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وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة م�صاهمي �صركة كابيتال �صتاندردز 

للت�صنيف والتقييم واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية )�ش.م.ك( 

مقفلة اإىل اجتمـــــــاع اجلمعية العامة العادية واملقرر عقدها يف 

متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صـــــــباحًا من يوم االحد املوافق 

2011/6/12م مبجمع الوزارات - مقر وزارة التجارة وال�صناعة 
بلوك 2 الدور االأول قاعة االجتماعات الكربى ومناق�صة تقرير 

الـــــــوزارة املتعلـــــــق مبخالفة ال�صركة بع�ش مـــــــواد قانون ال�صركات 

التجاريـــــــة رقم 15 ل�صنة 1960وذلك طبقًا لن�ش املادة )178( 

من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صـــــــادة امل�صاهمن الكـــــــرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو مـــــــن ينـــــــوب عنهم مراجعـــــــة مقر �صركـــــــة كابيتال 

�صتاندردز للت�صنيف والتقييم واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية 

الكائن يف برج الن�صار - �صارع فهد ال�صامل الدور 11.

مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

االحد املوافق 2011/6/19م يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحًا مبقر 

الوزارة املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

في بيان وجهته إلى الوزير املليفي حول موقفه من كادر املعلمني

الصرف ملديري اإلدارات واملدارس واملعلمني واملوجهني الفنيني و»األوائل« بحسب املبالغ املالية احملددة من الوزارة

8 آالف دينار سنويًا مكافأة األداء للملتزمني بحقوق الطلبة من امليزانية 143 مليون دينار

»املعلمني«: فرق كبير بني أن تدافع كمحاٍم عن متهم
ودفاعك كوزير عن حق من حقوق رعيتك ومستقبل وطن

»التربية«: »ممتازة القياديني« طبقًا لقرار »الديوان«: 2500 للوكيلة
و2000 للوكالء املساعدين و1500 دينار للمديرين واملوجهني العامني

املليفي للمعلمني واملعلمات: أمتنى أال ُيخطف قراركم 
في دعم الكادر من قبل القلة القليلة التي ال تريد أن تعمل
 88 مليون دينار اخلاصة باملستوى الوظيفي للمعلمني والعاملني 

في الوظائف اإلشرافية والتواجيه تضاف إلى الرواتب األساسية

موقف الوزير املليفي الذي نكن له 
كل التقدير واالحترام وما طرحه 
من مبررات ومسوغات قد نعذره 
فيها لسببني، األول وضعه كوزير 
وقيادي ميثل احلكومة ويبقى 
رأيه ملزما برأيها وسياس���اتها 
حتى وان كان���ت تتعارض مع 
رؤيته اخلاصة، والسبب الثاني 
فألننا ندرك انه في بداية العهد 
مبيدان صعب ومعقد وش���ائك، 
وم���ع وزارة مترامية األطراف 
تعاني من كم هائل من القضايا 
ومن ترسبات أثقلت كاهلها، وان 
معلوماته وخبراته في ميداننا 
التربوي مازالت حتتاج الى املزيد 
من الوقت واالحتكاك والتجارب 

للتعرف عليها عن كثب.
واختتمت اجلمعي���ة بيانها 
قائلة: ان قضيتنا يا معالي الوزير 
في كادر املعلمني ال ميكن النظر 
اليها من باب واحد كما هي نظرتك 
لها ومبا اشرت اليه في ربط الكادر 
بضوابط وحوافز نحن متفقون 
عليها أصال وهي موضوعة مسبقا 
دون الرجوع الى الكادر، في حني 
ان هناك أبوابا عديدة رمبا غابت 
عن ذهنك ونش���ك انها سقطت 
سهوا في حس���ابك ولكننا على 
ثقة بأنها ومع مرور األيام ستعود 
مجددا في حسابك ونأمل ان يكون 

ذلك قريبا قبل فوات األوان.

ومن باب املصارحة واملكاشفة 
التي نحملها  الثقيل���ة  واألمانة 
نقولها لك ان موقفك من قضية 
كادر املعلمني قلب كل املوازين، 
وجعلن���ا في حيرة م���ن أمرنا، 
وهو املوقف الذي جاء بني ليلة 
وضحاها ليتعارض متاما مع كل 
األهداف والغايات الرئيسية من 
الكادر، في الوقت الذي ذهبت فيه 
بعيدا ع���ن املضمون ومببررات 
رمبا تكون غاياتها تبرئة النفس 
لوعود س���بق وان قطعتها على 
نفسك علنا امام جموع املعلمني 
واملعلمات ومن خالل تصريحاتك 
الصحافية ولقاءاتك التلفزيونية 
املتكررة والتي أكدت من خاللها 
وقوفك الى جانب حقوق املعلمني، 
ولعلنا هنا نذك���رك حرفيا مبا 
قلته في اللقاء اجلماهيري لندوة 
»نستاهل الكادر« عندما وجهت 
كلم���ة للمعلمني واملعلمات قلت 
فيها: لن نتج���ادل حول األرقام 
فمهما اعطيناك���م فلن نوفيكم 
حقك���م، وم���ا أكدت���ه ايضا من 
رفضك ملوقف احلكومة املسبق من 
الكادر مع طلب اعطائك الفرصة 
الكافية ووعدك بإقراره متعهدا 
بأنك ستجعل الناس تتكالب على 

مهنة التدريس.
وأشارت اجلمعية في بيانها 
ان ما حدث من انقالب واسع في 

املاضي.
واس���تطرد قائ���ال: أم���ا 
امليزانية املتبقية البالغة 143 
مليون دينار فسترتبط باألداء 
وف���ق معايي���ر موضوعية 
باالتفاق مع جمعية املعلمني 
منها على سبيل املثال وليس 
احلصر نتائ���ج الطلبة في 
النهائية  العامة  االمتحانات 
والطلبة واملعلمني ونس���ب 
الى اختبار  الغياب، إضافة 
عام يسمى االختبار الوطني 
ال���ذي يقدم���ه الطلبة وفقا 
ألسئلة محددة لكل مرحلة 
أو س���نة دراسية ويصحح 
من قب���ل جهة محايدة وكل 
معل���م س���يحصل طلبته 
على نس���بة جناح مرتفعة 
س���تصرف له مكافأة األداء 
التي تتدرج بحسب نتائج 

الطلبة ارتفاعا.
وكش���ف الوزير املليفي 
عن ان مكافأة األداء ميكن ان 
تصل الى 8 آالف دينار سنويا 

للمعلم املجتهد وامللتزم.

وأك���د املليف���ي ان هدفه 
من تلك الضوابط هو خلق 
املنافسة الشريفة بني املعلمني 
واملعلم���ات لصالح الطلبة 
الذين هم أبناؤنا جميعا، أبناء 
النواب وأبناء أعضاء جمعية 
املعلمني وكل املسؤولني في 

الدولة.
وشدد على القول انا على 
يقني من قدرة املعلمني على 
التميز والعطاء واالنضباط 
وهؤالء ه���م األغلبية ولكن 
القلة القليلة ال تريد ان تعمل. 
وقال باحلرف »انا أمتنى من 
اخواني املعلمني واملعلمات 
أال ُيخطف قرارهم في دعم 
الكادر من قبل القلة القليلة 
التي ال تريد ان تعمل أو ال 

تعرف العمل«.
وعليهم ان يفخروا بأنهم 
أول من يطبق عليهم نظام 
مرتبط بالعطاء ألنهم قادرون 
على ذلك وأدعوهم الى عدم 
اخلوف من قياس أدائهم ألنهم 

قادرون على التميز.

طالبت جمعية املعلمني وزير 
التربي���ة ووزير التعليم العالي 
أحمد املليفي بأن يضع في اعتباره 
األول واألخير ان هناك فارقا كبيرا 
ب���ني قضية جنائي���ة أو جنحة 
يتناولها في احملاكم كمحام موكل 
للدفاع عن مته���م، وبني قضية 
تربوية وطنية يتناولها كوزير 
مسؤول تدافع فيها عن حق من 
حقوق رعيتك الذين يحملون لواء 
العلم وشبهت رسالتهم برسالة 
األنبياء وان تدافع فيها عن حق 

يتعلق مبستقبل وطن.
وأك���دت اجلمعي���ة في بيان 
له���ا انها ال تش���كك باملس���اعي 
والسياس���ات واملمارسات التي 
يقوم به���ا الوزير املليفي جتاه 
كادر املعلمني حتى وان اختلفت 
معه في الرأي، مشيرة الى انها 
ال ميكن له���ا ان ترهن عالقتها 
ب���ه مبوقف لم تكن لتتوقعه أو 
تنش���ده، وال ميكن لها ان تزايد 
عليها ألن ذلك ليس من ديدنها 
وشأنها، وهي حتترم الرأي اآلخر 
وتتفهم ابع���اده وتدرك حقائقه 
حت���ى وان كان معاكس���ا متاما 
للتوجهات املنشودة ومعارضا 
لغاياتها وآرائها املعبرة عن لسان 

أهل امليدان.
وقالت اجلمعي���ة في بيانها 
املوجه الى وزي���ر التربية: انه 

علمت »األنباء« ان وزارة التربية 
اعتم����دت املبال����غ املالية لصرف 
املمتازة جلميع  مكافأة االعم����ال 
فئات املوظفني وكذلك لش����اغلي 
القيادية والعاملني في  الوظائف 

الوظائف االش����رافية والتواجيه 
املناطق  العامة ومديري عم����وم 
املبالغ  التعليمية. ولوح����ظ في 
املالية ان الوزارة التزمت بجدول 
فئات املكافأت املالية مقابل اخلدمات 

املمت����ازة احملددة من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية بحسب القرار رقم 
)9( الصادر في يونيو 2010 للفئات 
الوظيفية التالية: وكيل الوزارة، 
الوكالء املساعدين، مديري عموم 

التعليمي����ة، واملوجهني  املناطق 
العامني، وقد خاطبت ديوان اخلدمة 
املدنية العتماد الصرف، اما الفئات 
االخرى فبحسب قرار الوزارة مثل 

ما مت العام املاضي.

حتى الواح���دة من فجر 
أمس الس���بت استمر وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
أحم���د املليفي في التواصل 
على ال���� Twitter مع الطلبة 
واملعلم���ني وأولياء األمور. 
وجاءت أهم الردود على لسان 
الوزي���ر تلك املتعلقة بكادر 

املعلمني وكيفية الصرف.
في البداية أوضح املليفي 
ان ميزانية الكادر البالغة 231 
مليون دينار منها 88 مليون 
دينار ستضاف الى الرواتب 
األساسية على شكل مكافآت 
املس����توى الوظيفي لسبع 
فئات وظيفية للمعلمني الى 
جانب بدل الوظائف اإلشرافية 
الفن����ي )ب����دل  والتوجي����ه 
اإلشراف( وبدل التخصصات 
النادرة البالغ 200 دينار شهريا 
واملكافأة التشجيعية املرتبطة 
باملؤهل العلمي التي تبلغ 200 
دينار حلملة الدكتوراه و150 
دينارا للماجستير وكل تلك 
انف����ردت »األنباء«  املكافآت 
بنشرها تفصيليا في 31 مايو 

متعب العتيبي

أحمد املليفي

الوافدون لهم نصيب من »بونص« األداءمعايير قياس األداء تعرض على اجلميع

20 يونيو إعالن خطة البعثات

تعميم مدارس املستقبلفقدان النصاب عند مناقشة العسكريني

طمأن املليفي املعلمني بأن معايير القياس املقترحة 
مرتبطة بالغياب واملرضيات ونصاب احلصص واالختبار 

السنوي الوطني الذي يعده مركـــز القيــاس والتقويــم 
بصــورة محايـدة.

وسيتم وضع املعايير بطريقة يصعب اختراقها او ايقاع 
الظلم وستعرض على اجلميع قبل اقرارها لتالفي اي 

عيوب او نقص فيها.
يذكر ان مدير عام املركز د.رضا اخلياط.

في رد ينم عن إحساس ومتابعة أعلن وزير التربية ان املعلمني 
الوافدين لهم حق علينا فهم يدرسون ابناءنا وسيكون لهم  

»بونص« مبني على اجلهد.

ستعلن وزارة التعليم العالي 20 اجلاري خطة البعثات 
وسيكون التقدمي عن طريق االنترنت للتخفيف عن الطلبة.

اكد املليفي انه كان متواجدا مبجلس االمة وان فقدان 
النصاب مت عند مناقشة قانون العسكريني وليس 

املعلمني.
وعد الوزير بانه سيتم تعميم مدارس املستقبل افقيا ورأسيا 

بالنظر الى االيجابيات املتعددة التي رافقت هذه التجربة.

جدول بفئات املكافأت املالية مقابل اخلدمات املمتازة التي صرفتها التربية وتعتزم صرفها مقابل العام املاضي
احلد املطبق بالتربية لفئات املكافأت املالية )بالدينار سنويا(

املكافأة املاليةالوظيفةم
2500وكيل الوزارة1
2000الوكالء املساعدون2
1500املدراء العامون للمناطق التعليمية و املوجهون العامون للمجاالت الدراسية3
500مديرو االدارات4
400املراقب واملوجه االول5
250رئيس قسم6
250رئيس شعبة7
150شاغلو الوظائف العامة8
200املعلم واملعلم االول واملدير املساعد9
300مدير املدرسة واملوجه الفني10

جدول بفئات املكافأت املالية مقابل اخلدمات املمتازة احملددة من قبل مجلس اخلدمة بحسب القرار رقم )9( الصادر في يونيو 2010
احلد األقصى لفئات املكافأت املالية )بالدينار سنويا(البيانم
2500وكيل وزارة1
2000وكيل وزارة مساعد2
1500م.مدير ادارة3
1250مراقب4
1000رئيس قسم5
850رئيس شعبة6
800شاغلو الوظائف العامة من الدرجة )أ( الى الرابعة7
600شاغلو الوظائف العامة من الدرجة اخلامسة الى الثامنة8
300شاغلو الوظائف الفنية املساعدة واملعاونة9

»التربية« تقبل طلبات املعلمني
غير املتواجدين في البالد

املليفي شّكل اللجنة العليا لالحتفال
باليوم العاملي لتكرمي املعلمني

»الديوان«: املوافقة على زيادة املليفي يترأس اليوم مجلس وكالء التربية
رواتب احملاسبني واملراجعني 

املاليني الوافدين القدامى
بـ »التربية« 45 دينارًا شهريا في بادرة إيجابية قالت مصادر تربوية مسؤولة ل� »األنباء« ان 

وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي اعطى تعليمات 
للمسؤولني في وزارة التربية بقبول اوراق املعلمني واملعلمات 

من غير املقيمني في البالد.
واضاف���ت املصادر: بناء على هذه التعليمات، س���يتم قبول 
اوراق املعلمني واملعلمات الذين تنطبق عليهم الشروط على ان 
يتم � حال حتديد موعد املقابلة � اس���تدعاؤهم من قبل من قدم 

لهم االوراق على ان يتم قبول الناجحني منهم فورا.
هذا ويترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
في الثامنة من صباح اليوم اجتماعا ملجلس وكالء وزارة التربية. 
وتوقعت املصادر ان يناقش الوزير قضية املعايير والضوابط لصرف 
كادر االداء للمعلمني امللتزمني وكذلك احتياجات وزارة التربية من 

املعلمني واملعلمات للسنة الدراسية اجلديدة 2011 � 2012.

ــكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي اللجنة العليا  ش
لالحتفال باليوم العاملي لتكرمي املعلمني للعام الدراسي 2011/2010.

نص القرار: 
٭ أوال: تشكيل اللجنة العليا لالحتفال باليوم العاملي للمعلم برئاسة دعيج 
الدعيج الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية وعضوية كل من: رقية حسني 
ــام اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة التعليمية، وليد القطان مدير  ـ مدير ع
إدارة التوريدات واملخازن، محسن العتيبي ـ مدير إدارة العالقات العامة 
ــطة املدرسية، أنيسة  واإلعالم التربوي، منى الفريح ـ مدير إدارة األنش
ــلم ـ مراقب رياض األطفال ـ  ــي ـ مدير اإلدارة املالية، نورة املس الوهاب
ــوح ـ مراقب املتابعة الفنية  ــيخة الك منطقة مبارك الكبير التعليمية، ش

مبكتب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية.
٭ ثانيا: مهام عمل اللجنة:

٭ وضع واعتماد االطار التنظيمي بتكرمي املعلم واملدارس املتميزة. - تشكيل 
ــات ذات العالقة بتكرمي املعلم واملدارس  ــان الفرعية - مخاطبة اجله اللج
املتميزة من داخل وخارج الوزارة - متابعة تنفيذ االطار التنظيمي املعتمد 
في ضوء تقارير اللجنة الفرعية املشكلة، ومتابعة أعمال املراجعة السماء 

املكرمني والتدقيق عليها واعتمادها.
٭ اعتماد شعار االحتفال وجميع املطبوعات )شهادات التقدير ـ دعوات 
ــترات ـ كتابات ـ باجات( - اختيار مقر االحتفال واإلشراف على  ـ بوس
ــل - املتابعة مع اجلهات املختصة  ــز قاعة االحتفال، وبرنامج احلف جتهي

بشأن املمارسة اخلاصة بتوفير مجسمات التكرمي.
٭ متابعة صرف االستحقاقات املالية للمكرمني.

٭ اإلشراف على احلملة اإلعالمية واإلعالنية لالحتفال.
ــمعية واملرئية داخل قاعة  ــركة التي ستتولى التقنية الس ٭ اختيار الش

االحتفال.
٭ مخاطبة الهيئات واملؤسسات املساهمة في اليوم العاملي للمعلم.

٭ ثالثا: يحق لرئيس اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية.
ــا: تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العليا مكافأة مالية وفق النظم  ٭ رابع

املالية املتبعة.
٭ خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم االحد املوافق 2011/6/1، وحتى 

االنتهاء من جميع اعمال التكرمي.
٭ سادسا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

استجابة لطلب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد 
املليفي في اجتماع مجلس اخلدمة املدنية الذي عقد مؤخرا.

كشفت مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء« ان ديوان اخلدمة 
املدنية وافق مبدئيا على زيادة رواتب احملاسبني واملراجعني 

املاليني الوافدين القدامى بوزارة التربية 45 دينارا شهريا.
وقالت املصادر: اما بالنس����بة للجدد منهم فسيتم زيادة 

رواتبهم 40 دينارا شهريا.
واضافت املصادر ان موافقة الديوان سترفع الى مجلس 
اخلدمة املدني����ة العتمادها وصرفها بش����كل نهائي في اول 

اجتماع له.


