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منح أعضاء اللجان في 
اجلهات احلكومية 

بدل حضور جلسات 
بشروط و20 ديناراً 

عن اجللسة الواحدة

تشكيل اللجان 
باجلهات احلكومية 

وفقًا ملا تقتضيه 
الضرورات العملية 

ومصلحة العمل

التكليف بالعمل 
اإلضافي والتعويض 

عنه للموظفني 
املعينني على درجات 
جدول املرتبات العام

»الخدمة المدنية«: ال يستحق الموظف مكافأة فرق العمل إال عن أول فريقين يكلف بهما خالل السنة المالية

٢٥٠ ديناراً احلد األقصى ملكافآت رؤساء فرق خطة التنمية
عبد الكريم العبد اهلل – عبدالعزيز الفضلي 

حدد مجلس اخلدمة املدنية 
املكافأة املالية الشهرية املقررة 
لرئيس فريــق خطة التنمية 
باجلهــات احلكوميــة ولــكل 
عضو مــن أعضائه بحيث ال 
تزيد على 250 دينار شــهريا 
كحد اقصى لكل من فرق خطة 
التنمية، وتنفيذ برنامج عمل 
احلكومــة وللفــرق األخرى 
»حسب اجلدول املرفق«، ويتم 
الصرف منها بنسبة االجناز 
الشــهري مع مراعاة احلدود 

القصوى. 
ودعا مجلس اخلدمة املدنية 
وزارات الدولــة عند الصرف 
مراعاة حدود االعتمادات املالية 
املعتمدة للجهة اإلدارية دون 
الرجوع ألي جهة إدارية اخرى، 
ويحدد رئيــس الفريق قيمة 
املكافأة املستحقة ملن يقدمون 
العون الفني واإلداري واخلدمي 
للفريق، ويستنزل عددهم من 
احلد األقصــى لعدد األعضاء 
ويعتمد الرئيس اإلداري األعلى 

قيمة هذه املكافأة.
وأفاد مجلس اخلدمة املدنية 
بأن املوظف ال يستحق مكافأة 
فرق العمل إال عن أول فريقني 
يكلف بهما خالل السنة املالية، 
مطالبا بأن يراعى في جميع 
األحوال أن يكون احلد األقصى 
للمكافأة الشهرية املستحقة 

له عن الفريق األول بنســبة 
١00% من الفئة املالية املقررة 
له، وعن الفريق الثاني بنسبة 
50% من الفئة املالية املقررة.

بدل حضور جلسات
كمــا قرر مجلــس اخلدمة 
املدنيــة ان يكــون تشــكيل 
اللجان بغرض اتخاذ القرارات 
مجــال  فــي  توصيــات  أو 
اختصاصات ونشاطات اجلهة 
احلكومية املشكلة فيها وفقا ملا 

فئات مكافأة العمل اإلضافي

املجموعة/الدرجة
احلد األقصى للتعويض الذي مينح مقدار التعويض بالدينار عن اليوم الواحد حسب عدد الساعات املقررة

للموظف خالل السنة املالية
في أيام اجلمع والعطالت الرسميةفي أيام العمل الرسمي والراحات

ساعتان فأكثر في اليومأقل من ساعتني ومبا ال يقل عن ساعة في اليومساعتان فأكثر في اليوم
الوظائف العامة

63١2240الدرجة الرابعة فما فوق
52.5١0200الدرجة اخلامسة
428١60الدرجة السادسة
3.5١.757١40الدرجة السابعة
2.5١.255١00الدرجة الثامنة

الوظائف الفنية املساعدة
52.5١0200الدرجة األولى
428١60الدرجة الثانية
3.5١.757١40الدرجة الثالثة
2.5١.255١00الدرجة الرابعة

2١480الدرجة اخلامسة
2١480الدرجة السادسة
الوظائف املعاونة

3.5١.757١40الدرجة األولى
2.5١.255١00الدرجة الثانية
2١480الدرجة الثالثة

املكافأة املالية الشهرية املقررة للمشاركني في فرق خطة التنمية 
وتنفيذ برنامج عمل احلكومة واملشاركني في الفرق األخرى

قيمة املكافأة الشهرية كحد أقصى )بالدينار(مستويات املشاركني في فرق العمل
الدرجة املمتازة/ وكيل وزارة/ ومن في 

مستواهم/ رئيس الفريق
250

وكيل وزارة مساعد ومن في مستواه/ شاغل 
وظيفة إشرافية/ خبير/ كبير اختصاصيني

200

١50باحث
١00دعم إداري/ سكرتير/ طباخ

50موظفو اخلدمات والوظائف املعاونة

تقتضيه الضروريات العملية 
ومصلحة العمل.

وقــرر أن مينــح أعضــاء 
اللجان في اجلهات احلكومية 
بدل حضور جلســات، وذلك 
بشرطني، األول أن يكون للجنة 
نظام عمل يبني النصاب الالزم 
لصحة اجللســة ومدة عملها 
على أال يقل هذا النصاب بأي 
حال من األحوال عن األغلبية 
املطلقة لعدد أعضاء اللجنة، أما 
الشرط الثاني، فهو أال يتقاضى 

أعضاء اللجنة عن اشتراكهم 
فيها مكافأة عضوية مبوجب 
قانون أو مرسوم أو قرار من 
مجلس الوزراء، هذا باإلضافة 
إلــى إصدار قرارات تشــكيل 
اللجان من وكيل الوزارة بعد 
موافقة اللجنة الفنية على أن 
تكون اختصاصاتها دراســة 
الطلبات التي تتقدم بها وحدات 
العمل في اجلهات احلكومية 
لتشكيل جلنة، وذلك ملعرفة 
مــدى احلاجــة إلى تشــكيل 

اللجنة ومدة عملها، فضال عن 
حتديد أعضــاء اللجنة مبا ال 
يزيد على ١0 أعضاء مبن فيهم 

رئيس اللجنة ونائبه.
وأكد مجلس اخلدمة املدنية 
علــى أن يكون بــدل حضور 
جلســات اللجــان بواقــع 20 
دينارا عن اجللســة الواحدة 
وبحد أقصى ١20 دينار خالل 
الشــهر امليالدي مهما تعددت 
اللجــان التــي يشــترك فيها 
العضــو، وســواء كانت هذه 

اللجان في جهة حكومية واحدة 
أو في عدة جهات حكومية.

وذكر انه ال مينح العضو 
البدل املقرر إال عن اجللســة 
الصحيحــة التــي تعقــد في 
غيــر أوقات العمل الرســمي 

ويحضرها العضو فعال.
ودعــا الديــوان اجلهــات 
احلكومية التي تشكل اللجان 
إذا لم يكن عضو اللجنة موظفا 
في هــذه اجلهة بإبالغ اجلهة 
احلكومية التي يعمل بها مبا 
صرفتــه له مــن بدل حضور 
جلسات، وذلك خالل 30 يوما 
مــن تاريخ الصرف كي تقوم 
اجلهــة احلكوميــة األخيــرة 
باسترداد ما يكون قد صرف 
له زيادة علــى احلد األقصى 
للبدل خالل الشــهر امليالدي 
ثم تتم تسوية املبلغ املسترد 
من الناحية احملاســبية وفقا 
للتعليمات املالية بهذا الشأن، 
الفتا إلى انه ال يترتب على هذا 

القرار املساس بأنظمة اللجان 
والتعويض عنها املقررة في 
بعــض اجلهــات احلكوميــة 
مبوجب قــرارات صادرة من 

مجلس اخلدمة املدنية.

 التكليف بالعمل اإلضافي
واعتمــد مجلــس اخلدمة 
املدنية قــرارا آخر بأن يكون 
التكليــف بالعمــل اإلضافــي 
والتعويض عنــه للموظفني 
املعينــني على درجات جدول 
املرتبــات العــام مبجموعات 
العامــة والفنيــة  الوظائــف 
املســاعدة واملعاونــة ومــن 
فــي حكمهــم مــن املعينــني 
بصفــة مؤقتــة اخلاضعــني 
ألحكام قانون ونظام اخلدمة 
املدنيــة، وال يجــوز تكليــف 
املوظف »املستعان بخبراته« 
وتعويضه عن ذلك التكليف 
اال بعد احلصول على موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية املسبقة.

احلرس الوطني ينظم حمالت االكتشاف املبكر لألمراض
قام وفد من احلرس الوطني بزيارة إلى معهد 
دسمان للسكري، في إطار بروتوكول التعاون 
بني اجلانبني، من أجل التنسيق بشأن الفعاليات 
واألنشطة في اجلانب التوعوي الصحي وخدمة 
املجتمع. وضم الوفد كال من رئيس فرع العالقات 
العامة في مديرية التوجيه املعنوي املقدم مشعل 
يوسف، ورئيس فرع الشؤون الطبية في مديرية 
اخلدمات الطبية املقدم سعد سالم، وركن أول 
عالقــات عامــة املقدم بدر رويشــد، وركن أول 
مراســم وتشــريفات الرائد أحمد حمزة، حيث 
كان في اســتقبالهم رئيس قطاع العمليات في 
معهد دسمان للسكري د.فيصل الرفاعي، ومدير 

العالقات العامة في املعهد طارق العريان.

وأوضــح املقدم مشــعل يوســف أن وثيقة 
األهداف االستراتيجية للحرس الوطني 2020، 
ترتقي بالدور االجتماعي للحرس الوطني في 
خدمة مؤسسات وأجهزة الدولة وكذلك منتسبو 
احلرس الوطنــي، مضيفا أنه مت االتفاق خالل 
الزيارة على تكثيف األنشــطة الهادفة خلدمة 
املجتمع ســواء في اجلانب التوعوي لتحصني 
أفــراد املجتمع من مخاطر مرض الســكري، أو 
اجلانب الطبي بتنظيم حمالت الفحص ومنها 
حملة االكتشاف املبكر لألمراض التي تنظمها 
مديرية اخلدمــات الطبية في احلرس الوطني 
حيث ســتبدأ أولى احلمالت في نوفمبر املقبل 

وفد احلرس الوطني في معهد دسمان للسكريفي منطقة الفروانية التعليمية.

العتيبي: مساٍع جلعل الكويت رائدة 
في السياحة العالجية

عبدالكريم العبداهلل 

 اعلن رئيس جمعية الطب البديل د.زبن 
العتيبي عن اقامة احتفال مبناسبة افتتاح 
املقر الرسمي للجمعية مبنطقة الساملية، 
مشــيرا الــى ان االحتفال ســيكون في 3١ 
اجلــاري. وذكر في تصريح صحافي على 
هامش اجتماع اعضــاء اجلمعية لتنظيم 
حفل االفتتاح، أنه خالل االحتفال ســيتم 
عرض فيلم وثائقي عن التعريف باجلمعية 
وبرنامجها واهدافها لتطوير مهنة »الطب 
البديل« في الكويــت، عالوة على خطتها 

املستقبلية وما مت اجنازه. 
 واضاف ان االحتفالية ستكون بحضور 
أكثر من 600 مدعو من اجلهات احلكومية 
والشعبية ومبشاركة فعالة من أطباء الطب 

البديل والباحثني واملدربني واملهتمني. 

 واكد أن جمعية الطب البديل هي االولى 
من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي ورائدة على املســتوى العربي، 
ومت اشهارها في مايو من العام املاضي من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. 

 ولفت العتيبي الى ان اجلمعية لديها 
العديد من االهداف واخلطط املستقبلية، 
منهــا تعزيز املفاهيــم الصحية بني افراد 
املجتمع من خــالل تطبيق تقنيات الطب 
البديــل املتعددة واملعتــرف بها في كثير 
من الدول املتقدمة، وكذلك اعتماد منظمة 
الصحة العاملية WHO ألول اســتراتيجية 
للطب البديل والشــعبي عام 2002ـ 2005 
ومن أبرز أهدافها كذلك التنسيق مع اجلهات 
احلكومية واالهلية، والتعاون مع اجلامعات 
واملراكــز البحثية العاملية ذات الصلة في 

هذا املجال.

 د.زبن العتيبي ود.يوسف النصف يتوسطان افراد جمعية الطب البديل

اتفاقية تعاون بني 
الهالل األحمر 

والصليب األحمر
وقعت جمعية الهالل األحمر 
اتفاقيــة تعاون مــع اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر 
لتوزيع املســاعدات اإلغاثية 
على النازحني العراقيني داخل 

العراق.
وأكد رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية د.هالل الســاير في 
تصريــح ان اجلمعيــة تولي 
اهتماما كبيرا ملجاالت التعاون 
والتنســيق مــع املنظمــات 
الدولية الســيما  اإلنســانية 
الدوليــة للصليــب  اللجنــة 
األحمــر ملــا فيــه مصلحــة 

اإلنسانية.
اجلمعيــة  أن  وأضــاف 
تتطلع لتعزيز شــراكتها مع 
»الصليــب األحمــر« والعمل 
معا لتحســني واقع املتأثرين 
باألزمات اإلنسانية، موضحا 
ان لدى اجلمعية وجودا قويا 
حاليا في العراق واليمن ودول 

اجلوار لسورية.
وأشــار الــى أن اجلمعية 
تتميز بكفاءة ميدانية عالية 
وفعالية كبيــرة في التعامل 
مع األزمات واحلاالت الطارئة 
وأن لديها آليات فعالة لتقدمي 

اخلدمات املطلوبة.
وذكر الســاير أن املرحلة 
املقبلة ستشهد توسعا كبيرا 
في عمل »الهالل األحمر« على 
مختلف الســاحات، الفتا الى 
التــزام اجلمعيــة اإلنســاني 
جتاه املتضرريــن في الدول 
التي تعرضت للكوارث حتقيقا 
لتطلعات القيادة الرشيدة في 
تقدمي الدعم واملساندة املطلوبة 

لهم.
وأشــاد باجلهــود التــي 
اللجنــة على  تضطلع بهــا 
الساحة اإلنســانية الدولية 
الســيما برامجها اإلنسانية 
ومشــاريعها التنمويــة في 
اليمــن والعراق وســورية 
ولبنان وغيرهــا من الدول 
التــي تتعــرض لألزمــات 

اإلنسانية.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
البعثة اإلقليمية للجنة الدولية 
للصليب األحمر لدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي يحيــى 
عليبي في تصريح انه بحث 
مع د.الساير أمس عقد اتفاقية 
تعــاون لتوزيع ١0 آالف طرد 
غذائي لصالح عمليات اللجنة 

في العراق.


