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 ... العدد كلمة 
 

 األخوات واإلخوة الزمالء األعزاء ،،،

 88هود : {  عَلَيْهِ تَوَكَّْلتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ،وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ  }
 

قدير أن يًة أبتهل إلى العلي ال قاة  بدا نة المل نا على حمل األما يوفقنا ويعين
 على عاتقنا الستتتتتتممار ماتتتتتيرة األمانة العامة وأااع ىستتتتتالتها على أ مل و    

  والاير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والتميز واإلبداع .

أى و من هللا أن وأتو   بخالص الشمر والتقدير إلى معالي ىئيس مجلس األمة على ما أوالني ب  من ثقة  بيرة 
 أ ون أهاًل ومحاًل لها .

للجميع  -عز و ل  - ما أشمر  ل من تقدم بالتهنئة من إخواني وأخواتي منتابي األمانة العامة سائاًل المولى 
 التوفيق والنجاح .

 
 األخوات واإلخوة الزمالء األعزاء ،،،

مون من المؤساات الرائدة والمتقدمة إن تحقيق تطلعات وأهداف مؤساتنا العريقة وتلبية ىغبتها في أن ت
ال يممن أن يتحقق إال بو وا  وااى من الموظفين المميزين ممن هم على قدى عار من المفاعة  -في موا بة التطوىات 

 الوطنية والعطاع .
 من هنا  ان حرص األمانة العامة على تعيين  و بة من أبنائنا الموظفين الجدا من الموااى الوطنية   ليقفوا
 نبًا إلى  نب مع إخوانهم من قدامى موظفي األمانة العامة في خندق النهوض بمؤساتنا العريقة   وتحقيق 

 نجاحنا وتميزنا . -بال شك  -أهدافها وطموحاتها وموا بة التغيرات بما يمفل 
مينهم من أااع مؤ دين على مد يد العون وتقديم  ل أنواع الدعم إلى الثلة المتميزة من الموظفين الجدا   لتم

 مهامهم في سهولة ويار   ىا ين لهم ماتقباًل باهرًا ومشرفًا .
 وهللا الموفق والمستعان ،،،

 
 عادل عيسى اللوغاني
 أمين عام مجلس األمة
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 Covid-19جائحة كورونا |        ملف العدد  

 
 لولوة القطانإعداد : 

 

 

فايروس صغير ال ُيرى بالعين 
المجراة  أغلق بلدان وعّطل 
أعمار وغّير مااىات  فتح آفاق 
 ديدة ووسع مااحات ضيقة  
أصبح في  األشخاص أ ثر حرصًا 
والتزامًا عن ما مضى خاصًة من 
ناحية االشتراطات الصحية  ومع 
ذلك استمرت عجلة العمل في 
األمانة العامة لمجلس األمة 
بجهوا  نواها المجهولين 
الذين أصروا على المخاطرة 
 بأىواحهم في ذىوة انتشاى
الفايروس   إال أن الروح الماؤولة 

عامة استطاعت أن في األمانة ال
ُتنجز األعمار على أ مل و   بال 

ولمعرفة  يف تم  لل أو ملل  
العمل خالر بداية الجائحة في 
العام الماضي ولحين عواة العمل 
في أواخر شهر يونيو الماضي  ان 

اللقاع التالي مع األمين  "لتواصل"
اللوغاني عياى العام عاار 

واألمناع المااعدين في األمانة 
لمجلس األمة ومدير إااىة  العامة

 .  العالقات العامة والمراسم
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 ؟Covid-19ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل جائحة 

اآللية التي تم االتفاق عليها مع األمناع المااعدين وهي 
وااللتزام بالخطة التي وضعها تخفيف ساعات العمل 

ايوان الخدمة المدنية بالنابة للوزاىات والجهات 
الحمومية بااللتزام باالشتراطات الصحية  التباعد 
اال تماعي ولبس الممامة والتعقيم الماتمر   ما  ان 
التر يز على أااع العمل عن ُبعد للتقليل من التجمعات 

وى في مقر لمنع حدوث أي إصابة وتحديد نابة الحض
 العمل.

عن في قطاع الموارد البشرية كيف كانت تجربة العمل 
 ُبعد أثناء األزمة؟

 في البداية وا هنا صعوبة ألن األزمة  انت مفا ئة لنا
 

 

  حيث انقطع العمل بشمل مفا ئ بابب   ماؤولين
في قطاع المواىا البشرية  الجائحة  وطبيعة العمل

تتطلب منا عمل بشمل يومي  نظام الحضوى واالنصراف 
البالا   ما أن بعض الموظفين  والغيابات والافر خاىج

علقوا خاىج البالا في إ ازات حيث تم التواصل معهم 
وعقدنا ا تماعات في القطاع عن طريق البرامج 

وبذلك  االلمترونية للعمل على النظام اآللي في المنزر
 أصبحت األموى ميارة وسريعة من خالر العمل عن ُبعد.

في قطاع الموارد  هل أثرت الجائحة على سير العمل
 ؟البشرية 

نعم أثرت تأثيرا إيجابيا  التحور من العمل الوىقي إلى 
اإللمتروني الذي  ان ل  أثرا  بيرا على تطوى العمل في 

 وضعنا )األمانة العامة(  وخالر فترة الحظر الملي
 
 

 األميييايييم ا ييي ييي   

  ييليياييةيي  األميي  

ةانيي     : عيي  ا ا 

جيي ةييويي   ييا   يي  " 

ب إليا ب عةى  أثرت 

ا  لل ف  األم    

لاة   ا  يي ميي   

 " . األم 
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الخطط التي تخدم القطاع بوضع النظام اآللي الذي تم   
 هذاوى زنا على العمل على  4/1/2021تشغيل  في 

المتقن أشمر أخواني النظام  وعلى أساس هذا العمل 
وأخواتي العاملين في قطاع المواىا البشرية الذين عملوا 
وحضروا أثناع فترة الحظر وحرصوا على التوا د مع 

 الشر ة المنفذة للعمل والتنايق على هذا النظام.

هل واجهتم صعوبة في نقص عدد الموظفين وانتاجية 
 العمل؟

موظفين الذين أبدًا   ان العمل موّزع بين الموظفين  وال
 أنهم حاضرين ألنهم صبوا يعاملون والمنزر  عملوا من

من   ل اهتمامهم على هذا العمل سواع بالحضوى أو
 العمل عن ُبعد. خالر

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

من اإليجابيات و دت أن الموظفين ُينجزون العمل عن 
فالعمل أصبح متاح لديهم في  ل وقت ُبعد بشمل  بير 

وليس محصوىين في وقت معين أثناع الدوام الرسمي  
 ما لمات تفاعل من الموظفين  بير خاصة في التواصل 
عبر البرامج االلمترونية بطرح األفماى والعمل على 
إنجازها بما يخدم األمانة العامة  أما الالبيات وليس ما 

صعوبة في التواصل مع  وا هنا ولمننا ُيقار بالبيات
نظرًا اإلااىات والوزاىات الحمومية خاصًة المواىا البشرية 

 الوزاىات األخرى.في عمل الختالف أوقات ال

في ظل  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 الظروف السابقة؟

الجلاات وضعنا خطة مابقًا في التعامل مع  في قطاع
ضوىنا إلى المجلس  هذه الظروف من غير أن يتطلب ح

والقت  بمجلس األمة الاابقوهذه الخطة تم تنفيذها 
نجاحًا  بيرا على ماتوى القطاع  حيث أن العمل في 
قطاع الجلاات يتطلب منا سرعة البديهة واإلنجاز ألن 
هناك  لاات مفا ئة تتطلب إىسار اعوات وتقاىير 
و دور أعمار ومرفقات  لذا قمنا بمنح صالحية لبعض 

 ظفين على أ هزتهم بإىسار  ل ما سبق والتيالمو
تخدم سرعة إنجاز العمل بخبرة الموظفين ومماىستهم 

 الدائمة والنا حة لهذا األمر.

هل لمستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر 
 الجزئي وإنجاز العمل؟

بالفعل لمانا تفاعل  بير من قبل الموظفين سواع 
ُبعد  فالعمل  ان ُينجز بالعمل ااخل المجلس أو عن 
 بشمل تام و امل بدون تقصير.

 كلمة أخيرة.

أشمر قطاع اإلعالم على الجهوا المبذولة من قبلهم 
خالر الفترة الاابقة  وأتقدم بوافر الشمر واالمتنان إلى 
موظفي قطاع الجلاات وموظفي قطاع المواىا 

خالر تلك  البشرية على  ل الجهد المبذور من قبلهم
وعلى الاعي بدفع عجلة التنمية  الصعبةالفترة 

 للنهوض بأىقى الماتويات في األمانة العامة.
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األميييياييييم ا يييي يييي     

ا لسيييي عييع    يي   

ا يليي  يايي  ا شيييي    

 لى ا عخال:  ن  مم 

أ اةييل ا اتيي ت ا    

تيي يي   ييز ميي    ا   

ا   ة ا ليي  ايي    سيييي

ا وسيييي ب ا ي يي م  

 أثن ء ا ا ةو .

 ؟Covid-19جائحة  ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل

استشعاىًا بالمائولية والتزامًا بتعاميم ايوان الخدمة 
المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزاىات والجهات 
الحمومية والهيئات والمؤساات العامة احترازيًا بابب 
فايروس  وىونا الماتجد فقد تم إعداا وصرف ىواتب 

العاملة الموظفين في األمانة العامة لجميع الفئات 
والماتفيدة   ما أنجز قطاع المالية بموظفي   ميع 
متطلبات العمل المعتااة اون تقصير أو تااهل أو 
تراخي  ما لو  ان العمل في الظروف واألحوار 

إعالن  الطبيعية  فقطاع المالية لم يعطل أعمال  منذ
الحظر الجزئي في المويت بل حرصنا على وضع  دور 

 يمون القطاع متوا د ة بحيثلتوا د الفرق المختلف
 

 

 بصفة يومية وانحصر الدوام على العناصر الوطنية فقط. 

 كيف كانت تجربة العمل عن ُبعد أثناء األزمة؟

 انت تجربة  ديدة ومثمرة حيث عقدنا ا تماعاتنا عبر 
االتصاالت وأ هزة الحاسب اآللي والتطبيقات 
اإللمترونية ولم يتأثر العمل خاصة أثناع فترة الحظر 
الملي  لموننا حريصون في قطاع الشؤون المالية على 
وضع وإيجاا خطط بديلة أثناع الطواىئ فقد تم ىبط 

ين عن العمل في القطاع بت أ هزة الموظفين الماؤول
VPN   يعملون ب  على األنظمة وهم في منازلهم  ويعتبر

المجلس من الجهات التي تميزت في الدولة فيما يتعلق 
بتقصير الدوىة الماتندية وبالوفاع بجميع حقوق األفراا 
 والشر ات واون أن يتأثر أي موظف أو عامل في
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الشر ات التي يتعاقد معها المجلس من أي تأخير في   
 صرف ماتحقات .

 سير العمل؟ هل أثرت الجائحة على

بروح الماؤولية  عملنا ألننا نعملأبدًا لم تؤثر على 
وااللتزام اائمًا  فقد تحولت مماتبنا إلى خاليا عمل 
متعداة األعمار فمن خالر ممتبي مثاًل  انت تصرف 
األصناف المخزنية الضروىية ويقوم بأعمار الصندوق 
 افة من إااىة  ميع العمليات النقدية باهولة ويار  

 شك أن  ل الخطط الموضوعة تمت مع االلتزام وال
بالضوابط والقواعد التي تحمم األعمار المالية للقطاع 

 وتخضع لنظر الجهات الرقابية.

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

من اإليجابيات أثناع العمل هو االلتزام التام بالماؤولية 
 موظفين في الدولة بعدم تعطل الملقاة على عاتقنا 

األعمار وأيضًا عمل الموظفين الجماعي ل  اوى  بير في 
نهضة وتطوى األمانة العامة لمجلس األمة  أما الالبيات 
 انت ها س الخوف من إصابة أي من العاملين وانتقار 
العدوى وأّثر هذا األمر على تخفيض القوى العاملة ومن 

أي موظف في العمل تحت  انب آخر الضغط الذي يوا   
هذه الظروف ولمن بخبرة الموظفين واتقانهم لعملهم 
تجاوزنا األزمة بمل سعااة بما حققناه من إنجاز لألمانة 

 العامة لمجلس األمة.

في ظل  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 الظروف السابقة؟

أما عن افتتاح المجلس والجلاات الاابقة فقد تم توفير 
االحتيا ات المخزنية للجهات الطالبة ااخل األمانة 
العامة   ما تم توفير عهد نقدية لمل القطاعات الطالبة 
لموا هة االلتزامات واالحتيا ات الطاىئة لألمانة العامة  
 ما تم عقد ا تماعات للجان المشتريات إلقراى ما هو 

 ضروىي الستمراى أعمار األمانة العامة اون اضطراب.

مستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر هل ل
 الجزئي وإنجاز العمل؟

نعم لمانا تفاعل  بير ومبااىات من قبل الموظفين 
الذين أتموا العمل على أ مل و   والذين استمر عملهم 

 حتى بعد انتهاع وقت الدوام الرسمي.

 كلمة أخيرة.

أتقدم بالشمر إلى ىئيس مجلس األمة الايد مرزوق علي 
غانم واألمين العام لمجلس األمة الاابق الايد عالم ال

علي المندىي على متابعتهم الدائمة لألعمار وحرصهم 
الدائم على اإلنجاز  ما أخص بالشمر االشرافيين الذي 
حضروا منذ اليوم األور وموظفين قطاع المالية الذين 
عملوا بجد وا تهاا بروح العمل الجماعي وبمل 

مل أثناع الفترة الاابقة بما ينهض مائولية واتقان للع
بهذا العمل الدوى التنموي لدولة المويت وىفضوا 
تقاضي أي مقابل للعمل اإلضافي وهذا األمر الذي اأبوا 

 علي  وأي شمر لن يوفيهم التقدير الذي ياتحقون .



 

 

 
 
 
7 

 

األميييايييم ا ييي ييي     

ا لسيييي عيع    ي   

 ا يييلييي يييةيييامييي ت

: ا ييليي ييايير خيي  ييع 

عييلييةيينيي  بشييييي ييل 

ميي يياااليييييل خيي ا 

 ا ا ةو .

 ؟Covid-19ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل جائحة 

بدايًة منذ صدوى تعاميم ايوان الخدمة المدنية قمنا بتقايم 
وذلك حرصا على عدم توقف العمل   العمل إلى فريقين 

وإنجازه  أحد الفرق يتطلب حضوىهم إلى األمانة العامة 
والفريق اآلخر تم اعتماا آلية العمل عن ُبعد  و ان العمل 
متواصل بشمل طبيعي أثناع الفترة الاابقة ولم يتأثر نهائيًا 
خاصًة في قطاع المعلومات وإااىة تقنية المعلومات التي 
شغلت األنظمة وساعدت  افة القطاعات بتشغيل نظام 

دون أي العمل عن ُبعد وقامت بتغطية  افة أعمار المجلس ب
تأثير  أما قطاع الشؤون الهندسية والخدمات فإن العمل في  
متواصل بحضوى  امل ألن األعمار المرتبطة في هذا القطاع 

الهندسي  يعتمد عليها المجلس بأ مل  مثل التشغيل
وخدمات األعضاع  والدعم اللو اتي إلى األعضاع والقاعة  

 هوا مدىاع وتشغيل األنظمة التي لم يتأثر نهائيًا بفضل 
 اإلااىات وىؤساع األقاام والموظفين في القطاعين.

 

 

 كيف كانت تجربة العمل عن ُبعد أثناء األزمة؟

نعمل في القطاع على خطين  انت تجربة إيجابية وسلاة فمنا 
متوازيين  أعمار القطاع من  هة وتقديم الدعم والصالحية 
للعمل عن ُبعد في القطاعات األخرى  و نا نجتمع في القطاع 
عن ُبعد عبر البرامج االلمترونية التي ساهمت في تاهيل 

 الحياة وإنجاز االعمار.

 هل أثرت الجائحة على سير العمل؟

ائيًا بل منذ اليوم األور وبمبااىة مميزة من لم يتأثر القطاع نه
أ. نواف المطيري في إااىة الخدمات العامة بتعقيم مبنى 
مجلس األمة بأ مل  وإشراف  على الشر ة المتعاقد معها 
للنظافة بتوفير  افة أاوات التعقيم  حيث استدعى ىئيس 
مجلس األمة الايد مرزوق علي الغانم المشرفين على هذه 

 وليتهمؤوقدم لهم الشمر والدعم المعنوي على ما المبااىة
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في المحافظة على المجلس  وال أوفي حق العاملين في إااىة   
العمل الخدمات العامة قام النقليات والمراسلين والاجل 

الذين عملوا بأقل عدا من الموظفين وبإنجاز  بير وىيااة 
 مطلقة ووالع تام للعمل.

هل واجهتم صعوبة في نقص عدد الموظفين وانتاجية 
 العمل؟

في أور أسبوعين نعم وبعد ذلك بدأنا بإعااة ترتيب الخطط 
الطاىئة وتقايم األعمار مع مدىاع اإلااىات التي قاموا 

ظفين  والقى القطاع استحاان عبر مبااىات باال تماع مع المو
الموظفين الذين خاطروا بحياتهم بالحضوى أثناع الجائحة في 

 سبيل عدم تعطل األعمار. 

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

أىى أن العمل عن ُبعد  انت ل  إيجابيات  بيرة أفضل من 
شتراطات الصحية  وال يتأثر التمدس الوظيفي ومخالفة اال

العمل في ظل هذا التطوى التمنولو ي بل أصبحت األعمار 
والمهام ُتنجز عبر ضغطة زى  واإلنتا ية أثناع الفترة الاابقة 

  انت عالية  دًا  ولم أىى ما يلفت انتباهي من الالبيات.

في ظل الظروف  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 السابقة؟

على اعوة ىئيس مجلس األمة الايد مرزوق علي الغانم  بناع
واألمين العام الاابق الايد عالم علي المندىي لتنظيم 
الجلاات قمت بدعوة الموظفين للجلاات الماىاثونية بعد 

الشيخ صباح بإذن هللا سمو األمير الراحل وفاة المغفوى ل  
اعات س 6األحمد الصباح وقمنا  بتنظيم العمل للجلاات خالر 

فقط وهو ما يمثل عمل أشهر عديدة  وبابب الخبرة الاابقة 
 ومماىسة الموظفين للعمل

 

 

أنجزنا تنظيم الجلاات بارعة  ومماىسة الموظفين للعمل
هائلة  تم تجهيز القاعة وأعمار االفتتاح وتوزيع الدعوات 
والتواصل مع قناة الدولة الرسمية "تلفزيون المويت" والعديد 

الدعم الفني والهندسي  وأنّوه بالقور بأن أسهل من أعمار 
 لاة افتتاح في تاىيخ الحياة البرلمانية هي  لاة افتتاح 
الفصل التشريعي الاااس عشر وذلك بابب استفااتنا من 
الجلاات المنعقدة قبلها وا تاابنا الخبرة والارعة بإتقان 
العمل على الو   الصحيح  فجائحة  وىونا أعطتنا ثقافة 

 رعة انجاز العمل بأقل عدا من الموظفين وبإنتا ية عالية.با

هل لمستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر الجزئي 
 وإنجاز العمل؟

نعم لمات تفاعل  بير من موظفين القطاع لدى ة أنهم 
ُيصنفون ضمن الصفوف األمامية  وبمبااىة منهم استطاع 

لجزئي اون أن يتأثر القطاع عقد الجلاات أثناع فترة الحظر ا
القطاع بالنقص أو تأثر العمل  وأيضًا بمبااىة من الموظفين 
عمل القطاع  مشموىًا على تنظيم ملتقى المشروعات الصغيرة 
وتأثير الجائحة عليهم في مارح األمانة العامة لمجلس األمة 
بال أي مقابل وبعض الموظفين  انوا معفيين من الحضوى وألن 

منهم تشغيل األنظمة حرصوا على الحضوى العمل  ان يتطلب 
 بمل مائولية تجاه العمل.

 كلمة أخيرة.

الشمر لرئيس مجلس االمة الايد مرزوق علي الغانم والايد 
األمين العام الاابق الايد عالم علي المندىي  وأشمر قطاع 
اإلعالم على إبراز اوى األمانة العامة والموظفين العاملين فيها 

األمة في المجتمع المويتي  وباقة شمر  وإبراز اوى مجلس
وامتنان لموظفي قطاع المعلومات والشؤون الهندسية على 
تفانيهم في العمل وتقديمهم أفضل ما لديهم في الفترة 

 الاابقة.
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األميييياييييم ا يييي يييي     
ا لسيييي عييع    يي   
 اإلعيييييييييييييييييييييييييي  
:  أميييل ا يييلييي يييا 

ت  ايي   مسيييي اط 
ا بر ليي  ايي  األحييعا  
 ا ااما   ت  ماا ب

فييي  تيييةييي ييي ييييا  
   ي أثر  ن   ا لاة 
 .ا ا ةو  

 ؟Covid-19ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل جائحة 

 حرصنا في القطاع أن يتم تحويل أي اعمار يممن إنجازها عن
بعد بداًل من الحضوى الشخصي للعمل . وذلك بهدف الحفاظ 
على صحة الموظفين إال أن طبيعة العمل اإلعالمي وخصوصًا 
في التلفزيون تتطلب موا بة األحداث وإ راع المقابالت 
والتغطيات الخاصة ألعمار المجلس خالر الجائحة   باإلضافة 

الجائحة من إلى اوىه التوعوي وماؤوليات  اال تماعية تجاه 
خالر خلق محتوى توعوي على مداى الااعة في تلفزيون 
المجلس ليبرز اوى المجلس وأعضائ  ويوعي المجتمع بأهمية 

 االلتزام باالشتراطات الصحية وتعليمات الجهات الصحية.

هذا باإلضافة إلى الدوى الذي لعبت  إااىة اإلعالم في نقل 
ائل اإلعالم إلى وسمجلس األمة تصريحات ىئيس وأعضاع 

المختلفة وخصوصًا بعد قراى منع توا دهم منذ بداية الجائحة 
 في العام الماضي .

 
 

 

مما زاا العبع على  اهل العاملين في قام الصحافة 
البرلمانية والمصوىين وقام المر ز اإلعالمي   الذي  انوا 
المصدى الرئياي لجميع أخباى وتصريحات المجلس وأعضائ    من 

لإلعالميين فوى حدوثها   األمر الذي خدم وسائل  لهاىساخالر إ
اإلعالم بشمل  بير   ولم يؤثر على ماتوى التغطية اإلعالمية 

 لألحداث البرلمانية ىغم عدم توا د اإلعالميين.

العمل في قطاع اإلعالم ماتمر ولم ينقطع بأقل عدا من 
الموظفين  وذلك لتغطية  لاات مجلس األمة  ميعها  

مر بها المجلس سريعًا  جلاة الفصل التمميلي   والتي
و لاتي مبايعة حضرة صاحب الامو أمير البالا حفظ  هللا 
وىعاه ومبايعة سمو ولي العهد حفظ  هللا  وأخيرًا  لاة 

 افتتاح الفصل التشريعي الاااس عشر.

 



 

 

 
 

 
10 
 

 كيف كانت تجربة العمل عن ُبعد أثناء األزمة؟  

من قبل ومثابرة أىى أن التجربة  انت  يدة فقد لمات التزامًا 
أي عمل ُيطلب  إلنجازستعداا االالموظفين  فقد  انوا على أتم 

 منهم.

 العمل؟ هل أثرت الجائحة على سير

بأ مل   نهائيًا.. لم يتأثر العمل في تلك الفترة فقد عمل القطاع
اون أانى تقصير في أااع المهام المطلوبة من  حاب الخطة 

 التي تم وضعها.

هل واجهتم صعوبة في نقص عدد الموظفين وانتاجية 
 العمل؟

التي صعوبات ال  للم نوا   صعوبة  بيرة بل تغلبنا على 
الخبرة الاابقة في العمل تحت الضغوط ا هتنا بحمم و

اإلااىية  فموظف قطاع اإلعالم يعمل تحت خبرة العمل 
الشاملة ألي مهام ُتاند إلي  من قبل أي قام فمل الموظفين 

  انوا على أتم استعداا بأااع األعمار بروح التعاون.

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

األعمار ناتطيع العديد من ية اإليجابيات ا تشفت أن من ناح
اإلعالم الرقمي والتي بإنجازها عن ُبعد خاصًة تلك التي تتعلق 

ال تتطلب حضوى اائم  وأىى أن الااعات المرنة بالحضوى إلى 
لموظفين إلنجاز ل أعطت مرونةاألمانة العامة أثناع الجائحة 

 ان مايطر الذي لق الق فمان أبرزهااألعمار  أما الالبيات 
 على األفراا خوفا من انتقار العدوى أو اإلصابة بها.

في ظل الظروف  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 السابقة؟

 
 

 

افتتاح المجلس مر باهولة ويار حاب الخطة الموضوعة من قبل 
مهمة قطاع اإلعالم  والجدير بالذ ر أن المجلس مر بثالثة  لاات 

مما تمونت الخبرة وسرعة أااع األخير  الفصل التشريعيقبل افتتاح 
األعمار من قبل الموظفين العاملين وذلك بعقد اال تماعات 
الدوىية لمعالجة وتفااي األخطاع قبل وقوع أي حدث  وحرصنا في 
ا تماعاتنا على التنايق الفتتاح الفصل التشريعي الاااس عشر 
بتفاصيل  من لحظة عرض فيلم "الرحيل" للمغفوى ل  الشيخ صباح 

بار الزواى إلى لحظة انتهاع األحمد الصباح في البداية باستق
قناة المويت واولة   إلى نقل الجلاة وبثها على تلفزيون الجلاة

 .  افة المجلس وقنوات التواصل اال تماعي

هل لمستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر الجزئي 
 وإنجاز العمل؟

بمبااىات الموظفين وحرصهم على بذلك ونعم  و نت سعيدة  دًا 
و ذلك من خالر  Covid-19وضع خطط إعالمية لموا هة  ائحة 

خدمت التي طرح الرسائل التوعوية في وسائل التواصل اال تماعي  
األمانة العامة بشمل  بير  ال استثني بالذ ر أشخاص معينة بل 
 ميع موظفين القطاع من مدىاع وىؤساع أقاام وموظفين عملوا 

ايمانًا بالمائولية التي يحملونها على عاتقهم تجاه  د وا تهاابج
 الدولة والعمل في األمانة العامة.

 كلمة أخيرة.

الايد مرزوق علي أتقدم بالشمر الجزيل إلى ىئيس مجلس األمة 
على اعم  المتواصل للقطاع و ذلك األمين العام الاابق الغانم 

خوة األمناع المااعدين األخ عالم المندىي   و ميع األخوات واأل
على تاهيل أعمالنا    ما ال يفوتني أن أتقدم بالشمر إلى  ميع 
موظفي القطاع الذين قاموا بتأاية أعمالهم بمل أمانة وإخالص 
و ل من خاطر بحيات  خالر فترة اىتفاع الحاالت المصابة بمرض 
 وىونا وقاوم بمناوبة العمل عن زميل   وأخص بالشمر واالمتنان 

اىة تلفزيون المجلس على عملهم الماتمر على الرغم من نقص إا
 الموظفين.
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األميييايييم ا ييي ييي     

ا لسيييي عييع    يي   

ةايي    بيي    ةا  ا 

أحييي   ا ييي ييي  :  

ا  لل عم ب ع أثبز 

 ا حه خ ا ا ا ةو  

 ت  ا ا   ا  عيع مم 

 األعل ا.

 ؟(Covid-19)ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل جائحة 

 ان العمل في قطاع اللجان خالر  ائحة  وىونا استثنائي حيث 
أن  تزامن مع نهاية الفصل التشريعي الخامس عشر واللجان 

والتقاىير   انت مقبلة على االنتهاع من المثير من القوانين 
وعلى الرغم من التزامنا المامل بقراىات ايوان الخدمة بتخفيض 

% إال أن موظفينا 50إلى  30نابة العاملين في القطاع من 
 ثفوا  هواهم إلنجاز التقاىير وعقد اال تماعات وحضوى 
 لاات مجلس األمة مع االلتزام باالشتراطات الصحية  

ان  فاعتهم بالعمل وبالفعل أثبت الموظفون في قطاع اللج
بطاقة عالية وبذلوا  هوا استثنائية نقدىها امتازت بالعمل 
بروح الجماعة وبمل ماؤولية واتقان  والجدير بالذ ر عقدت 

الصغيرة وتأثير الجائحة   اللجنة المالية ملتقى المشروعات
عليها مع العضو الاابق صفاع الهاشم  إذ و هت اللجنة 

 صحاب المشاىيع المتضرىة لالستماعالدعوات إلى العديد من  أ
 

 

إلى آىائهم وتدوين مالحظاتهم لمناقشتها لتمون نواة   
 لقوانين  ديدة تنهض بالبلد والماتثمرين.

 أثناء األزمة؟كيف كانت تجربة العمل عن ُبعد 

مثمرة  دًا وأفااتنا بالعمل  تأىى أن تجربة العمل عن ُبعد  ان
في اللجان البرلمانية بال توقف أو انقطاع  فبعض الموظفين 
الذين يحملون إعفاعات طبية قاموا بالعمل عن ُبعد وعلموا 
على إنجاز التقاىير ومرا عتها من خالر اال تماعات التي تم 

تواصل االلمتروني مما سّهل على اللجان عقدها عبر برامج ال
ىغم الضغوط المبيرة التي  انت على  إتمام بعض األعمار

الموظفين والقطاع في الفترة الاابقة  وتزامنًا مع تعاميم 
ايوان الخدمة المدنية واعتماا آلية العمل عن ُبعد فقد نظم 
قطاع اللجان وىشة تعريفية لميفية استخدام الوسائل 

 ية الحديثة في االتصار عن ُبعد  وعلي  عقدتالتمنولو 
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ا تماعات اللجان البرلمانية والمماتب الفنية عن ُبعد لالنتهاع 
من اىاسة الموضوعات المدى ة على  دور أعمالها وىفعها 

 إلى مجلس األمة.

 هل أثرت الجائحة على سير العمل؟

لم يمن ل  األثر المبير سوى الضغط على موظفي اللجان 
الفصل التشريعي الخامس عشر البرلمانية بابب قرب انتهاع 

لمجلس األمة حيث أن العمل  ان  ثيف ومنصب نحو  إنجاز 
 التقاىير والقوانين التي يرغب المجلس بمناقشتها وإقراىها.

هل واجهتم صعوبة في نقص عدد الموظفين وانتاجية 
 العمل؟

 انوا الموظفين يعملون بأقصى طاقتهم وأثبتوا  فاعتهم 
خالر مااندة الاااة األعضاع من حضوى في هذه المرحلة من 

للجلاات وعقد اال تماعات وتعديل التقاىير وإنجاز القوانين  
 انوا فرق عمل يعملون عن ُبعد مثل لجنة الميزانيات 
والحااب الختامي  انت ا تماعاتهم بشمل يومي إليصار 
القراى للجنة واتخاذ القراى المناسب وقد قمنا بإنجاز العديد من 

ن لجنة الميزانيات أثناع فترة الجائحة ومن هذا المنطلق قواني
أتو   بالشمر إلى موظفي قطاع اللجان الذين تحدوا المصاعب 

 وتغلبوا على أي عائق أثناع األزمة.

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

منة من اإليجابيات أثناع األزمة أنها  شفت لنا القدىات الما
لدى الموظفين لعملهم بأقصى  هد واستعدااهم للعمل 
بشمل متواصل وأيضًا اعتماا اللجنة على الموظفين بآىائهم 
الفنية التي  انوا يقدمونها  أما عن الالبيات فالضغط آنذاك 
  ان  بير في موا هة المم الهائل من العمل مع عدا موظفين

 

قليل ولمننا تغلبنا علي  بفضل هللا و هوا موظفي قطاع 
 اللجان.

في ظل الظروف  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 السابقة؟

 نا على تواصل ماتمر مع األمين العام واألمناع المااعدين 
في ترتيب الجلاات والحرص على توا د الموظفين مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية  وباالستعداا المابق ووضع الخطط 
لتجاوز األموى الطاىئة وفي ظل ما قدمت  لنا األمانة العامة من 

لمون استطعنا أن نتجاوز هذه األزمة باهولة وسالسة   اعم
جلاات مجلس األمة  انت نتاج عمل طوار األعمار المتعلقة ب

 فترة الفصل التشريعي وليات وليدة اللحظة.

هل لمستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر الجزئي 
 وإنجاز العمل؟

وى نعم لمانا تفاعل مثمر من قبل الموظفين وذلك لحض
الجلاات وا تماعات اللجان التي  انت تنتهي أحيانًا مع بداية 
فترة الحظر الجزئي  والذي قام األمين العام  الاابق الايد عالم 
علي المندىي مشموىًا بالتواصل مع الحمومة إلصداى تصاىيح 
للموظفين الذي يعملون إلى وقت متأخر إلنجاز هذه األعمار 

 بال تأثر.

 كلمة أخيرة.

 بير لألمانة العامة على اعمها الماتمر وتقديرها شمر 
لجهوا العاملين فيها  وباقة شمر وامتنان لموظفي اللجان 
على ما بذلوه من  هوا ىائعة أثناع فترة  ائحة  وىونا 
وتفانيهم بالعمل على الرغم من ضغط العمل وقلة عدا 
الموظفين إال أن اإلنتاج األخير للعمل لم يتأثر وتم تاليم  

 بالتوقيت الصحيح.
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مييعييير ا ييلييرا يييي    

م    ا   ق ت ا   

ل :  ا مبيي  ا ا  

 األ ييييييي يييييييلييييييي 

اإل ييي ييي ييير  ييياييي  

 ييي ععتن  ف  عع  

ا يي يياقيي  أثيينيي ء 

 ج ةو   ا    .

 ؟Covid-19ائحة ما هي اآللية المتبعة بالعمل في ظل ج

 انت آلية العمل في بداية األزمة تقتصر على عدا معين 
من الموظفين استنااًا إلى قراى ايوان الخدمة بالعمل 
وفق االشتراطات الصحية بالتباعد اال تماعي وااللتزام 
باىتداع الممامة ومتابعة األعمار عن ُبعد  فعملنا في 
إااىة العالقات العامة يأتي بشمل مباشر بالتعامل مع 

اع مجلس األمة والحرص على عمل الفحص الدوىي أعض
لتجنب اإلصابة بفايروس  وىونا قبل  ل  لاة تعقد في 
مجلس األمة  و ذلك تقديم الدعوات إلى األعضاع 

الالطتين التي  انت تعقد بين   تماعاتلالبالتنايق 
 التنفيذية والتشريعية بشمل أسبوعي.

 

 األزمة؟كيف كانت تجربة العمل عن ُبعد أثناء 

 انت تجربة  ديدة ومفيدة في ظل الظروف التي مرىنا 
بها بالتواصل عبر البرامج االلمترونية مما يااعدنا في 
عدم توقف العمل واستجابة الموظفين أات إلى سرعة 

 اإلنجاز.

 هل أثرت الجائحة على سير العمل؟

أثرت بشمل بايط في البداية ولمننا تجاوزناها بوضع 
لة بالتواصل وذلك ألن بعض األعمار خطة سريعة وبدي

 تتطلب منا الحضوى الشخصي إلى العمل.
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هل واجهتم صعوبة في نقص عدد الموظفين وانتاجية 
 العمل؟

 عقبات بيرة بل تغلبنا على أي  اتلم نوا   صعوب
تطبيق بتمثيف الجهوا المبذولة مع الحرص على 

 .اشتراطات الالطات الصحية 

ما هي اإليجابيات والسلبيات أثناء العمل في ظل الفترة 
 السابقة؟

من اإليجابيات إننا ا تشفنا بعض البرامج االلمترونية 
التي تتيح لنا التواصل بشمل اائم خاىج أوقات الدوام 
الرسمي مما يضمن لنا عدم توقف العمل  وازاانا خبرة 

 ل مع أي حدث طاىئ في ظل أي ظرف.بميفية التعام

في ظل  فصل تشريعيكيف تم تنظيم افتتاح أكثر من 
 الظروف السابقة؟

بابب خبرتنا الاابقة قمنا بتنايق عقد  لاات مجلس 
األمة  الجلاة التمميلية و لاتي مبايعة حضرة صاحب 
الامو أمير البالا حفظ  هللا وىعاه ومبايعة سمو ولي 

و ذلك افتتاح الفصل التشريعي العهد حفظ  هللا 
الاااس عشر بمل سالسة حتى مع االلتزام االشتراطات 
الصحية  مع الحرص على فحص األعضاع والموظفين 

 المعنيين قبل عقد أي  لاة.

هل لمستم تفاعل من الموظفين خاصة في فترة الحظر 
 الجزئي وإنجاز العمل؟

 إلنجاز بمل تأ يد فقد  انوا الموظفين على أتم استعداا

 

 

 

أي عمل يطلب منهم  ولمن مع تطبيق االشتراطات 
 ميع الموظفين بل ُتنجر الصحية حرصنا على عدم حضوى 
 أعمالهم عن ُبعد حفاظًا عليهم.

 كلمة أخيرة.

أتو   بالشمر إلى ىئيس مجلس األمة الايد مرزوق علي 
الغانم واألمين العام الاابق الايد عالم علي المندىي  
 ما أشمر  ميع الموظفين العاملين في إااىة العالقات 

مراى في العامة والمراسم على  هواهم المبذولة باست
سبيل إنجاز العمل على أ مل و   والشمر موصور إلى 

 قطاع اإلعالم ومجلة تواصل على هذا اللقاع.
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 االسم: سكينة نصر هللا
 مهني أول كمبيوترالمسمى الوظيفي: 

 القطاع: قطاع الموارد البشرية
 المؤهل الدراسي: ماجستير إدارة أعمال

  

 وجه من المجلس

في األمانة مايرتها الوظيفية سمينة نصر هللا  بدأت
 مهني  مبيوتر في  2016 عام فيالعامة لمجلس األمة 

وهي تشاىك قطاع المواىا البشرية  ومنذ ذلك الوقت 
تصميم وإااىة النظام اآللي لألىشفة والقراىات  في

والتعاميم   ذلك إعداا وتصميم قواعد البيانات الخاصة 
بالموظفين و ان لها اوىًا باىزًا في نجاح حملة )أمانة( 

 األمانة العامة لمجلس األمة. التي أطلقتها

والجدير بالذ ر أنها عضو فريق إعااة صياغة وتطوير 
مواعمتها مع أفضل المماىسات  الاياسات الحالية و

و ذلك عضو فريق مشروع تنفيذ نظام إااىة المواىا 
 البشرية الجديد.

في األمانة  (19 وفيد )وعملت سمينة أثناع  ائحة 
إلنجاز العامة لمجلس األمانة أثناع الحظر الملي والجزئي 

بال توقف حيث وصفت  المهام الوظيفية المملفة بها
وا وأشاىت إلى أن اإلنجاز في ظل العمل بالممتع بال قي

تلك الجائحة يعتبر في أعلى ماتويات  حيث أن ىوح 
 العمل  انت عالية  دًا.

 

المعلومات وتاعى سمينة من خالر العمل في قام 
باإلشراف على تطوير وتنفيذ أنظمة  الوظيفية

المعلومات الخاصة في قطاع المواىا البشرية والتحقق 
من تنفيذها والتأ د من عملها بطريقة متماملة 
بالتنايق مع الجهات المعنية  وأيضًا اىاسة المشا ل 
والعقبات الفنية واإلااىية وبحث الحلور التقنية 

طط التنفيذية والمعلوماتية  ومن  انب آخر إعداا الخ
للمشاىيع التقنية الخاصة بأنظمة المواىا البشرية وتوفير 

 الدعم الفني للماتخدمين من الناحية التشغيلية.

وتضيف بالقور أن العمل الجاا الدؤوب يرقى بالفرا 
والمؤساة واألمانة العامة لمجلس األمة فريدة من 

ى ن نوعها في استقطاب العديد من الطاقات التي تع
بالتطوير والتقدم  وتقدمت بالشمر إلى األمين العام 
الاابق لألمانة العامة لمجلس األمة  الايد عالم 
المندىي على اعم  المتواصل و ذلك تقدمت بالشمر 
إلى األمين العام الايد عاار اللوغاني على تشجيع 
الموظفين للوصور إلى أىقى الماتويات من خالر اعم 

ر والنصح واإلىشاا  والشمر  هواهم الدائمة بالتطوي
 موصور لجميع الزمالع العاملين في القطاع.

 

 القطان لولوه : إعداد
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 إعداد ثقافة قانونية
 إسراء القطان
 مدير إدارة الشؤون القانونية بالندب

س: ما هو األثر المترتب على فترة تعطيل األعمال في 
احتساب المدد القانونية الالزمة لقبول التظلم من 
القرارات اإلدارية شكاًل وكيف تمت معالجة ذلك 

 قانونًا؟

بإضافة  2020لانة  5ج: لقد أصدى المشرع القانون 
ممرى إلى قانون المرافعات المدنية والتجاىية  17المااة 

والذي قرى في  وقف المواعيد اإل رائية المنصوص عليها 
في هذا القانون وقانون اإل راعات والمحا مات الجزائية 

وار وقانون حاالت الطعن بالتمييز وإ راعات  في األح
التي يقرى فيها مجلس الوزىاع تعطيل أو وقف العمل في 
المرافق العامة للدولة حماية لألمن العام أو الصحة 

 العامة.

 1981لانة  20من القانون  15وإن  وإعمااًل للمااة 
بإنشاع الدائرة اإلااىية ياري هذا النص على  افة 

ن أن المواعيد اإل رائية المتعلقة بالدعوى اإلااىية بحابا
المشاى إليها أحالت إلى قانون المرافعات فيما  15المااة 

لم يرا بشأن  نص في    وبالتالي ياري على مواعيد 
التظلم من القراى اإلااىي باعتباىه إ راع وا ب لقبور 

 الدعوى اإلااىية. 
 

 1/3/2020س: صدر قرار عقوبة تأديبية بحقي بتاريخ 
بسبب الجائحة  12/3/2020وتعطلت األعمال في 

فما أثر فترة تعطيل األعمال على  19-العالمية كوفيد
مواعيد التظلم من هذا القرار وكيف يمكنني احتساب 

 المواعيد القانونية في ضوء ذلك ؟

تبدأ مع  المواعيد من  1/3/2020ج: صدوى القراى في 
اليوم التالي مباشرة لتاىيخ صدوى القراى ثم تتوقف 

عوا احتااب المدة المواعيد في ضوع تعطيل األعمار وي
؛ وتطبيق ذلك أن  30/6/2020مع عواة األعمار بتاىيخ 

 2/3/2020يبدأ احتااب المدا القانونية من اليوم التالي 
أيام   ثم يتوقف  10بمجموع  11/3/2020وحتى 

احتااب المدة ويعوا الحااب مع عواة األعمار في 
يومًا  60الستممار المدة القانونية للتظلم  30/6/2020

يومًا متبقيًا وبحاابها تمون نهاية المدة  50بواقع 
في  1/3/2020القانونية للتظلم من القراى الصااى في 

18/8/2020  . 
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صدر قرار تضمن حركة الترقيات الخاصة بنهاية مارس س:   
وذلك أثناء فترة تعطيل األعمال في ظل ظروف  2020

الجائحة العالمية ، وأردت أن أتظلم من عدم حصولي على 
الترقية ضمن القرار المشار إليه ولم يتبين لي كيفية 
احتساب المدة القانونية للتظلم من هذا القرار في ظل مثل 

 وف فكيف سيتم احتسابها؟ تلك الظر

 12/3/2020ج: إن فترة تعطيل األعمار التي استمرت من 
% 30وتم استئناف العمل بعدها بنابة  29/6/2020حتى 

هي فترة ترتب عليها وقف  30/6/2020اعتباىًا من 
المواعيد وعلى ذلك فإن  يتم احتااب المواعيد مع بدع 

 .30/6/2020% في 30استئناف األعمار بنابة 

س: أنا موظف غير كويتي حصلت على إجازة دورية في 
تعّذر علي  2020وتنتهي في نهاية مارس  2020فبراير 

العودة لمباشرة العمل بعد اإلجازة نظرًا إلغالق المطارات 
حتى وقت جاوز موعد عودة العمل تدريجيًا وترتب على هذا 
األمر أنني أصبحت من العالقين ، ما مدى أحقيتي في 

وهل يترتب على هذا االنقطاع انتهاء خدمتي  المرتب
 باالستقالة الحكمية ؟

ج: يجوز للموظف العالق أن يتقدم بطلب منح  إ ازة بأية 
وسيلة من الوسائل   أما في حالة عدم توافر شروط منح  أية 
إ ازة من اإل ازات المقرىة قانونًا فإن  يعتبر منقطعًا عن 

على أن ُيحرم من مرتب   العمل بعذى ال تنتهي بابب  خدمت 
 عن أيام االنقطاع إعمااًل لقاعدة األ ر مقابل العمل.

س: أنا أعاني من مرض خطير وأخشى من االختالط أثناء 
العمل ولدي تقارير طبية بذلك فكيف يمكنني االستفادة 

 من أحكام اإلعفاء من الدوام التدريجي ؟

 

لقد نظمت األمانة العامة أحمام اإلعفاع من العمل في ج: 
 2وتحديدًا فيما تضمن  البند  2020لانة  17تعميمها ىقم 

بالفقرة ج من  التي  رى نصها باآلتي : " الموظفون الذين 
تقرى إعفائهم من العمل التدىيجي وهم )المصابون بأمراض 

من مزمنة أو خطيرة  ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة  
لديهم تخفيف طبي من ساعات الدوام  الموظفة الحامل( 
ويمون اإلعفاع بعد تقديمهم تقرير معتمد من الجهة 

 الطبية المختصة" . 

س: أنا موظف غير كويتي أعاني من مرض خطير غادرت 
البالد بإجازة دورية وأصبحت من العالقين وتم وقف صرف 

وعدت الحقًا راتبي عن فترة العودة التدريجية إلى العمل 
إلى الدوام وأود االستفادة من أحكام اإلعفاء السترداد 

 الرواتب الموقوفة فهل يمكنني ذلك؟ 

 17/2020لقد نّظم تعميم األمانة العامة لمجلس األمة ىقم 
الحاالت التي تاتحق اإلعفاع من العمل وبّين بأن اإلعفاع 
يمون بعد تقديمهم لتقاىير طبية معتمدة من الجهة 

ية المختصة ومن ثم فإن  يلزم أن تمون التقاىير الطب
معتمدة من الجهة الطبية المختصة )المجلس الطبي 

 العام(   وأن تمون عن فترة الحقة لتقرير اإلعفاع.

س: لو كان هناك شركة تجارية متعاقدة مع جهة حكومية 
في أي شأن من شئون تسيير المرفق العام فهل هناك 

في مثل ظروف الجائحة  أحكام قانونية قد تخدمها
 العالمية؟ 

ج: القضاع اإلااىي باعتباىه مثل تلك الظروف ونظمها من 
خالر نظريات التوازن المالي للعقد اإلااىي بتخفيض 

 االلتزامات الواقعة على الشر ة.   
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 إعداد يقة برلمانيةوث
  السعيد سليمان إنتصار

  والمعلومات التوثيق إدارة مدير 
 

 في مهمة برلمانية وثيقة على العدا هذا الضوع نالط
 إنشاع قانون ووه المويت  بدولة األمة مجلس تاىيخ

 .القاامة األ يار صندوق

  1976 عام في القاامة األ يار صندوق تُأسس فقد
(1976  لانة106)  ىقم بالقانون إنشاعه مرسوم وصدى
 عندما الصباح  األحمد  ابر الشيخ الراحل األمير عهد في
6197  المالية الانة من ابتداًع  يتم حيث للعهد ولياً   ان

 العامة اإليرااات من%10  قدىها نابة اقتطاع- 1977 
 استثماىاتها عائد ويضاف الرصيد استثماى ويتم للدولة 

  الحااب. هذا إلى

  انت لما” ان  إلى للقانون  االيضاحية المذ رة وأشاىت
 الدولة إليرااات األساسي المصدى تمثل النفط إيرااات
 موىا على تعتمد النفطية اإليرااات  انت ولما العامة 
 أ يالنا ماتقبل نؤمن أن علينا و ب فقد للنضوب  قابل

 األزمان عبر مزاهرة قوية البقاع لمويتنا ونضمن القاامة.
 للدولة العامة اإليرااات من  زع بتجنيب وذلك واأل يار 
 للثروة بديال البلد لهذا يجلب حتى واستثماىه وىصده

 أاينا قد نمون كوبذل ها.ذنفا ساعة حانت إذا النفطية
 القاامة أل يالنا مشرقا ماتقبال وأمنا أمتنا نحو األمانة

 وسؤااها. عزها لبلدنا وحفظنا

 القانون هذا أعد الاامية األهداف هذه تحقيق أ ل ومن
 فيها يرصد القاامة األ يار احتياطي تموين على ناصا

 

 بهذا العمل عند المو وا العام االحتياطي المار نصف
 اإليرااات من سنويا تقتطع %10 قدىها ونابة القانون
 1976/1977 المالية الانة من اعتباىا للدولة العامة

 .           المبالغ هذه استثماى وعائدات

 الثالثة المااة قضت أهداف  القانون هذا يحقق وحتى
 تقتطع التي بالمائة العشرة نابة خفض  واز بعدم من 

 أي أخذ  واز وعدم للدولة العامة اإليرااات من سنويا
 من . مبلغ

 حيث اإليرااات  من الخصم نابة تغيير تم2013  عام وفي
 . %10 من بدالً %25  أصبحت

 األسهم في االستثماى هو للصندوق األساسي والهدف
 البالا أ يار ماتقبل لتأمين والعقاىات العالمية
 القاامة.

 األمة مجلس أ رى  2020 عام من أغاطس شهر وفي
 106 ىقم بالقانون المرسوم من األولى المااة على تعديالً 
 فيها أوقف القاامة  األ يار احتياطي بشأن 1976 لانة
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 األ يار صندوق إلى وتحويلها مبالغ أي استقطاع  
 ونص. الدولة ميزانية في عجز هناك  ان طالما القاامة 
 عن الانوية اإليرااات زيااة حار في» أن  على التعديل

 من الفعلي الفائض من نابة سنويا تقتطع المصروفات 
 أن التعديل وتضمن. «للدولة الختامي الحااب نتائج
 وموافقة المالية وزير اقتراح على بناع النابة تحدا

 المالية الانة نتائج من اعتباىاً  وذلك الوزىاع  مجلس
2018/ 2019  . 

 في المرتبطة الوثائق واستعراض التفاصيل من وللمزيد
 األمة مجلس إنجازات أهم على ولالطالع الموضوع هذا
 الاااس التشريعي الفصل حتى التأسياي المجلس منذ
 للمعلومات اآللي النظام زياىة يممنمم الحالي عشر

:  الرابط على والمعلومات التوثيق إلااىة البرلمانية
search.kna.kw . 
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 نيمارسها منذ الصغر علمتأهواية الحداق التي حمد اليحيى : 
 الصبر واالعتماد على النفس 

 

 موظف وهواية  

 هواية الصيد؟متى بدأت ممارسة  

أماىس هواية الحداق منذ الصغر و انت على األسياف 
واألما ن القريبة للشالي  ثم تطوىت إلى الذهاب بالقاىب 

 إلى األما ن األ ثر صيد ااخل البحر.

 ما األماكن التي زرتها لتمارس هواية "الحداق"؟ 

مان ُع سلطنة األما ن التي زىتها لمماىسة الهواية هي 
 الماىات وماليزيا.والاعواية وا

 ماذا أضافت لك هذه الهواية وماذا تعلمت منها؟ 

تعلمت منها طور البار والصبر واالعتماا على النفس 
 وأضافت لي التر يز وقوة التحمل في البحر.

كيف تطورت هواية الحداق لتصل إلى السفر إلى دول  
 مختلفة لممارستها؟

مان ُع سلطنة  ان بعض األصدقاع يذهبون إلى الصيد في 
واالماىات و ان الصيد وفيرًا  دًا وهنا بدأت أتشجع من 
بعض األصدقاع للذهاب إلى هذه المناطق حيث  ان 
الوصور إليها صعبًا خاصة أن بعض الطرق تمون ىملية من 
منطقة شويمية في سلطنة عمان وهي قرية صغيرة مطلة 

 وتمرىت الزياىات 2004على بحر العرب و ان ذلك في عام 
 إليها منذ ذلك الحين لوفرة الصيد فيها.

 هل لك هوايات أخرى؟ 

نعم امتلك هوايات عدة منها الغوص وأحمل ىخصة للغوص 
الحر والغوص "بالالندى" والرياضة بشمل عام مثل  رة 

والطائرة والتنس واالسمواش  وأيضا للرحالت البرية القدم 
 ممانة خاصة في حياتي والافر  ذلك.

 كلمة أخيرة. 

أنصح  ل شخص ليس لدية هواية أن يبحث عن هواية 
ويطوىها ويبدع فيها وأهم تلك الهوايات الرياضة  وأشمر 

 مجلة تواصل على هذا اللقاع.

 

 

 إعداد
 لولوه القطان

 اليحيى في إحدى ىحالت الحداق
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 مريم السالمإعداد :          جليس  خير 

 

 

 عنوان الكتاب: الرقص مع الحياة
 المؤلف: مهدي الموسوي
 2013الناشر: ااى مداىك للنشر 

 نبتتذة: يحمتتل هتتذا المتتتاب في طيتتاتتت 
بإيجابية مع والتأقلم  أسراى الاعااة الخفية في الحياة  

 تحديات الحياة وأحزانها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الكتاب: قواعد الناسعنوان 
 المؤلف: ىيتشاىا تمبلر

 2018الناشر: ممتبة  رير 
 نتتبتتتذة: يتتتتتنتتتاور التتمتتتتتتاب متتجتتمتتوعتتتة متتن

القواعد الرئياتتية التي تاتتاعد على تحاتتين حياة  ل من حولك  
 والتعامل مع األشخاص بمختلف أنماطهم الشخصية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عنوان الكتاب: قوة عقلك الباطن
 المؤلف: ا.  وزيف ميرفي

 2020الناشر: ممتبة  رير 
نبتتذة: يؤ تتد المتتاتتتب من خالر المتتتاب على 
 قتتتتوة استتتتتتتتتتتتتختتتتدام التتتتعتتتتقتتتتل التتتتبتتتتاطتتتتن

الهدف والغاية عن طريقة عدة تمرينات تحفز العقل  للوصور إلى   
 واالستعانة بعدة قصص نجاح واقعية ملهمة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عنوان الكتاب: رجال حول الرسول
 محمد خالدالمؤلف: خالد 

 2017الناشر: الممتبة العصرية 
نبذة: هذا المتاب ليس سراًا قصصيًا  ما في 
 التتتمتتتتتتتب األختتترى ولتتتياتتتتتتتت أستتتتتتتاطتتتيتتتر

وإنما بدت من فرط إعجازها  األساطير  هذا المتاب ألولئك الر ار  
نماذج من  -صلى هللا علي  وسلم-الشاهقين من أصحاب ىسور هللا 

 الدين ليرتقي إلى أعلى منازر اآلخرة.الر ار األبراى تاامى بهم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عنوان الكتاب: كيف تشحن ثقتك 
 بنفسك

 المؤلف:  رياتينا نيل
 2021الناشر: ذات الاالسل

 نبذة: سيرشدك هذا المتاب إلى
 يفية تبني تو هًا صحيًا ويبين لك طرق العالج  

والمعالجة المو واة لمااعدتك على عيش حياة أ ثر 
إيجابية   ما يااعدك على تحديد أسباب المشملة التي 

 قد تابب التوتر و يفية التعامل معها.
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 Applications   التطبيقاتجولة في 
 إعداد : مريم السالم

 

 Kindle Amazon  تطبيق
برنامج لقراعة  –أمازون  يندر 

المتب والمجالت والصحف من 
شر ة أمازون. برنامج يامح 

 للماتخدم
 
 

 في األخرى والوثائق المتب وشراع عرض للماتخدم
 في المميزة الملمات على يحتوي لمتبل متجر أ بر

 على المعلومات مصااى من وغيرها ويميبيديا خدمة
 لك يامح الذي حااب يدعم قد أو نترنت.اإل شبمة
 أ هزة على التخزين أما ن أحدث من المتب لقراعة

 سطوع لضبط تتيح البرمجيات هذه فإن مختلفة.
 الصفحة. واتجاه الخلفية ولون الخط وحجم الشاشة

 الخاصة ممتبتك بإنشاع لك أوقد االمازون يامح  ما
 .فئات في األخرى الوثائق أو المتب وتحديد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pinterest تطبيق
 بلوحة بينترستتتتتت تشتتتتتبي  يممن

 متتتيتتتزات   متتتع ولتتتمتتتن إعتتتالنتتتات
 ىفع يممنك إذ أ ثر  وخصتتتتتتائص  

 ويممن علي  وفيديوهات   صتتتتتوى  
بداع لآلخرين  والتعليق اإلعجاب إ
 استتتتتخدامات أشتتتتهر ومن عليها 

فات البينترستتتتتت  األطعمة وصتتتتت
لمشتتتتتروبتتتات  يممنتتتك حيتتتث وا

 خاصتك الطعام وصفات مشاى ة
 ويممن الشتتتتهيرة  الوصتتتتفات أو

تابعك لمن  الصتتتتتوىة على النقر ي
يقتتتة لتتت  ليفتح  هتتتذه إعتتتداا طر
 مثاًل. الوصفة

 

 إبتتداع لآلخرين ويممن عليتت  وفيتتديوهتتات صتتتتتوى ىفع
 استتتتتتخدامات أشتتتتتهر ومن عليها  والتعليق اإلعجاب

 حيث والمشتتتتتروبات األطعمة وصتتتتتفات البينترستتتتتت
 الوصفات أو خاصتك الطعام وصفات مشاى ة يممنك

 الصتتتتتوىة على النقر يتتابعتك لمن ويممن الشتتتتتهيرة 
 مثاًل. الوصفة هذه إعداا طريقة ل  ليفتح

 
 
 
 
 
 

 

 Thru V تطبيق
Thru-V ديدة ذ ية طريقة هي  
 Thru-V يجلتتب األشتتتتتيتتاع. لطلتتب
 متا رك  ميع إلى القيااة تجربة

V- باستتتتتخدام الطلب المفضتتتتلة.
Thru أماًنا. وأ ثر وأسرع أسهل 

 وأستترع أستتهل Thru-V باستتتخدام الطلب المفضتتلة.
 أماًنا. وأ ثر

 
 
 
 
 
 
 

 مواقع مفيدة :
 

▪ SpeedTest.net    | هل تبحث عن طريقة سههلة

للتعرف على سههههرعة اإلنترنت لديك. هذا الموقع 

 .يمكنه أن يقوم بالمهمة بسهولة 

▪ Iconfinder    | محرك بحث األيقونات والقصاصات

المجهانيهة ، ههذا الموقع مفيهد جهدًا للمصههههممين 

 مميزة ومجانية .والباحثين عن أيقونات 

▪ WeTransfer.com    | 2شههههارك ملفات حتىGB 

 للملف الواحد مجانًا و بأمان.

▪ MyFonts.com     | تههعههرف عههلههى الههعههديههد مههن

ية و اعرف اسههههم أي خج بمجرد  جان الخطوط الم

 تحميل صورته.
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 إعداا : مريم الاالم ؟  

 شروط المسابقة مسابقة الدستور

ال يجوز المشتتتتتاى ة بأ ثر من  وبون واحد  أواًل :

 للماابقة الواحدة .

ال يحق ألستترة مجلة تواصتتل المشتتاى ة في  ثانيًا :

 الماابقة .

يتم تعبئتتة النموذج المخصتتتتتص لإل تتابتتة  ثههالثههًا :

 . الصندوق الخاص باإل اباتوترسل اإل ابات إلى 

ستتتتوف يمون هناك خماتتتتة فائزين فقط  رابعًا :

لمل ماتتابقة ويتم اختياىهم عن طريق الاتتحب   

فائزين في الماتتتتتابقة في  ماع ال ويعلن عن أستتتتت

العدا التالي لمجلة تواصتتتتتل ولمل موظف حق 

 فقط .المشاى ة مرة واحدة 

ما هو االستتم الذي يطلق على ميمانيما األ اتتام :  1س

 الاا نة؟

ما استتتم العنصتتتر الذي إذا توافر في الحليب أصتتتبح :  2س

 من األغذية متماملة العناصر؟

 ما هو أسرع  ائن بحري؟:  3س

ستتتتتمان القاىة  حوالي نصتتتتتفباا أما المرض الذي :  4س

 األوىوبية ؟

 عربية من حيث المااحة؟ما اسم أ بر اولة :  5س

 ما اسم البحر الذي يفصل بين تر يا واليونان؟:  6س

 كوبون المشاركة في مسابقة تواصل

 .......... الرقم الداخلي :...................................................................اإلااىة : ...........................: ............اسم الموظف

 .............................إ ابة الاؤار األور : ..................................................... إ ابة الاؤار الثاني : ............................

 .............................إ ابة الاؤار الثالث : .................................................... إ ابة الاؤار الرابع : ............................

 بة الاؤار الاااس : ....................................................إ ابة الاؤار الخامس : ................................................. إ ا
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 متسابقي "تواصل" ... مبروك

 

 أسماء الفائزين حسب الترتيب :

  IPhone|  الفائز األول : طالل الحربان

 IPhone|  الثاني : نوف الشمريالفائز 

 Samsung Tab|  : حصه الزامل الفائز الثالث

 Samsung Tab|  : شيماء حسين الفائز الرابع

 Samsung Tab|  الفائز الخامس : سارة السبيعي

 الفائزة الايدة / نوف الشمري

 شيماع حاينالفائزة الايدة / 



 
 

  
   م ع انشي 

 مدير إدارة مكتب األمين العام الزمالء جاسم النصف
 فالح العتيبيالزميل السابق و

 ( 2001 ) مايو

 ( 1997 ) يونيو مجلس األمةمكتبة 

 الشمري وجمال الشالحي الزمالء عودة
وعماد الدمخي ومطلق السهلي ومسلط السبيعي 

الكتاب  ضمعرجناح مجلس األمة المشارك في في 
 ( 2000 )ديسمبر

العاملين في األمانة  اتمجموعة من معاوني الخدم
 ( 1996 ) فبراير .. العامة في إحدى المناسبات

 إعداد   |    مسلط السبيعي
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