كفيتوووفيتو
األمـانة العـامة تـودع متقـاعديــها
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ثقـافة
التغيـيـر
أم تغيـيـر
الثقافة
أصبح جليا لدى أغلبية الموظفين اليوم التغيير الذي طرأ
عل � � ��ى نمط اإلدارة الجديد باألمان � � ��ة العامة لمجلس األمة
وعدوى اإلنج � � ��از التي أصبحت تنتقل م � � ��ن قطاع الى آخر
بعد فترة كبي � � ��رة من االعتياد والرك � � ��ود إلى نمط العمل
التقليدي  ..الشك أن إشادات أعضاء مجلس األمة في جلسة
 15مارس الماضي عززت هذا التغيير اإليجابي الذي لمسوه
وأثنوا عليه.
ً
والمسببات هنا كثيرة لست بصدد ذكرها بدءا من تغيير
نظام التقييم الى وضع مؤشرات األداء ،إلى تجديد الدماء
في القيادة العليا والمتوس � � ��طة إلى وضع رؤية واضحة
تعمل من خالله � � ��ا األمانة ،واألهم من ه � � ��ذا كله إرادة
وتصميم في تغيير نمط الثقافة السائدة باألمانة العامة
خالل الفترة الماضية.
ال ش � � ��ك أن أي تغيير في نمط ثقافة م � � ��ا ،عادة ما تتم
مواجهته من قبل البعض عل � � ��ى أنه غير ضروري أو غير
ممك � � ��ن وقد يق � � ��وم البعض عل � � ��ى مقاومت � � ��ه خوفا منه
و النعدام الثقة في أنفسهم ..إال أننا في األمانة ماضون
ً
في أن نكون مثاال يحتذى به ،و ليعلم مقاومو التغيير
أن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة.

دمتم بود وتواصل

أمل املطوع

ملف
العدد

كلمات
في حقهم

ودعت األمان�ة العامة لمجلس األمة قراب�ة  45موظف ًا عاصروا أروقة
مجلس األمة لمدة ال تقل ع�ن  30عام ًا  30 ،،،عام ًا م�ن الجد والمثابرة

ناصر سيف سعد الهدب
مدير ادارة شئون الموظفين

شريفه آل بن علي ( ادارة شؤون الموظفين)
أكثر من  5سنوات مضت منذ تعييني في إدارة شؤون الموظفين وال يمضي يوم بالعمل
ً
إال ويصبح علينا بو بدر بشكل يومي مرورا بجميع موظفيه حتى يصل إلى مكتبه  ،هو
ً
ً
المدير األب هذا ما شعرت به طوال هذه السنوات  ،إنسان مقدرا للجهد محبا للعمل ،
شخصية متس � � ��امحة  ،مس � � ��تمع ،رحل عن المجلس لكنه ترك الذكرى الطيبة بيننا .

وااللتزام بالعم�ل  30 ،،،عام ًا من الذكرى العطرة  .بهذا العدد حرصت
تواصل أن يكون ملف عددها لمسة وفاء من موظفين األمانة لجهود
إخواننا وأخواتنا الذين غادرونا  ،،بكل حب كانت لهم هذه الكلمات :

توفيق جاسم النشمي
مدير ادارة الخدمات االدارية

انور قعيد العتيبي – اداري مساعد رئيسي
عالقتي مع بوفواز استمرت اكثر من عشرين سنة بنيت على الثقة وتميزت بالمودة
والذي كان يزيدني اكثر في تحمل المسؤولية هو عدم الشعور معه بالملل واعترف

ناجي فهد البالول
مدير ادارة المشتريات والمخازن

عدنان الحسون  -رئيس قسم المشتريات
نع � � ��م األخ ومثال يحتذى به في االجتهاد واإلخالص بالعمل  ،المس � � ��ت منه احترامه
لزمالئه الموظفين والتعاون معهم وس � � ��عيه ال � � ��دؤوب لتطوير اإلدارة نحو األفضل .
أتمنى له كل التوفيق في حياته .

خالد طه األنصاري
مدير ادارة التنسيق والمتابعة

راض عن ادائي من بعد توفيق النش � � ��مي ألن االداء يبرز في جو االنسجام
انني غير
ٍ
ويجعلك تحرص على العطاء اكثر فكل الشكر ألبوفواز والله يوفق الجميع .

عبداهلل يوسف العمران
مدير ادارة االعداد البرلماني

عبدالوهاب مراد – باحث اول قانوني – ادارة االعداد البرلماني
(ابو يوسف) هو اول مسؤول اعمل تحت ادارته في بداية حياتي العملية ومن توفيق

فيصل غزاي العتيبي  -إدارة التنسيق والمتابعة
قد ال تس � � ��ع الكلمات وال تنتهي عند ذكر االخ  /خالد األنصاري  ،ولكن وباختصار هو
رجل قل ما تجد من هو على شاكلته  ،أدب وخلق أخ كبير وصديق عزيز  ،شغل منصبه
بجد واجتهاد  ،من تعامل معه يعرف حجم خسارتنا له  ،نسأل الله له التوفيق .

آمال عيسى المسري
رئيس قسم األسئلة البرلمانية

الله انها كانت بداية ممهدة وسلسة وذلك نتيجة ان السمه الغالبه على منهج تعامله
هي (االخوة) فق � � ��د كان اخا كبيرا قب � � ��ل ان يكون مديرا او مس � � ��ؤوال وعلى الصعيد
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الشخصي كان انسانا طيبا بشوشا صاحب ابتسامه دائمة اما على الصعيد العملي
فقد كان يسعى جاهدا ان يطور من العمل في االداره.
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بسمة المقهوي  -مهني أول
إخالصها في العمل وس � � ��كينتها وأخالقها الرفيعة تركت في كل النفوس ذكرى
طيبة كزميلة ومسؤولة ندعوا لها في غيابها بالسداد والتوفيق.

ملف
العدد

احمد عيد االذينة

فيحان مطلق الزعبي

رئيس قسم التطوير والتنظيم

رئيس قسم

راشد الزعبي -اختصاصي
االخ احمد االذينة زاملته من س � � ��نين طويلة في العمل ونعم التعامل ونعم الخلق
مخلص في عمله ومتعاون مع زمالئه يعمل بجد واجتهاد وهو رئيس قسم متواضع
ً
جدا ومبتسم دائما وعلى قدر رفيع من الخلق واالتزان .

خالد سعد المطيري – األمين العام المساعد لقطاع المعلومات .
لقد زاملت اخي وصديقي فيحان سنين طويلة في العمل وخارج العمل ويعتبر صديق
طفولة وفي العمل له انجازات وتحسب له واحدة منها انجاز عدد( )1111مضبطة منذ
مجلس  1992الى مجلس  2013حتى تقاعده وساهم في اعداد المضبطة وصياغتها
ً
ً
وتصحيحها لغويا واجرائيا .وفي الختام اتمنى له التوفيق والنجاح في حياته القادمة .

مشعل علي العقيل – مهني اول
الزميل احمد عيد االذينة انس � � ��ان على قدر كبير من االحترام خالل فترة عملنا معه
لمسنا جده واجتهاده واخالصه في العمل ومنذ وجوده معنا كموظف وبعد توليه
ً
منصب رئيس قسم التطوير والتنظيم كان مثاال يحتذى به طوال فترة عمله واتمنى

نايف خلف المطيري
رئيس قسم

له دوام التوفيق والنجاح .

ذياب محمد الديحاني
رئيس قسم تنمية العالقات البرلمانية

نجاح علي القالف – مساعد مهني رئيسي
ً
ً
راق
افتقدت وجوده معنا كأسرة ًواحدة في لجنة العرائض والشكاوى كان اخا ومسئوال ٍ
في تعامله ويقف قلمي عاجزا عن الكتابه امام انسان أعطى وقته وفكره وعقله من أجل
عمله وتعامله مع موظفين فلك منى كل الشكر واالحترام والتقدير والعرفان .

بدر الجمعه – كبير اختصاصين ترجمة – رئيس قسم لجان الصداقة (باالنابة)

صالح الحمدان صالح الحمدان

كلمة شكر اوجهها الى االخ العزيز ذياب الديحاني ابو بدر رجل هادئ ورزين يعمل

رئيس قسم الزراعة

بصمت دمث االخالق ومتواضع وتعلمت منه الحرص والمس � � ��ئولية مع جزيل الشكر
ً
والتقدير متمنيا له دوام الصحة والعافية .
بدر الطبطبائي – اختصاصي
األخ العزيز ذياب الديحاني رئيس قسم تنمية العالقات البرلمانية السابق خير الصديق
واألخ كان دائم التواصل معنا سواء في وقت العمل أو خارج نطاق العمل وإذا تعرضنا

محمد مبارك القحطاني – مساعد مهني رئيسي
ل � � ��م يعاملنا في يوم ما كرئي � � ��س ومرؤوس بل كان أخ عزي � � ��ز متواضع ألبعد الحدود،
مهذب و مريح في التعامل و محترم جدا اليتوان عن أداء أي مهمة تطلب منه بدقة
و سرعة ،سنفتقده وأرجو من الله له التوفيق.

إلى بعض الضغوط س � � ��واء أثناء العمل أو خارج بيئة العمل ال يجعل اليوم ينتهي
إال وخفف عنا هذه الضغوط وكانت له العديد من طرق التواصل التي تحفزنا على
أداء عملنا كما يجب وينبغي  ،وكان يس � � ��تخدم التواصل لتحقيق التدريب والرضاء
ّ
الوظيفي ودائما يحسن االختيار في كلماته وينسب اإلنجاز في العمل إلى الموظف ،

عبدالعزيز خليف العنزي
رئيس قسم العالقات العامة

ويشعرنا بأهميتنا مما ساعدنا على االستمرار بالعطاء .
مها اللوغاني  -سكرتير تنفيذي
بكل الح � � ��ب والوفاء وبأرق كلمات الش � � ��كر والثناء اتقدم بالش � � ��كر إل � � ��ى األخ العزيز
ً
عبدالعزي � � ��ز العنــزي على تفــــانية بالعمل فـقـــ � � ��د كان مثاال لألخ الخلوق في تعامله
ً
ً
ونموذجا شاهدا على سمو أخالقه وأسال الله أن يبارك له في حياته.
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ملف
العدد

خالد محمد الشمري

عالء عبدالعزيز عبداهلل بو قريص

رئيس قسم التصوير والتغليف

رئيس قسم الخدمات الوظيفية

وليد عبدالرزاق صالح – مساعد فني اختصاصي اول .

عليه السالمة –إداري مساعد أول

زاملت االخ خالد محمد الش � � ��مري منذ عام  97وكان بمثابة االخ الكبير لي لمس � � ��ت

الله يذكره بالخير األخ عالء محترم جدا و تعامله راقي و يحترم الموظفين و كأنه

فيه التواضع والكرم وحس � � ��ن الخلق وحبه للعم � � ��ل والنصيحة والتوجيه فعال فقدنا
ً
في العمل شخصا ًغاليا علينا .

أخ وليس مس � � ��ؤول و يحب العم � � ��ل و يجتهد و يحثنا على ذلك دائما  .ونس � � ��أل الله له

حنان محمد خليفة الحملي
رئيس قسم الصندوق

بدرية العتيبي –إداري مساعد رئيسي
أختنا الحبيبة المرحة المتفائلة ذات االبتسامة العريضة تعلمنا منها الكثير تركت
أثر واضح في نفوسنا ليست مجرد زميلة بل هي أخت لجميع الموظفات المجلس
وهذه كلمة قليلة في حقها ربي يوفقها ويسدد خطاها.

مريم عبداهلل السالم
رئيس قسم الباحثين

مها الرميح – رئيس قسم اإلحصاء والقياس
أم نواف أخت كريمة و زميلة تتميز بقدر كبير من احترام العمل و الزمالء و حس � � ��ن
التعامل و طيبة القلب و تبث روح ايجابية لجميع من حولها  ،س � � ��نفتقدها و نس � � ��أل
الله لها التوفيق في حياتها .

فؤاد سالم الحشاش
رئيس قسم المتابعة
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التوفيق و السداد.

مشعل عبداهلل خلف السعيد
رئيس مكتب لجنة الشئون الصحية واالجتماعية والعمل

انتصار عبدالكريم – مساعد مهني رئيسي
األخ مشعل نعم الزميل في العمل وسنذكره دائما بالخير ما قصر معانا و لم يتوانى
يوما عن مساعدة أي مننا في أي مشكلة واجهتنا  .شكرا جزيال

منى عباس عبداهلل تركي
رئيس قسم تطوير النظم

موظفو قسم (تطوير النظم)
«أم عبدالكريم» تلك اإلنسانة التي كنا نستشعر بنسمات أمومتها أكثر من إدراكنا أنها
رئيس لقسم  ،جمعت بين محبتها لنا كأبنائها وبين قيادتها الحكيمة والمتزنة في اإلشراف
على ما كنا نكلف به و تفانيها في عملها  ،الله يحفظها ويوفقها لكل ما فيه خير .

فالح شعيفان العتيبي
رئيس قسم المراسم والتشريفات

باتل ناصر الهران  -إدارة التنسيق والمتابعة

الطاف البنا -كبير اختصاصي عالقات عامة

فؤاد الحشاش زميل وصديق وأخ كس � � ��بت من خبرته الكثير  ،يبهر الجميع بثقافته

بفيض من الحب والتقدير اتقدم بخالص الشكر واالمتنان على ما بذله االخ فالح من جهود
ً
مباركة في عمله واجتهاده كان واضحا وجهده جلي في قسم المراسم والتشريفات .

الواسعة  ،ملتزم ومحب لعمله  ،أتمنى له كل التوفيق .

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أبريل  - 2016العدد الثالث والعشرون

ملف
العدد

ماجد صالح الديحاني

علي سعود الصويلح

رئيس قسم

اختصاصي

عبداهلل سعود المطيري – مساعد مهني رئيسي

احمد جدعان العجمي – اختصاصي .

لقد زاملت األخ ماجد الديحاني سنوات طويلة بالعمل .عرفت عنه الكثير من المزايا
ً
الطيبة فهو كان دائما يطلب من الجميع العمل الجاد واالنضباط فكان حسن

عملت مع اخي علي الصويلح بوفهد وكان مدرسة استفدت منها الكثير سواء على

الخلق طيب المعشر صاحب ابتسامه دائمة نعم الزميل ونعم الصديق .

صعيد العمل او خارجة وافتقد وجوده معنا في العمل بالمجلس وكان بوفهد انسان
ً
ملتزم جدا بأداء المهام الموكلة اليه وسعدت بالعمل معه واقول ما اصعب لحظات
الوداع وخاصة عندما تكون لشخص عايشته ما يزيد عن  20سنة ماضية واتمنى له
التوفيق والنجاح .

مطلق عشوي العنزي
رئيس مكتب لجنة الخطاب االميري

عايض البرازي – رئيس قسم المركز االعالمي
ً
زاملت االخ ابو احمد عشرين عاما يملك الكفاءة والخبرة والتخصص في مجال عمله
ً
ً
الذي انعكس بشكل ايجابي على آلية العمل فهو يحمل تخصصا ًنادرا ومميزا وهو
( اختصاص � � ��ي تصحيح لغوي ) ابو احمد كفاء وفي خالل س � � ��نوات عمله في االمانة
ً
العامة لمجلس األمة وكان مثاال يحتذى به في االخالق والتعامل والعمل .

زهرة محمد العلي
اختصاصي محاسبة

نادية الحبيب – مدير االدارة المالية

عسكر سليمان العساكر – اختصاصي محاسب  +رئيس قسم المخازن (باالنابة)
بحكم اني عايشته لعدة سنوات اود ان اقول كلمة بحق هذا الرجل كان مثال يحتذى
ً
به للموظفي � � ��ن ونموذجا للعطاء والنجاح والتفاني ف � � ��ي العمل اضافة لصفاء روحه
ً
وطيبة قلبه واتمنى له دائما التوفيق والنجاح في حياته .

ايمان المطوع
مساعد مهني رئيسي

محمد احمد الفيلكاوي – مفتش خدمة فندقية
يسعدني ان اتقدم لك باسمي الشكر والتقدير واالمتنان والتوقير على جهودك الكبيرة
ً
الى بذلتيها في خدمة ادارة الخدمات فلقد عهدنا فيك دوما اإلخالص والتفاني في
ً
انجاز اعمالك حتى صرت نموذجا يحتذى به فالله اسال ان يا جرك على ما قدمت وان
يوفقك فيما هو ات ظل مستقبل مشرق وباهر .

زهرة انس � � ��انة حبيبة واجتماعية تحب الفكاهة والمرح متعاونة ألبعد حد ومخلصه
في عملها اتمنى لها التوفيق والنجاح في حياتها.

مشعل عبداهلل السعيد
مهني اول كمبيوتر

يوسف محمد الغنام
اداري مساعد رئيسي

عودة مزهر الشمري – اختصاصي– ادارة االعالم
تعجز الكلمات عن وصف السنوات التي تزاملت معه خاللها في االمانة العامة

يوسف العنزي  -اختصاصي

فقد كان الزمي � � ��ل الكريم الخلوق ..واس � � ��ال الله ان يوفقة ف � � ��ي حياته العامة

الغنام شخص دقيق في عمله ويحترم مواعيده دمث االخالق اتمنى له الشفاء العاجل .

واهدي له هذه الكلمات

وأن يبارك له في حياته الجديدة.

نعم الرفيق اللي على الطيب مبداه  .....صاحب اخو يرعى الصداقة ويتحفاها .
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ملف
العدد

خالد صالح العبيدي

حمود سالم الصباح

سكرتير تنفيذي

اختصاصي محاسبة

جعفر ابراهيم جمعة – اداري خدمات اول بمكتب لجنة الشئون الداخلية والدفاع .
ً
كان اخو وصديق في العمل محب للعمل الجماعي وكان وفيا في عمله ومع زمالئه

تقف كلمات الشكر والتقدير عاجزة امام انسان اعطى بال حدود بكل امانة لرفعة وخدمة

بالعمل فله تحياتي اخوانك في مكتب لجنة الشئون الداخلية والدفاع .

هذه المؤسسة وكان نعم االخ والصديق واتمنى له التوفيق في حياته االجتماعية .

نواف عبدي الصليلي – اداري مساعد رئيسي

وليد خالد الميلم

فضيلة فارس العازمي

اختصاصي محاسبة

سكرتير تنفيذي

امل خلف الخلف – سكرتير اول
م � � ��ن الموظفات المتميزات في مجلس األمة وتش � � ��رفت بالعمل معها وزاملتها في
سنوات خدمتي الوظيفية وكانت نعم الزميلة المتعاونة في العمل .

مريم عبدالرسول بوعباس

محمد راشد االصابعة

سكرتير تنفيذي

سكرتير تنفيذي

اسامة عبداهلل القالف – سكرتير تنفيذي
كانت متفانية ومتطورة بأدائها للعمل المطلوب منها في تطوير االدارة مما كان له
االثر الواضح في انجاز المضابط كانت تتميز بروح الجماعة وتقبلها لكل اآلراء داخل
ً
االدارة  .نتمنى لها مزيدا من النجاح في حياتها المستقبلية .
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خالد العجمي  -اإلدارة المالية
ً
خدمت مع األخ العزيز وليد الميلم قرابة  22عاما في القطاع المالي كان فيها نعم
الموظف المثالي المتعاون مع زمالئه ورؤسائه  .فقدناه كما فقدنا الزمالء اآلخرين
ونشكره على استمراره بالتواصل معنا وعدم قطع حبال الوصل .

جاسم محمد الرغيب – سكرتير تنفيذي
ً
ً
افتقدت وجوده معنا كاسرة واحدة كان اخا ومسئوال رقي في تعامله أخالقه عالية
و تعامله جميل و هادئ  ،سأفتقده كثيرا و ربي يوفقه إلى الصالح في حياته اتمنى
له كل التوفيق في حياته المستقبلية.

هند البالود

محمد ناصر االقعس

اختصاصي

مساعد فني اختصاص اول

نهية العازمي  -رئيس قسم االقتراحات واألسئلة البرلمانية

خالد ايوب الخميس – اختصاصي

هند البالود اخت وزميلة عمل عزيزه قضيت معها  24س � � ��نه عمل في المجلس

إنسان ملتزم جدا بأداء المهام الموكلة إليه بدقة وتميز  ،تعلمت منه الكثير خالل

كانت من خيرة الموظفين متعاونة ومخلصه الي ابعد الحدود اتمني لها حياة

فترة عملي معه  ،ذكي و يتميز بسرعة البديهة و سعدت بالعمل معه و وفقه الله

سعيدة.

في حياته .
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ملف
العدد

عامر سالم العجمي

رشود شطيط راقدان

سكرتير تنفيذي

اختصاصي

حسن جويعد العجمي – اختصاصي رئيس قسم التحرير (بالندب )
ابو سالم نعم االخ ونعم الصديق فقد كان من الزمالء الذين لهم دور ايجابي في
القس � � ��م فكان انس � � ��انا فعاال وكان اهال للثقة ويؤدي العمل ب � � ��كل اخالص وعرفناه
ً
ً
مبتس � � ��ما وذو خلق راقي وعالي دائم � � ��ا متعاون ومتواصل مع الزمالء بش � � ��كل دوري
اتمنى له حياة سعيدة وسنوات مديدة .
سالم العاطفي
االخ عامر العجم � � ��ي يمتاز بخلقة النبي � � ��ل والتواضع الجميل ويعتب � � ��ر لنا بمثابة االخ
الكبير في الحياة العملي � � ��ة او العلمية واخ مخلص في عمل � � ��ه وتعامله مع اخوانه
ً
في اال دارة ويتمتع بأس � � ��لوب راقي جدا مما يجعله قم � � ��ة االحترام والتقدير من قبل
المجلس كافة .

بخيت علي المري
مساعد مهني رئيسي

فيصل الدويله
إنسان على قدر كبير من األخالق والرقي و الرفعة في التعامل  ،لمست ذلك في تعامله
ً
معنا  ،يعمل بجهد واخالص اتمنى له مزيدا من التقدم في حياته المستقبلية .
نواف هجاج المطيري – منفذ خدمة رئيسي
كلمة صادقة بحق ابو علي هذا الرجل عرفته بحسن الخلق رجل عمل بإخالص وجهد
ً
ً
طيلة فترة عمله في االمانة العامة واقول شكرا من القلب شكرا لتواضعك مع الصغير
والكبير ال يوجد كلمة تعبر عن صدق المشاعر في حق اخي ابو علي .

مشعل محمد العنزي – مدير ادارة المنظمات البرلمانية الدولية
تحية تقدير واحترام ألخي وزميلي بوسالم الذي تعلمنا على يده الكثير من االعمال
ً
التي تقوم بها في ادارة الشعبة البرلمانية – ادارة المنظمات حاليا ،كان يتميز بشخصية
متواضعة ومحبه للعمل ولزمالئه وال يسعني في هذا الموقف اال ان اشكر عطائه
العملي على مس � � ��توى االدارة قبل االمانة العامة  ،نتمنى له حياة مليئة بالسعادة
والتوفيق بعد التقاعد فقد انتهت حقبه وبدات حقبه اخرى .

خالد يوسف الجليبي
سكرتير تنفيذي

جاسم محمد الرغيب  -إدارة الجلسات
تقف كلمات الشكر والتقدير عاجزة أمام هذا اإلنسان الذي أعطى بال حدود لخدمة
هذه المؤسس � � ��ة  ،أبا س � � ��ليمان يتمتع بخلق راقي ويتعامل ب � � ��كل احترام ورقي مع
زمالئه بالعمل  ،ش � � ��هادتنا به مجروحة ونس � � ��أل الله العلي القدير التوفيق والسداد
ألبا سليمان في الدنيا واآلخرة .

جمال راشد عبداهلل الهنيدي
إداري مساعد رئيسي

سعود االبراهيم – سكرتير تنفيذي
جمال نموذج متميز بأخالقه الرفيعة واجتهاده في العمل  ،،نال احترام وتقدير كل
من عمل معه و من لم يعمل معه  .نسأل الله له التوفيق و السعادة.

إيمان مبارك النصر اهلل
سكرتير أول

ضياء التركي  -إداري مساعد رئيسي
كثير هو الكالم الجميل في حق زميلتي و رفيقة دربي إيمان  ،فهي مثال الزميلة
الدؤوبة المخلصة للعمل و لزمالئها وال تتوانى عن أداء ما يطلب منها بكل همة و
نشاط  .ربي يوفقها ويسعدها في حياتها سنشتاق البتسامتها الحلوة.

لولوه خلف المسباح
مدخل بيانات اول

يوسف مضحي الخالدي – مساعد فني اختصاصي تصوير
اتقدم بالشكر الوفير لالخت لولوه التي تحب عملها وتحب الفرح واالبتسامة
ً
وتتمنى الخير للجميع وتقدمه دائما في مواقفها اتمنى لها التوفيق في حياتها .
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أخبار

األمانة

ً
< الغانم متوسطا الكندري والمطوع والهاجري

< أمل المطوع تتسلم الجائزة من نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني

الغانم يشيد بنيل خدمة ( ساهم في التشريع ) جائزة خليجية
أشاد رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم بنيل خدمة ( ساهم في التشريع ) التي

المواطنين في عملية التشريع النيابي وذلك من خالل اتاحة الفرصة لهم الكترونيا

تقدمها األمانة العامة لمجلس االمة عبر موقعها االلكتروني جائزة تقديرية عن فئة

بوضع مقترحاتهم وتعديالتهم على التشريعات التي تناقشها لجان مجلس االمة

( افضل مشروع للمشاركة المجتمعية ) في الدورة الرابعة للحكومة االلكترونية

المختلفة “ .

لدول مجلس التعاون الخليجي والتي اقيمت في المنامة .

وأضاف الغانم “ ان خدمة ( ساهم في التشريع ) تصب في صالح تعزيز المشاركة

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم عقب استقباله أمين عام مجلس االمة عالم

المجتمعية والتفاعل الشعبي مع أعمال مجلس االمة “ .

الكندري واالمين العام المساعد لقطاع االعالم عبدالحكيم السبتي ومدير ادارة

وح � � ��ث الغانم موظفي االمان � � ��ة العامة لمجلس االمة على ب � � ��ذل المزيد من الجهد

االعالم امل المطوع ومدير ادارة الدعم االستشاري والمتابعة هناء الهاجري حيث

لتطوي � � ��ر العمل في االمان � � ��ة وترجمة الكثير من االف � � ��كار الخالقة ووضعها موضع

قاموا بتسليم الغانم الجائزة .

التنفيذ مؤكدا دعمه ونواب االمة لكل تلك االفكار والمبادرات التي تصب في صالح

وقال الغانم “ ان خدمة ( ساهم في التشريع ) هي خطوة ريادية تستهدف اشراك

تعزيز العمل الديمقراطي وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية .

الغانم يهنيء المطوع لحصوله
على درع التفوق في دورة
الصاعقة باألردن
استقبل رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم االمين العام المساعد لشؤون
حرس المجلس اللواء خالد الوقيت يرافقه الرائد بدر المطوع الذي قدم للغانم
درع المركز االول الذي حصل علي � � ��ه في دورة الصاعقة التي اختتمت مؤخرا في
االردن .
وهنا الغانم الرائد المطوع على هذا االنجاز مؤكدا ان مثل تلك النجاحات ليست بغريبة
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على الشباب الكويتي الذي اثبت نفسه في الكثير من المحافل والمناسبات .
كم � � ��ا اكد الغانم ان حص � � ��ول المطوع على درع التفوق ف � � ��ي دورة الصاعقة التي
ً
< الغانم مكرما المطوع

اقيمت في االردن يعد انجازا لقوة حرس المجلس وكافة منتسبيه .

أخبار

األمانة

أمانة مجلس االمة تطلق موسمها
الثقافي األول بجلسة حوارية
حول الحراك المجتمعي
< المحاضرون في جلسة الحراك المجتمعي

أطلقت األمانة العامة لمجلس االمة موس � � ��مها الثقافي األول تحت عنوان (ساهم في
التشريع) حيث استهلت فعالياته بجلسة حوارية حول الحراك المجتمعي ضمن جلسات
حوارية شهرية تناقش قضايا الرأي العام المحلي والمشاريع واالقتراحات التي ينظرها
المجلس .وقد شارك في الجلسة الحوارية التي ترأسها الدكتور محمد الرميحي رئيس قسم
االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة الكويت الدكتور علي الزعبي واالستاذ المشارك
في قسم اللغة االنجليزية بجامعة الكويت الدكتورة مي النقيب والمستشار والباحث
االقتصادي عامر التميمي واالستشاري المعماري والفنان التشكيلي فريد عبدال.
وصاحب الجلس � � ��ة الحوارية معرض للمقتنيات التاريخية خالل  100عام للدكتور حس � � ��ن
أش � � ��كناني والباحث محمد كمال ضم عددا من المقتنيات الخاص � � ��ة ببعض حكام دولة
الكويت والبيت الكويتي القديم اضافة الى العديد من الكتب والمجالت القديمة.

< جانب من معرض الصور

< األمين العام عالم الكندري واألمين العام المساعد لقطاع اإلعالم والعالقات العامة عبدالحكيم السبتي والمشاركون

< إدارة اإلعالم

األمانة العامة لمجلس األمة أقامت معرضها السنوي بمناسبة صدور الدستور
ً
أقامت األمانة العامة لمجل � � ��س األمة معرضا إعالميا وثقافيا بمجمع اآلفنيوز

تعكس جهد قطاعات األمانه العامة المختلف � � ��ة ,وانتقل المعرض بعدها إلى

وذلك ضمن برنامجها الخاص باالحتفال الس � � ��نوي لصدور دس � � ��تور دولة الكويت

الجامعة األمريكية خالل الفترة من  6إلى  8ديسمبر.

خالل الفترة من  24إلى  26نوفمبر الماضي.

يذكر أن األمانة العامة لمجلس األمة كانت قد نظمت ندوة في المركز األمريكاني

وتضمن المعرض العدي � � ��د من اإلصدارات التوثيقي � � ��ة والبحثية واإلعالمية التي

الثقافي بدار اآلثار اإلسالمية بعنوان (معمار القانون).
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أخبار

األمانة

الوقيت  :الدورات التدريبية تطور من مستوى أفراد حرس المجلس
كرم األمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس األمة اللواء خالد الوقيت عدد
من أفراد حرس المجلس بمناسبة تخرجهم من برنامجي (مهارات التفتيش األمني
المحترف( و(كفاءة تشغيل أنظمة الوقاية والسالمة في المنشآت الحيوية ومواجهة
المخاطر) .
ً
وفي هذا الصدد قال الوقيت أن الحاق منتسبي حرس المجلس جاء تنفيذا لتعليمات
وتوجيه � � ��ات رئيس مجلس األمة م � � ��رزوق علي الغانم وحرصه عل � � ��ى رفع الكفاءة
العلمية والعملية لمنتسبي الحرس .
وأضاف الوقيت أن مثل هذه الدورات المتخصصة والموزعة حسب جدول زمني وموسم
تدريبي متنوع تسهم في تطوير منظومة العمل واالرتقاء بمستوى افراد الحرس
ً
< الوقيت متوسطا المكرمين

بما يواكب مكانة المؤسسة التشريعية .

ادارة التدريب
لألمانة العامة اختتمت
برنامجها التدريبي

< ممثلي المجالس التشريعية الخليجية المشاركون في الدورة

أمانة المجلس اختتمت برنامجها
التدريبي لممثلي المجالس التشريعية الخليجية

< المشاركون في الدورة يتوسطهم المحاضر
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اختتمتادارةالتدريبفياالمانةالعامةلمجلساالمةالبرنامجالتدريبي
«  « Microsoft office excelال � � ��ذي خص � � ��ص لعدد من
موظفي االمانة العامة خالل الفترة من  17الى  21يناير
الماضي ،وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات على
المشاركين.

اختتم � � ��ت إدارة التدريب في األمان � � ��ة العامة لمجلس األمة البرنام � � ��ج التدريبي (المهارات
الشاملة في إعداد مشاريع القوانين واألعمال البرلمانية) الذي شارك فيه عدد من ممثلي
مجالس الشورى والوطني والنواب واألمة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي
اقيم خالل الفترة من  27الى  29ديسمبر الماضي .وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف
المشاركين بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس األمة الكويتي من خالل شرح آلية عمل
المجلس وفق األنظمة الدس � � ��تورية والالئحية إضافة إلى أدوار اللجان وحدود االختصاص
الرقابي والتشريعي في ضوء النصوص القانونية وأحكام المحكمة الدستورية.
وفي ختام البرنامج قام االمين العام المساعد لقطاع العالقات العامة والمنظمات واألمين
العام المساعد لقطاع الموارد البش � � ��رية باإلنابة مهدي المطيرات بتكريم المشاركين
وتوزيع الشهادات عليهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.
وحضر التكريم مدير ادارة التدريب رنا الغانم .

أخبار

األمانة

الوقيت يكرم عدد من
أفراد حرس المجلس

< الوقيت وعدد من أفراد حرس المجلس

كرم األمين العام المس � � ��اعد لش � � ��ؤون حرس مجلس األمة اللــواء خالد خل � � ��ف الوقيت عدد من أفراد
حرس المجلس بمناس � � ��بة تخرجهم من دورتي “ القتال فى المناطق المبنية “ و”التفتيش األمنى
“ و اللتين اقيمتا فى ميدان الصاعقة بمعسكر الصمود التابع للحرس الوطنى .
مبينا ان هذا
وأشار الوقيت إلى حرصه الدائم على تطوير قدرات ومهارات أفراد حرس مجلس األمة ،
ً
التطوير يأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير المنظومة األمنية الخاصة بحرس مجلس األمة .
كما أكد الوقيت إلى إن إلحاق أفراد حرس مجلس األمة فى هذه الدورات جاء تنفيذا لتوجهات رئيس
مجلس األمة مرزوق على الغانم .

 ..ويكرم اوائل الدفعة الرابعة من حرس مجلس االمة
كرم االمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس االمة اللواء خالد الوقيت اوائل

الغانم وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في اداء مهامهم الموكلة اليهم  ،مؤكدا

خريج � � ��ي الدفعة الرابعة من حرس مجلس االمة وذلك بمناس � � ��بة حصلوهم على

حرصه الدائم على دعم افراد حرس المجلس والرفع من كفاءتهم.

المراكز االولى وكؤوس التفوق في مجاالت السلوك والمواظبة والرماية واللياقة

وقام الوقيت بتكريم اوائل الدفعة وتس � � ��ليمهم ش � � ��هادات التقدير نظير التميز

الدنية خالل الدورة التي عقدت بمديرية التعليم العسكري بالحرس الوطني.

والتفوق الذي حققوه كما حثهم على االلتزام بضوابط العمل العسكري موضحا

ونقل اللواء الوقيت للخريجين تحيات وش � � ��كر رئي � � ��س مجلس األمة مرزوق علي

لهم اهمية الدور الحيوي الذي يقوم به افراد حرس المجلس تجاه وطنهم .

ً
< الوقيت مكرما األوائل على الدفعة الرابعة من حرس المجلس

ً
<  ..ويسلم متفوقا شهادته

ً
<  ..ويسلم آخر كأسا
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أخبار

< جانب من المشاركين

األمانة

ً
< األمين العام متوسطا اللجنة المنظمة

< الغانم لدى وصوله إلى مقر الفعالية

الغانم شارك في اليوم المفتوح لموظفي األمانة العامة
نظمت ادارة العالقات العامة والمراسم في االمانة العامة لمجلس االمة يوما
مفتوحا لموظفي االمانة واسرهم في واحة الصبيحية.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الذي شارك في اليوم المفتوح إن الكويت
دولة تتميز بتمس � � ��كها بعاداتها وتقاليدها وما نش � � ��اهده اليوم في المجتمع
الكويتي هو تجسيد لهذه العادات والتقاليد من األلفة والمحبة وتبادل األحاديث
وتخالط األسر ببعضها .وأش � � ��ار الغانم إلى أن مثل تلك األجواء تعزز العالقات

االجتماعية بين الموظفين بما يكون له اكبر األثر في عملهم كما انه يقوى
الروابط ويكون له انعكاساته على كافة المستويات.
وتقدم الغانم بالشكر لألمانة العامة وإدارة العالقات العامة على تنظيم هذا
اليوم المفتوح ،وتقدم بالشكر أيضا للعاملين في شركة نفط الكويت وعلى
رأسهم الرئيس التنفيذي هاشم هاشم على استضافتهم لهذه الفعالية وعلى
تسهيل كل األمور متمنيا االستمرار في مثل هذه الفعاليات.
ً
< الغانم مصافحا األمين العام
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< صورة تذكارية للمشاركين في اليوم المفتوح

أخبار

األمانة

< النائ � ��ب أحمد الري واألمين العام لمجلس األمة عالم الكندري واألمين العام المس � ��اعد لش � ��ؤون الح � ��رس اللواء خالد الوقيت

< جانب من الحضور

(أمانة المجلس) احتفلت باألعياد الوطنية
بحضور النائب احمد الري وأمين عام مجلس االمة عالم
علي الكندري اقام قطاع اللجان باألمانة العامة احتفالية
بمناسبة احتفاالت دولة الكويت بالذكرى العاشرة لتولي
صاحب السمو أمير البالد الش � � ��يخ صباح األحمد الجابر
الصباح – حفظه الله ورعاه  -مقاليد الحكم وذكرى مرور
عاما على التحرير و  55عاما على االستقالل وذلك
25
ً
في الساحة الخارجية لمبنى المجلس.
وق � � ��ال النائ � � ��ب أحمد الري ف � � ��ي تصري � � ��ح صحافي على
هام � � ��ش االحتفالية ان مثل هذه االنش � � ��طة االجتماعية
الت � � ��ي تقام ف � � ��ي اج � � ��واء طبيعي � � ��ة جميلة بعي � � ��دا عن
روتين العمل تعب � � ��ر ضرورية ومهمة ولها اثرها الطيب
عل � � ��ى العالقات بي � � ��ن الموظفين االمر ال � � ��ذي ينعكس
بصورة ايجابي � � ��ة على ادائهم وعطائه � � ��م في العمل.
كما أكد الري على دور هذه االنشطة في تعزيز الروح
الوطنية متمنيا التوفيق والنجاح لجميع العاملين باألمانة
العامة لمجلس االمة ومزيد من التقدم واالزدهار لوطننا
الحبيب في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد

الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح.
م � � ��ن جهته أعرب أمي � � ��ن عام مجلس األم � � ��ة عالم علي
الكندري عن س � � ��عادته بتواجده م � � ��ع العاملين بقطاع
اللجان وبعض القطاعات األخ � � ��رى في هذه االحتفالية
التي أقيمت بمناس � � ��بة األعياد الوطنية التي تعيشها
مبينا أن أجواء العمل ف � � ��ي مجلس األمة تحتاج
البالد
ً
إلى مثل هذه المناسبات إلبعاد الموظفين عن ضغط
العمل كما أنها فرصة لزيادة الروابط واألواصر بينهم
خاصة وأن النواحي االجتماعية ال تقل أهمية عن النواحي
االدارية والقانونية في أي مؤسسة.
وحضر االحتفالية التي تخللها افطار جماعي للعاملين
باألمانة كل من االمين العام المساعد لقطاع اللجان
نادية القطامي واألمين العام المساعد لقطاع الموارد
البشرية ايمان البداح واألمين العام المساعد لشؤون حرس
المجلس اللواء خالد الوقيت واألمين العام المس � � ��اعد
لقطاع الجلسات عادل اللوغاني واألمين العام المساعد
لقطاع المعلومات خالد المطيري واألمين العام المساعد
لقطاع الخدمات خالد العساف .
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ً
< األمين العام متوسطا موظفي مجلس األمة

أخبار

األمانة

الهاجري  :المجتمع الكويتي
عملي واقتصادي وتاريخي وال
خوف عليه من االخفاق بالتشريع

< عبدالحكيم
ً
السبتي مكرما
الدكتورة الهاجري

قالت أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق
بجامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري
أن التح � � ��دي في الكويت ال يكمن في إصدار
القوانين  ،بل في التطبيق الناجح للس � � ��اري
منها ،مش � � ��يرة إل � � ��ى أن جمي � � ��ع دول العالم
لديها قوانين ،والناج � � ��ح منها هو من يفعل
هذه القوانين .
واكدت الهاج � � ��ري خالل الندوة خ� �ل ��ال الندوة التي
أقامتها األمانة العامة لمجلس األمة بمناسبة الذكرى
السنوية لصدور الدستور في المركز األمريكاني الثقافي بدار
اآلثار اإلسالمية تحت عنوان (معمار القانون مقاربة في سكون الهياكل وديناميكيات
التغيي � � ��ر)  ،على ان المجتمع الكويتي عملي واقتص � � ��ادي وتاريخي وال خوف عليه من
االخفاق بالتش � � ��ريع والدكتور الس � � ��نهوري ذكر في قانون تنظيم القضاء ان الحياة في
هذا البالد ال تقف جامدة مبينة ان جودة التشريعات باإلمكان ان تزيد والبد من التعلم
من االخطاء التي لدينا ويتحقق هذا االمر باالطالع على النظم والقوانين االجنبية وال
حرج في ذلك .

< المتدربون في لقطة تذكارية
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ادارة التدريب باألمانة نظمت برنامجا
تدريبيا لـ 65طالبا في كلية الحقوق

< موظفوا قطاع اإلعالم مع الهاجري

وعقب الندوة قام األمين العام المس � � ��اعد لقطاع اإلعالم والعالق � � ��ات العامة باألمانة
العامة لمجلس االمة عبد الحكيم الس � � ��بتي بتكريم الدكتورة مشاعل الهاجري ومدير
إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية والعالقات العامة في دار اآلثار اإلسالمية أسامة البلهان
وتقدي � � ��م الدروع التذكارية  ،كما تمت دعوة الحض � � ��ور لإلطالع على معرض الصور الذي
نظمته إدارة االعالم باألمانة العامة لمجلس األمة في دار االثار .

<  ..والمتدربات

نظمت إدارة التدريب في األمانة العامة لمجلس األمة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الكويت
برنامجا تدريبيا لـ  65طالبا وطالبة .وش � � ��مل البرنامج جولة لقاعة عبدالله السالم ومبنى السادة
األعضاء الجديد حيث اطلع الطلبة على مسيرة الحياة الديموقراطية في دولة الكويت.
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ر الله

الحياة ليست مجرد اوراق واقالم
بل طموحات وانجازات

انتدبت السيدة مها الخير الله من مجلس الوزراء للعمل باألمانة العامة
لمجلس األمة منذ عام 1997م و نقلت خدماتها بتاريخ 1997/7/1م ،
و منذ ذلك الوقت و حتى اليوم وهي تعمل في المجال اإلداري في قسم

< كذلك مخاطبة الجهات المعنية بكت � � ��ب المجلس الطبي و تخفيف

شئون الموظفين آنذاك  ،و في الوقت الحالي يسمى بقسم الخدمات

س � � ��اعات العمل لبع � � ��ض الموظفي � � ��ن و غيرها م � � ��ن اإلج � � ��راءات الخاصة

الوظيفية و الذي ترأسه اآلن بالتكليف منذ تاريخ  2015/8/3م.

بالموظفي � � ��ن الكويتيين و غير الكويتيين و المنتدبين و حرس مجلس

تقول مها مررنا خالل هذه السنوات و نحن تحت قبة هذا الصرح العظيم

األمة و غيرهم .

بالعديد من الهياكل التنظيمية و توالت علينا القيادات والمهام المختلفة

التعامل مع الناس فن يحتاج إلى صقل الشخصية و تغليفها بما تحتاج

و لكن يبقى ش � � ��غفي للعمل اإلداري هو العمل الذي أحبه و اجتهدت

من هدوء و حكم � � ��ة والتأني في اتخاذ القرارات المناس � � ��بة للمعضالت

إلتقانه وأجد فيه نفسي وأحقق ذاتي من خالل خدمة الموظفين خصوصا

بأشكالها  ،و خاصة بأننا نتعامل مع نماذج مختلفة من البشر .

والناس عموما  ،أجد نفس � � ��ي في تحد دائم لحل المش � � ��اكل اإلدارية و
اإلنس � � ��انية التي تكاد ال تخلو منها مهام وظيفتنا والتي نستطيع أن
نختصرها في اآلتي :

وحيث انني أؤمن بأن الحياة ليست مجرد اوراق وأرقام بل طموحات وانجازات
فقد وفقني الله في عام  2009بأن أكون من ضمن الموظفين الذين
تم منحهم إجازة دراسية من قبل األمانة العامة للمجلس الستكمال

< اعداد كتب الندب الخارجي.

دراستي الجامعية  ،و في عام  2013حصلت على شهادة البكالوريوس

< استخراج شهادات الراتب و التدرج الوظيفي.

في تخصص (موارد بش � � ��رية وعالقات عامة) مما أضاف لي الكثير من

< مخاطبة الجهات المختصة بش � � ��أن القروض االجتماعية و االس � � ��تبدال

المهارات العلمية والعملية التي ساهمت في حقل مهاراتي و خبرتي

وغيرها  /استالم والقيام بإجراءات تغير الحاالت االجتماعية.

الوظيفية و الزلت أطمح إلى المزيد .

< القيام بإجراءات العاملين غير الكويتيين من منح إقامة و تجديد و نقل

و طوال تلك المسيرة لطالما وطنت نفسي و آمنت بأن الناجح هو من نذر

وإلغاء خدمات و كذلك القيام بكافة إجراءات الندب و االستبدال و االجازات

نفسه للعمل بإخالص حيثما كان و بأي وظيفة تخدم هذا الوطن الذي

و انه � � ��اء خدمات لحرس مجلس األمة  ،وغيرها م � � ��ن األعمال إلى جانب

أعطانا الكثير و مهما عملنا و اجتهدنا لن نوفيه حقه علينا و أسأل الله

التعامل مع إجازات الموظفين (المرضية  ،الدورية و الطارئة و الخاصة).

لي ولكم التوفيق والسداد من أجل رفعة كويتنا الحبيب.
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قرارات
إدارية

تعميم رقم ( )51لسنة  2015م بشان ضوابط منح االجازات الدورية السنوية
 مادة أولي  :يعد كل قطاع من القطاعات التي تتكون منها األمانة العامة لمجلس األمة خطةإجازات س � � ��نوية  ،وتعتمد من األمين العام خالل شهر سبتمبر من كل عام على األكثر وترسل
نسخة منها معتمدة لقطاع الموارد البش � � ��رية للعمل بموجبها ويجب ان يراعي في اعداد تلك
الخطة مايلي -:
 )1ان ال يتجاوز عدد الموظفين المصرح لهم باإلجازة – خالل دور االنعقاد السنوي للمجلس – نسبة
 % 15من اجمالي عدد الموظفين في القطاع وذلك باستثناء قطاعي (الجلسات – اللجان ) فال
تزيد نسبة الموظفين المصرح لهم باإلجازة عن  % 5فقط اجمالي عدد الموظفين بكل قطاع .
 )2ان ال يتجاوز عدد الموظفين المصرح لهم االجازة – خالل العطلة البرلمانية نسبة  % 50من
اجمالي عدد الموظفين في القطاع وذلك باستثناء قطاعي (المورد البشرية – الخدمات )فال تزيد
نسبة الموظفين المصرح لهم باإلجازة عن  % 30فقط من اجمالي عدد الموظفين بكل قطاع .
 )3ان يراعي التوازن عند توزيع نس � � ��بة االج � � ��ازة المعتمدة بالخطة فيما بي � � ��ن موظفي االدارات
واالقسام التي يتكون منها القطاع .
مادة ثاني � � ��ة  :يعد كل قطاع خطة لإلجازات عن الفترة المتبقي � � ��ة من دور االنعقاد الحالي على
ان تعتم � � ��د من االمين الع � � ��ام قبل نهاية نوفمبر الجاري على ان يراعي فيها نس � � ��ب التش � � ��غيل
المشار اليها اعاله.
ثالث � � ��ا  :ال يجوز التصريح للموظف باإلجازة التي تزيد مدتها على ثالثة ايام خارج خطة االجازات
المعتمدة اال بموافقة من االمين العام المس � � ��اعد رئيس القطاع المعني وبشرط عدم االخالل
بنسب التشغيل المعتمدة في الخطة السنوية لإلجازات .
ً
رابع � � ��ا  :يك � � ��ون التصري � � ��ح باإلج � � ��ازة للموظفي � � ��ن بمكت � � ��ب الس � � ��يد/رئيس مجل � � ��س األم � � ��ة ،
ً
والس � � ��يد  /نائب رئيس مجلس األمة والوحدات التنظيمية التابعة لهما بناءا على ما يقرره رئيس
المجلس او نائبة بحسب االحوال .
ً
خامس � � ��ا :يكون التصريح باإلجازة للس � � ��ادة رؤس � � ��اء القطاع � � ��ات (االمناء العامين المس � � ��اعدين )
بناء على ما يتم من تنسيق فيما بينهم وبمراعاة ما يلي:
 تواجد  6منهم على االقل من بينهم رئيس قطاعي (الجلس � � ��ات – اللجان ) على راس العملخالل دور االنعقاد السنوي للمجلس .
 -تواجد  3منهم على االقل خالل العطلة البرلمانية .

ً
 على كافة المعنين تنفيذ احكام هذا التعميم وااللتزام بأحكامه حرصا على مصلحة العمل.تعميم رقم ( )51لسنة  2015م بشان ضوابط منح االجازات الدورية السنوية
ً
نظرا الى طبيعة عمل شاغلي الوظيفة اإلشراقية (مدير ادارة – رئيس قسم ) والتي تقوم في
االساس على الرقابة واالشراف ومتابعة اعمال المرؤوسين اثناء الدوام الرسمي وكذلك االعمال
ً
التي يكلفون بأدائها خارج اوقات الدوام الرسمي  ،وعمال بأحكام المادتين  1من الباب السادس
من الئحة النظام االداري الوظيفي الصادرة بالقرار ، 2009/26المادة  51من دليل السياس � � ��ات
الصادرة بالقرار . 2014/46
لذلك ننوه الى انه :
 -ال يستحق الموظف االشرافي (مدير ادارة – رئيس قسم ) صرف مكافاة العمل االضافي نظير
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قيامه باألشراف ومتابعة اداء المرؤوس � � ��ين لألعمال التي يكلفون بتأديتها بعد مواعيد الدوام
الرسمي والتي يصرف للموظف االشرافي في مقابلها بدل االشراف .
< األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أبريل  - 2016العدد الثالث والعشرون

قرارات
إدارية

قرار رئيس مجلس األمة رقم ( )299لسنة 2015

5

منى دخيل الطوالة

اختصاصي محاسبة

رئيس قسم التعويضات –
قطاع الموارد البشرية

6

صفاء عباس المحميد

كبير اختصاصيين
تطوير اداري

رئيس قسم تقييم وادارة االداء-
قطاع الموارد البشرية

7

سلمان عاجل الظفيري

اختصاصي تدريب

رئيس قسم متابعة وتقييم البرامج
التدريبية – قطاع الموارد البش � � ��رية

 م � � ��ادة اول � � ��ى  :تعيي � � ��ن الس � � ��يدة /نادي � � ��ة راش � � ��د القطامي بوظيف � � ��ة األمي � � ��ن العام المس � � ��اعدلقطاع اللجان .
قرار رئيس مجلس األمة رقم ( )14لسنة  2016م
مادة اولى  :تعيين السيد عادل عيسى اللوغاني بوظيفة األمين العام المساعد لقطاع الجلسات .

مادة ثانية  :يندب السادة التالية اسمائهم الى وظيفة مدير ادارة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك
لمدة سنة – تحت التجربة – يجوز انهاء ندبه خاللها او خالل شهر واحد من انتهائها كالتالي :

قرار رئيس مجلس األمة رقم ( )17لسنة  2016م

م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة المنتدب اليها

1

امل حمد المطوع

رئيس قسم المرئي
وااللكتروني
والمسموع

مدير ادارة اإلعالم – قطاع االعالم

2

عبدالله سمير العنزي

رئيس قسم
القضايا والعقود

مدير ادارة الشئون القانونية –
مكتب االمين العام

ً
عم� �ل ��ا بأحكام الم � � ��ادة  2من الباب الثالث عش � � ��ر من الئحة النظ � � ��ام االداري الوظيف � � ��ي الصادرة

3

عادل عبدالله الرشود

رئيس قسم
الجدول

مدير ادارة جدول االعمال –
قطاع الجلسات

بالقرار 2009/26بش � � ��ان اعالن القرارات والتعاميم المتعلقة بش � � ��ئون موظفي االمانة العامة

4

محمد عبدالمجيد الخنفر

رئيس قس التحرير

مدير ادارة المضابط -قطاع الجلسات

5

مشعل محمد العنزي

رئيس قسم
الشئون العربية

مدير ادارة المنظمات البرلمانية الدولية
– قطاع العالقات العامة والمنظمات

6

فاطمة موسى العبيدان

رئيس مكتب لجنة
المراة واالسرة

مدير ادارة مكاتب اللجان-
قطاع اللجان

7

هناء على الهاجري

رئيس قسم
التنسيق

مدير ادارة الدعم االستشاري والمتغا

8

حسين خليل الرامزي

رئيس قسم
حسابات الشعبة
البرلمانية

مدير ادارة المناقصات والمشتريات
والمخازن – قطاع الشئون المالية

9

نادية محمد حبيب

رئيس قسم
الحسابات والميزانية

مدير ادارة المالية – قطاع الشئون المالية

10

حسين على النكاس

رئيس قسم
الدعم الفني

مدير ادارة تقنية المعلومات –
قطاع المعلومات

11

خالد محمد طالب

رئيس قسم اساليب
وطرق العمل

مدير ادارة مركز خدمات الموظفين
– قطاع الموارد البشرية

12

خديجة على المذكوري

رئيس قسم
االختبار والتعيين

مدير ادارة التطوير وادارة المواهب
– قطاع الموارد البشرية

رئيس قسم
متابعة وتقييم
البرامج التدريبية

مدير ادارة التدريب-
قطاع الموارد البشرية

مادة أولى  :يكلف السيد  /محمد فيصل السبيعي كبير اختصاصي علوم سياسية للقيام
باعم � � ��ال رئيس مكتب لجنة حماية االم � � ��وال العامة باالضافة الى عمل � � ��ه رئيس مكتب لجنة
االولويات ولحين شغل الوظيفة .
تعميم رقم ( )52لسنة  2015م

لمجلس األمة .
ورغبة في االس � � ��تفادة من وس � � ��ائل االتصال المعلوماتي � � ��ة الحديثة وما توفره من وقت وس � � ��رعة
ً
ف � � ��ي التواص � � ��ل  ،نوجه كاف � � ��ة الس � � ��ادة الموظفين بان � � ��ه اعتبارا م � � ��ن  2015/12/6س � � ��وف تعمم
كافة القرارات والتعاميم المتعلقة بس � � ��ائر ش � � ��ئونهم الوظيفية عن طري � � ��ق البريد اإللكتروني
 taameem@kna.kwوترسل على البريد االلكتروني المخصص لكل منهم باألمانة وسوف
يعتبر ذلك قرينة قانونية على العلم بتلك القرارات والتعاميم .
قرار رقم ( )262لسنة 2015
ً
ً
ً
 مادة اولى  :تعيين السيدة  /لمى محمد س � � ��عود الدخيل امينا عاما مساعدا لقطاع الشئونً
المالية وذلك اعتبارا من . 2015/12/1
قرار رقم ( )32لسنة 2016
مادة اولى  :يندب السادة التالية اسمائهم الى وظيفة رئيس قسم المبينة قرين اسم كل منهم
وذلك لمدة سنة تحت التجربة – يجوز انهاء ندبه خاللها او خالل شهر واحد من انتهائها كالتالي :
م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة المنتدب اليها

1

سلوى على عبدالصمد

اختصاصي
رئيسي محاسبة

رئيس قسم الرواتب – قطاع المالية

2

عسكر سليمان عساكر

اختصاصي محاسبة

رئيس قسم المخازن – قطاع المالية

3

عدنان عبدالعزيز الحسون

اختصاصي محاسبة

رئيس قسم المشتريات – قطاع المالية

4

سحر عيسى الثويني

مهني اول

رئيس قسم االختيار والتعيين –
قطاع الموارد البشرية

13

14

رنا جاسم الغانم

احالم عبدالله القالف

رئيس مكتب شئون
لجنة الشئون
المالية واالقتصادية

مساعد رئيس القطاع لشئون
اللجان-قطاع اللجان

17

قرارات
إدارية

15

مريم خالد الزمامي

رئيس مكتب شئون
لجنة الشئون
التشريعية والقانونية

مدير مكتب اللجنة التشريعية
والقانونية – قطاع اللجان
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هاله فهد الحميدي

رئيس المكتب
الفني

مدير مكتب اللجنة المالية
واالقتصادية-قطاع اللجان

قرار األمين العام رقم ( )557لسنة  2015م

م

االسم

1

قسم السجل العام

ادارة الخدمات
العامة قطاع
الهندسة والخدمات

2

جريدة الدستور

قطاع االمين العام

الجهة المنقول اليها
ادارة التوثيق والمعلومات
قطاع المعلومات
قسم الصحافة البرلمانية قطاع االعالم

 مادة اولى  :ينقل الس � � ��ادة التالية اسمائهم بذات المسميات الوظيفة الى الوحدات التنظيميةالمبينة قرين اسم كل منهم كما يلي :
م

االسم

الوظيفة

1

منى
دخيل
الطوالة

اختصاصي
محاسبة

سارة
2

نوري
الفليج

3

قانوني

قسم الرواتب االدارة المالية
قطاع الشئون المالية

قسم التعويضات ادارة مركز
خدمات الموظفين قطاع
الموارد البشرية

قسم الخدمات الوظيفية

قسم تطوير الخدمات

ادارة شئون الموظفين

ادارةجودة الخدمات  -قطاع

قطاع الموارد البشرية

الهندسة والخدمات

نايف

مساعد

قسم التخطيط

قسم ضبط الجودة -

سامي

مهني

ادارة التطوير االداري

السالم

رئيسي

قطاع الموارد البشرية

قطاع الهندسة والخدمات

سكرتير

قسم المتابعة االدارية

ثاني

ادارة الخدمات الهندسية والخدمات

محمد
العدل

5

الوحدات التنظيمية الحالية الوحدات التنظيمية المنقول اليها

ادارة جودة الخدمات -

سالم
4

باحث اول

قسم متابعة وتقييم البرامج
قطاع الموارد البشرية

هند

اداري

قسم الخدمات الوظيفية -

قسم التطوير المؤسساتي

ابراهيم

خدمات

ادارة مركز خدمات الموظفين

ادارة التخطيط االستراتيجي

الشتيل

اول

قطاع الموارد البشرية

قطاع االمين العام

قرار األمين العام رقم ( )531لسنة  2015م

قرار األمين العام رقم ( )558لسنة  2015م
مادة اولى  :تكلف السيدة  /س � � ��لمى محمد القطان رئيس قسم المراجعة واالستشارات /
ادارة الشئون القانونية الى جانب عملها االصلي – للقيام باعمال رئيس قسم االتفاقيات
والعقود بذات االدارة وذلك لحين شغل الوظيفة .
مادة ثانية  :تنقل وتس � � ��كن التالية اس � � ��مائهم للوظائف واالقس � � ��ام المبينة قرين اسم كل
منهن كما يلي :
م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة المنتدب اليها

2

اسراء عبدالعزيز القطان

باحث قانوني اول

المراجعة واالستشارات

3

انفال عنبر الرفاعي

باحث قانوني اول

القضايا

4

زينب غالب ال رشيد

باحث قانوني اول

المراجعة واالستشارات

5

عائشة عبدالوهاب الدعيج

باحث قانوني اول

المراجعة واالستشارات

6

انفال صنت المطيري

باحث قانوني اول

المراجعة واالستشارات

7

ايمان مفرح الحربي

باحث قانوني

القضايا

8

شريفة عبدالله الشايجي

باحث قانوني

القضايا

قرار األمين العام رقم ( )529لسنة  2015م
مادة اولى  :تنقل السيدة  /سارة محمد السبيعي من قطاع الموارد البشرية ادارة التدريب
ً
الى قطاع العالقات العامة والمنظمات اعتبارا من  17/11/2015م
قرار األمين العام رقم ( )530لسنة  2015م
مادة اولى  :ينقل السيد  /محمد حمدان يوسف الذي يشغل وظيفة طباع بقطاع المعلومات
ً
الى قطاع الجلسات اعتبارا من  17/11/2015م.

 مادة اولى  :يكلف السادة التالية اسمائهم للعمل بوظيفة مدير ادارة الخدمات العامة بقطاعً
الهندسة والخدمات وذلك وفقا للتواريخ المشار اليها ادناه:

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أبريل  - 2016العدد الثالث والعشرون

رئيس قسم خدمات االعضاء

 4/5/2016حتى 3/7/2016

التدريبية  -ادارة التدريب

قرار األمين العام رقم ( )1لسنة  2016م
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حمد على العنزي

البرامج التدريبية

مادة اولى  :ينقل الس � � ��يد  /على عبدالله احمد ابو الهيجاء الذي يعمل بوظيفة ( مش � � ��غل
ً
تجهيز بيانات ) بقطاع المعلومات – الى قطاع الجلسات اعتبارا من  17/11/2015م .

 مادة اولى  :تنقل تبعية الوحدات التنظيمية على النحو التالي :الجهة المنقول منها

خالد احمد محارب

رئيس قسم التخطيط وتنفيذ

 4/3/2016حتى 3/5/2016

االسم

الوظيفة

التاريخ

رسام على الحربي

رئيس قسم العقود الهندسية

 4/1/2016حتى 3/3/2016

قرار األمين العام رقم ( )532لسنة  2015م
مادة اولى  :تكليف السيدة  /نوره ناهي العالطي التي تشغل وظيفة رئيس قسم االقتراحات
ً
البرلمانية للقيام بأعمال مدير ادارة اإلعداد البرلماني وذلك اعتبارا من  19/11/2015لحين
شغل الوظيفة.

قرارات
إدارية

قرار األمين العام رقم ( )541لسنة  2015م

الوحدة التنظيمية
الحالية

الوحدة التنظيمية
المنتدب اليها
قسم الصحة والسالمة
ادارة الخدمات العامة
قطاع الهندسة والخدمات

االسم

الوظيفة

راشد عثمان
سالمة الزعبي

اختصاصي

ادارة التدريب
قطاع الموارد البشرية

مشعل ضيف الله
ابريك العتيبي

مهني
اول

االدارة المالية
قطاع الشئون المالية

مادة اولى  :يمدد ندب الس � � ��يد  /احمد محمد شنيف االصفر الذي يشغل وظيفة اختصاصي

مشاعل مشري
عبدالله المرشود

مساعد
مهني
رئيسي

ادارة القرارات التشريعية
قطاع الجلسات

محاس � � ��بة في االدارة المالية قطاع الش � � ��ئون الما لية للعمل لدى االمانة العامة للمجلس
ً
البلدي اعتبارا من  17/11/215ولمدة سنة.

عثمان عبدالله
محمد يوسف

مساعد
مهني
قانوني

ادارة مكتب االمين العام

مادة اولى  :يكلف الس � � ��يد  /عبدالله سمير العنزي مدير ادارة الش � � ��ئون القانونية باإلضافة
الى عمله االصلي للقيام بأعمال مدير ادارة التخطيط االستراتيجي بمكتب االمين العام
وذلك لحين شغل الوظيفة .
قرار األمين العام رقم ( )580لسنة  2015م

مادة ثانية  :يوقف صرف كافة البدالت والمكافئات والتعويضات وغيرها من المزايا االخرى
المقررة للمذكور وذلك خالل فترة الندب .
قرار األمين العام رقم ( )559لسنة  2015م

قرار األمين العام رقم ( )3لسنة  2016م
مادة اولى  :تحدد فترة الندب للس � � ��ادة المذكورين بالقرار رقم ( )581لسنة  2015م بمدة
ً
ستة اشهر اعتبارا من  16/12/2015م.

مادة اولى  :تكلف السيدة  /حنان عبدالله الدغيشم التي تشغل وظيفة باحث اول قانوني
في ادارة مكتب االمين العام للقيام بأعمال رئيس قس � � ��م ش � � ��ئون مكت � � ��ب المجلس بإدارة
ً
مكتب االمين العام وذلك اعتبارا من  6/12/2015لحين شغل الوظيفة .
قرار األمين العام رقم ( )573لسنة  2015م

قرار األمين العام رقم ( )25لسنة  2016م
مادة اولى  :تندب الس � � ��يدة  /فجر عوض الجويسري التي تعمل بوظيفة باحث اول قانوني
من العمل بقطاع الجلس � � ��ات للعم � � ��ل بقطاع اللجان مكتب اللجنة التش � � ��ريعية والقانونية
لمدة ستة اشهر .

مادة اولى  :يكلف السيد  /جاسم عبدالوهاب جاسم النصف الذي يشغل وظيفة اختصاصي
في ادارة العالقات العامة والمراسم للقيام بأعمال رئيس قسم السكرتارية بإدارة مكتب
ً
االمين العام وذلك اعتبارا من  10/12/2015لحين شغل الوظيفة .
قرار األمين العام رقم ( )517لسنة  2015م
مادة اولى  :تمديد تكليف السيدة  /مها سلمان فرج الخير الله التي تشغل وظيفة اختصاصي
ً
للقيام بأعمال رئيس قسم الخدمات الوظيفية وذلك اعتبارا من  3/11/2015لحين شغل الوظيفة .
قرار األمين العام رقم ( )4لسنة  2016م
مادة اولى  :تثبيت السيد  /محمد مجيد الشطي في وظيفة مدخل بيانات ثاني بادارة جدول
ً
االعمال بذات الدرجة والمرتب االساسي اعتبارا من . 18/11/2015
قرار األمين العام رقم ( )24لسنة  2016م

قرار األمين العام رقم ( )10لسنة  2016م
مادة اولى  :يندب الس � � ��يد  /بدر ناصر حسين شش � � ��تري للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون
ً
البرلمانية بمكتب رئيس المجلس –وذلك اعتبارا من  20/1/2016ولمدة  6أشهر .
قرار األمين العام رقم ( )9لسنة  2016م
مادة اولى  :يندب السيد  /عبدالله عبدالحميد عبدالله العوضي للعمل بوظيفة رئيس قسم
ً
العالقات الدولية بمكتب رئيس المجلس –وذلك اعتبارا من  20/1/2016ولمدة  6أشهر .
قرار األمين العام رقم ( )122لسنة  2016م
مادة اولى  :يكلف السادة التالية اسمائهم للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم المبينية قرين
اسم كل منهم وذلك لحين شغل الوظيفة كما يلي :

مادة اولى  :يندب السيد  /فهد راشد الرشود الذي يعمل بوظيفة باحث اول قانوني من العمل

م

االسم

القسم

االدارة

بقطاع اللجان للعمل بقطاع االمين العام ادارة الشئون القانونية لمدة ستة اشهر .

1

لمياء السمحان

الوعي البرلماني

االعالم

2

هديل بوحيمد

االعالم الرقمي

االعالم

قرار األمين العام رقم ( )581لسنة  2015م
مادة اولى  :يندب كل من الس � � ��ادة التالية اسماؤهم بذات المسميات الوظيفية الى الوحدة

مادة ثالثة  :يلغى القرار رقم  117/2015المشار اليه .
ً
مادة رابع � � ��ة :على كافة المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ ه � � ��ذا القرار ويعمل به اعتبارا من

التنظيمية المذكورة ادناه .

.22/11/2015
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سؤال

وجواب

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

خاصة وأنها صادرة من جهات خارج البالد ؟
ج  :بحسب القواعد والنظم التي تقررها المادة  37من دليل

بمناسبة تزامن إعداد هذه المادة العلمية مع االحتفال باألعياد
ُ
الوطنية وجدت أنه من الضرورة بمكان اإلشارة إلى أنه قد افتتحت

س  :بمناسبة كوني موظفة أتلقى الدراسة في الفترة المسائية
إلى جانب عملي في الوظيفة فترة الصباح وجدت أن أحد األساتذة

المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت ببيان أن وضع ذلك

الجامعيين من الكفاءة والخبرة مما يمكن االستعانة به في

(د) منها إن اإلجازة المرضية الممنوحة من جهة طبية خارج
ً
دولة الكويت أثن � � ��اء وجود الموظف بالخارج أيا كانت مدتها

الدستور قد ارتكز على أصل جوهري هو الحفاظ على وحدة

خدمة جه � � ��ة العمل فهل هناك من األح � � ��كام ما يقرر ذلك في

تعرض على المجلس الطبي العام للنظر في اعتمادها من

الوطن واس � � ��تقراره والمحافظة على روح األس � � ��رة التي تربط
ً
بين أفراده حكاما ومحكومين فجاء الحرص في دستور دولة
ً
ً
الكويت على أن يظل رئيس الدولة أبا ألبناء هذا الوطن جميعا

نطاق األمانة العامة لمجلس األمة ؟
ج  :تس � � ��عى األمانة العامة لمجلس األمة إل � � ��ى جذب الكفاءات

عدمه ويتعين أن يكون التقرير الطبي المتضمن منح هذه
ً
اإلجازة مصدقا عليه من جهات االختصاص بالدولة الصادر عنها

واالستفادة من الخبرات العالية ولقد قررت أحكام نظام االستعانة

التقرير ومن وزارة الخارجية ويقرر المجلس الطبي العام مدى

في مقدمة األولويات التي قررها الدستور ورسم من خاللها

في المادة  7من دليل السياس � � ��ات الخاصة بشئون الموظفين

استحقاق الموظف لإلجازة .

السيما وأن الدستور فيما قرره في الباب الثاني منه المعنون

والتي نصت فيما تضمنت � � ��ه تحت عنوان تعريف البند على أنه :
ً
«نظام يتيح لألمين العام االستعانة بمن يراه مناسبا من أصحاب

س  :أنوي الدخول في مش � � ��روع تجاري في حين أنني أعلم

بـ(المقومات األساسية للمجتمع الكويتي) قد راعى واهتم
بتفاصيل من يقرأها بعين الفاحص والمتمعن ال يسعد فقط
ً
بانتمائه لهذا الوطن  ،وإنما يحمد الله عليه واثقا بأنه مهما

عال
الخبرات من االستشاريين والخبراء ألداء مهام ذات مستوى ٍ
من الكفاءة والتخصص» .

بأنه يحظر على الموظف مزاولة األعمال التجارية فما هي
حدود ذلك الحظر ؟
ج  :لقد حددت المادة ( )52من دليل السياسات والقواعد الخاصة

س  :ما هي ضوابط صرف البدالت الوظيفية المرتبطة بطبيعة العمل ؟

بشئون الموظفين الواجبات والمحظورات وقررت تحت البند

بلغ ذلك الشكر لن يفي تلك النعمة والفضل  ،وهنا وقبل تناول

ج  :تقرر المادة  16من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين

( )10بأنه «يحظر على الموظف أن يزاول األعمال التجارية،

أسئلة الموظفين وطرح إجاباتها من واقع القوانين واللوائح

ضوابط صرف هذه البدالت كما يلي :

أوالصناعية ،أو المهنية ،فيما عدا ما يلي :
< شراء األراضي و العقارات أو بيعها .

المعمول به � � ��ا نورد بعض من مواد ذلك الباب الثاني المش � � ��ار

< يرتبط صرف هذه البدالت بش � � ��غل الوظيفة المقرر لها البدل

إليه على سبيل المثال :

ويوقف صرفها بانتفاء ذلك ،وال يجوز بأي حال من األحوال الجمع

< شراء األسهم والسندات  ،والصكوك المالية  ،وبيعها .

بين البدالت الوظيفية المعتمدة .

وال يجوز –في الحالتين السابقتين -أن يزاول الموظف هذه

< يوقف صرف البدالت الوظيفية في حال انتداب الموظف إلى

األعمال على سبيل االحتراف  ،أو كان ذا صلة بعمله .

مادة ( « : )7العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع،
والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين » .
مادة ( « : )8تصون الدول � � ��ة دعامات المجتمع وتكفل
األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
مادة ( « : )9األس � � ��رة أس � � ��اس المجتمع قوامها الدين
واألخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون كيانها ،ويقوي
أواصرها  ،ويحمي في ظلها األمومة والطفولة » .
مادة ( « : )10ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل
وتقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي » .
مادة ( « : )11تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل  ،كما توفر
لهم خدمات التأمين االجتماعي والمعونة االجتماعية
والرعاية الصحية » .
مادة ( « : )12تصون الدولة التراث اإلسالمي والعربي ،
وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية » .
مادة ( « : )13التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ،
تكفله الدولة وترعاه » .
م � � ��ادة ( « : )14ترعى الدولة العل � � ��وم واآلداب والفنون
وتشجع البحث العلمي » .

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أبريل  - 2016العدد الثالث والعشرون

الدستور

على مزاولة العمل في هذه الحالة فماذا بش � � ��أن مرضيتي

السياسات والقواعد الخاصة بشئون الموظفين في الفقرة

مسار تنمية الوطن وسبيل استقراره .
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قبس من نور

س  :تعرضت إلصابة مرضية أثناء وجودي خارج البالد وقررت
الجهات الطبية في الخارج منحي إجازة مرضية وعدم قدرتي

خارج األمانة العامة لمجلس األمة .

ً
< هذه البدالت تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
ّ
س  :لقد قدر الله أن تنتهي عالقتي الزوجية بالطالق وأنا موظفة

< االش � � ��تراك في تأسيس شركات المس � � ��اهمة  ،بشرط عدم
تولي عضوية مجلس إدارتها .
< تأسيس الش � � ��ركات التجارية األخرى بأنواعها  ،إال إذا كان

كويتية فما هو وضع عالوتي االجتماعية في هذه الحالة ؟

ذلك بغرض اس � � ��تثمار حصته فيها من تركة آلت إليه وبشرط

ج  :بداية هنالك فرق بين الطالق الرجعي والبائن وهذه األمور

أال يتولى أعمال اإلدارة .

تؤخذ بعين االعتبار وتؤثر على العالوة االجتماعية (للموظف)

س  :ما هي حدود االلتزام بالواجبات الوظيفية وهل تقتصر

؛ أما (الموظفة) الكويتية فإن ضوابط منح العالوة االجتماعية

على وقت الدوام وتواجد الموظف في مقر العمل ؟

المقررة بالمادة  26من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين

ج  :إن مسئولية الموظف عن أفعاله أمام جهة عمله ال تقتصر

قد قيدتها بفئة أعزب وذلك بنص الفقرة (ج) « :تستحق كافة

على فترة الدوام الرسمي وأثناء وجوده في مقر العمل وإنما

الموظفات الكويتيات عالوة اجتماعية بفئة أعزب بصرف النظر

تمتد لتشمل تصرفات الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي

عن الحالة االجتماعية» .
ً
س  :لدي رصيد إجازات دورية يجاوز  150يوما فما مدى استحقاقي

وفي غير مقر العمل .
ً
س  :أنا أتمتع حاليا بنظام التغيب الجزئي فهل يمكنني طلب

لبدل نقدي عن هذا الرصيد ؟
ً
ً
ج  :إن البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية جوازيا وليس إلزاميا

العودة لنظام العمل العادي وما هي إجراءات ذلك ؟
ج  :يجوز لك العودة لنظام العمل العادي وذلك بعد التقدم

وذلك بحسب قواعد ونظم المادة  32من دليل سياسات ونظم

بطلب بهذا الشأن وذلك بموجب حكم المادة ( )20من الباب

ش � � ��ئون الموظفين التي تنص على أنه يج � � ��وز بموافقة األمين

التاسع ( مواعيد العمل واإلجازات ) التي تنص على  « :يجوز

العام صرف بدل نقدي للموظف عن رصيد إجازته الدورية التي

للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي

لم ينتفع بها بما ال يجاوز مرتب ش � � ��هر كامل يصرف للموظف

بن � � ��اء على طلب يقدم إلى إدارة ش � � ��ئون الموظفين  ،ويجب

لمرة واحدة كل  3سنوات يقضيها في الخدمة إذا كان له رصيد
ً
ً
متجمد من اإلجازات الدورية ال يقل عن  120يوما وفقا للضوابط

االستجابة للطلب من التاريخ المحدد من قبل الموظف .
كما ينتهي اإلذن بالتغي � � ��ب الجزئي بانتهاء مدته  ،أو بزوال

والشروط التي يصدر بها قرار األمين العام .

سببه » .

اال تيكيت
والبروتوكول

Etiquette et

مقالة

protocole

فاطمة الخباز
اختصاصي ترجمة (فرنسي)
ادارة العالقات العامة

اتى مفهوم االتيكت والبروتوكول في منتصف القرن السابع عشر وكانت كلمة
االتيكيت في اللغة مشتقة من كلمة ( )le ticketالتذكرة :وهى البطاقة التي
تسجل فيها تعليمات التصرفات والمواقف المطلوبة في العالقات االجتماعية
والمحافل الدولية حيث نرى تصرفات مختلفة في الموقف الواحد من ش � � ��خص
ً
الى اخر بحسب نش � � ��اتة وحضارته ورغم ان الدول االوروبية وتحديدا فرنسا هى
من اخترعت االتيكيت منذ قرون ووضعت له اصوال ً اال انه كمفهوم داللة فان
لالسالم السبق حيث امر اتباعه منذ البداية بانتهاج سلوك بالغ التهذيب باحترام
الذات واحترام االخرين وحسن التعامل .
اما البروتوكول الدبلوماسي فهو مجموعة من القواعد والمعايير التي توجه
الكيفية التي يجب ان يؤدى بها اي نش � � ��اط دبلوماس � � ��ي س � � ��واء كان اجتماع او
مجلس او احتفالية.
ً
ويحدد البروتوكول السلوك السليم او المتعارف عليه عالميا فيما يتعلق باصول
الدبلوماسية وش � � ��ؤون الدولة ومن ابرز اعماله اظهار االحترام المناسب لرئيس
الدولة ومراعاة الترتيب الزمني حس � � ��ب األقدمية أو العمر للدبلوماس � � ��يين عند
التنظيم الي نشاط دبلوماسي .
ومن اهداف البروتوكول الدبلوماسي وجوب ان تحاط جميع المناسبات للسلطة
العامة بالفخامة بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه المناسبة لذلك نالحظ ان

االتجاه الحالي للسياسيين هو التقليل من االخطاء وتحديث قواعد البروتوكول
ً
وتطبيقها بكل دقة وعناية والتمسك بها والحرص عليها باعتبارها حقا للدولة
المملثلة وليس للشخص الممثل .
ً
ومن اهدافها ايضا المساواة في المعاملة باعتبار ان قاعدة األسبقية والتي تعتبر
من أهم قواعد المراسم والبروتوكول حيث تمنح كل رتبة قيمتها واالحترام
الواجب لها بحسب الوظيفة وليس للشخصية الدبلوماسية او االنتماءات السياسية
اي دور في ذلك كما انها تقنية تسمح للجميع العثور على مكانهم وترتبط
بما فطر عليه البشر من حب الظهور.
وللبروتوكول الكثير من المزايا العملية كونه يستخدم الدقة والديمومة في
تنظيم المناس � � ��بات واالحتفاالت لتجن � � ��ب الفوضى والخالفات بين االش � � ��خاص
والجهات المشاركة.
كما ان قواعد البروتوكول غير ثابتة ومتغيرة على مر الزمن حتى لو ظلت تستند
على التاريخ الس � � ��ابق فان اثرائها يكثر بالخبرة فهو عالج لحل الصعوبات في
حالة عدم االتفاق على البديل .
وال يستغنى عن البروتوكول في تنظيم الخدمات اللوجستية فهو يحوى الكثير
من الخدمات اللوجستية والحس السليم للكثير من التحضير والترقب والقليل
من االرتجال .
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وثيقة
برلمانية

إعداد :خالد سعد المطيري
األمين العام المساعد
لقطاع المعلومات

في هذا العدد نسلط الضوء على وثيقة ومعلومة برلمانية تاريخية نحكي عن سابقة برلمانية بتقدم
احد السادة الوزراء بطلب الترشيح لرئاسة مجلس األمة .
وتحديدا في الجلسة االفتتاحية من الفصل التشريعي الثاني بتاريخ  7فبراير 1967
ففي مجلس، 1967
ً
واثناء بند انتخابات رئيس المجلس  ،تقدم الس � � ��يد  /يوسف السيد هاش � � ��م الرفاعي  ،وكان وزيرا للدولة
آنذاك  ،بطلب الترشح لرئاسة المجلس منافسا للسيد احمد زيد السرحان .
وقد مثل هذا الطلب مفاجأة للس � � ��ادة الحضور م � � ��ن اعضاء ووزراء  ،لكونه صادر من احد اعضاء الس � � ��لطة
التنفيذية  ،وعليه فقد جرت مناقشة الطلب ووافق المجلس على قبول طلب الترشح من السيد الوزير ،
ألنه باألساس عضو منتخب ووزير محلل في الحكومة  ،وهذا ال يمنع تقدمه للترشح للرئاسة وفقا للدستور
والالئحة الداخلية لمجلس االمة .
واالن نت � � ��رك لكم الفرصة لالطالع على
النقاش ونتيجة االنتخابات وبقية التفاصيل
وموقف المغفور له بإذن الله سمو الشيخ /
جابر االحمد الصباح  ،رئيس مجلس الوزراء
انذرا من التصويت  ،والذي اعتبر سابقة
برلمانية باتخاذه موقفا محايدا اثناء
انتخابات رئيس مجلس األمة  ،في هذه
الوثيقة التي اخترناها لكم بعناية
ألثراء معلوماتكم وزيادة معرفتكم
بالسوابق البرلمانية في تاريخ مجلس
االمة املين ان يحوز اختيارنا على
رضاكم .
وللمزيد من التفاصيل واستعراض
الوثائق المرتبطة بهذا الموضوع
واالطالع على أهم إنجازات مجلس
األمة منذ الفصل التأسيسي وحتى
الفصل التشريعي الرابع عشر
الحالي يمكنكم زيارة النظام
اآللي لقاع � � ��دة بيانات الوثائق
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البرلمانية في إدارة التوثيق
والمعلوم � � ��ات عل � � ��ى الرابط :
. search .kna.kw
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تهتم هذه الصفحة بنشر حسابات إلكترونية في شبكة التواصل
االجتماعي (تويتر) تختص بالتدريب والتطوير المهني اإلداري
والفكري للموظف.

التواصل
االجتماعي
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ً
بدأ الغوص مبكرا

موظف

وهواية

عبدالعزيز الهبيدة  :الغوص الحر علمني
االعتماد على النفس وروح التحدي
اجرى اللقاء  :محمد العوض .
قال الزميل عبدالعزيز الهبيدة من ادارة القرارات التش � � ��ريعية ان هواية الغوص التي يمارسها منذ الصغر
ً
علمت � � ��ه الصبر واالعتماد على النفس وزرع روح التحدي لديه ،الفتا الى ان على الغواص ممارس � � ��ة الرياضة
باستمرار للحفاظ على لياقته.
واضاف في لقاء مع تواصل ان الغوص الحر يعتمد على حبس االنفاس اطول مدة ممكنة وان المخ يرسل
اشارات عند عمق  30متر بشأن خطورة الوضع  .وفيما يلي نص اللقاء :

س  :ما هي المخاطر التي تواجه الغواص الحر؟
أهم المخاطر التي تواجه الغواص الحر هو فقدان الوعي
ً
خصوصا حينما تكون علي عمق  25او  30مترا فاالكسجين
بالجسم يبدا يقل والمخ سبحان الله عند وقت معين
يعطي اشارات للشخص ان الجسم يحتاج اكسجين وبعض
الغواصين يضغط على نفسه حتى يصطاد سمكه حينها
المخ يعطي اشارة بتوقف اعضاء الجسم عن الحركة
ُ
لم � � ��ده  15دقيقه اذا ما اس � � ��عف فيها ممكن يتوفى .

س  :الغواض الحر يعتمد على حبس االنفاس اطول
فترة ممكنة تح � � ��ت الماء،ماهي التدريبات التي
تعتمد عليها لحبس انفاسك ؟
بالنس � � ��بة للتدريبات هناك اش � � ��ياء عامه واشياء خاصه

على الغواص ممارسة الرياضة باستمرار
للحفاظ على لياقته .
س  :متى بدات هويتك مع الغوص الحر ؟
بداياتي في الغوص الحر كانت من الطفولة وبدات الغوص
كن � � ��وع من التحدي مع االصدقاء لمس � � ��افه مترين الى
ثالثة امتار وفي عام 2008تقريبا دخلت هذا المجال
وتعمقت بتفاصيله وعرفت مهاراته .

س  :للغوص انواع متعددة ؟ ما الذي اس � � ��تهواك
بالغوص الحر؟
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ال � � ��ذي اس � � ��تهواني بالغوص الح � � ��ر ه � � ��و روح (التحدي)
واالعتماد على النفس ،وهو عب � � ��اره عن حبس للنفس
اطول م � � ��ده وان تجعل الجس � � ��م ال يفقد االكس � � ��جين
وتحافظ على مس � � ��توى دقات القلب ،وان يكون معك
مسدس الصيد -وتحافظ على الهدوء تحت الماء لجذباالسماك بمعنى القدرة على التركيز ومراقبة السمكة .
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ً
عند الغوص  30متر يبدا المخ باعطاء
اشارات لنقص االوكسجين .

تعلمت من الغوص الصبر والتركيز
ومعرفة عالم البحر .
فمن االشياء العامة المحافظة على اللياقة بالجري
او ممارسة رياضه معينة كممارسة كره القدم او ركوب
دراجه هوائية ،وايضا المحافظة على الصحة ومن اهمها
االبتعاد عن التدخين ألنه يضر بالدرجة االولى على الرئة
والتي هي اساس الغوص .
ومن االشياء الخاصة بالغوص التدريبات بالحوض ومنها
حب � � ��س النفس عند عمق  7متر بالمره االولى مثال 40
ثانيه ونبدي نزيد ليما نوصل حق الهدف مثال  2:30او
 3دقائق واالستمرار عليها مرتين باألسبوع لمعرفه
اشارات المخ واحتياجه لالكسجين والفتره اللي استطيع
ان اجلسها بعد هذه االشارات ومن ثم ما يأتي التدريب
الثاني وهو تقوية عضالت الرجل بالس � � ��باحه او الركض
على رمال البحر.

س  :هل تعتقد ان صيد االسماك بالرمح افضل
من الصيد العادي؟
صيد -المسدس -مختلف بنسبه  % 90عن حداق الخيط
هذه مجاالت نسبيه مالها افضليه على غيرها الغوص له
موسمه وسمكته العابرة مثل ما للحداق موسمه.

س  :هل شاركت في مسابقات محلية او دولية ؟
المسابقات الحمد لله اصبحت شبه سنوية بداها اصحاب
المحالت كنوع من التحفيز وابراز الهواية وبفضل الله
السنه الماضية تبنتها الهيئة العامة للشباب والرياضة
وكذلك المش � � ��روعات الس � � ��ياحية واألندية البحرية ،ما
شاركت في أي مسابقه لتعارضها مع اوقات العمل او
لش � � ��روط اكون متحفظ عليها ،ومستقبال ان شاء الله
النية موجوده واسال الله ان يسهل االمور .

س  :ماذا اضافت لك هذه الهواية ؟ وماذا تعملت منها ؟
تعلمت منها الصبر واالعتماد على النفس والحرص على
الغير بنفس الوقت ،واضافت اشياء كثيره منها التركيز
وعدم االستهانة بصغائر االمور باالضافه لمعرفه عالم
البحر المختلف تماما عن البر سواء كأشخاص التقيتهم
أو معرفه كنت اجهلها.

خير
جليس
العنوان  :بناء فرق العمل .
المؤلف  :ماك برايد .
الناشر  :مكتبة جرير . 2013
هذا الكتاب ليس للمديرين
التنفيذيين في مجال االعمال
فحسب ،بل الي شخص يقود
أو يوجد ضمن أي فريق من أي

العنوان  :عشرة عبارات قوية .

نوع ،سواء كان مجموعة عمل،

المؤلف :ريتش ديفوس

أو لجنة ،أو فريق بحث ،أو فرقة

الناشر  :مكتبة جرير . 2013

عمل ،أو أيا كان.

العبارات البسيطة تذخر بالمعاني.
يوضح “ المؤلف “ كيف يمكن

العنوان  :تعزيز الذاكرة
المؤلف :ماك برايد

لكلمات ايجابية قليلة ومنتقاة
بعناية أن تستخدم بنجاح رسالة
قوية نحتاج جميعنا لسماعها .

الناشر  :مكتبة جرير . 2013
قد تظن أنك تمتلك ذاكرة سيئة،
ولكن في الغالب االمر ليس كذلك.
بالنسبة لمعظم ،الناس  ،المشكلة
هي امتالكهم ذاكرة غير مدربة،
وتلك مشكلة يمكن حلها بسهولة.
في هذا الكتاب.

العنوان  :حفز نفسك واآلخرين
المؤلف :ستيف بافستر  -أماندا فيكرز
الناشر  :مكتبة جرير . 2013
هل رغبت من قبل في القيام
بشيىء ما ووجدت صعوبة في
تحفيز نفسك للقيام به؟ هل تنظر
لالخرين وتتساءل كيف ينجحون في
تحقيق الكثير وانجاز كل شيىء؟ أو
قد تكون ماهرا في تحفيز نفسك
لكن تجد صعوبة في جعل االخرين
 أطفالك ،والدتك ،والدك ،شريكك،زميلك ،مديرك  -ينجزون المهام.

ً
العنوان  :هل إبنك آمن إلكترونيا
المؤلف  :أماندا فيكرز  /ستيف بافيستر
الناشر  :مكتبة جرير 2013
هل تعرف حقا ما يقترفه أبناؤك من
أخطاء على االنترنت ؟ من المرجح
أن اجابتك ستكون مماثلة الجابات
أغلب االباء وهي “ال”  ،فان الحاجة
لحمايتهم أصبحت ضرورة ملحة
أكثر من أي وقت مضى.

العنوان  :سر القيادة
المؤلف :براكاش اير
الناشر  :مكتبة جرير . 2015
يستخدم المؤلف حكايات بسيطة
وفي الوقت ذاته مؤثرة وهي
مقتبسة من كل أنحاء العالم
لتبين ما يكون القيادة الشخصية
والمهنية الفعالة .
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مقوالت
وحكم

الجميع يفكر في تغيير
العالم ولكن ال احد يفكر
المكافاة لمهمة انجزت
هى الق � � ��وة عل � � ��ى انجاز

في تغيير نفسه.

تولستوي

مهمة اخرى.

جورج البرت
عندما اقوم ببناء فريق فاني
ً
ابحث دائما عن اناس يحبون

ً
انا متفائل دائما اجد فائدة

الفوز واذا لم اعثر على احد

تعود على من كوني اي

منهم فانني ابحث عن اناس

شئ غير ذلك.

ونستون تشرشل

يكرهون الهزيمة.

روس بروت

في المدارس نتعلم الدروس
ثم نمر على االمتحانات
ام � � ��ا ف � � ��ي الحي � � ��اة فنمر
باالمتحان � � ��ات الت نتعلم
منها الدروس.
االداري الناج � � ��ح هو الذي
يس � � ��تطيع تنظيم االمور
على نحو ال يعود العمل
بحاجة الى وجوده.

غازي القصيبي
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عليك في حياتك بشكل
عام ان تختار المعارك التي
تخوضها والمعارك التي
تهملها.

احمد الشقيري
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ابراهيم الفقي

متسابقوا
«تواصل»...
مبـــروك
منى الرشيدي

محمد مبارك القحطاني

هيا عبدالرزاق

جوائز
تواصل

إيمان محمد لطفي العلي

هاني المذكور
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مسابقة
تواصل

 – 1ينص الدستور على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة  ،فما هو رقم هذه المادة الدستورية ؟
			
 - 1المادة (. )40

			
 - 2المادة (. )61

 - 3المادة (. )130

 –2اذا خال محل احد اعضاء مجلس األمة قبل نهاية مدته  ،وقع الخلو في خالل ستة األشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس ؟
			
 - 1ال تجرى انتخابات.

يوما من خلو المقعد .
 - 2تجرى خالل 45
ً

يوما من خلو المقعد.
 - 3تجرى خالل 60
ً

 - 3صدر مرسوم بقانون ينص على ان الدينار هو وحدة النقد الكويتي عام ؟
				
.1962 - 1

				
.1960 - 2

.1965 - 3

 - 4في أي عام صدر مرسوم تقسيم الدوائر االنتخابية إلى  25دائرة؟
				
.1980 - 1
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.1976 - 2

.1961 - 3

أمانة
مجلس االمة تطلق
موسمها الثقافي
األول بجلسة حوارية
حول الحراك المجتمعي

الهاجري :
المجتمع الكويتي
عملي واقتصادي
وتاريخي وال خوف عليه
من االخفاق بالتشريع
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أسرة التحرير
أمـــل حمــد المطـوع
ل��م��ي��اء ال��س��م��ح��ان
مـشــــاري العجـمــي
م���ح���م���د ال���ع���وض
ح�����ص�����ه ال���ل���ه���و
دالل الـشــــــــايجـــي
رواب�������ي ال��م��وس��ى
ه������ان������ي أح����م����د

9
اليوم المفتوح
لموظفي األمانة
العامة

مراجعة

14
عبدالعزيز الهبيدة :
الغوص الحر علمني
االعتماد على النفس
وروح التحدي

ع����اي����ض ال�����ب�����رازي

التصوير
مـسلط السبـيــعــي
م��ح��م��ود ال��خ��ال��دي
االخراج الفني والطباعة
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كفيتوووفيتو
األمـانة العـامة تـودع متقـاعديــها

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أبريل  - 2016العدد الثالث والعشرون

majlesalommah

الغانم يشيد بنيل خدمة
( ساهم في التشريع )
جائزة خليجية

majlesalOmmah

األمانة احتفلت باألعياد الوطنية

