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@@@pbflÏ‹»Ωa@Û‹«@ ˝ü¸a@k‹�i@òb®a@paÖbëâ�a@›Ó€Ö@âb‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@ÙÜ€@
 

لدى الهیئة العامة في شأن حق االطالع على المعلومات  2020) لسنة 12القانون رقم ( وفق تنقسم المعلومات
ت سر�ة محم�ة �موجب احكام القانون المشار إل�ه ، ، ومعلومامتاح الكشف عنها إلى معلومات ، لالستثمار 

 :ومصنفة على النحو التالي 
 

bË‰«@—íÿ€a@ÄbnΩa@pbflÏ‹»Ωa@·ˆaÏ”@Nc@Nâb‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@ÙÜ€ 
والس�اسات العامة التي العامة لالستثمار القوانین والنظم واللوائح والقرارات التي تنظم العمل في الهیئة  •

 ت�عة في عمل�ة اتخاذ القرار.واإلجراءات المُ تؤثر على االفراد 
 واختصاصات قطاعات الهیئة واداراتها.للهیئة اله�كل التنظ�مي  •
وفقاً لقانون انشاء الهیئة العامة لالستثمار  لهیئة العامة لالستثمار واختصاصاتهل العضو المنتدبدلیل �اسم  •

 .موآل�ة التواصل معهوأسماء شاغلي الوظائف اإلشراف�ة 
تعرف على الهیئة الطب�عة نشاط الهیئة العامة لالستثمار التي �ستط�ع االفراد على أساسها معلومات عن  •

 والمشتر�ات والمناقصات.المعتمدة لدیها �ما في ذلك مؤشرات األداء والجودة 
والمستفیدین وحق االنتفاع بها ضمن مسئول�اتها االجتماع�ة قدمة من الهیئة برامج التدر�ب والتأهیل المُ  •

 .وشروط االستفادة منها
، ونتائج االخت�ارات والمقابالت  وشروط وضوا�ط التعیین فیهاالُمعلن عنها من الهیئة الوظائف الشاغرة  •

 .الشخص�ة وأسماء المقبولین
@—íÿ€a@ÄbnΩa@pbflÏ‹»Ωa@Ú‡ˆb‘€@�b‘œÎ@Ÿ€áÎ@Ú‘œäΩaÎ@bË‰«…fl@›Ó€Ü€a@aàÁ@

bË‰«@—íÿ€a@Âÿπ@¸@>€a@ÚÌäé€a@pbflÏ‹»Ωa@·ˆaÏ”@Nl: 
 .العام أو القدرات الدفاع�ةإذا �ان الكشف عن المعلومات �مس األمن الوطني أو األمن  •
إذا تقررت سر�ة المعلومات �موجب الدستور أو القانون أو �قرار من مجلس الوزراء (بناًء على مقترح  •

 .الوز�ر المعني) �اعت�ار األوراق التي تضمنت تلك المعلومات سر�ة، وللمدة التي �حددها المجلس
 .و یترتب عل�ه ضرر �الغیرإذا �ان الكشف عن المعلومات یؤثر في سیر العدالة أ •
إذا �انت المعلومات تتعلق �الح�اة الخاصة أو الطب�ة واألحوال الشخص�ة والحسا�ات والتحو�الت  •

 .المصرف�ة، ما لم یوافق صاحب الصفة على الكشف عنها
 إذا �انت المعلومات تتضمن سًرا تجارً�ا و�ان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجار�ة ومال�ة لذوي الشأن •

 .اما في ذلك اتفاق�ات وعقود عدم اإلفصاح أو سر�ة المعلومات التي تبرمها الهیئة والمتعلقة �أنشطته�
في حال �انت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دول�ة و�ان من شأن نشرها  •

 .اإلضرار �العالقات مع تلك الدولة أو المنظمة
إحداث خطر جدي وجس�م یؤثر في اقتصاد الدولة أو �مس إذا �ان من شأن الكشف عن المعلومات  •

 .�الثقة العامة �العملة أو �ضر �الصحة العامة أو البیئة
 .إذا �ان الكشف عن المعلومات �سبب خطًرا على ح�اة فرد أو صحته أو سالمته •
إلدارة العامة إذا تقررت سر�ة المعلومات �موجب قرار من المحكمة المختصة أو من الن�ا�ة العامة أو من ا •

 .للتحق�قات
 �ة.إذا �انت المعلومات متعلقة �منازعات األسرة وقضا�ا األحداث والتحق�قات الجار�ة في القضا�ا الجزائ •
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bË‰«@—íÿ‹€@ÚybnΩa@pbflÏ‹»Ωa@·ˆaÏ”@‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@ÙÜ€����âb  
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• @paâaä‘€aÎ@|ˆaÏ‹€aÎ@·ƒ‰€aÎ@¥„aÏ‘€a@bËi@fiÏ‡»ΩaÎ@ÒâÖbñ€a@ÙÜ€Nâb‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a 
 قانون إنشاء الهیئة العامة لالستثمار. -1
 اإلدارة.الالئحة الداخل�ة للهیئة واختصاصات أجهزة  -2
  .نظام شئون الموظفین -3
 .أسس وقواعد شغل الوظائف اإلشراف�ة -4
 االختصاصات التنظ�م�ة لقطاعات وادارات ودوائر الهیئة. -5
 اختصاصات اإلدارة العل�ا وفقًا لقانون إنشاء الهیئة العامة لالستثمار واللوائح ذات الشأن. -6
 .الئحة اخالق�ات العمل والقواعد السلو��ة -7
 الدوام الرسمي.قرار نظام  -8
 جدول الدرجات والمرت�ات. -9

 جدول العالوات السنو�ة. -10
 قرار إجراءات وشروط وضوا�ط تقی�م األداء السنوي. -11
 قرار إجراءات وشروط وضوا�ط الترق�ة أو ز�ادة الراتب. -12
 النقل داخل الهیئة.إجراءات  -13
 قرار منح الموظف الكو�تي مكافأة نها�ة الخدمة. -14
 الصادر عن مجلس الخدمة المدن�ة. واإلعارةقرار النقل والندب  -15
 قرار ضوا�ط اال�فاد للعمل في الشر�ات التا�عة للهیئة -16
 قرار شروط وضوا�ط اال�فاد إلى مكاتب الهیئة في الخارج. -17
 قرار شروط تعیین ممثلي الهیئة في مجالس إدارة الشر�ات. -18
 قرار تعدیل أوضاع الموظفین للحصول على الشهادات. -19
 (أعداد الموظفین) والتقار�ر الشهر�ةاالحصائ�ات  -20
 وظ�فة).�ل (تحدد وفق  والوصوف الوظ�ف�ةالمسم�ات الوظ�ف�ة ،  -21

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ú˜Ó:a@Âfl@âaÖa@@âaä”@bËi@âÜï@>€aÎ@ÚÓflÏÿy@pbËu@Â«@ÒâÖbñ€a@paâaä‘€aÎ@|ˆaÏ‹€aÎ@·ƒ‰€aÎ@¥„aÏ‘€aN@
@

 الصادر �شأن حقوق الطفل وقرار الهیئة بهذا الشأن. 2015) لسنة 21ن رقم (�شأن القانو  2016) لسنة 25القرار اإلداري رقم ( -22
�شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2010) لسنة 8الصادر �شأن مرسوم القانون رقم ( 2010) لسنة 23القرار اإلداري رقم ( -23

 وقرارات الهیئة.
 ).1112/1,2تطب�قًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( �شأن عالوة غالء المع�شة ، 2008) لسنة 10القرار اإلداري رقم ( -24
 .2008) لسنة27�شأن صرف دعم مالي شهري للموظفین الكو�تیین ، تطب�قًا للقانون رقم ( 2008) لسنة 36القرار اإلداري رقم ( -25
 .2012لسنة ) 8�شأن منح مكافأة خاصة تطب�قًا لقرار مجلس الخدمة المدن�ة رقم ( 2012) لسنة 29القرار اإلداري رقم ( -26
 �شأن منح مكافأة مال�ة شهر�ة للمسكنین على جدول الدرجات والمرت�ات. 7/1/2018كتاب دیوان الخدمة المدن�ة المؤرخ  -27
 لیل االشتراطات الصح�ة والتدابیر الوقائ�ة واإلجراءات االحتراز�ة لمنع انتشار فایروس �ورونا المستجد.د -28

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aÏ”@paâaä”Î@|ˆaÏ€Î@·ƒ„Î@¥„@âb‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@ÙÜ€@Êdí€a@paáN@
 .�إصدار قانون الشر�ات 2016) لسنة 1القانون رقم ( -29
 قانون ونظام الخدمة المدن�ة ، والقوانین الصادرة ذات الصلة وقرارات مجلس الخدمة المدن�ة بهذا الشأن. -30
 مال�ة للخاضعین لقانون التأمینات االجتماع�ة.�شأن تقر�ر مكافأة  2014) لسنة 110قانون رقم ( -31
 �إنشاء جهاز المراقبین المالیین. 2015) لسنة 23القانون رقم ( -32
 �شأن تقر�ر مكافأة مال�ة للخاضعین لقانون التأمینات االجتماع�ة. 2014) لسنة 110القانون رقم ( -33
 أن نظام السلكین الدبلوماسي والقنصلي.�ش 1962) لسنة 21وضع الموظفة زوجة الدبلوماسي وفقًا للقانون رقم ( -34
في شأن إنشاء الهیئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة �الكشف عن الذمة المال�ة والئحته  2016) لسنة 2القانون رقم ( -35

 التنفیذ�ة وتعدیالتهما  والتي یتلزم �ما جاء فیها موظفي الهیئة أو ُممثلیها في الشر�ات.
 ) �شأن حما�ة األموال العامة.1/1993القانون رقم ( -36
 �شأن قواعد اعداد المیزان�ات العامة والرقا�ة على تنفیذها والحساب الختامي وتعدیالته. 1978) لسنة 31مرسوم �القانون رقم ( -37



 
 

 الھیئة العامة لالستثمار 
• @Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:abËmaâaÖaÎ@Ú˜Ó:a@pb«b�”@pbïbñnÅaÎ@Ú˜ÓË‹€N 

 .2017) لسنة 5للهیئة العامة لالستثمار بناء على القرار الوزاري رقم (اله�كل التنظ�مي المعتمد  -38
 االختصاصات التنظ�م�ة لقطاعات الهیئة واداراتها والمعتمدة من مجلس الخدمة المدن�ة. -39
 الوصوف الوظ�ف�ة والتي تتضمن متطل�ات شغل وظائف الهیئة. -40

• lÜn‰Ωa@ Ïö»€a@ ·çbi@ ›Ó€Ö@@âb‡rnç˝€@ Úflb»€a@ Ú˜Ó:a@ ıbí„a@ ÊÏ„b‘€@ �b‘œÎ@ ÈmbïbñnÅaÎ@ âb‡rnç˝€@ Úflb»€a@ Ú˜ÓË‹€
·Ë»fl@›ïaÏn€a@ÚÓ€eÎ@ÚÓœaäë�a@—ˆb√Ï€a@Ô‹Àbë@ıb8cÎN 

 وشاغلي الوظائف اإلشراف�ة. اسم شاغل وظ�فة العضو المنتدب للهیئة العامة لالستثمار -41

 راف�ة.وشاغلي الوظائف اإلش العضو المنتدبمهام عن مختصر  -42
@.والوظائف اإلشراف�ة لشاغل وظ�فة العضو المنتدباألرقام الداخل�ة والبر�د االلكتروني  -43

• @ø@b∂@Ú˜Ó:a@Û‹«@“ä»n€a@bËçbçc@Û‹«@Öaäœ¸a@…Ó�néÌ@>€a@âb‡rnç˝€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@¬bí„@Ú»Ójü@Â«@pbflÏ‹»fl
pbñ”b‰ΩaÎ@pbÌ6íΩaÎ@bËÌÜ€@ÒÜ‡n»Ωa@ÒÖÏ¶aÎ@ıaÖ˛a@paäë˚fl@Ÿ€áN 

 ومن �مثلها في صالتها مع الغیر. 1982) لسنة 47وفقًا للقانون رقم (العامة لالستثمار الهیئة معلومات عن    -44

 (األجهزة المكتب�ة " أجهزة حاسوب وملحقاتها  مكائن التصو�ر ، القرطاس�ة .. الخ ). من شتر�ات الهیئةمُ طب�عة    -45
�انات العقود المبرمة �كافة صور الشراء المحددة �قانون المناقصات العامة وتعدیالته �ما فیها ب زایدات الهیئةممارسات ومُ مناقصات و  -46

 –رقم العقد  –المناقصة  اسم وعنوان –شتمًال على (رقم وموضوع المناقصة والئحته التنفیذ�ة �ما یتناسب مع طب�عة األعمال ، مُ 
 .2021لسنة  )10/2021لتعم�م الجهاز المر�زي للمناقصات العامة رقم (وذلك تطب�قًا ، ق�مة العقد)  –مدة العقد 

• @bËi@ b–n„¸a@’yÎ@ÚÓ«b‡nu¸a@bËmbÓ€Ï˜éfl@Â‡ô@Ú˜Ó:a@Âfl@ÚflÜ‘�Ωa@›ÓÁdn€aÎ@kÌâÜn€a@wflaäi@¬ÎäëÎ@ÂÌÜÓ–néΩaÎ
bË‰fl@ÒÖb–nç¸a. 

 برنامج تدر�بي للخر�جین الكو�تیین الجدد. -47
 الماجستیر في ادارة االعمال.منح لدراسة  -48
 عروض عمل في البنك الدولي. -49
 االنتساب ألكاد�م�ة د�ملر �رایزلر. -50

• @ÒäÀbí€a@—ˆb√Ï€a@Ú˜Ó:a@ Âfl@bË‰«@Â‹»�ΩabËÓœ@¥Ó»n€a@¡iaÏôÎ@¬ÎäëÎ@@ÚÓñÇí€a@p˝ib‘ΩaÎ@paâbjnÅ¸a@ wˆbn„Î@L
¥€Ïj‘Ωa@ıb8cÎ. 

 (ال تتضمن أسماء أشخاص). للمقبولینى التوظ�ف المقابالت الشخص�ة واالخت�ارات السا�قة علنتائج  -51
 ب�اقي المرشحین.  النتائج النهائ�ة لالخت�ارات والمقابالت الشخص�ة �شرط أن ال یتضمن الكشف أ�ة أسماء أو ب�انات شخص�ة تتعلق -52
 وضوا�ط شغل هذه الوظائف.الوظائف الشاغرة التي ُ�علن عنها في الموقع االلكتروني للهیئة والصحف المقروءة والتي تتضمن شروط  -53

 مالحظات.

 یتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الموقع االلكتروني للهیئة والصحف المقروءة والتي تتضمن شروط وضوا�ط شغل هذه الوظائف. -
 ءات التعیین. إجرایتم نشر أسماء األشخاص المقبولین لشغل الوظائف الشاغرة في الموقع الرسمي للهیئة ، وذلك حال االنتهاء من �افة  -
 ال ُ�علن لدى الهیئة العامة لالستثمار عن أسماء غیر المقبولین في الوظائف الشاغرة لدیها وذلك ِحفاظًا على ب�اناتهم الشخص�ة. -

 أي رسوم سداد الحصول على المعلومات ال یترتب على قبول طلب 
 د.ك) 5/-(داره ـــــداد رسم مقـــسوفي حال طلبكم ألیة وثائق یجب 

 ال یزید عدد اوراقھا عن عشرة ویضاف نصف دینار عن كل ورقة زائدةبما خمسة دنانیر كویتیة عن كل وثیقة 
 

 alisت.ح/

 


