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اللوائح اخلاصة بالتقارير السرية 

بن������اًء على قرار رقم 2006/39 الصادر من مجلس اخلدم������ة املدنية مت تعديل درجات التقييم إلى أربع 
درج������ات )ممت������ازة - جيد جدا - جيد - ضعيف( يتم االلتزام من قبل املراكز بإرس������ال املرفقات التالية 

ضمن كشوف التقارير:
· يدمج مع التقارير السرية املرسلة للمراكز التقارير اخلاصة ببعض املنتدبن أو الذين انتقلوا إلى 

جهات أخرى.
· درجات التقييم لهذا العام أصبحت أربع درجات )ممتاز- جيد جدا- جيد- ضعيف(.

· ضرورة كتابة األسباب اخلاصة للموظف احلاصل على تقييم ممتاز أو تقييم ضعيف بالتقييم 
اخلاص به.

· يتم حتديد التقييم أسفل اخلانة املسجل بها )ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف(.
املرفقات مع التقارير السرية:  

· يرفق مع التقارير كشف بأسماء املوظفن العاملن باملركز الذين سوف يوضع لهم تقارير سرية.
· األسماء املعلم عليها باللون الفسفوري األحمر أو األصفر هي التي ليس لها تقارير سرية.

· يتم استيفاء جميع التقارير واعتمادها من املسؤول املباشر وتختم بختم املركز وختم املسؤول 
املباشر إن وجد.

· تتم موافاتنا بالتقارير كاملة ومجتمعة وعدم تفرقتها وتبعيضها من حن آلخر وتسليمها مرتبة 
حسب الكشف املرفق وحسب ترتيبها املسلمة به.

· يتم إعادة النموذج في مظروف مغلق )إلى رئيس قسم الشؤون اإلدارية مباشرة(.
· يجب إعادة النماذج املرسلة األصلية ولن يلتفت إلى النماذج املصورة. 

علمًا بأن التقارير السرية توضع جلميع املوظفني باإلدارة إال احلاالت التالية:
1- من مت تعيينه بتاريخ نوفمبر وما بعده )لعدم استكمال فترة التجربة بعد(.

2- من مت تعديل وضعه الوظيفي بتاريخ نوفمبر وما بعده )لعدم استكمال فترة التجربة بعد(.
3- احلاصلون على إجازة دراسية أو بعثات دراسية أو إجازات خاصة وجتاوزت مدة اإلجازة 

)أكثر( من ستة شهور بالسنة. واملنتدبون يتم وضع التقارير لهم مبعرفة إدارة الشؤون اإلدارية.
4- املعينون غير الكويتين على بند العقد الثاني أو على بند املكافآت.

· التنبيه على بعض احلاالت التي قد تقع للمسؤولن في وضع تقارير بعض املوظفن.  

أواًل: فيما يختص باإلداريني والباحثني: 
احلالة األولى: أن يكون املوظف قد عمل لدى مركز معن لفترة ثم انتقل إلى مركز آخر.

املقـتــــرح: في معاجل�ة ه��ذه احل�الة أن يس������تع�ن املش��������رف ال�ذي س������ي�ضع التق��رير باملش��رف ال�ذي له 
خبرة باملوظف.
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احلالة الثانية: أن يكون املوظف ملتحقا في دورة علمية ولم يتمكن املشرف من اإلطالع على حاله.
املقترح: ميكن في هذه احلالة االس������تعانة بأي من املوجهن القائمن على الدورة الشهرية واالسترشاد 

برأيهم.
ثانيًا: فيما يختص باملعلمني.

يكون التنسيق بن املشرف واملوجه في وضع التقرير والتنسيق مع املشرف الذي عمل معه املعلم لفترة 
كبيرة خالل العام إذا كان املعلم حديث االنتقال إلى املركز. 




