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ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ

هيئة ذات أهداف إنســانية ورسالة نبيلة ُأنشَئت عام 1938 
فــي عهد المغفور له بإذن اهلل الشــيخ/ أحمد الجابر الصباح 
أميــر الكويت وهي هيئة مســتقلة ذات شــخصية اعتبارية 
وميزانية ُملحقة ُيشــرف عليها وزيــر العدل. وتتمتع بكافة 
االختصاصات الُمخولة للَوصي أو الَقّيم أو الُمشــرف وعليها 

الواجبات الُمقررة عليهم حسب األحوال، وتتـولــى ما يلي:
• الوصاية على القّصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي 

لهم وعلى الحمل المستكن الذي ال وصي له.
• اإلشــراف علــى تصرفــات األوصيــاء والقامــة اآلخريــن إذا 

عهدت إليها المحكمة بذلك.
• القوامــة على ناقصــي األهلية وفاقديهــا والمفقودين 
والغائبيــن من الكويتيين الذين لم تعيــن المحكمة قّيما 

إلدارة أموالهم.
• إدارة أمــوال األثــاث التــي يوصى بها على يدهــا أو التي 

ُتَعّين عليها.
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التي طالت  رغم ما شهدته الهيئة من تحديات استثنائية جراء جائحة كورونا وإجراءات اإلغالق المصاحبة لها 
الرامية  خطتها  تنفيذ  الهيئة  واصلت  حيث  باإلنجازات  حافاًل  كان   2020 العام  فأن  والقطاعات  البلدان  جميع 
الهيئة في  المشمولين برعايتها نجحت  المالي والتشغيلي والخدمي، فعلى صعيد تنمية أموال  أدائها  لتطوير 
التي شهدتها  السلبية  التطورات  رغم  وذلك  برعايتها  للمشمولين  الموزعة  األرباح  نسبة  في  استقرار  تحقيق 
االسواق، حيث واصلت تنمية استثماراتها في 19 شركة وعززت حضورها في سوق الكويت لألوراق المالية كثالث 

أكبر مستثمر حكومي فيه، لتبلع قيمة أصولها دفتريًا 224.4 مليون دينار.

وفي سبيل مساندة حقوق المشمولين بالرعاية تداولت 650 قضية وحصلت العديد من المستحقات لصالحهم، 
إضافة الى ادارة عقارات وممتلكات وأسهم لصالح المشمولين بالرعاية، فضال على تكثيف المساعدات للمستحقين 
منهم بواقع 1.9 مليون دينار، إضافة الى تنفيذ 9 مبادرات وأنشطة وفعاليات متنوعة لصالحهم . هذا الى جانب 

جهودها في إدارة 30 ثلثًا خيريًا، تمثل منارات للخير بمشروعاتها المتنوعة ومساعداتها الكريمة.

وفي مجال تقديم الخدمات، شهدت الهيئة تطورا كمًا وكيفًا ليصل عددها الى نحو 93 الف خدمة متنوعة حضورية 
والكترونية عبر مختلف الوسائل، بعد تجهيز المقر الرئيسي والفروع الستقبال المراجعين وفق االشتراطات الصحية، 
وذلك بفضل تسريع اإلجراءات والدورة المستندية واستكمال ميكنة عدد من المعامالت وربط الهيئة إلكترونيا 

مع العديد من الجهات ذات الصلة، فضال عن تطوير الموارد البشرية وتأهيلها لرفع انتاجيتها وكفاءتها.

ومع مرور عقود على انشاء الهيئة ووصول العدد التراكمي للمشمولين برعايتها منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 
2020 الى نحو 260 الفا، يمكن القول ان الهيئة دخلت برسالتها االنسانية قلب كل مواطن على ارض الكويت 

وأصبحت واحدة من أهم الجهات في خدمة مجتمعنا وأهله الكرام .
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اكد وزير العدل ووزير الدولة لشــئون مجلــس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشئون القصر المستشار الدكتور / فهد محمد العفاسي أن األوضاع التي 
شــهدتها الكويت والمنطقة والعالم هذا العام إثر جائحة كورونا لم تقْف حائال 
أمام الهيئــة للمضّي قدما لمواصلة عملها وجهودهــا للعناية بأبنائها القصر 

والمشمولين برعايتها.

واضــاف العفاســي في كلمتــه فــي افتتاحية التقرير الســنوي للهيئــة الواحد 
والثمانين لعام 2020 والذي اســتعرض انجازات الهيئة وانشــطتها خالل العام 
وأهمهــا مواصلة أعمالها في مجاالت عدة مــن بينها توفير متطلبات أبنائها 
القصــر المشــمولين برعايتها والوفــاء باحتياجاتهم المعيشــية وتقديم كافة 
المســاعدات بأنواعها، هذا الى جانب تنويع مجاالت اســتثماراتها للحصول على 

أعلى العوائد لصالح أبنائها.

وأشــار العفاســي إلــى أن الهيئة واصلــت جهودها فــي مجال إحيــاء األثالث 
الخيريــة بتنمية أموالها وصرفها في أوجه الخير، ومن بينها المســاهمة  في 
احتواء آثار تفشــي فيروس كورونا المســتجد بتخصيص مبالغ كمساعدة مالية 

تنويع مجاالت
 االستثمار للحصول على 
أعلى العوائد ومواصلة 

جهود إحياء األثالث الخيرية 
بتنمية أموالها

وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة:

ــر« ساهـمـت يف احتــواء آثار  »القصَّ

تفـشـي ڤريوس كورونا املستجد
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توفير متطلبات
 القصر والمشمولين 

برعاية الهيئة والوفاء 
باحتياجاتهم المعيشية 

وتقديم كافة المساعدات 
لهم

تخصيص مبالغ 
كمساعدة مالية 

للمشمولين بالرعاية 
من القصر المعسرين 

ومن في حكمهم

للمشــمولين بالرعاية من القصر المعســرين ومن في حكمهــم الذين يخضعون 
لضوابط المســاعدات، وإلى صندوق تلقي المســاهمات النقدية من المؤسسات 
والشــركات واألفراد الذي أنشأه مجلس الوزراء لدعم جهود اإلغاثة في مواجهة 

انتشار فيروس كورونا. 

وتقدم وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بالشــكر ألعضاء مجلــس اإلدارة وإلى جميع العاملين فــي اإلدارة التنفيذية على 
جهودهــم المتميزة في دعم مســيرة الهيئة وما يقدمونه مــن خدمات للقصر 
والمشــمولين برعايتها وتنمية أموالهم وما يقومون به من واجب ديني وعمل 

إنساني ووطني.

وقــال العفاســي: »أســأل اهلل أن يرفع عن هــذه األمة الوبــاء ويحمي الكويت 
وشــعبها من كل مكروه، وأن يوفق الجميع لمــا فيه خير ورفعة لوطننا العزيز 
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الســمو أمير البالد الشــيخ / نواف األحمد 
الجابر الصباح وســمو ولي العهد الشــيخ / مشعل األحمد الجابر الصباح حفظهما 

اهلل ورعاهما«.   
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أكد المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر باإلنابة المهندس حمد عبداللطيف 
البرجس أن الهيئة واصلت مســيرتها اإلنســانية ألبنائها المشمولين بوصايتها 
خــالل 2020 »عــام العطاء والتحدي« بنجاح، على الرغم مــن جائحة كورونا. حيث 
قامــت خــالل المراحل الخمس المختلفــة بتفعيل خدماتها االلكترونية وتشــكيل 

مجموعات عمل من مختلف األقسام واإلدارات للعمل عن بعد .

وأوضــح البرجس في كلمته في التقرير الســنوي للهيئة الواحــد والثمانين لعام 
2020 أن الهيئة واصلت جهود تســهيل إجراءات العمل لخدمة أبنائها من خالل 
تطوير نظمها اإلدارية، الى جانب تطوير خدماتها االلكترونية عبر استحداث منصة 
الكترونيــة على موقع الهيئة تقدم من خاللها 17 خدمة الكترونية للقصر أومن 

ينوب عنهم.

وأضــاف أن الهيئة نفذت مبــادرات لتعزيز التواصل مع جمهورها والمشــمولين 
بالرعاية عبر انشــاء آلية للتواصل الســريع والمباشــر بين الموظف والمراجع عبر 
الهواتف الذكية من خالل تطبيق واتس أب، إضافة الى تنشــيط حسابات الهيئة 
على وســائل التواصــل االجتماعــي )تويتر وانســتغرام(. هذا الى جانــب مواصلة 
جهودهــا في مجال توســيع رقعة خدماتها جغرافيا عبر فروعها المنتشــرة في 
مختلف المحافظات والمناطق تســهيال على المشــمولين برعايتهــا والمراجعين 

بشكل عام.

وفــي مجال الرعاية االجتماعية، تواصلت جهود الهيئة في مجال توفير متطلبات 
أبنائها وذويهم والمشمولين برعايتها في جميع المجاالت، وتم تقديم المساعدات 
االجتماعية المتنوعة كالمســاعدات الدورية ومساعدات التأثيث والترميم وضعف 
الدخل والمؤونة الرمضانية، إضافة الى تقديم المســاعدة االســتثنائية لمواجهة 

المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر باإلنابة
 المهندس حمد عبداللطيف البرجس:

هيئة القصر واصلت مسيرتها اإلنسانية 
خالل عام العطاء والتحدي بنجاح

تفعيل
 الخدمات اإللكترونية 

وتشكيل مجموعات عمل 
من مختلف األقسام 

واإلدارات للعمل عن بعد 
خالل المراحل الخمس 

أنشطة
الهيئة
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الظروف الراهنة، ومن بينها االستشــارات النفســية االجتماعية عبر خدمة )نحن 
معك( الهاتفية وغيرها.  

ولتحقيق هدف تنمية أموال القصر، أوضح البرجس أن الهيئة واصلت سياســتها 
في مجال تنويع مجاالتها االستثمارية واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق أعلى 
العوائــد الممكنة آخــذا بعين االعتبار أقل نســبة مخاطر ممكنــة من خالل خطة 
اســتثمارية محكمة، وفق الشــريعة اإلســالمية مع االلتزام بالمعايير المحاســبية 

المتعارف عليها.  

وأكــد البرجــس أن الهيئة واصلت تطويــر إمكانيات الموظفيــن في ظل جائحة 
كورونا عبر اســتمرار دوراتها التدريبية عن بعد للكوادر البشرية المختلفة بالنظر 
ألهمية اســتمرار عملية التأهيل مــن الناحية العلمية والعمليــة وزيادة الكفاءة 

واالنتاجية في العمل.

وتقــدم البرجس بالشــكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئــة ولكافة العاملين 
فيها على جهودهم المبذولة والمتميزة خالل هذا العام االســتثنائي الذي شهد 
جائحــة كورونا وإجراءات التصدي لها مع االســتمرار في تســهيل إجراءات العمل 

لخدمة جموع المشمولين بالرعاية.

وقــال البرجــس »أســأل اهلل العلــي القدير أن يكلــل جهودنا ومســاعينا جميعا 
بالتوفيــق والنجــاح لما فيه الخير والصــالح لوطننا الحبيب وذلــك في ظل رعاية 
حضرة صاحب الســمو أمير البالد الشــيخ / نواف األحمد الجابر الصباح وســمو ولي 
العهد الشــيخ / مشــعل األحمد الجابر الصباح وسمو الشــيخ / صباح الخالد الحمد 

الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

إنشاء آلية 
للتواصل السريع والمباشر 
عبر الواتس اب وتنشيط 

حسابات الهيئة على 
وسائل التواصل االجتماعي 

)تويتر وانستغرام(

تواصل توفير
 متطلبات أبنائنا القصر 

وذويهم واستمرار 
دورات تطوير إمكانيات 
الموظفين عن بعد في 

ظل الجائحة
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أنشطة
الهيئة

تمكنت أمانة ســر مجلــس اإلدارة من متابعة 5 اجتماعات للمجلــس خالل العام 2020 
صدر عنها 44 قرارًا، كما تابعت االمانة انعقاد 24 اجتماعًا لـ 5 لجان منبثقة عن مجلس 

االدارة صدر عنها 199 قرارًا وفيما يلي التفاصيل:
• لجنة التدقيق والتطوير عقدت 5 اجتماعات وأصدرت 26 قرارًا .

• لجنة حساب االستقطاعات عقدت اجتماعين وأصدرت 16 قرارًا .
• لجنة التركات عقدت 6 اجتماعات وأصدرت 72 قرارًا .

• لجنة تنمية أموال القصر عقدت 7 اجتماعات وأصدرت 68 قرارًا .
• لجنة األثالث الخيرية والمساعدات االجتماعية عقدت 4 اجتماعات وأصدرت 17 قرارًا .

ومن أبرز قرارات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها ما يلي:
1. تفويــض لجنة التركات بإصدار قرارات زوال الحجر عن الحاالت المعروضة على اللجنة 
المشــكلة بالقرار الوزاري رقم )443( لســــنة 2019 بناًء على توصيات مركز الكويت 

للصحة النفسية.
2. توزيع أرباح بنســبة 8 % على أرصدة حســابات القّصر والمشــمولين برعاية الهيئة 

بتاريخ 2019/12/31.
3. اعتماد ما تم صرفه من حساب االستقطاعات لسنة 2019. 

4. اعتماد الالئحة الداخلية للجان مجلس اإلدارة.
5. اعتماد مشروع مساعدة المعسرين من أبنائنا المشمولين بتكلفة إجمالية 250 ألف 

دينار من حساب االثالث الخيرية الموجهة وصــاياها لعموم الخيرات. 
6. المســاهمة بمبلغ 250 ألف دينار من حســاب األثالث الخيرية الموجهة وصــــاياها 
لعموم الخيرات كمســــاهمة من الهيئة إلى صـــندوق تلقي المســاهمات النقدية 
من المؤسســات والشركات واألفراد والذي أنشأه مجلس الوزراء لدعم جهود اإلغاثة 
في مواجهة انتشـــار فيروس كورونا المســــتجد مع تحديــد جوانب الصرف كونها 

مساعدات خيرية. 

مجلس اإلدارة عقد 5 اجتماعات
 وأصدر 44 قرارًا خالل 2020

لجان التدقيق 
والتطوير واالستقطاعات 
والتركات وتنمية أموال 
القصر واألثالث الخيرية 
والمساعدات االجتماعية 
عقدت 24 اجتماعًا وصدر 

عنها 199 قرارًا 
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اعتماد مشروع 
مساعدة المعسرين 

من أبنائنا المشمولين 
بتكلفة إجمالية 250 ألف 

دينار وصرف 250 ألفًا 
اخرى لصندوق كورونا

7. اعتماد توصـــية لجنة تنمية أموال القّصر بشـــأن عقود اإليجار واســــتحقاق األجرة 
خالل الظروف االسـتثنائية الحالية )فايروس كورونا المستجد(.

8. الموافقة على شراء جهاز كمبيوتر لكل أسرة مشمولة برعاية الهيئة ممن تنطبق 
عليهم ضوابط المساعدات الدورية لدى إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية وذلك من 
ريــع األثالث الخيرية الموجهة وصاياها لعمــوم الخيرات بتكلفة إجمالية 323.6 ألف 
دينار وفقًا لضوابط وشــروط هي: تقدم المســاعدة لألسر المشمولة برعاية الهيئة 
التي ينطبق عليها نظام المساعدات الدورية لدى إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية 
وبواقع جهاز واحد لكل أســرة مســتحقة، كما يشترط أن يكون لألسرة المستفيدة 
قاصــر واحد فأكثر مســجل في احــدى المراحل الدراســية أو المعاهــد التعليمية أو 

الجامعات، فضال عن صرف المساعدة لمرة واحدة.
9. الموافقــة على زيادة دعم مشــروع مســاعدة المعســرين من المشــمولين برعاية 
الهيئة لشــراء أجهــزة كمبيوتر بقيمة 32 ألف دينار تصرف مــن ريع األثالث الخيرية 

الموجهة وصاياها لعموم الخيرات.
10. إقرار الئحة ضوابط الصرف من بند رفع المستوى المعيشي الوارد بميزانية الهيئة.      
11. االعتذار عن أي موضوع خاص بإضافة المطلقة من المتوفى في قرار التخصيص أو 
وثيقة البيت نظرًا لتأثيره على ملكية القّصر وحقوقهم إال في الحاالت االســتثنائية 
والتي قد يترتب عليها ضياع حق المشــمولين برعاية الهيئة في الرعاية الســكنية 

التي تقدمها الدولة، حينئذ يعرض الموضوع على اللجنة للبت فيه.
وكانــت االمانة واصلت اســتالم الموضوعــات المحالة إلى المجلس ولجانــه، ثم اعداد 
وتنظيــم جدول أعمــال المجلس ولجانه ودعــوة االعضاء واعداد محاضــر االجتماعات، 
وصياغــة القرارات والتوصيات، ومتابعة تنفيذ القــرارات ورفع تقرير المتابعة للمجلس 

ولجانه، مع حفظ الوثائق المتعلقة بالقرارات والتوصيات.
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أنشطة
الهيئة

واصلــت إدارة التفتيــش والتدقيــق اعمالها خــالل العام 2020، فــي إطار حرص 
ادارة الهيئــة على تفعيل ودعم واســتقاللية اإلدارة بعد نقل تبعيتها خالل العام 
2017 من مدير عام الهيئة الى مجلس اإلدارة وتعديل المســمى الى إدارة مكتب 
التفتيــش والتدقيــق. وذلك تنفيذا لقــرار مجلس الوزراء في عــام 2011 بتكليف 
الجهات الحكومية انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى االشراف والمتابعة على 
جميع االعمال المتعلقة بالشــئون المالية واإلدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية 

المختلفة.
وتمكن قسم الرقابة المالية من المشاركة في اعداد الخطة التشغيلية لإلدارة و4 
تقارير ربع سنوية للجنة التدقيق والتطوير ومراجعتين للتقرير نصف السنوي لحماية 
األمــوال العامة و12 برنامجًا لمراجعة المســتندات و24 برنامجــًا لمراجعة إجراءات 

إدارة التفتيش والتدقيق ردت على مالحظات
ديوان المحاسبة وتوصيات مجلس االمة

  إعداد 4 تقارير 
ربع سنوية للجنة التدقيق 

والتطوير ومراجعتين 
للتقرير نصف السنوي 
لحماية األموال العامة
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العمل، و20 برنامجًا لمراجعة ضوابط العمل و13 تقريرًا لمراجعة المســتندات و24 
تقريــرًا لمراجعة إجراءات العمل و20 تقريرًا لمراجعة الضوابط اضافة الى التوصيات 

الواردة بالتقرير السنوي بنتائج التفتيش والتدقيق المالي.

أما  قســم الرقابة اإلدارية فقد شارك في اعداد الخطة التشغيلية إلدارة التفتيش 
و التدقيق و 4 تقارير للجنة التدقيق والتطوير الربع ســنوي، ومتابعة 710 قرارات 
صادرة عن الهيئة و13 برنامجًا لمراجعة المستندات و24 برنامجًا لمراجعة إجراءات 
العمــل و20 برنامجًا لمراجعة ضوابط العمل و13 تقريرًا لمراجعة المســتندات و24 
تقريرًا لمراجعة إجراءات العمل و20 تقريرًا لمراجعة الضوابط و62 ردًا على متطلبات 
ديوان المحاســبة الى جانب الرد على مالحظات ديوان المحاسبة وتوصيات مجلس 

األمة.
 
 

متابعة 710 قرارات 
صادرة عن الهيئة و24 
مراجعة مالية وإدارية 
إلجراءات العمل و20 

مراجعة للضوابط
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أنشطة
الهيئة

اإلدارة العقارية: تحصيل إيرادات
261 عقارًا خالل العام 2020

نجحــت االدارة العقاريــة التابعة لقطــاع تنمية أموال القصر فــي إدارة 261 عقارًا 
خالل العام 2020 مقارنة مع 276 عقارًا خالل العام 2019، كما تم تحصيل نحو 3.7 
ماليين دينار كصافي ايرادات بتراجع بلغت نسبته 29.6 % بسبب تداعيات فيروس 

كورونا واجراءات السماح المصاحبة لفترة االغالق الكامل.

وفي هذا السياق تمكن قسم إدارة العقار من انجاز 2414 معاملة متنوعة شملت 
ســندات محاســبية وتقارير وبراءات ذمة وكتبًا داخلية وخارجية ومحاســبة تركة 
وادخال يومية ومحاسبة مفوض وتفويضاً جديدًا ومراجعة شركات حكومية و534 
حالة اســتقبال لمراجعين مع عقد 23 اجتماعًا مع شــركتي وفرة والمتحدة بشــأن 

متابعة إدارة العقارات.

كما واصلت اإلدارة أعمالها االعتيادية وأهمها ما يلي: 
• متابعة إيراد العقارات العائدة للمشمولين برعاية الهيئة.

• التدقيــق على أداء المدير القائم بمتابعة إدارة العقارات شــركة المتحدة إلدارة 
المرافق.

تراجع صافي اإليرادات 
بنسبة 29.6 % بسبب 

تداعيات كورونا وإجراءات 
السماح المصاحبة لفترة 

اإلغالق 
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• إيــداع صافي اإليــرادات المحصلة شــهرياً بعد التأكد من صحتها في حســابات 
المشمولين بالرعاية.

• تنفيــذ سياســة اإلدارة العليا المتخذة بشــأن تطويــر أعمال القســم بما يعود 
بالمنفعة على المشمولين بالرعاية.

• منــح تفويض بإدارة العقارات العائدة للمشــمولين بالرعاية إلى أحد الورثة بعد 
استيفاء الشروط المطلوبة )موافقة أغلبية الورثة(.

• محاسبة المفوضين بإدارة العقارات.
• ســداد كافة المصاريف المباشــرة المســتحقة علــى العقارات التــي تتم متابعة 

ادارتها ) رواتب حراس - فواتير كهرباء - عقود تأمين ... الخ(.
• عمل التقارير الشهرية والسنوية الالزمة والخاصة بالعقارات.

• اجراء جميع عمليات الصرف المستحقة على العقارات.
• عمل تسويات السندات المحاسبية الالزمة.

• طلب رفع كافة الدعاوى الضرورية لضمان حقوق المشمولين بالرعاية ) محاسبة 
وريث - اخالء لحاجة القاصر للسكن(.

إنجاز 2414 معاملة
 متنوعة واستقبال 534 
مراجعًا وعقد 23 اجتماعًا 
مع شركة المتحدة إلدارة 

المرافق
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أنشطة
الهيئة

واصلت إدارة النشاط التجاري للتركات التابعة لقطاع تنمية أموال القصر نشاطها 
الخــاص بفتح ملفات حاالت الوفاة أو المحجور عليهم ومتابعة تركة المرحوم من 
رخص تجارية وشــركات وسيارات وأســهم وودائع وصناديق وذلك حفظًا لحقوق 

القّصر المشمولين برعاية الهيئة.
وفي هذا الســياق واصل قســم أســهم التركات تحصيل األربــاح النقدية والمنح 
المجانيــة خالل العــام 2020 بقيمة تجــاوزت المليون دينار مع انجــاز 365 عملية 
فرز لالســهم على الورثة في حين لم تتم أي عملية لزيادات رأس مال االســهم او 
بيع أســهم للمشمولين برعاية الهيئة، او ادعاء ملكية أسهم او اكتتاب شركات 

جديدة.
ويقوم القسم بعدد من المهام منها:

• تحصيل األرباح النقدية والمنح المجانية. 
• فرز األسهم على الورثة.

• بيع أسهم للمشمولين برعاية الهيئة. 
• ادعاء ملكية أسهم. 

• اكتتاب شركات جديدة.
• زيادات رأس مال األسهم.

اما قســم الرخص والمنقوالت فقد واصل نشــاطه حيث قام باستخراج 41 ترخيصًا 
و33 تفويضًا للرخص التجارية بأنواعها و 8 تعديالت لعقود التأســيس ونقل 157 
مركبــة وحضــور 9 جمعيات عموميــة ومتابعــة محضرين لألقوال وبيــع مركبات 
بقيمــة 81 الف دينــار وتحصيل أكثر من 203 آالف دينــار كعوائد للرخص التجارية 

للمشمولين بالرعاية.

إنجاز 365 عملية فرز لألسهم على الورثة

إدارة النشاط التجاري للتركات:
تحصيل مليون دينار ارباحًا لألسهم

بيع مركبات بقيمة 81 
الف دينار وتحصيل 203.3 
آالف دينار كعوائد للرخص 

التجارية للمشمولين 
بالرعاية



17 DEC 2020 Issue No.15

ويقوم القسم بعدد من المهام منها:
• نقل ملكية، تفويض بإدارة، إلغاء شركة / رخصة، تعديل عقد تأسيس شركة. 

• تحصيل عوائد وأرباح الشركات / الرخص التجارية. 
• نقل ملكية مركبة / طراد / هاتف. 

• تحويل إقامة العمال المسجلين على الشركات العائدة للمراحيم.
اما قسم نقدية التركات فقد قام بمتابعة تصفية صندوقين عقاريين وانجاز 70 مراسلة مع جهات خارجية ومتابعة 
توزيع 26 شــيكًا كتوزيعات ارباح لصندوق عقاري وتحويل واحد ألرباح محفظة اســتثمارية وتحويل قيمة استرداد 

جزء من رأسمال صندوق. 
ويقوم القسم بعدد من المهام منها:

• دراسة ميزانيات الصناديق والمحافظ الخاصة بالمشمولين بالرعاية.
• متابعة الودائع الخاصة بالمشــمولين بالرعاية وصرفها حســب نوع كل وديعة )في تاريخ استحقاقها(، )قبل تاريخ 

استحقاقها( وتحويلها الى البنك الخاص بها. 
• متابعة تحصيل أرباح ومطابقة أرصدة الصناديق والمحافظ الودائع االستثمارية الخاصة بالمشمولين بالرعاية.

• إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحافظ والصناديق الخاصة بالمشمولين بالرعاية ومتابعة تحديثها.
• متابعة أداء الصناديق والمحافظ الخاصة بالمشمولين بالرعاية.

• متابعة البنوك والشركات التي تدير الصناديق والمحافظ ومراجعة التقارير الدورية الصادرة منها والخاصة.
• دراسة وبحث طلبات السترداد )وحدات صناديق – ودائع – محافظ( الخاصة بالمشمولين بالرعاية.

• اعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم ورفعها لنائب القطاع.
وواصل قســم التركة اعماله وانجز 16390 معاملة في مجاالت مخاطبة جميع الجهات والبنوك لحصر التركة، وفتح 
ملفات جديدة واســتقبال المراجعيــن لتلبية معامالتهم.، وإدخال جميع ردود الجهات والبنوك لتحويلها لألرشــفة، 

وأرشفة جميع الكتب لملفات المراحيم و المحاجير و الرعاية الخاصة.

إنجاز 16390
 معاملة لمخاطبة الجهات 

والبنوك لحصر التركة وفتح 
ملفات جديدة واستقبال 
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استثمارات األسهم 
شملت 21 شركة و4 

محافظ لالستثمار النقدي 
تضمن تحصيل عوائد من 
14 صندوقًا و3 صكوك

و3 محافظ 
و8 ودائع

نسبة العائد الفعلي بلغت 10.27 % خال العام 2020

إدارة االستثمار: القيمة السوقية 
للعقارات المدرة تتجاوز 151 مليون دينار

أنشطة
الهيئة

واصلت إدارة االســتثمار التابعــة لقطاع تنمية أموال القصــر أعمالها خالل العام 
2020 حيث نفذ قسم االستثمار العقاري 812 معاملة في مجاالت بمتابعة العقارات 
المستثمرة ومتابعة الشــركات المديرة لتلك العقارات بما في ذلك متابعة حركة 
ســداد المســتأجرين واتخاذ ما يلزم بشــأنها اضافة الى انجاز الدراسات العقارية 

والتراسل وكشوف متابعة العقارات والدورات التدريبية

وفيما يتعلق بعقارات المحفظة العقارية التابعة لقســم االســتثمار العقاري فقد 
بلغ عددها 210 عقارات بقيمة ســوقية تتجاوز 151 مليون دينار وعوائد فعلية 
تزيــد عن 3.6 ماليين دينار. وبلغت نســبة العائد الفعلي للعقارات المدرة 10.27 
% خالل العام 2020، ويعود االنخفاض في بعض األرقام الخاصة بنشاط المحفظة 

العقارية ألسباب الظروف الصحية لفايروس كورونا المستجد الذي اجتاح البالد.

اما قســم استثمار األســهم فيقوم بدراســة توزيع وتنويع المحافظ االستثمارية 
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الخاصة باألسهم حيث بلغ عدد الشركات المساهم فيها 21 شركة واالقالل من 
المخاطر االســتثمارية وكذلك متابعة 4 محافظ لالســهم وتحصيل األرباح والمنح 
وحضور الجمعيات العمومية. ونفذ القسم خالل العام 2020 اكثر من 162 معاملة 
ومهمة لحضور جمعيات عمومية ودورات واجتماعات ومصادقات دورية للشركات 
وتحصيــل ارباح  ومتابعــة تقارير ممثلي الهيئة في مجالــس االدارات وجرد ورأي 

استثماري وتقرير متابعة اداء استثماري

امــا قســم االســتثمار النقــدي فيقوم باســتثمار األمــوال في مختلــف المجاالت 
االستثمارية كالودائع والصناديق والمحافظ حيث تم تحصيل عوائد من 14 صندوقًا 
و3 صكوك و3 محافظ و8 ودائع وحضور 5 اجتماعات ورفع 3 تقارير دورية وانشاء 
37 وديعة واســتحقاق 25 وديعة و104 مخاطبــات داخلية و42 مخاطبة خارجية 

بإجمالي 269 معاملة.

تنفيذ 162
 معاملة ومهمة لحضور 
جمعيات عمومية ودورات 
واجتماعات ومصادقات 

دورية للشركات وتحصيل 
االرباح  
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أنشطة
الهيئة

قسم التسويات 
يتابع استثمارات الهيئة 
وإخطار ديوان المحاسبة

والبنك المركزي والهيئة 
العامة لالستثمار

وحدة البحوث والدراسات أعدت 22 دراسة 
للفرص االستثمارية ومتابعة أسواق المال

المحلية والدولية
تقوم وحدة البحوث والدراســات وقسم التســويات التابعة لقطاع تنمية اموال القصر 
من خالل قســم البحوث والدراســات بإعداد البحوث الفنية ودراسات الجدوى المختلفة 
للفرص االســتثمارية في مجاالت وأنشــطة القطــاع في ما يخص االســتثمار، وكذلك 
اعــداد البحوث والدراســات في المواضيــع المحالة لها من نائب المدير العام لشــئون 
تنميــة أموال القصر، كما قام القســم خالل العــام 2020 بإعداد 13 تقريــرًا اقتصاديًا 
شهرياً وربع سنوي ونصف سنوي عن اعمال القسم و9 تقارير عن األوضاع االقتصادية 

وأسواق المال المحلية والعالمية.

اما قســم التســويات فيقوم بإدخال جميع ما يخص استثمارات الهيئة بجميع أنواعها 
)اســهم و عقار و صناديق و نقد( واعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية الخاصة 
باســتثمارات الهيئــة. كما يقوم بإخطار ديوان المحاســبة بما يســتجد بشــان هذه 

االستثمارات.
حيث يقوم القسم بإعداد تقارير ربع سنوية الى البنك المركزي والتقرير الشهري لبيان 
استثمارات الهيئة و تقرير األموال المستثمرة للهيئة لديوان المحاسبة وتقرير حمايه 
األموال العامة يقدم للهيئة العامة لالســتثمار إلى جانب اعداد الســندات المحاســبية 

الخاصة بجميع االستثمارات )استثمار جديد / تخارج / أرباح(

أنشطة
الهيئة
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إدارة الخدمة والمتابعة: تنفيذ 17586 
معاملة وكتابًا وتقريرًا وشهادة تخص 

إدارات الهيئة والجهات الخارجية
تقوم إدارة الخدمة والمتابعة التابعة لقطاع رعاية شئون القصر باستقبال مراجعي 
الهيئة وإنجاز معامالتهم بالســرعة الممكنة، وهي حلقة وصل بينها وبين جميع 
اإلدارات ، هــذا فضال عن تنظيم دخول المراجعين الى مختلف إدارات الهيئة .وخالل 
عام 2020 نجح قسم االستقبال في التعامل مع 2880 كتابًا وردًا على استفسارات 

للمراجعين حضوريا وإلكترونيا.
اما قسم الخدمة فقد واصل تقديم المعامالت للمراجعين والمتعلقة بالتصرفات في 
مختلف إدارات الهيئة العقارية و الهندســية و النشــاط التجاري للتركات، وكذلك 
تقديــم طلبات صرف المســتحقات وإصدار بعض الكتب الخارجيــة المتعلقة بالقصر 
والــرد على استفســارات المراجعيــن. حيث تم خــالل العام تنفيــذ 17586 معاملة 
وكتابًا وتقريرًا وشــهادة تخص ادارات الهيئة وجهات خارجية منها وزارة الداخلية 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الشئون االجتماعية والعمل.
كمــا واصــل قســم المتابعة بتســليم محاضــر بيان شــهادات األســهم، ومتابعة 
المعامالت المرتبطة بقســم الخدمة، والقيام بعمل طلبات معامالت األســهم والرد 
علــى استفســارات المراجعيــن الخاصة باألســهم. حيــث انجــز 4272 معاملة لبيع 

وتفويض وتوكيل ونقل وفرز وحجز وتنازل وادعاء واستفسار تخص االسهم.
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التعامل مع 2880 كتابًا 
وردًا على استفسارات 

المراجعين حضوريا 
وإلكترونيا
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الهيئة

37 قاصرًا لرحلة
 العمرة ومشاركة 700 
قاصر في حفل التفوق 

السنوي 

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية:
2348 مستفيدًا من المؤونة الرمضانية

و 2376 مستفيدًا من الحقيبة المدرسية

توفــر إدارة الرعايــة االجتماعية والتربويــة التابعة لقطاع رعاية شــئون القصر كافة 
الخدمات المالية واألســرية و النفســية والدراسية للُقّصر المشــمولين برعاية الهيئة، 
كما تقوم ببحث الحاالت االجتماعية لألســر مــن خالل الزيارات الميدانية لتوفير الرعاية 
الخاصة لهم . وكذلك تحرص اإلدارة على دراســة المشاكل والخالفات االسرية وتقترح 
لهم الحلول المناســبة عبر اجراء البحوث الشاملة لمعرفة األوضاع االجتماعية والمالية 

والسكنية للُقّصر وتحديد االحتياجات الضرورية لألسر المعنية .

وخــالل العــام 2020 نفذ  قســم التوجيه واإلرشــاد التابع لمراقبة التوجيه واإلرشــاد 
التربوي االف المعامالت منها 518 عملية فتح وتوجيه وتحويل الملفات الجديدة و956 
متابعة دراســية و70 زيارة ميدانية اضافة الى الكتب والتوجيه والمتابعات و7 دورات 
تدريــب. كما تم صرف 1.16 مليون دينار كمســاعدات دوريــة وللعيدين لنحو 12128 

في 3999 اسرة.
أما قســم األنشــطة التربوية فقد تابع ايفاد 37 قاصرًا لرحلة العمرة و2348 مستفيدًا 
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و2376 مســتفيدًا من  من المؤونة الرمضانية ومشاركة 700 قاصر في حفل التفوق 
الحقيبة المدرسية وبعض االنشطة الترفيهية في بداية العام.

أمــا مراقبــة الرعاية والبحــث االجتماعي فقد نفــذت 585 معاملة لمســاعدات البحث 
االجتماعي و 1929 استفسارًا وتواصاًل وخدمة الكترونية.

اما قســم الرعايــة العائلية فقــد نفذ 17633 عمليــة مصاريف عامة وزيــارة ميدانية 
ومتابعة بحوث وتفويض ومذكرات معاش وبحوث .

كما نفذ قسم الرعاية المتخصصة 7965 عملية مصاريف عامة وزيارة ميدانية ومتابعة 
بحوث وتفويض ومذكرات معاش وبحوث.

فيما شــهد العام 2020 تقديم 20 مســاعدة تأمين ورفع المســتوى المعيشي بقيمة 
تتجاوز 220 الف دينار.

كما نجح البحث االجتماعي خالل العام في انجاز 14 حالة تسديد ديون و55 شراء سيارة 
و10 تصليح سيارة و23 رسوم الكهرباء والماء و133 ضعف دخل و350 بدل إيجار.

تقديم
 20 مساعدة تأمين 

ورفع المستوى المعيشي 
بقيمة 220 ألف دينار
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قسم البنوك 
أنجز 5585 معاملة 
للتسوية مع البنوك 

ومطابقة كشوف الحسابات 
مع الدفاتر

إدارة مالية القصر:
صرف معاشات شهرية لصالح

1801 أسرة تضم 20781 مستفيدًا

واصلت إدارة مالية القصر التابعة لقطاع رعاية شئون القصر خالل العام 2020 اإلشراف 
على حســابات المشــمولين بالرعاية اعتبارًا من فتح ملف للمشــمولين بالرعاية وحتى 
انتهاء الملف وإغالقه بسبب زوال سبب فتح الملف، بما يشمل جميع المعامالت والكتب 
الــواردة من جميع إدارات الهيئة وجهات الدولة المختلفة وتشــمل قبض المعاشــات 
والمســتحقات الــواردة مــن جهات الدولــة المختلفة للمشــمولين بالرعايــة والقيام 
باإلجراءات المحاســبية إلثبات تلك المعاشات والمستحقات في الحسابات الخاصة بهم 
داخل الهيئة ثم القيام بعملية تحويل تلك المعاشــات والمســتحقات لحساباتهم لدى 

البنوك أو اتخاذ إجراءات الصرف من داخل الهيئة لمن ليس له حساب خارجي.

كما تقوم االدارة بمتابعة االستثمارات وحسابات البنوك التابعة للهيئة وكذلك تنفيذ 
القرارات الصادرة عــن اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك تقوم بإعداد 
القوائم والتقارير المالية لمدقق الحســابات الخارجي لمساعدته في انجاز وتقديم نتائج 

األعمال السنوية من خالل ميزانية المشمولين بالرعاية بنهاية العام المالي.
وتضم االدارة 7 اقســام هي )قسم التدقيق، قسم الحسابات الجارية، قسم المعاشات، 
قســم البنوك، قســم االستثمار،   قســم الذمم، قســم الصندوق( موزعة على مراقبة 
الحســابات العامة ويقوم قســم المعاشــات التابع لمراقبة الحســابات العامة بتحويل 
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الرواتب والمســاعدات الواردة من التأمينات ووزارة الشــئون بصورة شــهرية بقيمة 
87.6 مليــون دينــار لـ 1801 أســرة تضــم 20781 مســتفيدًا ويقوم القســم بإدخال 
الحسابات البنكية وتخصيص وصرف المعاشات المؤقتة والمقدمة ويتواصل القسم مع 
المؤسسة العامة للتأمينات في حال ورود أي تغير في شئون القصر من ) عمل – زواج 

-طالق واستقالة( ومخاطبتهم كذلك في حال خصم األقساط .
وتمكــن قســم البنوك من انجــاز 5585 معاملة للتســوية مع عدد كبيــر من البنوك 
ومطابقة كشــوف حسابات البنوك مع الدفاتر لمعرفة المنصرف والوارد على حساباتنا 
البنكية وكذلك عمل التحويالت البنكية الشهرية للراشدين بناًء على طلبهم. وتمكن 
قسم الحسابات الجارية من عمل 5430 قيدًا بقيمة 480 مليون دينار و18413 معاملة 
مصروفــات بقيمــة 43 مليون دينــار و145 معاملة مقبوضات وشــيكات بقيمة 2.4 

مليون دينار  وذلك لصالح 6950 من القصر والرشد.

وتمكن قســم الذمم التابع لمراقبة العمليــات المالية من عمل 2449 قيدًا بقيمة 44.4 
مليون دينار وتمكن قســم االســتثمار  من عمل 1065 قيدًا بقيمة 416.3 مليون دينار 
وتمكن قســم الصندوق  من تسليم 6251 شيكًا بقيمة 24.1 مليون دينار وايداع 105 
شيكات بقيمة 1.54 مليون دينار فيما لم يتم تسلم 124 شيكًا بقيمة 104 آالف دينار.

قسم الحسابات
 الجارية تمكن من عمل 
5430 قيدًا بقيمة 480 
مليون دينار خالل العام
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قسم اإلنشاء
 أنجز 12 معاملة للرصيد 
و31 للمساعدات و63 

للفروض بقيمة 470 الف 
دينار

اإلدارة الهندسية:
إنجاز 99 معاملــة للصيــانة 

بقيمــة 5.3 ماليين دينــار

تقوم اإلدارة الهندسية بعدد من المهام ألسر المشمولين بوصاية الهيئة أو للمشاريع 
والعقارات التابعة للهيئة حيث تقوم بمتابعة العديد من المهام منها:

• معامــالت الترميم والبنــاء الخاصة بعقارات المشــمولين بوصايــة الهيئة ومتابعة 
دفعات الصرف لها لحين االنتهاء من تنفيذ األعمال.

• مخاطبــة الجهــات الخارجية مثل )بلديــة الكويت / وزارة التجــارة والصناعة / وزارة 
الكهرباء والماء / المؤسســة العامة للرعاية السكنية ( لمعامالت المشمولين بوصاية 

الهيئة أو المشاريع التابعة للهيئة .
• تقديم ومتابعة معامالت قروض بنك االئتمان الكويتي للمشمولين بوصاية الهيئة .
• أعمال صيانة المباني االستثمارية التابعة للهيئة بالتنسيق مع الشركات المختصة 

• تنفيذ المشاريع االستثمارية للمباني التابعة للهيئة .
• متابعة أعمال الصيانة لمباني الهيئة و أفرع الهيئة بمحافظتي الجهراء واألحمدي.
وتمكنت االدارة من خالل قســم اإلنشــاء من انجاز 12 معاملــة للرصيد بقيمة 77 الف 
دينار و31 معاملة للمساعدات بقيمة 113 الف دينار و63 معاملة للفروض بقيمة 470 

الف دينار. حيث يقوم القسم بعمل ما يلي:
•  مراجعة المخططات األولية للمباني قيد االنشــاء بالتنســيق مع المكاتب الهندسية 

المختصة.
• االشراف الفني و الميداني على البناء و بيان أوجه القصور في مراحل التنفيذ.

• الكشف الهندســي على انجاز األعمال تمهيدًا لصرف الدفعات المستحقة للمقاولين 
المنفذين.

• صرف الدفعات على حسب مراحل تنفيذ االعمال.
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• اعداد التقارير واإلحصاءات الشهرية من نشاط القسم.
وتمكن قســم الصيانة من انجاز 17 معاملة رصيد و76 معاملة مساعدات و5 معامالت 
اعتمــاد مصروفــات للمفوضين ومعاملة قرض بقيمة إجماليــة 5.3 ماليين دينار حيث 

يقوم القسم بما يلي:
• الكشف الميداني وتحديد اعمال الترميم المطلوبة.

• االشراف عل تنفيذ اعمال الصيانة و الترميم.
• متابعة صرف الدفعات المستحقة للمقاولين أو الورثة ومراحل االنجاز.

• معاينة واعداد تقارير  ومتابعة عقود الصيانة للعقارات االستثمارية.
• مراجعة الكشــوف الشــهرية المقدمة من المفوضين المعتمدين من الهيئة بإدارة 

العقارات االستثمارية.
 ونفذ قســم التنســيق والمتابعة أعمال المتابعة مع الجهات الخارجية ومعامالت بنك 

االئتمان الكويتي كما يقوم القسم بما يلي:
• مخاطبــة الجهــات الخارجيــة )وزارة التجارة- البلدية - المؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية(.
• مخاطبة ومتابعة معامالت بنك االئتمان الكويتي .

• اعداد التقارير السنوية والربع سنوية الخاصة باإلدارة الهندسية.
• تصفية الحسابات التي ليس عليها حركة.

• تقديم مقترح تعديل مسمى مساعدات الترميم.
• إقامة معرض الهيئة األول للبناء والديكور وندوات وورش عمل.

إقامة معرض الهيئة 
األول لبناء والديكور 
وندوات وورش عمل
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 الخدمات 
شملت مالية القصر 

والهندسية والعقارية 
والرعاية االجتماعية 
والتربوية والنشاط 

التجاري والنقدية والتركة 
والقانونية

إدارة الفروع الخارجية قدمت نحو 47 ألف 
خدمة للمراجعين في األحمدي والجهراء 

والحكومة مول خالل 2020

كمــا طــورت االدارة خدماتها للمشــمولين بوصاية الهيئة من خــالل فرعى األحمدي 
والجهراء وفروع الحكومة مول في جليب الشــيوخ وبــرج التحرير والقرين حيث تقوم 

الفروع بتقديم مختلف انواع الخدمات وأهمها:
• استقبال طلبات المشمولين بوصاية الهيئة ومساعدتهم في انجاز معامالتهم.

• اعداد المخاطبات الخارجية الموجهة للوزارات والبنوك والهيئات الحكومية.
• توعيــة طالبــي الخدمة وتوضيــح االجراءات الخاصة الخاصة بالنســبة لــكل معاملة 

والمستندات المطلوبة مع تحديد موعد انجاز المعامالت.
• فتــح ملفــات للحاالت الحديثــة الواردة للهيئــة وادخال البيانات االساســية للمالك 

والورثة بالنظام.
• متابعة جميع ردود البنوك والوزارات والهيئات للمطالبة بحقوق المرحوم المالية.

• إعــداد كتب لمخاطبة الوزارات والشــركات والهيئات والبنوك داخل الكويت ووزارة 
الخارجية لخارج الكويت.استالم الكشوف الواردة للهيئة من المعلومات المدنية للورثة 

وللمشمولين بوصاية الهيئة.
• مختلــف الخدمات العقارية والتي تشــمل: اصدار وثيقــة / نقل ملكية واخطار توقيع  
وفتح ملف طبى ســكنى  وطلب تخصيص دخــول قرعة  وتخصيص بيت حكومي ونقل 
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حق استغالل ) الثروة السمكية / الصناعية ( وطلب تغيير منطقة سكن وادارة العقارات 
المملوكة للقصر وإبرام عقود االيجار ومحاسبة المفوضين وتحصيل االجرة الشهرية.

• الخدمات الهندســية ومنها صرف مساعدات لصيانة وترميم عقارات القصر محدودي 
الدخل والتعاون مع بنك التســليف واالدخار إلقراض االســر المشــمولة برعاية الهيئة 
حســب النظم المتبعة بالبنك واالشــراف على اعمال الصيانة البناء واالنشاءات الخاصة 

لسكن القاصر.
• معامالت مالية القصر ومنها ادخال واعتماد الشــيك وصرف معاش مؤقت وســندات 

صرف )حكم وصاية – مستحقات ورثة(.
• المعامالت القانونية ومنها تقديم استشارات قانونية واستقبال طلبات رفع دعوى 
ومتابعة القضايا المرفوعة وبحث ديون المرحوم ومراسلة الجهات الرسمية والتواصل 

مع الورثة وتسديد الديون عن طريق التركة بعد اخذ موافقة الورثة.
• معامالت النشاط التجاري ومنها المنقوالت والشركات وتراخيص محالت وفرز اسهم 

وقسائم زراعية وصناعية والنقدية وأرباح العموميات.
• معامــالت الرعاية االجتماعية وتشــمل الزيــارات ومتابعة المدارس والمشــاركة في 

االنشطة وتقديم المساعدات.

صرف مساعدات
لصيانة وترميم عقارات 
القصر محدودي الدخل
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إدارة الشئون اإلدارية: 102 قـرار تعيين 
مقابل 15 قـرار استقالة وتقاعد في 2020

كثفت إدارة الشــئون اإلدارية نشــاطها خالل العام 2020، ومن خالل قســم شــئون العاملين التابع لمراقبة الشئون 
اإلدارية تم عمل 6189 اجازة دورية وطارئة ومرضية وتم صرف عـــدد )2( عمل إضافي، وعـــدد )19( بدل موقع، وعـدد 

)24( محضر اجتماع لجان، وعـدد )7( فرق عمل، وعـدد )3( وقف عالوة األوالد، وعـدد )2( صرف عالوة األوالد.
كما واصل القســم إنجاز ومراجعة كشــوفات الترقية باألقدمية والعالوة الدورية واستحقاق صرف المكافآت ومراقبة 

دوام موظفي الهيئة وإعداد المذكرات والقرارات اإلدارية.
وانجز قســم الســجل العام أكثر من 25 الف كتاب صادر ووارد واكثر من 16 الف تراســل الكتروني ومتابعة 339 قرارًا 

اداريًا و7 تعاميم.

كما انجز قسم الخدمات العامة نحو 19 الف حركة سيارات و57 طلب تنفيذ، فيما انجز  قسم التعيينات وإنهاء الخدمة 
)102( قـرار تعيين و)156( كتابًا خارجيًا للوزارات والهيئات والتأمينات االجتماعية و)15( قـرار استقالة وتقاعد و)102( 

كتاب فحص طبي للمرشحين الجـدد و)194( مذكـرة تثبيت.
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إدارة الشئون المالية نفذت 138 أمر شراء
و7 ممارسات ومناقصتين خالل 2020

نفذت إدارة الشئون المالية من خالل قسم المشتريات والمخازن التابع لمراقبة الشئون المالية 138 امر شراء و7 ممارسات 
ومناقصتين خالل العام 2020. وذلك الى جانب نشاطه في مجال توفير احتياجات الهيئة المختلفة  والتنسيق مع الجهات 

المعنية بشأن صرف مستحقات الموردين والمتعهدين والتنسيق مع الجهات الرقابية قبل التعاقد .
اما قسم محاسبة األصول  فقد  انجز التعديل على بعض البيانات وإرسالها لوزارة المالية بشأن قوالب حصر األصول اضافة 
الى العمل على اثبات اســتمارة قيد المباني واألراضي للهيئة اضافة الى تســجيل العمليات المالية المحاسبية لشراء األصول 

وتسجيل مصاريف االصول والنقل، وإضافة المشاريع الرأسمالية تحت اإلنشاء بعد استكمالها إلى األصول الثابتة .
وتمكن قســم المحاســبة والميزانية من عمل تخفيض بباب الســلع والخدمات الى 1.1 مليون دينار  مع زيادة المســاعدات 
االجتماعية الى نحو مليون دينار فيما ارتفع باب المصروفات والتحويالت االخرى الى نحو 16.7 مليون دينار وذلك الى جانب 
إعداد ميزانية الهيئة والحساب الختامي  وتقارير المتابعة وصرف العقود بين الهيئة والشركات وصرف مساعدات الرعاية 

االجتماعية .
 وواصل  قســم الرواتب أعماله مع رصد زيادة في مصروفات الباب األول وتعويضات العاملين بمقدار 631 الف دينار لتبلغ 
14.5 مليون دينار. هذا الى جانب صرف االســتقطاعات والتأمينات والمكافآت والترقيات باالختيار واألقدمية وغيرها من 

المستحقات.
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إنجاز انضمام الهيئة لمنصة سهل وتصميم 
نظام خاص بسرية التراسل اإللكتروني

مركز نظم المعلومات طور خدمات  الهيئة 
اإللكترونية خالل جائحة كورونا

يقوم مركز نظم المعلومات بتقديم أحدث البرامج والتقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة 
من خالل تطوير البرامج والتدريب عليها وتطبيقها في جميع إدارات الهيئة، وتوفير وصول الخدمة الى المستخدم النهائي 

بالشكل األمثل واالسهل وتقديم الدعم الفني للمستخدمين لحل المشاكل المتعلقة باألجهزة والبرامج.
وتمكن قسم تخطيط المشروعات التابع لمراقبة تطوير النظم من تعديل الصالحيات للمستخدمين حسب طلب اإلدارات خالل 
جائحة كورونا واختبار ونقل الخدمات االلكترونية على موقع الهيئة وتدريب الموظفين عليها، وتطوير الصالحيات والنظم 
لخدمات اخرى للعمل عن بعد مع المراجعين والجهات المتعاقدة مع الهيئة او ذات صلة بخدماتها ومنها الشركة المتحدة 

إلدارة المرافق والهيئة العامة للصناعة.
وتمكن قســم تنفيذ المشــروعات من انجاز انضمام الهيئة لمنصة ســهل وتصميم نظام خاص بســرية التراسل االلكتروني 

وتعديل نظام المعاشات والتحويالت البنكية وصرف مستحقات راشد تلقائي لمن لديه حساب بنكي معتمد.
كمــا تمكن قســم متابعة المشــروعات من متابعــة الربط اآللي مــع وزارة الشــئون االجتماعية والعمــل، والهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، وزارة التعليم العالي وبنك االئتمان والهيئة العامة لشــئون ذوي اإلعاقة والمؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية ووزارة الداخلية )اإلدارة العامة لشــئون اإلقامة واإلدارة العامة للجنســية والجوازات( والهيئة العامة للصناعة. 
هذا الى جانب متابعة طلبات اإلدارات في تطوير أنظمتها وتصميم نظام لإلدارة المالية للعمليات المحاســبية الخاصة برفع 

المستوى المعيشي.
وانجــز قســم اإلحصاء وتحليل البيانات 21 تقرير متابعة إلدخال البيانات في النظــام اآللي المتكامل لدعم القّصر وإحصائيات 
الموقــع اإللكتروني للهيئة، إضافــة إحصائيات على النظام اآللي المتكامل لدعم القّصــر، ومتابعة الربط اآللي مع الجهات، 

واحصائيات الطلبات المقدمة الكترونيًا.
أما قســم ضبط العمليات التابع لمراقبة التشــغيل فقد نظم ورش عمل يومية لكافة موظفي اإلدارات بالهيئة على برنامج 
)تيمــز( إلدارة العمــل عن بعد بالتنســيق مع شــركة ايبال، اضافــة الى تمديد تراخيــص البرامج، والمتابعة مع قســم تنفيذ 
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المشــروعات لتطويــر نظام األدلــة والبرامــج وتزويدهم بكافــة البيانات 
المطلوبة.

أما قســم معالجــة الوثائق فقــد نجح في تطويــر نظام حفظ واســترجاع 
الوثائق للعمل على األجهــزة الذكية )موبيلتي( ومتابعة وتدريب العاملين 

على استخدامه واعطاء الصالحيات الالزمة.
كما تمكن قســم تنفيذ العمليات من االســتمرار في عمل نســخ احتياطية 
دورية وحل البالغات اليومية خالل فترة كورونا وتوفير األجهزة للموظفين 
للعمــل عن بعد. وانجز قســم تخطيط العمليات شــراء 120 جهاز كمبيوتر 
و37 طابعــة و100 ماســح ضوئي و10 اجهــزة نقالة اضافــة الى االعمال 
االعتياديــة. وتمكن قســم التطوير الفني التابــع  لمراقبه الدعم الفني من 
دراســة احتياجات واعداد مشروع الخطة الســنوية واعداد الخطة التنفيذية 

للخطة السنوية.
وواصل قســم نظم التشــغيل حفظ امن وســرية البيانات لشــبكة المبنى 
الرئيســي واالفرع. وتنفيذ خدمات الربط لعدة جهات حكومية مع شــبكة 
الهيئة الى جانب االعمال الداخلية. كما واصل قســم قواعد البيانات تحميل 
البيانات القادمة من خارج الهيئة والتأكد من مطابقتها ثم تحميلها على 
نظــام الهيئة وتحويلها للمالية )التأمينات / الشــئون /اإلعاقة( وارشــفة 
البيانات والعمليات المحاســبية الســنوية واالحتفاظ بها بالخادم المختص.
فيمــا تمكن المكتب الفني من اعداد مشــروع الخطة التنفيذية ومشــروع 

تحديث اختصاصات مركز نظم المعلومات.
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أعلن مدير إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي، أنه تم االنتهاء من تطبيق مشروع التحويالت 
البنكيــة بكل أنواعها للمشــمولين بالرعاية بمراحله الثالث تزامنا مع الخدمات اإللكترونية الجديدة المقدمة لتســهيل وتبســيط 
اإلجراءات المتبعة للمشــمولين بالرعاية، وتيســيرا عليهم لتحقيق تطلع مجلس الوزراء بتفعيل دور الخدمات االلكترونية وتطوير 

األنظمة اآللية للدولة وللتعامل مع الظروف االستثنائية الراهنة.
ولفت الشطي الى أنه تم بالمرحلة االولى التعديل على كل االنظمة اآللية المرتبطة بآلية الصرف والتحويل البنكي وفق اشتراطات 
وقواعد وقوانين البنك المركزي والمعمول بها لدى البنوك المحلية والتي من خاللها تمكنت االدارات المختصة بالهيئة من إتمام 
أي عمليــة صرف للمشــمولين بالرعاية مــن خالل المفوضين عن طريق التحويل البنكي لها دون الحاجة لمراجعة الهيئة واســتالم 
الشيكات وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية، مشيرا الى أنه تم تحديد وتطوير النظم اآللية بالمرحلة الثانية من المشروع للتعامل 

مع صرف المستحقات المالية للراشدين من خالل التحويالت البنكية المباشرة.

إنجاز مشروع التحويالت البنكية اإللكترونية بكل 
أنواعها للمشمولين بالرعاية بمراحله الثالث

متابعة الربط اآللي 
مع الشئون والمعلومات 
المدنية والتعليم  العالي 
وبنك االئتمان والرعاية 

السكنية والداخلية والصناعة 
وشئون ذوي اإلعاقة
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إدارة التطوير اإلداري والتدريب نظمت
48 دورة تدريبية بمشاركة 259 متدربًا

نظمت إدارة التطوير اإلداري والتدريب من خالل قسم التدريب 48 دورة تدريبية بمشاركة 259 متدربًا من الهيئة خالل 
العام 2020، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية التي تتضمن إعداد برامج تدريبية محلية وخارجية وفق االحتياجات 

المطلوبة من اإلدارات.
كما واصل قســم تطوير الخدمة وأســاليب العمل اعماله االعتيادية الى جانب حضور اجتماع عن بعد لمستجدات الخطة 
اإلنمائية للدولة في ظل جائحة كورونا ومتابعة برنامج عمل الحكومة مع األمانة العامة للتخطيط والتنمية والمتابعة 
مــع ديوان الخدمة المدنية في برنامج النظم المتكاملة، ومتابعة المحاور الخاصة لبرنامج عمل الحكومة التابع لجهاز 

متابعة األداء الحكومي.
كمــا واصل قســم التنظيــم ووصف الوظائف االعمــال االعتيادية الى جانب اقــرار الدليل التنظيمــي وبطاقات الوصف 
الوظيفي للهيئة، وكذلك البدء في مشروع تحديث االختصاصات وفق خطة زمنية. واستحداث مكتب الخدمة الوطنية 
العســكرية في الهيكل التنظيمي ودراسة مقترح اســتحداث وحدة تنظيمية خاصة بالمحجور عليهم، ودراسة مقترح 
متطلبات قســم الشكاوى لتطوير مهامه وأدائه الوظيفي، والتدقيق على مسميات الوحدات التنظيمية لعمل لوحات 

ارشادية لمبنى الهيئة.هذا الى جانب  ترجمة الهيكل التنظيمي مع مكتب ترجمة معتمد.
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اإلدارة القانونية تداولت 650 قضية وانتهت 
من 734 وتسلمت 691 طلبًا لرفع دعاوى

تمكنت اإلدارة القانونية عبر مراقبة الرأي والديون وقســم الديون التابع لها من تحصيل 315 دينًا وعمل 6 حجوزات وذلك اضافة 
الى دراســة طلبــات ديون التركات دائنة أو مدينة والتأكد من اســتيفائها لكافة المســتندات المطلوبــة واالعتمادات المطلوبة 
وادخالها بالنظام اآللي ودراسة طلبات الديون وتحديد مدى قبولها وجدولة دفعاتها وفق قانون انشاء الهيئة والضوابط العامة 
لكيفية التعامل مع الديون، والقيام باإلجراءات الالزمة حيال الحجوزات التنفيذية والتحفظية التي ترد إلى القسم من إدارة التنفيذ، 

كما نفذ قسم الرأي والعقود عمل 3 توكيالت وتقديم 378 رأيًا وانجاز 12 عقدًا. 

اما قسم القضايا فقد تداول 650 قضية مستلمة خالل العام فيما تم االنتهاء من 734 قضية مقابل استالم 691 طلبًا لرفع دعاوى  
هذا الى جانب تكييف الوقائع وتحديد الطلبات واحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع للمباشرة التخاذ إجراءات رفعها أمام المحاكم، 
وكذلــك الــرد على الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة بجميع درجات التقاضي، الى جانب تمثيل الهيئة في القضايا المحالة من المحاكم 

إلى إدارة الخبراء والتعقيب على تقرير لجنة الخبراء، فضال عن متابعة سير القضايا واألحكام ومراعاة مواعيد الطعن فيها.
امــا قســم اإلعالن ومتابعة القضايا فقد تابــع تنفيذ 14 حكمًا و65 صحيفة اعالن و30 انذارًا فيما تــم تحصيل 264 الف دينار. هذا 
الــى جانــب االعمال االعتيادية الخاصة بإعالن صحف الدعــاوى المطلوبة وإعالن األحكام، ومتابعة تنفيــذ األحكام واألوامر المذيلة 
بالصيغــة التنفيذية.، وإعداد وحفظ الســجالت الخاصة بصحف الدعاوى واالعالن وتنفيــذ األحكام واألوامر.، واخطار أصحاب العالقة 
بمــدد ومواعيد األحكام وتنفيذها، وفتح ملفات القضايا وتســجيلها بالنظام اآللي وحفظ الملفــات بعد إغالقها بالنظام، واعالن 

اإلنذارات، وتوزيع الكتب الخارجية للجهات غير الحكومية.
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أنشطة
الهيئة
أنشطة
الهيئة

المشاريع
 شملت مساعدة المعسرين 
واالضاحي والعمرة ودروس 

التقوية ودعم صندوق 
مواجهة كورونا 

مراقبة األثالث الخيرية تنفذ 6 مشاريع
 بقيمة 906.6 آالف دينار خالل 2020

تمكنــت مراقبة األثالث الخيرية خالل عام 2020 من متابعة 84 زيارة ميدانية للجهات 
المتصلــة بطبيعــة عمل المراقبــة ورفع 58  دراســة خاصة بإقامة المشــروعات التي 
تسهم في تعزيز دور األثالث الخيرية، ورفع 162 بحثًا اجتماعيًا ودراسة خاصة لطلبات 
المساعدة وعقد 70 لقاء مع أقرباء الموصي والجهات الحكومية ذات نفس االختصاص 

من أجل تعزيز أواصل التعاون. 
كما تم تقديم 303.3 آالف دينار مســاعدات خيرية متنوعة ما بين مســاعدة شــهرية 
بدل ايجار، وضعف الدخل، ورعاية طبية وترميم، وتأثيث السكن، ورسوم عالج، وشراء 
سيارة، ودروس التقوية، وشراء أجهزة كهربائية، وكسوة الصيف والشتاء، والحقيبة 

المدرسية، والمؤونة الرمضانية.
كما انجز قســم المشــاريع الخيرية 6 مشــاريع بقيمة 906.6 آالف دينار وهي مشاريع 
االضاحــي والعمــرة ودروس التقوية ومســاهمة القصر في صندوق مواجهة انتشــار 

فايروس كورونا ومساعدة المعسرين.
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كما قدمت المراقبة 8180 دينارًا كمصروفات دورية لمشــروع دار الزنكي الذي أنشــئ 
كمركــز ثقافي خيري اجتماعــي تقام فيه األنشــطة الخيرية والثقافيــة واالجتماعية 

بهدف نشر التوعية الثقافية وتعزيز أواصر الرحم بين أسرة وأفراد عائلة الزنكي.

وتقــوم المراقبة بمهام الهيئة في تولي إدارة أموال األثالث الخيرية التي يوصى بها 
علــى يدها أو التي تعين عليها وتتمثل أعمال مراقبة األثالث الخيرية في وضع الخطة 
الســنوية وفقاً الســتراتيجية الهيئة، وإعداد التقارير الدورية عن األثالث ومتابعة ما 
يصــرف منها مــع اإلدارات ذات العالقة، وإعــداد البحوث الخاصة بالصــرف من األثالث 
الخيرية ووضع أســس وضوابــط الصرف منها، وحفظ ورعايــة وتنمية األثالث الخيرية 
والتأكد من االلتزام بشرط الوصية وتحقيق المقاصد الموضوعة، وتعزيز أواصر التعاون 
والتواصل مع الموصين وذرياتهم، وتقديم االقتراحات الخاصة بإقامة المشروعات التي 

تسهم في تعزيز دور األثالث الخيرية وتنميتها.

تقديم 303.3 آالف دينار 
مساعدات خيرية متنوعة 
و8180 دينارًا كمصروفات 
دورية لمشروع دار الزنكي
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أطلقــت الهيئة العامة لشــئون القصــر مجموعة من الخدمــات اإللكترونية في إطار 
مبــادرة خلصهــا أون اليــن بهدف دعم اســتراتيجية التحــول الرقمــي وتعزيز خدمة 
المســتفيد عــن بعد وســهولة متابعة المعامــالت والقضايا واختصار المــدة الزمنية 
واالرتقاء بجودة الخدمات وضمان سالمة الجميع وفق االجراءات االحترازية واهم تلك 

الخدمات ما يلي:

• صرف مستحقات راشد على منصة الهيئة اإللكترونية من خالل 4 خطوات. 
• خدمات االستشارات القانونية االلكترونية.

• عمل كتب رفع الدعوى الكترونيا.
• االستفسار عن حالة ومستجدات الدعوى الكترونيا.

• متابعة مديونية لصالح المرحوم الكترونيا.
• طلب ترميم جديد الكترونيا.

• صرف دفعة صيانة وترميم بناء الكترونيا.
• طلب مصاريف كسوة الصيف والشتاء الكترونيا.

• التقديم على مساعدة بدل ايجار الكترونيا.
• طلب مصاريف العالج الكترونيا.

• تحديث الشهادات الدراسية الكترونيا.

القصر تطلق خدمات إلكترونية جديدة
في إطار مبادرة »خلصها أون الين«

أنشطة
الهيئة

االرتقاء بجودة الخدمات 
واختصار المدة الزمنية 
وضمان سالمة الجميع
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إدارة العالقات العامة واإلعالم كثفت
جهود تعزيز التواجد اإلعالمي للهيئة

تعــد إدارة العالقات العامة واإلعــالم واجهة الهيئة وجهازها اإلعالمي، وتختص بمواكبــة كافة فعاليات الهيئة 
وتغطيتها إعالميًا، والتعامل مع ما يصدر بكافة وسائل اإلعالم عن الهيئة، كما تعمل اإلدارة على استقبال شكاوى 
المراجعين وإيجاد انسب الحلول لهم، وذلك من خالل قسم مكتب استقبال شكاوى المواطنين التابع لإلدارة، وفي 

عام 2020 تم استحداث خدمة الواتس اب للرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين. 
وتمكنــت االدارة من تعزيز التواجد االعالمي للهيئة في وســائل االعالم المختلفــة من خالل بث 24 خبرًا صحفيًا 
وإذاعيــًا وتليفزيونيًا، اضافة الى 12 لقاء وتصريحًا صحفيــًا بإجمالي 36 مادة اعالمية خالل العام 2020 هذا الى 

جانب 8 إعالنات داخل الهيئة فضال عن التعامل مع شكاوى المراجعين.
كما واصلت االدارة نشاطها في اصدار المجلة الفصلية »الوفاء« رغم ظروف الجائحة واالغالق المصاحب لها، والتي 
تقوم بدور مهم في رصد وابراز انشــطة وانجازات مختلــف قطاعات وادارات الهيئة وفروعها والتعريف بكوادرها 

والمتميزين من الموظفين والقيادات.
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منوعات

خطوات الكتشاف 
وتنمية مواهب األطفال

10
اكتشــاف المواهب في عمر صغير يسهل رعايتها وتنميتها وحسن االستفادة منها، وكثيرًا ما تكون الموهبة مدفونة، ال يعرف 
صاحبها أّنه يمتلكها، ويعتقد أّنه ال يمتلك أي موهبة، فيحتار في االتجاه الذي عليه أن يســلكه في حياته؛ لذا ال بّد أن يســعى 

الشخص الكتشاف موهبته بمختلف الطرق واألساليب.
حينمــا يفكــر معظم الناس في مواهبهم يذهب تفكيرهم باتجاه ما يعتقــدون غالبًا بأنَّه قدراتهم الطبيعية، إذ إنَّ بعض الناس 
مولعــون بشــكٍل طبيعــيٍّ بالرياضة، وبعضهم بالفن، وبعضهم بالموســيقى. لكنَّ الذي يغيب عن أذهاننــا في أغلب األحيان أنَّ 
الموهبة ُمكتســبٌة وال تولد مع الشــخص، فالذي ال يمكننا أن نراه حينما نشــاهد عازفي الموســيقى المفضلين بالنسبة لنا وهم 
يمارســون العــزف على التلفاز هو الكّم الهائل من الســاعات التي َقَضْوهــا وُهم يعملون بجدٍّ ويتدربون قبــل أن يصبحوا نجومًا 

مشهورين. وفيما يلي أهم الطرق التي يمكن بها اكتشاف وتنمية تلك المواهب:
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تجنَّب إجبار األطفال على ممارســة أنشطة مختلفة وابحث عن األشياء التي تثير الشغف 
فعاًل في نفوســهم. حينما يختار الطفل نشــاطًا، ســواٌء كان هذا النشــاط العزف على 
البيانو أو الســباحة، ال تســارع إلى تعليم الطفل المهارة التي اختارها وال تمارس عليه 
ر أنَّ التسرع يمكن أن ُيثبِّط عزيمته. الضغط ليكون مميزًا فيها. ادعم الطفل لكن تذكَّ

 اترك طفلك يختار نشاطه:

شجعه على التعمق فيما يختاره:
 أضحى األطفال اليوم أكثر ولعًا بالتكنولوجيا من أّي وقٍت مضى، وإذا وجْدَت نفســك ُمحَبطًا ألنَّ 
طفلك ال يرغب ســوى في الجلوس والتحديق في الشاشــة استثمر رغبته هذه أفضل استثمار من 
خالل تحويل اهتمامه الحالي بالتكنولوجيا إلى شــغٍف باستكشــاف أسرار هذا المجال. ومثال على 
ذلك تعلُّم الترميز )Coding( من خالل حضور دروس برمجة ُمصمَّمة خصيصاً لألطفال، فالتكنولوجيا 
ُيمكن أن ُتســتثَمر لتشجيع األطفال على العثور على األشــياء التي تثير شغفهم في هذه الحياة. 
عوضــًا عــن التفكير فيما فعلته أنــت أو فعله آباؤك حينما كنتم أطفااًل، فكــر مثلما يفكر طفٌل 

يعيش في أيامنا هذه وتبنَّ بشكٍل كامل الثقافة السائدة في وقتنا الحالي. 

عزز عالقتك الصحية معه: 
يســعى جميع اآلباء إلى دعم أطفالهــم بأفضل الطرق الممكنة 
لكنَّ القوانين، والضوابط، وعجلة الحياة اليومية من السهل أن 
تمنعنا من السماح لألطفال بالعمل على تحقيق أحالمهم. لهذا 
ًا أن يبني اآلباء عالقًة صحيًة مع أطفالهم  السبب من المهم جدَّ
مبنيًَّة على الدعم النابع من الحب عوضًا عن إظهار االنزعاج عند 
ارتكابهــم األخطاء أو تعرضهم لالنتكاســات. يعزز الحفاظ على 
الهدوء أثنــاء اإلخفاقات أو الصراعات ثقة الطفل بك ويوفر له 
فضــاًء آمنًا للتعّلم. إنَّ إظهار القبول والحب للطفل حتى حينما 
يرتكب األخطاء يجعله مســتعدًا للنمو بشكٍل مستمر. أثِن على 
الجهــود التي يبذلها طفلك حتى لو كان يبدو أنَّ التقدم الذي 

ا كنت تتوقع أو تأمل. يحرزه أقل ممَّ

حفزه على التعلم
طويل المدى:

 بعد أن يختار الطفل نشــاطًا أو نشاَطين ويبدأ ممارسته 
أو ممارســتهما قد ُيصــاب الطفل باإلحبــاط إذا لم يتعّلم 
بســرعٍة كافيٍة المهارات الالزمة لممارســة األنشطة التي 
اختارها. ولذا عليك ان تعلمه ثقافة األهداف والمكاســب 
بعيــدة المدى، اغرس فــي عقله فكرة أنَّ النــاس جميعًا 
يتعّلمون من األخطاء التي يرتكبونها. حينما ُيدرك الطفل 
أنَّ اإلخفاق ُيَعدُّ ضروريًَّا لتحقيق النمو، َســَيِعي أنَّ ارتكاب 
األخطاء ُيَعدُّ فرصًة لتحقيق النجاح مستقباًل، وبذلك يتعّلم 
الطفــل إظهار المرونة وإبداء الثقة في ســائر األمور التي 

يسعى إلى تحقيقها.

1
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أنصت إلى أفكار طفلك 
وطموحاته:

 يتمنى اآلباء في بعض األحيان أن يقتدي أطفالهم بهم وأن يمارسوا 
األنشــطة نفســها التي مارســها اآلبــاء وأن تكــون لديهم نفس 
الطموحات التي كانت لديهم حينما كانوا ُشبَّانًا. بيد أنَّنا ال يمكن أن 
نتوقع أن يكون أطفالنا ُنســخًا طبق األصل عن آبائهم، فالمســألة 
ال تتعلــق باختالف عالمنا اليوم عن العالم الذي ترعرعنا فيه فقط بل 
تتعلق أيضًا بامتالك األطفال اهتماماٍت ورغباٍت خاصة. بعد أن تحّدد 
الطريقة التي ستكتشــف فيها موهبة ابنــك. تراجع إلى الوراء ودع 
طفلك يقود العمليــة. تقبَّل األفكار التي يطرحها طفلك بصدٍر َرِحب 
وناقش معه كل الخيارات الممكنة الكتشــاف اهتماماته الحقيقية. 
سيشعر طفلك بسعادٍة أكبر في النهاية، ال سيما إذا ما أبدْيَت فخرك 

به حتى لو كانت الموهبة التي اختارها ال تثير اهتمامك.

اإلشادة بجهوده المبذولة 
وليس مواهبه الطبيعية:

 ألنَّ المواهــب بحاجٍة إلى تنميٍة، ودعــٍم، وصقل من المهم أن 
تشــيد بالجهود التي يبذلهــا الطفل مع كل خطــوٍة يخطوها. 
ال شــكَّ فــي أنَّ بعض األطفــال يكون لديهم منــذ الوالدة ميٌل 
طبيعيٌّ إلــى مواد أو مواضيع معينة فيكون بعضهم مثاًل أمهر 
من اآلخرين في الرياضيات، لكن من المهم تجنُّب اإلشــادة بتلك 
القــدرات الطبيعية التي يتمتع بها األطفــال ألنَّ الفضل بالتمتع 
بتلك المهارات ال يعود إليهم، ومثلما هو حال المظهر، الموهبة 
الطبيعية ليســت شــيئًا ُينَســب الفضل في امتالكه إلى النفس. 
عوضــًا عن اإلشــادة بالقدرات الطبيعية التــي يتمتع بها الطفل 
أثِن على الجهد الذي يبذله والعمل الجاد الذي يؤديه وعزز ثقته 
بنفســه وامنحه مزيدًا من القوة لتطوير مهارته، حينئٍذ ستطلق 

العنان لموهبته وستبني خصلًة شخصيًة إيجابيًة فيه. 

شجع طفلك على التحلي بالعزيمة:
 ال تنَس أنَّ المواهب ليســت القدرات الطبيعية التي يتمتع بها اإلنســان حينما 
يولــد، ومن أجل أن يكتشــف الطفــل مواهبه من المهم أن تعــّزز لديه العمل 
الجاد، واإلصرار، والمثابرة التــي يحتاج إليها جميعًا لتطوير مهاراته. لقد كانت 
العزيمة من الكلمات التي اســُتْعِمَلت كثيرًا في مجال التعليم - وال تزال، وُيقال 
إنَّهــا يمكن أن تكون أحد أكبر العوامل التي ُيكَتب بفضلها للمرء النجاح طيلة 
حياته. العزيمة تعني التحّلي بالمرونة، وتجاوز العقبات، وعدم االستســالم أبدًا. 

ل مهاراته ويقّويها من خالل التمرين والمثابرة. علِّم طفلك أن يْصقَُ

5منوعات
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تشجيعه على تقليد اآلخرين 
ليكتسب منهم المهارات: 

حينمــا نفكر في التقليد فإنَّنا ننظر عادٍة بشــكٍل ســلبيٍّ إلى 
أولئــك الذين يحاولون تقليد اآلخرين، لكن حينما يتعلق األمر 
باكتســاب المواهــب أو تعلّــم المهارات فــإنَّ تقليد أصحاب 
الخبــرة أو المعّلميــن قد يكــون أكثر ما يحتــاج إليه الطفل. 
ال مشــكلة أبدًا في إظهار التقدير ألســتاٍذ أو شخص ُيِكنُّ له 
الطفل االحترام، إذ في إمكان جميع الناس تعّلم شــيٍء ما من 
األشــخاص الذين حققوا أهدافًا مثل أهدافنا من قبل. ساعد 
طفلك في استيعاب أنَّ التقليد ال يعني الخداع بالضرورة، فإذا 
كان الطفــل يتدّرب على كرة المضرب على ســبيل المثال قد 
يتعلّــم من خالل مراقبة مدّربي كرة المضرب والعبيها حركاٍت 
مهمًة كان من المســتحيل أن يتعلمها لــو لم يراقب هؤالء 

بعناية.

االبتعاد ومراقبة الطفل
وهو يحقق النجاح: 

النصيحة األخيرة -واألهم- أن تتنحى جانبًا حينما يكتشف األطفال 
مواهبهــم وتراقبهم من بعيٍد وهم يحققون النجاح. ابتعد جانبًا 
واسمح للطفل باكتساب الخبرة والنمو بالوتيرة التي تناسبه، أنصت 
إلى طفلك وقّدم له من بعيد التوجيهات التي يحتاج إليها للحفاظ 
على اإلصرار والعزيمة، وتجنَّــب توبيخه ووّفر له الراحة والدعم إذا 
احتاج إليهما. قــد يحتاج العثور على طريقٍة الكتشــاف المواهب 
التــي يتمتع بها الطفل إلى بعض الوقــت ريثما تعرف األفكار التي 
تجول في رأســه، والقدرات التــي يتمتع بهــا، واالهتمامات التي 
تشــغل تفكيره. وال تنَس أنَّ صقل موهبة الطفل يتيُح له التعّلم 
من أخطائه والعثور على طريــق النجاح وتحقيق األحالم. في أثناء 
ذلك سيكتسب الطفل مرونًة، وثقًة، وأدواٍت يحتاج إليها لتحقيق 

النجاح والسعادة طوال حياته.

تحفيزه على إحراز التقّدم 
وليس بلوغ الكمال: 

10

8
نتذكــر جميعًا العبارة القديمة التي تقــول: »التدريب يجعلك مثاليًا«، 
لكن يجب علينا أالَّ نثق كثيرًا بهذه المقولة، إذ بينما يساعد التدرب 
علــى المهارات وصقل المواهب في تعزيز القدرات قد يكون التقدم 
الذي يحرزه الشخص في أثناء التدريب بطيئًا في بعض األحيان. يحتاج 
األطفــال أحيانًا إلى التدرب علــى تحديد األخطاء التي يجب عليهم أن 
يتالفوهــا حتى يتقنوا مــا يفعلوه، وقد يتدرب األطفــال في أحياٍن 
أخــرى وُيصابون باإلحباط إذا أحســوا أنَّهم ال يحــرزون ما يكفي من 
التقدم. شجع طفلك على االستمرار في التطور عبر إقناعه بأنَّ الكثير 
من التدريب ُيَعدُّ ضروريــًا لتعزيز القدرات أو صقل المهارات. واحرص 
ر أنَّ الطفل يســعى إلى تحقيق  علــى إعادة النظر في توقعاتك وتذكَّ

هدٍف بعيد المدى وأنَّ الكمال ليس هو الهدف. 

9
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1. اقرأ بتنوع في مجال التوظيف
البد من اكتشــاف المعرفة في مجــال التوظف من خالل القراءة 
واالســتماع الــى الفيديوهات التوجيهية من خبــراء في المجال 
والتعــرف على احتياجات ســوق العمــل وخصائصــه والمهارات 
الضرورية الواجب توافرها واهمها مهارات استخدام الكمبيوتر 
واللغة والتواصل مع اآلخرين والمعرفة العامة وغيرها هذا الى 

جانب المهارات المتخصصة لكل وظيفة.

2. حدد إمكاناتك الحقيقية
بمعرفــة مــا هــي المهــارات والمعرفة التــي تتمتع بهــا حقًا 
ومســتواها مــن خــالل اختبــارات مــن قبــل جهة محايــدة او 
متخصصيــن فــي المجال؟ ثــم حدد فــي ضوء مســتوى تعلمك 
ومهاراتــك والمتاح والمطلوب في ســوق العمل مــا الذي تريد 
القيــام بــه؟ ماذا تريد مــن الحياة؟ وظيفــة؟ مهنة وتخصص؟ 

أيــن تريد أن تصبح بعد عدة ســنوات؟ و هذا النوع من التحليل 
يســاعدك علــى توضيح المهــارات والمواهب التــي تتمتع بها 

والكشف عن مكامن الضعف. 

3. تعلم المهارات الضرورية 
مــن خــالل التعرف علــى مكامن ضعفــك حدد بدقــة المهارات 
المطلوب تعلمها في المدى القصير والمهارات االخرى المطلوبة 
على المدى الطويل وبهذه الخطوة ســتتمكن من وضع اهداف 
واضحــة و محددة، وبناء خطط فعالة لتحقيقها بكل ســهولة 

ويسر.

4. حدد مجموعة الوظائف المناسبة 
مــن خالل مســتوى تعلمــك ومهاراتــك ســتحدد مجموعة من 
الوظائف التي يمكن التقدم لها وعليه إبدا في كتابة سيرة ذاتية 

10
نصائح للحصول 
على وظيفة 

الكثير من الشباب يبحثون يوميا عن وظيفة، والغالبية لألسف لديهم قصور في مهارات التواصل ويجهلون أن العثور على عمل 
يحتاج إلى العديد من الخطوات التي ربما يراها البعض أنها ليست مهمة أو ال تؤثر في الحصول على العمل، بينما تفاصيل صغيرة 

تكون حاسمة أحيانا.
من أجل العثور على عمل، يتعين اإلجابة عن األسئلة األربعة التالية: عما أبحث؟ أين ابحث؟ كيف يمكنني القيام بذلك؟ من يمكنه 
مســاعدتي؟ ولإلجابة عن هذه األســئلة، يتعين اعتبار ما يلي: معرفة نفسك )المؤهالت الشــخصية(، معرفة سوق العمل، معرفة 
المجال والمهام المرتبطة بالمهنة وأخيرا التمكن من مهارات و ســبل البحث عن العمل. وفيما يلي 10 نصائح يقدمها لك خبراء 

الموارد البشرية في هذا المجال :
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احترافية وشــاملة باللغتين العربية واالنجليزية مع االســتعانة 
بنصائح ذوي الخبرة والقوالب الجاهزة على االنترنت مع الحرص 
على الصدق وعدم المبالغة، كما يجب عليك انشــاء حساب على 
لينكــد إن وتوفيــر كل المعلومات الضرورية عليه مع الســعي 

لتوسيع دائرة التواصل مع الجهات واالفراد المستهدفين.

5. إبدا بالعالقات الشخصية
التواصــل مع األقارب واألصدقاء هي واحدة من أهم النصائح 
المقدمة للبحث عن الوظائف الشــاغرة بالشركات التي يعمل 
بهــا البعض منهم، قد يعرف أحدهــم وظيفة متاحة هنا أو 
هناك، فهؤالء يعلمون قدراتك الحقيقية ) المزايا والعيوب( 
وسيواجهونك بالحقيقة ويحسنون توجيهك. هذه الخطوة 
البســيطة ســترفع من فرص نجــاح مهمتك فــي البحث عن 
وظيفة، فكثير من الباحثين عن عمل يحصلون على هدفهم 
المنشــود من خــالل اإلحاالت المباشــرة من شــخص، أو عبر 
التوصيــات، وهي وســيلة تمثل مفتاحاً ذهبيــاً لك، فاحرص 

على استغالل هذه الفرصة.

6. واصل البحث وإجراء العديد من مقابالت العمل
ــن من فرصك  اجعل مــن عملية البحث أولــى أولوياتك، حسِّ
المتاحــة عبر إظهار االنضباط واإلصرار لديك، من خالل البحث 
عبــر مختلف الوســائل االلكترونية، وكذلك مــن خالل توثيق 
دوائــر عالقاتك المتعــددة وحصر مواقع واعالنــات التوظيف 
والتقــدم مــن خاللها وذلك مــع التدرب على إجــراء مقابالت 
شــخصية متدرجة المســتوى مع التعلم مــن االخطاء في كل 

مرة. 

7. ابدا بالتدريب او العمل التطوعي
يزيد التدريب والتطوع في الشركات والمنظمات واألنشطة 
المختلفة من ظهورك، ويعزز من فرصة ظفرك بعمل ، ابذل 
قصارى جهدك فــي أن يكون أداؤك خالل فترة التدريب أو 
التطوع ملفتًا، لتكون حاضرًا في ذهن مســئولي المنشأة. 
يمكــن للعمــل التطوعــي أن يفيــدك الى حد كبيــر كونه 
يســاعد علــى تعلم الكثيــر ويقدم لك خبرة واســعة تضاف 
الــى مســيرتك الشــخصية والمهنية والتي يمكــن ذكرها 
على الســيرة الذاتية. وتجدر اإلشــارة الى أن أصحاب العمل 
يقدرون المرشــح الذي يكرس القليل مــن وقت فراغه من 
أجل العمل على قضية يؤمن بها ويعتبرون ذلك داللة على 

االلتزام الجدي للمرشح.

8. أبدأ بالشركات الصغيرة
الكثير من الوظائــف الجديدة تبدأ عبر وظائف أصغر، ومع تزايد 
الشركات الصغيرة التي عادة ما تضم عددًا من صغير إلى متوسط 
مــن الموظفين، تتزايــد معها فرصتك في الحصــول على عمل 
فيها، أكبر من تلك الفرصة المتاحة من أجل الحصول على عمل 
في الشــركات الكبيرة والشهيرة. ينصح أن تولي اهتماما أكبر 
لتلك الشــركات الجديدة، فمن السهل التواصل مع المسئولين 
فيها، حتــى أن القرارات الهامة يمكن اتخاذها هناك بشــكل 
أســرع وأقل ارهاقــا. هذا إلى جانــب الخبرة التي ســتراكمها 
خالل مشــوار عملك. ففي الشركات الكبيرة تكون جزءا من آلة 
كبيرة، بينما العمل في شركة صغيرة يعلمك الشغف والطموح 

وتتعلم كيف تفعل أشياء كثيرة في وقت واحد.

ز عناصر تميزك ومهاراتك  9. عزِّ
من اســباب المصاعب التي تواجه الكثير من الشــباب في عملية 
البحث عن عمل مناســب هــي عدم مواكبة المهــارات الخاصة 
ومتطلبات العمل مــع ضرورة التعرف على ما يميزك عن غيرك؟ 
فكل شخص لديه ما يميزه عن غيره ولكن القليل فقط يعلم ما 
يميزه، وإذا عرف ما يميزه ال يستغله بالشكل الذي يجعله مميًزا 
فــي العمل او الوظيفة التي يتقدم لهــا. معرفة ما يميزك وما 
تســتطيع فعله أفضل من غيرك وال يســتطيع أحد أن يقوم به 

مثلك، والقيمة التي سوف تضيفها في سوق العمل.

10. واصل البحث مع  استمرار تنمية مهاراتك
الحفاظ على الســلوك والتوجه اإليجابــي، والتركيز على خطتك 
المعدة ســبقًا، أمر هــام يجب أن تعمل عليه باســتمرار، كرس 
جهــدك فــي عمليــة البحث عــن وظيفــة، كل ذلك سيحســن 
مــن فرص الحصول على عمل المســتقبل. من الســهل اإلصابة 
باإلحباط واالكتئاب واليأس خالل عملية البحث عن وظيفة، قد 
تكون واحدة مــن أصعب التجارب في حياتك، ومفتاح الحل هو 
أن تفهم أنك لســت وحــدك، فهناك مئــات اآلالف من الناس 
الباحثيــن عن عمل تمامًا كما تفعل أنت ولكن المتميز و الفريد 

هو من يفوز.
والخالصة هي أن البحث عن عمل هو عملية من عدة مراحل وقد 
تشعر من يخوضها بالتوتر واليأس في كثير من األحيان، ولذلك 
عليــك التركيز على هدفك واالســتمرار في تعلم المهارات التي 
تمكنك من تســويق نفسك في سوق العمل بشكل جيد. حافظ 
على ســعيك الدؤوب وبحثك المســتمر.. خض غمار المنافســة 

بعزم وحقق ذاتك ونفسك.
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سلبيات وإيجابيات 
التعلم اإللكتروني 

كيف تحّفز األطفال 
على التعلَّم عن ُبعد 

في ظل كورونا؟
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من أبرز ايجابيات التعلم عن بعد في ظل انتشــار فيروس كورونا المســتجد 
واجراءات االغالق المصاحبة له انه يوفر للطالب الزاد المعرفي القابل للتحميل 
في أي مكان وزمان من العالم وذلك بمجرد الولوج إلى صفحته الرسمية عبر 
كلمة المرور الخاصة به. أيضا تســاهم تلك المنصات بتقليص نسبة األخطاء 
أو الســهو الــذي يعاني منه أغلب الطلبة منها نقــص التركيز أثناء متابعة 
المحاضرات واألشــغال التطبيقية، ألن أغلب تلك الدروس تبقى مســجلة في 
شكل فيديوهات. فهنا تكمن جوهرية االيجابيات من خالل سهولة وصول 
جميع المواد العلمية بالشــرح المفصل والمفضل وتبقى مســجلة في صيغة 
ورقية إلكترونية أو فيديوهات ليتابعها الطالب باســتمرار ويستفيد منها 
جيدا. أيضا ســهولة تقديم الطالب لســؤال مباشــر لألســتاذ أثنــاء متابعته 
للمحاضــرة، وهذا يعجز عنه في المدرج التقليدي نظرا للمســاحة أو صعوبة 
ســماع الســؤال في فضاء يحتاج إلى مكبــر للصــوت. إن التكنولوجيا اليوم 
أصبحــت تعــد نعمة لتحمي البعض من مخاطر األوبئة وتســهل عمل البعض 
اآلخــر، لكن هناك فــي المقابل من يعتبرها نقمة وخروجــا عن نمط حياتنا 

اليومي الطبيعي نظرا الرتهانها لالتصاالت عبر شبكة اإلنترنت.
هنــاك عدد من الســلبيات وخصوصا إذا غابــت الجدية الرســمية والمتابعة 
اليومية للطالب لدروســهم عبر تلك منصات التعليم عن بعد. فمن أبرز تلك 
السلبيات نذكر غياب الطالب المستمر عن المتابعة اليومية للدروس المباشرة 
أو عدم المباالة لتحميل تلك المحاضرات واألشــغال التطبيقية. باإلضافة إلى 
ذلك االفتقار أحيانا للحصول على وســائل االتصال بشبكة اإلنترنت التي تعد 
فــي مجملها باهظــة الثمن للبعض وضعيفة وتتعرض النقطاع مســتمر أو 
أحيانا التشــويش للبعض اآلخر، ما يســبب للجميع مصدر إزعاج وظروفا غير 
مالئمــة لتقديم الدروس والشــرح من طرف األســتاذ أو تلقــي الطالب لتلك 

المواد العلمية. 
كذلك نذكر عدم نضج بعض الطالب وممارســة تصرفــات صبيانية من خالل 
تعطيل ســير الدرس المباشر أو نشــر معلومات تشوش الزمالء لمنعهم من 
متابعــة الدروس عــن بعد. إجماال ما زالــت االمكانيات محــدودة في البنية 
الرقميــة والتكنولوجيــات لبعض الــدول، والظروف الماديــة لبعض الطالب 
متدهــورة مما تقف كحجر إعاقة وتحد من نســبة النجــاح والمواصلة قصد 

استعمال تلك المنصات للتعليم عن بعد زمن كورونا.
ولذا فإن العديد من العائالت بسبب التعلم عن بعد في ظل استمرار اإلغالق 
المرتبط بفيروس »كورونا«، تعاني من تلك السلبيات ولذا بات تحفيز الطلبة 
على التعلم االلكتروني ضرورة ملحة رغم انها عملية معقدة تعتمد على مزيج 
من العوامل البيولوجية واالجتماعية. يمكن أن تساعد العقوبات والمكافآت 
في دفعها في االتجاه الصحيح. ومع ذلك، يحتاج اآلباء إلى التفكير فيما هو 
أبعــد من مجرد إنجاز الواجبات المنزلية. ولجعل األطفال أكثر تحفيًزا، يوصي 
الخبــراء بمنح األطفال أكبر قدر ممكن من الدعــم، والحفاظ على المكافآت 
عنــد الحد األدنــى مع تعزيز الدافع الداخلي، وتذكــر أن الظروف بما في ذلك 
الموارد والوقت والدعم مهم جدا في نجاح العملية وفيما يلي اهم النصائح.
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1. توزيع وقت الدروس الصعبة
لــم تخلــق فترة ما بعد العطلة خــالل الوباء الظروف المثالية لآلبــاء لتحفيز األطفال على العودة للدراســة. وجدت ويندي 
أوستروف، األستاذة المساعدة في العلوم المعرفية والتنموية بجامعة والية سونوما في كاليفورنيا، أن ابنها في الصف 
الســادس كان يواجــه صعوبة في التعلم عن بعد. وان أوســتروف هــي أيًضا مؤلفة كتاب »زراعــة الفضول في الفصول 
الدراســية من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشــر: كيفية تعزيز التعلم العميق واستدامته«، وقالت: »كان يعاني كثيًرا 
من القلق، ولم يشارك في عمله... لقد كانت أحداث كثيرة بالنسبة له، وأدت إلى إخراج أسرتنا بأكملها عن مسارها«.

وكانــت متــرددة في أن تكــون »تلك األم«، التي »تطلــب معاملة خاصة« من المدرســة. لكن بعد شــهرين، طلبت من 
المعلمين تقليص دروس الفن والموسيقى التي كانت صعبة على ابنها. وأوضحت: »أصبح طفاًل مختلًفا«.

وتعتبر أوســتروف ما حصل معها درًســا مهًما وتأمل أن يتنبه إليه اآلباء اآلخرون. في بعض األحيان، مع األطفال، تكون 
حيلة التحفيز بســيطة مثل تقليل عبء العمل عليهم. إذا شــعر طفلك باإلرهاق، فمن الصعب عليه أن يرى اإلمكانات في 

نفسه أو في عمله.
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3. ربط الدراسة بالحياة العملية
في تلك اللحظات التي يكون هناك مقال ال ترغب ابنتك في كتابته أو مشــكلة حســابية ال يريد ابنك اكتشــافها، قد يكون من 
المفيد إعادة توجيه انتباههم إلى كيفية تأثير التعلم اليوم على مســتقبلهم. قال ديفيد ييغر، أســتاذ علم النفس المشارك في 
جامعــة تكســاس في أوســتن، إن األمر ال يتعلق بمدى نجاحهــم، ألن ذلك قد ال يبدو ملهًما. حاول تحفيزهم في ســياق كيفية 
تمكنهم من مســاعدة اآلخرين بشــكل أفضل. وأوضح: »أعد صياغة أي إحباط أو صعوبة يواجهها الطالب كجزء من مســاهمته 
في العالم... أخبرهم أنه كلما كانت عقولهم أقوى، زادت قدرتهم على المساهمة في شيء أكبر من أنفسهم«. وقال ييغر إن 

هذا يستغل غريزتنا لمساعدة اآلخرين، ويلمس هرمونات الشعور بالسعادة التي نميل إلى الحصول عليها من أفعال التعاطف.

4. المكافأة والتحفيز المستمر
قــال ييغــر إن المكافآت والعقوبات يمكن اســتخدامها لجميع األعمار، ولكن ليس لمكافأة النتائــج أو اإلنتاجية. يجب أن نكافئ 
الروتيــن والعــادات التي تجعــل اإلنتاجية ممكنة. وتابع: »ال تســتخدم مكافأة إلكمــال مكالمة )زووم( باهتمام كامل، اســتخدم 
المكافأة لشــيء أصغر مثل الجلوس في الســاعة 8:15 أمام الكومبيوتر... أنت تكافئ هذه العادة، أو الخطوة التي ســتجعل من 
السهل على األطفال التواجد في الفصل«. وأضاف: »اجعلهم يقومون بخطوات أصغر وسيكونون أكثر عرضة للقيام بخطوات أكبر 

بمفردهم«. وبشكل عام، يعد اتخاذ خطوات صغيرة دائًما نصيحة جيدة عند محاولة تغيير السلوك أو الموقف.
 

2. تحديد وقت للعب
قالــت أوســتروف إن األطفال ليســوا مصممين للتعلم افتراضًيــا، بغض النظر عن مدى جودة التعليم. بــداًل من ذلك، يتعلم 
األطفال بشكل أفضل من خالل اللعب والتفاعل االجتماعي والتعاون، وكل ذلك من الصعب تحقيقه على الشاشة. وأضافت: 
»علينا أن نعيد البهجة إلى التعلم ألن الكثير من الفرح قد انتهى«، موضحة أن المفاجآت واللعب هما ما ينشــطان أدمغة 
األطفال. ومن أجل ضخ المزيد من ذلك في حياتهم، توصي أوستروف بتخصيص وقت في اليوم حيث يمكن لألطفال التعلم 
بطريقة أكثر مرًحا، ســواء كان ذلك أثناء حضورهم صفوف المدرســة أم ال. اســتمع إلى األطفال، وســاعدهم على متابعة 

فضولهم، وال تقلق بشأن ما إذا كانوا يضعون كل طاقتهم في كل مهمة عبر اإلنترنت أم ال.
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أبرزت وســائل اإلعــالم الســودانية وبتغطيات موســعة دور 
الكويت الخيري، خصوصا في رعاية وكفالة األيتام هناك، حيث 
تم تخصيص يــوم لالحتفاء بالدعم الكويتــي لأليتام، مطلقين 
عليه مســمى )يــوم المكرمــة والمرحمة( لأليتــام المكفولين 
في الســودان بدعم كويتي من جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

بالتعاون مع جماعة أنصار السنة المحمدية السودانية.

وفــي تصريح للرئيــس العــام للجماعة إســماعيل عثمان قال 
 إن عــدد األيتام المكفولين بلــغ )6200( يتيم بتكلفة وصلت 
لـ )400( ألف جنيه سوداني، مشيرا الى مواصلة البرنامج لدعم 
األيتام، مثمنا دور جمعية إحياء التراث اإلســالمي من الكويت، 
والدعم الكويتي بشكل عام لأليتام والبرامج المجتمعية األخرى 

في السودان.

من جهتــه، دعا األمين العام لجماعة أنصار الســنة المحمدية 

عبداهلل أحمد التهامي أهل الخير الغتنام هذه األيام المباركة 
والمســارعة في كفالة األيتام ورعايتهم واالهتمام بتربيتهم 
وصحتهم، وأضاف أن األوضاع التي تعيشــها البالد تحتاج إلى 
المزيد من التكافل والمســارعة وتفقد أحوال األســر الفقيرة 

والمحتاجة.

وأضــاف التهامي: أن أعمالنا الخيرية في كل الســودان وفي 
كل الواليات، تغطي جميع األســر المحتاجة وليس عندنا تمييز 
أو تفريــق، وإنما هؤالء من كل الســودان، والحمد هلل اليوم 
نحتفي في هذه المكرمة من الكويت المعطاءة، ونشــكر لها 
هذا العطاء أميرا وحكومة وشــعبا، كما نشــكر جمعية إحياء 
التــراث اإلســالمي التي تتعــاون معنا في هــذه األعمال مثل 
كفالة األيتام وغيرها من األعمال الخيرية، ونحن اليوم نسعد 
بــأن هذه المكرمــة تأتي في وقت أحوج ما تكون األســر له، 

خصوصا ونحن مقبلون على العيد.

احتفاء إعالمي بالدعم الكويتي
أليتام السودان

منوعات
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على مساحة 5400 متر مربع

إنشاء مركز الكويت لرعاية وتعليم األيتام في تشاد
على مســاحة 5400 متر مربع سيقام مركز الكويت لرعاية وتعليم 
األيتام في جمهورية تشــاد، وهو مشــروع ضخم يتكون من )دار 
لرعاية األيتام - ومدارس بمختلف المراحل - ومستوصف - ومسجد 
جامع( ويقدم الرعاية المتكاملة لأليتام وكذلك الخدمات التعليمية 
والصحيــة ألهل المنطقة المحيطة بــه. هذا ما أعلنت عنه جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، حيث دعت للمساهمة فيه سواء بتبرع عام 

أو بتبني أحد أقسامه.
وســيقام هذا المركز الضخم لأليتام في إنجامينا عاصمة جمهورية 
تشــاد وســيكون على مرحلتين، المرحلة األولى سيتم فيها إنشاء 
ســكن لأليتام مكون مــن 4 مهاجع مع الخدمات ويتســع لـ 104 

أيتام وتكلفتها 60.000 دينار.
أما المرحلة الثانية فستكون إنشاء ٤ فصول دراسية مع مرافقها 
تتسع لـ 160 طالبا وتكلفتها 30.000 د.ك  )وهذا المشروع صدقة 
جاريــة وال تجوز الزكاة فيه(  وهو بال شــك من المشــاريع الخيرية 
المهمــة ومن األعمــال الصالحة التي يتقرب بها المســلم إلى اهلل 
تعالى، فقد حث ديننا اإلســالمي على رعاية اليتيم واإلحسان إليه، 
ولكافــل اليتيم أجر عظيــم عند اهلل تعالى، وفــي الحديث الصحيح 

قال صلى اهلل عليه وســلم: »أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، 
وأشــار بأصبعيه السبابة والوسطى«، فكلنا نحب أن نكون رفقاء 

النبي صلى اهلل عليه وسلم في الجنة.
وســتكون األولوية فيــه لأليتام الذين يكفلهم محســنو الكويت 
ويعيشــون في دور ومراكز تبرع بها أيضا أهل الكويت الخيرون، 
فهي تحتضنهــم وتوفر لهــم العيش الكريم اآلمن، واستشــعارا 
للمســؤولية فإن وفودا من الجمعية وبصفة دورية تذهب لتفقد 
هــؤالء األيتــام ولالطمئنان علــى أوضاعهم المعيشــية والصحية 
والدراســية، وتحرص على التواصل مع كفالئهم في الكويت نسأل 

اهلل لهم األجر والثواب.
من جهة أخرى، تشهد الحملة التي أعلنت عنها الجمعية لمساعدة 
فئة الغارمين والغارمات ســواء ممن هم في السجن أو ممن صدر 
بحقهم ضبط وإحضار تشهد إقباال كبيرا من أهل الخير في الكويت 
خصوصــا انهم يدخلون في إحدى الفئات الـ 8 المســتحقة للزكاة، 
وتسعى إدارة الجمعية إلى تغطية كامل المبلغ المستهدف لتفريج 
الكرب عن هذه األســر ممن ســجن معيلها أو تعيش تحت ضغط 
الضبط واإلحضار، والهدف)انهم يعيدون مع عيالهم( إن شاء اهلل.
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»النجاة الخيرية« تواصل مشروعها 
لرعاية وكفالة األيتام

حرصــت جمعية النجاة الخيريــة على أن تجعل لأليتام أوفر الحظ والنصيب من حمالتها التي تطرحها على المحســنين، حيث طرحت 
الجمعية حملة كبرى لرعاية وكفالة األيتام تحت شعار »رعايتهم لك أجر ولهم حياة«.

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة األيتام بجمعية النجاة الخيرية عبداهلل الرويشــد: نســعى من خالل هذه الحملة الى رعاية وكفالة 
800 يتيــم فــي العديد من الدول العربية واآلســيوية واألوربية، حيث نقدم لأليتام الكفاالت الشــهرية ونقيــم لهم برامج الدعم 
النفســي واألنشــطة التربوية والترفيهية ونستثمر المناســبات الدينية إلدخال السرور عليهم، ونســدد عنهم الرسوم المدرسية 

ونوفر لهم كافة احتياجاتهم.

وتابع الرويشد: نحرص على زيارتهم وتفقد أحوالهم وتسليم الكفاالت إليهم يدا بيد ونطمئن على مسيرتهم التعليمية ونشجعهم 
على التميز والريادة، فهناك من أيتام الكويت السفراء واألطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم من الطاقات الفاعلة في شتى 
الميادين والتي تعمل على تقدم ونهضة األمة، مشيرا الى ان الجمعية تلمس تعاونا وتفاعال مميزا وتسابقا محموما من قبل أهل 

الكويت وضيوفها من الجاليات الوافدة تجاه المشروع.

منوعات
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مشروع خيري لكفالة أم األيتام داخل الكويت
ضمن فعاليات حملتها الرمضانية لموســم هذا العام تحت شــعار »ســباق الخير«، أطلقت جمعية إحياء التراث اإلسالمي مشروعها 
لـــ )كفالة األرامل(، وذلك في ســياق الحث على التنافس والتســابق لفعــل الخير، وتلبية رغبات المتبرعيــن، بتنفيذ مجموعة من 

المشاريع الخيرية داخل الكويت وحول العالم.

كما تقوم الجمعية بطرح حملة إنســانية خيرية لبناء قرية متكاملة للفقراء والمحتاجين من المتضررين من الفيضانات األخيرة في 
دولة النيجر وتتكون هذه القرية من عدد من المنازل تبنى بناء حديثا بدال من األكواخ غير الصالحة للســكن لمن فقدوا منازلهم 

في تلك الفيضانات التي مرت بها المنطقة، كذلك سيتضمن المشروع إقامة مشاريع تنموية وخدمية للقرية.

وقد أشارت التقديرات األولية للمشروع كونه مشروعا خدميا إلى أن المبلغ المستهدف إلنشائه قابل للزيادة حسب ظروف العمل 
أو التعديالت التي قد تطرأ عليه،    كما أشارت إدارة الحملة إلى أن هذا المشروع تتم المساهمة فيه من أموال الصدقة والتبرعات 
العامة، وال يجوز دفع الزكاة فيه ألنه غير داخل ضمن مصارف الزكاة الثمانية، إال انه من المشاريع المهمة جدا نظرا للحاجة الماسة 

إليه هناك، كما أنه يحظى باهتمام كبير من المتبرعين وأهل الخير.
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أنجز البنك الكويتي للطعام واإلغاثة اتفاقية تعاون مع األمانة العامة لألوقاف لكفالة 
األيتــام داخل الكويت، والتي تم تنفيذها تحت شــعار »بالكويــت نرعاكم«، والتي تعد 
الحملــة األكبر في الكويــت وتتعلق بكفالة ورعاية األيتام بمســاعدات مالية وعينية، 

وتقديم الدعم والمساندة لجميع األيتام واألرامل في جميع مناطق الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام واإلغاثة مشعل األنصاري 
إن األمانة العامة لألوقاف تعتبر الشريك االستراتيجي لبنك الكويتي للطعام في قطاع 
العمــل الخيري داخل الكويت لرعاية وكفالة األســر المتعففة، معربا عن تقديره للدور 

اإليجابي الخيري واإلنساني الذي تقوم به األمانة العامة لألوقاف.
وأضــاف األنصــاري أن االتفاقية جاءت من باب ثقة األمانة العامــة لألوقاف في أعمال 
البنك الكويتي للطعام وطريقة عمله تجاه العمل الخيري في الكويت، خاصة فيما يتعلق 
بقدرتــه على تغطية مختلــف محافظات ومناطق الكويت من خــالل فريق المتطوعين 
وقاعــدة البيانات المزودة بجميع بيانــات األيتام والمحتاجين والمتعففين ما يســهل 

عملية الوصول إليهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وأشــار األنصاري إلى أن الحملة ســتوفر جميع االحتياجات المادية والمعنوية والغذائية 
والمســتلزمات الضرورية لأليتام من خالل فريــق عمل تطوعي محترف لديه القدرة على 

التعامل بحرص وبعناية في مثل هذه األوقات الصعبة التي تعيشها البالد.
وأكــد أن البنــك ال يدخر جهدا في رعاية األيتام أو األســر المتعففة أو كبار الســن أو 
األسر محدودة الدخل، والتي تضررت أيضا من تداعيات فيروس »كورونا« وتوفير فرص 

الحياة الكريمة لهم.

منوعات

اعتمادا على فريق المتطوعين وقاعدة بيانات للمستفيدين 

البنك الكويتي للطعام واإلغاثة يوقع اتفاقية 
مع األمانة العامة لألوقاف لكفالة األيتام 
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أثنت المديرة التنفيذيــة للعالقات الخارجية والحوكمة ب منظمة 
الصحــة العالميــة جين اليســون علــى دور الكويــت والتزامها 
بصفتها »شــريكا عالميا في مجال الصحة«، معربة عن شكرها 

للدولة على دعم المنظمة.
وقالت اليســون إن »الكويت كانت في المرتبة الـ 12 من حيث 
الداعميــن لمنظمة الصحة العالمية في عــام 2020 ولذا تعرض 
صفحتنــا الجديــدة شــراكتنا االســتراتيجية الطويلــة األمد مع 
الكويــت ودورها الرئيســي في مســاعدة المنظمة على تحقيق 
أهــداف التنمية المســتدامة ومعالجة حاالت الطــوارئ الصحية 

وإنقاذ األرواح«.
وأطلقــت منظمة الصحــة العالمية صفحة خاصــة للكويت على 
موقعها اإللكتروني عرفانا منها بدورها وشراكتها معها في 
مجــال الصحة واألزمات اإلنســانية حول العالم، مشــيرة إلى أن 
الشــراكة االســتراتيجية مع الكويت طويلة األمد لتقديم الدعم 

والمساعدة الالزمين للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
كمــا أكدت أن الكويت كانت واحــدة من أكبر الجهات المانحة 

اإلنســانية فــي العالم ومن بين أكبر 20 مانحــا للمنظمة، حيث 
تتجاوز الشــراكة بين الجانبين حشــد المــوارد لبرامج المنظمة 

لتشمل التعاون في المشروعات العالمية.
وبينت المنظمة أن تلك الشراكة تركز أيضا على تنمية القدرات 
والتعــاون التقنــي بهدف تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة 
وتقديم المساعدة الصحية التي تخفف من معاناة الماليين حول 

العالم.
كما أشادت المنظمة بدور الكويت بصفتها شريكا قويا وداعما 
لعملها الســيما أنها من بين الشــركاء العالميين األوائل الذين 
اســتجابوا للنــداءات العاجلة وخصصت أمواال كبيرة لالســتجابة 
لذلك بما في ذلك تفشي األمراض على نطاق واسع مثل الكوليرا 

والحصبة و)إيبوال( ومؤخرا )كورونا المستجد ـ كوفيد 19(.
وأفردت المنظمة على هذه الصفحة مســاحات واســعة للبرامج 
واألنشــطة التي ســاهمت بها الكويت والتأثيــر اإليجابي لتلك 
المســاعدات علــى خطط عملهــا فــي المناطق المتضــررة من 

األمراض واألوبئة. 

الكويت من أكبر الداعمين لمنظمة 
الصحة العالمية في عام 2020



د

مساهمات

التواصل اإلنساني.. 

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعالم 

إدارة العالقات العامة واالعالم 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

ال شيء في الحياة له مغزى وقيمة إال تلك التي تعطيها أنت له ، فالعظماء والناجحون كانت لديهم أهـــداف ومخططات جعلت 
لحياتهم قيمة وبعد مماتهم أثرًا وبصمة ، إن الكلمات ليست وحدها هــي الـتي تـحمل المعاني التي نرسلها بالكاد يكون حسن 

التعامل واللباقة ودماثة الخلق لغة عالمية مشتركة.
فقد دلت دراسة قام بها فريق من الباحثين أننا حين نتحدث مع شخص وجها لوجه تكون الكلمات العنصر األضعف في إيصال 
المعلومات إذ ال تحمل سوى سبعة بالمائة، على حين أن النبرة الصوتية تحمل ثمانية وثالثين بالمائة أما التعبيرات واإليماءات 
ونبرة  الكلمات  معاني  بين  انسجام  هناك  يكون  أن  المهم  فمن  المعلومات،  من  بالمائة  وخمسين  خمسة  إيصال  فتستطيع 
الصوت والتعبيرات واإليماءات سواء بالوجه أو بحركة الجسد فذلك يجعل رسائلنا غاية في الوضوح، فالشيء األساسي الذي يحرك 
األشخاص ويجعلهم يؤثرون ويتأثرون بمن حولهم التعامل معا لذات اإلنسانية فاحترامك لذاتك وتقديرك لها هو أحد األسرار 
األساسية للتأثير في اآلخرين وهو الدافع الذي يجعلك تراعي ذات اآلخرين وتحترم إنسانيتهم فكل شخص نلتقي به يريد أن يشعر 

بأنه مهم لذا حاول أن تسبغ اآلخرين باهتمامك حتى تترك انطباعا إيجابيا لديهم.
سأضع بين يديك بعض األدوات الحيوية التي ستجعل منك شخصا مؤثرا في حياتك وحياة اآلخرين من حولك أبدأها باالبتسامة 
والتي تعد أسرع رسالة يستجيب لها المتلقي فهي بمنزلة عقد عالقة ود ال تنفصم فهي تنبع من القلب وتتندى بها الشفاه 
ويضيء بها الوجه فابتسم للجميع صغارا وكبارا وسترى أنك تحفز اآلخرين على االبتسام فقد عرف عن أهل الصين قولهم »إن 
الذي ال يحسن االبتسام ال ينبغي له أن يفتح متجرا« فاالبتسامة بائع ناجح، تلي االبتسامة إلقاء كلمات التحية والترحيب وإالعراب 
عن المودة لكل من تلقاه فإنك عندها أدخلت في قلوبهم الطمأنينة فليس هناك أجمل من أن يستشعر اآلخر األمان وهو 
يلتقيك ويبادلك األمن واألمان برد التحية ففي كل ساعة من ساعات اليوم يمكنك أن تجود بشيء قد يكون ابتسامة أو كلمة 

وقد يكون يدا تمدها للمصافحة أو كلمة تقوي بها عزم اآلخرين. 

إضاءة : » خير متحدث هو من يستمع بشغف إلى اآلخرين، كما أن كلمات الشكر والتقدير تعبير جميل عن االمتنان والعرفان لمن 
يسدي إليك معروفا فالشكر الشخصي لكل فرد عامل ومنتج ومخلص أثمر من الشكر الجماعي فهذه األداة يحسن بنا العمل بها 

إن أردنا عالقات إنسانية أفضل وأنبل«.








