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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:
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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.

الموقع اإللكتروني  
www.pama.gov.kw

pama_gov
pama_gov
pama.webmaster@pama.gov.kw
pama.webmaster@pama.gov.kw

التسويق واإلعالن  
 22313331
22313487 

هيئة التحرير

رئيس التحرير
حمد عبداللطيف البرجس
مدير عام الهيئة باإلنابة

مدير التحرير  
نادية عبداهلل العساوي

فريق التحرير
مضاوي عبد العزيز العثمان

عباس راشد البذالي 
أنفال بن خلف
أنفال آل هيد

وسن السويلم
لطيفة الحمدان



تهيئة كوادرنا الوطنية 
لمتطلبات المرحلة الجديدة

االفتتاحية

س
البرج

مد 
ح

بة 
إلنا

ة با
هيئ

م ال
ر عا

مدي
ير- 

تحر
س ال

رئي

ايمانـا مـن إدارة الهيئـة بـأن العنصـر البشـري هو الهدف الرئيسـي ألي برامج وخطط تنمويـة، وانطالقا من رؤية 
دولـة الكويـت لعـام 2030، والتـي تسـتهدف الوصول الى رأسـمال بشـري إبداعي جـاء االهتمام المتزايـد للهيئة 
بهـدف تأهيـل وتطويـر قـدرات ومهـارات وانتاجيـة الكوادر الوطنيـة العاملة فـي الهيئة عبر مختلف السياسـات 

والبرامـج التدريبية المتنوعة.
وبالنظـر الـى مـا شـهدته الكويـت والمنطقة والعالم مـن متغيرات وتحوالت كبيـرة جراء تداعيـات جائحة كورونا  
وآليـات وأسـاليب تقديـم الخدمـات بالتركيز على التوسـع فـي اسـتخدامات التكنولوجيا الحديثـة والعمل عن بعد، 
فقـد كان مـن الضـروري ان تتواصـل جهـود الهيئـة فـي مجـال ميكنـة أعمالهـا وإتاحتهـا بشـكل متزايـد عبـر 

مختلـف وسـائل التواصـل االلكتروني.
اال أن التجـارب العمليـة الناجحـة فـي هـذا المجـال تقودنـا وبالشـك الـى ضـرورة التركيـز علـى تهيئـة وتطويـر 
الكـوادر البشـرية العاملـة فـي الهيئـة لمرحلـة جديـدة تختلـف كثيـرا فـي طبيعـة المهـارات والقـدرات الواجـب 

توافرهـا فـي الكـوادر البشـرية العاملـة.
وانطالقـا مـن نجـاح الهيئـة في تجـاوز التحدي الطارئ الـذي فرضه الوباء، فـإن المرحلة المقبلة ستشـهد وبإذن 
اهلل تكثيـف الجهـود وبرامـج التأهيـل الالزمـة لتدريـب كوادرنا الوطنية على المسـتجدات التـي فرضتها معطيات 

التوسـع فـي تقديم الخدمـات عن بعد.
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المحتويات

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدهللا الرومي:

ميكنة خدمات وزارة العدل وجهاتها التابعة وتقديمها 
إلكترونياً

أنشطة الهيئة

مجلس إدارة هيئة القصر اعتمد األرباح
السنوية بنسبة 7.34 % لعام 2020

الهيئة شاركت في مشروع
 السلة الرمضانية

10

8

6 أنشطة الهيئة

بدء اسـتقبال الـمـراجـعيـن 
عـلى مـنصة »مـتى«

الغـــــــــالف
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كورونا

52
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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهلل الرومي:

ميكنة خدمات وزارة العدل وجهاتها التابعة 
وتقديمها إلكترونيًا

أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير العدل وزير الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة عبداهلل 
الرومــي ضرورة العمل على ميكنــة جميع الخدمات  المقدمة من قبــل الوزارة وجهاتها 
التابعة وتقديمها إلكترونياً سواء من خالل موقع الوزارة أو من خالل التطبيقات الذكية 

على األجهزة الحديثة.

وشــدد الرومي على ضرورة االلتزام بجميع االشتراطات والتدابير الصحية عند تقديم جميع 
الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة لمراجعيها في مواقعها المختلفة.

ودعا الرومي إلى تذليل جميع العقبات، التي قد تعترض مراجعي الوزارة وجهاتها التابعة 
وضرورة تنظيم وحسن سير أداء العمل لتقديم خدمة أفضل لهم.

يذكر ان دولة الكويت قطعت شوطا كبيرا في سبيل تطوير الخدمات وتقديمها الكترونيا 
من خالل البوابة اإللكترونية الرســمية التي تقــدم خدماتها لجميع قطاعات المجتمع من 

مواطنين ومقيمين وجهات رسمية وقطاع خاص وزائرين.

االلتزام 
بجميع االشتراطات والتدابير 

الصحية عند تقديم جميع 
الخدمات
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 تمثل البوابة مدخاًل للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية طوال أيام األسبوع وعلى مدار الساعة دون 
توقــف باللغتيــن العربية واإلنجليزية. حيث تتيــح البوابة لزوارها إمكانية التعرف على الكثيــر من المعلومات والخدمات 
والنظم والقوانين المتعلقة بدولة الكويت من خالل قنوات وصول متعددة مثل الويب أو وســائل تكنولوجيا االتصاالت 

المختلفة.

ونتــج عن هذا تخطي البعد الجغرافي لدولة الكويت إلى آفاق المنافســة العالمية لتقديم البيانات والخدمات الحكومية 
للمواطنين والمقيمين في أي وقت، األمر الذي يؤدي بدوره إلى إبراز اآلثار اإليجابية الســتخدامات تكنولوجيا المعلومات 

لتحقيق مستويات عالية من التنافسية والشفافية في األعمال الحكومية. 

وتعــزز هــذه النقلة دور تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت في جميــع جوانب الحياة، وتعمل علــى تحفيز الجمهور على 
 االندمــاج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد وجعل االســتخدامات المتطــورة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزًءا 

ال يتجزأ من تعامالتهم اليومية.
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أنشطة
الهيئة

اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة العامة لشــئون القصــر االرباح الســنوية والتي 
بلغت نســبتها 7.34 % عن عام 2020. وأوضــح المدير العام للهيئة باإلنابة 
المهنــدس حمد عبد اللطيف البرجس في بيان صحافــي أصدرته الهيئة عقب 
اجتمــاع مجلــس إدارتها يوم الخميــس الموافق 27 مايو 2021 برئاســة نائب 
رئيــس مجلس ادارة الهيئــة الدكتور/ فؤاد عبد اهلل العمــر أن مجلس االدارة 
اعتبر أن استمرار الهيئة في تحقيق األرباح، على الرغم من الظروف االقتصادية 
الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا ذلك العام يأتي انعكاســا لسالمة السياسة 
االســتثمارية التــي تنتهجهــا الهيئة، في إطار تنفيذ اســتراتيجية مدروســة 

لالستثمار.

وأضاف البرجس أن المجلس استعرض التقرير السنوي عن نتائج أعمال الهيئة 
لعام 2020 وقام باعتماده، كما اعتمد عددًا من تقارير اعمال وتوصيات اللجان 

المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.

عقد اجتماعه برئاسة العمر وبحث خطة تطوير الخدمات اإللكترونية

مجلس إدارة هيئة القصر اعتمد األرباح
السنوية بنسبة 7.34 % لعام 2020

استمرار األرباح رغم 
تداعيات جائحة كورونا 
يعكس سالمة السياسة 

االستثمارية للهيئة
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وفــي مجال االســتثمار قال البرجــس إن المجلس ناقش الخطة االســتثمارية 
الســنوية للهيئة لعام 2021 والموازنــة التقديرية لنفس العام واعتمدهما، 
كما اطلع المجلس على التقرير ربع السنوي االول لعام 2021 بشأن استثمارات 

الهيئة.

كما شــهد االجتماع عرضا مرئيا عن خدمــات الهيئة اإللكترونية عبر النافذة 
اإللكترونيــة الحكومية )تطبيق ســهل( والتي تم اعتمادهــا من قبل اللجنة 

المكلفة من قبل مجلس الوزراء. 

وقــد ثمن مجلس  إدارة الهيئة جهود  المدير العام باإلنابة وكافة العاملين 
بالهيئة لتحقيق الرســالة النبيلة لخدمة القصر والمشــمولين برعاية الهيئة 
في ظل الرعاية الســامية لحضرة صاحب الســمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه 

وسمو ولي عهده األمين وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.

اعتماد عدد من تقارير 
أعمال وتوصيات اللجان 

المنبثقة من مجلس إدارة 
الهيئة
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نظمه بيت الزكاة الكويتي

الهيئة شاركت في مشروع السلة الرمضانية

صــرح مراقب األثــالث الخيريــة في الهيئــة العامة لشــؤون الُقصــر جمال 
الفيلكاوي، بأنه انطالقا من رســالة الهيئة الخيرية ومسؤوليتها اإلنسانية 
بادرت الهيئة بالمســاهمة من أموال األثالث الخيرية المشــمولة بوصايتها 

في مشروع السلة الرمضانية الذي نظمه بيت الزكاة الكويتي.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إقامة والئم اإلفطار الرمضانية سنويا، ونظرا 
إلى أزمة فيروس كورونا تم هذا العام توزيع ســالل غذائية تحتوي أصنافا 
متعددة من المواد الغذائية على األسر المستحقة والمتعففة داخل الكويت.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية التي تنظمها 
الهيئة ســنويا لألثالث الخيرية المشمولة برعايتها والتي تحرص من خاللها 
على دعم المشــاريع اإلنســانية والخيرية والصحية داخل الكويت وفي إطار 

وصايا ورغبة الموصين.

أنشطة
الهيئة
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أعلنــت الهيئــة العامة لشــؤون القصر أنه جريــًا على ما اعتاده المشــمولون 
بالرعاية في هذا الوقت من الســنة فقد تم تحويــل مبالغ المؤونة الرمضانية 
لألســر المستحقة للمســاعدات الدورية في حساباتها البنكية إذ استفاد منها 

737 أسرة.

وفــي هذا الصدد أكدت مديرة ادارة الرعايــة االجتماعية والتربوية في الهيئة 
تماضر العمر أن »اإلدارة حرصت على التواصل مع المشــمولين بالرعاية، لتلبية 
احتياجاتهم في هذه الفترة وتيسير أمورهم، من خالل عدة خدمات وهي: صرف 
مصاريف كســوة صيف، ومصاريف طبية للمحجور عليهم، ومتجمع المعاشــات 
الوارد من مؤسسة التأمينات االجتماعية، ومصاريف ضرورية استهالكية لعدد 
3227 مســتفيدًا، وحصر الحســابات الجديدة مع الحرص على اســتمرارية صرف 

المعاش المؤقت لألسر لـ 33 أسرة«. 

وأضافت العمر: »من الخدمات أيضًا، صرف المســاعدات الشــهرية التي تشــمل 
ضعف الدخل وبدل اإليجار لـ 87 أسرة، واستكمال اجراءات فتح الملفات الجديدة 
لـ 18 أسرة، ليكون بذلك إجمالي األسر التي تم التواصل معها وإنجاز معامالتها 

في ظل الظروف الراهنة 1940 أسرة بمعدل 5575 مستفيدًا«.

لصالح 737 أسرة و2300 قاصر

الهيئة تحوِّل مبالغ »المؤونة الرمضانية« 
لحسابات المستحقين من أسر المشمولين بالرعاية

تماضر العمر:
 التواصل مع 1940 أسرة 

تضم 5575 مستفيدًا 
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قررت الهيئة العامة لشــئون القصر صرف مكافــأة االعمال الممتازة لعدد من 
العامليــن وذلك عن جهودهــم خالل العام 2020 والذي شــهد أحداثا وبائية 

استثنائية واغالقا جزئيا وكليا لفترات من العام.

واوضح مدير الهيئة العامة لشئون القصر باإلنابة المهندس حمد عبد اللطيف 
البرجس أن قرار الصرف تم في ضوء قانون انشــاء الهيئة وقرار ديوان الخدمة 
المدنية في هذا الشــأن وتقديرا لما بذله المستحقون للصرف من جهود خالل 

تلك الفترة الحرجة.  

وأضــاف البرجــس أن الهيئة ســتواصل جهودهــا الرامية لتطويــر خدماتها 
المقدمة الى القصر والمشــمولين برعايتها في ظــل الظروف الحالية وقرارات 

مجلس الوزراء بشأن االجراءات االحترازية.
 

هيئة القصر تصرف مكافأة
األعمال الممتازة عن عام 2020

الهيئة ستواصل
 جهودها الرامية لتطوير 

خدماتها المقدمة إلى 
القصر والمشمولين 

برعايتها

أنشطة
الهيئة



13 JUN 2021 Issue No.17

بدء اسـتقبال الـمـراجـعيـن 
عـلى مـنصة »مـتى«

تعلن الـهـيئة الـعـامـة لشـئون الـقصر عـن بدء اسـتقبال الـمـراجـعيـن عـلى مـنصة ) مـتى ( التابعة للجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات حسب توجيهات مجلس الوزراء.

https://meta.e.gov.kw
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أنشطة

الهيئة

أكدت الهيئة العامة لشئون القصر تواصل جهودها في مجال تطوير الخدمات 
المقدمة للمشــمولين برعايتها من القصر والفئات االخرى خالل الفترة المقبلة 
عبــر منظومة متكاملة من الخدمات ســواء االلكترونية او المباشــرة بالحضور 
الشخصي ومراجعة ادارات الهيئة المختلفة من خالل نظام المواعيد، مع مراعاة 

االشتراطات الصحية وفي ضوء االلتزام بدوام 30 % من العاملين.

وقــال المدير العام  للهيئــة باإلنابة المهندس حمــد عبداللطيف البرجس إن 
الهيئة انجزت العديد من برامج تطوير خدماتها وتسريع آليات العمل بالتركيز 
علــى الخدمــات االكثر طلبا من قبل المشــمولين برعايتها مــع تفعيل المزيد 
مــن الخدمــات االلكترونية وتعزيز التواصل مع المراجعين عبر وســائل االتصال 
المختلفة والتي تشمل الموقع االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي والواتس 

اب وذلك للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم.

هيئة القصر تواصل تطوير خدماتها
وتحوِّل المساعدات للمستحقين قبل العيد

م. حمد البرجس:
 860 أسرة تضم 2513 
مستفيدًا تنطبق عليهم 

الشروط والضوابط

أنشطة
الهيئة



15 JUN 2021 Issue No.17

من جهة أخرى كشــف البرجس عن انتهاء الهيئة من إيداع مســاعدات عيد 
الفطر للمســتحقين من القصر والمشــمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 
860 أســرة تضم 2513 مســتفيدًا ممــن تنطبق عليهم الشــروط والضوابط 
في حســاباتهم المصرفية، وذلك بالرغم من ظروف العمل الحالية واإلجراءات 

االحترازية والوقائية المعمول بها بالدولة.

وتقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد وســمو ولي عهده األمين ولكافة العاملين بالهيئة والقائمين عليها 
والمشــمولين برعايتها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا اهلل عز وجل 
بــزوال هذه الغمــة ورفع الوباء وأن يحفظ وطننــا الكويت من كل مكروه، 
مؤكدا أن رواتب القصر والمشمولين بالرعاية سيتم ايداعها قبل حلول العيد.

برامج لتطوير الخدمات 
وتسريع آليات العمل 
بالتركيز على الخدمات 

األكثر طلبًا
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واصــل مكتب المدير العام أعماله  خالل الربــع الثاني من العام 2021 من خالل تنظيم 
مواعيد واجتماعات المدير العام باإلنابة مع الجهات من داخل الهيئة وخارجها، إضافة 
الــى ترتيب عملية اســتقبال المدير العام باإلنابة للمراجعيــن واعطاء المواعيد الالزمة 
لذلك واالجابة عن تســاؤالتهم حســب القوانين واللوائح المعمــول بها والعمل على 

حلها بالتنسيق مع االدارات المختصة بالهيئة. 

كمــا تواصلــت أعمال المكتــب في مجال اســتقبال البريــد وفرز وتصنيــف المواضيع 
والدراســات والمقترحات القانونية والحاالت االجتماعية واالســتثمارية المعروضة على 

مكتب المدير العام واصل أعماله
خالل الربع الثاني من العام 2021

متابعة إنجاز الملفات 
مع إدارات الهيئة من 

النواحي اإلدارية والقانونية 
واالجتماعية واالستثمارية

أنشطة
الهيئة
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المدير العام باإلنابة وتسجيلها وتوجيهها لجهة االختصاص، فضال عن القيام 
بأعمال السكرتارية واالعمال االدارية الخاصة بالمكتب.

كذلك اســتمرت اعمال متابعة انجاز المواضيع المحالة من المدير العام باإلنابة 
إلــى مختلــف إدارات الهيئــة من النواحــي االداريــة والقانونيــة واالجتماعية 
واالســتثمارية، إضافة الى الرد على االستفسارات وتنفيذ التكليفات، هذا الى 
جانب بحث وجمع البيانات وتقديم المشــورة للمديــر العام باإلنابة من الناحية 

القانونية واالجتماعية واالستثمارية.

فرز وتصنيف 
الدراسات والمقترحات 

القانونية والحاالت 
االجتماعية واالستثمارية 

المعروضة
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نجحــت إدارة االســتثمار التابعة لقطاع تنميــة اموال القصر في انجــاز عدة مهام 
خالل الربع الثاني من العام 2021، وكشف تقرير االدارة عن بحث فرص استثمارية 
لطلبــات تأجير معروضة على الهيئة عن طريق الشــركة المديــرة للعقارات، كما 
تــم منح إعفاءات اإليجارات المطلوبة من الشــركة لصالح العمالء بســبب تداعيات 
كورونا، كذلك تمت متابعة مستجدات انتهاء أعمال البناء للعقارات، كما تم إعداد 

التقارير الخاصة بعقارات االستثمار الجماعي وإحصائيات عمل الموظفين. 
 وفــي التفاصيل اشــار التقرير الى أنه جار تأهيل وترميــم مبنى المهبولة تمهيدا 
للتأجير، كما تم دراســة عروض التأجير لعقارات الهيئة والمقدمة من خالل شركة 

المرافق الختيار األنسب منها.

كمــا تمت الموافقة على اعفاء بعض المســتأجرين من دفع اإليجارات المســتحقة 
نظرا للظروف االســتثنائية لفايروس كورونا المستجد وفق قرار توصية في جلسة 

مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لعام 2020.

اما فيما يتعلق بمستجدات أعمال البناء للعقارات فقد تم متابعة العمل على اطالق 
التيار الكهربائي في احد العقارات، كما تم توقيع عقد خاص بأعمال بناء بعقار آخر 

وجار التجهيز بموقع المشروع.

إدارة االستثمار تبحث عروض تأجير
ومستجدات أعمال بناء عقارات أخرى

إطالق التيار الكهربائي
 في أحد العقارات و توقيع 

عقد خاص بأعمال بناء 
بعقار آخر

أنشطة
الهيئة
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كذلــك أعــدت االدارة عدة تقارير تتعلــق بعقارات الهيئة والمســاعدة في الرد على استفســارات ديوان 
المحاسبة  هذا الى جانب متابعة مستجدات موضوع الهدم وإعادة البناء بالتعاون مع اإلدارة الهندسية، 
فضال عن متابعة اخر مستجدات اإليجارات والديون المستحقة على المستأجرين المتخلفين عن السداد مع 

اإلدارة القانونية.

إنشاء 7 ودائع استثمارية بالدينار وتحصيل
أرباح  من 3 شركات عقارية ومؤسسة مالية

تمكن قســم االســتثمار النقدي من انشــاء 7 ودائع اســتثمارية بالدينار الكويتــي كما تم تحصيل أربــاح من 9 صناديق 
استثمارية وصك استثماري، كما تم استرداد جزء من رأس مال محفظة استثمارية هذا الى جانب استحقاق 6 ودائع. 

كمــا تم تدريب الموظفين علــى متابعة وإدارة جميع انواع المحافظ المالية والعقاريــة واقامة دورات من الجهات التي 
تساهم فيها الهيئة.  اما قسم استثمار االسهم فقد قام بتحصيل أرباح  من 3 شركات عقارية ومؤسسة مالية، اضافة 

الى حضور جمعيات عمومية لـ 5 شركات ومؤسسة مالية، كما تم بيع جزء من حصة الهيئة في شركة عقارية. 
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واصلــت إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب خــالل الربع الثاني مــن العام 2021 
تنظيــم دورات تدريب عن بعــد وفق الخطة التدريبية المعتمدة والتي تشــمل 
العديــد مــن المجــاالت وتســتهدف عــددًا كبيــرًا مــن العاملين فــي مختلف 

واالقسام. االدارات 

كمــا تم خــالل الفترة انجاز مشــروع تحديــث اختصاصات الهيئــة، اضافة 
الــى اعتماد إجراءات ســير العمــل لمعظم القطاعات وتحديــث اختصاصات 
ادارات أهمهــا مركز نظــم المعلومات و اإلدارة الهندســية وإدارة مالية 
القصــر وإدارة الفــروع الخارجيــة واإلدارة العقاريــة ومكتــب التفتيــش 

تنظيم دورات تدريب متنوعة عن بعد
خالل الربع الثاني من العام 2021

اعتماد إجراءات سير العمل 
من قبل المدير العام 

ورؤساء قطاعات رعاية 
القصر والشئون اإلدارية 

والشئون القانونية 

أنشطة
الهيئة
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والتدقيــق، فضال عــن تنفيذ دورات تدريبه تخصصية في مجال الحاســب 
اآللي.

كما تم االنتهاء من اســتحداث مشــروع اختصاصات كل من: إدارة االستثمار 
وقسم البحوث والدراســات وبانتظار اعتمادها بشكل نهائي.

وتــم  االنتهــاء مــن اعتمــاد إجــراءات ســير العمــل من قبــل المديــر العام 
ورؤســاء قطاعات شئون رعاية القصر والشــئون اإلدارية والمالية والتطوير 

اإلداري والشــئون القانونية واالثــالث الخيرية.

تحديث اختصاصات مركز 
نظم المعلومات واإلدارة 
الهندسية ومالية القصر 

والفروع والعقارية ومكتب 
التفتيش والتدقيق
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تمكنت إدارة الخدمة والمتابعة التابعة لقطاع شــئون رعاية القصر خالل الربع 
الثاني من العام 2021 من اعداد دليل إجراءات العمل لجميع المعامالت بكافة 
اقســام اإلدارة، كمــا تم التعاون مــع اإلدارة المالية ومركــز نظم المعلومات 
لتنظيــم العمل لصرف المســتحقات وإدخــال اآليبانات البنكية للمســتفيدين 

الراشدين.

وبــدأت االدارة في تطوير آلية متابعة المعامالت مع إدارات الهيئة المختلفة، 
اضافــة الــى متابعة الطلبــات المقدمــة اون الين المتعلقة بمعامالت قســم 

الخدمة.

إدارة الخدمة والمتابعة تطور آلية
متابعة المعامالت مع إدارات الهيئة

قسم االستقبال واصل 
الرد على استفسار العمالء 

وإعداد الكتب بإجمالي 
1277 معاملة

أنشطة
الهيئة
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وقد واصل قســم االســتقبال الــرد على استفســار العمالء، واعــداد الكتب 
بإجمالــي 1277 معاملة، بما فيها المعامالت المتعلقة باإلدارات االخرى مثل 
اإلدارة العقارية وإدارة النشاط التجاري للتركات واإلدارة الهندسية واإلدارة 
المالية، اضافة الى الكتب الموجهة للبنوك  ووزارة الداخلية واللجان الخيرية 
ووزارة الشئون االجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

كما انجز قســم الخدمة نماذج طلبات التصرفات واالستفسارات والمعامالت 
والكتب الخارجية ومتابعة المعامالت واالستفسار عن األسهم وطلبات بيعها 

وفرزها والتفويضات والتوكيالت المتعلقة بها بإجمالي 1324 معاملة.

قسم الخدمة أنجز 1326 
معاملة منها طلبات 

التصرفات واالستفسارات 
والكتب الخارجية
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واصلــت ادارة الرعايــة االجتماعيــة والتربويــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 
ــية  ــية والدراس ــرية والنفس ــة واألس ــات المالي ــة الخدم ــر كاف 2021 توفي
للُقّصــر المشــمولين بوصايــة الهيئــة. إضافة الــى بحث الحــاالت االجتماعية 
لألســر المشــمول ُقّصرهــا بالوصايــة مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة لتوفيــر 
الرعايــة الفرديــة واالجتماعيــة. وكذلــك تحــرص اإلدارة علــى دراســة 
المشــاكل والخالفــات األســرية وتقتــرح الحلــول المناســبة لهــا عبــر إجــراء 
البحــوث الشــاملة لمعرفــة األوضــاع االجتماعيــة والماليــة والســكنية 

للُقّصــر وتحديــد االحتياجــات الضروريــة لألســر المعنيــة.
ونجحــت االدارة خــالل الفتــرة فــي تنظيــم عــدد مــن االنشــطة والفعاليــات 
أهمهــا تقديــم مســاعدات عيــد الفطــر خــالل شــهر مايــو 2021 ، وذلــك 

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية قدمت
المساعدات الدورية للمستحقين لشهر يونيو

تنظيم حفل المتفوقين
 من أبناء الهيئة في 

المراحل التعليمية المختلفة

أنشطة
الهيئة
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اضافــة الــى المســاعدات الدوريــة للمســتحقين لشــهر يونيــو، كمــا قامت 
االدارة باإلشــراف علــى تنظيــم حفــل المتفوقيــن مــن ابنــاء الهيئــة فــي 

المراحــل التعليميــة المختلفــة.

ــف  ــي مختل ــالت ف ــاز أالف المعام ــي انج ــت االدارة ف ــرة نجح ــالل الفت وخ
مجــاالت عمــل االدارة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تكريــم 
المتفوقيــن ودروس التقويــة واألنشــطة الترفيهيــة وكذلــك تلبيــة 
االحتياجــات العائليــة والمتخصصــة للتأثيــث والســفر والــزواج وشــراء 

ــا.  ــالج وغيره ــدارس والع ــف الم ــاء ومصاري ــزة والكس االجه

توفير كافة الخدمات 
المالية واألسرية والنفسية 

والدراسية للمشمولين 
بالرعاية
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كثفــت ادارة الفــروع الخارجيــة نشــاطها خــالل الربع الســنوي الثانــي لعام 
2021 فــي مجال خدمة المشــمولين بوصاية الهيئة فــي محافظتي االحمدي 

و الجهــراء و فــروع الحكومــة مول بإنجاز نحــو 5 آالف معاملــة متنوعة.

وتمكــن فــرع األحمدي من انجــاز 2777 معاملــة منهــا 1443 معاملة تخص 
الخدمــة و المتابعــة و1334 معاملة تخــص التركة.

إدارة الفروع أنجزت نحو 5 آالف معاملة
خالل الربع الثاني من العام 2021

فرع األحمدي أنجز 2777 
معاملة منها 1443 معاملة 

تخص الخدمة و المتابعة 
و1334 معاملة تخص 

التركة

أنشطة
الهيئة



27 JUN 2021 Issue No.17

امــا فــرع الجهــراء فقــد انجــز 1888 معامــالت منهــا 1003 معاملة تخص 
الخدمــة والمتابعــة و 885 معاملــة تخــص التركة.

وفــي الحكومــة مول بمنطقة جليب الشــيوخ تــم انجــاز 118 معاملة منها 
117 معاملــة تخــص الخدمة والمتابعــة . فيما انجز فــرع الحكومة مول في 
بــرج التحريــر 13 معاملــة، امــا فــرع الحكومة مــول بالقرين فقــد انجز 29 

ملة. معا

تواصل استقبال
 المراجعين في فروع 

الجهراء والحكومة مول 
في جليب الشيوخ

 وبرج التحرير والقرين 
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انجــزت إدارة ماليــة القصــر  العديد من المعامالت خالل الربــع الثاني من العام 
2021 وخصوصــا في مجال عمليــات التحويالت البنكية للمشــمولين بالرعاية 
ممــا أدى إلــى تقليل فــي عملية صرف الشــيكات، كما تم توزيــع األرباح على 

المشمولين بالوصاية.

وتم تسليم 1128 شيكًا وايداع 40 في حسابات المستحقين، كما تم إجراء 49 
تسوية للشيكات المنصرفـة اضافة الى عمل 1626 إشعارًا وإصدار 90 كتابًا .

وإدارة ماليــة الُقّصــر من خالل أقســامها الســبعة التي تتكــون منها وهي: 
)قســم التدقيق، قسم الحسابات الجارية، قسم المعاشات، قسم البنوك، قسم 
االستثمار، قسم الذمم، قسم الصندوق مناط بها اإلشراف والمتابعة لحسابات 
المشــمولين بالرعاية اعتبارا من فتح ملف للمشــمولين بالرعاية وحتى انتهاء 
الملف وإغالقه بســبب زوال ســبب فتح الملف ، وهي مصب لجميع المعامالت 

والكتب الواردة من جميع إدارات الهيئة وجهات الدولة المختلفة.

مالية القصر سلِّمت 1128 شيكًا
وأودعت 40 في حسابات المستحقين

49 تسوية للشيكات 
المنصرفـة و 1626 إشعارًا 

وإصدار 90 كتابًا 

أنشطة
الهيئة
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وتشــمل المعامالت على سبيل المثال ال الحصر قبض المعاشات والمستحقات 
الواردة من جهات الدولة المختلفة للمشمولين بالرعاية،  والقيام باإلجراءات 
المحاســبية إلثبــات تلك المعاشــات والمســتحقات فــي الحســابات الخاصة 
بهــم داخــل الهيئة ثم القيام بعملية تحويل تلك المعاشــات والمســتحقات 
لحســاباتهم لدى البنوك أو اتخاذ إجراءات الصرف من داخل الهيئة لمن ليس 

له حساب خارجي.

كمــا يقع على عاتقها عبء متابعة االســتثمارات وحســابات البنوك التابعة 
للهيئــة من خالل نظام رقابي معد لذلك. كما تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة 
عن اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة وهي التي تقوم بإعداد التقارير 
والقوائــم الماليــة التي تســاعد اإلدارة العليا على اتخاذ القــرارات التي تخدم 
مصالح المشــمولين بالرعاية، وكذلك تقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية 
لمدقــق الحســابات الخارجــي لمســاعدته على إنجــاز وتقديم نتائــج األعمال 

السنوية من خالل ميزانية المشمولين بالرعاية بنهاية العام المالي.
 

متابعة االستثمارات 
وحسابات البنوك التابعة 
للهيئة من خالل نظام 
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أنشطة

الهيئة

تمكنــت اإلدارة العقارية المعنية بكافــة اإلجراءات المتعلقــة بعقارات القّصر 
والمشــمولين برعايــة الهيئة من انجاز مئات المعامالت خــالل الربع الثاني من 

العام الجاري.

وفيما يتعلق بقسم المعامالت العقارية فقد انجز 65 معاملة للمؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية و19 معاملة إلدارة التسجيل العقاري  بإجمالي 133 معاملة 

لجميع الجهات.

كما تمكن قسم التداول العقاري من انجاز معامالت بيع وشراء ولعقارات داخل 
وخارج الكويت اضافة الى االستمارات والسندات والكتب. 

اإلدارة العقارية أنجزت مئات المعامالت لتطوير 
وإدارةعقــارات القّصر والمشــمولين بالرعاية 

خالل الربع الثاني

65 معاملة للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية 

و19 معاملة إلدارة 
التسجيل العقاري  

أنشطة
الهيئة
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اما قسم إدارة العقار فقد عقد 13 اجتماعا مع الشركة المديرة و انجز 201 سند 
محاسبي و 6 تقارير اضافة الى معامالت براءة الذمة والتفويض والشيكات.

 كما قام قســم التحصيل بتحويل عقارين للشركة المديرة للعقارات ، اضافة 
الى تقييم 73 عقارًا.

وتمارس االدارة اختصاصاتها عبر عمليات بيع وشراء وتصفية وتثمين وتقييم 
العقارات وإجراءاتها وبما يشمل أيضا فتح الملفات وتخصيص البيوت واصدار 
الوثائق وســداد االقســاط والمديونيات ونقل الملكيــة وغيرها، اضافة الى 
إدارة ومتابعــة العقــارات العائــدة للهيئــة والمشــمولين بالرعاية واألثالث 

الخيرية إدارة شاملة لتحقيق أفضل عائد مالي. 

عقد 13 اجتماعا مع 
الشركة المديرة وتحويل 

عقارين جديدين لها 
وتقييم 73 عقارًا 
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تمكنت اإلدارة الهندسية خالل الربع الثاني من العام الجاري من انجاز عدد من 
معامالت االنشــاء والترميم للعقارات الخاصة بالمشــمولين بالرعاية وذلك من 

خالل الكشف الموقعي واالشراف الهندسي للجهاز الفني الخاص باإلدارة.

اما مشاريع تطوير عقارات االستثمار الجماعي فقد تواصلت فيها االعمال حيث 

اإلدارة الهندسية واصلت أعمال البناء والترميم 
للعقارات الخاصة بالمشمولين بالرعاية 

إطالق التيار الكهربائي 
في بناية بنيد القار 
لالستثمار السكني

أنشطة
الهيئة
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شــهدت بناية بنيد القار لالستثمار السكني إطالق التيار الكهربائي، كما تم 
وضع حجر االساس لعمارة العيادات الطبية الكائنة في منطقة الرقعي. 

كمــا واصل الجهاز الفني جميع اعمال الصيانة في مبنى مقر الهيئة ومواقف 
السيارات وأفرع الهيئة بمحافظتي الجهراء واألحمدي. 

وضع حجر األساس لعمارة 
العيادات الطبية الكائنة في 

منطقة الرقعي 
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واصــل مركز نظم المعلومــات تقديم أحدث البرامــج والتقنيات في مجال 
تكنولوجيــا المعلومات ورفــع كفاءة الخدمات المقدمــة من خالل تطوير 
البرامــج والتدريــب عليهــا وتطبيقها في جميــع إدارات الهيئــة وتوفير 
وصول الخدمة الى المســتخدم النهائي بالشكل األمثل واالسهل وتقديم 

الدعم الفني للمستخدمين لحل المشاكل المتعلقة باألجهزة والبرامج.

وتــم البدء في نظام المالية والمشــتريات ونظام آلــي ومتكامل إلجراءات 
التخٌزين والصرف ومتابعة البالغات لمراقبة التشغيل.

كمــا تواصلت أعمال ادارة انظمة الســرية والصالحيــات والتخزين والصرف 
ودراســة وتصميم نظام األدلة والبرامج، واســتكمال المكتبة اإللكترونية 
والتي تستهدف تحويل األدلة والبرامج إلى نسخ إلكترونية ليتم توفيرها 

بصورة آلية لتسهيل عملية البحث والرجوع إلى البرامج بسالسة.

امــا أعمال الربط مع الجهات االخــرى ومنها وزارة الداخلية وبنك االئتمان 
وهيئة شئون االعاقة فقد تواصلت اعمال التطوير بها. 

مركز نظم المعلومات يبدأ بتصميم نظامين 
للمالية والمشتريات وإلجراءات التخٌزين والصرف

تواصل أعمال إدارة أنظمة 
السرية والصالحيات 
واستكمال المكتبة 

اإللكترونية

أنشطة
الهيئة
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كذلــك تــم انجــاز نســب كبيــرة مــن نظــم اإلدارة الماليــة للعمليــات 
المحاســبية الخاصة برفع المســتوى المعيشي، ومشــروع تعديل النظام 
المحاســبي ومشــروع حفظ واســترجاع الوثائق، ونظام الجرد والتطبيق 

الحكومــي الموحد للخدمــات االلكترونية )نظام ســهل(.

كمــا تم انجــاز نظــام إدخال األســهم للمشــمولين برعايــة الهيئة مع 
كافــة العمليات المتعلقة باألســهم من أرباح واكتتــاب، وتم البدء في 
نظــام المالية والمشــتريات، اضافة الــى تدريب الموظفيــن الجدد على 

أنظمــة أوراكل، ونظام الصرف التلقائي لمســتحقات الراشــدين.

وقــام المركــز بتحديــث بيانات األنظمــة والقيــام بتعديــالت على كل 
مــا يخص غرفــة التشــغيل وتدريب موظفــي الهيئة علــى إدارة العمل 
عــن بعد، وكذلــك تطويــر خدمات الربــط لنظــام التراســل اإللكتروني 
الحكومــي، اضافــة الــى توفيــر صالحيــات للعمــل عــن بعــد لموظفي 

. لهيئة ا

تحديث بيانات األنظمة 
والقيام بتعديالت غرفة 

التشغيل وتدريب موظفي 
الهيئة
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كثفت إدارة العالقات العامة واإلعالم أنشــطتها خالل الربع الثاني من العام 
2021 من خالل متابعة اصدارات الهيئة وأهمها التقرير السنوي لعام 2020 
والنشرة الفصلية " الوفاء" والتي تركز على متابعة انشطة وانجازات الهيئة 
إضافــة الــى متابعة التواصل مع وســائل االعــالم واعداد المــواد االعالمية 

المختلفة اضافة الى تنظيم االنشطة والفعاليات ذات الصلة بعمل الهيئة.

وقامــت االدارة خــالل الفترة باســتكمال التقرير الســنوي للهيئــة وإعداد 
وصياغة جميع االخبار الصحفية الخاصة بالهيئة، وارســالها بشــكل مباشــر 
لجميع الصحــف الكويتية التقليديــة وااللكترونية، اضافة الى الرد المباشــر 

إدارة العالقات العامة واإلعالم كثفت
أنشطتها خالل الربع الثاني من 2021

متابعة إصدار التقرير 
السنوي ونشرة الوفاء 
الفصلية الخاصة بالهيئة

أنشطة
الهيئة
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على جميع استفســارات المراجعين وشكاواهم عبر خدمة الواتساب، فضال 
عن المشــاركة في تنظيم فعالية القرقيعان الســنوية بمشاركة عدد من 

موظفي الهيئة والمشمولين برعايتها.

كمــا بدأت االدارة في تعزيز التواصل بكافة وســائل اإلعالم وكذلك تزويد 
جمهــور المراجعيــن بكافة اإلصــدارات والكتيبات اإلرشــادية واســتطالع 
آراء الجمهــور، كما أنجزت أخبارًا ولقاءات وتصريحــات صحفية إضافة إلى 
التوضيحــات والردود واإلعالنات كما عززت الهيئة نشــاطها على وســائل 

التواصل االجتماعي.  

إعداد المواد اإلعالمية 
الخاصة بالهيئة وإرسالها 

لوسائل اإلعالم المحلية
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واصلت اإلدارة القانونية نشــاطها في مجال دارســة الدعــاوى المتعلقة 
بالهيئــة أمــام الجهــات القانونية الحكوميــة والبت فيها وإبــداء الرأي 
القانوني وحل المشــاكل االستشــارية ودراســة الطلبات الخاصة بالديون 
ومــدى قبولها تحت وصايــة الهيئة وذلك خــالل الربع الثانــي من العام 

.2021

 وبلــغ عدد القضايــا المتداولة بأنواعها )أحوال شــخصية وتجاري ومدني 
وإداري وعمالــي( التــي تم التعامــل معها 128 قضية خــالل الفترة منها 
122 قضية تم انجازها، كما انجز قسم الرأي والعقود 196 معاملة تشمل 
توكيالت وعقودًا وآراء، كذلك انجز قسم الديون 150 ملفًا للحجز والديون. 

كما نجح قسم اإلعالن ومتابعة القضايا في تحصيل نحو 184 ألف دينار

اإلدارة القانونية تداولت 128 قضية متنوعة
خالل الربع الثاني من العام 2021

قسم الرأي والعقود 
أنجز 196 معاملة تشمل 
توكيالت وعقودًا وآراء 

منها 122 قضية 

أنشطة
الهيئة
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يذكر أن اإلدارة القانونية تختص بمهمة إعداد النظم والقرارات واللوائح التي 
تســتوجبها طبيعة العمل في الهيئة بما يحقق مصالح القصر والمشــمولين 
برعايتها والمحافظة على أموالهم وكذلك حل الخالفات التي قد تنشــأ بين 

الورثة بصورة ودية قبل اللجوء إلى القضاء.

كمــا تقوم اإلدارة بإعداد كافة القضايا والدفوع أمام القضاء وإرســالها إلى 
إدارة الفتوى والتشــريع.  وكذلك الرد على األقسام واإلدارات المختلفة فيما 
يتعلــق بالشــق القانوني لعملهــا وكل ما يحال إليها مــن اإلدارة العليا من 
مذكــرات وطلــب آراء قانونية وإصــدار قرارات الحجر والقوامــة وإبداء الرأي 
حــول ديون التركات والرد علــى إدارة التنفيذ فيما يتعلــق بالحجز التنفيذي 

والتحفظي.

قسم الديون أنجز 150 
ملفًا وقسم اإلعالن 

ومتابعة القضايا واصل 
تحصيل المستحقات
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عقــدت الهيئة 12 اجتماعــا متنوعا منها اجتماع لمجلــس ادارتها واجتماعان 
للجنــة التــركات واجتماعــان للجنة االثــالث الخيرية والمســاعدات االجتماعية 
واجتماعان للجنة التدقيق و5 اجتماعات للجنة تنمية أموال القصر منها اجتماع 

بالتمرير.
واتخذ المجلس واللجان المنبثقة عنه 101 قرار منها:

• توزيع أرباح بنســبة 6 % على أرصدة المشــمولين بوصاية الهيئة المستحق 
عليها أرباح لسنة 2020.

• الموافقة على الخطة االستثمارية السنوية لعام 2021.
• الموافقة على الموازنة التقديرية لمالية المشــمولين برعاية الهيئة العامة 

لشئون القصر لعام 2021.
• إقرار الئحة الشراكة بين الهيئة العامة لشئون القصر والغير .

• اعتماد التقرير الخاص بحساب االستقطاعات والمنصرف خالل العام 2020.
• إقــرار الئحــة ضوابط الصرف من حســابات األثالث الخيرية علــى أن يتم رفع 

تقييم لالئحة خالل سنة من تطبيقها .
• الموافقــة علــى تعديل المــادة الثانية من قرار رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
رقم 8 لســنة 2019 بشــأن ضوابط صرف المكافاة المالية المقررة لموظفي 

الهيئة من حساب االستقطاعات .

الهيئة عقدت 12 اجتماعًا وأصدرت 101 قرار
ووافقت على الخطة االســتثمارية الســنوية 

لعام 2021

اعتماد الئحة الشراكة 
بين الهيئة والغير وإقرار 

اكتتابات واستثمارات 
جديدة

أنشطة
الهيئة
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• الموافقــة علــى مقتــرح التبــرع لحملة )فزعــة القدس( االغاثية للشــعب 
الفلســطيني من ريع حســاب األثالث الخيرية الموجهــة ووصاياها لعموم 

الخيرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
• الموافقــة على تخصيص مبلغ مســاعدة مالية من حســاب األثالث الخيرية 
الموجهة وصاياها لعموم الخيرات لســداد رســوم االختبارات التشــخيصية 
للقصر المعســرين الذين تنطبــق عليهم ضوابط المســاعدة الدورية وأي 
رســوم أخرى ضرورية خاصة في هذا الشــأن شــريطة عدم تقديمها مجاًنا 

من قبل الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة أو أي جهة أخرى .
• الموافقة على التبرع بمبلغ من حســاب األثالث الخيرية الموجهة وصاياها 

لعموم الخيرات كمساهمة من الهيئة لمركز تقويم وتعليم الطفل.
• الموافقة على تطبيق سياســة األمانة العامــة لألوقاف في اإلعفاءات على 

مستأجري العقارات التجارية العائدة للهيئة .
• الموافقة على العرض المقدم من شركة استثمارية إلنشاء محفظة خليجية 

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بإدارتها.
• الموافقــة علــى االكتتاب في صنــدوق اإلجارة والتمويل اإلســالمي الثاني 

والعشرين المحدود المقدم من أحد البنوك المحلية.

اعتماد ضوابط صرف 
المكافأة المالية 

ومساعدات متنوعة 
ضمن الضوابط 
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واصلت إدارة الشــئون اإلدارية اعمالها االعتياديــة خالل الربع الثاني من العام 
2021، حيث تمكن قســم شــئون العاملين من إنجاز كشوف الترقية باالختيار 
للموظفين المســتوفين للشــروط وانجاز 1570 إجازة مــا بين دورية و طارئة 

ومرضية وأخرى .

كما اســتمر العمل بنظام البصمة في مراقبة دوام موظفي الهيئة واســتخراج 
كافة التقارير الخاصة بدوام الموظف سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية 
وربط التقرير الســنوي للموظف باإلضافة إلى تطوير نظام البصمة بما يتناسب 

مع أحكام وضوابط الدوام الرسمي الوارد من ديوان الخدمة المدنية .

كذلــك تــم صرف بدالت الموقــع واجتماعــات اللجان وفرق العمــل واالضافي، 

إدارة الشئون اإلدارية تابعت تنفيذ 3 قرارات
وزارية منها 93 قرارًا اداريًا و4 تعاميم

7 قـرارات تعيين 
و5 قـرارات استقالة وتقاعد  

وقرارا ندب خارجي

أنشطة
الهيئة
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وإعـــداد المذكــرات والقرارات اإلداريــة والكتب في جميع المجــاالت اإلدارية 
ضمن قوانين الخدمة المدنية.

كما تابع قســم الخدمات العامة حركة ســيارات طلبات تنفيــذ الخدمة، كما 
تابع قسم التعيينات وإنهاء الخدمة تنفيذ 7 قـرارات تعيين وإصدار 31 كتابًا 

للوزارات والهيئات و5 قـرارات استقالة وتقاعد وقراري ندب خارجي.

وتابع قســم الســجل العام 12800 كتاب وارد و3017 كتابــًا صادرًا و2834 
كتابًا تراسل إلكتروني واردًا  و4238 كتابًا  تراسل إلكتروني صادرًا، كما تابع 

93 قرارًا اداريًا و4 تعاميم و3 قرارات وزارية. 

صرف بدالت الموقع 
واجتماعات اللجان وفرق 

العمل واإلضافي 
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واصلت مراقبة األثالث الخيرية نشــاطها خالل الربع الثاني من العام 2021 عبر 
العديــد من المعامالت التي تخص 31 ثلثًا خيريًا بالتعاون مع اإلدارات المختصة، 
وإعداد الدراســات عن وضع وتنمية األثالث الخيرية والمشــاريع الخيرية ومنها 
صرف دفعات نقدية لدار الزنكي وخصوصا الصيانة والحراســة والتنظيف وبحث 
13 طلــب صرف مســاعدات اجتماعية، فضال عــن الزيــارات الميدانية، هذا الى 
جانب تطوير العمل في المراقبة، واعداد 6 دراسات بشأن حفظ وتنمية االثالث 

الخيرية.

يذكــر أن رؤية مراقبة األثالث الخيرية تنطلق من إحياء الســنة الكريمة وهي 
الثلــث الخيــري )الوصيــة( وتطوير أســاليب تنفيذهــا وفق أحكام الشــريعة 
اإلسالمية. حيث أنفقت الهيئة من األثالث الخيرية على العديد من المساعدات 
للمســتحقين منها المســاعدات الدورية والمساعدات الدراســية والمساعدات 

مراقبة األثالث الخيرية تطور آليات العمل
وتعّد 6 دراسات لحفظها وتنميتها

صرف دفعات نقدية 
ألعمال الصيانة والحراسة 
والتنظيف في دار الزنكي

أنشطة
الهيئة
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الماليــة لعالج أبنــاء وأحفاد أصحاب األثــالث الخيرية وشــراء األضاحي وذلك 
تنفيذًا لنص الوصايا من أصحاب األثالث الخيرية.

وتعمل المراقبة انطالقًا من القانون رقم 67 لســنة 1983 في شــأن إنشــاء 
الهيئة والمواد 9 و 10 و 109 من الدســتور و القانـــون رقم 4 لسنة 1974 
فـي شـأن إدارة شئـون القّصر و المرســوم بالقانــون رقـم 67 لسنــة 1980 
بإصدار الـقـــانون المدني حيث تنص المادة 2 من قانون إنشــاء الهيئة رقم 
67 لســنة 1983 على "إدارة أموال األثالث التي يوصى بها على يدها أو التي 
تعين عليها". كما تنص المادة 11 "أن يكون استثمار أموال القّصر وناقصي 
األهلية أو فاقديهــا وكذلك أموال األثالث وغيرها من األموال التي تديرها 

الهيئة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية".
 

بحث 13 طلب صرف 
مساعدات اجتماعية 

ومواصلة الزيارات الميدانية
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باشــرت إدارة مكتب التفتيش والتدقيق أعمالهــا خالل الربع الثاني من العام 
2021. حيث تم انجاز ما يلي:

أعمال التدقيق
• مراجعة 90 قرارًا إداريًا. 

• إعداد 31 برنامج فحص إجراءات العمل الخاصة بقسم إدارة العقار.
• إعداد 29 تقرير إجراءات العمل الخاصة بقسم إدارة العقار.

• إعداد 42 برنامج فحص إجراءات العمل بقسم التداول العقاري.
• إعداد 36 تقرير إجراءات العمل بقسم التداول العقاري.

• إعداد 6 تقارير تدقيق على إجراءات العمل في قسم المعامالت العقارية.

أعمال أخرى
• إعداد تقرير نتائج الفحص والمراجعة إلجراءات سير عمل في قسمي التحصيل 

والمعامالت العقارية باإلدارة العقارية. 
• متابعــة معالجة المالحظــات ذات األهمية العليا من تقريــر التدقيق إلدارة 

مكتــب التفتيــش والتدقيــق تابــع معالجة 
مالحظات ديوان المحاســبة وجهــاز متابعة 

األداء الحكومي

الرد على األسئلة 
البرلمانية الواردة من 6 
أعضاء في مجلس االمة

أنشطة
الهيئة
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التفتيش والتدقيق للربع الرابع لعام 2020، وكذلك متطلبات فريق ديوان 
المحاسبة. 

• متابعة الرد على األسئلة البرلمانية الخاصة بـ 6 أعضاء في مجلس االمة 
• ارســال البيانــات المالية إلى لجنــة الميزانيات والحســاب الختامي لمجلس 

األمة للمشمولين برعاية الهيئة.
• اعــداد تقرير المتابعة على مالحظات التدقيق على قطاع الشــئون اإلدارية 
والماليــة والتطوير اإلداري، وقطاع شــئون رعاية القصر، وقطاع شــئون 

تنمية أموال القصر
• الــرد علــى جهــاز متابعــة األداء الحكومي علــى التقرير الســنوي لديوان 

المحاسبة.
• االجتمــاع مع لجنة التدقيق. كما تم اعــداد كتاب طلب تفويض لموظفي 

إدارة التفتيش والتدقيق لبرامج إدارات الهيئة.
• الرد على تقرير ديوان المحاســبة بشــأن فحص ومراجعــة تنفيذ ميزانيات 

الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2020/2019.

إرسال البيانات المالية إلى 
لجنة الميزانيات والحساب 

الختامي لمجلس األمة
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يواصــل مجلــس النــواب في مصر مناقشــة مشــروع قانون 
األحــوال الشــخصية الجديــد ومكوناته واهمها بــاب الوالية 
علــى المال، وطبقا للتعداد الســكاني األخير للجهاز المركزي 
للتعبئــة واإلحصاء، فإن 10.7 % مــن اإلناث في مصر أرامل، 
مقابــل 2.3 % للذكور، وبلغ عددهم 3 ماليين أرمل، وتطبق 
عليهم المادة 39 من قانون األحوال الشخصية رقم 19 لسنة 
1952 والخاصــة بالواليــة علــى المال بما فيه مــن معوقات 
وغيــاب مرونة فــي النص، حيث ال يجعل مــن األم وصية على 
مال أبنائها بشكل مباشر بعد األب، بل إن وصاية المال تؤول 
للجــد ثــم للعم بعــد األب، وفي حال رغبة األم فــي أن تتولى 
الوصايــة على مــال أبنائها عليها أن تتقــدم بطلب وصاية، 
ولكــن في حــال طلب الجــد أو العم الوصايــة، فإنها تذهب 
إليهما مباشــرة، وتســتمر الوالية حتى بلوغ األبناء 21 سنًة، 
لتواجه األمهات المعاناة مع المجلس الحســبي، وصعوبة في 
الحصــول على ميــراث الزوج بعــد وفاته لضمان حــق األوالد، 

وعدم احترام الموظفين للمواطنين، ومشاكل أخرى.
وجاء الباب األول من القانون للوالية على المال كما يلي..

مادة 103: تثبت الوالية على مال القاصر لألب، ثم للجد إذا لم 
يكــن األب قد اختار وصُيــا، وعلى كل من تثبت له القيام بها 

وال يجوز له أن يتنحى عنها إال بإذن المحكمة.
مادة 104: ال يجوز للولي مباشــرة حق من حقوق الوالية على 

مال القاصر، إال إذا توافرت فيه األهلية الالزمة لمباشــرة هذا 
الحق فيما يتعلق بماله.

مادة 105: ال يدخل في الوالية ما يؤل للقاصر من مال بطريق 
التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

مادة 106: يقــوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة 
عليها، وله إدارتها ووالية التصرف بما يحقق مصلحة القاصر، 

مع مراعاة األحكام المقررة في هذا القانون.
مادة 107: ال يجوز للولي التبرع من مال القاصر إال ألداء واجب 
إنســاني أو عائلي، من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر وجب 
على الولي قبوله، مع مراعاة المادة ) 114 ( من هذا القانون.

مادة 108: ال يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفســه 
أو لزوجــه أو ألقاربه أو ألقاربها إلــى الدرجة الرابعة إال بإذن 

المحكمة، وال يجوز له أن يرهن عقار القاصر.
مــادة 109: مع مراعاة حكم المــادة )115( من هذا القانون، 
ال يجــوز للولي التصرف في العقار أو المحل التجاري أو األوراق 
المالية أو التنازل أو التصالح عليها، إذا زادت حصة القاصر في 
أي منها على 50 ألف جنيه إال بإذن المحكمة المختصة، كما ال 
يجوز له التنازل عن التأمينات أو إضعافها، وال يجوز للمحكمة 
أن ترفــض اإلذن إال إذا كان التصــرف من شــأنه جعل أموال 

القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.
مــادة 110: إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأال يتصرف وليه 

3 ماليين أرمل في مصر في انتظار تعديل قانون 
األحوال الشخصية والوالية على مال القصر

الوفاء 
العربي
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فــي المال الموروث، فال يجوز للولــي أن يتصرف فيه إال بإذن 
المحكمة وتحت إشرافها.

مادة 111: ال يجور للولي إقراض مال القاصر ألحد وال اقتراضه 
إال بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

مادة 112: ال يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر 
لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

مادة 113: ال يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر 
إال بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا اإلذن.

مــادة 114: ال يجــوز للولــي أن يقبل هبــة أو وصية للقاصر 
محملة بآية التزامات إال بإذن المحكمة.

مادة 115: ال تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون 
على مــا آل إلى القاصر بطريق التبرع مــن وليه، ويلزم الولي 

بتقديم كشف حساب عن هذا المال.
مادة 116: لألب أن يتعاقد مع نفســه باســم القاصر، ســواء 
أكان ذلك لحســابه هو أم لحســاب شــخص آخــر، إال إذا نص 
القانــون علــى غير ذلك ال يجــوز للجد -بغيــر إذن المحكمة- 
التصرف في مــال القاصر وال الصلح عليه، وال التنازل عنه، وال 

عن التأمينات أو إضعافها.
مــادة 118: على الولي أن يحرر قائمــة بما يكون للقاصر من 
مــال وكل ما يؤول إليــه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب 
المحكمــة التــي يقع بدائرتهــا موطنه في مــدة ال تزيد على 

شهرين من بدء الوالية، أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 
ويجــوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هــذه القائمة أو التأخير 

في تقديمها تعريًضا لمال القاصر للخطر.
مــادة 119: للولي أن ينفق على نفســه من مــال القاصر إذا 
كانت نفقته واجبة على القاصر، بالقدر الذي يحدده القاضي، 
ولــه كذلــك أن ينفق منه علــى من على القاصــر نفقته، إذا 

قضي له بها، وفي حدود حكم القاضي.
مادة 120: تنتهي الوالية ببلوغ القاصر 21 سنة، وفي السنة 
األخيرة تنظر المحكمة في اســتمرار الوالية، إذا ثبت أن لذلك 

مقتضى.
مادة 121: إذا انتهت الوالية على شخص فال تعود، إال إذا قام 

به سبب من أسباب الحجر.
مــادة 122: إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بســبب ســوء 
تصرف الوالي أو ألي ســبب آخر فللمحكمة أن تقيد الوالية أو 

توقفها أو تسلبها منه.
مــادة 123: توصــي المحكمة بوقــف الواليــة إذا اعتبر الولي 
غائًبــا، أو حكم عليه بالســجن أو بالحبس الواجب النفاذ مدة 

تزيد على سنة.
مــادة 134: يترتــب على الحكم بســلب الواليــة من الولي 
علــى نفس القاصر أو وقفها ســقوط واليته على ماله أو 

وقفها.
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قال مدير عام مؤّسسة تنمية أموال األيتام االردنية عبد الرحيم الهزايمة إن المؤّسسة 
هي المؤسســة الرسمية الوحيدة التي تعنى بإدارة ودائع األيتام، وأضاف الهزايمة أن 
عدد األيتام الذين تقوم المؤسسة بإدارة أموالهم يقارب 45 ألف قاصر ، ويبلغ مجموع 

ودائعهم 200 مليون دينار أردني.

وبيــن الهزايمة أن المؤسســة تضمــن المحافظة علــى اموال االيتــام وتنميتها من 
خــالل امتالكها لمحفظة اســتثمارية متنوعة موزعة على عــدة قطاعات تحقق اعلى 
العوائــد على امــوال االيتام لغايات توزيعهــا في نهاية كل عام علــى اموال االيتام، 
وتقوم المؤسسة باســتثمار اموال االيتام في المرابحات والتأجير التمويلي واالستثمار 
في االســهم واألراضي والمباني وغيرها من مجاالت االستثمار التي تتوافق مع احكام 

الشريعة االسالمية.

مؤّسسة تنمية أموال األيتام األردنية تدير
200 مليون دينار لصالح 45 ألف قاصر

األموال تستثمر في 
المرابحات واالسهم 

والعقارات وفق احكام 
الشريعة االسالمية

الوفاء 
العربي
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وأكد الهزايمة ان الرســالة التي تســعى المؤسسة الى تحقيقها هي المحافظة على 
أموال األيتام واســتثمارها وتنميتها بما يحقق أعلى العوائد عليها في شتى مجاالت 
االســتثمار وفقًا ألحكام الشــريعة اإلســالمية، وتقديم خدمات متميزة من خالل كادر 
كفؤ ومؤهل وفق المعايير العالمية الجيدة في بيئة متعلمة محفزة لإلبداع واالبتكار، 

باإلضافة الى دور المؤسسة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة في المملكة.

و بين الهزايمة ان المؤسســة هي مؤسســة عامة ذات استقالل مالي و اداري إلدارة 
و تنميــة امــوال االيتام و ليس لها عالقة بأموال الخزينــة، وكافة مخصصاتها ذاتية 
بحكم القانون والشرع ، وترتبط المؤسسة بمجلس ادارة مكون من 11 عضوا يرأسها 
ســماحة قاضي القضاة ومجلس ادارة المؤسسة تعتبر بمنزلة الولي العام من الناحية 

الشرعية ألموال االيتام بحسب احكام قانونها الخاص.

المؤسسة يديرها مجلس 
إدارة مكون من 11 عضوًا 

يرأسها سماحة قاضي 
القضاة
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منوعات

أصدر مركز الســيطرة علــى األمراض والوقاية منها بالواليــات المتحدة األمريكية 
تصنيفــه لدول العالم من حيث مخاطر الســفر بالنظر الى انتشــار فيروس كورونا 

المستجد.
ووفــق المركــز األهم عالميا فــي هذا المجال تــم اصدار 4 تصنيفات رئيســية تم 

توضيحها على خريطة دول العالم بخمسة ألوان رئيسية وهي كالتالي:

• المستوى 4 كورونا :   مرتفع جًدا
• المستوى 3  كورونا :  مرتفع

• المستوى 2  كورونا:   متوسط
• المستوى 1  كورونا:   منخفض

• غير معروف

ووفــق التصنيف الصادر عن المركز بنهاية أغســطس 2021 توزعت غالبية الدول 
العربيــة ما بين المرتفع والمرتفع جــدا باللونين االحمر واالحمر الداكن فيما عدا 3 
دول فقط حلت ما بين المنخفض والمتوسط باللونين االصفر والبرتقالي والرمادي 

)غير محدد(.

مركز السيطرة على األمراض األمريكي
يصنف وجهات السفر بحسب انتشار كورونا

3 دول عربية في 
التصنيفين المنخفض 

والمعتدل والبقية ما بين 
المرتفع والمرتفع جدًا
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تكشــف احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تراجع تعداد ســكان الكويت بنحو 300 الفا الى  4.5 ماليين وذلك بفضل 
اجراءات تقييد السفر التي فرضتها الضوابط المصاحبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي ترتب عليها تراجع تعداد الوافدين 

الى 3.15 ماليين نسمة بنهاية يونيو 2021 في مقابل ارتفاع عدد الكويتيين الى 1.47 مليون. 
وفيما يلي أهم االحصاءات الواردة في موقع الهيئة وفق آخر تحديث في يونيو 2021.

• غير الكويتيين يشكلون 68 % من مجمل سكان البالد .
• 2.75 مليون هي جملة العاملين من غير الكويتيين مقابل نحو 400 الف التحاق بعائل.

• 724 الف غير كويتي يعملون في المنازل بنسبة 26 % من مجمل العمالة غير الكويتية.
• 474 الف عامل في الحكومة 76 % منهم كويتيون مقابل 24 % غير كويتيين غالبيتهم في وزارتي التربية والصحة.

• 1.55 مليون يعملون في القطاع الخاص منهم 62 الف كويتي بنسبة 4 % من مجمل العاملين بالقطاع الخاص.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
غير الكويتيين يشكلون 68 % من سكان الكويت

منوعات
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د

مساهمات

حتى تكون سعيدًا ...

مضاوي العثمان 
رئيس قسم اإلعالم 

إدارة العالقات العامة واالعالم 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

الـكل ينشـد السـعادة، ومـن اسـباب الحصـول علـى تلـك السـعادة التـي ينشـدها الجميـع هـي ان ال نجعـل مـن المشـاكل والمعوقات هاجسـا 
يعيـق تلـك السـعادة هـذا إذا علمنـا ان التفـاؤل يعتبـر سـرا مـن أسـرار الحيـاة الجميلـة والسـعيدة ، ولكـي نحيا حياة سـعيدة هانئـة يجب أن 
نحـب مـا هـو موجـود ونأمـل لمـا هـو غيـر موجـود بمعنـى أننـا يجـب أن نسـتمتع بمـا حولنـا سـواء كان فـي ظروفنـا العلميـة او العمليـة أو 

السياسـية أو االجتماعيـة أو االقتصاديـة وغيرهـا.
نحـن كبشـر نتأثـر بـكل مـا يـدور حولنا وقد ال نسـتطيع أن نسـتمتع بحيـاة هانئة و بعالـم هانئ كهذا الذي نطمح إليه مالم نتسـلح بالسـالح 
الـذي يجعلنـا نواصـل الحيـاة بـروح مشـرقة ومترقبـة لمـا هـو قـادم مـن أحـداث ومفاجآت سـواء علـى الصعيـد المحلـي أو الخارجي هـذا ونحن 
نعلـم أنـه لـم يعـد يخفـى علـى أحد منـا أن العالم اصبح قريـة صغيرة ومعظم األحداث والمتغيرات أصبحت تشـكل هاجسـًا لكل شـعوب األرض، 
لذلـك يجـب علينـا أن ال نـدع تلـك المتغيـرات تؤثـر فينـا بالشـكل الـذي يجعلنـا حزينيـن بائسـين ولنعلـم أن الحـزن البـد أن ينتهي إلـى مرحلة 

السـعادة، وأن الحـظ الوفيـر سـيكون حليفنا بـإذن اهلل تعالى .
إنـه مـن المهـم أن نتعلـم كيـف نـرى األمل من شـقوق وزوايـا األيام الصعبـة، وكيف نترقب السـعادة في أحلـك أيامنا، وأيضـا أن نتعلم كيف 
نصـارع حزننـا وألمنـا علينـا أن نتعلـم جيـدا أن دوام الحـال مـن المحـال سـواء كانـت حالـة سـعادة أم شـقاء، فهو قطعـا لن يدوم بل سـيزول 

وتـزول معـه ضبابيـة رؤيـا التفاؤل فالسـعادة هدف أساسـها التفاؤل.
كـن ضـوءًا هاديـا وتفـاءل مهمـا كانـت الظـروف حولـك واالزمـات تحاصـرك، والتي تحـّول األجواء إلى ظالم وسـواد، كـن ضوءا هاديـا، ولذلك 

تغيـر مـا تعـارف عليـه النـاس منـذ زمـان حينما قالـوا: ) بداًل مـن أن تلعن الظالم أشـعل شـمعة(.
السـعادة الداخليـة هـي الراحـة، هـي الطمأنينـة، التي تجعلك تسـتفيد من الظلمـات مهما كان حجمها وسـوادها، ألنك وحـدك فيها ) الضوء 

الهـادي ( القاعـدة فـي ذلك: ) وعسـى أن تكرهوا شـيئا وهـو خير لكم (.
إذن الفرصـة متاحـه أمـام المتفائليـن والمتشـائمين معـا، فالمتفائـل ال يتوقـف عـن آمالـه، والمتفائل يروض نفسـه ويهذب عاداتها السـيئة 
وال يخضـع لهـا، بـل يحولهـا إلـى العـادات الحسـنة ومـن هنـا يبـدأ طريـق التفاؤل، مـا تراه أمـام عينيك، ومـا يظهر لـك كلما فتحـت جفونك  
هـو فـي الحقيقـة مـا تعمـق فـي نفسـك وما اسـتقر في مشـاعرك، وما سـكن في وجدانـك، فالصخـرة التي يلقيهـا القوي ليحفـر طريقه هي 

نفسـها التـي تعتـرض الضعيـف ويحسـبها جباًل ال يسـتطيع تجاوزه .

إضـاءة : »البنـاء يحتـاج إلـى مراحـل والتفـاؤل مـا هو إال خطوات محـددة، وهذه الخطـوة األخيرة هي خطـوة القوي وتتمثل في أمرين حسـن 
الظـن بـاهلل ثم حسـن الظـن بالناس جميعا، حيـث ال مناص من معايشـتهم«. 
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