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الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مسند اإلمارة
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مشعل األحمد الجابر الصباح والية العهد
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الدكتــور/ عادل عيسى اليوســفي 
عضواً

السـيد / عبد الرحمن محمد الجالل
عضواً

السيـد / عبدهللا يوسف الرومي
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القّصر

الدكتــور/ فــؤاد عبدهللا العـمــر
نائباً

الشيـــــخ / سلمان داود الصبــــاح
عضواً

الدكتـور/ حمـود فهد المضـــف 
عضواً

المهندس/ حمد عبداللطيف البرجس
عضواً

السيد / أحمد عبدالعزيز الغنام
عضواً
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للتواصل
دولة الكويت - الشرق 
 ص ب 383 - الصفاة
الرمز البريدي 13004

هاتف :22313000 965+  
التســـويق واإلعـــــالن  
+965 22313331
+965 22313487 

ر الهيئة العامة لشئون القُصَّ
هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة أُنشَئت عام 1938 في عهد المغفور له بإذن هللا الشيخ/ أحمد الجابر 
الصباح أمير الكويت وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ُملحقة ُيشرف عليها وزير العدل. 
وتتمتع بكافة االختصاصات الُمخولة للَوصي أو الَقّيم أو الُمشرف 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.

• اإلشراف على تصرفات األوصياء والقامة اآلخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.
• القوامــة على ناقصي األهليــة وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتييــن الذين لم تعين المحكمة قّيما 

إلدارة أموالهم.
• إدارة أموال األثالث التي يوصى بها على يدها أو التي ُتَعّين عليها.

رئيس التحرير
م.حمد عبداللطيف البرجس
مدير عام الهيئة باإلنابة

مدير التحرير  
ماجدة الفضالة

فريق التحرير
مضاوي عبد العزيز العثمان

أنفال بن خلف
لطيفة الحمدان

عباس راشد البذالي 

هيئة التحرير

pama_govpama.webmaster@pama.gov.kw

alwafakuwait@gmail.com www.pama.gov.kw



م.حمد البرجس
رئيس التحرير- مدير عام الهيئة باإلنابة 

االفتتاحية

جهودنا مستمرة لتحقيق رضا المراجعين
بعـد نجـاح الهيئـة العامـة لشـئون القصـر فـي تجـاوز تداعيـات فيـروس كورونـا، وفـي إطـار 
سـعيها الدائـم لتطويـر الخدمـات المقدمـة لمراجعيهـا مـن المشـمولين بالرعايـة، تأتـي برامـج 
تأهيـل وزيـادة إنتاجيـة وكفـاءة الكوادر الوطنيـة العاملة في مختلف قطاعات وادارات وأقسـام 
الهيئـة وفروعهـا المنتشـرة فـي مناطق البالد في إطـار ايمان قيادة الهيئـة وكوادرها التنفيذية 

بأهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه فـي خدمـة أحد أهـم شـرائح المجتمع التـي تحتـاج للرعاية.

ويبـدأ اهتمـام الهيئـة بالتأهيـل والتدريـب منـذ بدايـة االلتحـاق بالعمـل بالهيئة من خـالل برامج 
التدريـب التوجيهـي المتنوعـة والتي تشـمل ثالثة أقسـام رئيسـية: أولها االمـور اإلدارية: مثل 
حقـوق العامـل والتزاماتـه، مواعيـد العمـل، الئحـة الجـزاءات، الرواتـب والمكافـآت والبدالت، 
خدمـات المؤسسـة مثـل العـالج، مكافـآت التقاعد، أماكـن الخدمـات المختلفة وكيفيـة الحصول 
عليهـا. وثانيهـا: التعريـف بالهيئـة وبمسـئوليات كل قطـاع وإدارة وقسـم. وثالثهـا: تدريـب 
متخصـص لتأهيـل الموظـف للقيـام بمهامـه ويتـم غالبا في مـكان العمل ويكون جـزء كبير منه 

عبـارة عـن تمريـن عملـي علـى أداء العمل تحـت اإلشـراف والتوجيه. 

الحديثـة  اآلليـات  اسـتخدام  فـي  الهيئـة  تتوسـع  والتأهيـل  التدريـب  برامـج  مـع  وبالتـوازي 
إلنجـاز االعمـال وتطويـر النظـم والقواعـد والتوسـع في اسـتخدام تقنية المعلومـات والتواصل 
االلكترونـي فـي االستفسـارات وانجـاز المعامـالت ومواكبـة خطـة الدولـة في التحـول الرقمي.

واألهم أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتطوير خدماتها بشـكل مسـتمر والتواصل مع مراجعيها 
عبـر مختلـف القنـوات بصـورة سـريعة وفعالـة للتعـرف علـى مطالبهـم واحتياجاتهـم والتعامل 
معهـا، بمـا يـؤدي فـي النهايـة لتقليـل زمـن انجـاز المعامـالت والتسـهيل علـى المراجعيـن 

وتحقيـق الرضـا العـام عـن خدمـات الهيئة.
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غالف العدد

اختيار عدد من كوادر الهيئة 
الحكومي  االتصال  مركز  في 

»واصل«

تحت عنوان ) نرعاكم لتزهو 
مقاعد التعليم بآمالكم( الهيئة 
الى  ــعــودة  ال فعالية  نظمت 

المدارس
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Inside the issue

»القّصر« نظمت يوماً ترفيهياً ألبنائها في »األفنيوز«

بمناسبة يوم العمل اإلنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام
هيئة القصر تؤكد على تلبية احتياجات أبنائها والمشمولين برعايتها

إطالق تطبيق »سهل« 
بمشاركة هيئة القصر

هيئة القّصر تفتتح مشروعها العقاري الثامن
في سلسلة الصفاة بمنطقة بنيد القار 
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الذكرى األولى لتولي صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 

مسند اإلمارة
فـي الذكـرى األولـى لتولـي سـمو أميـر البـالد الشـيخ نـواف األحمـد الجابـر الصبـاح مسـند اإلمـارة فـي 29 سـبتمبر 
2020. يتشـرف مديـر عـام الهيئـة العامـة لشـئون القصـر باإلنابـة المهندس / حمد عبـد اللطيف البرجـس  باألصالة 
عـن نفسـه ونيابـة عـن مجلـس ادارة الهيئـة وجميـع العامليـن بها أن يتقـدم بخالص التهانـي لصاحب السـمو وكل أهل 

الكويـت الكـرام والمقيميـن علـى أرضها بهذه المناسـبة السـعيدة.
واوضـح البرجـس أن سـموه تـوج أميـراً للبـالد بعـد نحو 58 عامـاً من العطاء فـي مناصب عدة خـدم خاللها الكويت 
فـي عهـد عـدد مـن أمرائهـا الكـرام، ونـال تزكيتهـم وثقتهم جميعـاً، وبدأهـا بتعيينه محافظـاً لمحافظة حولي ثـم وزيراً 
للداخليـة ثـم وزيـراً للدفـاع فوزيـراً للشـؤون االجتماعيـة والعمـل، ثـم نائبـاً لرئيـس الحـرس الوطنـي فنائبـاً لرئيـس 

مجلـس الـوزراء ووزيـراً للداخليـة، ثـم وليـا للعهـد في السـابع من فبرايـر 2006.
وبـدأت البـالد فـي عهـد سـموه رغـم التحديـات التـي فرضتهـا تداعيـات وبـاء "كورونـا" علـى مسـتوى العالـم أجمع، 
مرحلـة تاريخيـة فـي مسـيرة البنـاء والعطـاء إكمـاالً للمراحـل التي بدأها أسـالفه، كما بـدأت خططاً جديـدة تعتمد فيها 
علـى معطيـات الحاضـر لبنـاء مسـتقبل زاهـر تواكب فيه مسـتجدات العصـر وتطوراته وتتبـوأ المكانة التي تسـتحقها 

إقليميـاً وعالمياً.
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الذكرى األولى لتولي سمو الشيخ 

مشعـــل األحمــــد الجـــابر الصبــاح 

والية العهد

في الذكرى األولى لتولي ســمو الشــيخ مشعل األحمد الجابر الصباح والية العهد في السابع من أكتوبر لعام 2020. 
يتشــرف مدير عام الهيئة العامة لشــئون القصر باإلنابة المهندس / حمد عبد اللطيف البرجس  باألصالة عن نفســه 
ونيابة عن مجلس ادارة الهيئة وجميع العاملين بها أن يتقدم بخالص التهاني لسموه وكل أهل الكويت الكرام والمقيمين 

على أرضها بهذه المناسبة السعيدة.
فقد نجح سموه على مدار سنوات طويلة من توليه المسئولية في العديد من المواقع المهمة والحساسة في تحقيق العديد 
من االنجازات بداية من قيادته للمباحث العامة في وزارة الداخلية وتأسيسه ألمن الدولة فيما بعد، ثم عمله نائبا لرئيس 

الحرس الوطني على مدار ستة عشر عاما.
ومنذ توليه والية العهد فهو خير ســند وعضد لســمو االمير في حمل االمانة وقيادة مسيرة العمل واالنجاز السيما مع 

عظم التحديات التي تواجهها الكويت والمنطقة في اآلونة االخيرة.
وبفضل ما لدى سمو ولي العهد من خبرة في مختلف المجاالت، واستنادا الى الرصيد الكبير الذي يمتلكه من المحبة 
والثقة في قلوب أهل الكويت فقد زادت مســاحة التفاؤل بمواصلة مســيرة االنجاز التي تأكد تواصلها في العام األول 

لتولي سموه والية العهد. 
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أنشطة الهيئـة

عقد اجتماعه برئاسة الرومي 

وبحث الخدمات اإللكترونية المقدمة عبر تطبيق سهل

مجلس إدارة »القصر« بحث تقرير
جهاز متابعة األداء الحكومي بشأن الهيئة
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ألداء  مطمئن  تقرير   •
الهيئة  اســتــثــمــارات 
يوليو  نــهــايــة  حــتــى 
2021 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ

أنشطة الهيئـة

اجتمــع مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
لشــؤون القصر يــوم الثالثاء الموافق 
5 أكتوبر 2021 برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة رئيس 
مجلــس ادارة الهيئة عبد هللا يوســف 

الرومي.
وبحث مجلــس إدارة الهيئة عدداً من 
الموضوعــات المدرجــة على جدول 
االعمــال مــن بينهــا تطــورات أداء 
اســتثمارات الهيئة. حيث اســتعرض 
تقريــرا موجــزا عن الوضــع الحالي 
حتــى نهاية يوليو مــن العام 2021، 
في ضــوء التطورات االخيــرة، كما 
اطمأن على موقف االســتثمارات في 
ضــوء تحقيقهــا لمســتهدفات الخطة 

االستثمارية المعتمدة.
مــن  عــدداً  المجلــس  اعتمــد  كمــا 
تقاريــر واعمــال وتوصيــات اللجان 
المتخصصة المنبثقة من مجلس إدارة 
الهيئة والتي تغطي العديد من مجاالت 

عملها.
كذلك شهد االجتماع عرضا مرئيا عن 
خدمات الهيئة اإللكترونية عبر النافذة 
اإللكترونية الحكومية )تطبيق ســهل( 
والتي تــم اعتمادهــا من قبــل اللجنة 
المكلفة من قبل مجلس الوزراء. حيث 
كانــت الهيئة من أوائــل الجهات التي 
شــاركت في التطبيــق بأكثر من 30 

خدمة الكترونية متنوعة.

وفي هذا السياق أشاد الوزير الرومي 
بجهــود الهيئــة فــي مجــال تطويــر 
خدماتهــا االلكترونية بمــا يتوافق مع 
خطــة التحــول الرقمي التــي تتبناها 
الدولــة وكذلك الرؤية االســتراتيجية 
حتــى عــام 2030، خصوصــا وان 
الهيئــة بــدأت في التوســع فــي تقديم 
خدماتهــا االلكترونيــة إضافــة الــى 
الربــط  لعمليــات  الســريع  االنجــاز 
االلكترونــي مــع العديد مــن الجهات 

الحكومية والخاصة ذات الصلة.
كما اطلع المجلــس على تقرير جهاز 
متابعة األداء الحكومي بشأن استطالع 
رأي المشــمولين برعايــة الهيئة على 
مدى شهر كامل عن الخدمات المقدمة 
لهم وتفاصيل تقييم الجهاز الجيد ألداء 
الهيئــة في مختلف المجــاالت وكذلك 
توصيات الجهاز في هذا الخصوص.

كما اطلــع المجلس على تقرير اللجنة 
الشــرعية بشأن عدد من الملفات التي 
عرضت عليها خالل الفترة الماضية.

وقــد ثمــن  الوزيــر جهــود أعضاء 
مجلــس اإلدارة والمدير العام باإلنابة 
حمد عبــد اللطيف البرجــس وجهود 
كافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرســالة 
النبيلــة لخدمــة القصر والمشــمولين 
برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية 
لصاحب السمو أمير البالد وسمو ولي 
عهده وتوجيهات ســمو رئيس مجلس 

الوزراء.
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عقــدت الهيئة 8 اجتماعــات متنوعة منها اجتماعــان للجنة التركات 
واجتماعان للجنة االثالث الخيرية والمســاعدات االجتماعية واجتماع 
للجنــة التدقيق واجتماعان للجنة تنميــة أموال القصر واجتماع  للجنة 

حساب االستقطاعات.
واتخذ المجلس واللجان المنبثقة عنه 62 قراراً منها:

• الموافقــة علــى التبــرع بمبلغ من ريــع األثالث الخيريــة الموجهة 
وصاياها لعموم الخيرات لبيت الزكاة الكويتي لتنفيذ مشروع األضاحي 

لعام 1442 هـ / 2021 م لألسر المتعففة داخل دولة الكويت.
• الموافقة على عمل برتوكول بين الهيئة العامة لشئون القصر ووزارة 
األوقاف والشــئون اإلسالمية في شــأن تنظيم أنشطة وبرامج تعليمية 

وتربوية وثقافية تخدم القصر المشمولين برعاية الهيئة.
• الموافقــة علــى تخصيص مبلغ مســاعدة مالية من حســاب األثالث 
الخيريــة الموجهة وصاياها لعموم الخيرات لتنفيذ مشــروع الكســوة 
المدرسية للعام الدراسي )2021-2022( لكل قاصر مشمول برعاية 
الهيئة ممن تنطبق عليه ضوابط المساعدات الدورية، على أن تصرف 

مرة واحدة. 

الهيئة عقدت 8 اجتماعات 
ً
وأصدرت 62 قرارا

• برتوكول مع وزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية لتنظيم 
تعليميــة  وبرامــج  أنشطــــة 
للقصــر  وتربويـــة وثقــــافية 

• تخصيص مســـاعدة مالية 
الخيرية  األثالث  من حساب 
الكســـوة  مشـــروع  لتنفيـــذ 
المدرســـية للعام الدراســـي 

أنشطة الهيئـة
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يوم ترفيهي مفتوح في مول 360
نظمــت الهيئة العامة لشــؤون القصــر يوما ترفيهيا مفتوحا ألبنائهــا من القصر والمشــمولين برعايتها في مول 360، 
وذلك مع االلتزام الكامل بمعايير االشــتراطات االحترازية والصحية، بهدف اكتشــاف مواهب األطفال والنشء وصقلها 

وتأهيلهم الكتشاف طاقاتهم باإلضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإبراز إبداعاتهم.
وتحــرص الهيئــة على تقديم أفضل الخدمات للقصر المشــمولين برعايتها وذلك ســعياً منها لتحقيــق الجوانب الترفيهية 

واالجتماعية ألبنائها القصر وتوفير كل سبل الرعاية المنشودة لتعزيز فرص التواصل االجتماعي والتربوي معهم.

أنشطة الهيئـة
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إضافة خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمعامالت الصرف المالي

لت رواتب المشمولين بالرعاية  ر« حوَّ صَّ
ُ

»هيئة الق
ومساعدات المستحقين إلى حساباتهم قبل العيد

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر باإلنابة م.حمد 
عبداللطيــف البرجس، عن االنتهاء من تحويل مســاعدات 
عيد األضحى لألســر المســتحقة من المشــمولين برعاية 

الهيئة، وذلك وفق الضوابط والشروط.
وأوضــح البرجــس أن الهيئة قامت أيضا بإيــداع رواتب 
المشــمولين بالرعايــة فــي حســاباتهم المصرفيــة خالل 
األسبوع الماضي قبل عيد األضحى، مؤكدا حرص الهيئة 
على مساعدة المشمولين بالرعاية على تلبية كل احتياجاتهم 

المتنوعة قبل إجازة العيد.
وأكــد البرجس حرص الهيئة علــى تقديم أفضل الخدمات 

للقصر المشــمولين برعايتها، وذلك سعيا منها الى تحقيق 
الجوانب الترفيهية واالجتماعية ألبنائها القصر وتوفير كل 
سبل الرعاية المنشودة لتعزيز فرص التواصل االجتماعي 

والتربوي معهم.
وكشــف البرجــس عن إضافــة خدمات إلكترونيــة جديدة 
تتعلــق بمعامالت الصــرف المالي للمشــمولين بالرعاية، 
مؤكــدا مواصلة الهيئة برامج تعزيز التواصل اإللكتروني 
عبر منظومة متكاملة تشــمل تنفيذ المعامالت عبر الموقع 
اإللكتروني الخاص بالهيئة والرد على االستفسارات عبر 

وسائل التواصل االجتماعي وخدمة "الواتساب".

م.حمد البرجس
 مديرعام الهيئة باإلنابة

أنشطة الهيئـة
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واصــل مكتــب المدير العــام أعماله  خالل الربــع الثالث من العــام 2021 من 
خالل تنظيم مواعيد واجتماعات المدير العام باإلنابة مع الجهات من داخل الهيئة 
وخارجهــا، إضافــة الى ترتيب عملية اســتقبال المدير العــام باإلنابة للمراجعين 
واعطاء المواعيد الالزمة لذلك واالجابة عن تســاؤالتهم حسب القوانين واللوائح 

المعمول بها والعمل على حلها بالتنسيق مع االدارات المختصة بالهيئة. 
كما تواصلت أعمال المكتب في مجال استقبال البريد وفرز وتصنيف المواضيع 
والدراسات والمقترحات القانونية والحاالت االجتماعية واالستثمارية المعروضة 
علــى المديــر العام باإلنابة وتســجيلها وتوجيهها لجهــة االختصاص، فضال عن 

القيام بأعمال السكرتارية واالعمال االدارية الخاصة بالمكتب.
كذلك استمرت اعمال متابعة إنجاز المواضيع المحالة من المدير العام باإلنابة إلى 
مختلف إدارات الهيئة من النواحي االدارية والقانونية واالجتماعية واالستثمارية، 
إضافة الى الرد على االستفســارات وتنفيذ التكليفات، هذا الى جانب بحث وجمع 
البيانات وتقديم المشــورة للمدير العام باإلنابة مــن الناحية القانونية واالجتماعية 

واالستثمارية.

فوزية الماص
مدير مكتب المدير العام

مكتب المدير العام باإلنابة واصل أعماله

خالل الربع الثالث من العام 2021

ــاز  ــجـ إنـ مـــتـــابـــعـــة   •
إدارات  مع  التكليفات 
الــهــيــئــة وتــنــســيــق 
ــل والــتــراســل  ــواص ــت ال
الخارجية  الجهات  مع 

أنشطة الهيئـة
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باشرت إدارة مكتب التفتيش والتدقيق أعمالها خالل الربع الثالث من العام 2021. 
حيث تم انجاز ما يلي:

أعمال التدقيق
• مراجعة )263( قراراً إدارياً. 

• إعــداد )18( برنامج فحص إجراءات العمل الخاصــة بإدارة التطوير اإلداري 
والتدريب.

• إعداد )18( تقرير إجراءات العمل الخاصة بإدارة التطوير اإلداري والتدريب. 
• إعداد )23( برنامج فحص إجراءات العمل الخاصة بمراقبة األثالث الخيرية. 

• إعداد )23( تقرير إجراءات العمل الخاصة بمراقبة األثالث الخيرية. 
• إعداد )17( برنامج فحص إجراءات العمل الخاصة بإدارة الشئون القانونية. 

• اعداد )17( تقرير إجراءات العمل الخاص بإدارة الشئون القانونية. 

أعمال أخرى
• اعداد تقرير موجز عن الربع السنوي الثاني إلدارة العالقات العامة واالعالم. 
• الــرد على كتاب اعداد مشــروع ميزانية الســنة الماليــة 2023/2022 إلدارة 

التفتيش والتدقيق. 

د.منى الفودري
مدير إدارة التفتيش والتدقيق

ً
 إداريا

ً
مكتب التفتيش والتدقيق راجع 263 قرارا

األســئــلــة  مــتــابــعــة   •
ــبــرلــمــانــيــة الـــــواردة  ال
أعضاء   8 مــن  للهيئة 
ــة ــ ــس االم ــل ــج ــي م ــ ف

إنجازات الهيئـة
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• اعــداد كتاب موجه الى رئيس لجنــة التدقيق بالمالحظات ذات األهمية العليا من 
تقرير التدقيق إلدارة التفتيش والتدقيق عن الربع الرابع 2020.  

• اعــداد كتــاب موجه الى نائب المدير العام لشــئون تنمية أمــوال القصر لمتابعة 
المالحظــات ذات األهميــة العليا مــن تقرير التدقيــق والتفتيش عــن الربع الرابع 

 .2020
• اعــداد كتــاب موجه الى نائب المدير العام للشــئون القانونيــة واألثالث الخيرية 
لمتابعــة المالحظات ذات األهمية العليا من تقرير التدقيق إلدارة التفتيش والتدقيق 

عن الربع الرابع 2020. 
• اعــداد كتــاب موجه الى نائب المدير العام للشــئون اإلداريــة والمالية والتطوير 
اإلداري لمتابعــة المالحظــات ذات األهمية العليا من تقرير التدقيق إلدارة التفتيش 

والتدقيق عن الربع الرابع 2020. 
• اعــداد كتاب موجه الى إدارة التطويــر والتدريب اإلداري بطلب دليل إجراءات 

سير العمل الخاصة بإدارة الشئون القانونية. 
• اعــداد كتاب موجه الى إدارة التطويــر والتدريب اإلداري بطلب دليل إجراءات 
ســير العمل الخاصة باإلدارات التالية: )اإلدارة الهندسية، مركز نظم المعلومات، 

إدارة الفروع الخارجية، إدارة الشئون اإلدارية(.
• متابعة األسئلة الموجهة من ثمانية اعضاء في مجلس األمة.

فــحــص  بــــرنــــامــــج   •
ــراءات الــعــمــل في  ــ ــ إج
والقانونية  الــتــدريــب 
ــة  ــري ــي ــخ واألثــــــــالث ال

إنجازات الهيئـة
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إنجازات الهيئـة

اختيار عدد من كوادر الهيئة
في مركز االتصال الحكومي »واصل«

اســتقبل مديــر عام الهيئة العامة لشــؤون القصر باإلنابة المهنــدس حمد عبداللطيف البرجس موظفــي الهيئة الذين تم 
اختيارهــم لمركــز االتصال الحكومي "واصل" وهنأهم على نجاحهم في اجتياز شــروط القبول وتمنى لهم دوام التقدم 

واإلنجاز بما يعزز من مساهمات الهيئة وكوادرها في خدمة أهداف ورؤى الجهاز الحكومي بشكل عام.
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إنجازات الهيئـة

بعنوان  )سند االدخاري( عبر وسائل التواصل االجتماعي

برنامج لتوعية القصر باالدخار 
واإلدارة المالية

نظمــت الهيئة العامة لشــئون القصر برنامجا توعويا بعنوان  )ســند االدخاري( عن التخطيــط المالي والميزانية، 
وهو برنامج موجهه ألبنائنا وبناتنا القصر والمشمولين بالرعاية بهدف تشجيعهم على االدخار وتمكينهم من ادارة 
مصروفهــم المالــي عبر العديد مــن المواد التوعوية والتثقيفية الهادفة، وذلك باســتخدام مختلف وســائل التواصل 

االجتماعي.



20

S
E

P
 2

0
2

1
Is

su
e
 N

o
.1

8

Pu
bl

ic 
Au

th
or

ity
 fo

r M
in

or
 A

ffa
irs

ــــر
ـ صَّ

ـــــــــ
لُق

ن ا
ـــو

ــــئ
شـــــ

ة ل
مـــــ

ــــــا
ـعـ

 الــ
ـــة

ـئـــ
هيـــ

ال

إنجازات الهيئـة

برعايــة نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشــؤون القّصر عبدهللا يوســف الرومــي، افتتحت 

الهيئة أحد مشروعاتها االستثمارية في مجال العقار.
حضر حفل االفتتاح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فؤاد 
العمــر، وعدد مــن أعضاء مجلس اإلدارة والمديــر العام للهيئة 
باإلنابــة المهندس حمــد عبداللطيف البرجــس، وقياديو ومديرو 

الهيئة وممثلو شركات القطاع الخاص المتعاملة مع الهيئة.
مــن جانبه، أوضــح المدير العــام للهيئة باإلنابــة م. حمد 
البرجس، أن »المشروع يعد الثامن في سلسلة مشروعات 
الصفاة للعقارات االستثمارية التي تأتي في إطار تنفيذ أحد 
محاور الخطة االستثمارية للهيئة والرامية لتنمية عوائدها 
الســنوية من مشــروعاتها المتنوعة«، مؤكداً »اســتمرار 
الهيئــة فــي تنفيــذ العديد مــن المشــروعات بعد اســتيفاء 

الدراســات واالشــتراطات وذلك بالتعاون مع المؤسسات 
المتخصصة في القطاع الخاص، في مجاالت االستشارات 

والتنفيذ واإلدارة وغيرها«.
من جهتها، قالت مديرة اإلدارة الهندســية في هيئة القّصر، 
المهندســة رشــا أميــن، إن »المشــروع الجديد تــم تنفيذه 
بالتعــاون مــع عدد من الجهــات المتخصصة فــي القطاع 
الخاص، بما يتوافق مع االشــتراطات البنائية ووفق أعلى 
المواصفــات، إذ يضم وحدات متوســطة المســاحة تحظى 

باهتمام من قبل المستأجرين«.
وأشــارت إلى أن "الهيئة نجحت في تنفيذ المشــروع رغم 
التحديــات الوبائية التي واجهتها البالد خــالل فترة التنفيذ 
موجهة الشــكر للعاملين في المشروع من الهيئة والجهات 
األخــرى المتعاونــة معهــا، الســيما المكتب االستشــاري 

ومقاول التنفيذ".

هيئة القّصر تفتتح مشروعها العقاري الثامن
في سلسلة الصفاة بمنطقة بنيد القار 
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ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على 
اقامتهــا لتقديم افضل الخدمات ولتلبية االحتياجات ألبنائها 
المشمولين بالرعاية، وتحت شعار "نرعاكم لتزهو مقاعد 
التعليــم بآمالكم "نظمت الهيئة العامة لشــئون القصر، في 
مقر الهيئة الرئيسي وفروعها الخارجية فعالية العودة إلى 
المدارس للعام الدراســي 2021-2022 وذلك بحضور 
نائــب رئيس مجلــس إدارة الهيئة الدكتــور/ فؤاد العمر 
وعضــو مجلس اإلدارة / عبد الرحمــن الجالل و مدير 
عام الهيئة باإلنابــة المهندس/ حمد عبداللطيف البرجس 
وعــدد من قياديــي ومديــري اإلدارات بالهيئة. هذا إلى 
جانب مشــاركة جمع من القصر والمشــمولين بالرعاية 

وأولياء األمور مع االلتزام باالشتراطات الصحية.
كمــا شــارك فــي الفعالية عدد مــن القصر والمشــمولين 
بالرعاية وأوليــاء أمورهم الذين بلغ عددهم 500 قاصر 
مقســمين على ثالثــة أيام نظــرا لالشــتراطات الصحية 

المتعارف عليها.
وفي هذا االطار، صرحت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية 
والتربوية في الهيئة تماضــر العمر بأن الفعالية تضمنت 
العديد من البرامج المتنوعة التي تهدف الى كسر الحاجز 
النفسي وإزالة الشــعور بالرهبة، خاصة الملتحقين حديثا 
بالمــدارس، مبينة أن الهيئة قدمت للمشــاركين مجموعة 
مــن الهدايا التي شــملت اللوازم المدرســية ومواد التعقيم 
والوقاية وغيرها، الى جانب تقديمها المســاعدات النقدية 

لألسر والحاالت التي تنطبق عليها الشروط.
ولفتت العمر الــى أن الهيئة حرصت على تقديم خدماتها 
التوعوية المتخصصة للقصر والمشمولين بالرعاية ممن 
يعانون صعوبات التعلم من خالل فريق متخصص، وذلك 
لتوجيه األســر وتزويدهم بإصدارات توعوية وإرشــادية 

بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.
وأكــدت العمــر أن تنظيم هذه الفعاليــة جاء ضمن برامج 

تحت عنوان ) نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم(

الهيئة نظمت فعالية العودة إلى المدارس

إنجازات الهيئـة
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المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم 
أفضــل الخدمــات وتلبي االحتياجــات ألبنائها مــن القُّصر 
والمشــمولين برعايتهــا والذين يبلغ عددهــم الكلي 9983 

قاصرا.
من جهتها، قالت االستشارية النفسية بالهيئة د.كوثر الياقوت 
إن هذه الفعالية تتميز بتوفير خدمة االستشــارات النفسية 
والرد علــى كل االستفســارات المتعلقــة باالضطرابات 
النفســية واالجتماعيــة والشــخصية وانعــدام التوافق مع 
اآلخرين، وأيضا للتغلب على فوبيا العودة إلى المدرســة 

التــي نتجت عن العزلــة الوجدانية واالنفعالية خالل فترة 
كورونا، وذلك لكسر حاجز الخوف وتهيئة القاصر نفسيا 

لالندماج مع زمالئهم الطالب بكل سهولة وأريحية.
وأكدت أن الدعم للقصر ال يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر 
إلــى رصد المتعثرين منهم دراســيا والفئات التي تعاني من 
صعوبات التعلم لعمل كل االختبارات التشخيصية والنفسية 
واألكاديميــة بتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة للتغلب 
على جميع المشــكالت الدراسية التي يمكن أن يتعرض لها 

القاصر خالل العام الدراسي.

إنجازات الهيئـة
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نظمت الهيئة العامة لشؤون القّصر فعالية ترفيهية ألبنائها 
القصر المشــمولين برعايتها في مجمع األفنيوز، وصالة 
ســينما فوكس، بحضور كل من مدير عام الهيئة باإلنابة 
م.حمد عبداللطيف البرجــس، وعدد من قياديي ومديري 

إدارات الهيئة.
وقالــت مديــرة إدارة الرعايــة االجتماعيــة والتربويــة 
تماضــر العمــر إن الهيئــة أقامت هذه الفعاليــة في إطار 
المنهجية المتبعة لتعزيز التواصل االجتماعي مع القصر 
والمشــمولين برعايتها، وذلك لتوفير أفضل سبل الرعاية 
والترفيه لهم، حيث تم حجز 4 صاالت من سينما فوكس 
بالكامــل ألبنائها القصر تضم 12 عرضا ألحدث األفالم 
الممتعة والمحببة لهم بما يتناســب مــع أعمارهم في جو 
من المرح والســرور، آخذين بعين االعتبار االشتراطات 

الصحية المتبعــة التي أقرها مجلس الــوزراء والخاصة 
بالفتــرة االســتثنائية لجائحــة كورونا، حيــث تمت دعوة 
أبنائنا القصر والذين اســتوفوا الجرعتين المعتمدتين من 
التطعيمات ومن هم فوق السن الـ 12، إضافة الى ترتيب 
المواعيد المســبقة وحجزهــا إلكترونيا لضمان اســتقبال 
ودخــول عدد محــدود من األبناء المدعويــن حفاظا على 

صحتهم وسالمتهم.
وأكــدت العمر أن الهيئــة تحرص دائما على تقديم أفضل 
الخدمات والفعاليات ألبنائها القصر والمشمولين برعايتها 
بمــا يعود عليهم بالفائدة ويلبي كل احتياجاتهم ويبث فيهم 
الســعادة. وأضافــت أن »رؤية االبتســامة علــى وجوه 
أبنائنا تدفعنا دائما لتقديم المزيد من األنشــطة والفعاليات 

الترفيهية المفيدة«.

لمن هم فوق الـ 12 عامًا واستوفوا جرعتي التطعيم ضد »كورونا«

»القّصر« نظمت يوماًً ترفيهياًً ألبنائها في »األفنيوز«

إنجازات الهيئـة
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بمناسبة يوم العمل اإلنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام

هيئة القصر تؤكد على تلبية احتياجات
 أبنائها والمشمولين برعايتها

أكدت مدير إدارة الرعاية االجتماعية 
والتربوية ونائب المدير العام لشؤون 
رعايــة القّصــر باإلنابة، فــي الهيئة 
تماضــر  القّصــر،  لشــؤون  العامــة 
العمــر، أن "الكويــت تعتبــر مركــز 
العمل اإلنســاني من منطلــق مبادئها 
حكومتهــا  رؤى  ومــن  ودســتورها 
الرشــيدة في إعطاء العمل اإلنســاني 
أهميــة خاصة وبــكل مجاالتــه وبال 

حدود".
وقالت العمر في تصريح بمناسبة يوم 
العمل اإلنســاني الــذي يصادف 19 
أغســطس من كل عــام، إن »مفهوم 
العمل االنساني أصبح جزءاً ال يتجزأ 
مــن المبادئ التــي التزمــت الكويت 
بترســيخها  في كافة المحافل الدولية 
أعمالهــا وانشــطتها  فــي  وغرســها 
الداخلية«، موضحة أن "مفهوم العمل 
اإلنســاني فــي دولة الكويــت يحظى 
باهتمــام رســمي كبير على مســتوى 
القيــادة وعلــى مختلــف المســتويات 

الحكومية والخاصة في الدولة".
وأشــارت إلى دور الهيئــة الدؤوب في 
األعمال اإلنســانية واهتمامها المستمر 
بهذا الجانــب، وحرصها الشــديد على 
مســاهمتها فــي إعانــة أبنائهــا القصر 
جميــع  مــن  برعايتهــا  والمشــمولين 
الجوانــب التعليمية والصحية والتربوية 

والمالية والترفيهية، الفتة إلى أن الهيئة 
بادرت بتســهيل جميع احتياجات أبنائها 
القّصــر والمشــمولين برعايتها وتذليل 

العقبات التي تواجههم.
وأضافــت، "تســعى الهيئــة دائمــاً إلى 
توفير ســبل األمان والراحة لمراجعيها 
والمشــمولين برعايتها فــي ظل جائحة 
كورونا، لذا تم استحداث عدد كبير من 
المعامالت ليتم إنجازها آلياً والرد على 

كافة االستفســارات من خالل الوســائل 
اإللكترونيــة الحديثــة حرصــاً  علــى 
تطبيق االشــتراطات الصحية والتزاماً 

بقرار مجلس الوزراء".
وتابعــت، "كما تؤمن الهيئة بأهمية بناء 
الفــرد من خالل الدور اإلنســاني الذي 
تقدمــه، والتفاني بخدمــة أبنائها القّصر 
والمشــمولين برعايتهــا، اهتماماً كبيراً 

في مختلف المستويات".

إنجازات الهيئـة
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إنجازات الهيئـة

أكدت وزيرة األشــغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس استمرار الجهود التنسيقية 
مــع 13 جهة من وزارات وهيئات ومؤسســات حكومية لتقديم 
خدماتهــا اإللكترونية عبر تطبيق »ســهل« فــي نطاق المرحلة 

األولى له، التي تنطلق قريباً.
وقالت الوزيرة الفارس، إن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات 
اإللكترونية »سهل« ستكون انطالقته بمتابعة من وزارة الدولة 

لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافــت أن اإلطــالق يأتي في هذا التوقيت تماشــياً مع توجه 

الدولــة نحــو التحــول الرقمي والســعي 
لتقديــم الخدمــات الحكوميــة للمواطنين 
والمقيمين بشــكل أكثر ســهولة وسرعة 
وفعاليــة ليقــدم تجربــة جديــدة إلنجــاز 

المعامالت الحكومية.
وأوضحــت أن التطبيــق الــذي ركــز 
في المرحلة األولــى على جمع وتقديم 
خدمات 13 جهة حكومية يتعامل معها 
الفرد بشــكل مرتبــط بحياتــه اليومية 
ســيمكن المواطنين من االســتفادة من 
خدمات عديدة ستقدمها كل من وزارات 

الداخلية والعدل والتجارة والصناعة والكهرباء والماء.
وأضافــت أن المواطنيــن ســيتمكنون أيضــاً من االســتفادة من 
خدمات المؤسســة العامة للتأمينــات االجتماعية وديوان الخدمة 
المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك االئتمان الكويتي 
والهيئــة العامة للمعلومات المدنيــة والهيئة العامة للقوى العاملة 
والهيئــة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقــة والهيئة العامة لشــؤون 

القصر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشــارت إلى المضي حالياً في عمليــة تجهيز مركز لالتصال 
وخدمــة العمالء الخاص بتطبيق »ســهل« ليكون إضافة مهمة 
لمســتخدمي التطبيــق باالعتمــاد علــى 
كوادر وطنية كويتية شــابة تسعى لخدمة 
أفــراد المجتمع في التعامــل مع التطبيق 
وتســهيل وصولهــم للخدمــات الحكومية 
بسهولة ويســر وفق معايير جودة مميزة 

في مفاهيم خدمة العمالء.
يذكــر ان الهيئــة العامة لشــؤون القصر 
شــاركت فــي المرحلة االولــى إلطالق 
تطبيق ســهل الحكومي مــن خالل توفير 
30 خدمــة الكترونية متنوعة لمراجعيها 

من المشمولين برعايتها

عبر  30 خدمة إلكترونية

إطالق تطبيق »سهل« بمشاركة هيئة القصر

وزيرة 
االتصاالت: 

المرحلة األولى 
تشمل 13 

جهة حكومية



28

S
E

P
 2

0
2

1
Is

su
e
 N

o
.1

8

Pu
bl

ic 
Au

th
or

ity
 fo

r M
in

or
 A

ffa
irs

ــــر
ـ صَّ

ـــــــــ
لُق

ن ا
ـــو

ــــئ
شـــــ

ة ل
مـــــ

ــــــا
ـعـ

 الــ
ـــة

ـئـــ
هيـــ

ال
بلغــت القيمــة اإلجماليــة لملكيات 7 
جهــات حكومية كويتية تســتثمر في 
بورصة الكويت 3.1 مليارات دينار 
بنهاية عام 2020، تشــكل 9.7 % 
مــن إجمالــي القيمة الســوقية البالغة 
بنهايــة العام الماضــي 32.2 مليار 

دينار.
وتعرضــت جميع هــذه الجهات إلى 
تراجــع فــي قيمــة الملكيــات بنهاية 
التــي  بالتراجعــات  تأثــرا   2020
شهدتها البورصة جراء تفشي فيروس 

كورونا، وذلك مقارنة مع 2019، إذ 
كانت قيمة ملكيات الجهات الحكومية 
3.4 مليــارات دينــار بتراجع 327 

مليون دينار بنسبة 8.8 %.
ووفقا لتقرير هيئة أســواق المال لعام 
2020 - 2021، فإن نسب ملكيات 
الجهــات الحكوميــة الكويتيــة زادت 
خــالل 2020 مقارنة مع العام الذي 
 ســبقه بنســبة 0.5 %، إذ ارتفعــت 
لـ 9.74 % من 9.69 % من خالل 
ارتفاع نســب الملكيــات لـ 4 جهات 

حكومية مقابل انخفاض النســب لـ 3 
جهــات، وتبين من خــالل الرصد ما 

يلي:
٭ جــاءت الهيئــة العامة لالســتثمار 
في الصــدارة من خالل قيمة ملكيات 
بلغت بنهاية 2020 نحو 2.1 مليار 
دينــار تشــكل 6.6 % مــن إجمالي 

القيمة السوقية للبورصة.
٭ حلت الهيئة العامة لشؤون القصر 
في المرتبة الثانية بين ترتيب الجهات 
الحكوميــة بالبورصــة بقيمة ملكيات 

هيئة القصر ثاني أكبر مستثمر حكومي
في بورصة الكويت بنهاية تعامالت 2020

إنجازات الهيئـة
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ــة  ــئ ــي ــه مـــلـــكـــيـــات ال
 550 بــنــحــو  قــــــدرت 
بنسبة  ديــنــار  مليون 
إجــمــالــي  مـــن   %  1.7
ــة الــســوقــيــة  ــم ــي ــق ال
2020 بنهاية  للسوق 

550 مليون دينار بنســبة 1.7 % من 
إجمالي القيمة.

٭ جــاءت األمانــة العامــة لألوقاف 
ثالثا بقيمة 381 مليون دينار تشــكل 

1.2 % من اإلجمالي.
٭ فــي المرتبة الرابعة حلت المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بقيمــة 
28.5 مليــون دينار بنســبة 0.09 % 

من اإلجمالي.
٭ تلتها في المرتبة الخامســة مؤسســة 

الخطــوط الجويــة الكويتية بـــ 25.6 
مليــون دينــار تشــكل 0.08 % مــن 

إجمالي القيمة.
٭ ثم حلت مؤسســة البتــرول الكويتية 
بقيمة ملكيات 23.8 مليون دينار تشكل 

0.07 % من اإلجمالي.
٭ فــي المرتبة الســابعة جــاء صندوق 
وفرة بقيمة ملكيــات 2.9 مليون دينار 
تشــكل 0.01 % مــن إجمالــي القيمة 

السوقية لبورصة الكويت. 

إنجازات الهيئـة
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قال المدير العام لمكتب الشهيد بالتكليف صالح العوفان 
إن المكتــب يقدم خدمات متكاملــة مدى الحياة ألكثر من 
14 ألف شخص من أسر الشهداء الكويتيين و15 جنسية 
أخــرى من الدول الشــقيقة والصديقة التي شــاركت في 

حرب تحرير الكويت عام 1991.
وأكد العوفــان حرص المكتب على توثيــق حقبة زمنية 
مــرت بهــا البالد إبان فتــرة الغزو العراقــي »اختلطت 
فيهــا دماء الكويتييــن بتراب الوطن ليزهــر ربيعا تكلل 
بالتحريــر«، الفتاً إلــى »أن المكتب من أبرز الصروح 
الوطنية التي كان لتأسيسها بعد تحرير البالد وقع وطني 
وإنساني يصدح صداه في أكثر من بلد عربي وأجنبي«.
وأضــاف أن المكتب تم إنشــاؤه منــذ 30 عاماً في عهد 
األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمد في شــهر يونيو 
من عام 1991 وصدر بشــأنه المرســوم األميري رقم 
38/1991، مشــيراً إلى أن المكتب خصص في بداياته 
لشــهداء فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت إال أنه 
تم تعديل المرسوم الخاص باإلنشاء ليشمل جميع شهداء 

الكويت منذ االستقالل عام 1961 حتى اليوم.
وبيــن أنــه في عهــد أمير البــالد الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد تم تعديل المرســوم األميري وصدر المرســوم 
رقم 325/2011 ليكون المكتب برئاســة وزير شؤون 

الديوان األميري.

وذكر أن المرســوم حدد أن يضم مجلس األمناء عشــرة 
أعضاء منهم مدير عام المكتب وأربعة من المؤسســات 
العسكرية »الجيش« و»الشرطة« و»الحرس الوطني« 
و»اإلطفــاء« وعضــو مــن »الهيئــة العامــة لشــؤون 
القصــر« وآخر من وزارة الشــؤون وثالثة أعضاء من 
أبناء الشــهداء أو من يختارهم رئيس المجلس وجميعهم 

يحددون سياسات واستراتيجيات المكتب.
وأوضح العوفان أن تعديل المرسوم حدد ثالث فئات من 
الشــهداء هم شــهداء العمليات الحربية وشهداء الواجب 
وشــهداء الكوارث الطبيعيــة واالســتثنائية والتفجيرات 

كشهداء العمليات اإلرهابية في "مسجد الصادق".
وأشــار إلى أن إجمالي عدد الشــهداء بلغ 1301 شــهيد 
منهم 1056 شــهيداً كويتياً و245 شهيداً من المقيمين، 
الفتــاً إلى أن مجلس أمناء المكتب في بدايات العمل حدد 
السياســات واحتياجات األســر والرعايــة التي يجب أن 

يقدمها المكتب.
وأفاد أن تقديم الرعاية االجتماعية ألسر الشهداء وتخليد 
ذكراهم وبطوالتهم كانا الهدف األساســي في بداية عمل 
المكتب الذي يهدف أيضاً إلى تنمية الروح الوطنية لدى 
أبنــاء المجتمع من خالل التعــاون مع وزارة التربية في 
شــمول مناهجها لبطوالت الشــهداء وصورهم لتخليدهم 

في عقول أبنائنا.

»هيئة القصر«  ضمن مجلس األمناء

 
ً
مكتب الشهيد يرعى أكثر من 14 ألفا

من أســر الشهــــداء

إنجازات الهيئـة
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وذكــر أنه بعــد تطــور األوضاع ومــرور الســنين تغيرت 
احتياجات األســر بعد أن بدأ أبناء الشــهداء في تكوين أســر 
جديدة لذا بدأ المكتب في تأهيل األبناء بعد التخرج في الجامعة 

ودعم مهاراتهم وهواياتهم للبدء بحياة جديدة.
ولفت إلى أن هذا األمر تطلب انشاء أكاديميات لتأهيل األبناء 
بعد التخرج إضافة إلى تغير نوعية الخدمات الصحية المقدمة 
طبقا للمراحل الســنية وحاجة أسر الشهداء لرعاية اجتماعية 
وصحيــة تتناســب مع أعمارهــم، مبينــاً أن المكتب يواصل 

متابعته لألبناء والزوجة واألم مدى الحياة.
وأوضح العوفان أن األبناء بعد تخرجهم يصبحون شركاء مع 
»مكتب الشهيد« من خالل تواجدهم في مجلس األمناء ليكون 
لهم دور في وضع السياســيات واالســتراتيجيات المســتقبلية 
الخاصة بالمكتب كونهم أصحاب العالقة فضالً عن إشراكهم 

في المعارض الداخلية والخارجية لشرح معاناتهم.
وذكر أن المرســوم األميــري حدد ضرورة تخليد الشــهداء 
فــي األماكن العامة لذا كانت سياســة المكتب أن يكون هناك 
متحــف خاص لهم، الفتــاً إلى وجود بروتوكول موقع ما بين 
المكتــب ووزارة التربية إليصال رســالة للطلبــة مفادها أن 

الشهادة أسمى درجات التضحية من أجل الوطن.
وأكد أهمية تخليد الشهداء من خالل تنمية الروح الوطنية لدى 
الطلبــة الكويتيين والمقيمين وتعزيزها بعمل جداريات تحمل 
صور الشهداء في جميع مدارس وزارة التربية وفي الجهات 

والمؤسسات الحكومية وسفارات دولة الكويت بالخارج.
وأشــار إلى توقيع بروتوكول آخر مع الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية لتخليد أســماء الشــهداء في 54 
حديقة، مبيناً أنه ســيتم وضع جدارية داخل كل حديقة تحمل 
أســماء شهداء المنطقة سيتم فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة 
بطريقــة إلكترونية من خالل وضــع »QR« لتمكين الزائر 
من الدخول على الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب الشــهيد 
من خــالل هاتفه للتعرف علــى كل المعلومات الخاصة بكل 

شهيد.
وقــال العوفــان إن المكتب وقــع بروتوكوالً ثالثــاً مع وزارة 
األشــغال العامة يستهدف اطالق أسماء الشهداء على الطرق 
 الســريعة والجســور الرئيســية واألنفاق من خــالل تغطيتها 
بـ »الســيراميك« يكتب عليها أسماء شهداء المحافظة، الفتاً 
إلى أن عقد التنفيذ هو في مراحله النهائية للتوقيع مع الشركة 

الفائزة على أن يتم البدء في شهر سبتمبر المقبل.
وذكر أن جائحة »كورونا« فرضت على العالم ومنها »مكتب 
الشهيد« ضرورة ميكنة كل المعامالت والتواصل مع األسر 
مــن خالل وســائل التواصل االجتماعي فضــالً عن تقديمهم 
ألي طلبــات إلنجــاز المعامــالت عبــر الموقــع اإللكتروني 
دون الحاجة لمراجعة المكتب وذلك للتســهيل عليهم وتطبيقاً 
لإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتها الســلطات الصحية 

لمكافحة انتشار الفيروس.

رعـــاية المـكتـــب 
تــشـــمــــــــل 245 
شــهــيــدًا مــن 15 
جنسية  شاركت 
تحرير  حــرب  في 
الكويت عام 1991

إنجازات الهيئـة

صالح العوفان
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 في بنيد القار
ً
إدارة االستثمار تتسلم  عقارا

 وعقار الصفاء 6 بعد ترميمه
أنجزت إدارة االســتثمار التابعة لقطاع تنمية اموال القصر عدة مهام خالل 
الربــع الثالــث مــن العام 2021، وكشــف تقريــر االدارة عن تمكن قســم 
االســتثمار العقاري من متابعة موضوع الديون المستحقة على المستأجرين 
مــع اإلدارة القانونيــة، وكذلك بدء اختيار أفضل عــروض التأجير المقدمة 
عن طريق شــركة المرافق لعقارات استثمارات الهيئة لتسكين الشواغر في 

البنايات.
 وانجز القسم 322 معاملة في مجاالت مختلفة منها استالم عقار الصفاء 8 
فــي منطقة بنيــد القار، والنظــر في الفرص االســتثمارية لطلبــات تأجير 
معروضــة علــى الهيئة عــن طريق الشــركة المديــرة للعقــارات، اضافة 
الى متابعة مســتجدات انتهــاء اعمال البناء للعقــارات، وكذلك االنتهاء من 
ترميمــات عقار الصفاء 6 وجار العمل على تأجيرها، فضال عن بدء عمل 
فريق ادخال و اســترجاع الوثائق، كما يجري العمل علي اعتماد إجراءات 
سير العمل لقسم االستثمار العقاري، هذا الى جانب اعداد التقارير الخاصة 
بعقارات االســتثمار الجماعي والمستأجرين واحصائيات الموظفين إضافة 
إلى انشاء 10 ودائع وتحصيل عوائد من 15 صندوقاً  مكنت قسم االستثمار 

هناء الحميدي
مدير إدارة االستثمار

تأجير  ــروض  ــ ع بــحــث 
ــر واعــتــمــاد  ــواغـ ــشـ الـ
العمل  سير  إجـــراءات 
ــار  ــم ــث ــت ــم االس ــس ــق ل

العقاري 

إنجازات الهيئـة
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إدخال  فريق  عمل  بدء 
واســتــرجــاع الــوثــائــق 
ــارات  ــقـ ومـــتـــابـــعـــة عـ

االستثمار الجماعي 

النقدي من انشــاء 10 ودائع اســتثمارية كما تم تحصيل عائد من 15 صندوقاً 
اســتثمارياً كما انجز القســم 123 معاملة في مجاالت تصفية مســاهمات في 
صناديق ومحافظ كما تم بحث التخارج من أحد الصناديق مع الشركة المديرة 

وأحد البنوك. 
وواصل قســم استثمار األسهم متابعة تطورات االســواق وتنفيذ عمليات البيع 
والشــراء في اســواق المال المحلية والخارجية واعــداد التقارير الدورية عن 
االداء والتأكد من توافق اســتثمارات الهيئة مع الضوابط الشرعية بما في ذلك 

حضور 15 جمعية عمومية ومتابعة اداء 9 محافظ. 
اما قســم البحوث والدراســات فقد قام بإعداد عدد من البحوث الفنية ودراسات 
الجدوى المختلفة للفرص االســتثمارية منها عرضان لالستثمار الخارجي من 

شركتين محليتين.
اما قســم التســويات فقد قام بإعداد 3 تقارير شهرية خاصة باستثمارات الهيئة 
واعداد القيود المحاســبية باالستثمارات و18 اخطاراً لديوان المحاسبة واعداد 
3 تقارير للبنك المركزي وعمل تقرير ربع ســنوي يوضح نســبه ملكية الهيئة 

بجميع الشركات المحلية المدرجة وغير المدرجة.

إنجازات الهيئـة
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تنظيم 9 دورات تدريب متنوعة 
خالل الربع الثالث من العام 2021

انجــزت إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب خالل الربع 
الثالــث من العام 2021 تنظيم 9 دورات تدريب  موزعة 
مــا بين تخصصيــة وعامة بواقع 51 مشــاركاً، علما بأن 
الدورات أقيمت عن بعد وفق اشتراطات مجلس الوزراء. 
وفــق الخطــة التدريبيــة المعتمدة والتي تشــمل العديد من 
المجاالت وتســتهدف عدداً كبيراً من العاملين في مختلف 

االدارات واالقسام.
وتــم  االنتهاء من اعتمــاد إجراءات ســير العمل من قبل 
المدير العام ورؤساء قسم ادارة المخاطر وادارة االستثمار 
وادارة الرعايــة االجتماعية والتربويــة ومراقبة االثالث 

الخيرية.
كما تم اســتكمال تحديــث واعتماد اختصاصــات إدارات 
الشئون القانونية وقسم البحوث والدراسات وإدارة الفروع 

الخارجية.

خلود الطواري
مدير إدارة التطويراإلداري

 والتدريب

بعد  عن  أقيمت  الـــدورات   •
مجلس  اشــتــراطــات  ــق  وفـ
الــــــــــوزراء   ووفـــــق الــخــطــة 

التدريبية المعتمدة 

ــث  ــدي ــح ت ــال  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ  •
اخــتــصــاصــات الــقــانــونــيــة 
والدراسات  البحوث  وقسم 

وإدارة الفروع الخارجية 

إنجازات الهيئـة
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كثفــت إدارة العالقــات العامة واإلعالم أنشــطتها خالل الربــع الثالث من العام 
2021 مــن خــالل متابعة اصدارات الهيئة وأهمها التقرير الســنوي والنشــرة 
الفصلية " الوفاء" والتي تركز على متابعة انشــطة وانجازات الهيئة إضافة الى 
متابعة التواصل مع وسائل االعالم واعداد المواد االعالمية المختلفة اضافة الى 

تنظيم االنشطة والفعاليات ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونجحت االدارة خالل الفترة في ترتيب  لقاءات إذاعية عبر برنامج "ضحاوي" 
وأخرى عبر برنامج "هاتف المســاء" وعدد مــن اللقاءات اإلذاعية االخرى في 
برنامج "مســاء الخيــر يا كويت" حــول الخدمات المقدمة مــن الهيئة وذلك مع 
الناطق الرســمي للهيئة ونائب رئيس قنوات التواصل االجتماعي مريم مال هللا 

حول تطبيق سهل والخدمات المقدمة من الهيئة.
كمــا تم ترتيب لقاء تلفزيوني في برنامج "صباح الخير يا كويت" وبرنامج "بعد 
السادســة" فــي تلفزيون دولــة الكويت مع الناطق الرســمي للهيئة ونائب رئيس 

قنوات التواصل االجتماعي مريم مال هللا حول فعاليات وانجازات الهيئة.
كذلــك تــم خالل الفترة ترتيب لقــاء إذاعي مع مديــر اإلدارة العقارية وآخر مع 
مراقــب االثالث الخيرية عبر برنامج "مســاء الخير يا كويــت"، وعمل تغطية 
إعالميــة لفعالية ســينما ڤوكس، إضافة الى عمل تغطيــة إعالمية لفعالية العودة 

للمدارس.
وقامت االدارة خالل الفترة باســتكمال التقرير الســنوي للهيئة وإعداد وصياغة 
جميع االخبار الصحفية الخاصة بالهيئة، وارسالها بشكل مباشر لجميع الصحف 
الكويتية التقليدية وااللكترونية، اضافة الى الرد المباشر على جميع استفسارات 
المراجعيــن وشــكاواهم عبر خدمة الواتســاب، فضال عن المشــاركة في تنظيم 

فعاليات بمشاركة عدد من موظفي الهيئة والمشمولين برعايتها.
كما بدأت االدارة في تعزيز التواصل بكافة وسائل اإلعالم وكذلك تزويد جمهور 
المراجعين بكافة اإلصدارات والكتيبات اإلرشادية واستطالع آراء الجمهور، كما 
أنجزت أخباراً ولقــاءات وتصريحات صحفية إضافة إلى التوضيحات والردود 

واإلعالنات كما عززت الهيئة نشاطها على وسائل التواصل االجتماعي. 

إدارة العالقات العامة واإلعالم رتبت 
لقاءات إذاعية وتلفزيونية لمسئولي الهيئة 

• تغطية أنشطة 
وإنجازات الهيئة 

المتنوعة ومتابعة 
التواصل مع وسائل 

اإلعالم 

• المشاركة في 
تنظيم فعاليات 

بمشاركة عدد من 
موظفي الهيئة 

والمشمولين 
برعايتها 
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إنجازات الهيئـة

 بقيمة 288 ألف دينار استفادت منه 844 أسرة تضم 2475 مستفيدًا

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية 
صرفت مساعدات سبتمبر

واصلت ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية نشــاطها خالل الربع الثالث 
من العام 2021 توفير كافة الخدمات المالية واألسرية والنفسية والدراسية 
للقُّصر المشــمولين بوصاية الهيئة، إضافة الى بحث الحاالت االجتماعية 
لألســر المشــمول قُّصرها بالوصاية من خالل الزيارات الميدانية لتوفير 
الرعايــة الفرديــة واالجتماعيــة. وكذلــك تحــرص اإلدارة على دراســة 
المشــاكل والخالفات األســرية وتقترح الحلول المناســبة لهــا عبر إجراء 
البحوث الشــاملة لمعرفة األوضاع االجتماعية والمالية والســكنية للقُّصر 

وتحديد االحتياجات الضرورية لألسر المعنية.

ونجحت االدارة خالل الفترة في تنظيم عدد من االنشطة والفعاليات أهمها   
فعاليــة العودة إلى المدارس ويوم ترفيهــي للقصر في »األفنيوز« إضافة 
إلــى تقديــم مســاعدات عيد االضحى خالل شــهر يوليــو 2021 ، وذلك 

تماضر العمر
مدير إدارة الرعاية

االجتماعية والتربوية

مــســــــــــــــاعـــــــــــدات   •
ورفع  تأمين  لمشروع 
المعيشي  المستوى 
بقيمة 194 ألف دينار 
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• صـــرف مــســاعــدات 
عـــــيـــــد األضـــــحـــــى   
ومشـــــــــروع الحقيبة 
المدرسية بقيمة 254 

ألف دينار

اضافة الى المساعدات الدورية للمستحقين لشهر سبتمبر، بقيمة 288 الف دينار 
لصالح 844 أسرة مستحقة تضم 2475 مستفيداً. إضافة الى مساعدات مشروع 
تأمين ورفع المستوى المعيشي بقيمة 194 الف دينار فضال عن مشروعات حفل 

المتفوقين ومشروع الحقيبة المدرسية بقيمة 254 الف دينار.
وخــالل الفتــرة نجحت االدارة فــي انجاز أالف المعامالت فــي مختلف مجاالت 
عمل االدارة والتي تشــمل على سبيل المثال ال الحصر دروس التقوية واألنشطة 
الترفيهية وكذلك تلبية االحتياجات العائلية والمتخصصة للتأثيث والسفر والزواج 

وشراء االجهزة والكساء ومصاريف المدارس والعالج وغيرها. 
وتكشف التفاصيل عن نجاح قسم التوجيه واإلرشاد التربوي في انجاز 13994 
معاملة كما انجزت أقسام األنشطة التربوية والرعاية العائلية والرعاية المتخصصة 
بإنجاز معامالت متنوعة للتأثيث والســفر وشراء االجهزة كسوة الصيف والشتاء 

والعالج والدراسة والزواج والمصروفات االخرى.
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في  المراجعين  استقبال   •
والحكومة  الــجــهــراء  ــروع  فـ
الشيوخ  جليب  ــي  ف مـــول 

وبرج التحرير والقرين 

  3418 أنجز  األحمدي  فــرع   •
معاملة   1980 منها  معاملة 

تخـــص الخــدمة والمتابعة
 و1438 معاملة تخص التركة

إدارة الفروع أنجزت نحو 4654 معاملة
خالل الربع الثالث من العام 2021

كثفت ادارة الفروع الخارجية نشــاطها خالل الربع الثالث 
لعــام 2021 في مجال خدمة المشــمولين بوصاية الهيئة 
فــي محافظتي االحمدي و الجهراء وفروع الحكومة مول 

بإنجاز 4654 معاملة متنوعة.
وتمكــن فرع األحمدي مــن انجــاز 3418  معاملة منها 
1980 معاملة تخص الخدمة و المتابعة و 1438 معاملة 

تخص التركة.
امــا فرع الجهراء فقــد انجز 1088 معاملــة منها 471 
معاملة تخــص الخدمة والمتابعــة و 617 معاملة تخص 

التركة.
وفــي الحكومة مول بمنطقة جليب الشــيوخ تم انجاز 78 
معاملة تخص الخدمة والمتابعة.  فيما انجز فرع الحكومة 
مول في برج التحرير 39 معاملة. اما فرع الحكومة مول 

بالقرين فقد انجز 31 معاملة.

دالل النوري
مدير إدارة الفروع الخارجية
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78

31
45

فرع برج التحرير

عدد معامالت أفرع الحكومة مول

فرع جليب الشيوخفرع القرين
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اإلدارة العقارية تواصل تطوير وإدارة
عقارات القّصر والمشمولين بالرعاية 

تمكنــت اإلدارة العقارية المعنية بكافة اإلجــراءات المتعلقة بعقارات القّصر 
والمشــمولين برعاية الهيئة من انجاز مئــات المعامالت خالل الربع الثالث 

من العام 2021.
كمــا تمكن قســم التداول العقاري من انجــاز 578 معاملة منها  43 معاملة 
بيع وشــراء و31 معاملة تقييم و4 حق اســتغالل اضافة الى االســتمارات 

والسندات والكتب. 
وفيما يتعلق بقسم المعامالت العقارية فقد انجز 335 معاملة للمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية و إلدارة التسجيل وبلدية الكويت.
اما قسم إدارة العقار فقد أنجز 1218 معاملة وعقد 15 اجتماعا مع الشركة 
المديرة و انجز 210 ســندات محاســبية و 7 تقاريــر اضافة الى معامالت 

براءة الذمة والتفويض والشيكات.
 كما قام قسم التحصيل بإنجاز 767 معاملة منها 30 معاملة الستالم عقارات 

المشمولين  بالرعاية والكشف عليها.
وتمــارس االدارة اختصاصاتهــا عبر عمليات بيع وشــراء وتصفية وتثمين 
وتقييم العقارات وإجراءاتها وبما يشمل أيضا فتح الملفات وتخصيص البيوت 
واصدار الوثائق وســداد االقساط والمديونيات ونقل الملكية وغيرها، اضافة 
الــى إدارة ومتابعة العقارات العائدة للهيئة والمشــمولين بالرعاية واألثالث 

الخيرية إدارة شاملة لتحقيق أفضل عائد مالي.

معاملــة   578 إنجــاز   •
العقــاري منها   للتداول 
43 معاملــة بيع وشــراء 
حــق  و4  تقييـــــــم  و31 

استغالل 

التحصيــل  قســــــم   •
أنجز 767 معاملة منها 
الســتالم  معاملــة   30
عقـــــارات المشــمولين  
والكــــــشف  بالــرعـــاية 

عليها 

فهد المنصور
مدير اإلدارة العقارية
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رشا أمين
مدير اإلدارة الهندسية

اإلدارة الهندسية تنجز بناية بنيد القار 
وتسلمها للشركة المديرة

تمكنــت اإلدارة الهندســية خالل الربع الثالث مــن العام 2021 من انجاز عدد 
من معامالت االنشــاء والترميم للعقارات الخاصة بالمشــمولين بالرعاية وذلك 
من خالل الكشف الموقعي واالشراف الهندسي للجهاز الفني الخاص باإلدارة.

اما مشــاريع تطوير عقارات االســتثمار الجماعي فقــد تواصلت فيها االعمال 
حيث تم انجاز بناية بنيد القار لالستثمار السكني وتسليمها للشركة المديرة، كما 
تم البدء في تنفيذ الهيكل الخرســاني لعمــارة العيادات الطبية الكائنة في منطقة 

الرقعي. 

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

الهيكل  تنفيذ  بدء   •
ــخــرســانــي لــعــمــارة  ال
ــادات الــطــبــيــة  ــيـ ــعـ الـ
منطقة  في  الكائنـــة 

الرقعي

ــال  ــم أع مـــواصـــلـــة   •
مبنى  ــي  ف الــصــيــانــة 
ومواقف  الهيئة  مقر 

السيارات واألفرع 
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واصــل مركز نظــم المعلومــات تقديم أحــدث البرامج 
والتقنيات في مجــال تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة 
الخدمــات المقدمة من خالل تطويــر البرامج والتدريب 
عليها وتطبيقها في جميع إدارات الهيئة وتوفير وصول 
الخدمة الى المســتخدم النهائي بالشكل األمثل واالسهل 
وتقديم الدعم الفني للمســتخدمين لحل المشاكل المتعلقة 

باألجهزة والبرامج.
وتم البدء في نظام المالية والمشــتريات وانجاز 70 % 
مــن نظام آلي ومتكامل إلجــراءات التخٌزين والصرف 

ومتابعة البالغات لمراقبة التشغيل.
كما تواصلت أعمال ادارة انظمة الســرية والصالحيات 
والتخزيــن والصــرف ودراســة وتصميم نظــام األدلة 
والبرامج، واســتكمال 95 % مــن المكتبة اإللكترونية 
والتــي تســتهدف تحويــل األدلــة والبرامــج إلى نســخ 
إلكترونيــة ليتــم توفيرها بصــورة آلية لتســهيل عملية 

البحث والرجوع إلى البرامج بسالسة.
كما تواصلــت أعمال الربط مع الجهات االخرى ومنها 

وزارة الداخلية وبنك االئتمان وهيئة شئون االعاقة. 
كذلك تم انجاز 80 % من نظم اإلدارة المالية للعمليات 
المحاســبية الخاصة برفع المســتوى المعيشــي، فيما تم 
وقف مشــروع تعديل النظام المحاســبي بناء على طلب 
االدارة الماليــة وتــم انجاز 80 % من مشــروع حفظ 
واســترجاع الوثائق، ونظام الجــرد والتطبيق الحكومي 

الموحد للخدمات االلكترونية )نظام سهل(.
كمــا تم انجاز نظام إدخال األســهم للمشــمولين برعاية 
الهيئــة مع كافة العمليــات المتعلقة باألســهم من أرباح 
واكتتاب، وتم البدء في نظام المالية والمشتريات، اضافة 
الى تدريب الموظفين الجدد على أنظمة أوراكل، ونظام 

الصرف التلقائي لمستحقات الراشدين.
وقام المركز بتحديــث بيانات األنظمة والقيام بتعديالت 
علــى كل مــا يخص غرفة التشــغيل وتدريــب موظفي 
الهيئة على إدارة العمل عن بعد، وكذلك تطوير خدمات 
الربط لنظام التراسل اإللكتروني الحكومي، اضافة الى 

توفير صالحيات للعمل عن بعد لموظفي الهيئة.

طارق الشطي
مدير مركز نظم المعلومات

مركز نظم المعلومات ينجز 95 % 
من المكتبة اإللكترونية 
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واصلت اإلدارة القانونية نشــاطها في مجال دارسة الدعاوى المتعلقة بالهيئة أمام 
الجهــات القانونيــة الحكوميــة والبت فيها وإبــداء الرأي القانوني وحل المشــاكل 
االستشــارية ودراســة الطلبات الخاصة بالديون ومدى قبولها تحت وصاية الهيئة 

وذلك خالل الربع الثالث من العام 2021.
 وبلغ عدد القضايا المتداولة بأنواعها )أحوال شــخصية وتجاري ومدني وإداري 
وعمالــي( التــي تم التعامل معها 132 قضية خالل الفترة فيما صدرت احكام في 
246 قضية، كما انجز قسم الرأي والعقود 129 معاملة تشمل توكيالت وعقوداً 
وآراء، كذلك انجز قسم الديون 241 ملفاً للحجز والديون. كما نجح قسم اإلعالن 

ومتابعة القضايا في تحصيل نحو 901 ألف دينار
يذكــر أن اإلدارة القانونيــة تختص بمهمة إعداد النظم والقــرارات واللوائح التي 
تستوجبها طبيعة العمل في الهيئة بما يحقق مصالح القصر والمشمولين برعايتها 
والمحافظــة على أموالهم وكذلك حل الخالفات التي قد تنشــأ بين الورثة بصورة 

ودية قبل اللجوء إلى القضاء.
كمــا تقــوم اإلدارة بإعداد كافة القضايا والدفوع أمام القضاء وإرســالها إلى إدارة 
الفتوى والتشريع.  وكذلك الرد على األقسام واإلدارات المختلفة فيما يتعلق بالشق 
القانونــي لعملها وكل ما يحــال إليها من اإلدارة العليا مــن مذكرات وطلب آراء 
قانونية وإصدار قرارات الحجر والقوامة وإبداء الرأي حول ديون التركات والرد 

على إدارة التنفيذ فيما يتعلق بالحجز التنفيذي والتحفظي.

اإلدارة القانونية تداولت 132 قضية متنوعة
خالل الربع الثالث من العام 2021

د.عايدة القبندي
مدير اإلدارة القانونية

ــون  ــ ــدي ــ ال ــم  ــسـ قـ  •
ملـــفــــــًا  أنجــــــــز 241 
وقـــــســـــم اإلعــــــــالن 
ــعــة الــقــضــايــا  ــاب ومــت
ــل   ــي ــص ــح واصـــــــــل ت

المستحقات

• قسم الرأي والعقود 
معــاملـــــة   129 أنجــز 
تــشــمــل تــوكــيــالت 

وعقودًا وآراء 
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إدارة النشاط التجاري والتركات أنجزت 6620 معاملة 

خالل الربع الثالث من العام 2021
انجزت ادارة النشــاط التجاري والتــركات اعمالها االعتيادية 
خــالل الربع الثالث من العام 2021، حيث انجز قســم نقدية 
التــركات 244 معاملة فــي مجاالت التصفية ودراســة اداء 
الصناديق والمحافظ وانشاء وكسر واغالق الودائع والصناديق 

والمحافظ والسندات المالية.
كما انجز قســم الرخص والمنقوالت 373 معاملة في مجاالت 
تحويل او الغاء االقامات والتراخيص و نقل المركبات واسترداد 

قيمتها وتعديل عقد التأسيس و تحصيل عوائد الرخص.
اما قســم التركة فأنجز 4822 معاملة تسليم مستندات اصلية 
ومخاطبــات تركه وايقاف طلبــات خدمة واعالن وبراءة ذمة 

واستفسار وكتاب وفتح ملف وغيرها من المعامالت.
وانجز قســم اســهم التــركات 1181  معاملة لحــاالت فرز، 
وتدقيق سندات وكتب وتحويل بين حسابات و مطابقه كشوف 
و ارباح األســهم والسندات المالية وبراءة الذمة وفك الحجز، 

واعداد التقارير وانعقاد الجمعيات العمومية.
يقوم قسم الرخص والمنقوالت بتحويل أو إلغاء إقامات العمال 
من اسم المرحوم إلى الغير )بعد توافر الشروط(،  وكذلك يقوم 
القســم بعمل تنازل عن الرخصة بعد طلب الورثة )بعد توافر 
الشــروط(، وأيضا يقوم بعمل تفويضــات الرخصة التجارية 
والقسائم بجميع أنواعها و تعديل عقد تأسيس رخص الشركات 

التجارية )بعد توافر الشروط(، كما أن القسم مسؤول عن  نقل 
ملكيــة المركبات الخاصــة بالمرحوم إلى الورثة أو للغير بعد 

توريد نصيب القُّصر )بعد توافر الشروط(.
ويعتبر قســم التركة من األقســام الفعالة فــي الهيئة حيث تبدأ 
فيه الخطوة األولى من مسيرة المراجع داخل الهيئة منذ فتـــح 
الملف  وحصر التـركة للمالك على اختـالف الفئات )مرحوم، 
محجــور عليــه ، رعاية خاصــة( إلى إتمام إجــراءات براءة 
الذمــة وانتهاء صفة الهيئة للمالك إما ببلوغ آخر قاصر ســن 
الرشــد أو بتحول القوامة لقيم آخــر أو تعديل حكم القوامة أو 

الرعاية الخاصة.
ويقوم قســم أسهم التركات باستالم األســهم من إدارة الخدمة 
والمتابعــة والتأكد من الرصيد النهائي لألســهم وفرزها على 
الورثة وتحصيل ارباحها والمشــاركة في زيادات رأســمالها 
وبيعها او تحصيل ناتج تصفيتها واالكتتاب في أسهم الشركات 

الجديدة، ثم تسليمها لمن يبلغ سن الرشد.
ويقوم قسم نقدية التركات بدراسة ميزانيات وجدوى المشاركة 
فــي المشــاريع ومتابعــة اداء الصناديق والمحافــظ والودائع 
االستثمارية الخاصة بالمشمولين بالرعاية والشركات المديرة 
لهــا وتحصيل أرباحهــا ومطابقة أرصدتها  ودراســة وبحث 

طلبات االسترداد.

خالد البناي
مدير إدارة النشاط 
التجاري والتركات
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واصلــت إدارة الشــئون اإلدارية اعمالها االعتيادية خــالل الربع الثالث من العام 
2021، حيث تمكن قســم شــئون العامليــن من إنجاز كشــوف الترقية باالختيار 
للموظفين المستوفين للشروط وانجاز عـدد 7937 إجازة ما بين دورية و طارئة 

ومرضية وأخرى .
كما تم اســتمرار العمل بنظام البصمة في مراقبة دوام موظفي الهيئة واســتخراج 
كافة التقارير الخاصة بدوام الموظف ســواء كانت يومية أو شــهرية أو ســنوية 
وربط التقرير الســنوي للموظف وبما يتناسب مع أحكام وضوابط الدوام الرسمي 

الوارد من ديوان الخدمة المدنية .
كذلــك تــم صرف بــدالت الموقع واجتماعــات اللجان وفرق العمــل واالضافي، 
وإعـداد المذكرات والقرارات اإلدارية والكتب في جميع المجاالت اإلدارية ضمن 

قوانين الخدمة المدنية.
كما تابع قســم الخدمات العامة حركة ســيارات طلبات تنفيذ الخدمة، كما تابع قسم 
التعيينات وإنهاء الخدمة تنفيذ 36 قـــرارات تعيين، وإصدار 71 كتاباً للوزارات 

والهيئات و17 قـرار استقالة وتقاعد .
وتابع قسم السجل العام 4760 كتاباً وارداً و4323 كتاباً صادراً و3125 كتاب 
تراسل إلكتروني وارداً، و4772 كتاب تراسل إلكتروني صادر، كما تابع 263 

قراراً ادارياً و4 تعاميم و3 قرارات وزارية. 

إدارة الشئون اإلدارية تابعت تنفيذ 3 قرارات وزارية 
 و4 تعاميم

ً
 إداريا

ً
و263 قرارا

• 36 قـرار تعيين و17 
وتقاعد   استقالة  قـرار 
خـــالل الـــربـــع الــثــالــث

الــعــمــل  اســـتـــمـــرار   •
ــة  ــم ــص ــب بـــنـــظـــام ال
ــة  ــاف ــراج ك ــ ــخ ــ ــت ــ واس
الـــتـــقـــاريـــر الـــدوريـــة

فهد العنزي
مدير إدارة الشؤون اإلدارية
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جمال الفيلكاوي
مراقب  األثالث  الخيرية

واصلت مراقبة األثالث الخيرية نشاطها خالل الربع الثالث من العام 
2021 عبر العديد من المعامالت التي تخص 30 ثلثاً خيرياً بالتعاون 
مع اإلدارات المختصة، وإعداد الدراســات عن وضع وتنمية األثالث 
الخيرية والمشــاريع الخيرية ومنها صرف دفعات نقدية لدار الزنكي 
وخصوصــا الصيانــة والحراســة والتنظيف وبحــث طلبات صرف 
مســاعدات اجتماعية، فضال عن الزيــارات الميدانية، هذا الى جانب 
تطوير العمل في المراقبة، واعداد دراسات بشأن حفظ وتنمية االثالث 

الخيرية.
ووافقت المراقبة على تقديم مســاعدات اجتماعية ومالية لألفراد بقيمة 
إجمالية بلغــت نحو 73 الف دينار خالل الفترة، اضافة الى الصرف 
على مشــروعات خيرية بقيمة 423.2 الــف دينار كما تم بدء العمل 
في تحديث النظــام اآللي لمراقبة االثالث الخيرية بالتعاون مع مركز 

نظم المعلومات.
كمــا تابعت المراقبة المشــروعات الخيرية المتنوعة ومنها مشــروع 
صعوبات التعلم ومشروع »المتميزون« بالتعاون مع وزارة االوقاف 
ومشــروع الكســوة المدرســية ومشــروع فزعة القــدس، اضافة الى 

مراقبة األثالث الخيرية تنفذ مشروع 
»المتميزون« بالتعاون مع وزارة األوقاف 

التعلم  لصعوبات  مشروع   •
المدرسية  للكســــوة  وآخـــــر 

وثالث لفزعة القدس 
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االستمرار في دعم مشروع دار الزنكي.
يذكر أن رؤية مراقبة األثالث الخيرية تنطلق من إحياء السنة الكريمة 
وهــي الثلث الخيــري )الوصية( وتطوير أســاليب تنفيذها وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية. حيث أنفقت الهيئة من األثالث الخيرية على العديد 
من المســاعدات للمســتحقين منها المســاعدات الدورية والمساعدات 
الدراســية والمســاعدات المالية لعالج أبناء وأحفاد أصحاب األثالث 
الخيريــة وشــراء األضاحي وذلك تنفيذاً لنــص الوصايا من أصحاب 

األثالث الخيرية.
وتعمل المراقبة انطالقاً من القانون رقم 67 لســنة 1983 في شــأن 
إنشاء الهيئة والمواد 9 و 10 و 109 من الدستور و القانـون رقم 4 
لسنة 1974 فـــي شـأن إدارة شئـــون القّصر و المرســوم بالقانــون 
رقـــم 67 لسنــة 1980 بإصدار الـقـــانون المدني حيث تنص المادة 
2 من قانون إنشــاء الهيئة رقم 67 لســنة 1983 على "إدارة أموال 
األثــالث التــي يوصى بها على يدها أو التــي تعين عليها". كما تنص 
المادة 11 "أن يكون استثمار أموال القّصر وناقصي األهلية أو فاقديها 
وكذلــك أمــوال األثالث وغيرها من األموال التــي تديرها الهيئة وفقاً 

ألحكام الشريعة اإلسالمية".

بقيمة  لألفراد  مساعدات   •
وللمشروعات  دينار  ألف   73

بقيمة 423.2 ألف دينار
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انجــزت إدارة مالية القصر العديــد من المعامالت خالل 
الربــع الثالــث من العــام 2021 وخصوصــا في مجال 
عمليات التحويالت البنكية للمشــمولين بالرعاية أدى إلى 
تقليل عملية صرف الشيكات، كما تم توزيع األرباح على 

المشمولين بالوصاية.
وإدارة مالية القُّصر من خالل أقسامها السبعة التي تتكون 
منها وهي: )قســم التدقيق، قســم الحسابات الجارية، قسم 
المعاشــات، قســم البنوك، قســم االستثمار، قســم الذمم، 
قســم الصندوق مناط بها اإلشــراف والمتابعة لحســابات 
المشــمولين بالرعايــة اعتبارا من فتح ملف للمشــمولين 
بالرعاية وحتى انتهاء الملف وإغالقه بســبب زوال سبب 
فتــح الملــف ، وهي مصــب لجميع المعامــالت والكتب 
الواردة من جميع إدارات الهيئة وجهات الدولة المختلفة.

وتشــمل المعامالت على ســبيل المثــال ال الحصر قبض 
المعاشات والمستحقات الواردة من جهات الدولة المختلفة 

للمشمولين بالرعاية والقيام باإلجراءات المحاسبية إلثبات 
تلك المعاشــات والمســتحقات في الحسابات الخاصة بهم 
داخــل الهيئــة ثــم القيــام بعمليــة تحويل تلك المعاشــات 
والمســتحقات لحســاباتهم لدى البنوك أو اتخاذ إجراءات 

الصرف من داخل الهيئة لمن ليس له حساب خارجي.
كما يقع على عاتقها عبء متابعة االستثمارات وحسابات 
البنــوك التابعــة للهيئة من خالل نظــام رقابي معد لذلك. 
كما تقــوم بتنفيذ القرارات الصادرة عــن اللجان المنبثقة 
مــن مجلس إدارة الهيئة وهي التي تقــوم بإعداد التقارير 
والقوائــم الماليــة التي تســاعد اإلدارة العليــا على اتخاذ 
القرارات التي تخدم مصالح المشمولين بالرعاية، وكذلك 
تقــوم بإعداد القوائــم والتقارير المالية لمدقق الحســابات 
الخارجي لمســاعدته علــى إنجاز وتقديــم نتائج األعمال 
الســنوية من خــالل ميزانية المشــمولين بالرعاية بنهاية 

العام المالي.

وفاء القبندي
مدير إدارة مالية القصر

مالية القصر نفذت التحويالت البنكية  
للمشمولين بالرعاية وغير المشمولين بصورة آلية 

إنجازات الهيئـة
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استفسار  على  الــرد   •
الكتب  وإعداد  العمالء 
بإجمالي 1765 معاملة 

عبر قسم االستقبال 

• 2480 مــعـــامـــلــــــــة 
ــار  عــن  ــسـ ــفـ ــتـ ــالسـ لـ
الداخل  فــي  األســهــم 
وتسليمها  ــارج  ــخ وال

وبيعها ونقلها 

إدارة الخدمة والمتابعة أنجزت المعامالت 
 المقدمة على الموقع اإللكتروني وعبر منصة سهل 

تمكنــت إدارة الخدمــة والمتابعة التابعة لقطاع شــئون رعاية القصر خالل الربع 
الثالــث مــن العام 2021 من االســتمرار بالتعــاون مع مركز نظــم المعلومات 
لتنظيم العمل وإدخال اآليبانات البنكية للمســتفيدين الراشــدين. كما يجري العمل 
علــى تطوير آلية متابعة المعامالت مــع إدارات الهيئة المختلفة، كذلك تواصلت 
عمليــات متابعة وانجاز الطلبــات المقدمة اون الين، وكذلــك المقدمة في منصة 

سهل الحكومية.
وقد واصل قســم االســتقبال الرد على استفســار العمالء، واعداد الكتب بإجمالي 
1765 معاملــة، بمــا فيها المعامــالت المتعلقة باإلدارات االخــرى مثل اإلدارة 
العقارية وإدارة النشــاط التجــاري للتركات واإلدارة الهندســية واإلدارة المالية، 
اضافــة الى الكتــب الموجهة للبنوك  ووزارة الداخليــة واللجان الخيرية ووزارة 

الشئون االجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
كما انجز قســم الخدمــة نماذج طلبــات التصرفات واالستفســارات والمعامالت 
والكتــب الخارجيــة ومتابعة المعامالت واالستفســار عن األســهم وطلبات بيعها 

وفرزها والتفويضات والتوكيالت المتعلقة بها بإجمالي 7991 معاملة.
فيما انجز قسم المتابعة 2480 معاملة في مجاالت متابعة المعامالت واالستفسار 
عن األســهم وطلبات بيع االســهم وتفويض االستفســار عن االســهم في الخارج 
وتســليم االســهم ونقلها وفك الحجز والتنازل وطلبــات اداء الملكية وغيرها من 

المعامالت.

الطاف العميري
مدير إدارة الخدمة والمتابعة

إنجازات الهيئـة
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ً
  والــ27 عالميا

ً
الكويت حلت في المرتبة األولى عربيا

في مؤشر تنمية الشباب العالمي لعام  2020
يحتفل العالم، في الـ12 من أغسطس كل عام، باليوم العالمي للشباب، وبرز اهتمام دولة الكويت  بالشباب 
مــن خالل دعم فعالياتهم وأنشــطتهم، ما جعل الكويــت تتصدر الدول العربية؛ بعدما حلــت بالمرتبة الــ27 

عالمياً في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2020 الصادر عن اتحاد الكومنولث، خالل العام 2021.

منوعات

 ويشكل الشباب الكويتي نحو 72 %
 مــن المجتمــع، وتطمــح الحكومــة 
الكويتية إلى تقديم مزيد من االهتمام، 
والــذي تمّثل مبكــراً بإنشــاء وزارة 
مختصة بهم، ودعم مئات المبادرات 

الشبابية المختلفة.
وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب 
ــع، إن تصدر  مشــعل الشــاهين الربيَّ
الكويت، يعكس أهداف رؤية "كويت 
جديدة 2035" المتمثلة في االستثمار 

برأس المال البشــري وتنميته، وعلى 
وجه الخصوص رأس المال الشبابي.
وأضــاف: "تــم إدراج دولــة الكويت 
ضمن فئة الدول األكثر تنمية للشباب 
إلى جانب سنغافورة والنرويج وفنلندا 
وألمانيا وكوريــا الجنوبية واليابان"، 
موضحاً أن "هذه الجهود ليست وليدة 
اليــوم، وإنما جــاءت نتيجــة لجهود 
متواصلــة امتدت على مدى عامين"، 
مشيراً إلى أن هذه الجهود جاءت بدعم 

من قبل مجلس الوزراء الكويتي.
وأشــار إلــى أن هذه الجهــود أثمرت 
عن وضع 6 مشــروعات ســتنفذ مع 
المكاتب األممية في مجاالت تحســين 
بتنميــة  المتعلقــة  األداء  مؤشــرات 
الشــباب، وتمكين الشــابات في ريادة 
األعمــال، وتعزيز المهارات الرقمية 
الشــابات  وتأهيــل  الشــباب،  لــدى 
لالنخــراط بســوق العمــل، وتزويــد 
األطفال بالمهارات الحياتية، وتعزيز 
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الصحة النفسية لدى األطفال.
وبين أنــه تم إدراج هذه المشــروعات 
تحت مظلة السياســة الوطنية للشباب، 
التنمويــة  المشــروعات  جانــب  إلــى 
األخــرى القائمة، الفتــاً إلى أن مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشــباب وافق على 

تنفيذ هذه المشروعات.
وجــاء تأســيس وزارة الدولة لشــؤون 
الشــباب، فــي 26 ينايــر 2013، من 
منطلق اهتمام الدولة بشــؤون الشباب، 
ورســالتها التــي تنص علــى أن تعمل 
الوزارة على تنســيق وتعــاون الجهود 
وإطــالق  بتشــجيع  وذلــك  الوطنيــة، 
االستراتيجيات والسياسات والمبادرات 
والبرامج التكاملية والشــمولية لضمان 
تنميــة ومشــاركة الشــباب المجتمعية، 
وتمكينهم من القيادة والريادة اإلبداعية 

في دولة الكويت".
وفي عام 2015، صدر مرسوم إنشاء 
الهيئة العامة للشــباب لتحقــق الغايات 
المرجــوة من االهتمــام بجميع األمور 

المتعلقة برعاية الشباب والعمل.
واطلقت وزارة اإلعالم اســتراتيجيتها 
لألعوام الخمســة المقبلة، ما يمّكن من 
خلــق قيــادات إعالميــة شــابة وإعالم 
مســتدام ورائد في صناعــة المحتوى. 
السياســية  القيــادة  بتوجيهــات  وذلــك 
بضــرورة تطويــر اإلعــالم الرســمي 
بالبالد، وتمكين الشــباب الكويتيين في 

شتى المجاالت.
خلــق  إلــى  االســتراتيجية  وستســعى 
قيــادات إعالمية شــبابية مميــزة تملك 
رؤيــة واضحــة والتــي ترتكــز علــى 
بالــوزارة  البشــرية  المــوارد  تنميــة 
بدعــم الكــوادر والكفــاءات والمواهب 
اإلعالمية، إضافة إلى تطوير الخطاب 
والمحتوى اإلعالمي المتوازن وتجديده 

بمــا يتوافــق مــع الســياق االجتماعي 
والثقافــي للمجتمع، فضــالً عن تعزيز 
البنيــة التحتية للــوزارة بتوفير المزيد 
من التقنيات العاليــة واألجهزة الحديثة 
لمواكبــة التطــورات العالميــة في هذا 

الميدان.
وتبنت الكويــت أكثر من 400 مبادرة 
ومشروع شــبابي، تحّول أكثر من 30 
منها إلى مؤسســات وطنية شــبابية قام 
مؤسســوها بتوظيــف العشــرات مــن 

الشباب.
وُخصصــت جائــزة الكويــت للتميــز 
واإلبــداع الشــبابي، وهــي أول جائزة 
من نوعها في الوطــن العربي، لتكريم 
إنجازاتهــم  علــى  الكويتــي  الشــباب 

اإلبداعية.
وأقامت الوزارة أيضاً مؤتمر الشــباب 
الخليجــي بالتعاون مع األمانــة العامة 
لمجلــس التعــاون الخليجــي، ســنوياً، 
ويعــد األول من نوعــه، ويعنى بواقع 
ومســتقبل الشــباب، وتفعيل المشاركة 
اإليجابية للشــباب ودورهــم البّناء في 

خدمة المجتمع وتنميته.
وأقامت الكويت، بمناسبة اليوم العالمي 
للشــباب، احتفالية، في 18 أغســطس 
2021، للســنة الثانية توالياً، بالتوافق 
مع اليوم العالمي للشباب لتكريم الشباب 
الذيــن قدموا إنجــازات محلية وإقليمية 
ودولية في المجــاالت الثقافية والعلمية 
والتكنولوجية  والرياضية  واالجتماعية 
والعلميــة والدينية والصحة، إلى جانب 
المجــاالت المتصلــة بالبيئــة والطاقــة 

وريادة األعمال، وفقاً لوكالة "كونا".
وُترجــم االهتمــام الكويتــي بالشــباب 
علــى  اإلنجــازات  مــن  بمجموعــة 
فــي  والعالمــي  اإلقليمــي  الصعيديــن 
مجــاالت مختلفة، والتي كان لها صدًى 

كبيــر في العالــم العربــي، األمر الذي 
دفــع جامعة الــدول العربية إلى اختيار 
الكويت عاصمة للشــباب العربي لسنة 

.2017
وفــي ينايــر 2019، أعلنــت جهــات 
حكوميــة مختصة فــي الكويت انطالق 
المشروع الوطني للشباب التابع للديوان 
األميري، تحت عنوان "الكويت تفخر" 
بمشــاركة هيئــة الشــباب، بمشــاركة 
العديــد من الجهات والهيئات الحكوميه 

والجهات األهلية الخاصة.
كما شهدت الكويت، في نوفمبر 2020، 
لملتقــى  الخامســة  الــدورة  فعاليــات 
مبادرات الشــباب التطوعية واإلنسانية 
التي نظمهــا الملتقى اإلعالمي العربي 

)عن بعد( على مدى ثالثة أيام.

• تصدر الكويت يعكس 
المال  ــرأس  ب االستثمار 
وفق  وتنميته  البشري 
ــداف رؤيـــة »كــويــت  ــ أه

جديدة 2035« 

مشروعات   6 وضــــع   •
المكاتب  مــع  ستنفـــذ 
مجاالت  فــي  األممية 
ــرات  ــ ــؤش ــ ــن م ــي ــس ــح ت
الــــمــتــعـــلقــــــة  األداء 

بتنمية الشباب

منوعات
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أبدأ بصناعة قرارك .. ال

الكثيـر منـا ال يعطـي لنفسـه فرصـه ليقرر أو يفكر ماذا سـيكون ؟ أو ماذا سـيفعل؟ 
علـى الرغـم مـن أنهـا  أهم خطوات النجـاح، تحقيقك آلمالـك وطموحاتك، تخطيك 

لمشـكالتك او البقـاء داخلهـا , نجاحـك في حياتك او فشـلك يكـون بقرار منك ..
يوجـد فـي عمليـه اتخـاذ القـرار صوتان متضـادان صوت يقول لـك :افعل وخاطر 
بالتغييـر , وصـوت معـارض يقـول لـك: ابـق مكانـك وال تتقـدم فليـس هنـاك مفر، 
وكل صانعـي القـرارات فـي العالـم يواجهـون هـذه المعضلـه فالتغييـر يعنـي النمو 
والتقـدم ولكنـه يعنـي المخاطـرة أيضـا، وبقـاء الحـال علـى ماهـو عليـه قـد يكـون 
مكسـبا إذا لـم تكـن مؤهـال لتحمـل المخاطـر. وفـي كل األحـوال فـإن اإلدراك 
الشـعوري لموقفـك وكيفيـه مقابلة احتياجاتك هما األسـاس لتعريـف وتحديد طبيعة 
المشـكلة وهـذا يتطلـب منـك أمريـن، أن تقرر بنفسـك، وأن تقبل التحـدي وتخاطر 

بالتغييـر سـاعيا نحـو النمو.
 ضعـف قراراتـك  هـو ضعـف لثقتـك بنفسـك وقدرتـك علـى تحقيـق أهدافـك أو 
استسـالمك للعقبـات التـي تواجهـك. فكـر قليـال ألنـك إن توقفـت سـتنهي مسـتقبال 
جميـال كان بانتظـارك، كـن قويـا و جـادا فـي قـرارك وأسـع للحصـول عليـه فـإن 
العالـم بأسـره يسـاندك ، فالقـرار القـوي هو القرار الذي يسـتطيع صاحبـه أن ينفذه 
وال يكـون مشـروطا بصوابـه بـل باالسـتمرار فيـه  لتحقيـق الهـدف منـه الن سـر 

النجـاح هـو إكمـال المهمـة حتـى النهايـة .
ال أهميـة لعـدد المـرات التـي تكـون قـد فشـلت فيهـا فـي الماضـي، كلُّ مـا يهـم هو 
كيـف تسـتفيد مـن هـذه التجـارب. فقراراتـك الخاطئـه ليسـت عائقا لتحقيـق المزيد 
مـن النجـاح لكنهـا مخـزون اضافي من الخبرات لتتقدم بخطـوات اكبر في النجاح.

إضاءة: »قال الصينيون قديما ...
) يأتـي النجـاح مـن القـرارات الصائبـة ، والقـرارات الصائبـة تأتـي مـن التقديـر 
السـليم لألمـور، والتقديـر السـليم يأتـي من التجـارب ، والتجارب تأتـي من التقدير 

الخاطـئ لألمور(.
إذن عليـك أن تفكـر بمنطـق ، ثـم تضـع شـعورك وأحاسيسـك ، ثـم تتـرك البديهـة 

واإللهـام الداخلـي يرشـدانك إلـى القـرار الصحيـح«.

مساهمات
مضاوي العثمان 
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إدارة العالقات العامة واالعالم 
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