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ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ

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

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

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

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

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

ُتَعّين عليها.
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مدير عام الهيئة
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كوادرنا مرتكز رئيسي لتقدمنا
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مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في 
مختلف المجاالت والسيما مظاهر العولمة واالنفتاح 
وثورة التكنولوجيــا والمعلومات واالتصاالت زادت 
الحاجة لعناصر بشرية مؤهلة يمكنها مجاراة تلك 
المتغيــرات والتعامل مع ما ينجم عنها من تحديات 

وفرص.
وعليه تزايد االهتمام بالموارد البشرية في الهيئات 
والمؤسســات على اختــاف أحجامهــا ووظائفها 
وطبيعــة عملها ســواء كانت حكوميــة أم خاصة 

بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
إذ ترســخت قناعة لديها بأن العنصَر البشــريَّ هو 
ر، والمبدُع،  أســاس كل تطور وتقدم فهــو المفكِّ
والمبتكر، والمطور، والمستهلك، لكل ما يطرأ في 

العالم من منتجات وخدمات.
وقــد أدركت دولة الكويت بشــكل عــام والهيئة 
العامة لشئون القصر بشــكل خاص تلك الحقيقة، 
وتعاملــت معهــا بإيجابية مــن خــال اهتمامها 
الواضح بالكوادر الوطنية وتدريبها وتأهيلها في 

مجاالت عمل الهيئة المتنوعة، الســيما مع كونها 
هيئــة خدمية ترتكز بشــكل أساســي على العنصر 

البشري في تقديم خدماتها.
وفي هذا الســياق جاء اهتمــام الهيئة بكوادرها 
فــي اســتراتيجيتها وخططهــا المســتقبلية التي 
تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من ألف من العاملين 
بها لمختلف المهام الحالية والمستقبلية من خال 
وضع برامج وأنشطة تدريبية فعالة وبناءة يتم من 
خالها تنميــة القدرات والمهــارات ورفع معدالت 
اإلنتاجيــة إلنجــاز مختلــف األعمال وتقديــم جميع 
الخدمــات بكفــاءة وفعاليــة وبما يضمــن تحقيق 

أهداف الهيئة.
وكلنــا أمل في أن تلقى تلك الخطط والبرامج التي 
تتم بالتعاون مع العديــد من الجهات النجاح، وأن 
تثمر عن تحقيــق رضا المتعاملين مــع الهيئة من 
القصــر والمشــمولين بالرعاية وغيرهــم، انطاقًا 
من إيماننا التام بأن كوادرنا تعد المرتكز الرئيسي 

لتقدمنا.
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قال
الوزير

ــاف  ــ ــر األوق ــ ــدل ووزي ــ ــر الع ــ ــد وزي ــ أك
ــــس  ــــس مجل والشــــؤون اإلســــامية رئي
ــــة لشــــؤون القصــــر  ــــة العام إدارة الهيئ
ــــي  ــــد العفاس ــــور فه ــار الدكت ــ المستش
ضــــرورة تفعيــــل الخدمــــات اإللكترونيــــة 
ــــهيل  ــــي تس ــــال ف ــــا الفع ــــة لدوره للهيئ

ــــيطها. ــــراءات وتبس اإلج
وأشــــار إلــــى أهميــــة مواكبــــة المســــتجدات 
ــــة  ــــل البيئ التــــي تتبناهــــا الحكومــــة لتحوي
الورقيــــة إلــــى بيئــــة إلكترونيــــة، تقــــدم 
خدماتهــــا عبــــر الحكومــــة اإللكترونيــــة، 
لضمــــان  ســــرعة إنجــــاز الخدمــــات المقدمــــة 

ــــف المحافظــــات. ــــن فــــي مختل للمراجعي
وأوضــــــح أن تقنيـــــــة المعلومــــات، 

ــــدور  ــــت ب ــــة قام ــــات اإللكتروني والخدم
ــــات  ــــين أداء المؤسس ــــي تحس ــــال ف فع
ــى  ــ ــادت إل ــ ــة، وق ــ ــة والخاص ــ الحكومي
ــة  ــ ــات إداري ــ ــاط وخدم ــ ــتحداث أنم ــ اس
ــــط  ــــع الخط ــــدة، ووض ــــية جدي ومؤسس
ــــول  ــــى التح ــــدف إل ــــي ته ــــج الت والبرام

ــي. ــ ــع المعلومات ــ ــو المجتم ــ نح
وأضــــاف أن الوســــائل التقنيــــة الحديثــــة 
تسهــــــل الـــــوصول إلــــى الخدمــــات 
وإنجازهــــا، واإلجابــــة عــــن استفســــارات 
ــع  ــ ــى رف ــ ــاعد عل ــ ــا س ــ ــن م ــ المواطني
مســــتوى الخدمــــات التــــي تقدمهــــا 
الجهــــات الحكوميــــة وبالتالــــي تحســــين 
ــداف  ــ ــق أه ــ ــوال لتحقي ــ ــة وص ــ اإلنتاجي

االهتمام باقتراح 
وشكاوى جمهور 

المتعاملين مع الهيئة

ــــس إدارة  ــــس مجل ــــامية رئي ــــؤون اإلس ــــاف والش ــــر األوق ــــدل ووزي ــــر الع وزي
ــــي: ــــد العفاس ــــور فه ــــار الدكت ــــر المستش ــــؤون القص ــــة لش ــــة العام الهيئ

تفعيـل الخـدمات اإللكـترونـية لتسهيل 
وتبسيط اإلجراءات
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المؤسســــة وخططهــــا المســــتقبلية.
وشــــدد الوزيــــر العفاســــي علــــى ضــــرورة 
ــــراح وشــــكاوى جمهــــور  ــــام باقت االهتم
ــــن  ــــا يضم ــــة بم ــــع الهيئ ــــن م المتعاملي

تطويــــر العمــــل وتبســــيط اإلجــــراءات.
وفــــي هــــذا الصــــدد حــــث اإلدارة التنفيذيــــة 
ــــع  ــــل التنســــيق م ــــى تفعي ــــة عل بالهيئ
ــــى  ــــول عل ــــة للحص ــــة المدني ــــوان الخدم دي
الهيــــكل التنظيمــــي المناســــب إلدارة 

الفــــروع بالمحافظــــات.
وثمــــن الجهــــود التــــي تقــــوم بهــــا جميــــع 
ــــة  ــــمولين بالرعاي ــــة المش اإلدارات لخدم

ــــم. ــــى ممتلكاته ــــة عل والمحافظ
ــاء  ــ ــود أعض ــ ــى جه ــ ــر عل ــ ــى الوزي ــ وأثن

مجلــــس اإلدارة والمديــــر العــــام للهيئــــة 
والجهــــاز اإلداري مشــــددا علــــى االهتمــــام 
ــــن  ــــراح وشــــكاوى جمهــــور المتعاملي باقت
ــــل  ــــر العم ــــن تطوي ــــا يضم ــــة بم ــــع الهيئ م

ــــراءات. وتبســــيط اإلج
ــه  ــ ــى رعايت ــ ــه عل ــ ــر حرص ــ ــد الوزي ــ واك
ــــام  ــــة واالهتم ــــطة الهادف ــــة لألنش الدائم
برعايــــة الناشــــئة، والرعايــــة المســــتمرة 

ــــة. للمشــــاريع الخيري
ــــة  ــــى المتابع ــــه عل ــــر حرص ــــد الوزي وأك
ــا  ــ ــة ونجاحه ــ ــطة الهيئ ــ ــة ألنش ــ الدائم
وأن يكــــون لهــــا دور بــــارز فــــي خدمــــة 
ــــى  ــــه عل ــــرد وتربيت ــــاء الف ــــت وبن الكوي

ــــاق. ــــكارم األخ م

تفعيل التنسيق مع 
ديوان الخدمة المدنية 

بشأن الهيكل التنظيمي 
المناسب إلدارة الفروع 

بالمحافظات

د العمل بالمبنى الجديد الوزير تفقَّ
قام المستشـــار الدكتور فهد محمد العفاســـي وزير العدل ووزير األوقاف والشـــؤون اإلســـامية رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 

العامة لشـــؤون القصـــر بزيارة للمقر الجديد للهيئة وتفقد ســـير العمـــل بعد انتقـــال اإلدارات المختلفة .
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معامالت الفروع تجاوزت 
20 ألفا خالل 3 شهور 
ومعظمها في األحمدي

ثم الجهراء 

 واصل قطاع شــئون رعاية القصر نشــاطه خال الربع الثالث من العام 2018 من خال 
إنجــاز االف المعامات منها أكثر من 20 الف معاملة عبر الفروع الخارجية حيث واصلت 
إدارة الخدمــة والمتابعــة جهودها في تطويــر آلية إنجاز بعــض المعامات ومواصلة 
عمليات الصرف الخاصة بالحســابات الراكدة حيث أنجزت أقسام اإلدارة 9303 معامات 
توزعت على 495 معاملة وكتابًا واستفسارًا لقسم االستقبال و7308 معامات وكتب 

خارجية لقسم الخدمة و1500 معاملة لقسم المتابعة.
أمــا إدارة الرعاية االجتماعيــة والتربوية فقد تمكنت من إنجــاز 27015 معاملة منها 
9912 معاملة وزيارة وتوجيهًا ومتابعة وغيرها لمراقبة التوجيه واإلرشاد التربوي كما 

أنجزت أنشطة متنوعة لدروس التقوية واألنشطة الترفيهية والزيارات واالحتفاالت.
كما نفذت مراقبة الرعاية والبحث االجتماعي 11183 معاملة للمصاريف العامة والزيارات 

قطاع شئون رعاية القصر ينجز أكثر 
من 79 ألف معاملة في الربع الثالث

مراقبة التوجيه واإلرشاد التربوي :

9912 معاملة
إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية:

27015 معاملة
مراقبة الرعاية والبحث االجتماعي:

11183 معاملة



9 JAN 2019 Issue No.7

اإلدارة الهندسية:
202 معاملة ألعمال 
االنشاءات والصيانة 

للعقارات

إدارة الخدمة والمتابعة: 9303 معامالت 

قسم االستقبال:

495 معاملة
قسم الخدمة:

7308 معامات
قسم المتابعة:

1500 معاملة

إدارة الفروع الخارجية: 20018 معاملة

برج التحرير:

579 معاملة
جليب الشيوخ:

299 معاملة
الجهراء:

 6904 معامات

األحمدي:

12236 معاملة

إدارة مالية القصر: 22647 معاملة

معامات:

 12103 
شيكات:

8774 معاملة
البنوك:

1770معاملة

ومتابعــة البحوث والتفويضات ومذكــرات المعاش والبحوث األخــرى. وذلك باإلضافة 
إلى المســاعدات المقدمة عبر مراقبة البحث االجتماعي لمســاعدة األثاث وتأمين ورفع 

المستوى المعيشي من حساب وزارة المالية.
وأنجــزت إدارة ماليــة القصــر 22647 معاملة منهــا 8774 للشــيكات 1770 للبنوك 
كما واصلت اإلدارة الهندســية مهامها في مجال متابعة أعمال اإلنشــاءات والصيانة 

للعقارات بإجمالي 202 معاملة رئيسية.
كمــا أنجزت إدارة الفروع الخارجية 20018 معاملة خــال الربع الثالث من العام 2018 
عبــر فروعها التابعة، حيث انجز فرع األحمــدي 12236 معاملة فيما انجز فرع الجهراء 
6904 معامات وفرع برج التحرير 579 معاملة وأخيرا فرع جليب الشــيوخ 299 معاملة 

متنوعة.
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عــزز قطاع تنمية أموال القّصر خال الربع الثالث من العام 2018 أداءه عبر إداراته 
المختلفة: العقارية وإدارة النشاط التجاري والتركات وإدارة االستثمار وذلك بدعم 
من وحدة البحوث والدراسات ووحدة التسويات، حيث تم شراء برج الفضالة ومجمع 

المخيال وطرح دراسة إلنشاء محفظة عقارية . 
كما انجز القطاع 23 معاملة خاصة للودائع منها إنشاء وديعة واستحقاق وديعة 

اخرى .
كما انشأ القطاع محفظتين جديدتين بالتعاون مع شركتي استثمار محليتين، كما 
تم التخارج من صندوق عقاري واالتفاق المبدئي على تنفيذ اندماج يتعلق بشركة 

تقوم الهيئة باالستثمار فيها. 
كذلك واصل القطاع معاماته في مجال فرز األســهم وتدقيقها واســتام األرباح 

ومتابعة تقارير الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتمكنــت اإلدارة العقاريــة المعنيــة بكافة اإلجــراءات المتعلقة بعقــارات القّصر 
والمشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددها نحو 288 عقارا من التجديد مع شركة 
عقــارات محليــة إلدارة عقــارات الهيئة لمدة عــام و إنجاز 37 عملية بيع وشــراء 
وتصفيــة و15 عمليــة تقييم للعقــارات وإجراءاتها إضافة إلــى التعاقد مع احدى 

شركات التأمين. 

أنجز 13570 معاملة في الربع الثالث
قطاع تنمية أموال القّصر يشتري برجًا ومجمعًا  

إنشاء محفظتين 
استثماريتين والتخارج 

من صندوق عقاري

تقارير 
وإنجازات
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إنجاز 37 عملية بيع وشراء 
وتصفية و15 عملية تقييم 

للعقارات وإجراءاتها

2701

اإلدارة 
العقارية

13570

المجموع

786

إدارة 
االستثمار

140

قسم 
التسويات

9882

إدارة النشاط 
التجاري

61

قسم البحوث 
والدراسات

معاملة

معاملة

معاملة

معاملة

معاملة

معاملة
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صدور أحكام نهائية 
في 229 قضية ومعالجة 

106 ديون حكومية 
وغير حكومية

القانونية تعاملت مع 152قضية
وحصلت 628 ألف دينار 

تقارير 
وإنجازات

واصـــل قطـــاع القانونيـــة واألثـــاث الخيريـــة نشـــاطه في مجال دارســـة 
الدعـــاوى المتعلقـــة بالهيئة أمـــام الجهـــات القانونيـــة الحكومية والبت 
فيها وإبداء الرأي القانوني وحل المشـــاكل االستشـــارية ودراســـة الطلبات 
الخاصـــة بالديـــون ومدى قبولهـــا تحت وصايـــة الهيئة وذلك خـــال الربع 
الثالث مـــن العام 2018 حيث بلغ عـــدد القضايا المتداولـــة بأنواعها )أحوال 
شـــخصية وتجاري ومدنـــي وإداري وعمالي( التـــي تم التعامـــل معها 152 
قضية منهـــا رفع 10 قضايـــا وصدور أحـــكام نهائية فـــي 229 قضية إلى 

جانـــب تقديم 121 استشـــارة ورأياً قانونيـــًا ومراجعة 
كما تمـــت معالجة 106 ديون حكوميـــة وغير حكومية لصالح المشـــمولين 
بالرعاية كمـــا تم تحصيل نحو 628 ألـــف دينار لصالح المشـــمولين بالرعاية.
يذكر أن اإلدارة القانونيـــة تختص بمهمة إعداد النظم والقـــرارات واللوائح 
التـــي تســـتوجبها طبيعـــة العمل فـــي الهيئة بمـــا يحقق مصالـــح القصر 
والمشـــمولين برعايتهـــا والمحافظة علـــى أموالهم وكذلك حـــل الخافات 

التي قد تنشـــأ بيـــن الورثة بصـــورة ودية قبـــل اللجوء إلـــى القضاء.
 كما تقـــوم اإلدارة بإعداد كافـــة القضايا والدفوع أمام القضاء وإرســـالها 
إلى إدارة الفتوى والتشـــريع، وكذلك الرد على األقســـام واإلدارات المختلفة 
فيمـــا يتعلق بالشـــق القانونـــي لعملها وكل مـــا يحال إليها مـــن اإلدارة 
العليا مـــن مذكرات وطلـــب آراء قانونية وإصـــدار قرارات الحجـــر والقوامة 
وإبداء الرأي حـــول ديون التـــركات والرد علـــى إدارة التنفيـــذ فيما يتعلق 

والتحفظي. التنفيـــذي  بالحجز 
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217 مراقبة 
األثاث

مراقبة األثالث الخيرية تعتمد
مصروفات العمرة ودروس التقوية 

واصلـــت مراقبة األثاث الخيرية نشـــاطها خـــال الربع 
الثالـــث من العـــام 2018 حيث قامت بتلبيـــة احتياجات 
40 حالـــة مســـاعدة ماليـــة بقيمـــة 52.8 ألـــف دينار 
كما تم اعتمـــاد مصروفـــات رحلة العمـــرة لعام 2019 
ومشـــروع دروس التقوية من حســـاب األثاث الخيرية.
يذكـــر أن رؤيـــة مراقبة األثـــاث الخيريـــة تنطلق من 
إحياء الســـنة الكريمة وهـــي الثلث الخيـــري )الوصية( 
وتطويـــر أســـاليب تنفيذهـــا وفـــق أحكام الشـــريعة 
األثـــاث  مـــن  الهيئـــة  أنفقـــت  حيـــث  اإلســـامية. 
الخيريـــة على العديـــد من المســـاعدات للمســـتحقين 
منهـــا المســـاعدات الدورية والمســـاعدات الدراســـية 
أصحاب  وأحفـــاد  أبنـــاء  لعاج  الماليـــة  والمســـاعدات 
األثاث الخيريـــة وشـــراء األضاحي وذلك تنفيـــذًا لنص 

الخيرية. األثـــاث  أصحـــاب  الوصايـــا من 

معاملة

106

قسم 
الديون

121

قسم 
الرأي 

والعقود

381

قسم 
القضايا

608 اإلدارة 
معاماتالقانونية

الف دينارقضية

متحصالت قسم 
اإلعالن ومتابعة 
القضايا والتنفيذ

628
ديونمشورة ورأيًا

معالجة

111

قسم 
المشاريع 

الخيرية

72

قسم 
خدمات 
األثالث

معاملةمعاملة الف دينار
52.8

مساعدات 
قسم خدمات 

األثالث



14JUNE 2018Issue No.5

ـــة  ـــة والمالي ـــئون اإلداري ـــاع الش ـــز قط ـــام 2018 انج ـــن الع ـــث م ـــع الثال ـــال الرب خ
ــام  ــتراتيجية لعـ ــة االسـ ــة والوثيقـ ــة التنفيذيـ ــودة الخطـ ــر اإلداري مسـ والتطويـ
ـــوان  ـــع دي ـــة الوصـــف الوظيفـــي بالتنســـيق م ـــى بطاق ـــل عل 2020/2019، والتعدي
الخدمـــة المدنيـــة، وكذلـــك ترتيـــب وتحضيـــر أعمـــال االنتقـــال الجزئـــي لبعـــض 
ـــم اإلداري  ـــر الدع ـــا واصـــل القطـــاع توفي ـــد. كم ـــى الجدي ـــى المبن ـــة إل إدارات الهيئ
والمالـــي الكامـــل لمختلـــف قطاعـــات الهيئـــة وإداراتهـــا بمـــا ســـاهم فـــي تحقيـــق 
ـــئون  ـــس: الش ـــه الخم ـــال إدارات ـــن خ ـــاع م ـــن القط ـــازات. وتمك ـــن اإلنج ـــد م العدي
ــام  ــة واإلعـ ــات العامـ ــب والعاقـ ــر اإلداري والتدريـ ــة والتطويـ ــة والماليـ اإلداريـ
ـــا  ـــإدارة العلي ـــل ل ـــر الدعـــم الكام ـــات مـــن توفي ـــى مركـــز نظـــم المعلوم ـــة إل إضاف

ـــة. ـــاالت ذات الصل ـــف المج ـــي مختل ف
وخـــال الفتـــرة.. أنجـــزت إدارة الشـــئون اإلداريـــة أعمالهـــا الخاصـــة بالعامليـــن 
ـــواردة كشـــوفهم مـــن  ـــن مـــن المرشـــحين ال ـــرار تعيي ـــي تشـــمل إصـــدار 27 ق والت
ـــة وســـد الشـــواغر  ـــات الوظيفي ـــة المتطلب ـــك لتغطي ـــة وذل ـــة المدني ـــوان الخدم دي
ــاوات  ــات والعـ ــات الترقيـ ــى معامـ ــة إلـ ــة إضافـ ــة المختلفـ ــي إدارات الهيئـ فـ
ـــر نظـــام البصمـــة وصـــرف البـــدالت وتعديـــل  ـــر الســـنوية واإلجـــازات وتطوي والتقاري
المســـميات والتعييـــن واالســـتقالة والتقاعـــد إلـــى جانـــب متابعـــة حركـــة الســـيارات 
ــرارات  ــي والقـ ــل اإللكترونـ ــات والتراسـ ــن المكاتبـ ــا عـ ــازن فضـ ــل والمخـ والنقـ

اإلداريـــة والتعاميـــم.
الحســـابات  أقســـام  تشـــمل  التـــي  الماليـــة  الشـــئون  إدارة  واصلـــت  كمـــا 
ــتحقات  ــرف مسـ ــاالت صـ ــي مجـ ــا فـ ــازن أعمالهـ ــتريات والمخـ ــب والمشـ والرواتـ
العامليـــن والعقـــود الشـــهرية وأوامـــر الشـــراء ودفعـــات الرعايـــة االجتماعيـــة 
الخاصـــة بالمســـاعدات ورواتـــب العامليـــن والبـــدالت واالســـتقطاعات واللجـــان 

والمكافـــآت.

قطاع »اإلدارية والمالية« ينجز 16 دورة 
تدريبية في الربع الثالث

العالقات العامة 
تابعت 7 أنشطة وفعاليات

 وكرست التنسيق 
مع وسائل اإلعالم

إنجاز مسودة الخطة 
التنفيذية والوثيقة 
االستراتيجية لعام 

2020/2019
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وكذلـــك تمكنـــت اإلدارة مـــن إعـــداد المناقصـــات والممارســـات 
ـــد أجهـــزة  ـــة والســـيما توري ـــف مجـــاالت عمـــل الهيئ فـــي مختل
ومعـــدات وأثـــاث وصيانـــة وأعمـــال أخـــرى وعقـــود خدمـــات 
بأنواعهـــا. كمـــا قامـــت بمتابعـــة أعمـــال الهيئـــة مـــن 
الجهـــات األخـــرى ذات االختصـــاص مثـــل ديـــوان المحاســـبة، 
وزارة الماليـــة، ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، والمؤسســـة العامـــة 

للتأمينـــات االجتماعيـــة.
أمـــا إدارة التطويـــر والتدريـــب اإلداري فقـــد نفـــذت 16 دورة 
تدريبيـــة بمشـــاركة 57  مـــن العامليـــن فـــي إدارات الهيئـــة 

المختلفـــة.

وواكبـــت إدارة العاقـــات العامـــة واإلعـــام كافـــة فعاليـــات 
ــع  ــال الربـ ــت اإلدارة خـ ــًا، وقامـ ــا إعاميـ ــة وتغطيتهـ الهيئـ
الثالـــث مـــن العـــام 2018 بتغطيـــة 7 فعاليـــات إلـــى جانـــب 
ــة  ــام وتغطيـ ــائل اإلعـ ــع وسـ ــيق مـ ــة التنسـ ــال متابعـ أعمـ

ــا. ــات إعاميـ ــطة والفعاليـ األنشـ
ــي  ــه فـ ــل أعمالـ ــد واصـ ــات فقـ ــم المعلومـ ــز نظـ ــا مركـ أمـ
مجـــاالت تجهيـــز المبنـــى الرئيســـي وتطويـــر نظـــام للعديـــد 
ـــًا  ـــي 18 تطبيق ـــة بإجمال ـــل الهيئ ـــة داخ ـــن اإلدارات المختلف م
ـــاريع  ـــًا و6 مش ـــروعًا تطويري ـــا 12 مش ـــاً منه ـــاً متنوع وبرنامج

تشـــغيلية.

إصدار 27 قرار تعيين 
من المرشحين الواردة 
كشوفهم من ديوان 

الخدمة المدنية

إدارة الشئون 
اإلدارية:

الدعم اإلداري 
لقطاعات الهيئة 

إدارة الشئون 
المالية:

إنجاز أعمال الحسابات 
والرواتب والمشتريات 
والمخازن والمناقصات 

والممارسات

 إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب:

16
دورة تدريبية

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم:

تغطية

7
 أنشطة

إدارة مركز 
المعلومات:

18
تطبيقًا وبرنامجًا
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اجتماع لمجلس اإلدارة
و 12 اجتماعا للجان منها

4 للجان الداخلية

واصلـــت إدارة مكتـــب المديـــر العـــام )عبـــر قســـميها التنســـيق والمتابعة 
والمعلومـــات ودعـــم القرار( نشـــاطها خـــال الربـــع الثالث من العـــام 2018 
حيث أصـــدر المدير العام 150 قـــرارا إداريا وأجـــرى 125 مقابلة وقـــام بزيارة 
ميدانية وحضـــر 127 اجتماعا منهـــا اجتماعين للجان الداخلية هـــذا إلى جانب 

تعاملـــه مع أكثـــر من 4460 بريـــدًا داخليـــًا وخارجيًا.
واســـتمرت أعمال اإلدارة فـــي مجال التنســـيق والمتابعـــة والمعلومات ودعم 
القـــرار وكذلك أعمال الســـكرتارية واألعمال اإلدارية ومنهـــا تصنيف المواضيع 
والدراســـات والمقترحـــات القانونيـــة والحـــاالت االجتماعيـــة واالســـتثمارية 
المعروضـــة علـــى المديـــر العـــام وتســـجيلها وتوجيهها لجهـــة االختصاص 
ومتابعـــة إنجازهـــا مع مختلـــف اإلدارات إضافة إلـــى تنفيذ بعـــض التكليفات 

وجمـــع البيانات والرد علـــى االستفســـارات واســـتقبال المراجعين.

150
قرارًا إداريًا 

 125
مقابلة 

متابعة

 127
اجتماعا

أكثر من

 4460
بريدًا داخليًا وخارجيًا

مكتبه تعامل مع 5624 بريدا وواصل أعمال التنسيق والمتابعة والمعلومات 

المدير العام أصدر 187 قرارًا وأجرى 125 مقابلة

يدان
حم

ة ال
ريم

عام
ر ال

مدي
ب ال

كت
ر م

مدي

تقارير 
وإنجازات
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متابعة ردود اإلدارات 
المعنية على ديوان 

المحاسبة و لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي 

مراجعة 151 قرارًا إداريًا 
يتعلق بالندب والنقل 
والتعيين واالستقالة 

والمهام الرسمية واللجان

باشـــرت إدارة مكتب التفتيش والتدقيـــق أعمالها خال الربع 
الثالث من العـــام 2018. فيمـــا يتعلق بالمهـــام التدقيقية 
تـــم مراجعـــة أعمـــال إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربوية 
التقرير نصف الســـنوي  الخدمـــة والمتابعـــة وتدقيق  وإدارة 

الســـتثمارات الهيئة حتـــى يونيو 2018.

كذلك تابعـــت اإلدارة حضـــور برنامـــج تدريبي عـــن تعاميم 
وزارة الماليـــة بشـــأن المشـــتريات وردود اإلدارات المعنيـــة 
على الجهـــات الرقابية ومنهـــا ديوان المحاســـبة بخصوص 
ماحظاتـــه، وكذلك توصيـــات لجنـــة الميزانيات والحســـاب 
الختامـــي لمجلس األمة، فضـــا عن الرد على ســـؤال برلماني 

األعضاء. الحـــد 

كمـــا راجعـــت اإلدارة 151 قـــرارًا إداريـــًا متنوعـــًا يتعلـــق 
بالنـــدب والنقـــل والتعييـــن واالســـتقالة والمهـــام الرســـمية 
واللجـــان وغيرهـــا. كذلـــك تابعـــت اإلدارة تنفيـــذ توصياتهـــا 

لبعـــض اإلدارات المختصـــة.

»التفتيش والتدقيق« راجعت أعمال
إدارة الخدمة والمتابعة 
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أنشطة
الهيئة

التجديد لمدير عام الهيئة لمدة 4 سنوات
بموجب المرســـوم األميـــري الصادر برقم 226 لســـنة 2018 
تـــم التجديد للســـيد/ بـــراك علـــى الشـــيتان مديـــرا عاما 

للهيئـــة العامـــة لشـــئون القصر لمدة 4 ســـنوات.
وكان الشـــيتان قـــد تخـــرج فـــي كليـــة التجـــارة تخصص 
محاســـبة فـــي العـــام 1990 وشـــغل منصب المديـــر العام 
للهيئة منـــذ فبراير من العـــام 2015 كما شـــغل المناصب 
التاليـــة: رئيس مجلس إدارة الشـــركة الوطنية لألوفســـت، 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة أمـــاك العقاريـــة، 
كما شـــغل عضوية مجلـــس إدارة عـــدد من المؤسســـات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة حيث إنه عضو فـــي مجلس إدارة 
بيت التمويـــل الكويتي وبيت الزكاة ومجلـــس أمناء مكتب 

الشـــهيد منـــذ فبراير من العـــام 2015.
وكان براك الشـــيتان قـــد بدأ مســـيرته في العمـــل العام 
منذ نحو 28 عاما بـــوزارة المالية متدرجا فـــي الوظائف من 
باحث في التوجيه المحاســـبي ثم رئيســـا للقســـم ومراقبا 
لهـــذا التخصـــص قبـــل أن يصبح وكيا مســـاعدا لشـــئون 
للـــوزارة باإلنابة علـــى فترات  العامة ووكيـــا  المحاســـبة 
متعـــددة، هذا إلى جانـــب عمله خال تلك الفتـــرة كمراقب 

ثم مديـــرًا للنظم والمتابعـــة والتوجيه فـــي الوزارة. 

كمـــا عمـــل الشـــيتان فـــي الســـابق  عضـــو مجلـــس إدارة 
والشـــركة  المباشـــر  االســـتثمار  تشـــجيع  هيئـــة  فـــي 
ــي  ــة فـ ــل وزارة الماليـ ــا لممثـ ــتثمار ونائبـ ــة لاسـ الكويتيـ
ــد  ــي العديـ ــوا فـ ــا وعضـ ــزي ورئيسـ ــت المركـ ــك الكويـ بنـ
مـــن اللجـــان الحكوميـــة ومنهـــا اللجنـــة العليـــا لمشـــروع 
العليـــا  واللجنـــة  الماليـــة  العمليـــات  إعـــادة هندســـة 
ـــوزارة  ـــن ال ـــة دراســـة قواني ـــي المركـــزي ولجن ـــل اآلل للتحصي
ـــط  ـــة التخطي ـــة ولجن ـــات الجغرافي ـــا للمعلوم ـــة العلي واللجن
البعثـــات  ولجنـــة  المؤسســـي  المحتـــوى  إدارة  ولجنـــة 
ـــن  ـــن الماليي ـــار المراقبي ـــة اختي ـــات ولجن ـــازات والمهم واإلج
ـــة صـــرف المنحـــة  ـــة ولجن ـــوزارة المالي ورؤســـاء الحســـابات ب
األميريـــة، فضـــا عـــن المشـــاركة فـــي أعمـــال لجنـــة 
الميزانيـــات والحســـابات الختاميـــة بمجلـــس األمـــة. هـــذا 
إلـــى جانـــب اإلشـــراف العـــام علـــى صنـــدوق المتعثريـــن.

والمشـــروعات  المهـــام  مـــن  العديـــد  أنجـــز  كذلـــك 
ــا  ــة منهـ ــيرته الوظيفيـ ــال مسـ ــة خـ ــة المهمـ الحكوميـ
ـــر  ـــة عب ـــاز الخطـــط المســـتقبلية والمشـــروعات التطويري إنج
رئاســـة العديـــد مـــن فـــرق العمـــل فـــي مواقـــع حكوميـــة 

ــة. متنوعـ
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البرجس لـ »الرعاية« 
والرشيدي لـ »القانونية 

واألثالث« والفهيد
لـ »اإلدارية والمالية«

أجرى وزيـــر العـــدل وزير األوقـــاف والشـــؤون اإلســـامية د. فهد 
العفاســـي تدويرا فـــي الهيئة العامة لشـــؤون القصر شـــمل جميع 
نـــواب المدير العـــام للهيئـــة، حيث تم نقـــل حمد البرجـــس للعمل 
بوظيفـــة نائب المديـــر العام لرعاية شـــؤون القصر، ونقل حســـين 
الرشـــيدي للعمل بوظيفـــة نائب المديـــر العام للشـــؤون القانونية 
واألثـــاث الخيريـــة، ونقل ســـعود الفهيـــد للعمل بوظيفـــة نائب 

العام للشـــؤون اإلداريـــة والمالية والتطويـــر اإلداري. المدير 

ويأتـــي ذلك ضمن الخطة التطويرية الشـــاملة التـــي انتهجها الوزير 
العفاســـي في االســـتفادة من الخبرات والكفـــاءات للنهوض باألداء 
فـــي الهيئـــات واإلدارات وإيماًنا منـــه بضرورة التطويـــر الذي يصب 

في النهوض بـــاألداء وتحســـين آلية العمل.

تدوير في الهيئة يشمل نواب المدير العام
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نائب المدير العام لرعاية شؤون القصر 
حمد البرجس

نائب المدير العام للشؤون القانونية 
واألثاث الخيرية حسين الرشيدي

نائـــب المديـــر العـــام للشـــؤون اإلدارية 
والمالية والتطوير اإلداري ســـعود الفهيد



20JAN 2019Issue No.7

ترأس وزيـــر العدل ووزيـــر األوقـــاف ورئيس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
لشـــؤون القّصر المستشـــار د ..فهد العفاســـي اجتماع مجلس إدارة الهيئة 
الرابع لعـــام 2018، حيث اطلع المجلس على أداء النشـــاط االســـتثماري حتى 
تاريـــخ 31 / 10 / 2018 والنتائـــج الفعلية التـــي تم تحقيقهـــا والتي جاءت 

وفـــق التقديرات لـــذات الفترة بموازنة عـــام 2018.
واطلـــع المجلس على ســـير العمل فـــي فـــروع الهيئة بكل مـــن محافظتي 
األحمـــدي والجهـــراء بما يضمن تســـهيل اإلجـــراءات وتقديم جميـــع خدمات 

الهيئـــة للمشـــمولين برعايتها في محافظـــات الدولة.
وفي هـــذا الصدد، حـــث المجلـــس اإلدارة التنفيذيـــة بالهيئة علـــى تفعيل 
التنســـيق مع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة للحصول علـــى الهيـــكل التنظيمي 

بالمحافظات. الفـــروع  المناســـب إلدارة 

أنشطة
الهيئة

أكد في اجتماعه الرابع لعام 2018 أهمية تفعيل الخدمات اإللكترونية

مجلس اإلدارة بحث األداء 
االستثماري للهيئة

تفعيل التنسيق
 مع ديوان الخدمة المدنية 

العتماد هيكل تنظيمي 
مناسب إلدارة الفروع 

بالمحافظات
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من جانـــب آخر، اطلع المجلس علـــى ادعاءات الملكية الخاصة بتركات المشـــمولين 
بالرعاية واتخذ القرارات المناســـبة بشـــأنها وفق قانون إنشاء الهيئة.

كمـــا اطلع المجلس علـــى تقرير إنجازات الجهـــاز اإلداري بالهيئـــة، وثمن الجهود 
التي تقـــوم بها جميـــع اإلدارات لخدمـــة المشـــمولين بالرعايـــة والمحافظة على 

. تهم ممتلكا
وأكـــد المجلس رغبته في اســـتمرار التنســـيق والتعاون مع هيئة الشـــراكة فيما 

يتعلـــق بإدارة الهيئـــة ألحد المرافق العامة وفق الشـــروط واألحـــكام المنظمة.
كما أكـــد رئيس مجلـــس اإلدارة أهميـــة تفعيل الخدمـــات اإللكترونيـــة بالهيئة 
وفقا لتوجيهات ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء ومـــا يصدر عن اللجنـــة العليا بهذا 

لشأن. ا
وفـــي ختام االجتماع، أثنى د.العفاســـي علـــى جهود أعضاء مجلـــس اإلدارة ومدير 
عـــام الهيئة والجهاز اإلداري، مشـــددا علـــى االهتمام باقتراح وشـــكاوى جمهور 

المتعاملين مـــع الهيئة بما يضمـــن تطوير العمل وتبســـيط اإلجراءات.

استمرار التنسيق
والتعاون مع هيئة 
الشراكة بشأن إدارة 
الهيئة ألحد المرافق

العامة
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أنشطة
اجتماع لجنة األثالث الخيريةالهيئة

عقـــدت لجنة األثـــاث الخيرية المنبثقة عـــن مجلـــس إدارة الهيئة اجتماعها بحضـــور األعضاء 
وأقـــرت عددًا مـــن البنـــود المدرجة على جـــدول أعمالهـــا، والمتعلقة بعدد من المشـــروعات 

والمســـاعدات المقدمة.

عقـــدت لجنـــة التـــركات 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس 
اجتماعها  الهيئـــة  إدارة 
بحضـــور األعضـــاء وأقرت 
عددًا مـــن البنود المدرجة 

علـــى جـــدول أعمالها.

اجتماع لجنة التركات
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اجتماع اللجنة الشرعية بالهيئة
برئاسة الدكتور خالد المذكور
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أنشطة
الهيئة

العامة  الهيئـــة  عـــام  مدير  اســـتقبل 
الشـــيتان ومديرو  براك  القّصر  لشؤون 
الجهـــراء  محافـــظ  بالهيئـــة  اإلدارات 
والوفد  األميـــر  فهد  متقاعـــد  الفريق 
الهيئـــة  مبنـــى  فـــي  لـــه  المرافـــق 
اطلـــع  حيـــث  بالمرقـــاب،  الرئيســـي 
علـــى ســـير العمـــل بالهيئـــة وتفقد 
والذي  الجديـــد  مبناها  فـــي  مرافقها 
يعـــد مـــن المبانـــي الذكيـــة التي تم 
الخدمات  كافـــة  لتوفيـــر  تصميمهـــا 
والذي  برعايتهـــا  المشـــمولين  للقّصر 
الهيئة فـــي تطوير  يأتي ضمن نهـــج 
أدائهـــا وزيادة خدماتها بما يتناســـب 
وأبنائها  احتياجـــات موظفيهـــا  مـــع 
القّصـــر المشـــمولين برعايتهـــا، حيث 

بمناسبة مرور عام على افتتاح فرعها بالمحافظة 

محافظ الجهراء يزور مقر الهيئة 
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بمناسبة مرور عام على افتتاح فرعها بالمحافظة 

الخدمـــة  إدارة  بزيـــارة  الوفـــد  قـــام 
والمتابعـــة لاطاع على آخـــر الخدمات 
الهيئة،  ألبنـــاء  اإلدارة  تقدمهـــا  التي 
كمـــا تم عـــرض فيلـــم وثائقـــي عن 
الهيئـــة وذلـــك بالقاعـــة المتعـــددة 

اض. ألغر ا
ــا  ــاد فيهـ وفـــي كلمـــة للمحافـــظ أشـ
الهيئـــة  تقدمهـــا  التـــي  بالخدمـــات 
جـهــــدهم  وشــكــــر  للمــواطــــنين 
وإخاصهـــم وقـــال: إن الهيئـــة تعنـــى 
ـــي  ـــر والت ـــي القّص ـــة وه ـــريحة مهم بش
مســـتفيد  ألـــف   47 بحوالـــي  تقـــدر 
ممـــا يـــدل علـــى تماســـك المجتمـــع 
ـــة  ـــة فـــي رعاي ـــة األصيل ـــي والرغب الكويت

القاصريـــن.

ويشيد برعايتها لنحو 47 ألفًا من المواطنين
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أنشطة
الهيئة

من جهتـــه، قال مدير عـــام الهيئة العامة لشـــؤون القّصر براك الشـــيتان: نحن ســـعداء 
بهـــذه اللفتة الكريمـــة من محافـــظ الجهـــراء الفريـــق متقاعد. فهـــد األميـــر بزيارته 
للمبنى الرئيســـي لشـــؤون القّصر وهـــذه الزيارة لها معـــان كثيرة منهـــا أنها دعم من 
المحافظ لفـــرع الهيئة داخل محافظـــة الجهراء وتقديـــم الجهود لها، كما أننا نســـتمع 
لتوجيهاتـــه ونســـتفيد من خبراتـــه كواحد من رجـــاالت الدولـــة، وهذه الهيئـــة امتدت 
جذورهـــا من المغفور له الشـــيخ احمـــد الجابر وتوالـــى عليها حكام الكويت، مشـــيرا إلى 

الدعـــم الامحدود الـــذي نلقاه من صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد.
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اســـتقبل الفريـــق متقاعد فهـــد احمد األمير محافـــظ الجهراء مديـــر عام الهيئـــة العامة لشـــؤون القصر براك علي الشـــيتان 
ونواب المديـــر العام ومديـــر إدارة الفروع ورئيس فرع الجهـــراء بالهيئة وذلك بمناســـبة مرور عام على افتتاح وتشـــغيل فرع 

الهيئة العامة لشـــؤون القصر بمحافظـــة الجهراء.

محافظ الجهراء يستقبل وفد الهيئة 
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احتفالية مرور عام على افتتاح
فرع الجهراء

أنشطة
الهيئة
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أنشطة
الهيئة

اســـتقبل محافظ العاصمـــة الفريق ثابـــت المهنا مدير 
عـــام الهيئة العامـــة لشـــؤون القصر براك الشـــيتان 
برفقـــة نواب مديـــر الهيئـــة وفريق التواصـــل، وذلك 
بمناســـبة ذكرى مرور عـــام على افتتـــاح مبنى الهيئة 

الرئيســـي الجديد فـــي المرقاب.
وأثنـــى المحافـــظ المهنا على الـــدور الـــذي تقوم به 
الهيئة العامة لشـــؤون القّصر في خدمة المشـــمولين 
بالرعاية مجددا التأكيد على اســـتمرار دعمه وتشـــجيعه 
للهيئـــة وكل العاملين بهـــا والمشـــمولين برعايتها 

وأبنائه. الوطـــن  لخدمة 
العـــدل ووزير  وقدم الشـــيتان باســـمه وباســـم وزير 
األوقاف والشـــؤون اإلســـامية ورئيس مجلـــس إدارة 
الهيئة المستشـــار د. فهد العفاسي الشـــكر والتقدير 
للمحافـــظ المهنـــا علـــى دعمـــه المســـتمر لجهـــود 
الخدمات  لتطويرهـــا وتوفيـــر كل  بالهيئة  العامليـــن 

بمناسبة ذكرى مرور عام على افتتاح مبنى الهيئة الرئيسي

محافظ العاصمة يستقبل وفد الهيئة
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للقّصر والمشـــمولين برعايتهـــا، الفتا الـــى ان انتقال الهيئة 
الـــى المبنى الجديـــد يأتي ضمـــن نهجها في تطويـــر أدائها 
احتياجات  إنتاجيـــة خدماتهـــا بمـــا يتناســـب مـــع  وزيـــادة 

برعايتها. والمشـــمولين  القّصـــر  وابنائها  موظفيهـــا 
عقـب ذلـك جـال الشـيتان ومرافقـوه علـى متحـف قصـر نايـف، 

القديمـة والتاريخيـة  الكويتيـة  المقتنيـات  حيـث اطلعـوا علـى 
وثمنـوا هـذا االنجـاز الرائـع الـذي يوثـق حقبـة تاريخيـة ألبنـاء 

الكـــويت األوائـل.
وفـــي ختام الزيارة تبـــادل المحافظ المهنا والشـــيتان الدروع 

التذكارية.
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اســـتقبل مدير عـــام الهيئة بـــراك علي 
أمـــوال  إدارة  وفـــد  رئيـــس  الشـــيتان 
وشـــؤون القاصرين في مملكة البحرين 
احمـــد األحمـــدي  الشـــقيقة عبـــد اهلل 
والوفـــد المرافق له في زيـــارة للتعاون 

البلدين. بيـــن  الخبـــرات  وتبادل 

وفد إدارة 
أموال وشؤون 

القاصرين
في البحرين 
يزور الهيئة
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في إطــار حرص قطاع تنميــة أموال القصر 
على تنمية مهارات وقــدرات العاملين في 
إداراتــه المختلفــة بمــا يعــود بالنفع على 
تطوير األداء االستثماري للهيئة بشكل عام 

واصــل القطاع تنفيذ العديد من األنشــطة 
وبرامــج تبــادل الخبــرات مع المؤسســات 
االستثمارية والعقارية المتخصصة في إدارة 

العقارات واألصول والثروات.

الشيتان التقى نائب مدير وفرة العقارية 

الهيئة تبحث تعزيز التعاون
مع شركائها االستراتيجيين

أنشطة
الهيئة

كامكو نظمت جولة 
تعريفية لكوادر إدارة 

االستثمار لمتابعة 
المحافظ االستثمارية
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حرصا من الهيئة العامة لشـــئون القصر علـــى تعزيز التعاون 
مع الجهـــات ذات الصلـــة بعملها وكذلك الجهـــات الرقابية 
ذات الـــدور المهم في مراقبـــة األداء وتطويـــره التقى مدير 
عام الهيئـــة بـــراك علي الشـــيتان رئيـــس مكتـــب ديوان 
المحاســـبة بالهيئـــة فهد شـــرار وذلـــك لتعزيز التنســـيق 

المشـــترك في مجـــاالت اختصاص الديـــوان وعمله.

تعزيز التنسيق
مع ديوان المحاسبة

وفي هذا الســياق استقبل براك علي الشــيتان مدير عام الهيئة 
خالد يوســف السميط نائب المدير بشركة وفرة العقارية الموكل 

إليها إدارة المحفظة العقارية للهيئة.
كما بحث الشــيتان بحضور نائب المدير العام لشؤون التنمية 
د. عبداللطيف الســنان ســبل تعزيز التعاون مع وفد شــركة 
كاب كورب الذي ضم كًا من: عاء الرومي وايمان العبدالجادر 

وخالد النصف .

كذلك نظمت الهيئة جولة تعريفية لمتابعة المحافظ االستثمارية 
للعاملين بإدارة االســتثمار بالتعاون مع شركة كامكو لاستثمار 
والتي تعد من أبرز الشــركات المحليــة والخليجية المتخصصة في 
إدارة األصول، حيث اســتقبلت ســناء الهدلق الرئيــس التنفيذي 
إلدارة الثروات بشــركة كامكو وفد الهيئة برئاسة رئيس قسم 
االســتثمار النقدي في إدارة االســتثمار فاطمة النويشري والذي 

ضم كًا من: سمية الخرينج وفجر العوضي وريم العبدالغني
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أنشطة
الهيئة

تطوير الربط اإللكتروني مع بنك االئتمان
اســـتكماال لمشـــروع الربط اإللكتروني بين الهيئـــة وعدد من الجهـــات ذات الصلة بحـــث فريق من الهيئة يمثـــل مركز نظم 
المعلومـــات مع بنك االئتمـــان الكويتي ســـبل تطوير خدمات وأســـاليب الربـــط اإللكتروني بيـــن الجهتين بمـــا يحقق اقصى 

اســـتفادة ممكنة للمشـــمولين برعاية الهيئة من حيث تســـهيل المعامـــات والخدمات.

عقـــد وفد الهيئـــة العامة لشـــئون القصر  الذي ضـــم كًا من طارق الشـــطي مديـــر مركز نظم 
المعلومـــات بالهيئة وهدى العلي ومريم مال اهلل وســـامية النغيمشـــي وأمينـــة الجناع ومحمد 
صهيونـــي وعلي صرخـــوه اجتماعاً مع وفد من شـــؤون االقامة بـــوزارة الداخلية بحضـــور العقيد 
حمد الطوالـــة والعقيد عيســـى داود الزيـــادي والرائد عبـــداهلل العثمان حيث تم التنســـيق لربط 

كافة الخدمـــات للمعامات التابعة للـــوزارة مع الهيئة للتســـهيل على المشـــمولين برعايتها.

تنسيق ربط الخدمات مع وزارة الداخلية
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»التأمينات« تكرِّم قطاع القانونية بالهيئة
برعايـــة وحضور وزيـــر المالية د. نايـــف الحجرف نظمـــت المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعيـــة حفل تكريم فـــي برنامج 
تدريـــب وتاهيـــل الكويتييـــن حديثي التخرج فـــي مجال القانـــون حيث تم تكريـــم تكرم قطاع الشـــؤون القانونيـــة بالهيئة 

العامة لشـــؤون القصـــر لمســـاهمته الفعالة في هـــذا البرنامج.. 

اســـتقبل مدير عام الهيئة براك على 
الشـــيتان الوكيـــل المســـاعد لقطاع 
بوزارة  اإلنشـــائية  المشـــاريع  شؤون 
األشـــغال العامـــة م.غالـــب شـــاش 
ومدير مشـــروع المبنى الجديد للهيئة 
المهندسة / هديل الصالح ومهندسي 
المكتب االستشـــاري وذلك خال زيارة 
الجديد لمتابعة  الهيئة  تفقدية لمبنى 
سير العمل بعقد تأثيث المبنى الذكي.

وفد األشغال 
يقوم بزيارة 

تفقدية للمبنى 
الجديد
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في اطـــار المتابعـــة المســـتمرة لحالة منشـــآت الهيئـــة وخصوصا 
عقب موجـــة األمطار التي شـــهدتها الباد في نهايـــة العام 2018 
وكذلـــك أعمـــال اســـتكمال االنتقـــال النهائـــي إلى المقـــر الجديد 
للهيئـــة قام مديـــر عام الهيئـــة براك علـــى الشـــيتان يرافقه كل 
من م. حمـــد البرجس نائب المديـــر العام للشـــؤون اإلدارية والمالية 
والتطويـــر اإلداري وفهـــد العنـــزي مديـــر إدارة الشـــؤون اإلدارية 
ومســـاعد الخميـــس - إدارة الشـــؤون اإلداريـــة والخدمـــات بجولة 
شـــملت المقر الرئيســـي وفرعي الجهراء واألحمـــدي اطلع فيها على 
حالة تلك المنشـــآت وخصوصا عقب األمطار الغزيرة التي شـــهدتها 
الباد،  كما اســـتمع إلـــى إفادة بشـــأن انتهاء أعمـــال االنتقال من 
المبنـــى القديم إلـــي المبنى الجديد، وبحث ســـبل توفيـــر بيئة عمل 

الموظفين. ولجميـــع  بالرعاية  للمشـــمولين  مثالية 

متابعة حالة منشآت الهيئة 
وتوفير بيئة عمل مثالية

أنشطة
الهيئة
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ـــم  ـــز نظ ـــال مرك ـــن خ ـــة م ـــت الهيئ أطلق
البصمـــة  تطبيـــق  نظـــام  المعلومـــات 
ـــة  ـــك لمواصل ـــة وذل ـــف الذكي ـــى الهوات عل
ـــل  ـــات العم ـــات وآلي ـــر الخدم ـــج تطوي برام
ووســـائل  التكنولوجيـــا  باســـتخدام 

ــة. ــال الحديثـ االتصـ
ـــارق  ـــى ط ـــة التق ـــام الهيئ ـــر ع وكان مدي
الشـــطي مديـــر مركـــز نظـــم المعلومـــات 
جهودهـــم  علـــى  وأثنـــى  بالهيئـــة، 
خطـــة  تنفيـــذ  فـــي  المركـــز  ونجـــاح 
النقـــل والتشـــغيل ألجهـــزة وشـــبكة 
ـــى  ـــم للمبن ـــى القدي المعلومـــات مـــن المبن

الجديـــد للهيئـــة. 

نجاح خطة النقل والتشغيل ألجهزة وشبكة المعلومات

إطالق تطبيق البصمة على الهواتف الذكية



40JAN 2019Issue No.7

إشادة بالجهود وتطوير األداء
اســـتقبل مدير عام الهيئة براك علي الشـــيتان العاملين فـــي إدارة مكتب المديـــر العام وإدارة 
العاقـــات العامة كما التقـــى أعضاء لجنـــة التواصل االجتماعـــي والعاملين في فـــرع الحكومة 

مول ببـــرج التحرير وأثنى علـــى جهود الجميع فـــي تنفيذ المهـــام وتطوير األداء.

أنشطة
الهيئة
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تكريم المهندس حمود المحجان بمناسبة 
انتهاء عمله باإلدارة الهندسية
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أنشطة
الهيئة

شـــاركت الهيئة في ملتقـــى الحكومة األول لتعزيـــز النزاهة، الـــذي عقد تحت رعاية وحضور ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
جابـــر المبارك الحمد الصباح، وشـــهد مشـــاركة عدد كبير مـــن الـــوزارات والجهات الحكومية، كما شـــاركت الهيئـــة في مؤتمر 

إدارة المرافق والمنشـــآت الحكومية.

الهيئة تشارك في ملتقى 
النزاهة ومؤتمر إدارة المرافق
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انعقاد اللقاء الشهري األول لمديري اإلدارات
شـــهدت الهيئة خال الربع الرابع مـــن العام 2018 انعقاد اللقاء الشـــهري األول لمديـــري إدارات الهيئة برئاســـة المدير عام 

لهيئة. ا

فعاليات في 
األحمدي والجهراء 
للتعريف بنشاط 

الهيئة
رغبة مـــن الهيئة العامة لشـــئون القصر في 
توســـيع نطـــاق خدماتها والتعريـــف بدورها 
فـــي المجتمع نظمـــت الهيئة فعاليـــة » ماذا 
نحن ؟« خـــال الفتـــرة ما بيـــن 21 و25 من 
أكتوبر 2018 في فرعهـــا بمحافظة الجهراء، 
كمـــا نظمـــت فعاليـــة مماثلة فـــي مقرها 
بمحافظة األحمـــدي، وذلك للتعريف بنشـــاط 
الهيئـــة وخدماتهـــا للقصـــر والمشـــمولين 
بالرعايـــة وذويهـــم والجمهور بشـــكل عام.
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برعاية وحضـــور بـــراك علي الشـــيتان مدير عـــام الهيئـــة نظمـــت إدارة الرعايـــة االجتماعية 
والتربويـــة بالتعاون مـــع إدارة العاقـــات العامة يومـــا ترفيهيـــا للقصر وذويهـــم في نادي 
ضبـــاط الجيش. وقد تضمـــن اليوم الترفيهـــي العديد من األنشـــطة والفعاليات والمســـابقات 

الكرتونية. الشـــخصيات  بمشـــاركة  الترفيهية 

يوم ترفيهي في نادي ضباط الجيش
أنشطة
الهيئة
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الهيئة تشارك في حفل توزيع جوائز 
مسابقة »العثمان« للقرآن الكريم

شـــاركت الهيئة العامة لشـــئون القصر بوفـــد يضم المدير العـــام براك علي الشـــيتان ورئيس 
وأعضـــاء لجنة األوصياء فـــي حفل توزيـــع الجوائز على الفائزيـــن من ذوي االحتياجـــات الخاصة 

في مســـابقة القرآن الكريم التـــي نظمتها عائلة المرحـــوم / عبـــد اهلل عبداللطيف العثمان

أنشطة
الهيئة
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مطلوب اصل الصورة
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أعلنــت الهيئــة العامة للوالية علــى أموال القاصرين ومن فــي حكمهم في المملكة 
العربيــة الســعوديةعن تقديم خدماتها ألكثر من 9174 شــخصًا خــال العام الهجري 

الماضي 1439.
وأوضح مدير عام خدمات المستفيدين بالهيئة عبداهلل بن عبدالعزيز السيف أن اإلدارة 
قامت بخدمة 3075 مســتفيدًا، وتســليم 385 شيكا لمســتفيدي الهيئة، كما قامت 
باســتقبال 6099 مكالمة عن طريق الرد اآللي والرد على 323 استفسارًا وطلب صرف، 
واســتقبال 134 شكوى هاتفية )فاكسية وصوتية( من المستفيدين عن طريق نظام 

الشكاوى، وتم معالجتها خال العام .
وأضاف الســيف أنه تم افتتاح صالة خاصة الســتقبال المســتفيدين والمراجعين بفرع 
الهيئة بمنطقة الرياض، إلى جانب اســتقبال جميع االستفسارات والشكاوى والطلبات 
إلكترونيًا بالفروع والمكاتب وإتاحة للمواطنين والمســتفيدين متابعة االستفســارات 
والطلبات عن طريق البوابة اإللكترونية للهيئة، كما تم عمل آلية لوضع أجهزة لقياس 
رضى المســتفيدين وحصر إعدادهم وتحويل اســتقبال جميع االستفسارات والشكاوى 

والطلبات إلكترونيًا إلى الفروع والمكاتب.

الوفاء 
العربي

3075 مستفيدًا 
من خدمات الهيئة 
وتسليم 385 شيكا

تبدأ استعداداتها لموسم الحج

هيئة القاصرين في السعودية 
قدمت 9174 خدمة العام الماضي
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وكانــت لجنة الحج والعمرة بالهيئــة عقدت اجتماعها األول في مقر 
الهيئة بالرياض برئاســة رئيس الهيئة المكلف عبد الرحمن بن حمود 
الضحيان وحضور أعضاء اللجنــة وذلك من أجل اإلعداد المبكر ألعمال 
الحــج خدمة لضيوف الرحمن. وأكد الضحيان حرص منســوبي الهيئة 
على اإٍلســهام في خدمــة حجاج بيــت اهلل الحرام تحقيقــًا لتطلعات 
القيادة الرشــيدة وبما يتواكب مع رؤيــة المملكة 2030 الرامية إلى 
تقديــم خدمات مثاليــة في مختلف مجاالت الحيــاة وفي مقدمة ذلك 

حجاج بيت اهلل الحرام. 
وناقــش االجتمــاع الموضوعات المدرجــة على جــدول األعمال ومن 
أهمها نقل كامل االختصــاص ذات العاقة بمهام الهيئة من وزارة 
الحج والعمرة والرئاســة العامة لشــؤون المســجد الحرام والمســجد 
النبوي للهيئة وإعداد برنامج حاســوبي للمفقودات يســهل عملية 

استرجاع بيانات أي قطعة وتسليمها.

افتتاح صالة خاصة 
الستقبال المستفيدين 

والمراجعين بفرع الهيئة 
بمنطقة الرياض
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أصدر نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
بصفته حاكمًا إلمارة دبي قانونا إللحاق مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف 

والهبة بمؤّسسة األوقاف وشؤون الُقّصر.
ووفقًا للقانون الجديد، ُيلحق المركز، بمؤّسسة األوقاف وشؤون الُقّصر على أن يتولى 
مجلس إدارة المؤّسســة القيام بالمهــام والصاحيات المقررة لمجلــس أمناء المركز، 
ويتولى أمين عام المؤّسسة - أو من ُيكلِّفه - المهام والصاحيات المقررة ألمين عام 

مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة.
ونّص القانون على أن توفر مؤّسســة األوقاف وشــؤون الُقّصر الدعم المالي واإلداري 
للمركــز ليتمكن من تحقيق أهدافه والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب قانون 

إنشائه.
وبهذه المناســبة قال عيســى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسســة األوقاف وشؤون 
القصــر إن القرار يمّثل تجســيدًا للرؤية اإلنســانية الشــاملة لمفهــوم الوقف والهبة 
وألهمية توســيع دائرة فوائدها لتشمل المزيد من الشرائح في المجتمعات اإلنسانية، 
كما يشّكل إضافة نوعية إلى منظومة العمل الوقفي القائمة لتحقيق مزيد من االرتقاء 

الوفاء 
العربي

تكامل بين مؤسسة 
األوقاف وشؤون القّصر 
ومركز محمد بن راشد 

العالمي الستشارات الوقف 
والهبة

إضافة نوعية إلى منظومة العمل

إلحاق مركز استشارات بمؤّسسة 
األوقاف وشؤون الُقّصر في دبي
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بأدائها وتوسيع دورها الداعم للمجتمع على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف الغرير: إن استشــراف دبي للمستقبل وســعيها المستمر لمواصلة االبتكار في 
الخدمات والتشــريعات الوقفية، فضًا عن حرصها الدؤوب على إرساء مختلف مقومات 
تحولهــا إلــى عاصمة عالمية لاقتصاد اإلســامي يؤهلها لتكــون مرجعية دولية في 
مجال استشــارات الوقف والهبة ورائدة عالميــًا لجهود تطوير العمل الوقفي والخيري 
واإلنســاني ليشــمل مزيدًا من القطاعــات المؤثرة إيجابًا في بنــاء مجتمعات متضامنة 
ومتاحمة ومســتقرة تحقــق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشــرية المســتدامة 
والمنشودة، وذلك عبر تمكين األفراد والمجتمعات من خال نشر ثقافة الوقف وتوسيع 
أطرها وتطبيقاتها لتشــمل مجاالت أساســية مثــل التعليم والصحــة والبنى التحتية 
والتمويل االســتثماري اآلمن للمســاهمة في تحقيق التنمية واالســتقرار والســعادة 

للمجتمعات.
واعتبر الغرير أن التكامل بين مؤسســة األوقاف وشــؤون القّصر وطاقات مركز محمد 
بن راشــد العالمي الستشــارات الوقف والهبة، ســيعود بالفائدة مســتقبًا على مزيد 
من المســتفيدين من المبادرات والمشاريع التي يطبقها كل منهما، كما يعزز ثقافة 
الوقف بمبادرات ومشــاريع جديدة توسع دائرة استخداماتها في إطار رؤية المؤسسة 
الحريصــة على تمكين القّصر على مختلف المســتويات وتطويــر ثقافة الوقف ورفدها 

بكل جديد.

تمكين القّصر على مختلف 
المستويات وتطوير ثقافة 
الوقف ورفدها بكل جديد

رير
الغ

عيسى 
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الوفاء 
العربي

مشروع التحول 
التكنولوجي لتحقيق 
التكامل اإللكتروني 

مع الجهات الحكومية 
بالدولة

برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني ووســط حضور كبير من أمهــات القاصرين وممثلي الهيئات والشــركات الداعمة، 
أقامت الهيئة العامة لشــؤون القاصرين في قطر حفلها الســنوي لتكريم 550 من طابها 

وطالباتها المتميزين أكاديميا للعام 2018/2017 وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
 تــم خال الحفــل تكريم الجهات الداعمــة والمتمثلة في مصرف قطر اإلســامي وبنك قطر 

الدولي اإلسامي وبنك بروة.
وأكد رئيس الهيئة ســعد بن نهار النعيمي على المضي قدما في مسيرة التغيير والتطوير؛ 
حسب استراتيجية التحول التي تبنتها للفترة 2016 إلى 2021 والتي ترمي لارتقاء بمستوى 

الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معها.
وأضاف: الهيئة تدير اســتثمار أموال القاصرين من خــال فريق متخصص من إدارة المحافظ 
االستثمارية مشيرا إلى أن أبرز استثماراتها تتمثل في الودائع والعقارات والمحافظ المضمونة 

والضمانات البنكية واألسهم.
يذكر أن الهيئة بدأت مشروعا للتحول التكنولوجي لتحقيق التكامل اإللكتروني مع الجهات 
الحكومية بالدولة؛ األمر الذي يضمن سرعة وسرية تبادل المعلومات المتعلقة بالمشمولين 

برعاية الهيئة والذين يتجاوز عددهم حاليا أربعة آالف قاصر.  

»شؤون القاصرين القطرية« تطور 
مشاريعها االستثمارية والتكنولوجية

مي
نعي

ر ال
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أطلقت الهيئة العامة لشؤون القاصرين في قطر وصندوق الزكاة مشروعهما المشترك »الَمعين« لدعم ذوي الدخل المتدني من 
المشمولين برعاية الهيئة. ووقع الطرفان وثيقة التعاون المشترك بينهما لتنفيذ المشروع حيث سيقوم صندوق الزكاة بموجب 
هذه الوثيقة بتوفير احتياجات األســر المشــمولة برعاية الهيئة ذات الدخل المتدني ممن تنطبق عليها شــروط اســتحقاق الزكاة 

والصدقات.
وقــال منصــور مهدي اليامي المدير العام للهيئة العامة لشــؤون القاصرين إن هذا المشــروع يهدف إلــى تحقيق الترابط والتآزر 

االجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة إلى جانب تحقيق االستقرار النفسي واألمن االجتماعي لدى الفئة المستهدفة. 
وأضاف: المشــروع يســعى لتقديم دعم اقتصادي موسمي وشــهري للفئة المستهدفة من المشــمولين برعاية الهيئة إلى جانب 

الدعم التعليمي )النظامي والجامعي( ودعم اإلسكان ودعم األرامل فضا عن الدعم الطارئ. 
وأكــد أهمية هذا المشــروع بالنســبة للهيئــة خاصة في ظل وجود نحــو 30 % تقريبا من المشــمولين برعايتها من ذوي الدخل 
المتدني وهم بحاجة إلى دعم لضمان حياة كريمة لهم. ونوه اليامي بالتعاون الكبير والمثمر بين الهيئة العامة لشؤون القاصرين 
وصندوق الزكاة في الكثير من المجاالت التي تخدم القاصرين وأســرهم. واكد أن مشــروع )المعين( ينســجم مع توجهات القيادة 
الحكيمة في الباد الهادفة إلى االعتناء باإلنســان وصون كرامته وتوفير كافة احتياجاته التي كفلها الدســتور والقانون.. وأشار 
إلى أن وثيقة التعاون بين الهيئة والصندوق تسعى إلى توثيق التعاون بينهما لارتقاء بالخدمات المقدمة إلى األيتام والقاصرين 

تحت مظلة الزكاة إلى جانب الحد من االزدواجية في العمل فيما يتعلق بدعم األسر المتعففة.

دشنت مشروعا بالتعاون مع صندوق الزكاة

الهيئة القطرية عززت مساهماتها االجتماعية
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عقــد مجلــس الوالية على أمــوال القاصرين ومــن في حكمهم فــي البحرين اجتماعه 
االعتيادي األول برئاسة وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف رئيس مجلس الوالية 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وفي مســتهل االجتماع رحــب الوزير بأعضاء مجلس الوالية الجديد، الذي تم تشــكيله 
بموجــب قــرار األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء والــذي ضم كفاءات 

وخبرات وطنية في العديد من المجاالت.
ونــوه بما توليه الحكومة من اهتمام ودعم راســخ لارتقاء المســتمر بكفاءة الجهاز 
المعنــي بإدارة شــؤون وأموال القاصرين ومــن في حكمهم، بما ُيمكنــه من أداء ما 
تضطلــع به من اختصاصات وواجبات على أفضل وجه ممكــن، مؤكدا الدور االجتماعي 

واإلنساني لمجلس الوالية في رعاية القصر في أموالهم وأمورهم الحياتية.
وأكــد وزير العدل الحرص على أولويــة رعاية وتنمية أموال القاصرين من خال الفرص 
االســتثمارية المائمة بما يسهم في زيادة عائد األرباح مع المحافظة على رأس المال، 

انطاقا من مبدأ تجنب المخاطرة.

الوفاء 
العربي

مجلس الوالية
 على أموال القاصرين ومن 
في حكمهم يعقد اجتماعه 
االعتيادي األول بتشكيلته 

الجديدة 

تنمية أموال القاصرين في البحرين 
عبر تجنب مخاطر االستثمار



55 JAN 2019 Issue No.7

تسليم أكثر من 7 ماليين 
و800 ألف دينار للراشدين

ثم بحث االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال الخاصة بشــؤون 
القّصــر ومن فــي حكمهم، واتخــاذ ما يلزم مــن قرارات بشــأنها بما يلبي 
احتياجــات القاصرين ومن في حكمهم. بعدها قــام أعضاء المجلس بجولة 
تفقدية على أقسام إدارة أموال القاصرين بالوزارة؛ لاطاع على آليات سير 
العمــل خصوًصا فيما يتعلــق بالخدمات اإللكترونية المقدمة، وما شــهدته 

اإلدارة من تطويرات ضمن استراتيجية التحول التكنولوجي.

تحديث بيانات القاصرين وصرف مستحقاتهم

من جهة أخرى، كشــف الوكيل المســاعد لشــؤون وأموال القاصرين 
بــوزارة العدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف في مملكــة البحرين 
عبــداهلل أحمد أحمدي عن تســليم عدد من أصحاب التركات الراشــدة 
)الذين بلغوا ســن الرشــد ممن كان يتولى عليهم مجلس الوالية على 
أمــوال القاصريــن ومن في حكمهم( أموالهم. حيــث تم االنتهاء من 
تســليم أكثر مــن 7 مايين و800 ألــف دينار للراشــدين، وذلك خال 
الفتــرة الممتدة من 1 يناير 2018 حتى 24 يناير 2019، شــاملة بذلك 

مستحقات الرشد من التركات المشتركة مع القصر.
ولفت أحمدي إلى ضــرورة قيام الورثة المعنيين بتحديث بياناتهم لدى 
إدارة شــؤون أمــوال القاصرين ليتســنى لإدارة اتخاذ إجراءات تســليم 

التركات.
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الوفاء 
العربي

انتشـــار  المعلومات وتعميم  مع تطور تكنولوجيا 
اســـتخدام شـــبكة اإلنترنت، الذي تزامـــن إلى حٍد 
ما مع ظهور مفهـــوم العولمة، يشـــهد العالم 
للحدود  العابـــرة  التعامـــات  جديـــدة من  أنواعاً 
بحيـــث لم يعـــد مـــن الممكـــن ألي مشـــرع أن 

يتجاهـــل آثارها.
أنواع  المســـتجدة  العاقـــات  ونتجت عن هـــذه 
جديـــدة مـــن الجرائـــم لـــم يكـــن المشـــرع قد 
تحســـب لتحققها عند إعداد قوانيـــن العقوبات 
التقليديـــة. ومـــن هـــذه الجرائم ما لـــه تأثيره 
علـــى مصائـــر األطفـــال ومســـتقبلهم، جرائـــم 

قـــد ال تحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن دقائـــق قليلة 
لتترتـــب عليهـــا نتائج كبيـــرة. هـــي جرائم عن 
بعـــد قد تطـــال القاصرين فـــي داخـــل منازلهم 
الهاتف  أجهـــزة  بواســـطة  النوادي وحتى  أوفي 

التي قـــد تكـــون بحوزتهم. المحمولـــة 
وفـــي نـــدوة عـــن جرائـــم المعلوماتيـــة ومدى 
تأثيرهـــا علـــى القاصريـــن تـــم تنـــاول الجريمة 
المعلوماتية لفهـــم تأثير وأبعاد هـــذه الجريمة 

علـــى المتضرريـــن ومنهـــم القاصرون. 
بات مـــن المعلـــوم حســـب النـــدوة أن الجرائم 
اإلنترنت  جرائم   – الكمبيوتـــر  )جرائم  المعلوماتية 

مبتكرة تتحدى الواقع وتسابق التشريع

جرائم المعلوماتية تهدد
بعض القاصرين

الوفاء 
العربي
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– الجرائـــم الســـيبيرية( ترتبـــط ليس 
فقـــط بالـــذكاء اإلجرامـــي وإنما لها 
صفـــة الـــذكاء. فهي جرائـــم مبتكرة 
التشـــريع.  وتســـابق  الواقع  تتحـــدى 
فيها  تتعـــدد  زئبقيـــة  جرائـــم  وهي 
األشـــكال وتختفي أدلتها فـــي ثواٍن. 
وتقلب  للحـــدود  عابـــرة  جرائـــم  هي 
الكثيـــر مـــن الموازيـــن القائمـــة في 
مواضيـــع تنازع القوانيـــن والصاحيات 
وتفـــرض بالتالـــي مقاربـــات جديـــدة 
منهـــا  الوقايـــة  )أي  لمكافحتهـــا 

لها(. والتصـــدي 
كل ذلك يستدعي قيام الدول العربية 
بهدف  الصادرة  تشـــريعاتها  بمراجعة 
حمايـــة القاصريـــن بمـــا يتـــواءم مع 
التغيـــرات المتســـارعة مـــع األخذ في 
لاسترشاد  الدولية  االتفاقيات  االعتبار 

بهـــا ولكـــن فـــي ضـــوء الضوابـــط 
وأهمهـــا:  والشـــرعية  الدســـتورية 
الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية 
االختياري  البروتوكـــول   -  1989 لعام 
الطفل بشـــأن  اتفاقية حقوق  لملحق 
والمواد  األطفال  وبغـــاء  األطفال  بيع 
اإلباحية عـــن األطفال لســـنة 2001؛ 
- اتفاقيـــة العمل الدوليـــة رقم 182 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 
عليها  للقضـــاء  الفورية  واإلجـــراءات 
للعـــام 1999 - اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر 
الوطنيـــة - المرفق الثاني ببروتوكول 
منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، 
وبخاصة النســـاء واألطفـــال، المكّمل 
التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جرائم عابرة للحدود
وتقلب الكثير من الموازين 

القائمة وتستدعي قيام 
الدول العربية بمراجعة 

تشريعاتها
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تعد ظاهرة اســـتغال األطفـــال وباألخص عمـــل األطفال من 
الظواهر التي تترك آثارا ســـلبية تنعكس على المجتمع بشكل 
عـــام وعلى األطفال بشـــكل خاص، وهو ما دفـــع العديد من 
الدول إلى اتخـــاذ موقف حازم ضد عمل األطفال، ومن بين ذلك 
التصديق علـــى االتفاقيات الدولية التي تتنـــاول موضوع عمل 

األطفال.
ونصت المبـــادئ األساســـية للدولـــة المصرية منـــذ زمن على 
ضـــرورة بذل الدولـــة جهـــدا خاصا لرعايـــة وحمايـــة الطفولة 

وهو مـــا أكد عليـــه دســـتور 2014 ورؤية مصـــر 2030.
وفـــى هـــذا الســـياق أطلق وزيـــر القـــوى العاملة فـــي مصر، 
محمد ســـعفان، الخطة الوطنية لمكافحة أســـوا أشـــكال عمل 
األطفال في مصر ودعـــم األســـرة )2018-2025(، بالتعاون مع 
منظمـــة العمل الدوليـــة. وحـــددت الخطة الوطنيـــة لمكافحة 
أســـوا أشـــكال عمل األطفال في مصر ودعم األســـرة )2018-

2025(، أنه وفقـــا التفاقيتي منظمة العمـــل الدولية رقم 138 
لســـنة 1973 بشـــأن الحد األدنى لسن االســـتخدام ورقم 182 
لســـنة 1999 بشأن أسوأ أشـــكال العنف، يشـــير عمل األطفال 
للعمل الذي يشـــمل خطـــرا وضررا علـــى األطفال مـــن الناحية 
العقليـــة والبدنية واالجتماعية أو األخاقيـــة، وأي عمل يتعارض 
مع دراســـتهم ويؤثـــر عليهـــا حيـــث يحرمهم مـــن االلتحاق 

بالمـــدارس ويجبرهم على ترك المدرســـة.
وحددت الخطة أســـوأ أشـــكال عمل األطفال بصـــرف النظر عن 
الوضـــع االقتصـــادي للبلد في 4 أشـــكال وهي كافة أشـــكال 
الرق والممارســـات الشـــبيهة بالـــرق كبيع األطفـــال والعمل 
القســـري أو اإلجبـــاري، واســـتخدام أو تشـــغيل أو عرض طفل 
ألغراض الدعـــارة أو إنتاج أعمال إباحيـــة أو أداء عروض إباحية، 
اســـتخدام أو تشـــغيل طفـــل لمزاولة أنشـــطة غير مشـــروعة 

المخدرات،  كإنتـــاج 

عبر ترسانة التشريعات ومجموعة إجراءات

مصر تبدأ خطة وطنية لمكافحة أسوأ
أشكال عمل األطفال حتى عام 2025

أنشطة 
الهيئة

الوفاء 
العربي
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كشـــفت منظمـــة العمـــل الدوليـــة عـــن انخفـــاض عـــدد 
األطفـــال المنخرطيـــن فـــي عمـــل األطفـــال علـــى مســـتوى 
ـــا  ـــى م ـــام 2000 إل ـــي ع ـــل ف ـــون طف ـــن 246 ملي ـــم؛ م العال
يقـــدر بحوالـــي 156 مليـــون طفـــل، مشـــيرا إلـــى أن أكثـــر 
مـــن النصـــف أي مـــا يقـــدر بحوالـــي 73 مليونـــا ال يزالـــون 

يعملـــون فـــي أخطـــر أشـــكال عمـــل األطفـــال.
وقـــال إريـــك أوشـــان، القائـــم بأعمـــال مديـــر مكتـــب 
المنظمـــة بالقاهـــرة »نحـــن نعلـــم أن 60 % مـــن األطفـــال 
العامليـــن حـــول العالـــم يعملـــون فـــي مجـــال الزراعـــة؛ 
ــمي  ــر الرسـ ــاع غيـ ــي القطـ ــون فـ ــم يعملـ وإن كان أكثرهـ
ــي  ــم فـ ــرهم وأقاربهـ ــع أسـ ــر أو مـ ــدون أجـ ــن بـ كعامليـ

ــات«. ــب األوقـ أغلـ
وأكـــد ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة مـــن شـــأنها مواجهـــة 
األســـباب االقتصاديـــة الجذريـــة لعمـــل األطفـــال، مـــع ضـــرورة 
االنتبـــاه إلـــى عمـــل األطفـــال فـــي ساســـل التوريـــد العالميـــة 
ـــا  ـــا كم ـــتهاكها يومي ـــم اس ـــات يت ـــات وخدم ـــم منتج لتقدي
ـــي  ـــر ف ـــوع األج ـــر المدف ـــي غي ـــل المنزل ـــي العم ـــال ف ـــو الح ه

ـــة. ـــال الزراع مج
وأوضـــح أوشـــان أن الخطـــة تســـتهدف اإلســـهام الفعـــال 
ـــول  ـــكاله بحل ـــة أش ـــال بكاف ـــل األطف ـــى عم ـــاء عل ـــي القض ف
2025 مـــع التأكيـــد علـــى توفيـــر الحمايـــة االجتماعيـــة 

ــرهم. ــتهدفين وأسـ ــال المسـ ــاملة لألطفـ الشـ

منظمة العمل الدولية: انخفاض عمالة األطفال 
من 246 مليونًا إلى 156 مليونا في العالم
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يقــوم المبتكرون والمخترعــون وعلى مر العصور بدور القاطرة الرئيســية لتقدم وتطور 
المجتمعــات بمــا يوفرونه من نقات حضاريــة كبيرة لحياة اإلنســان وتعاطيه مع البيئة 

المحيطة.
والى جانب دورهم الكبير في تســهيل حياه اإلنســان، عبر اختراعاتهم التي توفر الوقت 
والمال والجهد وتتجاوز تحديات وعقبات كان يســتحيل التفكير في تجاوزها في الماضي 
وفي مختلف مجاالت الحياة. فإنهم باختراعاتهم يمثلون عنصرا حاسما في تطور اإلنسان 

وكل ما في الكون بشكل عام.
وبالنظــر إلــى أن معظــم االختراعات حتى القرن الحادي والعشــرين من إنتــاج مخترعين 
أفراد كانوا يعملون كل على حدة، معتمدين بشــكل واســع على معرفتهم ومهاراتهم 
الشــخصية. فليس من قبيل المبالغة أن نقول إن الحضارة اإلســامية ساهمت في تغيير 
مســار البشــرية خال عصور النور والتقدم من خال مساهمة علمائها في مجاالت الحياة 
المختلفــة، مثل الطب، والرياضيات، والهندســة، والفلك، والفيزيــاء، والكيمياء، وعلوم 

الدين، وغيرها.
وانطاقــا من إدراك دولة الكويت لألهمية البالغة للبحث العلمي ورعاية المخترعين فقد 

الكويت تتقدم إقليميا وعالميا
في رعاية الموهوبين والمخترعين

أصدرت أول
قانون عام 1962 

وانشات إدارة للعامات 
التجارية وبراءة االختراع 

للتسجيل وحفظ 
الحقوق
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شــرعت ومنذ منتصــف القرن الماضي وعقب ســنة واحدة من االســتقال بتهيئة اإلطار 
التشــريعي بإصدار القانون رقم 4 لعام 1962 في شــأن بــراءة االختراع والذي تم تعديله 

في العام 1999.
وعلى الصعيد اإلجرائي قامت الحكومة باســتحداث إدارة العامات التجارية وبراءة االختراع 
فــي وزارة التجــارة والصناعة لتتولى تســجيل طلبــات االختراع وحفظ حقــوق أصحابها 

بمساعدة المخترعين الكويتيين على تسجيل براءات اختراعاتهم في الخارج.
أما على صعيد المؤسســات فكانت البداية الرســمية بتأســيس جامعة الكويت في العام 
1966 ثم معهد الكويت لألبحاث العلمية في العام 1967 ثم النادي العلمي الكويتي في 
العام 1974 ثم مؤسســة الكويت للتقدم العلمي في العام 1976، وذلك قبل أن تتوالى 
المبادرات والمشــاريع في هذا اإلطار بتأسيس المركز العالمي والجامعات الخاصة ومراكز 

البحوث وغيرها من المؤسسات.
وقد جاءت تلك المشروعات كثمرة مبادرات من قبل الحكومة والقطاع الخاص والشخصيات 
العامة لتؤكد اهتمام المجتمع بمختلف مكوناته بتلك القضية التي تمثل أولوية ألي دولة 

ترغب في أن تحقق تنمية حقيقة ومستدامة تعود بالنفع على مواطنيها.

البدايات جاءت
بتأسيس جامعة 

الكويت في العام 1966 
ثم معهد الكويت 

لألبحاث العلمية في 
العام 1967 

دعم
اإلطار المؤسسي

بالنادي العلمي الكويتي
ومؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي والمركز 
العلمي ومراكز

البحوث
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من واقع رصدنا للتقارير المحلية والدولية الصادرة في مجاالت المعرفة والبحث العلمي 
واالبتــكار يمكننا أن نؤكد لكم أن دولة الكويت شــهدت وبفضــل رعاية واهتمام 
حكومتنا الرشــيدة تقدما ملحوظا في تلك المجاالت وخصوصا خال الســنوات القلية 

الماضية وهو ما تؤكده المؤشرات التالية:

سجلت 100 براءة في واشنطن خال عام 2018

الكويت تقدمت إلى المركز الـ 60 
في مؤشر االبتكار العالمي

• الكويت
استحوذت على أكثر 

من 10 % من البراءات 
العربية المسجلة خال 

الـ 6 سنوات
الماضية 

ترتيب الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي 2018 
الترتيب العربي  الدولة الترتيب العالمي قيمة المؤشر  من 100

1 اإلمارات 38 42.58
2 51 قطر 36.56
3 الكويت 60 34.43
4 61 السعودية 34.27
5 تونس 66 32.86
6 سلطنة عمان 69 32.8
7 البحرين 72 31.73
8 المغرب 76 31.09
9 األردن 79 30.77

10 لبنان 90 28.22
11 مصر 95 27.16
12 الجزائر 110 23.87
13 اليمن 126 15.04
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نشاط الدول العربية في ايداع البراءات والعالمات والتصاميم  في wipo لعام 2016 
م الدولة البراءات  العالمات  التجارية التصاميم  الصناعية
1 الجزائر 672 26448 ..
2 البحرين 177 11215 90
3 مصر  2149 35122 2663
4 العراق  437 .. ..
5 األردن 278 7346 101
6 الكويت  228 13051 ..
7 لبنان  304 1537 ..
8 المغرب 1303 29046 6143
9 عمان  .. 5551 903
10 564 قطر .. ..
11 السعودية  3266 18254 937
12 السودان 285 4772 381
13 سورية 112 10473 211
14 تونس 583 11667 1509
15 اإلمارات  1574 18777 3978
16 اليمن 32 4403 46

• احتلــت الكويت المرتبة الـــ 50 عالميا 
في مؤشــر المعرفــة العالمي لعام 2018 
بزيادة مرتبتين عن المتوســط البالغ 48 

عالميا.
• حصلــت الكويــت علــى المركــز الـ 61 
عالميا في مؤشــر طلبات تسجيل براءات 

االختراع لكل مليون من السكان. 
• حلــت الكويــت فــي المرتبــة الثالثــة 
عربيا و الـ 60 عالميا في مؤشــر االبتكار 
العالمي لعام 2018 كمتوســط الحتالها 
المرتبة الـ 49 عالميا في المؤشــر الفرعي 
لمخرجات االبتــكار والمرتبة الـ 81 عالميا 

في المؤشر الفرعي لمدخات االبتكار.
• ارتفاع معدل تســجيل بــراءات االختراع 
لدى وزارة التجارة والصناعة من نحو 155 
طلبًا في المتوسط سنويا خال الفترة ما 
بيــن عامــي 1991 و2010 إلى نحو 179 

طلبًا عام2017.
• وفــق بيانات مكتــب الواليات المتحدة 
 ،USPTO للبــراءات والعامات التجاريــة
شهدت البراءات الكويتية المسجلة نموا 
مطــردا من 20 براءة عام 2013 إلى 100 
بــراءة عــام 2018 ليبلــغ إجماليها خال 
الفتــرة 385 بــراءة تمثــل 10.4 % مــن 
مجموع براءات االختراع المسجلة من قبل 

17 دولة عربية والبالغة 3699 براءة.

ترتيب الدول العربية في مؤشر الكفاءة العالمي 2018 
الترتيب العربي  الدولة الترتيب العالمي قيمة المؤشر من 100

1 الكويت 26 0.74
2 مصر 45 0.66
3 األردن 50 0.65
4 تونس 55 0.63
5 المغرب 65 0.61
6 81 قطر 0.57
7 البحرين 84 0.55
8 سلطنة عمان 92 0.51
9 اإلمارات 95 0.5

10 لبنان 98 0.5
11 104 السعودية 0.47
12 الجزائر 115 0.42
13 اليمن 122 0.36

USPTO براءات االختراع العربية المسجلة في مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية
م الدولة 2013 2014 2015 2016 2017 2018 المجموع الحصة %
1 206 السعودية 273 339 442 541 608 2409 65.1
2 الكويت 20 53 57 60 95 100 385 10.4
3 اإلمارات 72 97 78 54 48 27 376 10.2
4 مصر 32 40 32 41 40 51 236 6.4
5 لبنان 6 7 8 9 20 28 78 2.1
6 8 قطر 10 14 19 13 9 73 2.0
7 األردن 3 8 9 7 11 16 54 1.5
8 تونس 2 8 4 3 4 2 23 0.6
9 سلطنة عمان 5 3 5 1 4 5 23 0.6

10 البحرين 1 4 1 3 2 4 15 0.4
11 المغرب 2 1 3 1 2 3 12 0.3
12 سوريا 1 1 2 0 0 2 6 0.2
13 اليمن 0 0 1 0 0 2 3 0.1
14 العراق 0 0 0 0 0 2 2 0.1
15 الجزائر 0 0 1 0 1 0 2 0.1
16 السودان 0 0 0 0 1 0 1 0.03
17 الضفة الغربية وغزة 0 0 1 0 0 0 1 0.03

المجموع 358 505 555 640 782 859 3699
حصة الكويت % 5.6 10.5 10.3 9.4 12.1 11.6 10.4
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على مســتوى دول المنطقة بشــكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص 
تؤكــد بيانات مكتب براءات االختــراع لدول مجلس التعاون الخليجي أنه ومنذ إنشــاء 
المكتــب في العام 1992 وحتــى نهاية عام 2018 تعامل مع نحــو 28 ألف طلب منح 

منها ما يقارب 9400 براءة اختراع.
والمؤشر األكثر إيجابية هو أن أكثر من نصف البراءات الممنوحة للمتقدمين من دول 

المجلس تم منحها خال العامين األخيرين 2017 و2018.  
كمــا تركزت البراءات الممنوحة في مجاالت مهمة وحيوية منها الكيمياء بنســبة 
27 % والهندســة الميكانيكية والكهربائية بنسبة 23 % ثم الهندسة الكيميائية 
بنسبة 20 % ثم هندسة البترول والغاز الطبيعي بحصة بلغت 19 % وأخيرا الصيدلة 

والتقنية الحيوية بنسبة 11 %. 

تركز البراءات
في مجاالت الهندسة 

الميكانيكية الكيميائية 
والكهربائية والنفطية 

والكيمياء والصيدلة 
والتقنية الحيوية

منذ 1992 وحتى نهاية 2018
مكتب براءات االختراع لدول الخليج 

منح 9400 براءة 
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يبذل النادي العلمي الكويتي ومنذ تأسس بمبادرة من نخبة من رموز الكويت قبل 44 
عاما جهودا كبيرة لنشــر ثقافة التعلم واالبتكار واكتشــاف ورعاية وتدريب وتأهيل 
الموهوبيــن والمخترعيــن فــي كل المجاالت العلمية والمســاعدة فــي تهيئة البيئة 

المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا.
وينظــم النادي معرضًا ســنويًا إقليميًا كأحد أبرز اآلليات التــي يرتكز عليها النادي إلى 
جانب األنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمسابقات وورش العمل والدورات التدريبية 

والتعريفية المختلفة في تحقيق أهدافه.
وقد نجح النادي العلمي بفضل الرعاية السامية واهتمام الحكومة وتعاون العديد من 
الجهات المحلية واإلقليمية والدولية وجهود أعضائه وأبنائه في أن يرسخ هذا الحدث 
العلمي الكبير من مكانته ويحظى باهتمام ومشــاركة دولية وإقليمية موســعة من 

أكثر من 40 دولة ومن كافة الجهات المعنية باالختراعات واالبتكارات.
ويعد هــذا المعرض فرصة حقيقية للمؤسســات والجهات العلميــة وأصحاب العقول 
والمهــارات واالبتــكارات الســتعراض مواهبهــم وابتكاراتهــم وتبــادل معارفهــم 
وتجاربهــم وخبراتهم. وذلك إلى جانب التنســيق والتعاون فيما بين الجهات المعنية 
محليا وإقليميا ودوليا وإيجاد أفضل الســبل لتســويق االبتكارات وتطبيقاتها العملية 

في مختلف المجاالت.

النادي العلمي نجح 
بفضل الرعاية السامية 

واهتمام الحكومة 
وتعاون الجهات المحلية 

واإلقليمية والدولية

النادي العلمي يكثف برامج تأهيل 
الموهوبين والمخترعين
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15 ألف متعطل 
كويتي 17 % 

منهم جامعيون 

أفــاد برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى 
العاملــة بأنــه يســعى ضمــن برامجــه 
المختلفــة للمشــاركة في  وفعالياتــه 
تدريب العمالة الوطنية في مؤسســات 
القطاع الخاص غيــر الحكومية لتحقيق 
االهداف الوطنية المشتركة في التنمية 
االقتصادية للباد، وذلك من خال تطوير 
قدرات العاملين وتحسين االداء المهني 
لهــم اضافــة إلــى احتضــان المبدعين 
منهــم ودعمهــم وتعزيــز امكاناتهم 
العمل واالســتنتاج  لتولــي مســؤولية 

المتميز للمواطن والمواطنين.
وقــال رئيس قســم تحديــد المتطلبات 
التدريبيــة بالبرنامج ســليمان المنيع ان 
البرنامــج قام بتدريب عــدد من الكوادر 
الوطنيــة مــن مختلــف القطاعــات في 
جهــات مختلفــة مــن القطــاع الخاص، 
كما تــم اعتماد الخطط التدريبية الحالية 
ســنوية للعــام 2018-2019 المرســلة 
مــن مختلــف القطاعات غيــر الحكومية 

وعددها 64 جهة.
وأشــار إلى أن البرنامج قام بصرف 900 

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يدرب نحو 8 آالف سنويا

العمالة الوطنية مطالبة 
باقتحام القطاع الخاص
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الف دينــار للخطــط التدريبية الســابقة 
لســنة 2017/  2018 درب خالها 7802 
متدرب فــي القطاعات غيــر الحكومية. 
وأكد أن عدد الفرص الوظيفية التي تم 
توفيرها لعام 2018 بلغ 1659 وظيفة.

وأشــار إلى أنــه يشــترط للتدريب الذي 
تساهم فيه الدولة أن يعقد داخل دولة 
الكويــت وأن يتفــق مــع طبيعــة عمل 
المتدرب وأال تتجاوز مدته 9 شهور كما 
أال ينتهــي بمرحلة دراســية وأن تتوافر 
فيه الشروط والمتطلبات العلمية ويجب 
أن يكــون في اطــار احتياجــات المهنة 

التي يعمل بها المتدرب.
أما شــروط الجهة طالبة التدريب فهي 
تكمن في ضرورة توفير الشروط الخاصة 
في المؤسســات طالبــة التدريب وذلك 
حتــى يتســنى للبرنامج المشــاركة في 
تدريب العاملين في هذه المؤسســات، 
وهي أن تكون الجهة الطالبة للتدريب 
الوطنيــة  العمالــة  لنســب  مســتوفية 
المقررة بموجب القانون رقم 19 لســنة 
2000 واللوائح الجديدة للقانون وكذلك 

القرارات المنفذة لهــا وتكون االولوية 
للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية 
أكبــر وأن تمارس الجهة نشــاطًا فعليًا 

قائمًا.
وقــال ان شــروط المتــدرب أن يكــون 
مسجًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة كمؤمن عليه لــدى الجهة 

الطالبــة التدريــب وفقــًا ألحــكام الباب 
الثالث من قانــون التأمينات االجتماعية 
بقانــون  االميــري  بالمرســوم  الصــادر 
61 / 1976. وأن تتوافــر فــي المتــدرب 
متطلبــات وشــروط الــدورة التدريبيــة 
وتكون االولوية عادة لمن لم يحصل على 

تدريب سابق ساهمت فيه الحكومة. 
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أفــادت دراســة أكاديميــة فــي جامعة 
الكويــت بحاجة ســوق العمــل الكويتي 
فــي  متوافــرة  غيــر  تخصصــات  الــى 
الجامعــة حاليــا، حيث حصرت الدراســة 
تلــك التخصصــات غيــر الموجــودة في 
نحــو 20 تخصصا اهمهــا الصحة العامة 
والتمريــض، والتربية البدنيــة، والتربية 
والحاسوب وااللكترونيات،  الموسيقية، 
والتربيــة الفنيــة، ومــدرس كهربــاء، 
ومدرس ديكور، ونطق وسمع، وفيزياء 
طبية، وعلوم البحار، ومدرس ميكانيكا، 
وهندســة األجهــزة الدقيقــة، وآثــار 
ومتاحف، وهندســة زراعية، وهندســة 

الســامة، وتربية رياضيــة، وغيرها من 
االعمال الفنية.

وتناولــت الدراســة التي أعدهــا قطاع 
التخطيــط فــي جامعــة الكويــت أعداد 
المتوقع تخرجهم في الجامعة إلى سوق 
العمــل، حيــث كانــت الكليــات النظرية 
والدراســات  الشــريعة  اآلداب،  وهــي 
اإلســامية، العلــوم االجتماعيــة تعاني 
فائضــا في أعداد الطلبة مقارنة باحتياج 
ســوق العمــل، بينما الكليــات المهنية 
وهي الحقوق والتربية والعلوم اإلدارية 
العلمية،  الحياتية، والكليــات  والعلــوم 
العلــوم والهندســة والبتــرول والطب 

ابرزها الصحة والهندسة واإللكترونيات والحاسوب والتدريس المتخصص

شباب الكويت مطالب باستهداف
20 تخصصًا مطلوبًا في سوق العمل

طرح برامج 
وتخصصات جديدة 
في جامعة الكويت 

تلبي تطلعات 
واحتياجات سوق 

العمل
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وطب األسنان والطب المساعد والصيدلة 
تحتاج الى خريجين وتعاني نقصا شــديدا 

في بعض التخصصات«.
وتبلور النتائج المســتخلصة من الدراسة 
الخطط واالســتراتيجيات لتطوير التعليم 
الجامعــي بمــا يســهم في خدمــة رؤية 
السياســة  ارتبــاط  الدولــة مــن خــال 
التنمية،  باحتياجــات خطــط  التعليميــة 
وهذا ما ســعت له جامعــة الكويت من 
خــال تبني توعية الطلبة قبل اختيارهم 
علــى  االطــاع  ألهميــة  لتخصصاتهــم 
نوعيــة البرامج الدراســية المتوافرة في 
ظل اســتغال توجيهات مكاتب اإلرشاد 
المتواجدة فــي كليات الجامعة، وتوجيه 
الطلبــة الختيار الوظيفة المناســبة بعد 
التخرج عــن طريق دعــم إقامة معارض 

التوظيف«.
وأوصــت الدراســة بطرح برامــج جديدة 
تلبي تطلعات واحتياجات ســوق العمل، 
وتحويل بعض التخصصات المساندة إلى 
تخصصات رئيســية للكلية لتلبية احتياج 
الســوق الكبير لها، وتقنين القبول في 

بعــض التخصصات، والعمــل على تطوير 
التخصصــات بدعمهــا بتخصــص  هــذه 
مساند، وزيادة التوعية اإلعامية لبعض 

التخصصات في سوق العمل الكويتي.
وســعت الدراسة إلى تسليط الضوء على 
العاقــة الحيويــة بيــن خريجــي جامعة 
الكويت كونها الرافد األكبر واألساسي 

للكــوادر البشــرية في الكويــت، وبين 
متطلبات واحتياج ســوق العمل المحلي 
مــن حملــة البكالوريــوس، والتي تمثل 
فــي االتجــاه نفســه عملية الربــط بين 
العرض والطلب للوقوف على مدى تلبية 
مخرجات جامعة الكويت الحتياجات سوق 

العمل.



70JAN 2019Issue No.7

أصدرت اإلدارة المركزية لإحصاء 13 جدواًل تعرض ألعداد العمالة في الكويت كما في نهاية 
عــام 2017، والعرض فيه تفصيل وافر حــول تصنيفاتها وفقًا للعدد والجنس والجنســية 

واألجور واألعمار.. الخ.
وتقــدر اإلدارة حجمها بنحو 2.034 مليون عامل، وهــو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية البالغة نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألـف عامـل، ويمثـل 
الفـــارق حجـم العمالـــة المنزلية – القطاع العائلي – وما في حكمها. غالبية العمالة وفقًا 
للجداول، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو %50.5 
مــن المجموع، ولكنها ترتفــع إلى نحو 61.2% لو أضيفت لها أعــداد العمالة المنزلية من 

الجنسيات اآلسيوية غير العربية.
ويبلــغ معــدل األجر الشــهري للذكور من العمالــة الكويتية في القطاع العــام نحو 1769 
دينارا كويتيا، ويبلغ ذلك المعدل لإناث الكويتيات نحو 1265 دينارا كويتيا، بفارق بحدود 
39.8% لمصلحــة أجــور الرجال في القطاع العام. ويبلغ معدل الراتب الشــهري للذكور غير 

اإلحال يتطلب تنمية المهارات وزيادة اإلنتاجية 

300 ألف كويتي يعملون بالحكومة 
و72 ألفًا فقط بالقطاع الخاص

مليونا وافد
يعملون بالقطاع 

الخاص 52 % منها 
عمالة نقل وإنتاج 

إضافة إلى 700 ألف 
عمالة منزلية 
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الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير كويتية، ويبلغ لإناث غير الكويتيات نحو 
656 دينارا كويتيا، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 8.2%، أي أن الفارق بين الجنســين أكثر 
عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل األجر الشــهري للكويتيين من الجنســين في 
القطاع الحكومــي نحو 1478 دينارا كويتيا، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 

دينارا كويتيا، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1% لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 دينارا كويتيا، 
أي أدنــى بنحــو 21.6% من معدل أجر الذكور فــي القطاع الحكومي، ويبلــغ ذلك المعدل 
لإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينارا كويتيا، أي أدنى بنحو 34% من معدل 
زمياتهــن في القطاع الحكومي، وال نعرف أثــر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم 
تلــك الفروق. ويبلغ معدل األجر الشــهري للذكور غير الكويتيين فــي القطاع الخاص نحو 
261 دينارا كويتيا أي نحو 36.8% من مستوى زمائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل 
األجر الشهري لإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 دينارا كويتيا، وهو أعلى 
مــن معدل أجر الذكــور غير الكويتيين فــي القطاع الخاص بنحــو 43.7% ولكنه أدنى من 

معدل زمياتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.8 %.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل األجر الشهري للكويتيين الذكور 
نحــو 1684 دينارا كويتيا، ولإناث الكويتيات في نفــس القطاع نحو 1189 دينارا كويتيا، 
ويتســع الفــارق لمصلحة الذكــور إلــى 41.6%. ويبلغ معــدل األجر الشــهري للذكور غير 
الكويتيين 274 دينارا كويتيا، ويبلغ لإناث نحو 442 دينارا كويتيا، ويصبح الفارق لمصلحة 
اإلنــاث نحــو 61.3%. ويبلغ معدل األجر الشــهري للكويتيين ذكورا وإناثــا في القطاعين 
نحــو 1405 دنانيــر كويتية، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 دينارا كويتيا، والبد من إعادة 
التذكير بأن كل هذه األرقام ال تشــمل العمالة المنزلية التي ســوف تترك أثرا كبيرا لألدنى 

على معدالت أجور غير الكويتيين لو أخذت في االعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 300 ألف عامل، 
ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 
عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نســبة الكويتيين العاملين في القطاع 
الحكومــي مــن حملة الشــهادات الجامعية نحــو 40.2%، إضافة إلى نحــو 4.1% من حملة 
الشــهادات ما فــوق الجامعية، ونحو 18.1% لمن يحملون شــهادات فوق الثانوية ودون 
الجامعية، ونحو 21.9% لحملة الشــهادات الثانويــة أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.3% من 

موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة.

60 % من العمالة 
الوافدة بالقطاع 
الخاص من الدول 
االسيوية و36 % 
من الدول العربية

1475 دينارًا 
متوسط أجر 

المواطن بالحكومة 
بما يعادل 2.2 مرة 
أجر الوافد بنهاية 

يونيو 2017 

82 % من 
العمالة الوافدة تعمل 

بالتجارة والمطاعم 
والفنادق والخدمات 
والصناعة والتشييد 

والبناء  
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مساهمات

ُحسن الُخلق

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعام 

إدارة العاقات العامة واالعام 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

الديــن اإلســالمي يتصــف بأرقــى منــازل األدب، ووضــع لنــا أحكامــا وأوامــر لنرتقــي باتباعهــا. ولقــد اختــرت موضــوع تنميــة الجانــب 
األخالقــي فــي الطفــل لشــعوري بأهميــة هــذا الموضــوع فــي وقتنــا الحالــي.

إن العالــم اآلن فــي ثــورة علميــة وتكنولوجيــة، والطفــل أصبــح يملــك مــن الوعــي مــا يمكنــه مــن معرفــة كل شــيء والوصــول للمعلومــة 
بــكل ســهولة، وذلــك بمجــرد ضغطــة زر، فهــذا العالــم اليــزال عالمــا مجهــوال للغالبيــة العظمــى بمــا يمتلــك مــن معلومــات.

اإلســالم ســبق كل الحضــارات عندمــا وضــع قواعــد وأســس نظريــة فــي تربيــة الطفــل، تلــك النظريــة أثبتــت التجــارب والوقائــع نجاحهــا 
ونبــل غايتهــا، وعلينــا دائمــا أن نحــرص علــى أن تتركــز تربيــة الطفــل علــى التــوازن بيــن حقــوق هــذا الطفــل وواجباتــه، وذلــك يتــم 
تدريجيــا مــع مراحــل نمــوه حتــى يصــل إلــى مرحلــة المســؤولية الكاملــة، وعندمــا يصــل إلــى ســن التكليــف يصبــح مســؤوال عــن قراراتــه 

وحياتــه بصــورة كاملــة.
قــال تعالــى بســم هللا الرحمــن الرحيــم )وإنــك لعلــى خلــق عظيــم( )ســورة القلــم:4(، لقــد شــدد هللا عــز وجــل علــى أهميــة الخلــق ومــدى 
تأثيــر العناصــر األخــرى فــي المجتمــع علــى تكويــن هــذا الطفــل ونشــأته حتــى يصبــح فــردا صالحــا وفعــاال وشــخصا يقتــدى بــه فــي 

المجتمــع فأســاس األخــالق هــو التربيــة الســليمة.
فبمــا أن الطفــل يخلــق علــى الفطــرة الخالصــة والطبــع البســيط، فــإذا اجتهــد اآلبــاء علــى تثبيــت الخلــق الحســن وغــرس الطبــاع الحســنة 
فيــه فلقــد نجحــوا فــي إعــداد هــذا الطفــل لخــوض رحلــة الحيــاة، وإن تجاهلــوا ذلــك فهنالــك مــن ســيتولى رعايــة هــذا الطفــل علــى طــرق 

ربمــا ال ترضــي هللا تعالــى.
األب واألم همــا المثــل األعلــى لألطفــال، والطفــل بطبيعتــه يحــب التقليــد. فكثيــرا مــا نــرى الطفلــة تقلــد أمهــا فــي لباســها والطفــل يقلــد 
أبــاه فــي جلســته، فكيــف لهــذا الطفــل أن ينشــأ علــى احتــرام والديــه وحســن معاملتهــم إن لــم يكــن هــؤالء اآلبــاء قــدوة حســنة لــه. فعلــى 

المربــي التحلــي بالخلــق الحســن واألدب فــي معاملتــه لطفلــه ليســتطيع أن يغــرس هــذه الصفــة بطفلــه.
ولنعلم جميعا أنه كلما كان المؤمن أحسن أخالقا كان أكمل إيمانا.

إضــاءة: »النهــج القائــم علــى الحــوار مــع الطفــل واحتــرام مشــاعره وآرائــه واإلصغــاء إليــه وتــرك الحريــة لــه للتعبيــر بحريــة عــن 
أفــكاره هــو النهــج الســليم فــإذا ســاد جــو األســرة نــوع مــن التســامح كان الســبيل ممهــدا إلقامــة عالقــة أســرية صحيحــة ومتماســكة«. 






