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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.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
براك علي الشيتان 

مدير عام الهيئة

نائب رئيس التحرير
د.عبداللطيف أحمد السنان

مدير التحرير  
ريمة محمد الحميدان

فريق التحرير
مضاوي عبد العزيز العثمان

خلود محمد الطواري
عباس راشد البذالي 
نورة عبدالرزاق الربيع

الموقع اإللكتروني  
www.pama.gov.kw

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

التسويق واإلعالن  
 22313331
22313487 
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تعــد الهيئــة العامــة لشــئون القصــر مــن العالمات 
المضيئة فــي تاريخ هذا الوطن المعطــاء، فقد حملت 
على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية كبيرة تتمثل في 
رعايــة أبنائها القّصر وذويهم وتلبية متطلباتهم منذ 
دخولهم تحت رعايتها وحتى بلوغهم السن القانونية، 
وعلى مدى تســعة وسبعين عاما من العطاء المتواصل 
استطاعت الهيئة بحمد اهلل ان تنجز وتحقق الكثير مما 
تصبو اليه بفضل دعم الرعاية السامية ودعم حكومتنا 

الرشيدة وجهود القائمين عليها.
 ومنذ تأسيســها التزال الهيئة تتطلع كل عام لتقديم 
افضل الخدمات واألنشــطة والفعاليات واإلنجازات التي 
ترعى القاصر وتلبي كافة احتياجاته في جميع المجاالت، 
وذلك ايمانا منها بدورها المهم في المجتمع وحرصها 

على القيام بمسؤولياتها الوطنية والدينية معا.
عبــر عام كامــل من الجــد والعمــل والمثابــرة نجحت 
الهيئة بسواعد أبنائها في تحقيق العديد من الغايات 
واألهداف النبيلة التي تســعى إليها في اطار منظومة 
متكاملة للخدمات تقدمهــا ألبنائها القّصر وللعاملين 

على خدمتهم.
ففي مجــال الرعاية االجتماعية، بــذل العاملون بهذه 
الهيئة جهوًدا عظيمة في متابعة أبنائهم والحرص على 
حصولهم على أفضل رعاية من خالل الزيارات الميدانية 
لألســر في منازلهــم او في دور الرعايــة االجتماعية او 
المدارس والمستشــفيات، كما قامــت الهيئة بتقديم 
العديد من المســاعدات التــي توفرها دائما للمحتاجين 

مــن أبنائها كمســاعدات التأثيــث والترميــم والعالج 
والدراسة وغيرها.

وفي اطار تســهيل إجــراءات العمل ألبنائهــا، تواصل 
الهيئــة العمل على خدمتهم مــن خالل األفرع العديدة 
الموزعــة فــي البلــد، كمــا تواصــل العمل بســيارتها 
المجهــزة لتكــون مكتــب خدمة متنقاًل وهي ســيارة 
)خدمــة عيالنا(، كمــا تحرص الهيئة علــى التواصل مع 
أبنائها من خالل برامج التواصل االجتماعي لإلعالن عن 

كل جديد والرد على استفساراتهم واسئلتهم.
أما داخليا، فقد ســعت الهيئة لتطوير ُنُظمها اإلدارية 
لتسهيل وتسريع إجراءات العمل مما يسهم في خدمة 
أفضل ألبنائها، عبر التوســع في اســتخدام تكنولوجيا 
النســخة  المتطــورة ومنهــا  المعلومــات واالنظمــة 

المطورة لنظام التراسل االلكتروني الداخلي .
كمــا تواصلت جهود تنويع المجاالت االســتثمارية وفق 
اآلراء الفقهيــة الصــادرة مــن اللجة الشــرعية والجانب 
القانوني المعتمد وتطبيق المعايير المحاســبية الدولية 
اذ بلغــت نســبة األرباح الموزعة على ارصدة وحســابات 
القصر المتحركة والمشمولين برعاية الهيئة  10 %، خالل 
العام 2018 مما يعكس ســالمة سياستها االستثمارية 

الناجحة.
وفــي ضــوء الخطــط الموضوعــة والبرامــج المعتمدة 
والدعم والتشــجيع مــن الدولة بمختلــف جهاتها فإن 
الهيئة تتطلــع الى المزيد من التطوير واالنجاز في كل 

مجاالت عملها.
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المحتويات

خير الكويت يطال أيتام المنطقة والعالم

تقارير وإنجازات

د.فهد العفاسي :
»هيئة القصر« تحرص على مواصلة 

تطوير ادائها

4 اجتماعات و38 قرارا لمجلس اإلدارة 
خالل 2018

16

14

6

احتفالية لرفع العلم بمشاركة 
قيادات الهيئة

الغـــــــــالف
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أنشطة الهيئة

إنجازات 5 سنوات

منوعات
الكويت دشنت رابع أطول جسر 

بحري في العالم

66

أنشطة الهيئة
احتفالية لرفع العلم بمشاركة 

قيادات الهيئة

34

أنشطة الهيئة
»القصر« احتفلوا بالعيد الوطني الـ 58 

وعيد التحرير الـ 28

38

الهيئة احتفلت بيوم أم القاصر

36

هيئة القصر..  طفرة إنجازات خالل 
5 سنوات

56
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ملـــف
الـعـــدد

احتفلت الكويت بيوم اليتم العربي بكثير من األنشطة 
والفعاليــات التــي شــملت العديد من الــدول العربية 
واإلســالمية وخصوصا سورية والســودان والصومال، 
وكذلــك دواًل إســالمية أخــرى من بينها إندونيســيا 
وذلــك بالتعاون مــع العديد مــن الجمعيــات الخيرية 
الكويتية التي تنشــط في مجــال رعاية األيتام وتوفير 
ســبل العيش الكريم لهم في مختلــف دول المنطقة 

والعالم. 
وفي هذا الســياق استقبل صاحب الســمو أمير البالد 
الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح حفظه اهلل ورعاه، 
بقصر بيــان رئيس الجمعية اإلندونيســية - الكويتية 
الخيريــة أحمد الهولي والقائمين على الجمعية وأيتام 
قرية صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد الخيرية في 

جمهورية إندونيسيا الصديقة.
وأشاد ســموه بالجهود الخيرية واإلنسانية للقائمين 
على الجمعية، مؤكدا سموه أن أعمال الخير واإلحسان 
ركائــز ســامية ُجبل عليهــا أهل الكويــت منذ القدم 
وتوارثتهــا األجيال، مجســدين بذلك نموذجا مشــرفا 
ألصالة معدنهم وشــغفهم بالمســارعة ألعمال الخير 

سمو أمير البالد استقبل أيتام قرية صباح األحمد في إندونيسيا

خير الكويت يطال أيتام المنطقة والعالم
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ومشاريع العطاء في مختلف دول العالم، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق 
والسداد.

وقال سموه: اهلل يحفظ الكويت بخير أهلها وجهود أبنائها الذين يبذلون 
جهدهم وحنانهم لمساعدة المحتاجين.

وتتنــوع ُســبل العمــل الخيري فــي الكويت، حيــث تعمل الدولــة وكذلك 
المواطنون جاهدين على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان 
حــول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطــن أو الجنس أو اللون، وكذلك 
تقديم االحتياجات األساســية من طعام وشــراب وخدمات صحية وتعليمية 

إلى المجتمعات الفقيرة.
كمــا تحرص الكويت علــى إغاثة المنكوبين في حــاالت الكوارث والنكبات 
والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة إليوائهم وإعانتهم على التأقلم 
مع األوضاع، إضافة إلى إنشــاء المشــاريع التعليميــة والتدريبية المختلفة 
بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغاللها والعمل على القضاء على األمية 

لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
وتقوم الكويت بمختلف مكوناتها بإنشــاء المشاريع التنموية اإلنتاجية في 
المجتمعات الفقيرة بغرض تمكينها من استثمار مواردها البشرية والمالية 
وثرواتها وتوفيــر فرص العمل ليتمكن أفراد المجتمــع من العيش الكريم 

معتمدين على أنفسهم.
كمــا تحرص الدولة وجمعياتها الخيرية على جذب المتطوعين والمتطوعات 
للمشــاركة فــي األعمال الخيرية من خالل زيادة الوعــي باألعمال التطوعية 
وأعمال البر واإلحســان، وكذلك التنســيق مع الجهات والمنظمات الخيرية 
اإلنســانية ذات االهتمامــات المشــتركة والتعــاون معها بحيــث تتفاعل 

وتتكامل معها.

تقديم المساعدات وإغاثة 
المنكوبين في حاالت 

الكوارث والنكبات والحروب 
والمجاعات

إنشاء المشاريع التعليمية 
والتدريبية المختلفة بهدف 

تنمية الطاقات البشرية 
واستغاللها
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أكــد مراقــب إدارة الحضانة العائليــة بوزارة الشــؤون االجتماعية والعمــل الكويتية 
الدكتور خالد العجمي، أن ســمو أمير البالد الشــيخ صباح األحمــد يولي اهتماما كبيرا 

لرعاية األيتام.

وقــال في كلمته فــي المؤتمر العربي األول للرعاية الالحقة لخريجي مؤسســات رعاية 
األيتام “ســند” الذي ينظم بالتعاون بين وزارة التضامــن االجتماعي المصرية وجمعية 
“وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام” تحت رعاية جامعة الدول العربية. إن اختيار سمو 
أمير البالد “قائدا للعمل اإلنســاني” من قبل األمــم المتحدة “لم يأت من فراغ”، الفتا 
إلى دعم ســموه لمجاالت العمل اإلنســاني المختلفة ومنها رؤية ســموه لدعم األيتام 

داخل الكويت وخارجها.

وأضــاف: الخدمــات التي تقدمهــا الكويت في مجــال رعاية األيتام تعتبــر “األبرز على 
مســتوى العالم”، مبينا أن ما تقوم به البالد في هذا الشــأن يأتي على خطى الجهود 

الدولية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واســتعرض العجمي أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الشــؤون االجتماعية في مجال 
رعاية األيتــام مجهولي الوالدين داخل الكويت ومنها “مشــروع االحتضان واألمهات 

البديالت واألب البديل واألسر الصديقة”.

وبيــن في هذا الصدد أن مشــروع االحتضــان بالكويت يعتبر “األبرز” حيث إن نســبة 
احتضان األيتام لدى األسر الكويتية قد تجاوزت 60 في المئة من إجمالي األيتام، مؤكدا 

أنهم يحظون بحياة كريمة وهناك متابعة دائمة لهم من قبل الوزارة.
وأشــار العجمي إلى أن دور وزارة الشــؤون االجتماعية يمتد من خالل الرعاية الالحقة 

لأليتام ومتابعة أحوالهم ودعمهم ماديا ومعنويا ضمن إجراءات واضحة ومحددة.

ملـــف
الـعـــدد

أسر الكويت تحتضن أكثر
من 60 % من األيتام

الخدمات التي تقدمها 
الكويت في مجال رعاية 
األيتام تعتبر األبرز على 

مستوى العالم
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أبرز الجمعيات الخيرية في الكويت

جمعية اإلصالح 
االجتماعي

الهيئة الخيرية اإلسالمية 
العالمية

جمعية الهالل األحمر 
الكويتي

لجنة التعريف باإلسالم

األمانة العامة
للعمل الخيري

جمعية صندوق

إعانة المرضي

جمعية العون المباشر
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ملـــف
الـعـــدد

ساهمت جمعيات خيرية كويتية في افتتاح 
»مجمع الرحمة« أمام مئات األطفال األيتام 
في شمال سوريا، على مساحة خمسة آالف 
متر مربع بشكل هندسي مميز ليقدم لهم 
خدماته المتكاملة، تحت إشــراف مختصين 

وخبراء في مجاالت عدة.
وبتاريــخ 24 فبراير 2019 تــم اإلعالن عن 
افتتــاح المجمع في بلدة قــاح بريف إدلب 
الشــمالي، وهو عبــارة عن مركــز إقامة 
دائــم الســتقبال األيتام الســوريين. حيث 
الرعايــة  وســيتلقون  فيــه  ســيقيمون 
والخدمات المختلفة مجانًا، وذلك بدعم من 
“جمعية الرحمة العالمية” وجمعية اإلصالح 
االجتماعــي” فــي دولــة الكويــت، وتحت 
إشراف جمعية “عطاء لإلغاثة اإلنسانية”.

وبدأ المجمــع بتقديم خدماتــه لنحو 400 
طفل يتيم ممن لم تتجاوز أعمارهم ســن 

السادســة، اضافــة الــى دعمهم نفســيًا 
وتأهيلهــم تربوياً وتعليميــًا، كتعليمهم 
مبادئ القراءة والكتابــة وتحفيظ القرآن 
والحســاب واللغة اإلنكليزية. وفق برامج 
متخصصة ومدروسة، وخاصة أولئك الذين 

عايشوا الحرب وفقدوا أحد والديهم. 
باإلضافــة إلى ذلك ســيعنى هــذا المجمع 

أيضًا باألمهات األرامل من خالل كفالتهن 
وتقديــم مشــاريع تمكيــن لهــن، مثــل 
الخياطــة وتدريبــات اإلســعافات األوليــة 
وتعليم القرآن وبعض الفنون وغيرها من 
التدريبات، والتي ستساعدهن على خوض 
غمــار هذه الحيــاة وتطويــر إمكانياتهن 

للعمل وإعالة أطفالهن.

يقدم خدمات متكاملة وعلى مساحة 5 آالف متر مربع

جمعيات خيرية كويتية تفتتح مجمعًا 
لأليتام بشمال سوريا
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نظــم مجمــع الكويت الخيري في الصومال التابع لجمعية الرحمة العالمية احتفاال بمشــاركة عدد من األطفال األيتام الذين يحظون 
برعاية المجمع باألعياد الوطنية لدولة الكويت وذلك عبر تنظيم العديد من الفعاليات والفقرات المختلفة.

كشفت منظمة الرحمة العالمية الكويتية عن البدء في إنشاء 
مجمع لأليتــام بالخرطوم يســتهدف تقديم خدمــات تعليمية 
ألســر األيتام تبدأ من ســن الروضــة وحتى الثانــوي وتتضمن 
ورشــًا للتدريب المهنــي ومجمعًا للخدمات ومســجدًا وقاعات 

ومستوصفاً للخدمات الطبية.
جاء ذلك خالل لقاء وزيــرة التنمية االجتماعية بوالية الخرطوم 
د. أمل البكري البيلي برئيس )مكتب وســط أفريقيا ( بمنظمة 
الرحمة العالمية بالكويت محمد مرضي الرشيدي بحضور الدكتور 
ازهــري عبد القادر رئيس منظمة الرعاية واإلصالح بالســودان 
حيث ثمنت الوزيرة دور دولة الكويت ومنظمة الرحمة العالمية 
مؤكدة مساندتها لمشروعات المنظمة ومبادرتها في تمليك 
المعارف والمهارات التي تســاهم فــي االرتقاء بمقدرات أفراد 
المجتمع وخاصة األيتــام واالنتقال بهم من دائرة الكفالة إلى 
التمكيــن االقتصادي واالجتماعي. وقد اســتمعت الوزيرة خالل 
اللقاء إلى شرح مفصل من د. ازهري عبد القادر رئيس منظمة 

الرعاية واإلصالح بالسودان حول المشروع .
من جانبه أكد محمد مرضي الرشيدي رئيس مكتب وسط أفريقيا 
بمنظمة الرحمة العالميــة بالكويت حرصهم على تقديم الدعم 
اإلنســاني والشــراكة في مجال األيتام معبرًا عن تقديره للدعم 
والمساندة من الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل اإلنساني 
مشددًا على أن دعم المنظمة للعمل الخيري في السودان يأتي 

عرفانًا وتقديرًا لعالقات األخوة بين السودان والكويت.
 في ختــام االجتماع أشــادت الوزيرة بالمشــروعات التي ظلت 
تنفذهــا منظمــة الرعايــة واإلصــالح بشــراكة مع عــدد من 
المنظمات في مجال كفالة األيتام مشيدة بتجربتها في إنشاء 
أوقــاف لصالح دعــم العمل الخيري لأليتام كمــا أكدت حرصها 
على استمرار الشراكة خاصة في مجال تحسين قاعدة البيانات 
لأليتام مشــيرة إلــى أن الوزارة ظلت تعمــل على توحيد كافة 
جهــود المنظمات العاملة في مجــال اليتامى من خالل مجلس 

رعاية اليتامى.

» الرحمة الكويتية« تشيِّد مجمع لأليتام بالخرطوم

احتفال أيتام مجمع الكويت الخيري
في الصومال بالعيد الوطني للكويت
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ملـــف
الـعـــدد

جمعية النجاة تكفل ما يزيد على 12 ألف يتيم في أكثر من 15 دولة

»الكويت« تحتفل بيوم اليتيم العربي
تزامنا مع يوم اليتيم العربي أقامت جمعية 
النجــاة الخيريــة عدة أنشــطة ترفيهية 
لأليتــام داخل الكويــت، وفي هذا الصدد 
قــال مديــر إدارة األيتام بجمعيــة النجاة 
الخيرية/محمد الخالدي: إن الجمعية تولي 
مشــروع كفالــة األيتام اهتمامــًا خاصًا، 
ممــن خــالل برامــج الزيــارات والتواصل 
وإقامة األنشــطة الترفيهية والترويحية 

وبرامج الدعم المادي والنفسي.
وتضمنت الفعاليات العديد من األنشطة 
الترفيهيــة والترويحيــة وكذلــك توزيع 
الجوائــز التشــجيعية، والتــي ســاهمت 
بدورها في نشر السعادة ورسم البسمة 

على وجوه المشاركين 
يذكر أن جمعية النجاة الخيرية تكفل ما 
يزيد علــى 12 ألف يتيم في أكثر من 15 
دولة حول العالم وتحرص على تعليمهم 
ورعايتهم وتثقيفهم، وجعلهم طاقات 
فاعلة تســاعد في تنمية وتقدم وريادة 

المجتمعات.
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مع اقتراب شــهر أبريل مــن كل عام ميالدي، يأتي موعد يوم 
اليتيم العربي Orphan›s Day، والذي يتحدد له أول جمعة من 
شهر أبريل كل عام، وهذا العام وافق الجمعة 5 أبريل 2019، 
ويأتــي االحتفال بهذا اليوم للتضامن مع األيتام وزيارتهم في 
أماكنهم، وتقديم احتفالية لهم، وذلك الشعارهم بالتضامن 

معهم، وأن من يزورهم يعدون أباءهم وأمهاتهم.
وتم اعتمــاد هذا اليوم لحث الكافة والتشــجيع على إســعاد 

اليتيــم، وعدم تركــه بمفرده، ال في هذا اليــوم فقط، وإنما 
على مــدار األيام كلها، وكان الســبب في تعيينــه يرجع إلى 
جمعيــة األورمان المصرية في عــام 2006، حيث دعت إلقامة 
احتفالية يوم اليتيم، وقد وافقت وزارة الشــؤون االجتماعية، 
وتم تخصيــص يوم لالحتفال باليتيم، ثــم قامت جامعة الدول 
العربية عام 2007 برعاية المؤتمر الذي تقيمه جمعية األورمان 

لأليتام.

يوم اليتيم العربي

بيت الزكاة كفل نحو 84 ألف يتيم 
منذ تأسيسه 

قــال وزيــر العدل وزير األوقاف والشــؤون االســالمية رئيس 
مجلــس إدارة بيت الزكاة الكويتي المستشــار الدكتور فهد 
العفاســي إن عدد األيتام الذين كفلهم )البيت( منذ تأسيسه 

في 1938 بلغ نحو 84 ألف يتيم.
وأوضــح في كلمة خالل ملتقى األيتام الســنوي الذي ينظمه 
بيــت الزكاة أن تنظيم هذا الملتقى يســتهدف التواصل بين 
الكافليــن والمكفولين ويبرز الدور الحضــاري لدولة الكويت 
فــي العمل الخيــري واإلنســاني كما يعزز من ثقــة الجمهور 
والمؤسســات الحكومية واألهلية في أنشــطة البيت السيما 
)مشــروع كافــل اليتيــم( وتنميــة مــوارده بالمحافظة على 

المحسنين الكرام وجذب محسنين آخرين.
وأضاف أن بيت الزكاة منذ تأسيســه يســعى لتحقيق الرعاية 

الشاملة لأليتام إذ ال يقتصر عمله على توفير الكفاالت المادية 
مبينــا أنه حقــق إنجازات عدة مــن خالل التعــاون القائم مع 

الجهات المشرفة على رعاية األيتام في أكثر من 30 دولة.
وأشــار إلــى أن العمــل الخيــري مهــم للفاعلين فــي الدنيا 
قبــل اآلخرة لمــا له من دور مهم في التنميــة ودوران عجلة 
االقتصــاد إذ ان ما يتلقاه بيــت الزكاة منهم ينفق في أوجه 

تعود بالنفع عليهم.
يذكــر أن بيت الزكاة دأب على عقد ملتقــى األيتام منذ عام 
2001 باســتضافة 7 وفود شــملت 24 يتيما ثم بدأ الملتقى 
يتطور ويتســع حتى اســتضاف مــا يقــارب 100 يتيم مع 21 
مشرفا من 21 دولة في الملتقى ال8 والذي ستتخلله أنشطة 

تعليمية ورياضية وترفيهية لأليتام.
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قال
الوزير

ــة  ــ ــر الدول ــ ــدل ووزي ــ ــر الع ــ ــد وزي ــ أك
لشــــؤون مجلــــس األمــــة رئيــــس 
مجلــــس إدارة الهيئــــة العامــــة لشــــئون 
ــــي  ــــد العفاس ــــار د.فه ــــر  المستش القص
ــــر  ــــة تطوي ــــى مواصل ــــة عل ــــرص الهيئ ح
ــــا  ــــة بم ــــرة المقبل ــــالل الفت ادائهــــا خ
ينعكــــس ايجابــــا علــــى الخدمــــات 
المتنوعــــة المقدمــــة ألبنائهــــا القصــــر 

ــا. ــ ــــمولين برعايته والمش

ــــام الماضــــي شــــهد حصــــد  واضــــاف: الع
ــي  ــ ــار والت ــ ــن الثم ــ ــد م ــ ــة العدي ــ الهيئ
تحكــــي عــــن إنجــــازات وعطــــاءات مســــتمرة 
ــر  ــ ــا القّص ــ ــة بابناءه ــ ــن العناي ــ ــدءا م ــ ب

والمشــــمولين برعايتهــــا وعائالتهــــم 
ومــــرورا بموظفيهــــا وكافــــة العامليــــن 

ــــن. ــــن أبنائهــــا المخلصي بهــــا م

ــــاء  ــــة ج ــــى أن انشــــاء الهيئ وشــــدد عل
ــت  ــ ــة الكوي ــ ــان دول ــ ــن إيم ــ ــا م ــ منبثق
ــاني  ــ ــب اإلنس ــ ــعبًا بالجان ــ ــًة وش ــ حكوم
ــــه  ــــي اهتمام ــــف ف ــــا الحني ــــم دينن وبتعالي
باليتيــــم والقاصــــر، حيــــث جــــاءت اآليــــات 
القرآنيــــة الكريمــــة ُمتتابعــــة فــــي التأكيــــد 
علــــى أهميــــة رعايتهــــم واالهتمــــام بهــــم 
ــــم  ــــظ ماله ــــئونهم وحف ــــة بش والعناي
ــــم. ــــاع عنه ــــم والدف ــــم وصونه ورعايته
ــــز وجــــل  ــــن اهلل ع ــــال د.العفاســــي: امت وق

الهيئة تسعى
للمحافظة على أموال 

الُقّصر وتنميتها 
ورعايتهم في الجوانب 

النفسية واالجتماعية

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار د.فهد العفاسي

»هيئة القصر« تحرص على مواصلة تطوير ادائها 
بما ينعكس إيجابا على الخدمات المتنوعة المقدمة للمشمولين برعايتها
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ــــرفًة  ــــون مش ــــة أن تك ــــذه الهيئ ــــى ه عل
ووليــــًة ومتابعــــة لشــــئون القّصــــر الــــى 
ــدون  ــ ــي يعتم ــ ــن اللت ــ ــوا الس ــ أن يبلغ
فيهــــا علــــى أنفســــهم بحقــــوق محفوظــــة 
ــــق  ــــذا المنطل ــــن ه ــــة، وم ــــة ُمصان وكرام
ــــة  ــــة شــــعارها »إدارة آمن رفعــــت الهيئ
ألمــــوال الُقّصــــر.. ورعايــــة متميــــزة 
الحتياجاتهــــم«. فالمحافظــــة علــــى أمــــوال 
األيتــــام الُقّصــــر والمشــــمولين برعايتهــــا 
ــا  ــ ــا، كم ــ ــمى له ــ ــدف األس ــ ــي اله ــ ه
ــــية  ــــب النفس ــــي الجوان ــــم ف أن رعايته
واالجتماعيــــة هــــو محــــور اهتمامهــــا«.

وأضــــاف قائــــال »رســــالة الهيئــــة إنســــانية 

ودينيــــة قبــــل أن تكــــون إداريــــة، 
ــــي  ــــدي وناقص ــــر وفاق ــــان الُقّص فاحتض
األهليــــة وحســــن رعايتهــــم هــــو الهــــدف 
واألســــاس الــــذي ينطلــــق منــــه العاملــــون 

فــــي هــــذه الهيئــــة«.

ومــــن الســــُبل التــــي ترعــــى فيهــــا الهيئــــة 
أبناءهــــا مــــن القّصــــر والمشــــمولين بالرعايــــة 
عنايتهــــا بالمجــــال االســــتثماري، فقــــد قدمــــت 
ــمولين  ــ ــر والمش ــ ــا القّص ــ ــة ألبنائه ــ الهيئ
برعايتهــــا أعلــــى العوائــــد الممكنــــة، حيــــث 
ســــعت الــــى اســــتثمار أمــــوال القّصــــر واغتنــــام 
ــــى  ــــق أعل ــــة لتحقي ــــرص المتاح ــــع الف جمي

ــــن.  ــــكل آم ــــة بش ــــد الممكن العوائ

الهيئة قدمت ألبنائها 
القّصر والمشمولين 

برعايتها أعلى العوائد 
الممكنة
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تقارير 
وإنجازات

لجنة تطوير األثالث الخيرية 
عقدت 5 اجتماعات وأصدرت 

36 قرارًا

كثفت إدارة الهيئة نشــاطها في العام 2018 حيث عقد مجلس إدارة الهيئة 4 اجتماعات 
وأصــدر فيهــا 38 قرارًا من أهمها إقرار الميزانية والحســاب الختامي للمشــمولين برعاية 
الهيئة واعتماد توزيع أرباح بنسبة )10 %( عن سنة 2018 على أرصدة حسابات المشمولين 
برعايــة الهيئــة واعتماد التقرير الســنوي الخاص بالهيئــة لعــام 2018 واعتماد عدد من 

المشروعات األخرى.
مــن جهة أخرى كثفت لجان الهيئة الســت نشــاطها خالل العــام 2018 بإصدار 181 قرارا 
متنوعا في مجاالت عملها المختلفة حيث عقدت لجنة التدقيق والتطوير اجتماعين واتخذت 
7 قرارات، وعقدت لجنة تطوير األثالث الخيرية 5 اجتماعات وأصدرت 36 قرارا، كذلك عقدت 
لجنة حساب االستقطاعات اجتماعين واتخذت 16 قرارًا، كما عقدت لجنة التركات 6اجتماعات 
واتخــذت 58 قــرارا، أما اللجنة االجتماعية فقد عقدت4 اجتماعــات واتخذت 10 قرارات، في 

حين عقدت لجنة تنمية أموال القصر 5 اجتماعات واتخذت 54 قرارا.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس اإلدارة واللجان العليا
• اعتماد االستراتيجية االستثمارية للهيئة العامة لشئون القصر )2022-2018(.

• إقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة واعتماد توزيع األرباح بنسبة 
)10 %( عن سنة 2017م على أرصدة حسابات المشمولين برعاية الهيئة.

•شراء العقار التجاري )برج الفضالة( في منطقة حولي.
•إقرار الخطة االستثمارية للهيئة لعام 2018م.

•شــراء العقار الكائن بمنطقة كيفان من حســاب ثلث المرحوم / حسن عبد الرحيم الزنكي 
إلنشاء مركز خيري ثقافي اجتماعي تحت اسم )دار الزنكي(.

•اعتمــاد عدد الحجاج من المشــمولين برعاية الهيئة والمرافقين لهم ألداء مناســك الحج 
لعام 1439هـ بإجمالي 100 حاج.

لجان الهيئة كثفت نشاطها بإصدار 181 قرارًا

4 اجتماعات و38 قرارًا لمجلس اإلدارة 
خالل 2018
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•الموافقة على تشكيل لجنة إلدارة وتشغيل دار الزنكي التابعة لثلث المرحوم / حسن عبد الرحيم الزنكي، واعتماد الالئحة التنظيمية لدار 
الزنكي.

•اعتماد صرف مستحقات عن عقد التدقيق الشرعي على أعمال الهيئة لعام 2017.
•التعاقد مع شــركة الكويت و الشــرق األوســط لالســتثمار المالي ) كميفك ( لتقديم خدمات متكاملة إلدارة و تنظيم و متابعة أســهم 

المشمولين برعاية الهيئة لمدة سنة . 
•الموافقة على االكتتاب في زيادة رأس مال أسهم بنك وربة للمشمولين برعاية الهيئة الذين يملكون رصيدًا يغطي قيمة الزيادة.

•شراء المجمع التجاري )المخيال( الكائن في منطقة الضجيج.
•بيع عدد من القسائم العائدة الستثمارات الهيئة بالمزاد العلني في الفنيطيس واشبيلية والمهبولة.

قرارات مجلس اإلدارة واللجان العليا

مجـلـس 
اإلدارة

لجنة 
التدقيق 
والتطوير

لجنة تطوير 
األثالث 
الخيرية

لجنة حساب 
االستقطاعات

لجنة 
التركات

اللجنة 
االجتماعية

لجنة تنمية 
أموال 
القصر

383616581054 7
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عـــزز قطاع تنمية أمـــوال القّصر أداءه عبر إداراتـــه المختلفة العقارية وإدارة النشـــاط التجاري والتركات وإدارة االســـتثمار 
وذلـــك بدعم من وحدة البحوث والدراســـات ووحدة التســـويات.

وتمكنـــت اإلدارة العقارية المعنية بكافـــة اإلجراءات المتعلقـــة بعقارات القّصر والمشـــمولين برعاية الهيئـــة خالل العام 
2018 من إنجـــاز 87 عملية بيع وشـــراء وتصفية وتثميـــن وتقييم العقـــارات وإجراءاتها إضافة إلـــى 340 معاملة تختص 
بفتـــح الملفات وتخصيص بيوت وإصدار وثائق وســـداد أقســـاط ومديونيات ونقـــل ملكية وغيرها، كذلـــك أنجزت اإلدارة 
4676 معاملـــة في مجـــال إدارة ومتابعة العقارات العائـــدة للهيئة والمشـــمولين بالرعاية واألثالث الخيرية إدارة شـــاملة 

لتحقيـــق أفضل عائـــد مالي إضافة إلـــى معامالت تحصيل تخـــص 295 عقارًا.

تقارير 
وإنجازات

87 عملية بيع وشراء وتصفية وتثمين للعقارات
قطاع تنمية أموال القصر 

يكثف نشاطه خالل عام 2018
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4676 معاملة في 
مجال إدارة ومتابعة 

العقارات العائدة للهيئة 
والمشمولين بالرعاية 

واالثالث الخيرية

40001

اإلدارة 
العقارية

2229

إدارة 
االستثمار

749

قسم 
التسويات

202

إدارة النشاط 
التجاري

80

قسم البحوث 
والدراسات

معاملة

معاملة

معاملة

معاملة

معاملة

43261

المجموع

معاملة
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أكثر من 35 ألف معاملة لملفات التملك والتأجير وغيرها 

إدارة النشاط التجاري والتركات 
تسلمت 92.4 مليون سهم

تقارير 
وإنجازات

واصلـــت إدارة النشـــاط التجـــاري والتركات تطويـــر أعمالها 
خـــالل عـــام 2018، كما أنجـــزت أكثر مـــن 35 ألـــف معاملة 
لقســـم التركة تختص بفتح ملفات التملـــك والتأجير والرخص 
ولتركات  التجاريـــة  للتـــركات  المعامالت  واالف  والمنقـــوالت 
األســـهم ونقدية التركات. حيث تم اســـتالم أكثـــر من 92.4 

مليون ســـهم وتســـليم أكثر مـــن  55.2 مليون ســـهم . 
ويقوم قســـم الرخص والمنقـــوالت بتحويل أو إلغـــاء إقامات 
العمـــال من اســـم المرحوم إلى الغيـــر )بعد توافر الشـــروط(، 
وكذلـــك يقوم القســـم بعمل تنـــازل عن الرخصـــة بعد طلب 
الورثـــة )بعد توافر الشـــروط(، وأيضا يقوم بعمـــل تفويضات 
الرخصـــة التجارية والقســـائم بجميـــع أنواعهـــا وتعديل عقد 
تأســـيس رخص الشـــركات التجارية )بعـــد توافر الشـــروط(، 
كما أن القســـم مســـؤول عن نقل ملكية المركبـــات الخاصة 
بالمرحوم إلى الورثـــة أو للغير بعد توريد نصيـــب الُقّصر )بعد 

الــشروط(. توافـــر 
ويعتبر قســـم التركة التابع إلدارة النشـــاط التجـــاري للتركات 
مـــن األقســـام الفعالة فـــي الهيئـــة حيـــث تبـــدأ الخطوة 

األولـــى من مســـيرة المراجع داخـــل الهيئة منذ فتــــح الملف 
فيه وحصر التــــركة للمالك على اختــــالف فئاتهــــم)مرحوم، 
محجور عليـــه، رعاية خاصة( إلـــى إتمام إجراءات بـــراءة الذمة 
وانتهـــاء صفـــة الهيئـــة للمالك إمـــا ببلوغ آخر قاصر ســـن 
الرشـــد أو بتحول القوامـــة لقيم آخر أو تعديـــل حكم القوامة 

أو الرعايـــة الخاصة.
ويقوم قســـم أســـهم التركات باســـتالم األســـهم من إدارة 
الخدمـــة والمتابعـــة والتأكد مـــن الرصيد النهائي لألســـهم 
وفرزهـــا علـــى الورثـــة وتحصيل أرباحهـــا والمشـــاركة في 
زيـــادات رأســـمالها وبيعهـــا أو تحصيـــل ناتـــج تصفيتهـــا 
الجديدة، ثم تســـليمها  واالكتتاب فـــي أســـهم الشـــركات 

الرشـــد. يبلغ ســـن  لمن 
ويقوم قســـم نقدية التـــركات بدراســـة ميزانيـــات وجدوى 
المشـــاركة في المشـــاريع ومتابعة أداء الصناديق والمحافظ 
بالرعايـــة  بالمشـــمولين  الخاصـــة  االســـتثمارية  والودائـــع 
والشـــركات المديـــرة لهـــا وتحصيـــل أرباحهـــا ومطابقـــة 

أرصدتهـــا ودراســـة وبحـــث طلبات االســـترداد.
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ـــذة  ـــرارات المتخ ـــام 2018 الق ـــالل ع ـــتثمار خ ـــذت إدارة االس نف
مـــن قبـــل لجنـــة تنميـــة أمـــوال الُقّصـــر ومتابعـــة االســـتثمارات 
وتقديـــم التقاريـــر الدوريـــة عنهـــا بهـــدف متابعـــة أداء 
االســـتثمار وتـــم الدخـــول فـــي اســـتثمارات جديـــده متمثلـــة 
ــى  ــة إلـ ــة باإلضافـ ــة عقاريـ ــك ومحفظـ ــدوق وصـ ــي صنـ فـ
شـــراء أرض وإنشـــاء عـــدة ودائـــع والتخـــارج عـــن بعـــض 
ـــس  ـــة الفنيطي ـــي منطق ـــكنية ف ـــع أراض س ـــتثمارات وبي االس
بالمـــزاد العلنـــي. حيـــث بلـــغ عـــدد عقـــارات المحفظـــة 
العقاريـــة نحـــو 236 عقـــارًا مـــع ارتفـــاع العائـــد إلـــى 7.6 %.

جديـــده  اســـتثمارات  فـــي  الدخـــول  تـــم   2018 وفـــي 

متمثلـــة فـــي شـــراء مجمعيـــن تجارييـــن واالســـتثمار فـــي 
ـــارج  ـــدوق والتخ ـــي صن ـــتثمار ف ـــن واالس ـــن جديدتي محفظتي
ــتثمارات متمثلـــة فـــي بيـــع أراض ســـكنية فـــي  مـــن اسـ
ــي  ــتثماريتين فـ ــي أرض اسـ ــة الفنيطيـــس وقطعتـ منطقـ
منطقـــة المهبولـــة والخـــروج مـــن عـــدة صناديـــق وبيـــع 

أســـهم. 
ــات  ــة ودراسـ ــوث الفنيـ ــن البحـ ــد مـ ــاز العديـ ــم إنجـ ــا تـ كمـ
الجـــدوى المختلفـــة للفـــرص االســـتثمارية وتقاريـــر المتابعـــة 
ـــا  ـــة منه ـــاز 749  معامل ـــويات بإنج ـــم التس ـــام قس ـــة قي إضاف

معاملـــة للبنـــك المركـــزي وديـــوان المحاســـبة. 

ارتفاع عائد المحفظة العقارية

استثمارات وودائع جديدة خالل 2018
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29 ألف معاملة متنوعة 
وكتب موجهة لجهات 
حكومية وخاصة محلية

نجـــح قطاع رعايـــة شـــئون الُقّصر فـــي تطوير خدماته خـــالل عـــام 2018 عبر 5 
إدارات للخدمـــة والمتابعـــة، والرعايـــة االجتماعيـــة والتربويـــة، وماليـــة الُقّصر، 
واإلدارة الهندســـية، وإدارة الفـــروع الخارجيـــة، وذلك باســـتغالل المقـــر الجديد 
والفـــروع التـــي تـــم افتتاحها خـــالل الفتـــرة الماضية، إلـــى جانب جهـــود رفع 

كفـــاءة مقدمـــي الخدمة.
وتمكنـــت إدارة الخدمة والمتابعة خالل عـــام 2018 من إنجاز ما يقـــرب من 29 ألف 
معاملـــة متنوعة وكتـــاب موجهة لجهـــات حكومية وخاصة محليـــة وطلب إضافة 

إلى أكثـــر من 10 اآللف رد على استفســـارات. 
وتعـــد إدارة الخدمـــة والمتابعة مـــن اإلدارات الهامـــة التي من مهامها اســـتقبال 
مراجعي الهيئة وإنجاز معامالتهم بالســـرعة الممكنة كما تتلقـــى الحاالت الجديدة، 
هذا فضـــاًل عن تنظيـــم دخول المراجعيـــن إلى مختلـــف إدارات الهيئـــة كما تحرص 
علـــى االرتقاء بمســـتوى أداء العاملين لديها مـــن خالل عدد من الـــدورات التدريبية 

المكثفـــة لضمان الدقة والســـرعة في اإلنجـــاز لتقديم أفضل الخدمـــات المميكنة.

باستغالل المنشآت الجديدة ورفع كفاءة مقدمي الخدمة

تطوير خدمات قطاع رعاية شئون الُقّصر 

تقارير 
وإنجازات

إدارة الخدمة والمتابعة
عدد المعامالتالقسم 

10398استفسارات

1568قسم االستقبال

24179قسم الخدمة 

7218قسم المتابعة
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نفذت إدارة الفروع الخارجية 77782 معاملة في العام 2018 من خالل فروعها في برج التحرير والجهراء وجليب الشــيوخ، 
حيــث قــام فرع الحكومة مول فرع برج التحرير بإنجاز أكثر مــن 4146 معاملة متنوعة تخص مختلف إدارات الهيئة، وقيام 
فــرع الحكومة مول فرع الجهــراء بإنجاز أكثر من 23662 معاملة متنوعة، وقيام فرع الحكومة مول فرع جليب الشــيوخ 

بإنجاز أكثر من 1363 معاملة متنوعة 48611 معاملة لفرع األحمدي.
وتختص اإلدارة بخدمة المشــمولين بالرعاية ومتابعة وإنهاء وإنجاز معامالتهم المختلفة من خالل الفروع الخارجية بأسرع 

وقت وأفضل خدمة.

78 ألف معاملة للفروع الخارجية في 2018

إدارة الفروع الخارجية: 

برج التحرير:

4146
معاملة

جليب الشيوخ:

1390 معاملة
الجهراء:

23662
معاملة

األحمدي:

48611
معاملة

قامت اإلدارة الهندســية بإنجاز عدد 643 معاملة لإلنشــاءات والصيانة لعدد من المشــروعات خالل العام 2018 
كما أنجزت اإلدارة دراســة االتفاقات والعقود واإلشــراف على المخططات الهندسية وصرف الدفعات المستحقة 
للمقاوليــن القائميــن على العمل أو المفوضين بالقيام به وإبداء الرأي بشــأنها ومحاولة تطوير النظم المتبعة 

والنهوض بها بأفضل الطرق الممكنة مستخدمة في ذلك أحدث النظم في هذا المجال.

اإلدارة الهندسية تنجز
643 معاملة في 2018
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تقارير 
وإنجازات

مساعدات دورية متنوعة وأنشطة دينية وترفيهية 

الرعاية االجتماعية تطور خدماتها المالية 
واألسرية والدراسية

نشاط إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية خالل عام ٢٠١٨
15850عدد المستفيدين من المساعدات الدورية للعيدين 

4886عدد األسر المستفيدة من المساعدات الدورية للعيدين 

1.26إجمالي المبلغ المنصرف للمساعدات الدورية بالمليون دينار

83عدد المشاركين في رحلة العمرة

100عدد المشاركين في رحلة الحج

129عدد المستفيدين من دروس التقوية

2520عدد المستفيدين من المؤنة الرمضانية 

686عدد المشاركين في حفل التفوق 

14200فعاليات العيد الوطني وعيد االم والقريش والعودة للمدارس 

2000عدد المستفيدين من االنشطة الترفيهية

350عدد المشاركين في دورات دار العثمان 

3152الزيارات الميدانية للعائالت

150381مساعدات تأثيث بالدينار

512680مساعدات تأمين ورفع المستوى المعيشي بالدينار

503عدد مساعدات البحث االجتماعي 

أكـــدت إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربويـــة أنهـــا شـــهدت 
تطورات عديدة في كافة الخدمات المالية واألســـرية والنفســـية 
والدراســـية للُقّصـــر المشـــمولين بوصايـــة الهيئـــة. كما تقوم 
ببحث الحاالت االجتماعية لألســـر المشـــمول ُقّصرها بالوصاية من 
خالل الزيـــارات الميدانية لتوفيـــر الرعاية الفرديـــة واالجتماعية. 
وكذلك تحرص اإلدارة على دراســـة المشـــاكل والخالفات األسرية 
وتقتـــرح الحلول المناســـبة لهـــا عبر إجـــراء البحوث الشـــاملة 
لمعرفة األوضـــاع االجتماعية والمالية والســـكنية للُقّصر وتحديد 

االحتياجـــات الضرورية لألســـر المعنية. 
وكان عام 2018  قد شـــهد قيـــام اإلدارة بصـــرف 1.26 مليون 
دينـــار مســـاعدات دوريـــة منهـــا مســـاعدات لعيـــدي الفطـــر 

واألضحى لــــ 15850 مســـتفيدًا فـــي 4886 أســـرة، كما نفذت 
اإلدارة رحلـــة عمرة بمشـــاركة 83 معتمرًا ورحلة حج بمشـــاركة 
 100 حـــاج ودروس تقويـــة لـ 129 مـــن القصر ومؤنـــًا رمضانية

لــــ 2520 مســـتفيدًا  فضال عن تنظيـــم فعاليات العيـــد الوطني 
وعيـــد األم والقريـــش والعودة للمـــدارس بمشـــاركة اكثر من 
5 آالف مـــن القصـــر وذويهم إضافـــة إلى 2000 مســـتفيد من 
األنشـــطة الترفيهيـــة و350 مشـــاركًا فـــي دورات دار العثمان 
هذا إلى جانـــب 2774 زيـــارة ميدانية للعائالت مـــع تقديم أكثر 
مـــن 150 الف دينار كمســـاعدات تأثيـــث و نحـــو 513 الف دينار 
مســـاعدات تأمين ورفع المســـتوى المعيشـــي هذا إلـــى جانب 

إقـــرار 503 مســـاعدات عبر البحـــث االجتماعي.
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تسوية 6305 معامالت للحسابات الجارية والبنوك

تطوير آلية صرف معاشات القصر

ـــة صـــرف معاشـــات  ـــر آلي ـــن تطوي ـــر ع ـــة الُقّص ـــت إدارة مالي أعلن
القصـــر وإنجـــاز آالف المعامـــالت خـــالل العـــام 2018 ومـــن خـــالل 
ــات لــــ 11475  ــرف معاشـ ــم صـ ــة تـ ــابات العامـ ــة الحسـ مراقبـ
ـــة مـــع البنـــوك ومعامـــالت أخـــرى  قاصـــرًا وتســـوية 6137 معامل
للحســـابات الجاريـــة. هـــذا إلـــى جانـــب تســـليم وإيـــداع أكثـــر 
ـــم االســـتثمار. ـــة لقس ـــاز 1083 معامل ـــف شـــيك وإنج ـــن 40 أل م
ــم  ــي: )قسـ ــبعة وهـ ــامًا سـ ــم أقسـ ــر تضـ ــة الُقّصـ وإدارة ماليـ
ـــة، قســـم المعاشـــات، قســـم  ـــق، قســـم الحســـابات الجاري التدقي
البنـــوك، قســـم االســـتثمار، قســـم الذمـــم، قســـم الصنـــدوق، 
منـــاط بهـــا اإلشـــراف والمتابعـــة لحســـابات المشـــمولين 
ـــارا مـــن فتـــح ملـــف للمشـــمولين بالرعايـــة وحتـــى  ـــة اعتب بالرعاي
ــف،  ــح الملـ ــبب فتـ ــبب زوال سـ ــه بسـ ــف وإغالقـ ــاء الملـ انتهـ
ـــع  ـــن جمي ـــواردة م ـــب ال ـــالت والكت ـــع المعام ـــب لجمي ـــي مص وه

إدارات الهيئـــة وجهـــات الدولـــة المختلفـــة.
ــر قبـــض  ــبيل المثـــال ال الحصـ وتشـــمل المعامـــالت علـــى سـ
الدولـــة  جهـــات  مـــن  الـــواردة  والمســـتحقات  المعاشـــات 

باإلجـــراءات  والقيـــام  بالرعايـــة  للمشـــمولين  المختلفـــة 
المحاســـبية إلثبـــات تلـــك المعاشـــات والمســـتحقات فـــي 
ـــة  ـــام بعملي ـــم القي ـــة ث ـــل الهيئ ـــم داخ ـــة به ـــابات الخاص الحس
تحويـــل تلـــك المعاشـــات والمســـتحقات لحســـاباتهم لـــدى 
البنـــوك أو اتخـــاذ إجـــراءات الصـــرف مـــن داخـــل الهيئـــة لمـــن 

ــي. ــاب خارجـ ــه حسـ ــس لـ ليـ
االســـتثمارات  متابعـــة  عـــبء  عاتقهـــا  علـــى  يقـــع  كمـــا 
ـــي  ـــام رقاب ـــالل نظ ـــن خ ـــة م ـــة للهيئ ـــوك التابع ـــابات البن وحس
ــن  ــادرة عـ ــرارات الصـ ــذ القـ ــوم بتنفيـ ــا تقـ ــك. كمـ ــد لذلـ معـ
ــي  ــي التـ ــة وهـ ــس إدارة الهيئـ ــن مجلـ ــة مـ ــان المنبثقـ اللجـ
ـــي تســـاعد اإلدارة  ـــة الت ـــم المالي ـــر والقوائ تقـــوم بإعـــداد التقاري
ـــمولين  ـــح المش ـــدم مصال ـــي تخ ـــرارات الت ـــاذ الق ـــى اتخ ـــا عل العلي
ـــة  ـــر المالي ـــم والتقاري ـــداد القوائ ـــوم بإع ـــك تق ـــة، وكذل بالرعاي
ـــم  ـــاز وتقدي ـــى إنج ـــاعدته عل ـــي لمس ـــابات الخارج ـــق الحس لمدق
ــمولين  ــة المشـ ــالل ميزانيـ ــن خـ ــنوية مـ ــال السـ ــج األعمـ نتائـ

بالرعايـــة بنهايـــة العـــام المالـــي.

نشاط إدارة مالية القصر خالل عام ٢٠١٨
11475عدد القصر المستفيدين من المعاشات

6137معاملة للبنوك

6208عدد المالكين والقصر والرشد

1153معامالت قسم االستثمار 

40203الشيكات التي تم تسليمها وإيداعها
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واصل قطاع القانونية واألثالث الخيرية نشاطه في مجال دارسة 
الدعــاوى المتعلقة بالهيئة أمام الجهــات القانونية الحكومية 
والبت فيها وإبداء الرأي القانوني وحل المشــاكل االستشــارية 
ودراســة الطلبات الخاصة بالديون ومــدى قبولها تحت وصاية 
الهيئة وذلك خالل العام 2018 حيث بلغ عدد القضايا المتداولة 
بأنواعها )أحوال شــخصية وتجاري ومدني وإداري وعمالي( التي 
تــم التعامل معها 1468 قضية خالل الفترة، كذلك انجز قســم 
الــراي والعقود 515 معاملة وقســم الديون 503 ملفات للحجز 

والديون.
يذكر أن اإلدارة القانونية تختص بمهمة إعداد النظم والقرارات 

واللوائح التي تســتوجبها طبيعة العمل فــي الهيئة بما يحقق 
مصالح القصر والمشــمولين برعايتها والمحافظة على أموالهم 
وكذلك حل الخالفات التي قد تنشأ بين الورثة بصورة ودية قبل 

اللجوء إلى القضاء.
 كمــا تقوم اإلدارة بإعداد كافة القضايــا والدفوع أمام القضاء 
وإرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع.  وكذلك الرد على األقسام 
واإلدارات المختلفة فيما يتعلق بالشق القانوني لعملها وكل ما 
يحــال إليها من اإلدارة العليا من مذكــرات وطلب آراء قانونية 
وإصدار قرارات الحجر والقوامة وإبداء الرأي حول ديون التركات 
والرد على إدارة التنفيذ فيما يتعلق بالحجز التنفيذي والتحفظي.

»القانونية« تعاملت مع 1468 قضية خالل 2018
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حرصت مراقبة األثالث الخيرية من خالل قســم خدمات األثالث 
على دراسة طلبات المســاعدات من حسابات األثالث الخيرية 
عن طريق إعداد البحوث االجتماعية لكل مســاعدة وحســب 
نظم وإجــراءات العمل، وقد بلغ عدد المعامالت 319 معاملة 
تتضمــن زيــارات ميدانية لـ 50 جهــة، وفــي المقابل بلغت 

تكلفة المساعدات 210 اآلف دينار كويتي لعام 2018.
كما أنجز قســم المشــاريع الخيرية عدد 309 معامالت تختص 
بتقديــم الدراســات والمشــاركات الخاصة بإقامة المشــاريع 
الخيريــة وفقــًا لصيغة الوصيــة، كما تضمن نشــاط مراقبة 
األثــالث عمل زيــارة ميدانية لـ 84 جهــة ذات الصلة بطبيعة 
العمــل، وقد بلغت كلفة المشــاريع الخيريــة 443 ألف دينار 

لعام 2018.
يذكــر أن رؤيــة مراقبــة األثــالث الخيرية تنطلق مــن إحياء 
السنة الكريمة وهي الثلث الخيري )الوصية( وتطوير أساليب 

تنفيذهــا وفــق أحكام الشــريعة اإلســالمية. حيــث أنفقت 
الهيئــة مــن األثــالث الخيرية علــى العديد من المســاعدات 
والمســاعدات  الدوريــة  المســاعدات  منهــا  للمســتحقين 
الدراســية والمســاعدات المالية لعالج أبنــاء وأحفاد أصحاب 
األثالث الخيرية وشــراء األضاحي وذلك تنفيــذًا لنص الوصايا 

من أصحاب األثالث الخيرية.
انطالقًا من القانون رقم )67( لســنة 1983 في شــأن إدارة 
أمــوال األثــالث الخيرية التــي يوصي بها علــى يدها أو التي 
تعيــن عليها، واصلت مراقبة األثالث الخيرية نشــاطها خالل 
عــام 2018 فــي حفــظ ورعاية وتنميــة األثالث المشــمولة 
برعاية الهيئة وفقًا لرؤية المراقبة والتي تتمثل بإحياء الثلث 
الخيري )الوصية( الســنة الكريمة وتطوير أســاليب تنفيذها 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد بلغ عدد المعامالت التي 

قامت بها المراقبة )709معامالت(.

بالتعاون مع اإلدارات المختصة

تطوير مراقبة األثالث الخيرية آليا

443
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المشاريع 
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قسم 
خدمات 
األثالث

اآلف دينارمعاملة
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قسم خدمات 

األثالث

الف دينار
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نجح قطاع الشــئون اإلدارية والمالية فــي توفير الدعم اإلداري 
والمالــي الكامــل خــالل عــام 2018 لمختلف قطاعــات الهيئة 
وإداراتها بما ســاهم في تحقيق العديد من اإلنجازات. وتمكن 
القطــاع من خــالل إداراتــه الثالث: الشــئون اإلداريــة والمالية 
والتطويــر اإلداري والتدريب، والعالقــات العامة واإلعالم إضافة 
إلى مركز نظم المعلومات من توفير الدعم الكامل لإلدارة العليا 

في مختلف المجاالت ذات الصلة.
وخالل العــام أنجزت إدارة الشــئون اإلدارية والمالية اإلشــراف 
على إعداد مشــروع ميزانية الهيئة بأبوابها الخمسة ومتابعة 
تنفيذها والحساب الختامي وصرف مستحقات العاملين والعقود 
الشــهرية وأوامر الشــراء ودفعات الرعايــة االجتماعية الخاصة 

بالمســاعدات، وفــي مجال العمالــة تم اصدار 176 قــرار تعيين 
مقابــل 33 قرار اســتقالة وتقاعد. ومتابعــة 4324 حركة نقل 
وســيارات و787 قرارًا وزاريًا وإداريــًا وتعميمًا ومتابعة 46101 

كتاب صادر ووراد بما فيها التراسل االلكتروني. 
وكذلــك تمكنت مراقبــة المناقصات من إعــداد عدة مناقصات 
وممارســات ومزايدات وتعاقدات مباشــرة فــي مختلف مجاالت 
عمل الهيئة والســيما توريــد أجهزة ومعدات وأثــاث وصيانة 

وأعمال أخرى وعقود خدمات بأنواعها.
باإلضافــة إلى اإلشــراف على كافــة األعمال المتعلقة بشــئون 
العامليــن مــن تعيينــات واســتقاالت وإنهاء خدمــات وتقاعد 
ونقل وترقيات وعالوات وبدالت وتقارير أداء وإجازات بأنواعها 

تقارير 
وإنجازات

تابعت تنفيذ 787 قرارًا وزاريًا وإداريًا وتعميمًا 

»اإلدارية والمالية« كثفت دعمها لقطاعات 
الهيئة خالل 2018
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وتطوير نظام البصمة والتأكد من تطبيق اللوائح اإلدارية.
كذلــك تواصل تطوير حركة الســيارات والنقل وطلبات الخدمة 
مــن خالل قســم الخدمات العامة، ورفع كفاءة قســم الســجل 
العام في مجال المراســالت الورقية واإللكترونية والتعامل مع 

القرارات الوزارية واإلدارية والتعاميم.
كمــا قامــت بمتابعة أعمــال الهيئة من الجهــات األخرى ذات 
االختصاص مثل ديوان المحاســبة، وزارة المالية، ديوان الخدمة 

المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وتولى قســم تطويــر الخدمة وأســاليب العمل تنفيــذ المهام 
التطويرية خالل العام والتي تكمن في إجراء الدراســات الخاصة 
بطرق وأساليب العمل إضافة إلى إعداد البحوث الخاصة بتبسيط 
وحصــر اإلجراءات لتطوير العالقة بيــن الموظف والمراجع، ومن 
اهــم إنجازاته البدء فــي إعداد الخطــة االســتراتيجية للهيئة 
بالتعــاون مــع اإلدارات المختصــة واألمانــة العامــة للتخطيط 
والتنميــة وجهــات استشــارية ومتابعة ســير عملهــا إلصدار 

التقارير وقياس مؤشرات األداء.
واصــل قســم التنظيــم ووصــف الوظائف إجــراء الدراســات 

المتعلقــة بكافــة النواحــي التنظيمية للهيئــة والعمل على 
دراســة تطوير الهياكل اإلدارية باإلضافــة إلى إعداد البحوث 
الخاصة باستحداث أو إلغاء أو دمج الوحدات اإلدارية باإلضافة 
إلى إعداد بطاقات الوصف الوظيفي وإصدار الدليل اإلرشــادي 

للعاملين في الهيئة.
أمــا  مركز نظــم المعلومات فقد قــام بتقديم أحــدث البرامج 
والتقنيــات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات ورفــع كفاءة 
الخدمــات المقدمة من خــالل تطوير البرامــج والتدريب عليها 
وتطبيقها فــي جميــع إدارات الهيئة وتوفير وصــول الخدمة 
إلــى المســتخدم النهائي بالشــكل األمثل واألســهل وتقديم 
الدعم الفني للمســتخدمين لحل المشــاكل المتعلقة باألجهزة 
والبرامــج ومن ابرز إنجازات المركز خالل عام 2018: تطوير عدد 
من النظم المســتخدمة في الهيئة واهمها النظام المحاسبي 
وصرف الشــيكات وغيرها وحفظ الوثائق وتحســين آلية الربط 
مــع الجهات االخرى وتطويــر البنية التحتيــة لمنظومة خوادم 
الهيئــة وتقديــم الدعــم الالزم لتشــغيل مقر الهيئــة وفرعي 

األحمدي والجهراء

نشاط قطاع الشؤون اإلدارية والمالية والتطوير اإلداري خالل عام ٢٠١٨

عدد المعامالتالنشاط

176قرار تعيين

4324حركة النقل والسيارات

787قرارات وزارية وادارية وتعاميم

46101الكتب الصادرة والواردة 



30March 2019Issue No.8

واكبــت إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم كافــة فعاليات 
الهيئــة وتغطيتها إعالميًا، ونظمت اإلدارة خالل عام 2018 
عــدة فعاليات من أبرزهــا: حفل تكريم القصــر المتفوقين 
والموظف المثالي والموظف المتقاعد، كما نظمت استقبال 
الوفــد البحريني ومحافــظ الجهراء، وزيــارة خاصة لمحافظ 
العاصمة، والمشــاركة في معرض االستقالل الوطني، وفي 
مســابقة حفظ القران الكريم، كما شــاركت اإلدارة بتنظيم 

الفعاليــات الترفيهية الصيفية مثــل رحلة كيدزانيا ألبنائها 
وبناتها القصــر ورحلة ألعاب انفينيتي والرحلة الربيعية إلى 
الواجهة البحرية، وغيرها من األنشطة والفعاليات الحيوية 

للهيئة.
كما تعمل اإلدارة على اســتقبال شكاوى المراجعين وإيجاد 
انســب الحلول لهم، وذلك من خالل قســم مكتب استقبال 

شكاوى المواطنين التابع لإلدارة.

تقارير 
وإنجازات

العالقات العامة تكثف فعالياتها
وتغطياتها
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واصلــت الهيئة تطويــر نظام متكامــل لتحســين أداء الكوادر 
البشــرية متضمنة مجموعــة من البرامج التدريبيــة والتي جاءت 
متماشــية مــع االحتياجــات الفعليــة لــإلدارات وبالتعــاون مع 
مؤسســات الدولة وجهات التدريب المختلفة التي نهدف منها 
إلــى تحســين األداء والتميز بتقديــم الخدمة حيث اســتفاد من 

الدورات 528 متدربا عبر 119 دورة.
كما واصلــت اإلدارة إجراء الدراســات المتعلقــة بكافة النواحي 
التنظيميــة للهيئــة حيث تم تحديث بطاقــات الوصف الوظيفي 
لمجموعــة من إدارات الهيئة وتم إجــراء صيانة دورية للهياكل 

الوظيفية لمجموعة من إدارات الهيئة وذلك بحصر المســميات 
الجديدة وتحديد تبعيتها، كذلك تمت دراسة مقترح التعديل على 
الهيــكل التنظيمي إلدارة األفرع الخارجيــة وإعداد االختصاصات 
المقترحــة، كذلــك تواصلــت عمليــات أرشــفة وحفــظ الكتب 

والقرارات الخاصة آليًا: 
كذلــك واصلــت اإلدارة التنســيق مع ديــوان الخدمــة المدنية 
بشــأن دراســة تأثير الرضا والوالء الوظيفي على األداء بالجهاز 
اإلداري ودراســة دور القيادات العليا في تطوير وتنمية األجهزة 

الحكومية.

119 دورة تدريبية عامة ومتخصصة وميدانية 
لتحسين األداء والتميز بتقديم الخدمة
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استمرار أعمال اإلدارة
في مجال التنسيق 

والمتابعة والمعلومات 
ودعم القرار 

تقارير 
وإنجازات

واصلت إدارة مكتب المدير العام عبر قســميها التنسيق والمتابعة والمعلومات 
ودعــم القرار نشــاطها خالل العــام 2018 حيث أصــدر المدير العــام 775 قرارا 
إداريــا وأجرى 535 مقابلة الى جانب الزيارات الميدانية، وحضر 42 اجتماعا منها 
اجتماعات للجان الداخلية هذا إلى جانب تعامله مع أكثر من 20138 بريدًا داخليًا 

وخارجيًا.
واســتمرت أعمــال اإلدارة فــي مجــال التنســيق والمتابعة والمعلومــات ودعم 
القــرار وكذلــك أعمال الســكرتارية واألعمال اإلدارية ومنهــا تصنيف المواضيع 
والدراســات والمقترحات القانونية والحاالت االجتماعية واالستثمارية المعروضة 
على المدير العام وتســجيلها وتوجيهها لجهة االختصاص ومتابعة إنجازها مع 
مختلــف اإلدارات إضافة إلى تنفيــذ بعض التكليفات وجمــع البيانات والرد على 

االستفسارات واستقبال المراجعين.
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775
قرارًا إداريًا 

 535
مقابلة

متابعة

42
اجتماعًا

أكثر من

20138
بريدًا داخليًا وخارجيًا

مكتبه تعامل مع 20138 بريدًا وواصل أعمال التنسيق والمتابعة والمعلومات 

المدير العام أصدر 775 قرارًا وأجري 535 مقابلة
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التفتيش والتدقيق راجعت 761 قرارًا
ودققت عمل بعض اإلدارات لعام 2018
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باشرت إدارة مكتب التفتيش والتدقيق أعمالها خالل العام 2018، وفيما يتعلق بالمهام التدقيقية تم مراجعة أعمال إدارة الرعاية 
االجتماعية والتربوية وإدارة الخدمة والمتابعة وتدقيق تقارير الهيئة المختلفة.

  كما راجعت اإلدارة 761 قرارًا إداريًا متنوعًا يتعلق بالندب والنقل والتعيين واالســتقالة والمهام الرســمية واللجان وغيرها و 57 
مســتندا إلجراءات وضوابط العمل والخطة الســنوية للهيئة وأصدرت 4 تقارير فصلية. كذلك تابعت اإلدارة تنفيذ توصياتها لبعض 
اإلدارات المختصة. كذلك تابعت اإلدارة تعاميم وزارة المالية وردود اإلدارات المعنية على الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة 
بخصــوص مالحظاتــه، وكذلك توصيات لجنة الميزانيات والحســاب الختامي لمجلــس األمة، فضال عن الرد على األســئلة البرلمانية 

لألعضاء.

برامج مراجعة 
المستندات وإجراءات 

وضوابط العمل

57574 1

تقارير مراجعة 
المستندات وإجراءات 

وضوابط العمل

خطة 
سنوية

تقارير لجنة 
التدقيق الفصلية

متابعة 
القرارات

ردود ألجهزة 
رقابية

مراسالت

761311
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أنشطة
13 عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكمالهيئة

احتفالية لرفع العلم 
بمشاركة قيادات الهيئة

مديــر عــام الهيئة بــراك علي الشــيتان 
ونــواب المدير العــام والعاملون بالهيئة 
يشــاركون في احتفالية رفع العلم وذلك 
بمناســبة ذكرى مرور 13 عاما على تولي 
صاحب الســمو أميــر البالد الشــيخ صباح 

االحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم .
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أنشطة
تحت رعاية الشيخة أمثال االحمد الصباح رئيس مركز العمل التطوعيالهيئة

الهيئة احتفلت بيوم أم القاصر
تحت رعاية الشــيخة امثال االحمد الصباح رئيس مركز العمل التطوعي وبحضور مدير عام 
الهيئة العامة لشــئون القصر براك علي الشــيتان أقامت الهيئة يومًا مفتوحًا ألمهات 
القّصر في 21 مارس تحت عنوان يوم »أم القاصر« في مقرها الرئيسي بمنطقة المرقاب، 
وذلك احتفاًء بأمهات الُقّصر والمشــمولين برعايــة الهيئة وتقديرًا لدورهم الفاعل في 

تربية أبنائهم وتضحياتهم الدائمة.

نظمت معرضا في 
مقرها لألمهات من 

أصحاب المشاريع 
والِهوايات
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وقامت الهيئة بدعوة أمهات أبنائها وبناتها الُقّصر المشمولين 
برعاية الهيئة من أصحاب المشــاريع والِهوايات للمشــاركة في 
معرض تم تنظيمه بهذه المناســبة، بمشاركة عدد من الجهات 
المشــاركة والتي تهتم بصحة المرأة وســالمتها، حيث شــاركت 
كل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد دسمان للسكري 
والحملــة الوطنية للتوعية بمرض الســرطان )كان(، وذلك ايمانا 
من الهيئة بضرورة دعم الُقّصر والمشمولين برعايتها وعائالتهم. 
وتضمن المعرض عددًا من المشــاريع ألمهات القّصر المشــاركين 
حيث قامت كل ُمشاِركة بعرض ما لديها من منتجات او مشاريع 

في جناح مخصص للتسويق لها. 
مــن جهته أكد مدير عــام الهيئة براك الشــيتان دعــم الهيئة 
الدائــم للقّصر المنتســبين لها وألمهاتهم والعمــل على تقديم 
كل مــا يســعدهم،  وذلك لدورهــن الفاعل في تربيــة أبنائهن 

وتضحياتهن الدائمة.
وقدم المدير العام  الشكر ألمهات القصر. كما شكر المشاركين 
في اليوم المفتوح على مساهمتهم في إنجاح الفعالية، وأثنى 
على موظفي الهيئة وعلى جهودهم المبذولة إلقامة الفعالية 

بنجاح.
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أنشطة
الهيئة

برعايــة وزيــر العــدل ووزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس االمة رئيس مجلس 
ادارة الهيئــة العامة لشــئون القصر 
محمــد  فهــد  الدكتــور  المستشــار 
العفاســي وبحضــور عضــو مجلــس 
االدارة الدكتور عادل اليوسفي وعضو 
مجلــس االدارة احمد الغنــام و مدير 
عام الهيئة براك علي الشيتان ونواب 
المدير العام أقيمت بالمقر الرئيســي 
للهيئة احتفالية العيد الوطني ال58 
وعيد التحرير ال 28 بحضور عدد كبير 
من العامليــن والمشــمولين برعاية 
الهيئة ومراجعيها ، وذلك بمشاركة 
فاعلــة مــن رئيــس واعضــاء نقابة 

العاملين بالهيئة.

بحضور عدد كبير من العاملين والمشمولين بالرعاية

ر« احتفلوا بالعيد الوطني  »القصَّ
الـ 58 وعيد التحرير الـ 28
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أنشطة
الهيئة
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أنشطة
احتفال فرع األحمدي باالعيادالهيئة
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أنشطة
احتفال فرع الجهراء باالعيادالهيئة
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أنشطة
الهيئة

زيارة فرعي الجهراء واالحمدي
قام المدير العام للهيئة براك على الشــيتان ونائب المدير العام لشــؤون رعاية القصر حمد البرجس 
بزيارة الى فرعي الجهراء واالحمدي لشــكر القائمين على جهودهم المتميزة في خدمة المشمولين 

بالرعاية و لالطالع على سير العمل.

استقبل المدير العام براك على الشيتان 
وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة 
لشــؤون التخطيط والتنمية الســابقة 
االســتاذة بجامعة الكويــت الدكتورة 
امانــي بورســلي وذلك بحضــور هدى 
العوضي أمين سر مجلس إدارة الهيئة 
لبحــث ســبل التعــاون فــي عــدد من 

المجاالت

 أماني بورسلي 
تزور الهيئة
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إدارة االستثمار تبحث التعاون
مع البنك الوطني - البحرين

اســتقبل براك على الشــيتان المدير العام للهيئة علي الفردان ممثال عن البنك الوطني - البحرين لبحث ســبل تعزيز التعاون بين 
الهيئــة والبنــك وذلك بحضور بدرية العميره مدير ادارة االســتثمار وهيا البســام رئيس قســم اســتثمار األوراق المالية وفاطمة 

النويشري رئيس قسم االستثمار النقدي.

الهيئة تشارك في 
عمومية بيت التمويل

شــارك براك علي الشــيتان مدير عام الهيئة في اجتماع 
الجمعيــة العامــة العادية وغيــر العادية لبيــت التمويل 
الكويتــي »بيتك«، كما التقى عقــب االجتماع مع رئيس 
مجلس إدارة بيــت التمويل الكويتي  حمد عبدالمحســن 

المرزوق لبحث سبل تعزيز التعاون.
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أنشطة
تطوير األنشطة والتواصل االجتماعيالهيئة

التقــى مدير عــام الهيئة برئيس واعضاء لجنــة التواصل االجتماعي بالهيئة، كما اســتقبل رئيس 
وأعضاء لجنة الفعاليات واألنشطة بالهيئة وذلك لتقديم الشكر لهم على الجهود المبذولة وبحث 

سبل تطوير اليات التواصل بين الهيئة ومتابعيها والمشمولين برعايتها.



49 March 2019 Issue No.8

تكريم سميره بولبقه وعبداهلل العطار
التقى المدير العام للهيئة براك الشــيتان ســميره بولبقه مدير ادارة الشــؤون المالية في آخر يوم عمل لها بالهيئة بعد مســيره 
انجاز وعطاء وبناء في خدمة الهيئة. كما قدم المدير العام الشكر والتقدير لعبداهلل العطار من مكتب المراقبين الماليين بمناسبة 

انتهاء عمله لدى الهيئة.

نظمته كلية العمارة برعاية رئيس الجامعة

الهيئة شاركت في معرض 
الفرص الوظيفية

شــاركت الهيئــة العامــة لشــئون القصــر في معــرض الفرص 
الوظيفية األول الذي نظمته كلية العمارة بجامعة الكويت تحت 
رعاية وحضــور مدير جامعة الكويت أ.د. حســين أحمد األنصاري 
وبحضور عميد كلية العمارة د. عمر خطاب والعمداء المســاعدين 
بجامعــة الكويت، وبمشــاركة 23 جهة حكوميــة وخاصة. وقد 
ضــم وفد الهيئة م.هبه االنصاري  وم.انفال اللحدان من اإلدارة 

الهندسية وفيصل نصر اهلل من ادارة الشؤون االدارية.
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أنشطة
الهيئة افتتحت فرعها الجديد الهيئة

في الحكومة مول القرين
افتتحــت الهيئة العامة لشــئون القصر مقرها الجديد في فرع الحكومــة مول القرين وكانت 
الحكومــة قد افتتحت المجمع بحضور عدد من مســؤولي الدولــة منهم وزير التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ومحافظ مبارك الكبير الفريق أحمد الرجيب ووكيل 
وزارة العدل عبداللطيف الســريع ووكيــل وزارة المواصالت م. خلود الشــهاب ووكيل الوزارة 

المساعد لقطاع التطوير اإلداري واإلعالم الشيخ ضرار الصباح.
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لجنة التخطيط تجتمع برئاسة المدير العام
تــرأس المديــر العام للهيئة براك الشــيتان اجتماع لجنة التخطيــط بالهيئة بحضور اعضاء اللجنة .حيث تم خالل االجتماع مناقشــة 

مشروع خطة الهيئة وتصوراتها للفترة المقبلة.

قدم المدير العام  للهيئة براك على 
الشيتان الشكر والتقدير الدارة مالية 
القصر ولجميع الجهاز المالي باإلدارة 
برئاسة وفاء القبندي على جهودهم 
إلقفال حسابات السنة المالية 2018 
وترحيــل األرصــدة االفتتاحيــة لعام 
2019 خدمــة للمشــمولين بالرعاية 

وادارة أموالهم.

شكر وتقدير 
إلدارة مالية 

القصر
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ممثال عن المستشــار الدكتور فهد محمد العفاســي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر حضر براك علي الشيتان 
مديــر عام الهيئة حفل توقيع مذكرة التفاهم بين ثلث المرحوم/ عبداهلل عبداللطيف 

العثمان والجامعة األمريكية في بيروت.
وقــد أقامــت دار العثمان حفل توقيع مذكرة التفاهم إلطالق مشــروع عالج الشــفة 
األرنبيــة بالتعــاون مع المركز الطبي فــي الجامعة األميركية - بيــروت، وذلك بحضور 
القائم باألعمال في الســفارة اللبنانية لدى الكويت نســرين بوكرم، وكل من الدكتور 
غسان ابو ستة ووليد قاطرجي وأكرم عرقجي ممثلين عن الجامعة األمريكية، وبحضور 
كل من عميد عائلة العثمان نوري عبداهلل العثمان، ورئيس لجنة أوصياء ثلث المرحوم 

عبداهلل عبداللطيف العثمان المهندس حمد البرجس وعدد من اعضاء اللجنة. 
وقد عّبرالشــيتان عن بالغ ســعادته بهذا المشروع الخيري االنساني بين ثلث المرحوم 
عبــداهلل عبداللطيف العثمان والمركز الطبــي في الجامعة األمريكية في لبنان، واصفًا 
وصيــة المرحــوم بأنهــا الوصية البارزة التي تجســد التعــاون بين مؤسســات الدولة 
والمجتمــع المدني الممثــل بعائلة العثمــان الكريمة، وأنها وصية ممتــدة عبر الزمن 

أنشطة
هيئة القصر شاركت في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة

الجامعة األمريكية في بيروت

ثلث العثمان يطلق مشروعًا طبيًا 
في لبنان

عالج 400 حالة 
من مرضى الشفة 

األرنبية وسقف الحلق 
المشقوق
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لتقديم العون والمســاعدة للمجتمــع داخل وخارج الكويت، كما 
أثنــى على الدور الذي تقدمه لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبداهلل 
عبداللطيــف العثمان فــي اقامة وتنفيذ المشــاريع الخيرية في 
كل المجاالت خاصًة في مثل هذه الحالة )مشــروع عالج الشــفة 
األرنبية( وما هي عليه من مالمســة مباشــرة لشعور واحساس 
األطفــال ما يجعل شــكل حياتهــم أفضل، كونها تشــكل جزءًا 

مهمًا في تكوين شخصية الفرد وثقته بنفسه.
بدوره قام الدكتور غســان ابو ستة ممثل الجامعة األمركية في 
لبنان بعمل عرض تقديمي للمشروع مستهاًل ذلك بتوضيح الدور 
المهم لمساهمة الثلث في هذا المشروع قائاًل: هذا ما عهدناه 
مــن أعمال الخير في ربوع لبنان من رجٍل ُعرف عندنا بالمحســن 
الكبير، وأضاف أنه بمســاعدة ثلث المرحوم عبداهلل عبداللطيف 
العثمان سيتم عالج 400 حالة من مرضى الشفة األرنبية وسقف 
الحلــق المشــقوق بالعالج الشــامل المتعدد التخصصــات والذي 

يتناول االحتياجات الطبية والنفسية للمصاب.
وقدم المهندس عدنان عبداهلل العثمان شكره للوزير العفاسي 
علــى رعايته للحفل كما شــكر مدير عام الهيئة براك الشــيتان 
وأعضــاء لجنة األوصياء، وأثنى علــى الدور الكبير الذي تقوم به 
الهيئة العامة لشــؤون القصر في دعم المشــاريع الخيرية لثلث 
المرحــوم عبــداهلل عبداللطيف العثمــان داخل وخــارج الكويت، 
حيــث أصبح ثلث العثمان مثااًل جليًا للنشــاط الخيري الذي ترعاه 
الدولة على خطى قائد االنسانية صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صبــاح األحمد، وختم شــكره للقائمين على مركز عالج الشــفة 
األرنبية وســقف الحلق المشقوق في المركز الطبي في الجامعة 

األمريكية في بيروت، على عملهم االنساني الرائد.
وكان نوري عبداهلل العثمان رئيس مكتب ثلث المرحوم/عبداهلل 
عبداللطيــف العثمان قد قام بزياره الهيئــة قبل الحفل والتقى 

المدير العام ورئيس واعضاء لجنة االوصياء.

درع  الهيئة
للوزير العفاسي 

المستشــار الدكتــور فهــد محمد العفاســي وزيــر العدل 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس االمة رئيــس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لشــؤون القصر يتســلم درعــًا تذكاريًا من 
الهيئة لتفضلــه برعاية احتفالية مذكرة تفاهم بين ثلث 
المرحوم/ عبداهلل عبداللطيف العثمان والجامعة األمريكية 
فــي بيــروت لدعم احد المشــاريع الخيريــة بموجب أحكام 
الوصية وســلم الدرع م. حمد البرجس نائــب المدير العام 

لشؤون رعاية القصر ورئيس لجنة األوصياء.
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نظمــت الهيئــة العامــة لشــئون القصر 
رحلــة لألراضــي المقدســة ألداء مناســك 
العمــرة لعدد مــن ابنائهــا وبناتها من 
القصــر والمشــمولين برعايتهــا، وذلــك 
بحكم رســالتها االنســانية وحرصا منها 
علــى تعزيز الجانب التربــوي والديني لدى 

ابنائها القصر.
وكان وفد الهيئة االداري المرافق لرحلة 
العمرة قد بحث مــع المدير العام للهيئة 
بحضور ريمه الحميدان مدير مكتب المدير 
العام خطة عمل الرحلــة والتي تركز على 
توفير كل اإلمكانيــات لراحة المعتمرين. 
حيث تــرأس الوفــد االداري للرحلة جمال 
:غانــم  مــن  كل  وعضويــة  الفيلــكاوي 
الظفيــري وعواطــف الخليفــة ومعالــي 

اليوسف وأمل الفهيد.

أنشطة
الهيئة

نظمت لقاًء تنويرا للمشاركين في الرحلة

الهيئة نظمت رحلة عمرة ألبنائها 
وبناتها من القصر والمشمولين برعايتها
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العفاسي استقبل المشاركين في رحلة العمرة
المستشــار الدكتور فهد محمد العفاســي وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون مجلس االمة يســتقبل أبناءه و بناته المشمولين 
برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر المشاركين في رحلة العمرة لعام 2019 بحضور أعضاء مجلس االدارة ومدير عام الهيئة.

كما كانت الهيئة قد نظمت لقاًء تنويرا 
للمشــاركين فــي الرحلــة لتعريفهــم 
ببرنامــج الرحلــة وتوضيــح عــدد مــن 
الضروريــة  والتوجيهــات  المالحظــات 
وذلك بمشــاركة حمــد البرجــس نائب 
المديــر العام لشــئون رعايــة القصر و 
حســين باتل نائب المدير العام للشئون 
القانونيــة وجمــال الفيلــكاوي مراقب 
مراقبــة االثالث الخيريــة وامينه الجناع 
مراقــب فــي ادارة الرعايــة االجتماعية 
والتربويــة ، وذلك بالتنســيق مع ادارة 

العالقات العامة واالعالم.



56March 2019Issue No.8

تتلخص رسالة الهيئة العامة لشئون القصر في »حفظ وتنمية أموال القّصر بما يضمن 
ســالمة أصولها، واســتمرار نمائها والنأي بها عن كل ما يعرضها للتبديد أو فقدان 
القيمة، حيث أرصدة أموال المشــمولين برعاية الهيئة زيادة بنحو 20 %، كما تســعى 
الهيئة إلي توفير الخدمات المتميزة لرعاية القّصر وضمان المعيشة المالئمة لتمكينهم 

من االعتماد على النفس عند بلوغ السن القانونية«.

 ومع مرور الســنوات تطورت أهدافها وتعددت لتشمل تأمين ورفع المستوى المالي 
واالجتماعي للقصر والمشــمولين برعاية الهيئة، واالســتثمار اآلمن ألموال من تتولى 
الهيئة الوصاية والقوامة عليهم وتنميتها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، والتطوير 
المســتمر ألداء الموظفين واالرتقاء بمســتواهم الوظيفي وخلق بيئة عمل مناســبة، 
والتميز بالخدمات المقدمة للمشــمولين برعايتها، وتطوير النظم اآللية والتشــريعات 
القانونية ومرافق وإمكانيات الهيئة لتحقيق التكامل بينها، والتوعية برسالة الهيئة 
نحو المجتمع والمشــمولين برعايتها، والتوســع في خدمــة المجتمع من خالل األثالث 

الخيرية.

منظومة متكاملة لالرتقاء بأداء الهيئة وتحقيق أهدافها

هيـئـة القـصـر..
طفرة إنجازات خالل 5 سنوات

انجازات   
5 سنوات 

تزايد عدد المشمولين 
برعاية الهيئة وتعدد 
احتياجاتهم وتنوعها
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وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحقيق العديد من اإلنجازات في سبعة مجاالت 
رئيســية تشــكل فــي مجموعها منظومــة متكاملة لالرتقــاء بأداء الهيئــة وتحقيق 
أهدافها، وتماشــيا مع تزايد عدد المشــمولين برعايتها وتعدد احتياجاتهم وتنوعها 
وبالتالــي تزايد وتنوع عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة لمقابلة تلك االحتياجات على 

مختلف األصعدة.

وقفز عدد المشمولين برعايتها من بضع مئات في ثالثنيات القرن الماضي إلى نحو 48 
ألفا خالل العام 2018، من المشــمولين برعايتها من القصر وفاقدي األهلية ومختلف 
الشرائح المشمولة بالرعاية في مختلف المحافظات. ووصل العدد التراكمي للمشمولين 
برعايتهــا إلى أكثــر من 320 ألفا من أبناء الكويت من شــيوخ ووزراء ونواب وأطباء 
ومهندســين ومحامين ومحاســبين وقضاة وجميــع فئات المجتمــع.، كذلك حصدت 
الهيئة جوائــز عديدة في المجاالت اإلدارية والخدمية والتقنية من مؤسســات محلية 

ودولية، ولديها شهادة األيزو في مجال الحاسوب والنظم اآللية.

زيادة أرصدة أموال 
المشمولين برعاية الهيئة 

بمعدل20 %
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في مجال تنمية أموال القصر تمكنت الهيئة  من تنمية قيمة أصولها وكذلك ارباحها 
و نســبة االرباح الموزعة للمشــمولين برعايتها .كما شــهدت تطويرا إلدارة أصولها 

المختلفة. 
وتنجز إدارات الهيئة المختلفة عشرات آالف المعامالت سنويا في مجاالت تنمية أموال 
القّصر النقدية واألســهم والعقارية والنشاط التجاري والتركات وذلك بدعم من وحدة 

البحوث والدراسات ووحدة التسويات.

وقدمــت الهيئة ألبنائها القصــر والمشــمولين برعايتها أعلى العوائــد الممكنة في 
المجال االســتثماري بمتوسط 10 % ســنويا خالل الفترة حيث سعت إلى استثمار أموال 
القصر واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة بشــكل آمن وهو 

ما يؤكد سالمة ومتانة سياسة الهيئة االستثمارية تجاه المشمولين برعايتها.

وتحرص الهيئة على اســتمرار تنمية أصولها وتنميــة أموالها من خالل خطط وبرامج 
اســتثمارية مدروسة ومتنوعة تم وضعها وفق أسس علمية وباالستعانة بمتخصصين 
وأصحاب خبرة في مجال االســتثمار، تراعي العديد من الضوابط المتعارف عليها وتأخذ 

في اعتبارها التنويع القطاعي والجغرافي لتقليل المخاطر.

وتتنوع اســتثمارات الهيئة وتشــمل العديد من القطاعات والمجاالت داخل الكويت أو 

استراتيجية استثمارية جديدة حتى عام 2022

تنمية أموال القصر وتقديم أعلى العوائد 
بمتوسط 10 % سنويا

انجازات  
5 سنوات 

تنويع االستثمارات قطاعيا 
وجغرافيا داخل الكويت

وخارجها لتقليل المخاطر
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خارجها منها شــركات مدرجة في ســوق الكويت لألوراق المالية وشركات مدرجة في 
األســواق المالية األخرى. هذا إلى جانب االســتثمار النقدي من خالل محافظ وصناديق 
اســتثمارية وودائع، فغالبية استثمارات الهيئة تأسيسية وطويلة األجل وذات مخاطر 

منخفضة نظرا لبعدها التام عن المضاربات

وتحرص الهيئة على تحقيق االســتدامة في عوائدها من خالل تقليل مخاطر االستثمار 
المبنيــة على األدوات االســتثمارية المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية مع العمل على 
تعزيز تلك العوائد وتطوير نظم تحصيل مســتحقاتها وسداد الديون المتعلقة بتركات 
المشــمولين بالرعاية وتطوير خدمات االستشــارات المالية وقنوات االســتثمار وتنمية 

األثالث الخيرية بما يعود بالنفع على أصحابها.

وحققت سياســة الهيئة نجاحــا وأدت إلى تنامــي هذه االســتثمارات وتحقيق عوائد 
مجزية بالرغم من التذبذب في األوضاع االســتثمارية وقيم األصول في األســواق، كما 

تتبنى الهيئة العديد من المشروعات في مختلف مجاالت العمل.

ومؤخــرا اقر مجلس إدارة الهيئة مشــروع االســتراتيجية االســتثمارية الجديدة 2018 
2022- والتي قامت الهيئة بإعدادها بعد انتهاء االســتراتيجية االســتثمارية السابقة 

.2017-2012

تقليل مخاطر االستثمار 
واعتماد األدوات 

االستثمارية المتوافقة
مع الشريعة
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قفــز عدد المشــمولين بالرعاية إلى نحــو 46 ألفا عام 2018، ووصــل العدد التراكمي 
للمشمولين بالرعاية إلى أكثر من 320 ألفا من أبناء الكويت من شيوخ ووزراء ونواب 
وأطباء ومهندسين ومحامين ومحاسبين وقضاة وجميع فئات المجتمع بنهاية 2018.

وشــهدت الهيئة نموا كبيــرا لعدد المعامــالت المنجزة لخدمة المشــمولين بالرعاية 
والمراجعين بشكل عام بفضل برامج التطوير المستمرة وتعزيز االدارات التي لها عالقة 
بالمراجعين بالمزيد من الموظفين والبرامج التقنية ذات الصلة. والتوسع في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في سهولة وسرعة ودقة إنجاز األعمال مع التدريب 

المتواصل للعاملين عليها.

كمــا تمت اضافة عــدد من الخدمات الجديــدة المقدمة للقصر والمشــمولين بالرعاية 
والمراجعين بشــكل عام، فضل عن اســتحداث عدد من الخدمات اإللكترونية والتوسع 
فيهــا تدريجيا وكذلك عبــر تطبيق خاص على الهواتف الذكية بعدما لمســت الهيئة 
تجاوبــا كبيرا مع خدماتها اإللكترونية. وبما يتناســب مع خطط الحكومة االلكترونية 

في دولة الكويت. 

وتتواصل أفكار ومشــروعات تطوير الخدمات المقدمة بمختلف الوســائل للتيسير على 
المراجعيــن من خــالل إطالق خدمة عيالنا عبر ســيارة متنقلة يمكنهــا تقديم خدمات 

الهيئة واالنتقال للمراجعين أو المناطق المطلوب إيصال الخدمة لها.

تطوير الخدمات لنحو 46 ألفًا 
من المشمولين بالرعاية

انجازات   
5 سنوات 

إضافة عدد من الخدمات 
الجديدة والتوسع في 
الخدمات اإللكترونية 

وإطالق تطبيقات للخدمة 
عبر الهاتف النقال

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات إلنجاز األعمال 

بسهولة وسرعة ودقة مع 
التدريب المتواصل للعاملين 

عليها
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وتكامــال مــع نظام التراســل الحكومي )G2G ( قامت الهيئة بإنشــاء نظام تراســل 
الكتروني داخلي )ســجل SJIL ( يشــمل كافة المستويات اإلدارية ) من رئيس الجهة 
إلى الموظف( و ) من المقر الرئيسي إلى الفروع(. كذلك تم تسريع اإلجراءات اإلدارية 
والــدورة المســتندية الداخلية بما يعزز مــن تطوير خدماتها المقدمة للمشــمولين 

برعايتها. 

كما عززت الهيئة رســالتها االجتماعية واإلنسانية في خدمة ودعم العديد من األسر 
المحتاجة والجهات الخيرية واالجتماعية والدينية والصحية والتعليمية خصوصا بعدما 
شهدت ميزانية األنشــطة والمساعدات االجتماعية نموا الفتا، فضال عن تعزيز برامج 
الرعاية االجتماعية والتربوية والســيما المعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية، 
ومنهــا تنظيم رحالت العمرة وتكريم المتفوقين ودروس التقوية وتلبية االحتياجات 
العائلية والمتخصصة للتأثيث والســفر والزواج وشــراء األجهزة والكســاء ومصاريف 
المدارس والعالج وشراء وتصليح السيارات وسداد الرسوم الدراسية والكهرباء والماء 

وبدل اإليجار وغيرها.

وواصلــت الهيئة جهودها في مجال تطوير آليات االتصال مع المشــمولين بالرعاية 
ســواء بشــكل بمباشــر او عبر الوســائل االلكترونية وحســابات التواصل االجتماعي 

المختلفة لتكون الهيئة اكثر قربا من المشمولين برعايتها. 

تطوير آليات االتصال 
مع المشمولين بالرعاية 
سواء بشكل مباشر أو 

عبر الوسائل اإللكترونية 
والتواصل االجتماعي

تعزيز األدوار االجتماعية 
واإلنسانية ودعم األسر 

المحتاجة والجهات الخيرية 
واالجتماعية والدينية 
والصحية والتعليمية
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كثفــت الهيئة جهود االهتمام بالعنصر البشــري والكوادر الوطنية ايمانا من االدارة 
بأنه محور أي تطور وتنمية وخصوصا في الجهات الخدمية، وفي هذا السياق اهتّمت 
الهيئــة بتطوير مواردها البشــرية من الكوادر الوطنية من خــالل الدورات التدريبية 
المتنوعــة الداخليــة والخارجيــة بمعدل يصل إلى 600 مســتفيد ســنويا وذلك لصقل 
مهاراتهــم وتنمية قدراتهم وتطوير مســتوى أدائهم الوظيفي، وذلك بالتعاون مع 

عدد من مؤسسات الدولة وجهات التدريب المختلفة.

وقــد ترتــب على ذلك ارتفــاع في معدالت االنتاجيــة االجمالية للعامليــن في الهيئة 
وخصوصا من الكوادر الوطنية لتصل نســبتهم االجمالية الى نحو 97 % وهي تعد من 
أعلى النســب للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية، وذلك رغم ان تعداد العاملين 
في الهيئة ال يمثل سوى 0.23 % من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والمقدر 

عددهم بنحو 340 ألف كادر .

المشروعات والتوسعات 
كما شهدت الهيئة طفرة في المنشآت بمساحات اجمالية تزيد عن 90 الف متر مربع 
وخصوصا بعدما تم افتتاح المبنى الجديد للهيئة يوم 21 نوفمبر 2017 بمســاحة بناء 
إجمالية قدرها 82500 متر مربع ليكون حاضنة شاملة ومتطورة لرعاية وخدمة أبنائنا 
مــن القصر والمشــمولين بالرعاية، وذلك وفق أرقى المعاييــر التي تلبي طموحاتهم 
وأهدافنا المستقبلية في مواصلة مسيرة التطور والتقدم في مختلف مجاالت العمل. 

دورات تدريبية متنوعة بمعدل 600 مستفيد سنويا

تنمية الموارد البشرية 
ورفع معدالت اإلنتاجية

طفرة في المنشآت بمقر 
جديد وفرعين ومراكز 

بالحكومة مول بمساحات 
إجمالية تزيد عن 90ألف

متر مربع

انجازات   
5 سنوات 
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كما سعت الهيئة لتوسيع النطاق الجغرافي لخدماتها من خالل افتتاح فروع أخرى لها 
في محافظتي األحمدي والجهراء بمساحة مباني اجمالي تبلغ 6861 مترًا مربعًا باإلضافة 

إلى فروعها في مراكز الحكومة مول ببرج التحرير والجهراء وجليب الشيوخ.

األثالث الخيرية
كما شــهدت الهيئة نمــوا في عدد األثالث الخيريــة المدارة من قبلهــا بالتعاون مع 
ذوي الواقفيــن كمــا ارتفعت  القيمة التقديرية لألثــالث الخيرية المدارة ، وكذلك عدد 

المشروعات الخيرية التي يتم االنفاق عليها من قبل االثالث الخيرية.

فيمــا يتعلق بالتعاون مع الجهات األخــرى نجحت الهيئة في 
تعزيز التنســيق والتعاون مع العديد مــن الجهات الحكومية 
ذات الصلــة علــى المســتوى المحلــي. حيث تم ربــط الهيئة 
إلكترونيــا مــع العديد من الجهــات ذات الصلــة ومنها بنك 
العــدل  ووزارات  للمقاصــة  الكويتيــة  والشــركة  االئتمــان 

والشؤون والتعليم العالي وغيرها.
كذلك تم تحقيق مبادئ الشــفافية واإلفصاح وتعزيز التواصل 
مــع القصر والمشــمولين برعايــة الهيئة ودوائــر اهتمامها 
الرئيســية والجمهور بشــكل عام وكذلك التعريــف بالهيئة 

وخدماتهــا وأنشــطتها وذلك عبر وســائل اإلعالم ووســائل 
التواصل االجتماعي واالتصال اإللكتروني والهاتفي واستئناف 

إصدار مجلتها الفصلية  » الوفاء«.
كمــا كثفت الهيئة جهــود تعزيز التعاون مــع الجهات ذات 
الصلة على الصعيدين الخليجي والعربي والســيما جهات رعاية 
القاصريــن في دول مجلــس التعاون حيث تم تبــادل الزيارات 
وعقد العديد اللقاءات مع ممثلين عن جهات رعاية القصر في 
الســعودية واالمارات والبحرين وقطر وســلطنة عمان وعدد 

من الدول العربية. 

تكثيف التعاون والتنسيق المحلي والخليجي

نموا في عدد األثالث 
الخيرية المدارة من قبلها 
وقيمتها ومساهماتها 
في المشروعات الخيرية 

والمساعدات
 االجتماعية 
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تتطلــع الهيئة للمســتقبل بتفاؤل كبيــر وخصوصا بعد االنتهاء من اســتراتيجيتها 
الجديدة لألعوام الخمســة المقبلة والتي ســترتكز على برامج وخطط سنوية لتطوير 
األداء والخدمــات في مختلف مجــاالت العمل وبالتعاون مــع اإلدارات المختلفة داخل 

الهيئة بالتركيز على عدد من المحاور اهمها ما يلي:

•توجــه لتعديــل قانون الهيئة والهيــكل التنظيمي لجعله أكثــر مالئمة للتطورات 
األخيــرة والمهــام المتوقع اســتحداثها وبمــا يعزز من قــدرة الهيئــة على أداء 
وظائفها بكفاءة وفعالية. وذلك لمواكبة برامج التوسع والتطوير التي تنتهجها 

الهيئة لخدمة المشمولين برعايتها .

•اســتمرار تعزيز وتطوير برامجنا في مجاالت الرعاية االجتماعية والتربوية والســيما 
المعيشية والسكنية والتعليمية باإلضافة إلى األنشطة الترفيهية.

•مواصلة تنويع المجاالت االســتثمارية واغتنام الفــرص المتاحة للحصول على أعلى 
العوائد الممكنة لصالح أبنائها المشمولين برعايتها.

•تكثيف برامج تنمية وتطوير مواردنا البشرية من الكوادر الوطنية من خالل الدورات 
التدريبية المتنوعة الداخلية والخارجية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير 
مستوى أدائهم الوظيفي، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة وجهات 

التدريب المختلفة. 

مواصلة تنويع االستثمارات واغتنام الفرص المجدية بأقل المخاطر

استراتيجية مستقبلية
 لتطوير األداء والخدمات

انجازات  
5 سنوات 

تأهيل المشمولين بالرعاية 
لتحمل المسئولية عند بلوغ 
السن القانونية وخروجهم 

من مظلة الهيئة
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•تعزيــز النطاق الجغرافــي لخدماتها بعد افتتاح فروع أخــرى للهيئة في محافظتي 
األحمــدي والجهــراء باإلضافة إلى فروعها في مراكز الحكومــة مول ببرج التحرير 

والجهراء وجليب الشيوخ.

•تدشــين العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة التي تســتهدف تحقيق المزيد من 
التواصل السريع والفعال مع المراجعين.

ر والمشمولين برعاية الهيئة والجمهور بشكل عام بشكل  •تعزيز التواصل مع الُقصَّ
مباشر أو غير مباشر عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

•إيجــاد حوافــز وكادر خاص لموظفــي الهيئة لتعزيــز االســتقرار الوظيفي وزيادة 
اإلنتاجية ولتسهيل استقطاب الكفاءات الكويتية 

•االســتفادة مــن التكنولوجيا والتقنيات وأســاليب اإلدارة التجــارب الناجحة لبعض 
الجهــات داخليــا وخارجيا في مواصلة تطويــر أداء قطاعات الهيئة. التوســع في 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات للمســاهمة في ســهولة وســرعة ودقة إنجاز 

األعمال.

•دراســة تطوير خدمات الهيئة لتتوســع في مجال تمكين أبنائنا القصر من االعتماد 
على النفس وتأهيلهم لتحمل المســئولية عند بلوغ الســن القانونية وخروجهم 

من مظلتها.

توجه لتعديل قانون 
الهيئة والهيكل التنظيمي 

لمواكبة التطورات 
األخيرة والمهام المتوقع 

استحداثها
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يختصر المسافة
إلى مشروع مدينة 
الحرير بالشمال من 

104 الى 38 كيلو مترا 
والمدة من 90 الى 30 

دقيقة

في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية »كويت جديدة 2035«، افتتح صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ صباح األحمد الجابر الصبــاح بحضور رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-
يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه.جسر الشيخ جابر، رابع أطول جسر 
بحــري في العالــم بطول 36 كلم فوق البحر وتكلفة 3.6 مليــارات دوالر . ليربط بين 
مدينــة الكويــت العاصمة والمنطقة الشــمالية من البالد حيث يقع مشــروع “مدينة 
الحريــر” التــي تخّطط الحكومة لضخ المليارات من الــدوالرات فيها أمال في إحياء روح 

“طريق الحرير” التجاري التاريخي.
ويعتبر مشروع “مدينة الحرير” قفزة نوعية على طريق تنويع مصادر الدخل والحّد من 
االرتهان لعائدات النفط، وينظر إليه على أنه مشــروع “العمر” بالنســبة للشيخ ناصر 
صبــاح األحمــد، وزير الدفاع والنائــب األول لرئيس الوزراء. والذي من المتوّقع حســب 

الحكومة أن تبلغ قيمة االستثمارات فيه نحو 100 مليار دوالر.

بطول 36 كلم فوق البحر وتكلفة 3.6 مليارات دوالر

الكويت دشنت رابع أطول
جسر بحري في العالم

منوعــات
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استغرق تنفيذه 5 
سنوات تقريبا وسيدار 
عبر نظام النقل الذكي 
ووفق أحدث التقنيات 

الصديقة للبيئة

إنشاء جزيرتين 
اصطناعيتين األولى 

لتوفير خدمات الصيانة 
والطوارئ إلى جانب 
الطريق المؤدي إلى 

شاطئ الصبية

حيث سيتضمن المشروع مشاريع اســكانية وخدمية ومنطقة اقتصادية 
حــرة ومشــاريع اخرى علــى 5 جزر بينهــا إقامة مرفأ في جزيــرة بوبيان 

القريبة، أكبر الجزر الكويتية.
وســيختصر الجســر الذي صممته مجموعة “سيســترا” الفرنسية ونفذته 
شــركة »هيونداي« الكورية الجنوبية بالتحالف مع المجموعة المشتركة 
الكويتية المسافة التي ســتقطعها مركبات النقل من 104 كيلومترات 
إلى 37.5 كيلومترًا . ويفترض أن يقّلص الجسر البحري زمن القيادة بين 
مدينــة الكويت ومنطقــة الصبية من 90 دقيقة حاليــا إلى أقل من 30 

دقيقة.
وســيدار الجسر الذي استغرق تنفيذه خمس سنوات تقريبا، ومثل إنجازه 
تحديــا تقنيا. عبــر نظام النقل الذكــي ووفق أحدث التقنيــات الصديقة 
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منوعــات

الجسر يخدم مشروع 
“مدينة الحرير” ويمثل 

قفزة نوعية على طريق 
تنويع مصادر الدخل

للبيئة، وسُيســاهم » في جذب االستثمارات األجنبية بما يحقق ركيزة االقتصاد المتنوع 
المســتدام في خطة التنمية، التي تســعى مــن خاللها البالد إلى تحســين بيئة األعمال 

وتسهيل اإلجراءات المتعلقة بالتجارة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط«.
وُبني الجسر فوق أكثر من 1500 دعامة يبلغ عرض الواحدة منها نحو ثالثة أمتار، وقد 
ثبت بعضها على عمق 72 مترا في قاع البحر، فيما يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 

9 أمتار و23 مترا.
وتضمن مشــروع الجسر أيضا إنشــاء جزيرتين اصطناعيتين األولى قرب مدينة الكويت، 
والثانية قرب مدينة الصبية، لتوفير خدمات الصيانة والطوارئ، وخدمة حرس الســواحل، 

إلى جانب الطريق المؤدي إلى شاطئ الصبية بطول 6 كيلومترات.
وقالت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان جنان بوشهري خالل حفل 
االفتتــاح إن الكويت تبدأ مع تدشــين الجســر “عهدا جديدا في بنــاء ‘كويت “2035”، 

الرؤية االقتصادية التي تعتمدها الدولة والهادفة إلى تنويع اقتصادها.
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اختيار المطابقين 
للشروط بالقرعة 

وسيتم انتخاب رئيس 
المجلس من بين 

األعضاء

بواقع 3 شباب و3 شابات لكل محافظة اضافة الى أمين سر بالتعيين

مجلس للشباب من 37 عضوا
في الكويت

تجسد فكرة إنشاء مجلس الشباب الكويتي محطة محورية في مسيرة تمكين 
القدرات الشبابية خصوصا أنه ثمرة الوثيقة الوطنية الشبابية التي جاءت في 
إطار جهود متواصلة من القيادة السياســية في البالد لتعزيز حضور الشــباب 

بالمجتمع وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
وجاءت فكرة مجلس الشباب الكويتي انعكاسا للتوجيهات األميرية السامية 
القاضيــة بمنح الشــباب مســاحات للتفوق واإلبــداع واالهتمــام بحاجاتهم 
واالســتماع لتطلعاتهــم في توجه ينســجم مــع مقتضيات دســتور الكويت 

وتفعيال للمادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 2015.
ومن شأن إنشاء المجلس كذلك مواكبة تطوير التنمية الشبابية حول العالم 
واهتمام الدول المتقدمة بإنشاء مجالس للشباب توازيا مع الحرص على تعزيز 

مشاركة الشباب في عملية صنع القرار.

فيصل الدويهيس ونورة الخالدي ومحمد علوش خالل المؤتمر الصحافي
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وسيشــكل المجلــس إطــارا شــبابيا استشــاريا معنيا 
بتحليل واقع الشــباب واحتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم 
المجتمعيــة والتعبير عن قضاياهــم واقتراح حلول لها 
أمــام صناع القرار بهدف ترســيخ الهوية الوطنية لدى 
الشــباب وتطوير لغــة الحوار والتواصل معهم بشــكل 

مؤسسي وتعزيز الجوانب القيادية واإلنسانية لديهم.
وتعمــل الهيئــة العامــة للشــباب على إنشــاء مجلس 
الشباب الكويتي الذي سيعزز حضور الشباب في المجتمع 
ويكــون بمنزلة مؤسســة تشــاركية ما بين الشــباب 
والجهــات الحكومية وأفراد المجتمــع والقطاع الخاص 

وفق رؤية )كويت جديدة 2035(.
ومن المزمع أن يتشكل المجلس الشبابي الكويتي الذي 
يعد كيانا استشــاريا من اعضاء تنطبق عليهم الشروط 
ويتم اختيارهم من خالل القرعة لضمان وصول الشباب 
المســتحق للمجلــس مــن 37 عضــوا منهم 36 شــابا 
إضافــة إلى أمين ســر معين من الهيئــة على أن يمثل 
كل محافظة من محافظات البالد ستة شباب يتوزعون 

مناصفة بين ثالثة شبان وثالث شابات.
وتقتضــي الشــروط أيضا أن يضــم المجلس عــددا من 
ذوي االحتياجات الخاصة الذين ســيتم اختيار من تنطبق 
عليهم الشروط من خالل القرعة الختيار األعضاء وسيتم 

انتخاب رئيس للمجلس من بين األعضاء.
ولمجلس الشــباب أيضا أمانة للســر ترتبط بأمانة ســر 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للشــباب ينتخب رئيس 
المجلس من األعضاء بعد انعقاد الجلسة األولى للمجلس 
واختيــار االعضاء بالقرعة وفقا للمادة 13 الفصل الثالث 

من الالئحة التنفيذية الخاصة بالهيئة العامة للشباب.
أمــا فيما يتعلــق بالعضويــة فيجب أن يكــون العضو 
كويتي الجنسية ال يقل عمره عن 18 عاما وال يزيد على 
34 عامــا وال يقل مؤهله عن شــهادة الثانوية العامة 
مع القدرة على االلتزام بحضور الجلســات وحسن السير 
والســلوك وأال يكون قد ســبق الحكم عليه في جناية 
أو جنحــة مخلة بالشــرف أو األمانة ما لــم يكن رد إليه 

اعتباره.
وحــددت الهيئة معايير للعضوية وهي الخبرة باألعمال 
التطوعية والمعرفة واإللمام بالقضايا الشبابية واالتصال 
والتواصل مع الشــباب في وســائل االعالم )القدرة على 
الظهور في وســائل اإلعالم( إضافة إلى توفير خطابات 
التزكيــة وملــف فيديو للتعريــف عن شــخصية العضو 
المتقدم للمجلس ليتسنى للجنة اختيار الشباب المؤهل 
للعضويــة المكونة من جهات حكومية وأهلية وصول 

المستحقين من الشباب.
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د

مساهمات

أنت المختلف

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعالم 

إدارة العالقات العامة واالعالم 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

النجــاح يعتبر محصلة العمل الذي تســعى إلى القيام به من خالل محصلة افــكارك اإليجابية وتركيزك على الهدف الذي 
تريد أن تحققه .

ونجــد أن اســتمرارية النجاح في الحياة هو عــدم الوقوف في محطة واحدة ، وهذا يعنــي أن النجاح يجره نجاح وتجره 
نجاحات آخرى، إذا سعيت بكل أهدافك ومعانيك وقناعاتك لتحقيق الهدف الذي تسعي إليه.

» النجاح هو نجاحك أنت« 
وهو تحويل العمل المرغوب إلى هدف تســعى إلى تحقيقه ، فالبد أن يركز اإلنســان عندما يســعى إلى تحقيق النجاح 
في حياته إلى التفكير في قدراته وامكانياته ، وعدم النظر والتفكير في امكانيات وقدرات األخرين وماذا لدى اآلخرين، 
فاجعل نجاحاتك لك انت خاصة بك واجعل نجاحك شــيئا شــخصيا وبشروطك الخاصة ومعاييرك وكن صادقا مع نفسك 

وذاتك.
»عدم االستسالم أبدا« .. تمعن معي هذه العبارة  فمن كل انتكاسه أمل.  

ال تجعل الهزيمة توهن عزيمتك على تحقيق أهدافك أيا كانت تلك األهداف، وما الحياة إال تجربة نتعلم منها ، وحاول 
أن تحول الفشل إلى نجاح من خالل تركيزك على أهدافك وحاول أن تركز على شيء واحد واعطه كل تفكيرك وال تجعل 
عقلك يهيم في التفكير في العديد من األشياء فإنك هنا تهدر كل طاقاتك الثمينة، وذلك من خالل تطبيقك أسلوب 

التركيز والذي من خالله بوسعك انجاز الكثير من األفكار وتحقيق األهداف في وقت اقل. 
إضاءة : » لتكن أنت المختلف ، ولتتفرد بشــيء ال يشــبه أحد قد تكون فكرة تجتاز كل حدود وتوقعات اآلخرين بســبب 

دقة إتقانها، إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه ال يدرك المفاخر من رضي أن يكون اآلخر«.






