
في الكويت خالل ٧٧ عامًا
)1939 - 2016 م(

مسيرة
الهيئة العامة لشئون القصر

إعداد 
خليل عبدالرحمن العنيزي



قال اهلل عز وجل:

سورة اإلسراء - آية 34



مقدمة:
الحمد هلل على تمام فضله وإكرامه وعلى سابغ إحسانه وإنعامه نحمده 
ونستعينه ونستهديه والصالة والسالم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين.
الهيئة العامة لشئون القصر من المؤسسات الرائدة في الكويت مضى على 
إنشائها سبعة وسبعون عاما تهتم بشأن اليتيم أو القاصر والمحجور عليهم 
المشمولين بالرعاية اهتماماً بالغاً من حيث الحفاظ على أموالهم واستثمارها 
فيما شرع اهلل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وغالبا ما يكون االستثمار فيها 

آمنا بحيث ال تكون هناك ُمجازفة بهذا المال.
وهي تمتثل بالنسبة لليتامى القاصرين قول اهلل عز وجل:

﴾  ﴿
سورة األنعام - آية 152.

واليوجد  كثيرة  أحداث  عليها  مرت  الطويلة  مسيرتها  خالل  أنها  وحيث 
لبعض  المراجع  في  وأن هناك خالفا  واحد خصوصا  في مرجع  توثيق  لها 
البحث  بهذا  قمت  لذلك  المثال،  سبيل  على  تأسيسها  تاريخ  مثل  األحداث 
الهيئة  للباحثين ولهذه  الفائدة والنفع  والجهد المتواضع لعل اهلل يجعل فيه 
المباركة فإن كان هناك بعض التقصير فهذا حد االجتهاد وأرجو أن يأتي من 

يكمل المسيرة بعد ذلك ويسد النقص إن وجد.
وأن  الكريم  لوجهه  العمل خالصا  أن يجعل هذا  وتعالى  تبارك  أسأل اهلل 

يبارك فيه.. مع تمنياتي للهيئة والعاملين فيها مزيدا من التقدم والنجاح.
واهلل ولي التوفيق

خليل عبدالرحمن العنيزي





الفصل األول
حسم الخالف
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أواًل: متى تأسست دائرة األيتام؟

إن الباحث في المراجع والكتب والمصادر الكويتية يجد اختالفا في تحديد 
تاريخ تأسيس دائرة األيتام في الكويت وسنحاول في هذا البحث بإذن اهلل 
وتوفيقه حسم هذا الخالف وبيان متى نشأت دائرة األيتام بالدليل والوثائق 

الرسمية.
 - فقد نشرت جريدة الكويت اليوم الرسمية في عددها رقم 28 الصادر 

عام 1955م تحت عنوان )دائرة األيتام أهدافها ووسائلها ونظمها( ما يلي:
]] تلقينا من السيد مدير دائرة األيتام الكشف السنوي لدائرة األيتام لعام 
1954م. كما تلقينا كلمة عن أهداف هذه الدائرة ووسائلها ونظمها ننشرها 

فيما يلي الطالع القراء عليها:
تأسست في أول ربيع األول سنة 1358هـ الموافق 1938/10/22 م.  

أهدافها: 
وضع اليد على أموال األيتام بعد تحقق وفاة والد اليتيم وتنميتها وتولي 
المحكمة  من  مفصل  تقرير  أخذ  بعد  وذلك  نفقته  تلزمه  من  على  االنفاق 

الشرعية موقع عليه من رئيس المحكمة المشار إليها.
وسائلها:

المشروعة وذلك لشراء بضاعة  بالطرق  تنمية أموال األيتام واستثمارها 
نقدا وبيعها مؤجال بربح معتدل بعد أخذ التوثق من المدين برهن أو كفالة.

 وضع اليد على أموال األيتام حين وفاة والدهم أو من يرثونه وللدفاع عن 
أموالهم بحيث تكون دائرة األيتام مدعية ومدعي عليها أمام المحاكم.
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نظمها:
نظمها مقتبسة من الشرع الشريف ويبلغ عدد األيتام الذين ترعاهم الدائرة 

حوالي سبعمائة يتيم.
أهم تطور نشأ فيها:

وأهم تطور نشأ فيها هو اعفاء أرباح األيتام من جميع التكاليف ومصروفات 
الدائرة إذ أن الحكومة بعد أن وسع اهلل عليها رأى صاحب السمو المعظم من 
الواجب أن تقوم الحكومة بالصرف على الدائرة ويعفى األيتام منها. وكانت 
قبل ذلك تؤخذ تكاليف الدائرة من ربح األموال عمال بقوله تعالى )ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف( هذا وال صلة لهذه الدائرة 
الشرعية  المحكمة  هي  وأقربها صلة  إليها  الدوائر  وأقرب  األوقاف  بدائرة 
وذلك لالحتياج إلى بيع بعض أموال األيتام وشرائها والشفعة وتقدير النفقات 
وغيرها، واليتيم في عرف هذه الدائرة هو اليتيم الشرعي الذي مات أبوه ولم 
يبلغ الحلم وهناك قسم من األيتام ال يدخل تحت اشراف هذه الدائرة وذلك 
لجنة خاصة  األيتام  تجعل ألولئك  أن  المصلحة  الحكومة من  رأت  إذا  فيما 

تشرف على أموالهم وتنميتها لهم.
ال صلة بين دائرة األيتام ودار األيتام إال أن يكون من في دار األيتام له 

أموال فإن دائرة األيتام تتولى قبضها واستثمارها.
مدير دائرة األيتام - كويت [[ 

هذا ما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الثامن والعشرين.
من هذا يتضح النقاط اآلتية:

أن دائرة األيتام أنشأت وفقا لهذا المستند الرسمي بتاريخ 1358/3/1هـ  - 1
أن  حيث  الكويت  دولة  أمير  الصباح  الجابر  أحمد  الشيخ  عهد  في 
التقويم الرسمي المعتمد للبالد في ذلك الوقت هو التقويم الهجري. 
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أن مدير دائرة األيتام عالقته وثيقة برئيس المحكمة الشرعية فال بد  - 2
من أخذ تقرير مفصل من رئيس المحكمة الشرعية عن كل يتيم.

بلغ عدد األيتام عام 1954م سبعمائة يتيم. - 3

في بداية إنشاء الدائرة كانت تقتطع المصاريف من أرباح أموال اليتيم  - 4
عمال بقوله تعالى )ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 

بالمعروف( لكن بعد ذلك تكفلت الدولة بها.

اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم. - 5

بعض األيتام ال يدخل تحت اشراف هذه الدائرة وذلك فيما إذا رأت  - 6
األيتام لجنة خاصة تشرف  المصلحة أن تجعل ألولئك  الحكومة من 

على أموالهم وتنميها لهم.

الشئون  - 7 لدائرة  التابعة  األيتام  ودار  األيتام..  دائرة  بين  فرق  هناك 
االجتماعية.

الدولة 	  حتى  النشأة  منذ  الكويت  في  والقضاة  القضاء  كتاب/  وفي 
)1117 - 1392هـ( )1705 - 1972 م( لمحمد ابراهيم الشيباني وبراك 
شجاع المطيري - مطبوعات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - 

الكويت - الطبعة األولى 1999م في الصفحة )78( نص على:

)أن دائرة األيتام أنشأت في العام 1358 هـجرية = 1939 ميالدية(.

وفي كتاب )رجال في تاريخ الكويت( لمؤلفه يوسف الشهاب - الجزء 	 
األول - في الصفحة )157( عندما سأل المؤلف الشيخ عبداهلل الجابر 
أنها تأسست في  تاريخ تأسيس دائرة األيتام.. )فأجابه  الصباح عن 

الشهر الرابع من عام 1949م(.
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)1898 - 1996م( 	  الجابرالصباح  )الشيخ عبداهلل  كتاب  ورد في  كما 
أن   )181( الصفحة  في  الصباح  الجابر  عبداهلل  جابر  منى  لمؤلفته/ 
هذه  استقت  أنها  ويبدو  1949م(  إبريل  في  تأسست  األيتام  )دائرة 

المعلومة من المصدر السابق.
وكذلك ذكرت ذات التاريخ الدكتورة / فوزية يوسف العبدالغفور أستاذة 	 

)الشيخ عبداهلل  كتابها  األساسية في  التربية  بكلية  التربوية  األصول 
الجابر الصباح سيرة عطرة وتاريخ تربوي حافل(.

وفي كتاب )كوكبة من الرواد( الصادر من األمانة العامة لألوقاف - 	 
خالد  السيد/  لسيرة  ذكرهم  عند   )95( الصفحة  في  2002م.  عام 
يوسف المطوع ورد أنه: )هو أول من استلم مسئولية دائرة األيتام في 

11 محرم 1358هـ(.
من السرد السابق يالحظ أن هناك أربعة تواريخ ذكرت في المصادر 	 

التاريخية لتأسيس دائرة األيتام هي:
الجريدة 	  في  الوارد  1938/10/22م..  الموافق  1358هـ  األول  ربيع   1

الرسمية الكويت اليوم في عددها رقم 28 الصادر عام 1955م وفقا 
لتقرير مديرها في ذلك الوقت.

1358هـ - 1939م.. الوارد في كتاب القضاء والقضاة في الكويت منذ 	 
النشأة حتى الدولة.

وكذلك 	  الكويت(  تاريخ  في  )رجال  كتاب  في  الوارد  1949م..  ابريل 
كتاب )الشيخ عبداهلل الجابرالصباح )1898 - 1996م( وكتاب )الشيخ 

عبداهلل الجابر الصباح سيرة عطرة وتاريخ تربوي حافل(.
11 محرم 1358هـ..الوارد في كتاب )كوكبة من الرواد(.	 
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كانت 	  الكويت  في  الرسمية  الجهات  أن  إلى  االنتباه  نلفت  أن  ونود 
تستخدم التقويم الهجري حتى أصدر رئيس المحاكم في عام 1946م 
أمرا يقضي باستبدال التاريخ من القمري إلى الشمسي )الهجري إلى 
الميالدي( في جميع الدوائر الرسمية والوثائق الشرعية التي يصدرها 

القضاة)1(.
وبالتالي فإنه حتى عام 1946م لم يكن يستخدم التاريخ الميالدي.	 
لتحويل 	  ساندروز  وموقع   - اإلسالمي  الباحث  موقع  إلى  وبالرجوع 

التاريخ الهجري إلى الميالدي في الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( تبين أن 
التاريخ الهجري: األول من ربيع األول عام 1358هـ يوافق 1939/4/21م 
وليس 1938/10/22م مما يفيد أن السيد مدير دائرة األيتام عندما 
أرسل تقريره للجريدة الرسمية الكويت اليوم المنشور في العدد 28 
عام 1955م قد أخطأ في تحويل التاريخ الهجري إلى الميالدي حيث 
ذكر أن 1358/3/1هـ يوافق 1938/10/22م.. علما بأن مؤلفي كتاب 
القضاء والقضاة في الكويت منذ النشأة حتى الدولة قد أصابا كبد 
الحقيقة عندما ذكرا أن العام 1358هـ = 1939م أما ماورد في كتاب 
السيد يوسف شهاب ومقابلته للشيخ عبداهلل الجابر الصباح من أن 
تأسيس دائرة األيتام كان في الشهر الرابع عام 1949م فهذا راجع ألحد 
احتمالين األول أنه خطأ مطبعي من المؤلف إذ أنه كتب 1949م بدال 
من 1939م.. وأما االحتمال الثاني فإن الخطأ وقع من الشيخ عبداهلل 
الجابر الصباح رحمه اهلل فقد أصاب بأن دائرة األيتام تأسست في 
الشهر الرابع لكنه أخطأ في تحديد السنة خصوصا أنه ابتدأ حديثه 

)1(  )انظر كتاب / القضاء والقضاة يف الكويت منذ النشأة حتى الدولة )1117 - 1392 هـ( )1705 
- 1972 م( محمد ابراهيم الشيباني وبراك شجاع املطيري - صفحة 78.
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مع المؤلف بقوله )الذي أذكره أنها تأسست في الشهر الرابع من عام 
بالضبط وجاءت  السنة  تحديد  تسعفه في  لم  الذاكرة  فلعل  1949م( 
الكتب األخرى التي ذكرت أن دائرة األيتام تأسست عام 1949م تستقي 
من  )كوكبة  كتاب  في  ذكر  ما  وأما  الكتاب..  هذا  من  المعلومة  هذه 
الرواد( من أن السيد خالد يوسف المطوع استلم مسئولية دائرة األيتام 
في 11 محرم 1358هـ فإن السنة الهجرية صحيحة لكن الخطأ وقع في 
تحديد اليوم والشهر حيث أن ذلك يخالف ما هو مذكور في الوثيقة 
الرسمية الكويت اليوم من أن دائرة األيتام تأسست في األول من ربيع 

األول عام 1358هـ وليس 11 من المحرم.
للسنة 	  األيتام  دائرة  أعدتها  التي  الميزانية  على  اطلعت  فقد  وأخيرا 

األولى من تأسيسها والموجودة لدى أمانة السر لمجلس إدارة الهيئة 
العامة لشئون القصر )وهذا مستند رسمي آخر( فتبين أنها عن الفترة 
يعني  مما  1359هـ  عام  صفر  نهاية  إلى  1358هـ  األول  ربيع   18 من 
كما  1358هـ  عام  األول  ربيع  من  األول  في  األيتام  دائرة  تأسيس  أن 
الصواب  عين  هو  1955م  لعام   28 العدد  الرسمية  الجريدة  في  ورد 
وهو التاريخ الصحيح ذلك أن التاريخ المدون في الميزانية األولى هو 

التاريخ الهجري فقط وال وجود للتاريخ الميالدي فيها.
مما سبق يتضح أن دائرة األيتام في الكويت استنادا إلى الوثيقتين وهما 	 

الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد رقم 28 الصادر عام 1955م.. 
من  األولى  السنة  في  األيتام  دائرة  أعدتها  التي  السنوية  والميزانية 
حيث  1358هـ  عام  األول  ربيع  شهر  من  األول  في  تأسيسها..نشأت 
كان التعامل في التاريخ الهجري فقط في ذلك الوقت، ولكن اإلشكال 
بتحويل  قام  المطوع عندما  السيد/ خالد  السابق  المدير  حصل من 
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ذكر  عندما  أخطأ  فقد  الميالدي  التاريخ  إلى  الهجري  التاريخ  هذا 
أنه 1938/10/22م علما بأن المواقع المتخصصة في تحويل األعوام 
الهجرية إلى ميالدية تثبت أن الصواب هو 1939/4/21م بناء عليه فإن 
دائرة األيتام تأسست في: األول من ربيع األول عام 1358هـ... الموافق 

1939/4/21م.
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ثانيًا: أول رئيس لدائرة األيتام 

وهذا األمر فيه قوالن األول أنه الشيخ عبداهلل السالم الصباح والثاني 	 
أنه الشيخ عبداهلل الجابر الصباح رحمهما اهلل.

وثائق وصور من حياته( 	  الصباح  السالم  )الشيخ عبداهلل  كتاب  ففي 
مركز  إصدار  من  األولى  الطبعة   - الرئيس  علي  غلوم  علي  تأليف/ 

البحوث والدراسات الكويتية.
  يقول المؤلف في الصفحة رقم )47( من هذا الكتاب:

]] وعرف عن الشيخ عبداهلل السالم إنسانيته الرحبة التي اتسعت لتشمل 
داللته  تتعدى  لقب  وهو  الكويت(  )أبو  عليه  فأطلقوا  جميعا  الكويت  أهل 
وفي  والمحبة  العطف  بعين  الجميع  شمل  فقد  السياسي  مدلوله  اإلنسانية 
تفانيه في خدمة وطنه وحفاظه على ثرواته فقد كان أبا بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى في رعايته لكل من حرمته األقدار من األب كان أبا أيضا، 
فعمل مديرا لدائرة األيتام التي أنشئت في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح 
والتي كانت ترعى مصالح األيتام المالية واالجتماعية وهي بدأت برعاية مائة 
يتيم ثم وصلت مع وفاة الشيخ عبداهلل السالم في عام 1965م إلى 6200 يتيم 
وقد رعى تلك الدائرة الشيخ عبداهلل شخصيا وأمر بتوسعة مواردها وتوسيع 
قاعدتها اإلدارية وأن تتحمل الدولة رواتب موظفيها الذين وصلوا إلى خمسين 
بعد أن كانوا اثنين فقط بدال من أن تستقطع رواتبهم من موارد الدائرة كما 
وفقا  للمحاكم  القضائية  الرسوم  من  األيتام  قضايا  بإعفاء  اهلل  رحمه  أمر 

للمرسوم الذي أصدره في 1961/2/23م [[.
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أحمد 	  لمؤلفه  دولة(  ورجل  إنسانا  السالم  عبداهلل  )الشيخ  كتاب  وفي 
الصفحتين 5،6 ما  المؤلف في  األولى 1994م ذكر  الطبعة  البغدادي - 

يلي:
]] من األلقاب التي أطلقها أهل لكويت على المرحوم الشيخ عبداهلل السالم 
اهلل  رحمه  كونه  بذلك  المقصود  أن  وال خالف  الكويت(  )أبو  لقب  الصباح 
مؤسس دولة الكويت الحديثة لكن ما فات على الكويتيين مالحظته أن الشيخ 
الظروف من حنان وعطف  كويتي حرمته  كل طفل  أب  كان  السالم  عبداهلل 
مديرا  أصبح  حين  وذلك  عاما  عشر  بإثني  الحكم  توليه  قبل  األبوة  ورعاية 
لدائرة األيتام التي أنشأت في عهد المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح، 
واالجتماعية  المالية  المصالح  رعاية  حول  عملها  تمحور  التي  الدائرة  هذه 

لأليتام بما يمثله ذلك من لفته إنسانية تجاه من يعيش على أرض الكويت.
على  الدائرة  تشرف  الذين  األيتام  عدد  أن  إلى  التاريخية  المصادر  تشير 
آالف  ستة  ليشمل  نشاطها  اتسع  ثم  انشائها  عند  المائة  بلغ  قد  مصالحهم 
عرف  ومما  1965م.  عام  السالم  عبداهلل  الشيخ  وفاة  مع  يتيم  طفل  ومائتي 
عن الشيخ اهتمامه الخاص بهذه الدائرة من جهة توسعة نشاطها من الناحية 
إلى  ليصل  أمرها  بداية  في  اثنين  من  الموظفين  عدد  ارتفع  حيث  اإلدارية 
الموظفين  هؤالء  مرتبات  الدولة  تتحمل  أن  الشيخ  أمر  ثم  موظفا  الخمسين 
بدال من استقطاعها من أموال األيتام. كما أمر رحمه اهلل بإعفاء قضايا األيتام 
من الرسوم القضائية وفقا للمرسوم الذي صدر في 23 فبراير 1961م. ومن 
المعروف أن دائرة األيتام تسعى لتنمية أموال األيتام واإلشراف عليها من بيع 
وشراء وتأجير وقروض واستثمار بكل السبل وادخار ذلك كله لمصلحة األيتام 
حتى يبلغوا السن القانونية الالزمة التي تمكنهم من اإلشراف على أمالكهم [[.

انتهى االقتباس.
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أصدرها 	  التي  التاريخ  لتخصص  األكاديمية  المذكرة  إلى  وبالرجوع 
التوجيه الفني العام لالجتماعيات بوزارة التربية للعام الدراسي 2012 
- 2013م وكانت من إعداد الموجهين األوائل: نادية عبداهلل العريفان 
- أمل عساف العنزي - فاطمة مطلق المطيري - عبدالكريم العنزي 
حيث ذكروا عند حديثهم عن الشيخ عبد اهلل السالم أنه حكم الكويت 

في الفترة ))1950 - 1965م(( وأنه:
وزادت  النفط  بشؤون  اهتم  1950م  عام  الحكم  وتولى  1895م  عام  )ولد 
عائدات النفط في عهده، وقع وثيقة استقالل الكويت في 1961/6/19م 
وفي عهده انضمت الكويت إلى جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة 
في 1961/7/16م واهتم سموه بالنواحي الصحية واالجتماعية والثقافية. 
أنشئ  كذلك  1963/1/29م  الثالثاء  يوم  األول  األمة  مجلس  افتتاح  وتم 
المجلس التأسيسي في 1961/1/20م ووضع دستور الكويت 1962م وفي 

عام 1939م كان رئيس دائرة األيتام(.
الحظ أن هذه المصادر تقرر بأن أول رئيس لدائرة األيتام هو الشيخ 	 

عبداهلل السالم الصباح رحمه اهلل.
ولكن المصادر األخرى تذكر أن رئيس دائرة األيتام هو الشيخ عبداهلل 	 

تاريخ  في  )رجال  كتاب  المثال:  سبيل  على  ومنها  الصباح  الجابر 
الكويت( لمؤلفه يوسف الشهاب - الجزء األول - في الصفحة 157 

نجد أن المؤلف يسأل الشيخ عبداهلل الجابر الصباح بقوله: 
))كنت رئيسا إلدارة األيتام فكيف تم تأسيسها؟ فيجيب: 

... جاءني كبير القضاة الشيخ محمد كامل الشمسي وقال لي إن لدي 
فكرة وأريد منك تنفيذها. قلت له: وما هي هذه الفكرة ياشيخ محمد؟ 
فقال: ما رأيك بتأسيس دائرة لأليتام؟ ويصمت الشيخ عبداهلل الجابر 
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بعض الوقت ثم يقول: ولقد كان جوابي أننا على استعداد بأن ننفق 
على األيتام ألنهم من أبناء مجتمعنا، فرد علي الشيخ محمد الشمسي 
ضاحكا: ال ياشيخ عبداهلل الذي أقصده أن كل من يموت ولديه أموال 
ولم  واستثمارها،  عليها  للحفاظ  التركة  على  يدها  تضع  اإلدارة  فإن 

أتردد أمام هذه الفكرة فنفذتها فعال(( انتهى.
وكتاب/ القضاء والقضاة في الكويت منذ النشأة حتى الدولة )1117 	 

- 1392هـ( )1705 - 1972م( محمد ابراهيم الشيباني وبراك شجاع 
المطيري - مطبوعات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت 
الشيخ  الشرعية  المحاكم  رئيس  ذكر  1999م..عند  األولى  الطبعة   -

عبداهلل الجابر الصباح حيث ورد في الصفحة )78(: 
الذي تشكل في عام  المعارف  المحاكم دائرة مجلس  ))وتولى رئيس 
1355هـ = 1936م فبذل نفسه وأسهم بجهود مثمرة وكبيرة في تقدم 
مسيرة الكويت التعليمية على المستوى المحلي واإلسالمي ثم أصبح 
رئيسا للبلدية عند انشائها عام 1357هـ = 1938م ثم عضوا في مجلس 
الشورى 1358هـ = 1939م ورئيسا لدائرة الشرطة ثم دائرة األيتام في 

العام نفسه((.
وأغلب المراجع التي رجعت إليها تفيد بأن أول رئيس لدائرة األيتام هو 	 

الشيخ عبداهلل الجابر الصباح رحمه اهلل.. وللتوفيق بين هذه المصادر 
الفخري  الرئيس  هو  الصباح  السالم  عبداهلل  الشيخ  يكون  قد  فإنه 
الراعي لدائرة األيتام..وأن الشيخ عبداهلل الجابر الصباح هو الرئيس 
الفعلي التنفيذي باعتباره كان رئيسا للمحاكم وأن دائرة األيتام كانت 

تباشر أعمالها بذات مبنى المحاكم في بداية انشائها.. واهلل أعلم.
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ثالثًا: أول ملف في دائرة األيتام

في كتاب )رجال في تاريخ الكويت( لمؤلفه يوسف الشهاب - الجزء 	 
األول في الصفحتين 157، 158 ورد في إجابة الشيخ عبداهلل الجابر 

الصباح - الذي قرر أنه قام بتأسيس دائرة األيتام - فيقول: 
]] وأول من وضعنا أيدينا على أمواله هو المرحوم زيد الحربش الذي كان 
يتاجر بالدهن والبعارين والصوف ومقدار ما لديه من أموال كان يبلغ 30 ألف 

ريال تقريبا ثم جاءت أموال الكندي )القندي( والشمالي..
فيسأله المؤلف/ وكيف شرعتم بالعمل مع الورثة؟

يجيب الشيخ عبداهلل الجابر: حينما توفي زيد الحربش مثال طلبت من 
التركة  لوضع  الدائرة  تذهب  أن  آنذاك  األيتام  مدير  المطوع  يوسف  خالد 
اليد على أمواله.. كان معنا من الموظفين سريع  على أمواله وفعال وضعنا 
عبدالرحمن السريع.. كنا قلة في الدائرة لكن العمل كان سائرا بشكل طبيعي.

سؤال/ وأموال األيتام؟
الجواب/ كنا نحاسب الورثة كل ستة أشهر ما لهم وما عليهم من مصاريف 
رأوا  أن  بعد  لصالحهم  تعمل  األيتام  أن  الناس  شعر  حتى  وغيرها  منزلية 

فوائدها من خالل استثمار أموالهم فتقبلوا الوضع بعد أن تأكدوا منه.
سؤال/ والمصاريف من يقدرها؟

من خمسة  لجنة  عينت  وقد  بتقديرها  تقوم  لجنة  هناك  كانت  الجواب/ 
 - الخضير  ومشعان   - الزيد  وخالد   - الخرافي  عبدالمحسن  هم:  أعضاء 

وسيد علي سيد سليمان - وعبدالرحمن البحر [[ انتهى االقتباس.
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محمد زيد الحربش:
وقد نشر في جريدة الجريدة يوم الجمعة بتاريخ 5 يوليو 2013 مقال 	 

دائرة  في  يتيم  )أول  عنوان  تحت  اللوغاني  باسم  والمؤرخ/  للكاتب 
األيتام( محمد زيد الحربش يحمل أول ملف لأليتام... وهو أول خريج 

كويتي من اإلسكندرية وسفير في اليابان عام 1965.. يقول فيها:
] شّق طريقه بنجاح كبير بفضل اهلل تعالى وعونه، وأصبح سفيراً للكويت 
في عدد من الدول، رغم أنه فقد والده وعمره 11 سنة ثم توفيت والدته بعد 
ذلك بسنتين. ولد محمد زيد ثامر الحربش -رحمه اهلل- في فريج المطران 
بمدينة الكويت عام 1930 ألسرة من البرزان من قبيلة مطير، وتعلم المبادئ 
إلى  سافر  ثم  المباركية،  المدرسة  في  والحساب  والكتابة  للقراءة  األساسية 
مصر عام 1944 مع مجموعة من الطلبة الكويتيين منهم فيصل الصالح المطوع، 
وسليمان العبدالجليل، وحمد يوسف العيسى، وداود مساعد الصالح، وغيرهم 
للدراسة. التحق بمدرسة خليل أغا في العباسية وأنهى المرحلة الثانوية، ثم 
التحق بكلية اآلداب- جامعة اإلسكندرية. وفي عام 1956، أصبح أول خريج 
كويتي من هذه الجامعة، وعاد إلى الكويت ليعمل في دائرة الشؤون االجتماعية 
إلى  يعمل جنباً  وكان  آنذاك.  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  يرأسها  كان  التي 
الصرعاوي  الرجيب وعبدالعزيز  أمثال حمد  الدائرة  جنب مع مؤسسي هذه 
بعثة،  في  إنكلترا  إلى  سافر   1958 عام  وفي  وغيرهم.  محمود  وعبدالعزيز 
وحصل على دبلوم في القانون الدولي من جامعة ويلز. انتظم أيضاً في دورة 
في العمل الدبلوماسي في لندن مع مجموعة من أصحابه ومنهم السفير مهلهل 
المضف، وفي عام 1961 انضم إلى وزارة الخارجية وبدأت رحلته الدبلوماسية 
الطويلة. وعندما افتتحت أول سفارة في لندن، تم تعيين محمد الحربش فيها 
بدرجة وزير مفوض، وظل يعمل فيها حتى أواخر عام 1963 عندها عين مديراً 
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إلدارة المراسم بديوان الوزارة. وفي عام 1965، تولى سفارة الكويت في طوكيو 
وإندونيسيا  ماليزيا  له  وأضيفت  العادة،  فوق  مفوض  سفير  بدرجة  كسفير 
أداء، وكانت له صداقة مميزة مع  بأداء واجبه خير  كسفير غير مقيم، وقام 
رئيس الوزراء الياباني آنذاك ساتو وغيره من السياسيين اليابانيين. في عام 
أن  الحثيثة  بمساعيه  استطاع  وهناك  روما،  في  سفيراً  للعمل  انتقل   1969
يؤسس أول مركز إسالمي في إيطاليا، بعد أن أقنع بلدية روما أن تتبرع بأرض 
كبيرة لهذا الغرض، وكان في نفس الوقت سفيراً غير مقيم في يوغوسالفيا 

وتشيكوسلوفاكيا. وفي عام 1979 عين سفيرا في الصين،
وبعد ثالث سنوات رجع إلى الكويت مديراً إلدارة المراسم بالوزارة. توفي 
بالواليات  ييل  جامعة  مستشفى  في   1985 عام  أبريل   19 بتاريخ  اهلل  رحمه 
المتحدة األميركية بعد معاناة مع المرض وعمره لم يتجاوز 55 عاماً. والبد 
هو صاحب  الحربش  زيد  محمد  السفير  المرحوم  أن  إلى  هنا  اإلشارة  من 
الهيئة العامة لشؤون القصر(، إذ ترك له  أول ملف في دائرة األيتام )حالياً 
والداه بعد وفاتهما بعض األموال والممتلكات، وتزامن ذلك مع تأسيس هذه 
الدائرة التي ترأسها الشيخ عبداهلل الجابر الصباح - رحمه اهلل- للمحافظة 
على أموال القاصرين. وتزوج السفير الحربش من السيدة عواطف العجيل، 
أطال اهلل في عمرها وشفاها من مرضها، التي زودتني بهذه المعلومات ولم 
تبخل علّي بالصور النادرة، وأنجب منها ولدين هما د. زيد )مواليد 1973(، 
وهو طبيب أطفال معروف، وثامر )مواليد 1976( ويعمل في إحدى شركات 
الكمبيوتر الكبرى في الواليات المتحدة األميركية. عرف عن محمد الحربش 
- رحمه اهلل - شخصيته المحبوبة، وتواصله مع الناس، وحرصه على أداء 
واجبه الوطني دون مقابل أو ثمن. وكانت له عالقات وطيدة مع عدد من أبناء 
األسرة الحاكمة كصاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل، والشيخ سالم صباح 
السالم رحمه اهلل، إضافة إلى عدد كبير من أهل الكويت ورجاالتها. كما كانت 
له عالقات عربية وثيقة وصداقات دولية حافظ عليها إلى حين وفاته[ انتهى.
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عبداهلل عبدالعزيز القندي:
والده 	  أن  القندي  عبدالعزيز  عبداهلل  السيد  شفاهة  أفادني  وقد 

عبدالعزيز عبدالرحمن العلي القندي المتوفي عام 1938م هو أول من 
وضعت دائرة األيتام يدها على أمواله.

وهذا ما قاله لي أيضا السيد/ عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع عضو 	 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر وهو من مواليد عام 1932م 
وكان وكيال لوزارة العدل في الفترة من عام 1971م حتى عام 1985م 
هو  األيتام  لدائرة  يتيم  أول  أن  هو  يذكره  الذي  )بأن  أخبرني  فقد 

عبداهلل القندي(.
وأيده في ذلك السيد/ هزاع جاسم الحسيان عضو مجلس إدارة الهيئة 	 

وهو من مواليد عام 1932م وقد توفي والده عام 1943م فأصبح من 
األيتام الذين ترعاهم دائرة األيتام حتى بلوغه.. ثم عمل بعد ذلك في 
دائرة األيتام عام 1955م ويتذكر من الموظفين الذين عمل معهم في 
بداية التحاقه بالعمل مدير الدائرة خالد اليوسف المطوع ونائب المدير 
وعبدالمحسن  السريع  عبدالرحمن  والموظفين  الربيعان  أحمد  العام 
الطويرش وعبداللطيف البرجس وابراهيم العوضي ثم تدرج في السلم 
الوظيفي حتى وصل إلى وظيفة مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.

من 	  األولى  للسنة  األيتام  دائرة  أعدتها  التي  الميزانية  إلى  وبالرجوع 
العامة  الهيئة  إدارة  لمجلس  السر  أمانة  لدى  والموجودة  تأسيسها 
لشئون القصر عن الفترة من 18 ربيع األول 1358هـ حتى نهاية صفر 
عام 1359هـ تبين أنها متضمنة للواردات والمصاريف واألرباح المضافة 
وأنها تتضمن ثمانية وعشرون اسما وأن أول اسم فيها هو )عبدالعزيز 
القندي( أما )زيد الحربش( فهو االسم الخامس في هذا الكشف بعد 
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كل من )محمد الشمالي وسعد بن شريدة ومحمد المنيس( ويمكن أن 
نستشف من هذه الميزانية أن أول تركة وضعت إدارة األيتام يدها عليها 
به شخصيا  أفادني  ما  وهو  اهلل  رحمه  القندي  عبدالعزيز  تركة  هي 
كبار مسئولي  ويتداوله  يؤكده  ما  القندي وهو  ولده عبداهلل  وشفاهة 
الهيئة العامة لشئون القصر ومنهم السيد/ علي العليمي المدير العام 

السابق للهيئة.
وعلى هذا فإن ما ورد في مقال األخ باسم اللوغاني وعلى لسان الشيخ 
عبداهلل الجابر الصباح في المقابلة التي أجراها معه السيد يوسف شهاب 
وأثبتها في كتابه )رجال في تاريخ الكويت( من أن زيد الحربش هو أول من 
وضعت الدائرة يدها على تركته ربما ألن تركته وتركة عبدالعزيز القندي 

رحمهما اهلل في ذات السنة ومتقاربتين في الزمن.
ونخلص مما سبق أن أول تركة وضعت إدارة األيتام يدها عليها عام 	 

1358هـ الموافق عام 1939م هي تركة عبدالعزيز القندي رحمه اهلل.



الفصل الثاني
رؤساء وأعضاء مجلس إدارة 

الهيئة العامة لشئون القصر
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بعد أن ترأس الشيخ عبداهلل الجابر الصباح رحمه اهلل دائرة األيتام ودائرة 
المحاكم تولى بعده في رئاسة الدائرة الشيخ مبارك الحمد الصباح.

	  في كتاب غرس األوائل )إعداد سعد عبداهلل العجمي وأحمد عبداهلل 
الشايع( الطبعة األولي 2001م في الصفحة )24( تحت عنوان:

 ] أول مرسوم أميري [ ورد في الكتاب ما يلي:
السالم  عبداهلل  الشيخ  عن  1959م  عام  في  أميري صدر  مرسوم  ))أول 

الصباح أمير الكويت بتعيين رؤساء للدوائر في ذلك الوقت وهم:
الشيخ عبداهلل المبارك الصباح..    الشرطة واألمن العام  - 1
الشيخ فهد السالم الصباح..     األشغال العامة والبلدية  - 2

الشيخ صباح السالم الصباح..     الصحة العامة  - 3
الشيخ جابر األحمد الصباح..    المالية وأمالك الدولة  - 4

الشيخ جابر العلي الصباح..     الكهرباء والماء والغاز  - 5
الشيخ سعد العبداهلل الصباح..  نائب رئيس الشرطة واألمن العام  - 6
الشيخ صباح األحمد الصباح..  المطبوعات والشئون االجتماعية  - 7

الشيخ خالد العبداهلل الصباح..    الجمارك والميناء  - 8

الشيخ مبارك الحمد الصباح..     األوقاف واأليتام  - 9
10 - الشيخ مبارك عبداهلل األحمد الصباح..  البريد والبرق والتلفون

الشيخ عبداهلل الجابر الصباح..  المحاكم والمعارف(( انتهى.  - 11
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صدور مرسوم
تعديل اسم دائرة المحاكم إلى العدل

في جريدة الكويت اليوم الرسمية في عددها رقم 271 السنة السادسة 
 الصادرة بتاريخ األحد 22 شوال 1379هـ.. الموافق 1960/4/17م:

تم نشر المرسوم األميري رقم 11 لسنة 1960 الصادرفي يوم الخميس 19 
شوال 1379هـ الموافق 14 ابريل 1960م بتعديل اسم دائرة المحاكم ليصبح 
)دائرة العدل( وتعديل كل تسمية منسوبة لدائرة المحاكم لتكون منسوبة إلى 

دائرة العدل فيسمى رئيس المحاكم بموجب هذا المرسوم رئيس العدل.
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وزراء العدل رؤساء مجلس إدارة
الهيئة العامة لشئون القصر

تشكيل 	  وأول  دوائر  تسمى  الكويت  في  الحكومية  المؤسسات  كانت 
وزاري رسمي للدولة كان بتاريخ 17 يناير 1962م، وظلت دائرة األيتام 
مجلس  يرأس  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  بعد  فيما  أصبحت  التي 

إدارتها وزير العدل وتولى هذه المسئولية كل من السادة الوزراء:
	  حمود الزيد الخالد: 

من 1962/1/17 حتى 1963/1/15.
	  عبداهلل الجابر العبداهلل الصباح: 

من 1963/1/15 حتى 1963/1/27.
	  حمود الزيد الخالد: 

من 1963/1/28 حتى 1964/5/9.
	  عبداهلل الجابر العبداهلل الصباح: 

من 1964/5/9 حتى 1964/12/5.
	  محمد أحمد الغانم:  

من 1964/12/6 حتى 1965/1/2.
	  خالد أحمد الجسار:  

من 1965/1/3 حتى 1971/2/1.
	  جاسم خالد داود المرزوق: 

من 1971/2/2 حتى 1971/11/15.
	  محمد أحمد عبداللطيف الحمد: 

من 1971/11/15 حتى 1975/2/8.
	  عبداهلل ابراهيم المفرج: 

من 1975/2/9 حتى 1981/3/3.
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	  سلمان دعيج الصباح: 
من 1981/3/4 حتى 1985/5/6.

	  خالد أحمد الجسار: 
من 1985/5/6 حتى 1985/10/9.

	  سعود محمد العصيمي: 
من 1985/10/9 حتى 1986/7/11.

	  ضاري عبداهلل العثمان: 
من 1986/7/12 حتى 1991/4/19.

	  غازي عبيد السمار: 
من 1991/4/20 حتى 1992/10/16.

	  مشاري جاسم العنجري: 
من 1992/10/17 حتى 1996/9/2.

	  عبدالعزيز دخيل الدخيل: 
من 1996/9/2 حتى 1996/10/15.

	  محمد ضيف اهلل شرار: 
من 1996/10/15 حتى 1998/3/21.

	  أحمد خالد الكليب: 
من 1998/3/22 حتى 1999/7/12.

	  سعد جاسم الهاشل: 
من 1999/7/13 حتى 2001/2/13.

	  أحمد يعقوب باقر: 
من 2001/2/14 حتى 2003/6/3.

	  محمد أحمد الجاراهلل: 
من 2003/6/3 حتى 2003/7/14.

	  أحمد يعقوب باقر: 
من 2003/7/14 حتى 2006/2/8.
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	  عبداهلل معتوق المعتوق: 
من 2006/2/9 حتى 2007/10/28.

	  جمال أحمد شهاب: 
من 2007/10/28 حتى 2008/5/27.

	  حسين ناصر الحريتي: 
من 2008/5/28 حتى 2009/5/28.

	  راشد عبدالمحسن الحماد: 
من 2009/5/29 حتى 2011/5/7.

	  محمد عبدالمحسن العفاسي: 
من 2011/5/8 حتى 2011/12/12.

	  أحمد عبدالمحسن المليفي: 
من 2011/12/13 حتى 2012/2/13.

	  جمال أحمد الشهاب: 
من 2012/2/14 حتى 2012/12/10.)1(

	  شريدة عبداهلل المعوشرجي: 
من 2012/12/11 حتى 2014/1/5.

	  نايف محمد العجمي: 
من 2014/1/6 حتى 2014/5/10.

	  محمد عبداهلل المبارك الصباح: 
من 2014/5/11 حتى 2014/10/25.

	  يعقوب عبدالمحسن الصانع: 
من 2014/10/26 حتى 2016/10/17.

	  محمد عبداهلل المبارك الصباح: 
من 2016/10/18 حتى 2016/12/10.

	  فالح عبداهلل علي العزب: 
من 2016/12/10 حتى............

انظر كتاب/ عمر احلكومات بدولة الكويت )1962 - 2012( صادر من مجلس األمة الكويتي.  )1(
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أعضاء مجالس إدارة الهيئة

عندما صدر القانون رقم 4 لسنة 1974م في شأن إدارة القصر بتاريخ 	 
ابريل 1974 والذي نص في مادته  الموافق 2  9 ربيع األول 1394هـ 
شؤون  على  لإلشراف  أعلى  مجلس  لإلدارة  يكون  أن  على  الخامسة 
القصر يعين منهم سبعة أعضاء بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد، 
1394هـ  رجب   30 بتاريخ  األميري  المرسوم  صدر  ذلك  إثر  وعلى 
الموافق 18 اغسطس 1974م المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم 
األعلى  بالمجلس  أعضاء  بتعيين  العشرون  السنة   -  995 العدد  في 

لشئون القصر لمدة سنتين وهم:
- حمد عبدالمحسن المشاري.

-  خالد يوسف المطوع.
- عبدالعزيز علي الخالد.

- عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق.
- محمد عبداهلل الفهد.

- محمد مال حسين.
- يوسف عبدالعزيز الفليج. 

صدر 	  1976م  اغسطس   15 الموافق  1396هـ  شعبان   19 وبتاريخ 
القصر  لشئون  األعلى  المجلس  أعضاء  بتعيين  األميري  المرسوم 
المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1096 - السنة الثانية 

والعشرون ويعمل به اعتبارا من 1976/8/18م وهم:
- أحمد ابراهيم الربيعان.

- حمد عبدالمحسن المشاري.
- عبدالعزيز علي الخالد.
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- عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق.
- محمد عبداهلل الفهد.

- محمد مال حسين.
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

وبتاريخ 12 ذو القعدة 1398هـ الموافق 14 اكتوبر 1978م صدر المرسوم 	 
األميري المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1217 - السنة 
الرابعة والعشرون بالتجديد لألعضاء السابقين لمدة سنتين تبدأ من 

تاريخ انتهاء مدتهم السابقة وهم:
- أحمد ابراهيم الربيعان.

- حمد عبدالمحسن المشاري.
- عبدالعزيز علي الخالد.

- عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق.
- محمد عبداهلل الفهد.

- محمد مال حسين.
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

وبتاريخ 22 شوال 1400هـ الموافق 1 سبتمبر 1980م صدر المرسوم 	 
األميري المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1317 - السنة 
القصر  لشئون  األعلى  بالمجلس  أعضاء  بتعيين  والعشرون  السادسة 

لمدة سنتين اعتبارا من 1980/8/18م وهم:
- أحمد ابراهيم الربيعان.
- عبدالعزيز علي الخالد.

- عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق.
- محمد عبداهلل الفهد.

- محمد مال حسين.
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- محمد هادي عبداهلل العوضي.
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

وبتاريخ 25 شوال 1402هـ الموافق 14 اغسطس 1982م صدر المرسوم 	 
األميري المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1431 - السنة 
الثامنة والعشرون بالتجديد لألعضاء السابقين لمدة سنتين عتبارا من 

1982/8/18م وهم:
- أحمد ابراهيم الربيعان.
- عبدالعزيز علي الخالد.

- عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق.
- محمد عبداهلل الفهد.

- محمد مال حسين.
- محمد هادي عبداهلل العوضي.

- يوسف عبدالعزيز الفليج.
صدر 	  1983م  مارس   28 الموافق  1403هـ  الثانية  جمادي   13 وبتاريخ 

قانون انشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم 67 لسنة 1983م الذي نص 
في مادته الثالثة على أن مدة أعضاء مجلس إدارة الهيئة المعينين أربع 
سنوات قابلة للتجديد وعلى إثر ذلك صدر المرسوم األميري بتاريخ 23 
الرسمية  بالجريدة  المنشور  يوليو 1983م  الموافق 4  رمضان 1403هـ 
الكويت اليوم العدد 1485 - السنة التاسعة والعشرون بتعيين أعضاء في 

مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر لمدة أربع سنين وهم:
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

- محمد عبداهلل الفهد.
- محمد هادي عبداهلل العوضي.
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- محمد صقر الفضالة.
- عبدالعزيز أحمد الغنام.

- محمد عبدالرزاق حمد الخالد.
- علي عبداهلل الصانع.

وبتاريخ 9 ذو القعدة 1407هـ الموافق 5 يونيو 1987م صدر المرسوم 	 
األميري المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1728 - السنة 
الثالثة والثالثون بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون 

القصر لمدة أربع سنين على أن يعمل به من 4 يوليو 1987م وهم:
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

- محمد هادي عبداهلل العوضي.
- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.

- محمد صقر الفضالة.
- عبدالعزيز أحمد الغنام.

- على عبداهلل الصانع.
- محمد عبدالرزاق حمد الخالد.

وبتاريخ 9 صفر 1412هـ الموافق 19 اغسطس 1991م صدر المرسوم 	 
األميري رقم 91/83 المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
14 - السنة السابعة والثالثون بالتجديد لألعضاء السابقين لمدة أربع 

سنوات اعتبارا من 1991/7/4م وهم:
- يوسف عبدالعزيز الفليج.

- محمد هادي عبداهلل العوضي.
- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.

- محمد صقر الفضالة.
- عبدالعزيز أحمد الغنام.
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- على عبداهلل الصانع.
- محمد عبدالرزاق حمد الخالد.

وبتاريخ 26 شعبان 1412هـ الموافق 29 فبراير 1992م صدر المرسوم 	 
األميري رقم 92/30 المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
42 - السنة الثامنة والثالثون بتعيين ناصر حمد الرومي عضوا في 
مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر بدال من محمد صقر الفضالة 

وذلك للمدة المتبقية من عضوية األخير في المجلس.
المرسوم 	  1994م صدر  يناير   12 الموافق  1414هـ  رجب   30 وبتاريخ 

األميري رقم 94/20 المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
139 - السنة األربعون بتعيين الدكتور عبداهلل محمد عبداهلل أحمد 
للمدة  وذلك  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  في  عضوا 

المتبقية من عضوية المجلس.        
وفي عام 1995م صدر المرسوم األميري رقم 139 لسنة 1995 المنشور 	 

الحادية  السنة   -  215 العدد  اليوم  الكويت  الرسمية  الجريدة  في 
سنوات  أربع  لمدة  الهيئة  إدارة  مجلس  في  أعضاء  بتعيين  واألربعون 

اعتبارا من 1995/7/4م وهم:
- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.

- عبداهلل محمد عبداهلل.
- علي عبداهلل الصانع.

- محمد عبدالرزاق الخالد.
- محمد هادي العوضي.

- ناصر حمد الرومي.

- صالح حمد اليحيى.
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وبتاريخ 5 ربيع الثاني 1420هـ الموافق 18 يوليو 1999م صدر المرسوم 	 
الكويت  الرسمية  بالجريدة  المنشور  لسنة 1999م  رقم 170  األميري 
في  اعضاء  بتعيين  واألربعون  الخامسة  السنة   -  421 العدد  اليوم 

مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1999/7/4م وهم:
- محمد هادي العوضي.

- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.
-  ناصر حمد الرومي.
- علي عبداهلل الصانع.

- محمد عبدالرزاق الخالد.
- صالح حمد اليحيى.

- عبدالرحمن صالح المحيالن.
وبتاريخ 14 صفر 1422هـ الموافق 7 مايو 2001م صدر المرسوم رقم 	 

90 لسنة 2001م المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 514 
- السنة السابعة واألربعون بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة 

لشئون القصر للمدة المتبقية من مدة سلفه وهو:
- ناظم سلطان المسباح.

وبتاريخ 16 رمضان 1424هـ الموافق 11 نوفمبر 2003م صدر المرسوم 	 
رقم 269 لسنة 2003م المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
643 - السنة التاسعة واألربعون بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة 

العامة لشئون القصر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وهم:
- محمد هادي العوضي.

- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.
- ناصر حمد الرومي.
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- محمد عبدالرزاق الخالد.
- عبدالرحمن محمد الجالل.

- ناظم سلطان المسباح.
- عادل عيسى اليوسفي.       

صدر 	  2007م  ديسمبر   25 الموافق  1428هـ  الحجة  ذو   16 وبتاريخ 
المرسوم رقم 392 لسنة 2007م بتعيين أعضاء في مجلس إدلرة الهيئة 
العامة لشئون القصر المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
852 - السنة الرابعة والخمسون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وهم:

- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.
- عبدالرحمن محمد الجالل.

- عادل عيسى اليوسفي.
- سلمان داود السلمان الصباح.

- هزاع جاسم الحسيان.
- يوسف عبداهلل محمد شاهين الغانم.
- فؤاد عبداهلل عبدالعزيز العمر.       

صدر 	  2011م  اكتوبر   18 الموافق  1432هـ  القعدة  ذو   20 وبتاريخ 
في  أعضاء  تعيين  بتجديد  2011م  لسنة  رقم 398  األميري  المرسوم 
اعتبارا  أربع سنوات  لمدة  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
العدد  اليوم  الكويت  الرسمية  بالجريدة  المنشور  2011/12/25م  من 

1050 - السنة السابعة والخمسون وهم:
- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.

- عبدالرحمن محمد الجالل.
- عادل عيسى اليوسفي.
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- سلمان داود السلمان الصباح.
- هزاع جاسم الحسيان.

- يوسف عبداهلل محمد شاهين الغانم.
- فؤاد عبداهلل عبدالعزيز العمر.      

وبتاريخ 21 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 2016/1/31م نشر في جريدة 	 
الكويت اليوم العدد 1273 السنة الثانية والستون المرسوم رقم 6 لسنة 
2016 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر لمدة 
أربع سنوات اعتبارا من 14 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 2016/1/24 

وهم:
- عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع.

- عبدالرحمن محمد الجالل.
- د. عادل عيسى اليوسفي.

- سلمان داوود السلمان الصباح.
- هزاع جاسم الحسيان.

- يوسف عبداهلل محمد شاهين الغانم.
- عبدالرحمن شيخان أحمد الفارسي.





الفصل الثالث
المدراء العامون للهيئة ونوابهم
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أول مدير لدائرة األيتام في عام 1358هـ الموافق 1939م هو: 	 
خالد يوسف المطوع.

وقد ورد في كتاب "كوكبة من الرواد" الصادر من األمانة العامة لألوقاف 
- عام 2002م. في الصفحة 95 ما يلي:

)خالد يوسف المطوع: ولد عام 1912م في حي القناعات وتعلم في المدرسة 
المباركية حيث تتلمذ على يد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي خاصة في 
أنشئت عام  التي  األيتام  إدارة  أول من عمل في  الكتابة........... كان  أمور 
1939م وهو الذي أسسها حيث كان يشرف على إدارة أموال األيتام النقدية 
والعقارية بعد استالمها من األوصياء على القصر وكان رحمه اهلل يحاسبهم 
على كافة األمور المالية مهما قلت أو كثرت وفيما صرفت. وكان رحمه اهلل 
يصرف على األيتام بما يرضي اهلل ووفقا لمباديء الشريعة السمحاء واستمر 

يعمل في دائرة األيتام نحو الثالثين عاما(. 

وفي مقابلة مع/ عبد العزيز خالد يوسف المطوع أجرتها - جريدة عالم 
)هالة  اللقاء  هذا  في  تحاوره  وكانت   - 2009/1/11م  بتاريخ  الكويتية  اليوم 

عمران( نورد جزءا منها:
] س/ كيف جاءتك الوظيفة؟ ومن مسؤولك؟

ج/ إدارة األيتام في عهد ما قبل النفط، حيث كانت الكويت معتمدة في 
تجارتها على اللؤلؤ والتجارة الخارجية، وكان هناك من يموتون أثناء رحالتهم 
وسفرهم للبحث عن الرزق، وهنا انتبه المرحوم الشيخ أحمد الجابر كحاكم 
لوضع أسر هؤالء، ففكر في إنشاء إدارة لحماية األيتام، فأرسل إلى والدي - 
والشيخ عبدالعزيز حمادة القاضي لبحث طريقة تضمن أموال هؤالء األيتام 
الجابر  أحمد  الشيخ  فاختار  عليهم،  شرعياً  وصياً  يعتبر  نفسه  الوقت  وفي 



مسيرة الهيئة العامة لشئون القصر 42 

والدي كوصي شرعي على األيتام بموجب قانون، فأسس إدارة شؤون األيتام، 
وكان والدي مديرا لها وأحمد الربيعان محاسبا، وعبدالرحمن السريع كاتباً 
للتركات فيما كنت أنا كاتب العقار، فقد بنيت إدارة األيتام على أكتاف أربعة 
إلى 14 سنة   13 بين  ما  كان عمري   1950/10/1 تعييني في  كان  أشخاص، 
فأنا أصغر موظف في »إمارة الكويت«، وقد كنت وقتها متمرداً بعض الشيء 
من  مكرمة  تعد  وهذه  العمل،  هذا  في  والدي  مع  وانخرطت  لزمني  وسابقاً 
الحكام، وكانت المطبوعات تأتي من ادارة المعارف وكنا نصرف لهم المبالغ 

المالية، وقد اصبحت اآلن الهيئة العامة لشئون القصر[ انتهى االقتباس.
وقد استمر خالد يوسف المطوع مديرا عاما إلدارة األيتام حتى عام 1968م.

1968/5/28م 	  في  المضيان  سليمان  حمود  تعيين  تم  ذلك  بعد  ثم 
العدل(  بوزارة  األيتام  شئون  إلدارة  مدير  بتعيين  )مرسوم  بموجب 
المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 680 - السنة الرابعة 
عشرة حيث نص في مادته األولى: )يعين حمود سليمان المضيان وكيل 
إلدارة شئون  مديرا  الديوان  للعمل خارج  والمنتدب  المحاسبة  ديوان 

األيتام بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة(. 
ثم عين هزاع جاسم الحسيان في 1972/9/25م مديرا إلدارة األيتام 	 

بدرجة وكيل وزارة مساعد بموجب المرسوم األميري المنشور بالجريدة 
الرسمية الكويت اليوم العدد 899 - السنة الثامنة عشرة. 

ثم صدر قانون انشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم 67 لسنة 1983م 	 
للهيئة  يكون   [ والذي ينص في مادته رقم )8(  بتاريخ 1983/3/28م 
مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على 

عرض وزير العدل ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير.
ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء.
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في  محله  ليحل  نوابه  احد  العام  المدير  غياب  حالة  في  الوزير  ويندب 
ممارسة اختصاصاته[.

وعلى إثر ذلك صدر المرسوم األميري بتعيين هزاع جاسم الحسيان 	 
بدرجة  القصر  لشئون  العامة  للهيئة  عاما  مديرا  1983/4/24م  في 
وكيل وزارة والذي نشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1474 

- السنة التاسعة والعشرون.
والسيد هزاع الحسيان من مواليد 1932/12/4 وعين في الهيئة العامة 	 

لشئون القصر منذ أن كانت إدارة لأليتام في 1955/3/15 وتدرج في 
العمل إلى أن صار مديرا عاما لها.

ثم تاله عبدالمحسن عبداهلل المجحم في 1991/9/16م مديرا عاما 	 
بالجريدة  المنشور   91/98 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  للهيئة 
بدرجة  والثالثون  السابعة  السنة   -  18 العدد  اليوم  الكويت  الرسمية 

وكيل وزارة.
وهو من مواليد 1948/4/13 حصل على الشهادة الجامعية في إدارة 
الفترة  في  الوطنية  الصناعات  شركة  في  وعمل   1973 عام  األعمال 
في  الكويتي  التمويل  بيت  في  ثم   1978/7/31 حتى   1973/8/1 من 
الفترة من 1978/8/1 حتى 1982/6/30 بعدها عمل في إدارة محافظ 
استثمارية خالل الفترة من 1982/7/1 حتى 1986/11/9 وأصبح نائبا 
للمدير العام في الهيئة العامة لشئون القصر في الفترة من 1986/11/9 

حتى 1991/9/15 ثم مديرا عاما لها في 1991/9/16. 
بموجب 	  2001/11/6م  في  العليمي  محمد  علي  ذلك  بعد  عين  ثم 

المرسوم األميري رقم 296 لسنة 2001 المنشور بالجريدة الرسمية 
مديرا  بتعيينه  واألربعون  السابعة  السنة   - العدد 540  اليوم  الكويت 
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عاما للهيئة العامة لشئون القصر بدرجة وكيل وزارة على أن يعمل بهذا 
المرسوم في 2002/1/2م.

والسيد/ علي محمد علي العليمي من مواليد 1956/2/18 تخرج من 
رئيس  وظيفة  وشغل   1980/1/19 بتاريخ  محاسبة  تخصص  الجامعة 
قسم مالية القصر في الهيئة العامة لشئون القصر بتاريخ 1984/1/24 
ثم عين مديرا إلدارة مالية القصر بتاريخ 1987/4/1 ثم أصبح نائبا 
ثم مديرا  بتاريخ 1992/8/15  والمالية  للشئون اإلدارية  العام  للمدير 

عاما للهيئة العامة لشئون القصر بتاريخ 2002/1/2.
وتم تعيين براك علي الشيتان في 2015/2/9 بموجب المرسوم األميري 	 

رقم 29 لسنة 2015م المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 
1224 - السنة الحادية والستون بتاريخ 2015/2/22 مديرا عاما للهيئة 
العامة لشئون القصر بدرجة وكيل وزارة على أن يعمل بهذا المرسوم 
من تاريخ صدوره في 2015/2/9م والسيد/ براك علي براك الشيتان 
من مواليد عام 1966 حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت 
كلية التجارة قسم محاسبة عام 1990 تدرج في الوظائف اإلشرافية 
في وزارة المالية فشغل وظيفة مراقب إدارة التوجيه والنظم ثم مدير 
إدارة التوجيه والنظم ثم وكيال مساعدا لشئون المحاسبة العامة.. حاز 
على عضوية جمعية المحاسبين الكويتية وجمعية الروضة التعاونية.. 

ومن الخبرات التي حصل عليها:
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألوفست.

- رئيس لجنة متابعة مشروع هندسة العمليات بوزارة المالية.
- رئيس اللجنة العليا للمعلومات الجغرافية G.I.S بوزارة المالية.

- نائب رئيس اللجنة العليا للتحصيل الآللي بوزارة المالية.
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- المشرف العام لصندوق المتعثرين.
- المشاركة في أعمال لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس 

األمة.
- عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار.

- عضو لجنة دراسة قوانين وزارة المالية.
- عضو لجنة المقابالت الختيار المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات 

بوزارة المالية.
- عضو لجنة التخطيط بوزارة المالية.
- عضو لجنة الموظفين بوزارة المالية.

- عضو لجنة البعثات واإلجازات الدراسية والمهمات الرسمية بوزارة 
المالية.

- عضو لجنة صرف المنحة األميرية.
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نواب المدير العام

وزارة  	 وكيل  1963/7/14م  بتاريخ  تعيينه  تم  الربيعان:  ابرهيم  أحمد 
الذي  المرسوم األميري لسنة 1963م  األيتام بموجب  مساعد لشئون 

نشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 436 - السنة التاسعة.
الصادر  	 األميري  المرسوم  بموجب  الهمالن:   عبداهلل  ناصر  عبداهلل 

بتاريخ 11 رجب 1402هـ الموافق 24 ابريل 1983م المنشور في الجريدة 
الرسمية العدد 1474 - السنة التاسعة والعشرون.

عبدالمحسن عبداهلل المجحم: بموجب المرسوم األميري الصادر في  	
عام 1986م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1693 - السنة الثانية 

والثالثون.
علي محمد علي العليمي: بموجب المرسوم األميري رقم 149 لسنة  	

1992م الصادر بتاريخ 16 صفر 1413هـ الموافق 15 اغسطس 1992م.
عبدالرحمن نمش صالح النمش: بموجب المرسوم األميري رقم 149  	

لسنة 1992م الصادر بتاريخ 16 صفر 1413هـ الموافق 15 اغسطس 
1992م.

الصادر  	  94/8 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  بوراشد:  جاسم  بدر 
بتاريخ 22 رجب 1414هـ الموافق 4 يناير 1994م المنشور في الجريدة 

الرسمية العدد 138 - السنة األربعون.
أسامة عبدالعزيز العلي الخالد: بموجب المرسوم األميري رقم 115  	

لسنة 2001م الصادر بتاريخ 13 ربيع األول 1422هـ الموافق 5 يونيو 
السابعة  السنة   -  518 العدد  الرسمية  الجريدة  المنشور في  2001م 

واألربعون.
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	  10 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  المنصور:  عبداهلل  منصور  فوزي 
لسنة 2002م الصادر بتاريخ 14 ذو القعدة 1422هـ الموافق 27 يناير 
الثامنة  السنة   -  551 العدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور  2002م 

واألربعون.
	  82 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  بن شكر:  عبداللطيف فهد سعد 

مارس  الموافق 24  بتاريخ 10 محرم 1423هـ  الصادر  لسنة 2002م 
الثامنة  السنة   -  558 العدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور  2002م 

واألربعون.
	  180 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  القويضي:  غنيم  فالح  مبارك 

يوليو   20 الموافق  1430هـ  رجب   27 بتاريخ  الصادر  2009م  لسنة 
2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 934 - السنة الخامسة 

والخمسون.
المرسوم األميري رقم 97  	 أنور جاسم عبدالعزيز بورحمة:  بموجب 

لسنة 2011م الصادر بتاريخ 2 ربيع اآلخر 1432هـ الموافق 7 مارس 
2011م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1018 - السنة السابعة 

والخمسون.
رقم  	 األميري  المرسوم  بموجب  مشعل عبداللطيف حمد الحبشي:  

 7 الموافق  1432هـ  اآلخر  ربيع   2 بتاريخ  الصادر  2011م  لسنة   97
السنة   -  1018 العدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور  2011م  مارس 

السابعة والخمسون.
	  285 رقم  األميري  المرسوم  بموجب  الشاهين:  يوسف  خالد محمد 

لسنة 2013م الصادر بتاريخ 18 من ذي القعدة 1434هـ الموافق 24 
السنة  العدد 1151 -  الرسمية  الجريدة  المنشور في  سبتمبر 2013م 

التاسعة والخمسون.
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حسين عبداهلل باتل الرشيدي:  بموجب المرسوم األميري رقم 285  	
لسنة 2013م الصادر بتاريخ 18 من ذي القعدة 1434هـ الموافق 24 
السنة  العدد 1151 -  الرسمية  الجريدة  المنشور في  سبتمبر 2013م 

التاسعة والخمسون.
رقم  	 األميري  المرسوم  بموجب  البرجس:  عبداللطيف محمد  حمد 

2016/15 الصادر في 14 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 2016/1/24 
والمنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1273 السنة الثانية والستون 

بتاريخ 21 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 2016/1/31م. 
د/عبداللطيف أحمد عبداللطيف السنان: بموجب المرسوم األميري  	

الموافق  1437هـ  اآلخر  ربيع   23 في  الصادر   2016 لسنة   26 رقم 
 1275 العدد  اليوم  الكويت  جريدة  في  والمنشور  2016م  فبراير   2
الموافق  1437هـ  األولى  جمادي   6 بتاريخ  والستون  الثانية  السنة 

2106/2/14م.



الفصل الرابع
قوانين الهيئة
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قانون إعفاء دائرة األيتام من الرسوم

صدر القانون رقم 7 لسنة 1961م بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية 
الخاصة  الدعاوى  األيتام في حكم  دائرة  الصادرة من  األيتام  وتعتبر دعاوى 

بدوائر الحكومة في إعفائها من الرسوم القضائية.
القانون رقم 7 لسنة 1961

بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها
السابعة السنة   -  317 العدد  اليوم  الكويت  الرسمية  الجريدة  في  )نشر 

بتاريخ 1961/3/5م(
والذي نص في مادته الثالثة:

بتنظيم   1960 لسنة   12 رقم  والقانون  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  )في 
إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت تعتبر الدعاوى الخاصة بدائرة األيتام 

بالنيابة عن األيتام في حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة(.
وجاء في المذكرة اإليضاحية المرفقة لهذا القانون ما نصه:

)هذا وقد أنشأت الحكومة دائرة لأليتام ترعى مصالحهم وتقوم باإلشراف 
على أموالهم ويدخل في مهمتها الدفاع عن أموال األيتام بحيث تكون الدائرة 
التكاليف  تستوفي  الحكومة  وكانت  المحاكم  أمام  عليها  ومدعى  مدعية 
ومصروفات الدائرة من ربح أموال األيتام إال أن حضرة صاحب السمو أمير 
البالد المعظم أمر أن يعفي األيتام منها لذلك ولالعتبارات المتقدمة كان من 
الالزم - منعا لكل لبس - النص في المادة الثالثة على اعتبار دعاوى األيتام 

في حكم الدعاوى المرفوعة من الحكومة(.
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القانون رقم 4 لسنة 1974
في شأن إدارة شئون القصر

إبريل 	   2 الموافق  1394هـ..  األول  ربيع   9 بتاريخ  القانون  هذا  صدر 
1974م وهو يتكون من 25 مادة.. ونورد بعض مواده التي نصت على 

ما يلي:
مادة )1(:

 تكون إدارة شئون القصر إدارة قائمة بذاتها تتبع وزارة العدل وتتولى جميع 
االختصاصات المخولة للوصي أو القيم المعين من قبل المحكمة إلدارة شئون 

القصر طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وألحكام هذا القانون.
مادة )2(:

تتولى هذه اإلدارة:
أ  - الوصاية على القصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي لهم وعلى 

الحمل المستكن الذي ال وصي له.
تعين  لم  الذين  الكويتيين  وفاقديها من  األهلية  ناقصي  القوامة على  ب - 

المحكمة قيما إلدارة أموالهم.
ت - إدارة أموال األثالث التي يوصي بها على يدها.

مادة )3(:
تشكل هذه اإلدارة من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من الموظفين الفنيين 

واإلداريين والكتابيين.
ولدى  الغير  أمام  أموالهم  اإلدارة  هذه  ترعى  من  تمثيل  المدير  ويتولى 

القضاء كما ينوب عنهم في توقيع العقود واالتفاقيات.
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مادة )5(:
 يكون لإلدارة مجلس أعلى لإلشراف على شئون القصر ويتألف من تسعة 

أعضاء على الوجه اآلتي:
أوال: وزير العدل   رئيسا

ثانيا: سبعة أعضاء ممن عرفوا بالخبرة واألمانة يعينون بمرسوم بناء على 
عرض وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويختار المجلس من بينهم نائبا 

للرئيس يتولى رئاسة جلساته عند غياب الرئيس.
ثالثا: مدير إدارة شئون القصر أو نائبه عند غيابه. 

وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لهذا القانون ما يلي:	 
)لهذا عنيت الدولة بأمر اليتيم وأنشأت إدارة خاصة هي إدارة شئون 
األيتام لرعايته والمحافظة على ماله ونفسه وتنشئته النشأة الصالحة 
وتهيئته ألن يكون عضوا نافعا عامال في المجتمع ال أن يكون عضوا 
الكريم  القرآن  بهدي  ذلك  في  مستهدية  فيه  سمومه  ينفث  فاسدا 
واالجتماعية  التشريعية  النهضة  مع  ومتمشية  األمين  الرسول  وبسنة 
لكل من تستظله  الكريمة  الفاضلة  الحياة  البالد في سبيل  تعم  التي 

سماء الكويت.
يوسع  بما  األيتام  شئون  إدارة  تنظيم  إعادة  العدل  وزارة  رأت  ولهذا 
اختصاصها بحيث يشمل رعاية كافة الكويتيين ناقصي األهلية سواء 
كان ذلك بسبب القصر أو بسبب الجنون أو العته أو الغفلة وبما يكفل 
رعايتهم  اإلدارة  هذه  تتولى  لمن  بالنفع  يعود  بما  رسالتها  أداء  لها 

واإلشراف على شؤونهم والمحافظة على هذه األموال.
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ولما كان الغرض من قيام هذه اإلدارة هو حماية أموال القصر وغيرهم 
ممن هم بحاجة إلى هذه الحماية، ولما كان للفظ )أيتام( مدلول في 
اللغة ال يتسع لجميع من يراد حماية أموالهم، لهذا رؤي اختيار تعبير 
إدارة شئون  إلى  اإلدارة  اسم هذه  فعدل  الواقع  مع  تمشيا  أكثر  آخر 

القصر(.

وقد ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن 	 
إنشاء الهيئة العامة لشئون الُقّصر الذي صدر عام 1983م والمعمول 

به حاليا.
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قانون رقم 67 لسنة 1983
في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الُقّصر

صدر هذا القانون بتاريخ 13 جمادي الثانية 1403هـ	 
     الموافق 28 مارس 1983م

مادة )1(
وميزانية  اعتبارية  شخصية  لها  تكون  الُقّصر  لشئون  عامة  هيئة  تنشأ   
ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون الُقّصر. ويكون 
لهذه الهيئة جميع االختصاصات المخولة للوصي أو القّيم أو المشرف وعليها 
الواجبات المقررة عليهم حسب األحوال طبقا ألحكام هذا القانون والقانون 
المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فان لم يوجد فيهما نص 

طبقت أحكام الشريعة اإلسالمية.
مادة )2(

 تتولي هذه الهيئة:
 أ - الوصاية على الُقّصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي لهم وعلى 

الحمل المستكن الذي ال وصي له.
من  والغائبين  والمفقودين  وفاقديها  األهلية  ناقصي  على  القوامة   - ب 

الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما إلدارة أموالهم.
ج - اإلشراف على تصرفات األوصياء والقامة اآلخرين إذا عهدت إليها 

المحكمة بذلك.
د - إدارة أموال األثالث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها.
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مادة )3( 
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1 - وزير العدل رئيساً
2 - المدير العام للهيئة

تعيينهم  يكون  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  الكويتيين  من  أعضاء  سبعة   -  3
بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند 

غياب الرئيس.
مادة )4(

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثالثة 
من أعضائه.

للنظر  األقل  على  أشهر  ثالثة  كل  مرة  لالجتماع  المجلس  دعوة  ويجب 
في جدول أعماله وال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية 

األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
الحاضرين،  األعضاء  لعدد  المطلقة  باألغلبية  المجلس  قرارات  وتصدر 

فإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.

مادة )5(
تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء 

بناء على عرض وزير العدل.
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيال إذا تغيب عن حضور الجلسات 

ثالث مرات متتالية دون عذر مقبول.
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مادة )6(
يتولى مجلس اإلدارة رسم السياسة العامة للهيئة واإلشراف على تنفيذها 

وإصدار القرارات الالزمة لذلك وله على األخص:
1 - الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي 

للمشمولين برعاية الهيئة.
2 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعالقتها بالغير.

3 - إقرار اللوائح اإلدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4 - المحافظة على أموال من تتولي رعاية شئونهم الموجودة خارج البالد 

وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض 
األمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات 

اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
مادة )7(

على  وسريانه  المدني  القانون  من   3/137 المادة  بحكم  اإلخالل  عدم  مع 
الوصي أيا كان، ال يجوز للهيئة مباشرة التصرفات اآلتية إال بإذن مجلس اإلدارة:
  أ- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقال للملك أو مرتبا لحق عيني 

أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
  ب- التصرف في المنقوالت أو الحقوق الشخصية أو األوراق المالية فيما 

عدا ما يدخل في أعمال اإلدارة العادية.
  ج- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

  د- استثمار األموال وتصفيتها. 
  هـ- القيام باألعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها. 
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  و- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثالث سنوات أو لمدة تمتد إلى مابعد 
بلوغ القاصر سن الرشد ألكثر من سنة.

  ز- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم 
بها.

على  أو  التركة  على  أنها  يثبت  التي  بااللتزامات  االختياري  الوفاء    ح- 
المشمولين برعايتها.

  ط- تقدير النفقة الالزمة لمن تتولي رعاية شئونهم ولمن عليهم نفقتهم.
  ي- تقدير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولي رعاية شئونهم.

  ك- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها.
  ل- الصلح والتحكيم.

  م- قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود )ج، و، ك( يجوز للمجلس 
أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها اآلخرين أو لجنة من اللجان 

التي يشكلها في بعض هذه االختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.
التصرفات  تعتبر  المدني  القانون  من   2/137 المادة  أحكام  تطبيق  وفى 
المنصوص عليها في البند من )أ( الى )م( السابقة هى التي يجب على الوصي 
غير الهيئة العامة لشئون الُقّصر الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.

مادة )8(
يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء 

على عرض وزير العدل، ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير.
ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء.

في  محله  ليحل  نوابه  احد  العام  المدير  غياب  حالة  في  الوزير  ويندب 
ممارسة اختصاصاته.
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مادة )9(
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ 
قرارات مجلس اإلدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ 

وله على األخص:
1 - اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية 

الهيئة على مجلس اإلدارة.
2 - عرض التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة على مجلس اإلدارة وله 

أن يفوض ببعض اختصاصاته احد نوابه.
مادة )10(

تحل الهيئة العامة لشئون الُقّصر محل إدارة شئون الُقّصر التابعة لوزارة 
العدل وينقل إليها موظفوها، وتؤول للهيئة ما لهذه اإلدارة من حقوق وتلتزم 

بما عليها من التزامات.
مادة )11(

أموال  وكذلك  فاقديها  أو  األهلية  وناقصي  الُقّصر  أموال  استثمار  يكون 
الشريعة  ألحكام  وفقا  الهيئة  تديرها  التي  األموال  من  وغيرها  األثالث 

اإلسالمية.
ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من األموال 
رؤوس  جميع  عنهم  صفتها  تزول  من  بتسليم  تسمح  بنسبة  وذلك  بإسمها 
برعايتها  المشمولين  على  المشروعات  هذه  أرباح  توزع  أن  وعلى  أموالهم، 

بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجالتها.
مادة )12(

تعيينه وتحديد مكافأته سنويا  يتم  أكثر  أو  للهيئة مراقب حسابات  يكون 
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بقرار من مجلس اإلدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة 
التي عين فيها ويكون المراقب مسئوال عن ذلك أمام مجلس اإلدارة، وال يخل 

ذلك بالمراقبة السابقة والالحقة بديوان المحاسبة.
مادة )13(

المنطقة  مختار  يخطروا  أن  األموال  في  والشركاء  البالغين  الورثة  على 
خالل أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن ُقّصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا 
الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى مختار المنطقة 
أن يبلغ ذلك للهيئة العامة لشئون الُقّصر خالل أربعة وعشرين ساعة من وقت 

إبالغه أو علمه بذلك.
مادة )14(

تقوم الهيئة العامة لشئون الُقّصر بمجرد ورود البالغات المنصوص عليها 
في المادة السابقة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوق الُقّصر 
أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق 
المغلقة بحضور  التزامات، ولها في سبيل ذلك فتح األماكن  وما عليهم من 
واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا، أو بحضور 

أحد أعضاء النيابة العامة ولها استالم األموال والمنشآت وإدارتها.
مادة )15(

أو حمل  ُقّصر  المتوفى عن  أو شركاء  البالغين  الورثة  يجوز ألي من   ال 
مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة 
وحتى حصر الهيئة العامة لشئون الُقّصر لهذه األموال، على أن يتم ذلك خالل 
من  يتم  تصرف  كل  باطال  ويقع  بالوفاة  الهيئة  إبالغ  تاريخ  من  أشهر  ثالثة 

جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.
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مادة )16(
من  الغائب  أو  عليه  المحجور  على شركاء  السابقة  المادة  أحكام  تسري 
تاريخ الحكم بالحجر أو ثبوت الغيبة، وتعين الهيئة العامة لشئون الُقّصر قّيما 
على أمواله وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبالغ 

الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القّيم.
مادة )17(

اذا غاب الولي أو الوصي أو القّيم أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر 
لشئون  العامة  للهيئة  جاز  خطر  في  عليه  المحجور  أو  المستكن  الحمل  أو 
الُقّصر أن تطلب إلى المحكمة المختصة عزله ويجوز بناء على طلب الهيئة 

أن تعين المحكمة حارسا إلدارة األموال.
ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله، وعلى من 
صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم 
حساب مفصل عن مدة إدارته خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا 

امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع األمر إلى المحكمة.
مادة )18(

يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقصي 
يتولى  من  مع مصلحة  أو  عليه  القيم  أو  أو وصيه  وليه  مع مصلحة  األهلية 

الوصاية أو القوامة عليه.
مادة )19(

الهيئة  تتولى  المدني  القانون  من   )821( المادة  بحكم  اإلخالل  عدم  مع 
العامة لشئون الُقّصر إدارة األموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على 
الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة 
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وتتقاضي في هذه الحالة نسبة )5 %( من صافى عائد حصة غير المشمولين 
برعايتها.

ويسري على هذا المبلغ حكم المادة )22( من هذا القانون.
بإدارة  يعهد  أن  الهيئة  إدارة  المختصة ومجلس  المحكمة  ويجوز لكل من 
نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية 

الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك.
مادة )20(

بلوغه 18 عاما  المميز عند  للصغير  يأذن  أن  الهيئة  إدارة  يجوز لمجلس 
بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك وله أن يسحب هذا 

اإلذن أو يقيده.
وال يشترط في اإلذن أو سحبه أو تقييده أن يتم باشهاد رسمي.

مادة )21(
رأت  إذا  إال  كاملة،  ميالدية  سنة   21 القاصر  ببلوغ  الهيئة  وصاية  تنتهي 
الشأن  أو ذوي  الهيئة  بناء على طلب هذه  الوصاية عليه  المحكمة استمرار 
وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الوالية الشرعية لألب كما تنتهي قوامة الهيئة 

بالنسبة إلى المحجور عليهم يرفع الحجز عنهم.
وعلى الهيئة تسليم األموال إلى ذوي الشأن في مدة ال تجاوز ستة أشهر 
لذلَك فإذا  ينيبه  أو من  للهيئة  العام  المدير  بموجب محضر موقع عليه من 
تخلف ذوو الشأن عن االستالم خالل المدة رغم دعوتهم لذلَك رفعت الهيئة 

األمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك األموال.
مادة )22(

لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة ال تجاوز )5 %( من صافى عائد 
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استثمار األموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة 
األغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة )23(
ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الُقّصر وال للعاملين بها 
أن يشتروا أو يستأجروا ماال من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة 
التي  األثالث  أموال  أو  عليهم  القامة  أو  األوصياء  على  اإلشراف  أو  عليهم 
تتولى إدارتها وال أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو 
يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق 

المزاد العلني.
 ويقع باطال كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

مادة )24(
كل مخالفة ألحكام المادتين 13 و17 من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة 

ال تجاوز 500 دينار.
مادة )25(

يلغي القانون رقم )4( لسنة 1974 في شأن إدارة شئون الُقّصر، ويستمر 
العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما ال يتعارض مع أحكام هذا 

القانون، وذلك حتى تعدل أو تلغي طبقا ألحكامه.
مادة )26(

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.





الفصل الخامس
من أنشطة الهيئة
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أواًل: ثلث عبداهلل العثمان رحمه اهلل

من األعمال التي تقوم بها الهيئة وفقا للمادة الثانية من قانون إنشائها 	 
أكبر األثالث  بها على يدها( ومن  التي يوصي  أموال األثالث  )إدارة 
التي تديرها الهيئة ثلث عبداهلل العثمان رحمه اهلل منذ خمسين عاما 

وال زالت تديره باقتدار.
العوازم حي 	  فريج  ولد عام 1897م في  العثمان  عبداهلل عبداللطيف 

عام  نهاية  إنشائها  بداية  مع  المباركية  المدرسة  إلى  انضم  الوسط 
1911م ونظرا لتميزه عين معلما في مدرسة المباركية وهو ال يزال في 
سن السادسة عشر وفي عام 1931م أسس مع إخوته مدرسة العثمان 
األهلية في حي الوسط.وفي عام 1935م عمل عبداهلل العثمان رحمه 
تبوأ  حتى  مناصبها  في  وتدرج  كاتب  بوظيفة  الكويت  بلدية  في  اهلل 
منصب مدير بلدية الكويت إبان رئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح. 
وبعد تقاعده من بلدية الكويت في عام 1948م عمل في المجال العقاري 
وبارك اهلل له في رزقه فنمت ثروته وامتد عمله الخيري إلى خارج بلده 

في العالمين العربي واإلسالمي.
وقد وافته المنية في 1965/12/5م وكان قبل وفاته قد أوصى بوصيتين 
األولى في عام 1956م والثانية عام 1962م بثلث ماله بأن تتولى عليه 
بموجب  الوصيتين  هاتين  إثبات  تم  وقد  الكويت.  في  األيتام  دائرة 
حكم المحكمة رقم 1966/65 أحوال والقاضي في منطوقه: )بإثبات 
الوصيتين واإلذن إلدارة األيتام بصفتها وصية على القصر وعلى الثلث 

الخيري بكافة التصرفات التي فيها المصلحة(.
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وقد قامت الهيئة العامة لشئون القصر بهذه المهمة خير قيام حيث 	 
أن هذه الوصية، مقسمة لقسمين منها قسم للعمل الخيري وقسم آخر 
يعود على الورثة، ومن فضل اهلل عز وجل فان الثلث نمى وأصبح له 

نصيب كبير في أعمال الخير والبر في الكويت وخارجها.
إدارتها 	  في  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  على  المحكمة  أثنت  وقد 

كلي  مدني  تجاري  دائرة  الكلية  المحكمة  وذلك في حكم  الثلث  لهذا 
حكومة/6 الصادر بتاريخ 2004/1/12م في القضية رقم 2001/4103 

حيث قالت المحكمة في الصفحة السادسة من هذا الحكم:

 )فإن المحكمة ترى أن الهيئة التزمت إرادة الموصي في صرف المبالغ إذ 
أن صرفها قد تم في أوجه الخير وعلى القصر المشمولين بوصاية الهيئة(.
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ثانيًا: مقابلة مع علي العليمي 
مدير عام الهيئة السابق

حوارا 	  2010/6/3م  بتاريخ   )965( عددها  في  النهار  جريدة  نشرت 
للهيئة  السابق  العام  المدير  العليمي  محمد  علي  السيد/  مع  أجرته 

العامة لشئون القصر تحت عنوان:
المتوفين  أبناء  من  ر«  الُقصَّ »هيئة  تشملهم  فرد  ألف   14 )العليمي:   

واألسرى وفاقدي األهلية والمحجور عليهم( هذا نصها:
] أكد مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر علي العليمي ان تجربة دولة 
الكويت في مجال رعاية القصر والعناية بشئونهم على النحو المتقدم 
كانت حافزا لدول المنطقة خصوصاً مجلس التعاون الخليجي وبعض 
الدول العربية الشقيقة لألخذ بهذا النموذج الرائد الذي ثبت نجاحه في 
التطبيق العملي وأصبح معلما من المعالم الحضارية. وقال العليمي انه 
خالل السنوات الماضية استطاعت الهيئة من خالل برامجها تطوير 
الخدمات االجتماعية تجاه المشمولين بالرعاية والمحافظة على حقوق 
ومكتسبات القصر وتنمية أموالهم وتطوير النظم التشريعية واالدارية 
والمالية واالرتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة ترعى أكثر 
داخل  كثيرة  فئات  من  بالرعاية  المشمولين  من  قاصر  ألف   14 من 
واألسرى  عليهم  والمحجور  القصر  من  المتوفين  أبناء  بينهم  الكويت 
والمفقودين وفاقدي األهلية وغيرهم من الفئات األخرى. وأوضح أن 
إليها حتى بلوغه سن  الهيئة تتميز بأنها ترعى الشخص منذ دخوله 
الرشد مشيرا إلى أنها تنمي ممتلكات المشمولين بالرعاية وتمنحهم 
األرباح التي وصلت في السنوات السابقة إلى 10 في المئة. وأضاف 
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ان الهيئة تقدم مساعدات للمشمولين بالرعاية ومنها تأثيث المنازل 
وترميمها وشراء السيارات والعالج على نفقتها وتسيير رحالت العمرة 
الطالب  تكريم  حفالت  وإقامة  الخصوصية  الدروس  وتنظيم  والحج 
وفق  الرواتب  ومنح  السكن  توفير  عن  فضال  المتفوقين  والطالبات 
إلى  باإلضافة  للمساعدات  المستحقين  على  تنطبق  محددة  شروط 
توزيع الحقائب المدرسية في بداية العام الدراسي والتي تكفي على 
رمضان  شهر  حلول  قبل  الرمضانية  اإلعانة  وكذلك  كامل  عام  مدار 
المبارك والمساعدات الدورية وهذه المساعدات تتم من قبل الزكاة 

واإلعانة التي تقدمها الدولة لشئون القصر وفيما يلي نص الحوار:
س / الهيئة العامة لشئون القصر هيئة ذات أهداف انسانية ورسالة نبيلة، 

متى أنشئت وما هي األهداف التي أنشئت ألجلها ؟

 ج / الهيئة العامة لشئون القصر هيئة ذات أهداف انسانية ورسالة نبيلة 
أنشئت باسم دائرة األيتام في عهد الشيخ احمد الجابر الصباح رحمه 
اهلل، ثم توالت عليها قوانين في عام 1974 في شأن إدارة شئونها وفي 
عام 1983 صدر قانون في شأن انشاء الهيئة العامة لشئون القصر وهي 
تتولى الوصاية على القصر الكويتيين، والقوامة على ناقصي األهلية 
أو فاقديها ويتولى وزير العدل رئاسة مجلس ادارة الهيئة التي تقدم 
خدمات ومزايا للمشمولين بوصايتها وهي رعاية األيتام وهي عبارة عن 
وصايا على القصر وخدمات استثمارية واجتماعية وقانونية وعقارية 
تنويع المجاالت االستثمارية  إلى  الهيئة  وتعليمية وادارية، وقد سعت 
واغتنام الفرص المتاحة للحصول على أعلى العوائد الممكنة لصالح 
أبنائها والمشمولين برعايتها حيث بلغت نسبة األرباح الموزعة 10 في 
المئة على أرصدتهم المتحركة لدى الهيئة، اما المشمولون برعايتها 
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ممن ال يملكون أرصدة لديها فان الهيئة تصرف لهم رواتب ومخصصات 
مالية، وتتولى ترميم مساكنهم وتأثيثها، أما المشمولون بوصاية الهيئة 
ممن يقيمون مع أمهاتهم خارج دولة الكويت فإن الهيئة تتولى باالضافة 
الى المخصصات المالية تسديد أقساط الدراسة الجامعية ومصاريف 

الكتب عنهم ويتم متابعتهم من قبل لجان تعمل بالهيئة.
●  جهود مثمرة

الصعيد  على  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  جهود  ثمرة  عن  حدثنا  س/   
االداري والخدمي؟

 ج / ثمرة جهود الهيئة العامة لشؤون القصر على الصعيد اإلداري والخدمي 
مشروعها  أتمت  فقد  األصعدة،  مختلف  على  عدة  نجاحات  حققت 
ولتأخذ  المعلومات  ثورة  لتواكب  المعلومات«  نظم  هندسة  »إعادة 
باألساليب العلمية المتطورة في تحديث أعمالها فحصلت الهيئة على 
جائزة )iso( في هذا المجال كما أحرزت الهيئة المركز األول لجائزة 
لألوقاف على مستوى  العامة  األمانة  نظمتها  التي  المؤسسي  التميز 
الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، كذلك فازت 
فعاليات  ضمن  االداري  االبداع  مسابقة  في  األول  بالمركز  الهيئة 
الهيئة  وفازت  المواصالت،  بوزارة  والتدريب  للتطوير  األول  الملتقى 
التجارب  ضمن  اإلداري  التفوق  درع  بمسابقة  األول  بالمركز  أيضا 
ومؤسساتها،  الدولة  وأجهزة  وزارات  مستوى  على  الناجحة  اإلدارية 
وفي أرفع وسام لها توج مجلس األمة جهودها خالل جلسات مناقشة 
لدولة  مفخرة  بأنها  النبيلة  رسالتها  واصفا  عديدة  لمرات  ميزانيتها 
الكويت وجديرة بان تحذو حذوها مؤسسات الدولة، كما أحرزت الهيئة 

المركز األول في الشفافية والخدمات.
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وما يعتبر مفخرة لدولة الكويت أيضا ويشعرنا جميعا بالزهو والغبطة 
والسرور أن تقتبس دول مجلس التعاون الخليجي الخمس قانون الهيئة 
العامة لشئون القصر وتعتبره مرجعا لتطبيقه واعتباره نموذجا يحتذى 
على مستوى المنطقة وأصبح قانون إنشائها أساسا للقانون الموحد 
التعاون  مجلس  دول  من  واعترافاً  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
الخليجي بريادة تجربة الهيئة العامة لشؤون القصر في دولة الكويت. 
التعاون  مجلس  دول  من  متتابعة  وفود  الكويت  دولة  إلى  تصل  كما 
الخليجي لتتلقى برامج تدريبية مكثفة في الهيئة تساعدهم على حسن 

تطبيق تجربة وقانون الهيئة في دولهم وعلى مواطنيهم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قراراً بإنشاء هيئة 
من  دولة  كل  في  الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  القاصرين  لرعاية 
الدول واقتبس الفكرة الغالبية من الكويت، وهذا يعتبر مفخرة لدولة 
مجلس  دول  في  أنشئت  التي  المؤسسات  جميع  أن  مؤكدا  الكويت، 
خبرة  لكسب  للتدريب  موظفيها  من  الكثير  بعثت  الخليجي،  التعاون 
من قبل العاملين في الهيئة العامة لشئون القصر، كذلك حرصت دول 
المجلس على أن تأخذ كل النظم اإلدارية واإلجراءات التي قامت بها 

الهيئة لتطويرها.
لقد تطورت تطورا كبيرا ومن خالل تطورها حازت على كثير من التميز 
لتبسيط العمل واإلجراءات لصالح األيتام، وإن من أهداف الهيئة أن 
لديها نظاماً متطوراً من خالل الحاسب اآللي لخدمة القصر من خالل 
أسلوب  بأفضل  للمراجع  المعاملة  توصيل  خالل  ومن  المعلومة  دقة 

وإيصال خدمات شؤون القصر إليهم قبل استدعائهم إلى الهيئة.
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●  تنمية األموال
 س/ أموال الهيئة العامة لشئون القصر أين تستثمر وفي إي قطاع؟

 ج / تستثمر أموال الهيئة في القطاع اآلمن من خالل قطاع تنمية أموال 
االستثمارية  والمحافظ  الصناديق  في  وذلك  وعالميا  محليا  القصر 
والعقارية كما تحرص الهيئة على أن تتوافق استثماراتها مع الضوابط 
الشرعية التي تم اعتمادها من اللجنة الشرعية في الهيئة بعيدا عن 
المضاربة للمحافظة على أموال القصر، والعمل على المحافظة على 
بيع األسهم وتسليم أسهم القصر ومتابعة الشركات المصفاة وتحصيل 
مستحقاتهم واألرباح النقدية لهم وإيداعها بحساباتهم الخاصة ولقد 
تم توزيع أرباح عام 2009 في قمة األزمة المالية بواقع 10 في المئة 
دليل  وهذا  المخاطر  قليلة  استثمارات  خالل  من  مالية  أرباح  وهي 
على أن الهيئة حققت أرباحاً جيدة في أسوأ الظروف التي مرت على 

مستوى العالم.
المساهمة في  إنما تشارك في  الهيئة ال تضارب  أن  وأود أن أوضح 
تأسيس الشركات وغيرها من المشاريع اآلمنة التي تنفذها من خالل 
لجنة تنمية أموال القصر والتي تنظر في مثل هذه المشاريع بما يتوافق 

مع مصلحة المشمولين بالرعاية.
●  المبنى الجديد

س/ ماذا بشأن المبنى الجديد للهيئة؟

في  الجديد  القصر  لشئون  الهيئة  مبنى  تصميم  من  االنتهاء  اآلن  تم  ج/ 
منطقة المرقاب وهذا المبنى يتكون من 23 دوراً وأن العمل في المبنى 
الجديد للهيئة سيبدأ خالل األشهر المقبلة، ومن المقرر ان ينجز في 
غضون 4 سنوات أي في عام 2014، ولقد تأخر انجاز المبنى الجديد 
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الدولة،  الروتين الحكومي، وتشابك االختصاصات بين جهات  بسبب 
والهيئة ليست مسؤولة وحدها عن هذا التأخير.

بكل  وعملت  الجديد  المبنى  مخططات  وضع  من  انتهت  اإلدارة 
للمجلس  العامة  األمانة  مع  دائم  اتصال  على  الهيئة  وإدارة  جهدها 
األعلى للتخطيط، كما أن المشروع أدرج ضمن جدول أعمال الحكومة 
وبالتالي نحن قريبون جدا من البدء بهذا المشروع الذي طال انتظاره 
كثيرا، وقد قدمت وزارة اإلشغال جدول مشروع البناء للطرح والترسية 
لسنة 2010 وحسب خطة البناء التي قدمتها فسوف يتم البدء بإنشاء 
المبنى الجديد للهيئة وسيستغرق بناؤه 4 سنوات وهو مجاور لمبنى 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
●  الربط اإللكتروني

س/ هل هيئة شئون القصر تسير في اتجاه تنفيذ مشروع الربط االلكتروني 
برعاية  المشمولين  معامالت  تسهيل  بهدف  الدولة  مؤسسات  مع 

الهيئة؟

ج/ إن الهيئة تسير في اتجاه تنفيذ مشروع الربط االلكتروني مع المؤسسات 
والدوائر الحكومية بالدولة بهدف تسهيل المعامالت المتعلقة بالقصر 

المشمولين برعاية الهيئة.
تواجه  التي  الصعوبات  كافة  تذليل  اطار  في  الهيئة  لسعي  وذلك 
الجهات  من  الكثير  مع  تتعاون  الهيئة  وأن  بالرعاية  المشمولين 
الحكومية حيث عملت الهيئة مؤخرا على فتح مكتب لوزارة الداخلية 
القصر  معامالت  جميع  إلنجاز  الهيئة  في  لها  مكتبا  خصصت  التي 

وغيرها من المعامالت األخرى.
االلكترونية  الحكومة  تحديات  مؤتمر  في  أخيراً  الهيئة  شاركت  وقد 

الذي عقد في سنغافورة بمشاركة 30 جهة محلية.
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س/ ماذا بشأن القصر الكويتيين المتواجدين في الخارج؟

ج/ تحرص الهيئة على متابعة أوضاع القصر وأحوالهم وتوفير كل احتياجاتهم 
في  المتواجدين  الكويتيين  القصر  سيما  وال  الحياتية  ومتطلباتهم 
إلى  وآخرها  الدول  إلى  متعددة  بزيارات  الهيئة  قامت  وقد  الخارج، 
مصر لمتابعة أحوال القصر الكويتيين المتواجدين مع ذويهم حيث تتم 
متابعتهم ودراسة أحوالهم من حيث الشؤون التعليمية والمسكن المالئم 
وتوفير احتياجاتهم الحياتية والمعيشية والتأكد من أنهم يعيشون حياة 
كريمة، وهذه الزيارات ترفع من معنوياتهم النفسية وذويهم والتعرف 
في  تذليلها خاصة  ومحاولة  تواجههم  قد  التي  المشكالت  ابرز  على 

المستندات الشخصية الخاصة بهم.
●  محاضرات توعوية

هذه  من  الهدف  وما  للقصر  توعوية  محاضرات  تقيم  الهيئة  هل  س/ 
المحاضرات؟

في  دورات  بإعداد  القصر  أبنائها  مستوى  رفع  على  حريصة  الهيئة  ج/ 
إدارة المشاريع الصغيرة ودورات في مجال الحاسب اآللي كما تقيم 
الهيئة دروس تقوية للقصر المتعثرين دراسيا لرفع مستواهم العلمي 

والدراسي [ انتهى.
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ثالثًا: المؤتمر العام للهيئة

عقدت الهيئة العامة لشئون القصر مؤتمرين عامين في الكويت خالل 	 
مسيرتها حتى اآلن األول في عام 2006م... والثاني في عام 2014م.

المؤتمر األول للهيئة العامة لشئون القصر
انعقد في الكويت يومي 27 و28 مارس من عام 2006م وانتهى إلى 

تقرير التوصيات اآلتية:
)الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين والمرسلين 

ورحمة اهلل للخالئق أجمعين وعلى آله وصحابته وبعد..
انطالقا من رغبة دولة الكويت في نقل تجاربها الناجحة في التعامل 
اإلنساني الرفيع مع أفراد وشرائح المجتمع المختلفة ورغبة منها في 
باتت  حيث  القصر  مع شريحة  التعامل  في  المتميزة  تجربتها  تعميم 
الهيئة العامة لشئون القصر وجهة العديد من ممثلي مجلس التعاون 
الخليجي العاملة مع هذه الشريحة ومحط أنظارهم بهدف االستطالع 
واالستفادة من هذه التجرية الحية في مجتمعاتهم فقد دعت الهيئة 
العامة لشئون القصر في دولة الكويت إلى عقد المؤتمر األول للهيئة 

العامة لشئون القصر في دولة الكويت تحت عنوان:

)إدارة آمنة ألموال القصر ورعاية متميزة الحتياجاتهم(
ناصر  الشيخ/  سمو  الوزراء  مجلس  رئيس  من  كريمة  برعاية  وذلك 
المحمد األحمد الصباح وقد أناب عنه معالي الدكتور/ عبداهلل معتوق 
مجلس  رئيس   - اإلسالمية  والشئون  واألوقاف  العدل  وزير  المعتوق 
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إدارة الهيئة العامة لشئون القصر وذلك في الفترة من 27 - 28 صفر 
جلساته  المؤتمر  وتابع  2006م..  مارس   28  -  27 الموافق  1428هـ 
النقاشية  والحلقات  الجلسات  من  يومين  مدى  على  ومساء  صباحا 

حيث ألقيت ونوقشت األوراق المقدمة من السادة المشاركين.
المشاركون  اتخذها  التي  التوصيات  معلنا  أعماله  المؤتمر  واختتم 
الكويت  دولة  ألمير  والتقدير  الشكر  عظيم  المشاركون  سجل  وقد 
سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح على احتضان دولة الكويت 
والضيوف  المشاركين  شملت  التي  الكريمة  الضيافة  وعلى  للمؤتمر 

والحضور مع خالص الدعوات لسموه حفظه اهلل.
وجاء هذا المؤتمر من منطلق حرص دولة الكويت على تفعيل دور مؤسسات 
العمل االجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اسفرت أوراق 

المؤتمر والمناقشات والمداخالت على التوصيات اآلتية:

يدعو المؤتمر إلى تنظيمه بشكل دوري على أن يعقد في كل عام في  - 1
إحدى دول مجلس التعاون.

يدعو المؤتمر إلى تفعيل الزيارات الميدانية بين الجهات المشاركة  - 2
الخبرات  على  واالطالع  الروابط  لتوثيق  التعاون  مجلس  دول  من 

الفنية والمهنية لدى كل دولة.
المشاركة  - 3 الجهات  بين  التواصل  سبل  تفعيل  إلى  المؤتمر  يدعو 

التعاون  مجلس  دول  من  دولة  كل  في  التشريعات  من  لالستفادة 
ومعرفة العقبات التي تصادف كل منها في عملية تطبيق القوانين 
الناجحة  الخاصة بشئون القصر ومن في حكمهم، وإيجاد الحلول 

لها.
القصر  - 4 بأموال  االستثمار  آليات  ربط  ضرورة  على  المؤتمر  يؤكد 
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باألهداف العامة للهيئات بدول مجلس التعاون بما في ذلك تنمية 
األصول وتعزيز القنوات االستثمارية لزيادة العوائد.

يؤكد المؤتمر على أهمية تنمية أساليب الرعاية النفسية واالجتماعية  - 5
للقصر واالستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال.

يدعو المؤتمر إلى تعميم المادة )13( من قانون الهيئة رقم 1983/67  - 6
بنص  الوفاة  حاالت  عن  اإلبالغ  شأن  في  التعاون  مجلس  دول  بين 
القانون لحفظ أموال المشمولين برعاية الهيئة العامة لشئون القصر.

مشاريع وبرامج عملية:
تشكيل مجلس استشاري من اختصاصيين ومستشارين في مجاالت  - 7

بدول  القصر  برعاية  بالمشمولين  تعنى  التي  بالهيئات  االستثمار 
مجلس التعاون.

التعاون  - 8 مجلس  دول  بين  مشتركة  مشاريع  بإنشاء  المؤتمر  يوصي 
في المجال االستثماري لصالح المشمولين بالرعاية في هذه الدول 

وبتيسير العمليات االستثمارية في ما بينها.
يوصي المؤتمر بإنشاء مركز معلومات مشترك يحوي كافة البيانات  - 9

في  ومن  بالقصر  المعنية  الجهات  حول  واالحصائيات  والمعلومات 
حكمهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

يوصي المؤتمر بإنشاء معهد تدريبي متخصص يختص بتنظيم دورات  - 10
تخصصية:

بمسئوليات  للنهوض  ومن في حكمهم  القصر  فئة  مع  للمتعاملين   - أ 
بما  معهم  التعامل  بمستوى  واالرتقاء  الفئة  لهذه  المقدمة  الخدمة 
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يحقق لها وضعية اجتماعية متميزة على صعيد األوجه االجتماعية 
والتربوية والنفسية.

كافية  بفترة  الرشد  سن  بلوغهم  قبل  حكمهم  في  ومن  للقصر   - ب 
لتأهيلهم للحياة المستقبلية.

يوصي المؤتمر بإنشاء مركز متخصص تكون مهمته إجراء الدراسات  - 11
والبحوث المتخصصة في الجوانب االجتماعية والتربوية والنفسية 
التي تساعد على تحقيق فعالية البرامج الموجهة للقصر ومن في 

حكمهم.
يوصي المؤتمر بعمل دليل خليجي لتوحيد مجاالت الرعاية في مجال  - 12

رعاية القصر ومن في حكمهم.
يوصي المؤتمر باستحداث جائزة األرملة المثالية في كل دولة من  - 13

دول مجلس التعاون وسيتم اإلعالن عن تفاصيلها الحقا.
والجهات  - 14 للهيئات  تتيح  التي  التشريعات  إيجاد  إلى  المؤتمر  يدعو 

المعنية برعاية شئون القصر في دول مجلس التعاون حرية التقاضي 
الجهات  هذه  في  القانوني  للجهاز  والسماح  القضاء  أمام  المباشر 
بالترافع أمام القضاء بجميع درجاته وأنواعه لجميع القضايا الخاصة 

بالقصر بما يعود بالنفع العام على المشمولين بالرعاية(.

المؤتمر الثاني للهيئة العامة لشئون القصر
أقيم في الكويت في الفترة من 18 - 19 مارس 2014م تحت شعار:

)وإن تخالطوهم فإخوانكم( سورة البقرة آية 220.
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	  وقد نشرت جريدة السياسة بتاريخ 2014/3/19م ما يلي:
)افتتح المؤتمر الثاني لرعاية القصر بمشاركة خليجية(.

 العجمي: العناية باأليتام والقصر شامة على جبين الدولة:
إدارة  مجلس  رئيس  االسالمية  والشئون  االوقاف  وزير  العدل  وزير  قال 
الهيئة العامة لشؤون القصر الدكتور نايف العجمي إن العناية باأليتام والقصر 
الفئة تحتاج منا جميعا حكومة  أن هذه  إلى  الدولة، الفتا  شامة على جبين 
وشعبا االهتمام بشئون أفرادها ورعايتهم الرعاية النفسية والمادية والمعنوية، 
تعد  التي  القصر  شئون  رعاية  في  الكويت  بتجربة  ذاته  الوقت  في  مشيداً 
العجمي  وذكر  متينة.  أسس  على  والقائمة  والرائدة  خليجياً  األولى  التجربة 
لشئون  العامة  الهيئة  تقيمه  الذي  القصر  لرعاية  الثاني  المؤتمر  افتتاح  في 
القصر تحت شعار )وإن تخالطوهم فإخوانكم( صباح أمس وذلك بمشاركة 
وفود خليجية أن هذا المؤتمر يأتي بعد مرور 75 عاماً على إنشاء الهيئة وذلك 
في وقت اصبحت المجتمعات الحضارية المعاصرة تعنى بالقطاع االجتماعي 
االجتماعي  االستقرار  عناصر  أهم  كأحد  خاص  بوجه  واألسري  عام  بوجه 
والنفسي لدى أفراد األسرة والتي تشكل نواة المجتمع. وأضاف: إن القرآن 
الكريم حض على حسن رعاية األيتام وضمان حقوقهم وأن اهلل سبحانه وتعالى 
توعد من يأكل أموال اليتامى ظلماً، الفتا الى أن االسالم عندما جاء قد اصلح 
األوضاع الشاذة القائمة آنذاك في حق اليتامى من إهانة لهم وأكل أموالهم 
وهضم حقوقهم فرفع اهلل من شأن اليتامى وأمر بالمحافظة على حقوقهم 
الشخصية وتنمية أموالهم وجعل المجتمع حارسا عاما على حقوقهم. وبين 
المتميزة  الخطوات  من  المزيد  نحو  انطالقاً  جاء  المؤتمر  هذا  أن  العجمي 
التي تقوم بها الكويت في مجال رعايتها لشئون القصر من جميع الجوانب 
القصر في  العامة لشئون  الهيئة  التي حازت عليها  العريقة  ونظرا لسمعتها 
قامت  التي  العديدة  الزيارات  على ضوء  أنه  وأضاف  القطاع.  لهذا  رعايتها 
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بها الوفود الخليجية للهيئة للوقوف على ما تقدمه من خدمات شتى للقصر 
لتفقد  الهيئة  شكلتها  التي  الوفود  زيارات  خالل  ومن  برعايتها  المشمولين 
للقصر  اإلقليمي  المؤتمر  هذا  جاء  الكويت  خارج  المقيمين  القصر  اوضاع 
بمشاركة كريمة من ذوي االختصاص في هذا المجال من جميع دول مجلس 
المؤتمر  ان  وأوضح  النظر.  ووجهات  المعلومات  لتبادل  الخليجي  التعاون 
يهدف إلى تبادل الخبرات المهنية الميدانية بين مؤسسات العمل االجتماعي 
العاملة مع شريحة القصر في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التوصل 
الى تحديد مقومات العمل األساسية للتعامل مع هذه الشريحة في مختلف 
اوجهها االجتماعية والنفسية والتربوية واالستثمارية والعمل على إيجاد برامج 
في  العجمي  الوزير  وتمنى  الخليج.  دول  في  المماثلة  الهيئات  بين  مشتركة 
سلسلة  من  حلقة  يعد  الذي  المؤتمر  هذا  في  للجميع  التوفيق  كلمته  ختام 
واالستثمارية  التشريعية  المحاور  جميع  من  القصر  قضايا  تعالج  مؤتمرات 
واالجتماعية والنفسية. من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر 
علي العليمي أن رسالة الهيئة منذ نشأتها حرصت على أن تحتضن كل أبنائها 
يملكون  الذين  األغنياء  القصر  رعاية  على  فحرصت  طبقاتهم،  مختلف  من 
المال وكذلك الذين ال يملكون المال من المشمولين بوصايتها لحين بلوغهم 
الواقية لهذه الفئة من المجتمع  سن الرشد، فكانت فكرتها نموذجا للمظلة 
أموال  استثمار  الهيئة حرصت على  أن  وأضاف  والمعيل.  األب  ممن فقدت 
القصر األغنياء وتنمية ممتلكاتهم تعظيما لمواردهم وتعزيزا لمكتسباتهم من 
المخاطر  الواضحة في مجاالت عديدة قليلة  السياسات االستثمارية  خالل 
السياسية  الظروف  أحلك  في  حتى  تتأثر  ان  دون  اإلسالمية  الشريعة  وفق 
لحساباتهم  أضيفت  سنوية  أرباحاً  حققت  الهيئة  أن  موضحا  واالقتصادية، 
وتراوحت  المتحركة  الحسابات  أرصدة  على  توزع  التي  النسب  أعلى  وهي 
الهيئة  فقامت  المال  يملكون  ال  الذين  القصر  أما  وتابع:  و15 %.   % 8 بين 
بإعانتهم وحرصت على مد يد العون لهم فتزايدت قيمة المساعدات المقدمة 
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بعد  عاما  المبالغ  هذه  وتنامت  األخيرة  السنوات  خالل  منهم  للمستحقين 
سواء  برعايتها  للمشمولين  خدمات  أيضا  تقدم  الهيئة  أن  إلى  مشيرا  عام، 
الدولة  أن  مبينا  مجانية،  بصورة  قانونية  أو  عقارية  او  مالية  او  اجتماعية 
تكفلت بجميع هذه الخدمات على نفقتها دون أن تحمل القصر أي مبالغ نظير 
الهيئة شهدت خالل السنوات األخيرة  مصاريف هذه اإلدارة. ولفت إلى أن 
عمال وخططا طموحة أثمرت انجازات كبيرة فازت من خاللها بجوائز عديدة 
على جميع األصعدة إداريا وخدميا وتقنيا حققتها بسواعد كويتية، التي تنامت 
المشمولين  كلمة  ألقى  بدوره  فيها..  العاملين  مجموع  من   % 95 نسبة  إلى 
وتقديرهم  عن شكرهم  )معربا  الحالق:  عبدالرحمن  الطفل  القصر  برعاية 
لمجلس إدارة الهيئة ومديرها العام وموظفيها على ما يبذلونه من جهد واضح 
لخدمتنا ورعايتنا طوال فترة احتضانهم لنا، كما انكم تميزتم بتقديم الدعم 
االجتماعي والمعنوي وساهمتهم ايضاً بتنمية أموالنا(. يذكر أن وفوداً خليجية 
من السعودية واالمارات والبحرين وعمان وقطر تشارك في المؤتمر(( انتهى.

وقد انتهى المؤتمر الثاني بالتوصيات اآلتية:
تعزيز التعاون الخليجي بين هيئات شئون القاصرين ومن في حكمهم 	 

كافة  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  لها  المماثلة  والكيانات 
المجاالت التي تحقق الخير والنفع للقاصرين ومن في حكمهم وذلك 
من خالل توسيع النطاق الجغرافي للخدمات لتشملهم في أي دولة من 

دول مجلس التعاون الخليجي.
حكمهم 	  في  ومن  القاصرين  شئون  هيئات  بين  والتواصل  التنسيق 

والكيانات المماثلة لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من 
خالل تعيين ضابط اتصال من كافة الدول األعضاء يختص بالتنسيق 
والنفع  الخير  تحقيق  شأنها  من  التي  والخدمات  المعلومات  وتبادل 
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والتحضير  بالتنسيق  أيضا  ويختص  حكمهم  في  ومن  للقاصرين 
للمؤتمرات القادمة ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات.

تقديم 	  وتبادل  والمعلومات  والدراسات  البحوث  تبادل  على  العمل 
من  حكمهم  في  ومن  للقاصرين  والنفع  الخير  تحقق  التي  الخدمات 

خالل شبكة اتصال يتم انشاؤها على شبكة اإلنترنت.
االقتراح بأن يعقد المؤتمر بشكل دوري ومنتظم كل عامين والعمل على 	 

أن تكون أوراق العمل المقدمة في كافة المجاالت )مجال االستثمار، 
المجال التشريعي، مجال تقديم الخدمات،.......الخ( والتي من شأنها 
أن تخدم القاصرين ومن في حكمهم مع العمل على دعوة ذوي الخبرات 
المتخصصة في تلك المجاالت من الشخصيات العالمية والعاملين في 
االستفادة  أجل  من  المؤتمرات  تلك  لحضور  المتخصصة  المنظمات 

بخبراتهم بما يعود على القاصرين ومن في حكمهم بالخير والنفع.
في 	  ومن  القاصرين  شئون  هيئات  بين  المعلومات  وتبادل  التنسيق 

حكمهم والكيانات المماثلة لها في دول مجلس التعاون الخليجي في 
مجال االستثمار.

الجدوى 	  ذات  المشاريع  في  المشاركات  في  آلية  وضع  على  العمل 
إدارات  بين  والتنسيق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  االقتصادية 

االستثمار في كل هيئة تقوم على شئون القاصرين ومن في حكمهم.
الحث على استكمال تكوين كيانات مستقلة )هيئات( لشئون القاصرين 	 

ومن في حكمهم في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما 	  األعضاء  الدول  في  القانونية  التشريعات  استكمال  على  الحث 

يخص القاصرين ومن في حكمهم بما يؤدي إلى سرعة الحصول على 
حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
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رابعًا: الفوز بالمركز األول في مؤشر
جمعية الشفافية الكويتية لعام 2009م

المعنية  المدني  المجتمع  مؤسسات  أحد  الكويتية  الشفافية  جمعية    	
بتعزيز الشفافية في دولة الكويت - تأسست 29 يناير 2006، ومن أنشطتها 
رصد  بهدف  الحكومية،  الجهات  في  واالصالح(  للشفافية  الكويت  )جائزة 
أدائها وفق معايير محددة للكشف عن مكامن الخلل بها ورسم خريطة إصالح 
شهر  في  األولى  نسخته  في  المؤشر  صدر  وقد  الحكومية،  للجهات  وطني 

فبراير 2008، واستمر في الصدور سنوياً.
الجهات  عن  الكويتية  الشفافية  جمعية  نتائج  كانت   2009 عام  وفي    	
الحكومية من وجهتين األولى من وجهة نظر الموظفين والثانية من وجهة نظر 
المراجعين وقد حصلت الهيئة العامة لشئون القصر على الدرع الذهبي فقد 
كان ترتيبها في المركز األول حسب نتائج جمعية الشفافية الكويتية من وجهة 
نظر الموظفين.. كما حصلت على الدرع الفضي حيث حصلت على المركز 

الثاني حسب نتائج جمعية الشفافية الكويتية من وجهة نظر المراجعين.
	  علما بأن الجهات الحكومية التي تصدرتها الهيئة العامة لشئون القصر 
في عام 2009 والتي قامت جمعية الشفافية الكويتية برصد أدائها عددها 

ستة وثالثين جهة وهي:
الهيئة العامة لشئون القصر - وزارة اإلعالم - ديوان الخدمة المدنية - 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية - وزارة الداخلية - وزارة المواصالت 
- اإلدارة العامة لإلطفاء - بلدية الكويت - جامعة الكويت - مؤسسة 
وزارة   - الصحة  وزارة   - المالية  وزارة   - الكويتية  الجوية  الخطوط 
اإلدارة   - للصناعة  العامة  الهيئة   - الزكاة  بيت   - والصناعة  التجارة 
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العامة للجمارك - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - مؤسسة 
الموانيء الكويتية - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة - وزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية - الهيئة العامة للشباب والرياضة - مجلس األمة - 
وزارة العدل - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - وزارة الكهرباء 
وزارة   - الكويتية  البترول  مؤسسة   - الكويتية  األنباء  وكالة   - والماء 
األشغال العامة - وزارة التربية - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة 
لالستثمار - وزارة التعليم العالي - وزارة الشئون االجتماعية والعمل 
- بنك التسليف واالدخار - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - الهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية.



مسيرة الهيئة العامة لشئون القصر 86 

خامسًا: مباني الهيئة

إن أول مبنى لدائرة األيتام في بداياتها كان غرفة في مبنى المحاكم 	 
الواقع بجوار ساحة الصفاة مقابل عمارة جوهرة الخليج.

ذكر األستاذ أنور عبداهلل النوري في كتابه )في مرابع الذكرى( الطبعة 	 
الشيخ عبداهلل  والده  األولى 2011 يقول في الصفحتين 14، 15 عن 

النوري رحمه اهلل:
] كان والدي يومها سكرتيرا للشيخ عبداهلل الجابر في إدارة المحاكم 
والتي كانت بمنزلة وزارة العدل انذاك وكانت تمثل أبهة الحكم رغم 
بساطة بنائها الشديدة فقد كان مبنى اإلدارة يتكون من طابق واحد 
تدخله فتستقبلك قاعة كبيرة يتصدرها مكتب الشيخ عبداهلل الجابر 
وإلى جنبه مكتب الشيخ عبداهلل النوري وهو مكتب فسيح وكان الشيخ 
عبداهلل الجابر يستقبل الشكاوى المختلفة من الناس فإما أن يفصل 

فيها أو يحيلها إلى األمن العام أو المحكمة. 
وكان يطل على هذه القاعة ممر طويل يفصل بين المكاتب وهنا أذكر 
نجد  الجابر  عبداهلل  الشيخ  المحاكم  رئيس  مكتب  من  بالخروج  أنه 
القضاة  بتذكر  اآلن  الذاكرة  وتسعفني  المحكمة  فغرفة  للكتبة  غرفة 
والشيخ  الخميس  أحمد  الشيخ  وهم  المحكمة  في هذه  الذين عملوا 
في  القضاء  ولي  مصري  وأول  حمادة  والشيخ  األثري  العطية  أحمد 
الكويت - وكان معمما - هو الشيخ محمد كامل الشمسي الذي قامت 

بينه وبين والدي صداقة طيبة رحم اهلل الجميع. 
الذاكرة  ومازالت  المحاكم  إدارة  في  عملوا  الذين  االخرون  أما 
تستحضرهم فهم خالد يوسف المطوع - مدير دائرة االيتام [ انتهى.
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ثم انتقلت دائرة األيتام إلى عمارة مستأجرة مملوكة للسيد/ سعدون 	 
الجاسم بجوار مبنى المحاكم السابق وبقيت فيها عدة سنوات.

ثم انتقلت إلى مجمع الوزارات في عام 1983م وهو مجمع كبير يقع 	 
المنطقة الوسطى للمدينة مطاًل على شارع السور، فوق  على حدود 
مساحة إجمالية قدرها 150000 متر مربع، تم مباشرة العمل فيه عام 
1977، واستغرق بناؤه أكثر من ثالث سنوات لينتهي تماماً في 1981م 
والشئون اإلسالمية،  األوقاف  الدولة وهي:  وزارات  ويشغله عدد من 
والمالية،  والعدل،  والعمل،  والتجارة والصناعة، والشؤون االجتماعية 

والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
متماثاًل  مبنى   )14( من  ويتكون  موظف،   60000 المجمع  يستوعب 
مظللة  شبه  الرئيسية  والساحة  األخرى،  المباني  من  بغيره  ومتصاًل 

وتتفرع منها مكونات المبنى.
الحاسوب  وأجهزة  كالهواتف  التقنية  الوسائل  بأحدث  المجمع  زود 
على  ويحتوي  المركزي،  التكييف  وأجهزة  األخرى،  االتصال  ووسائل 
عدد من فروع البنوك والمحالت التجارية، وخدمات الطعام والشراب 
السريعة، وثمة مراكز استعالمات متعددة تعين المواطنين على تحديد 

أماكن المراجعة. 
قام المجمع على عناصر البيئة المحلية، فالمكونات متقاربة وممرات 
المشاة مظللة للوقاية من قسوة الحرارة وتقلبات المناخ، كما أن مواقف 

السيارات متعددة ومتوفرة لجميع العاملين والمواطنين.
ثم انتقلت الهيئة العامة لشئون القصر في بداية عام 1990 إلى بناية 	 

مستأجرة في منطقة الشرق - دوار البركة - خلف المستشفى األميري 
عشر  وستة  وميزانين  وأرضي  سرداب  من  مكونة  الشرقية(  )مبنى 
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الهيئة  وبقيت  عشر  السادس  الطابق  عدا  كلها  الهيئة  تشغلها  طابقا 
تباشر أعمالها في هذا المبنى ما يزيد على الخمسة وعشرين عاما.

وأخيرا انتهى بناء مبنى الهيئة الجديد في هذا العام 2016م ووصل 	 
له التيار الكهربائي وهو مركزها الرئيسي المخصص لها من الدولة 
بالقرب  المبارك  عبداهلل  على شارع  المرقاب  منطقة  في  يقع  الذي 
من مسجد الحمد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على أرض 
مساحتها 10555 متر مربع ويتكون من مبنى رئيسي ومبنى لمواقف 
السيارات حيث يمتد المبنى الرئيسي على أرض مساحتها 5550 متر 
مربع ويتكون من برجين بارتفاعات مختلفة متالصقين بمبنى منخفض 
حيث يبلغ ارتفاع البرج األعلى 130 مترا لعدد 25 طابقا وارتفاع البرج 
اآلخر 77 مترا لعدد 16 طابقا أما المبنى المنخفض فهو على ارتفاع 
مبنى  وأما  سرداب،   2 عدد  إلى  باالضافة  طوابق   3 لعدد  مترا   27
مواقف السيارات فيمتد على مساحة أرض قدرها 5005 متر مربع 
متصل  سرداب   2 عدد  إلى  باإلضافة  طوابق  و5  أرضي  من  ويتكون 

بسرداب المبنى الرئيسي.
ويتبع المبنى الرئيسي للهيئة فرعين لها:	 

األول في منطقة فهد األحمد قطعة )1( في محافظة األحمدي.
محافظة  في   )1( قطعة  الجهراء  غرب  شمال  منطقة  في  والثاني 

الجهراء.
وكل منهما يقع على مساحة قدرها 1000 متر مربع ويتكون من سرداب 

وأرضي وأول وثاني.



الفصل السادس
التنظيم اإلداري للهيئة
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في عام 1964م صدر تعميم إداري بتنظيم العمل في إدارة األيتام من 	 
السيد الوكيل المساعد لشئون األيتام ونصه:

دائرة األيتام

تعميم إداري رقم 64/2

1964/8/20م

نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل رأت اإلدارة اعتبارا من تاريخه فصل شعبة 
المعامالت الخارجية بموظفيها وجميع أعمالهم عن القسم الفني والحاقها 
القسم  التغيير يصبح عمل  وبموجب هذا  التعقيب  التسجيل / شعبة  بقسم 
الفني قاصرا على االنشاءات والصيانة ومسح العقارات والكشف عليها في 
جميع حاالت البيع والشراء والرهن، ويرأس هذا القسم السيد/ عبداللطيف 

البرجس ويساعده الموظفون المذكورون أدناه:
عبدالرحمن عرنوس   - 1

2 -  محمد سيد نعمة
عبدالرحمن دعاس  - 3

4 -  نعمان توفيق
كما يقوم بعمل شعبة التعقيب كل من:

صالح محمد أحمد  - 1
ابراهيم عبدالرحمن محمد  - 2

عبدالمحسن الطويرش  - 3
4 -  عبدالهادي عثمان

ويصبح عمل الشعبة كما يلي:
القسائم 	  تخصيص  وطلب  للعقارات  والشراء  البيع  معامالت  تعقيب 

السكنية.
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جهات 	  من  والديات  المعيشة  وغالء  التقاعد  معاشات  تحصيل 
االختصاص.

تعقيب معامالت حصر الوراثة واثبات الرشد وجميع الوثائق األخرى 	 
من الجهات المختصة.

تعقيب معامالت تنفيذ األحكام.	 
عمل كشوفات الحاالت االجتماعية والمالية للمتوفين.	 
تعقيب جميع معامالت الدائرة داخلها وخارجها لدى جميع الوزارات 	 

والهيئات األخرى.
وكيل الوزارة المساعد لشئون األيتام((.

لشئون 	  العامة  الهيئة  شأن  في   1983/67 رقم  القانون  صدور  وبعد 
القصر وتحول إدارة شئون القصر إلى هيئة عامة صدر القرار الوزاري 

رقم 11 لسنة 1985 في تحديد البناء التنظيمي للهيئة وينص على:

القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1985

الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  واالدارية  القانونية  والشؤون  العدل  وزير   -
العامة لشئون القصر

- بعد االطالع على القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة 
العامة لشئون القصر.

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1985/3/20.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
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مادة أولى:
يتكون البناء التنظيمي للهيئة العامة لشئون القصر من الوحدات التنظيمية 
التالية وتكون اختصاصات كل وحدة تنظيمية وكذلك الوظائف القيادية كما 

هو محدد:

أوال: مجلس اإلدارة ويختص بما يلي:
 أ  - رسم السياسة العامة للهيئة واالشراف على تنفيذها وإصدار القرارات 

الالزمة لذلك.
ب  - الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي 

للمشمولين برعاية الهيئة.
ت  - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعالقتها بالغير.

ث  - اقرارا اللوائح اإلدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
ج  - المحافظة على أموال من تتولى الهيئة رعاية شئونهم الموجودة خارج 

البالد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
ح  - يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض 
األمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصاتها 

وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
خ  - مباشرة االختصاصات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 

لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة.

ثانيا: المدير العام ويختص بما يلي:
ووضع  اإلدارة  مجلس  قرارات  وتنفيذ  الهيئة  إدارة  العام  المدير  يتولى 

السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على األخص:
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اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية 	 
الهيئة على مجلس اإلدارة.

عرض التقرير السنوي العام من أعمال الهيئة على مجلس اإلدارة وله 	 
أن يفوض بعض اخنصاصاته أحد نوابه.

اإلشراف المباشر على إدارة االستثمار ومكتب العالقات العامة ومكتب 	 
الشئون القانونية وأمانة سر المجلس.

ويتبع المدير العام الوحدات اإلدارية التالية:

1 -  أمانة سر مجلس إدارة الهيئة وتختص باآلتي:

أ - اعداد وتنظيم جداول أعمال المجلس ولجانه وإرسالها مع الدعوة لكل 
جلسة إلى الرئيس واألعضاء قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف مرفقا بها 

مذكرة من القسم المختص شارحة لكل موضوع.
وصياغة  لجانه  أو  المجلس  جلسات  في  تدور  التي  المناقشات  تدوين  ب - 
المعنية  األقسام  واخطار  منها  كل  عن  الصادرة  والقرارات  التوصيات 

بالقرارات لتنفيذها.
ت - متابعة تنفيذ القرارات وتدوينها بالسجالت الخاصة بها وعرض ما تم 

تنفيذه على المجلس أو اللجان المعنية.
ث - تحرير محضر بالموضوعات التي نظرت في كل جلسة على حدة وإرساله 

لكافة األعضاء.

2 - إدارة االستثمار: 

وتختص باالشراف على البحوث والدراسات الخاصة بالفرص االستثمارية 
المواتية الستثمار أموال القصر المشمولين بوصاية الهيئة وكذلك تخطيط 
على  االستثمارية  المؤشرات  متابعة  على  واالشراف  االستثمار  عمليات 

المستوى اإلقليمي والعالمي.
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وتنقسم إدارة االستثمار إلى قسمين:

- قسم البحوث والدراسات ويختص بما يلي:
المواتية  االستثمارية  بالفرص  الخاصة  والدراسات  البحوث  عمل   - أ 

الستثمار أموال القصر المشمولين بوصاية الهيئة.
ب - متابعة المؤشرات االستثمارية على المستوى اإلقليمي والعالمي.

- قسم العمليات االستثمارية وبختص بما يلي:
التخطيط لعمليات االستثمار المختلفة واعدادها ومتابعة عمليات التنفيذ 
وذلك  المصرفية  الودائع  إدارة  وكذلك  المختصة  األقسام  بمعرفة  تتم  التي 

بالتعاون مع قسم الخدمات العقارية واألقسام المعنية.

3 - مكتب العالقات العامة واإلحصاء:

بالمعلومات  وامداده  الهيئة  نشاط  بأوجه  الجمهور  بتعريف  ويختص 
المختلفة في هذا المجال.

وكذلك جميع البيانات اإلحصائية وتدوينها في السجالت المعدة مع تتبع 
ما يطرأ عليها من تغييرات وتحليلها وعرضها على المدير العام.

مكتب الشئون القانونية: وينقسم إلى قسمين:

-  قسم الرأي ويختص بما يلي:
 أ  - اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة.

ب  - ابداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرضها الهيئة أو وحداتها.
-  قسم القضايا ويختص بما يلي:

 أ - تمثيل الهيئة في القضايا المحالة من المحاكم إلى إدارة الخبراء.

ب - اعداد ملفات القضايا التي ترفع من الهيئة ضد الغير أو من الغير.
ج -  متابعة تنفيذ األحكام الصادرة لصالح الهيئة.
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ثالثا: نائب المدير العام لشئون القصر:
ويختص باالشراف على كل ما يتعلق بالرعاية االجتماعية والمالية للقصر 
وهو يشرف على كل من إدارة رعاية القصر وإدارة خدمة ممتلكات القصر 
وإدارة حسابات القصر ويتابع أعمالهم كما يشرف على جهاز الخدمة والمتابعة 
العام لشئون  المدير  نائب  ويتبع  بالهيئة  األقسام األخرى  أعماله مع  وينسق 

القصر اإلدارات التالية:
مكتب الخدمة والمتابعة لطلبات القصر.  - 1

إدارة رعاية القصر.  - 2
إدارة خدمة ممتلكات القصر.  - 3

إدارة حسابات القصر.  - 4

1 - مكتب الخدمة والمتابعة:
هو الجهة المنوط بها االتصال بالقصر كما أنه حلقة الوصل بين جميع 
لشئون  العام  المدير  لنائب  مباشرة  ويتبع  القصر  وبين  الهيئة  في  اإلدارات 

القصر ويختص بما يلي:
 أ - استقبال المراجع ومساعدته في انجاز المعاملة.

ب - تحويل المعامالت غير الروتينية إلى الجهة المختصة ومتابعة المعاملة 
وتسجيل وقت ابتدائها وانتهائها.

ت - تسهيل انجاز المعامالت بحيث يؤدي العمل في أقصر وقت وبأقل 
جهد من قبل المراجع.

ث - القيام بحل المشاكل الروتينية المالية منها واالجتماعية والتي يمكن 
انجازها في جهاز الخدمة والمتابعة دون الحاجة إلى مراجعة قسمي 

الرعاية المالية واالجتماعية.
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المطلوبة من  االجراءات  وتوضيح  وواجباته  لحقوقه  المراجع  توعية   - ج 
في  أخذا  منه  المطلوبة  والمستندات  معاملة  لكل  بالنسبة  المراجع 

االعتبار راحة المراجع أوال.
بالمراجع في نظام حفظ  المتعلقة  المعلومات  العمل على حفظ كل  ح - 

المعلومات اآللي وااللمام بكيفية استخدام هذا الجهاز.
للمطلوب  تنفيذها  والتأكد من  الهيئة  المعامالت لدى أجهزة  خ - متابعة 

ومتابعة التقارير والشكاوى الواردة إلى الهيئة واتخاذ الالزم بشأنها.
د - العمل على توفير جميع المعلومات التي تحتاجها أجهزة الهيئة.

ذ - تدوين جميع المعامالت والمعلومات المتعلقة بالمراجع أوال بأول.
ر - حفظ سجالت بتاريخ المعامالت والفترة الزمنية التي تطلبها انجاز 

المعالمة.
ز - التعاون مع قسمي الرعاية المالية واالجتماعية وتنسيق عمل الجهاز 

مع القسمين المذكورين.
س - العمل على خدمة جميع الجهات األخرى في الهيئة متى ما تطلبت 

كفاءة العمل ذلك.
تخصها  التي  بالحاالت  يومية  وبصورة  الهيئة  جهات  جميع  امداد   - ش 

وعددها والحلول التي تمت بشأنها.
ص -  تقديم االقتراحات الالزمة لحسن سير العمل ومعالجة الثغرات التي 

قد تعترضه.

2 - إدارة رعاية القصر وتختص بما يلي:
أ - وضع الخطط والبرامج التي تتطلبها حاجة العمل واالشراف على ما 
على  والعمل  ومتابعتها  ميدانية  وزيارات  وبحوث  دراسة  من  تتضمنه 

تذليل العقبات التي تواجه العاملين في التنفيذ.
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ب - التنسيق مع الوحدات اإلدارية األخرى بالهيئة بما يتمشى مع األهداف 
الموضوعية.

ت - المساهمة في اللجان واالجتماعات التي يتطلبها العمل داخل وخارج 
الهيئة وعلى األخص لجان تصميم اجراءات العمل ودفع وتقييم أداء 

العاملين.
ث - العمل على وضع الحلول للمشاكل الروتينية والتي يمكن صياغتها في 
في  والمتابعة  الخدمة  بجهاز  العاملين  الرشاد  تصلح  تعليمات  شكل 

اتخاذ قراراتهم.
ج - االشراف والمشاركة في أعمال البحث والدراسة وتقديم الدراسات 
تعترضه  قد  التي  الثغرات  ومعالجة  العمل  سير  لحسن  الضرورية 

والظواهر االجتماعية والتي ترتبط بعمل باإلدارة.
وتنقسم إدارة رعاية القصر إلى قسمين:

 1 -   قسم الرعاية المالية ويختص بما يلي:

المقطوعة  المساعدات  وبحوث  المتنوعة  المالية  األبحاث  اعداد   - أ  
كطلبات السكن والترميم والتأثيث من الخيرات.

المناسبات  في  القصر  رصيد  من  صرفها  المقرر  المبالغ  اقتراح  ب - 
المختلفة ودراسة ما يخص القصر من مساعدات مالية والعمل على 
توفيرها واقتراح مبالغ تخصيص المعاش الشهري للقصر وزيادته أو 

تخفيضه وكذلك النفقات العامه.
أو  مناسب  دخل  مصدر  ايجاد  في  الحكومية  المصالح  مع  التعاون  ت - 

مساعدات مالية لألسر المحتاجة.
ث - دراسة المشاكل التي تواجه القسم ووضع الحلول المناسبة لها.

ج - تنسيق عمل قسم الرعاية المالية مع أعمال قسم الرعاية االجتماعية 
وجهاز الخدمة والمتابعة بهدف تبسيط اجراءات العمل وتوفير الراحة 

للمراجع.
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المتعلقة  الحلول  ووضع  العمل  اجراءات  تعميم  لجان  في  المشاركة  ح - 
األسس  وصياغة  المالية  الرعاية  قسم  في  الروتينية  بالمشاكل 

والمباديء التي تقود العاملين في القسم إلى اتخاذ قراراتهم.
خ - توفير جميع المعلومات أوال بأول لجهاز الخدمة والمتابعة.

د - العمل على تنمية قدرات العاملين المهنية وتنظيم العمل داخل القسم 
من أجل راحة المراجعين.

مجال  في  والمتابعة  الخدمة  بجهاز  العاملين  تدريب  في  المساهمة  ذ - 
الرعاية المالية.

2 - قسم الرعاية االجتماعية ويختص بما يلي:
أ - بحث الحاالت االجتماعية من مبدأ توفير الرعاية الفردية واالجتماعية 
حالة  في  ميدانية  بزيارات  الهيئة  بوصاية  قصرها  المشمول  لألسر 
وجود مشاكل تعترض سير حياتهم األسرية وذلك للوصول إلى أسباب 
الحلول  فيها  يقترح  بحوث  واعداد  حجمها  وتحديد  المشاكل  هذه 
المناسبة لهذه المشاكل مع االستعانة بالهيئات والمؤسسات المختصة.
التعاون مع الجهات المختصة في شأن استبدال بيت إلى آخر أكثر  ب - 

مناسبة للمشمولين برعاية الهيئة.
قد  ما  حل  على  والعمل  ومعاهدهم  مدارسهم  في  القصر  متابعة  ت - 

يعترضهم من صعوبات.
ث - المساعدة في ايجاد عمل لمن يطلبه من القصر.

والمؤسسات  الحكومية  والجهات  بالتربية  المختصين  مع  التعاون  ج - 
قد  التي  والتخلف  االنحراف  مظاهر  لعالج  والتربوية  االجتماعية 

تعترض بعض القصر.
أحوال  لمتابعة  التربية  بوزارة  االجتماعية  الخدمة  إدارة  مع  التنسيق  ح - 
واقتراح  بعضهم  عند  التأخير  حاالت  على  والوقوف  القصر  الطلبة 
الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع أسرهم ومع االدارة المذكورة.
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التي  المشاكل  على  للتعرف  عليهم  للمحجور  ميدانية  بزيارات  القيام  خ - 
وعمل  واالجتماعية  الصحية  أحوالهم  على  والوقوف  منها  يعانون 

البحوث الالزمة لحل مشاكلهم.
دور  مؤسسات  بإحدى  قصر  وجود  حالة  في  الالزمة  البحوث  عمل  د - 
الرعاية االجتماعية والتعاون مع تلك المؤسسات للتعرف على مشاكل 

القصر ومحاولة إزالتها.
ذ - التنسيق مع ادارة رعاية القصر لتطوير العمل في القسم وتنمية قدرات 

العاملين منه ورفع كفاءتهم.
ر - المشاركة في لجان تعميم اجراءات العمل داخل قسم الرعاية االجتماعية 
ووضع الحلول المتعلقة بالمشاكل الروتينية بالقسم وصياغة وتسجيل 

كل المباديء واألسس التي يستند عليها اتخاذ القرار في القسم.
ز - تنسيق عمل الرعاية االجتماعية مع أعمال قسم الرعاية المالية وجهاز 

الخدمة والمتابعة.

3 - إدارة خدمة ممتلكات القصر:
والحفاظ  التركة  عناصر  بحصر  المتعلقة  األعمال  بكافة  وتختص   -
الوثائق  وتسلم  الجديدة  الوفاة  حاالت  استقبال  هذا  ويتضمن  عليها 
والمستندات الخاصة بحصر اإلرث وجرد محتويات التركة وتدوينها 
وكذلك  وغيرها،  المتوفين  بذمة  التي  الديون  وحصر  السجالت  في 
العقارات  شراء  أو  بيع  عقود  بإبرام  المتعلقة  األعمال  بكافة  القيام 
لمصلحة القصر والتأكد من مسح العقار المراد بيعه واستالم ثمن بيع 
العقار وتوزيعه على الورثة حسب األنظمة الشرعية واتخاذ االجراءات 
الالزمة للكشف عن العقار المراد شراءه وتنفيذ قرارات مجلس إدارة 
الهيئة واللجان المختصة بالتعاون مع ادارة االستثمار بشأن بيع وشراء 
تثمين  على  االعتراض  لتقديم  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  العقارات 
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الورثة  العقار ومتابعة استالم مستحقات  تثمين  العقار واستالم كتب 
عن العقار المثمن وايداعها لحسابهم بالهيئة وغير ذلك من االجراءات 
وتختص  الهيئة  بوصاية  المشمولين  القصر  حقوق  حفظ  تكفل  التي 
هذه االدارة أيضا باإلشراف على صيانة العقارات وأعمال االنشاءات 
والتأكد من تطبيق اللوائح اإلدارية والمالية وكذلك تقديم االقتراحات 

الالزمة لحسن سير العمل ومعالجة الثغرات التي قد تعترضه.

وتنقسم إدارة خدمة ممتلكات القصر إلى ثالث أقسام:

1 -  قسم التركات ويختص بما يلي:

هذا  في  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  الجديدة  الوفاة  حاالت  استقبال  أ - 
الشأن وفقا للنماذج المعدة لذلك.

األقسام  إلى  واحالتها  بالتركة  الخاصة  والمستندات  الوثائق  تسلم  ب - 
المعنية.

ت - جرد محتويات التركة وتدوينها في السجالت المعدة لذلك والتحفظ 
ثمينة  أشياء  من  وغيرها  الذهبية  والمصوغات  النقدية  المبالغ  على 

واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها.
ث - مسك الدفاتر الخاصة بعمليات الجرد والتصفية والتنسيق مع قسم 

المحاسبة العامة.
ج - تحديد موعد اجتماع لجنة التصفية واخطار الورثة بذلك.

ح - اعداد ما تقتضيه التصفية من كشوف ومحاضر.
خ - اخطار األقسام المعنية بالهيئة بقرارات لجنة التصفية.

د - متابعة تنفيذ قرارات التصفية.
ذ - حصر الديون التي بذمة المتوفين والمطلوبة من التركات والتأكد من 
المخصصة  السجالت  في  واثباتها  للدين  المثبتة  المستندات  صحة 

لهذا الغرض واخطار األقسام المعنية بالهيئة.
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ر - تحرير سندات الصرف بمبلغ الدين ألمر الدائنين متى سمح الرصيد 
بالسداد.

االعفاءات  كشوف  ومتابعة  واالدخار  التسليف  بنك  ديون  تسجيل  ز - 
وتسجيلها في السجالت المعدة لهذا الغرض.

س - االتصال بالمدينين للحصول على اقرار بما في ذمتهم واالتفاق معهم 
على طريقة السداد والتنسيق في ذلك مع األقسام المعنية بالهيئة.

ش - متابعة تنفيذ االتفاقات الخاصة بتحصيل الديون في مواعيدها.
ص - اخطار الشؤون القانونية بالهيئة بأسماء المتخلفين عن السداد القامة 

الدعاوى القانونية ضدهم.
ض - تحرير سندات القبض بالمبالغ المتحصلة وإحالتها إلى إدارة حسابات 

القصر.

2 -  قسم الخدمات العقارية ويختص بما يلي:

واتخاذ  القصر  لمصلحة  وفقا  العقارات  شراء  أو  بيع  عقود  تحرير  أ - 
االجراءات الالزمة لنقل الملكية.

ب - التأكد من مسح العقار المراد بيعه وذلك بمعرفة موقفه التنظيمي عما 
إذا كان عليه تثمين من عدمه.

األنصبة  حسب  وريث  كل  نصيب  وتحديد  العقار  بيع  ثمن  استالم  ت - 
الشرعية.

لضمان  شرائه  المراد  العقار  عن  للكشف  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  ث - 
سالمته بالتنسيق مع األجهزة الفنية المعنية بالهيئة.

ج - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة واللجان المختصة بشأن بيع وشراء 
العقارات وحاالت االستدخال والتخارج بين الورثة.

ح - االتصال بالجهات المعنية لمعرفة موقف العقارات المملوكة للورثة من 
المشاريع التنظيمية ومتابعة اصدار صيغ االستمالك.
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في  العقار  تثمين  على  االعتراض  لتقديم  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  خ - 
القصر ومتابعة اصدار  تتطلبه مصلحة  لما  القانونية وفقا  المواعيد 

وثيقة بيع العقار المثمن إلى الدولة.
د - متابعة استالم مستحقات الورثة عن العقار المثمن وايداعها لحسابهم 

بالهيئة.
ذ - اتخاذ االجراءات الالزمة للحصول على مساكن حكومية للمستحقين 
والمبادلة  بالتخصيص  المتعلقة  األعمال  وتتولى  المتوفى  ورثة  من 
االنتفاع  بقصد  الناشئة  الخالفات  حل  على  والعمل  المساكن  لهذه 
بهذه المساكن بالتنسيق مع قسم الرعاية االجتماعية ومكتب الشؤون 

القانونية.
ر - دراسة الطلبات التي يتقدم بها الورثة للحصول على قروض لترميم أو 
توسعة بيوتهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتأمين حصولهم على تلك 

القروض من بنك التسليف واالدخار.
ز - اخطار إدارة حسابات القصر التخاذ االجراءات المحاسبية الالزمة في 

هذا الشأن.

3 -  قسم صيانة العقارات واالنشاءات ويختص بما يلي: 

أ - اإلشراف والمتابعة ألعمال الترميمات والصيانة الالزمة لبيوت القصر 
المشمولين برعاية الهيئة.

المشمولين  القصر  بيوت  والمتابعة لألعمال اإلنشائية في  ب - اإلشراف 
برعاية الهيئة.

ت - وضع الرسومات والمواصفات التفصيلية لألعمال اإلنشائية الخاصة 
والعامة واإلشراف على تنفيذها.
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4 - إدارة حسابات القصر:
والقصر  بالتركات  المتعلقة  الحسابات  مسك  على  باإلشراف  وتختص 
المشمولين بوصاية الهيئة وكذلك االشراف على إعداد حسابات نتائج األعمال 
وإظهار المراكز المالية لحسابات القصر ومسك الدفاتر والسجالت الالزمة 
لهذا الغرض باإلضافة إلى اإلشراف على إدارة السندات واألسهم الخاصة 
بالقصر ومتابعة عائداتها النقدية والعينية وسداد األقساط إن وجدت وكذلك 
المتوفى من رواتب أو أي  إنهاء معامالت استالم مستحقات  اإلشراف على 
المستحق  المعاش  تحديد  إجراءات  متابعة  إلى  باإلضافة  أخرى  مستحقات 
لكل من األرملة وأبنائها القصر وكذلك اإلشراف على السجالت والمستندات 

المرتبطة بالمستفيدين من معاشات التقاعد.
بعقود  الخاصة  العمليات  إنهاء  متابعة  على  باإلشراف  أيضا  وتختص 
اإليجارات واالتفاق مع الورثة الراشدين على طريقة إدارة العقارات المؤجرة 
خارج دولة الكويت واإلشراف والتنسيق مع قسم صيانة العقارات واإلنشاءات 
فيما يخص أعمال الصيانة واإلنشاءات وإخطار قسم المحاسبة العامة التخاذ 
االجراءات المحاسبية الالزمة في هذا الشأن واإلشراف على القيام بعمليات 
لكل  الشهري  اإليراد  ومتابعة حسابات  المستأجرين  اإليجارات من  تحصيل 
عقار وإثبات البيانات المتعلقة بها والتأكد من تطبيق اللوائح المالية واإلدارية 
وكذلك تقديم االقتراحات الالزمة لحسن سير العمل ومعالجة الثغرات التي 

قد تعترضه.
وتنقسم إدارة حسابات القصر إلى أربعة أقسام:

1 -  قسم المحاسبة العامة ويختص بما يلي:

أ - وضع المجموعات الدفترية التي تتالئم مع طبيعة حسابات القصر.
ب - مسك حسابات التركات والقصر.

ت - إعداد حسابات نتائج األعمال للقصر.
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ث - إظهار المراكز المالية لحسابات القصر.
ج - القيام بصرف المدفوعات واستالم المقبوضات الخاصة بالقصر.

ح - مسك مجموعة من الدفاتر والسجالت منها:
- دفتر اليومية العامة الذي يسجل به القيود اليومية المتعلقة بالقبض 

والصرف وأوجه التعامل األخرى للقصر.
- دفتر األستاذ العام الذي يحتوي على الحسابات المتعلقة بمراقبة 

الحركة اإلجمالية في نهاية كل شهر.
في  اليومية  السندات  بحركة  الخاصة  الجارية  الحسابات  دفاتر   -

حسابات الورثة
- دفاتر الذمم التي تسجل بها الحركة اليومية للمستندات الخاصة 

بالحسابات المدينة والدائنة األخرى.
بالقصر  الخاصة  واألسهم(  )السندات  المالية  األوراق  محفظة  إدارة  خ - 

ومتابعة عائداتها النقدية والعينية.
د - سداد األقساط المختلفة إن وجدت.

ذ - متابعة الحسابات المتعلقة بمساعدة مجلس الوزراء للقصر.
ر - القيام باإلجراءات المحاسبية المتعلقة بأعمال صيانة عقارات القصر 

بالتنسيق مع قسم اإليجار.

2 -  قسم المعاشات ويختص بما يلي:

مستحقات  استالم  معامالت  إلنهاء  المتوفين  عمل  بجهات  االتصال  أ - 
المتوفى من رواتب أو أية مستحقات أخرى.

لتحديد  إجراءات  من  يلزم  ما  التخاذ  الحكومية  بالجهات  االتصال  ب - 
المعاش المستحق لكل من القصر في أقرب وقت ممكن.

ت - االحتفاظ بالسجالت والمستندات المرتبطة بالمستفيدين من معاشات 
التقاعد.
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3 -  قسم اإليجار ويختص بما يلي:

أو  العقود  توقيع  مثل  االيجارات  بعقود  الخاصة  إنهاءالعمليات  متابعة  أ - 
تعديلها.

ب - االتفاق مع الورثة الراشدين على طريقة إدارة العقارات المؤجرة خارج 
دولة الكويت.

أعمال  يخص  فيما  واإلنشاءات  العقارات  صيانة  قسم  مع  التنسيق  ت - 
الصيانة واإلنشاءات وإخطار قسم المحاسبة العامة التخاذ اإلجراءات 

المحاسبية الالزمة في هذا الشأن.
ث - القيام بعمليات تحصيل اإليجارات مع المستأجرين.

المتعلقة  البيانات  وإثبات  لكل عقار  الشهري  اإليراد  متابعة حسابات  ج - 
بها.

ح - تلقي إخطارات إنهاء أو فسخ عقود اإليجار مع المستأجرين.

4 - قسم األسهم يختص بما يلي:

أ - اتخاذ إجراءات المساهمة باسم هيئة شؤون القصر في أسهم التأسيس.
ب - االكتاب في الشركات المساهمة باسم المشمولين برعاية الهيئة.

ت - اتخاذ إجراءات رصد المبالغ الالزمة لالكتتاب.
ث - إجراء التسوية الالزمة للحساب اإلجمالي بعد التخصيص.
ج - حفظ شهادات األسهم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة.

ح - تسلم شهادات األسهم المكتتب بها في حياة المتوفين وإعداد سندات 
القيد الخاصة بإجراء األسهم.

خ - قيد أرباح األسهم واستخراج حصة كل فرد منها.
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رابعا: نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية: 
ويختص بالشئون اإلدارية والمالية والمعلومات المتعلقة بتسيير األعمال 
الداخلية بالهيئة والتأكد من أن جميع اإلدارات قد استوفت احتياجاتها كذلك 
تقديم كافة الخدمات العامة إلدارات الهيئة واإلشراف على استخدام الحاسب 
اآللي )الكمبيوتر( لرفع كفاءة العمل بالهيئة ويتبع نائب المدير العام للشؤون 

اإلدارية والمالية اإلدارات اآلتية:

1 - إدارة الشئون اإلدارية والمالية وتختص بما يلي:
أ - اإلشراف على إعداد ميزانية الهيئة.

ب - اإلشراف على كافة األعمال المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة من تعيين 
وترقيات ورواتب وعالوات وجزاءات.

ت - التأكد من تطبيق اللوائح اإلدارية والمالية بالهيئة.
والفنية  اإلدارية  الكوادر  وتنمية  توفير  خطة  إعداد  على  اإلشراف  ث - 

بالهيئة.
ج - اإلشراف على متابعة تنفيذ الميزانية.

الخارجية  والجهات  والمحاسبة  الموظفين  ديوان  مع  األعمال  متابعة  ح - 
األخرى طبقا لما هو مصرح به.

خ - تمثيل اإلدارة في اجتماعات مديري اإلدارات واإلدارة العليا.
التي  الثغرات  العمل ومعالجة  د - تقديم االقتراحات الالزمة لحسن سير 

قد تعترضه.
وتنقسم إلى األقسام اآلتية:

1 -  قسم الشئون اإلدارية ويختص بما يلي:

أ - اإلشراف على إعداد الباب األول من الميزانية وتنفيذها.
ب - تطبيق الالئحة اإلدارية للهيئة.
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ت - إعداد خطة للقوى العاملة بالهيئة.
ث - مسك سجالت وملفات الموظفين والتأكد من سالمتها.

ج - اإلشراف على اجراءات التعيين والترقية والعالوات والجزاءات وغيرها 
من األعمال اإلدارية المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة.

ح - إعداد كافة التقارير والشهادات والكشوف المتعلقة بشئون الموظفين 
اإلدارية.

واإلقامات  والجوازات  بالهويات  المتعلقة  اإلدارية  باألعمال  القيام  خ - 
وغيرها من النواحي اإلدارية بالنسبة لموظفي الهيئة.

د - إعداد ومتابعة إجازات الموظفين.
ذ - مراقبة دوام الموظفين.

ر - القيام بأعمال إنهاء خدمة الموظفين.
ز - إجراء ومتابعة التحقيقات اإلدارية طبقا للوائح.

2 -  قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:

أ - إعداد مشروع ميزانية الهيئة.
ب - اإلشراف على إعداد الباب الثاني إلى الباب الخامس من الميزانية.

ت - تطبيق الالئحة المالية للهيئة.
ث - اإلشراف على إعداد مرتبات الموظفين وكافة النواحي المالية المتعلقة 

بهم من مكافآت وإجازات وغيرها.
بالميزانية  المخصصة  االعتمادات  حدود  في  الصرف  من  التأكد  ج - 

والدفاتر المالية وسجالت المواد للمهمات األخرى.
بالميزانية من  التأكد من الصرف في حدود االعتمادات المخصصة  ح - 

الباب الثاني إلى الباب الخامس.
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خ - التأكد من تدقيق ومراجعة كافة المستندات المالية واستمارات الصرف 
والقيد والتوريد.

من  والتأكد  وصرفها  للميزانية  طبقا  والمهمات  المواد  شراء  اعتماد  د - 
سالمة سجالت التخزين.

ذ - إعداد بيان باإليرادات والمصروفات والحسابات الخارجية عن الفترة 
الشهرية أو الفترة ربع سنوية.

ر - مراجعة المستندات المالية وختمها بخاتم خاص يدل على مراجعتها.
ز - استالم المبالغ النقدية من بنك الكويت المركزي.

س - الصرف من حساب السلف المستديمة.

3 -  قسم الخدمات العامة:

ويختص بتوفير واإلشراف على كل ما يتعلق بأداء الخدمات العامة لتسيير 
أعمال اإلدارات المختلفة داخل الهيئة من معدات وأفراد مثل المتعلقة بتوفير 

اآلالت وسيارات النقل أو المعدات والخدمات المكتبية وعمليات الطباعة.

4 -  قسم التسجيل ويختص بما يلي:

أ - استالم جميع المكاتبات الواردة للهيئة وتسجيلها وتوزيعها على األقسام 
المختصة بعد عرضها على نائب المدير العام المختص.

على  وتوزيعها  تسجيلها  بعد  الهيئة  من  الصادرة  المكاتبات  تصدير  ب - 
الجهات المختصة وبعد الحصول على التوثيق من الجهات المختصة.
ت - حفظ نسخ من جميع الكتب الصادرة عن الهيئة في ملفات أعدت لهذا 

الغرض.
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2 -  إدارة المعلومات والحاسب اآللي وتختص بما يلي:
الوحدات  في  العمل  تطوير  يلزمها  التي  واليدوية  اآللية  النظم  وضع  أ - 
والمعلومات  البيانات  يخص  فيما  الهيئة  داخل  المختلفة  التنظيمية 
واقتراح نظم جديدة وذلك باالتصال المستمر مع اإلدارات المختلفة 

داخل الهيئة.
بالبيانات  العالقة  ذات  المختلفة  والجهات  الهيئة  إدارات  تزويد  ب - 
اإلحصائية والمعلومات الدقيقية الالزمة والتي يتطلبها العمل بسرغة 

وبأقل تكلفة ممكنة.
الالزمة  األخرى  والمستلزمات  اآلالت  من  الهيئة  احتياجات  تحديد  ت - 
والمستلزمات  المعدات  واختيار  المعلومات  وإعداد  البيانات  لتجهيز 

وتقييم هذه المعدات والمستلزمات.
ث - االشراف المباشر على تشغيل المعدات واألجهزة التي تلزم البيانات 

وتخزين المعلومات واسترجاعها.
بتجهيز  الخاصة  واألنظمة  والمعدات  األجهزة  صيانة  على  اإلشراف  ج - 

البيانات وتخزينها واسترجاعها
العاملة الالزمة لتشغيل المعدات  الهيئة من القوى  ح - تحديد احتياجات 

وتجهيز البيانات واختيار األشخاص المناسبين لهذه األعمال.
اإلدارات  وفي  اإلدارة  في  العمل  يحتاجهم  الذين  األشخاص  تدريب  خ - 
المختلفة )مستخدمي األنظمة( في مجال المعلومات والحاسب اآللي 

والميكروفيلم.
القواعد  وضع  وكذلك  اإلدارة  داخل  التشغيل  أولويات  قواعد  وضع  د - 
واإلجراءات التي تضمن سرية ومراجعة البيانات والمعلومات وكذلك 
وضع التعاريف والمصطلحات الالزمة لتداول المعلومات داخل الهيئة.
المركز  مثل  الهيئة  خارج  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتعاون  التنسيق  ذ - 

االلكتروني بوزارة التخطيط ووزارة العدل وغيرها.
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وتنقسم إدارة المعلومات والحاسب اآللي إلى قسمين:

1 -  قسم تطوير النظم والبرامج والمعلومات ويختص بما يلي:

الوحدات  في  العمل  تطوير  يلزمها  التي  واليدوية  اآللية  النظم  وضع  أ - 
والمعلومات  البيانات  يخص  فيما  الهيئة  داخل  والمختلفة  التنظيمية 
واقتراح نظم جديدة وذلك باالتصال المستمر مع اإلدارات المختلفة 

داخل الهية.
بالمعلومات  العالقة  ذات  المختلفة  والجهات  الهيئة  إدارات  تزويد  ب - 

الدقيقة والوافية والتي يتطلبها العمل بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة.
ت - استالم المدخرات الالزمة والواردة من الجهات المختلفة داخل الهيئة 

وخارجها.
والمستلزمات األخرى  الهيئة من اآلالت واألجهزة  ث - تحديد احتياجات 
الالزمة لتجهيز البيانات واعداد المعلومات والمشاركة في اختيار هذه 

المعدات والمستلزمات وتقييمها مع قسم التشغيل والميكروفيلم.
العاملة الالزمة لتشغيل المعدات  الهيئة من القوى  ج - تحديد احتياجات 

وتجهيز البيانات واختيار األشخاص المناسبين لهذه األعمال.
البيانات  ومراجعة  سرية  تضمن  التي  واالجراءات  القواعد  وضع  ح - 
لتداول  الالزمة  والمصطلحات  التعاريف  وضع  وكذلك  والمعلومات 

المعلومات داخل الهيئة.
المركز  مثل  الهيئة  خارج  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتعاون  التنسيق  خ - 

االلكتروني بوزارة التخطيط ووزارة العدل وغيرها.
اإلدارات  وفي  اإلدارة  في  العمل  يحتاجهم  الذين  األشخاص  تدريب  د - 
المختلفة )مستخدمي األنظمة( في مجال المعلومات للحاسب اآللي 

واليكروفيلم في اطار خطة تدريبية شاملة داخل وخارج الهيئة.
ذ - التنسيق مع الجهات األخرى الخارجية ذات العالقة في مجال التدريب.
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2 -  قسم التشغيل واليكروفيلم ويختص بما يلي:

لتجهيز  تلزم  التي  واألجهزة  المعدات  تشغيل  على  المباشر  اإلشراف  أ - 
البيانات وتخزين المعلومات واسترجاعها.

المعدات  هذه  وتقييم  والمستلزمات  المعدات  اختيار  في  المشاركة  ب - 
والمستلزمات.

ت - المشاركة في وضع قواعد أولويات التشغيل وكذلك القواعد واالجراءات 
التي تضمن سرية ومراجعة البيانات والمعلومات.

مجال  في  العالقة  ذات  الهيئة  خارج  األخرى  الجهات  مع  التنسيق  ث - 
التشغيل.

ج - االشراف على تشغيل أجهزة معدات الميكروفيلم وتحويل البيانات إلى 
ميكروفيلم واسترجاعها.

مادة ثانية:
يصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر القرارات التنفيذية الالزمة 

لتطبيق هذا التنظيم.

مادة ثالثة:
يفوض مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر في إصدار أي قرارات أخرى 

مكملة يستلزمها تطبيق هذا التنظيم.

مادة رابعة: 
يلغى العمل بأي قرارات سابقة لهذا القرار.
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مادة خامسة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

1985/6/15م                               وزير العدل والشئون القانونية واإلدارية

                                                        رئيس مجلس اإلدارة

                                                        خالد أحمد الجسار

بناء 	  إلعادة  وزارية  قرارات  عدة  بعده  فصدر  القرار  هذا  عدل  وقد 
الهيكل التنظيمي للهيئة وهي:

القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2003م بتاريخ 2003/3/11م.	 
والقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2011م بتاريخ 2011/8/28م.	 
والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2011م بتاريخ 2011/10/31.	 
والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2012 بتاريخ 2012/3/26م.	 
والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 2014/10/20م.	 
وأصبح للمدير العام وفقا للهيكل التنظيمي الجديد أربعة نواب هم:	 

- نائب المدير العام لشئون رعاية القصر.
- نائب المدير العام لشئون تنمية أموال القصر.

- نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية.
- نائب المدير العام للشئون القانونية واألثالث الخيرية.
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الخاتمة

في ختام هذا الكتاب أتوجه إلى الباري عز وجل بالحمد والشكر والثناء 
والتمجيد على فضله ومنه وكرمه فلوال ذلك ما كان هذا الكتاب فهو سبحانه 

وتعالى الذي أمدنا بعونه وتأييده وتوفيقه.
حاولت  أني  الكتاب  هذا  لمواضيع  تصفحه  بعد  الكريم  القارئ  ويالحظ 
جاهدا أن أوثق كل ماورد فيه من معلومات بذكر السند والمرجع وأن أصل 
به إلى حقيقة المعلومة وإني ألرجو أن يكون أساسا لمن يأتي بعد ذلك حتى 

يزيد فيه ويجيد.
واإلنسان مهما تحرى الصواب، فهو عرضة للخطأ والزلل، وقد قال أحد 
الكتاب السابقين: )إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً في يومه، إاّل قال في 
م هذا  ولو قدِّ لكان يستحسن،  ولو زيد كذا  لكان أحسن،  ُغّير هذا  لو  غده: 
لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على 

استيالء النْقص على جملة البشر..(
لذا فإني أرجو القارىء الكريم أن يغفر ما قد يعثر عليه من خطأ قد ال 
يخلو منه كتاب، ففوق كل ذي علم عليم، وما أُوتينا من العلم إال قليال، واهلل 
واإلخالص في  القول،  الصدق في  ويهبنا  الحق،  اتباع  إلى  يوفقنا  أن  أسأل 

العمل، وأن يجعل النفع والفائدة فيما كتبت إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلي اهلل وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من:
عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون 	 

القصر.
هزاع جاسم الحسيان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر.	 
علي محمد العليمي مدير عام الهيئة العامة لشئون القصرالسابق.	 
براك علي الشيتان مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.	 
أنور جاسم بورحمة نائب المدير العام لشئون رعاية القصر السابق.	 
مشعل عبداللطيف الحبشي نائب المدير لشئون تنمية أموال القصر 	 

السابق.
خالد محمد الشاهين نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية في 	 

الهيئة العامة لشئون القصر.
القانونية 	  للشئون  العام  المدير  نائب  الرشيدي  باتل  عبداهلل  حسين 

واألثالث الخيرية في الهيئة العامة لشئون القصر.
واإلحصاء 	  المعلومات  لتكنولوجيا  المساعد  الوكيل  عمرالشرقاوي 

بوزارة العدل.
رعاية 	  لشئون  العام  المدير  نائب  البرجس  محمد  عبداللطيف  حمد 

القصر.
أموال 	  تنمية  لشئون  العام  المدير  نائب  السنان  أحمد  عبداللطيف 

القصر.
لشئون 	  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  سر  أمين  السيف  عبداهلل 

القصرالسابق.
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العامة 	  محمد محمود علي الشريف كبير اختصاصي قانوني بالهيئة 
لشئون القصر.

قانوني 	  اختصاصي  كبير  عبدالحافظ  محمد  عبدالحافظ  عاطف 
بالهيئة العامة لشئون القصر.

محمد فتحي السعيد الشندي كبير اختصاصي محاسبة بالهيئة العامة 	 
لشئون القصر.

صالح خالد المسباح باحث في التراث الكويتي.	 
باسم اللوغاني باحث في التراث الكويتي.	 
عادل العبدالمغني باحث في التراث الكويتي.	 
عبداهلل عبدالعزيز القندي.	 



ملحق الصور
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مبنى المحاكم بجوار ساحة الصفاة في مدينة الكويت
وكانت دائرة األيتام تشغل إحدى غرفه عند تأسيسها
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الشيخ عبداهلل الجابر الصباح ومدير دائرة األيتام خالد يوسف المطوع 
رحمهما اهلل عام 1950م
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السيد/ هزاع الحسيان مدير عام الهيئة 
في الفترة من 1972 حتى 1991
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   مبنى الهيئة العامة لشئون القصر المستأجر 
بمنطقة الشرق



مسيرة الهيئة العامة لشئون القصر 130 

اجتماع مجلس اإلدارة برئاسة الوزير عبداهلل المعتوق عام 2005
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وزير العدل رئيس مجلس اإلدارة نايف العجمي 
وإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي 

أثناء زيارته للهيئة عام 2014م
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المبنى الجديد للهيئة في منطقة المرقاب
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المراجع

في  	  صدورها  بداية  منذ  اليوم(  )الكويت  الرسمية  الجريدة  أعداد 
1954/12/11م.

 	 -  1117( الدولة(  حتى  النشأة  منذ  الكويت  في  والقضاة  )القضاء 
الشيباني وبراك شجاع  ابراهيم  1392هـ( )1705 - 1972م( لمحمد 
المطيري - مطبوعات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت 

- الطبعة األولى
)رجال في تاريخ الكويت( لمؤلفه يوسف الشهاب - الجزء األول.	 
)الشيخ عبداهلل الجابرالصباح( )1898 - 1996م( لمؤلفته/ منى جابر 	 

عبداهلل الجابر الصباح.
حافل( 	  تربوي  وتاريخ  عطرة  سيرة  الصباح  الجابر  عبداهلل  )الشيخ 

لمؤلفته/ الدكتورة فوزية يوسف العبدالغفور أستاذة األصول التربوية 
بكلية التربية األساسية.

)كوكبة من الرواد( الصادر من األمانة العامة لألوقاف - عام 2002م.	 
)موقع الباحث اإلسالمي( )وموقع ساندروز( لتحويل التاريخ الهجري 	 

إلى الميالدي في شبكة االنترنت.
الميزانيات السنوية المعتمدة من الهيئة العامة لشئون القصر.	 
تأليف/ 	  حياته(  من  وصور  وثائق  الصباح  السالم  عبداهلل  )الشيخ 

البحوث  مركز  إصدار  من  األولى  الطبعة   - الرئيس  علي  غلوم  علي 
والدراسات الكويتية.
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)الشيخ عبداهلل السالم إنسانا ورجل دولة( لمؤلفه أحمد البغدادي - 	 
الطبعة األولى 1994م.

التاريخ( التي أصدرها التوجيه الفني 	  )المذكرة األكاديمية لتخصص 
العام لالجتماعيات بوزارة التربية للعام الدراسي 2012 - 2013م من 
إعداد الموجهين األوائل: نادية عبداهلل العريفان - أمل عساف العنزي 

- فاطمة مطلق المطيري - عبدالكريم العنزي.
)غرس األوائل( إعداد/ سعد عبداهلل العجمي وأحمد عبداهلل الشايع 	 

- الطبعة األولي 2001م.
القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية.	 
القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة القصر.	 
القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشئون القصر.	 
)عمر الحكومات بدولة الكويت( )1962 - 2012( صادر من مجلس 	 

األمة الكويتي.
)مقابلة مع/ عبد العزيز خالد يوسف المطوع( أجرتها - جريدة عالم 	 

اليوم الكويتية بتاريخ 2009/1/11م.
للكاتب/ 	  مقال   2013 يوليو   05 بتاريخ  الجمعة  يوم  الجريدة  جريدة 

باسم اللوغاني تحت عنوان )أول يتيم في دائرة األيتام(.
جريدة النهار في عددها )965( بتاريخ 2010/6/3م حوارا أجرته مع 	 

السيد/ علي محمد العليمي مدير عام الهيئة لشئون القصر.
)في مرابع الذكرى( لمؤلفه أنور عبداهلل النوري الطبعة األولى 2011.	 
)موسوعة األوائل الكويتية( - عادل حسن السعدون الجزء األول من 	 

بداية الكويت حتى االستقالل في عام 1961م الطبعة األولى - 2009م.
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