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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله واحلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم،،
الهيئة أن أقدم لكم  يطيب لي باألصالة عن نفسي، ونيابًة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة 
التقرير السنوي للهيئة السابع والسبعون، حيث نطوي معاً من جديد صفحة أخرى من سجل الهيئة 
ألبنائها  املستمرة  وأنشطتها  الهيئة  وعطاءات  إجنازات  فيه  توالت  مضى  عام  سطور  فيها  نستعرض 

القّصر املشمولني بالرعاية.
من  الكثير  توفير  على  حرصت  حيث   ،2016 العام  خالل  وعطائها  جناحها  الهيئة  واصلت 
متطلبات أبنائها القّصر واملشمولني برعايتها والوفاء باحتياجاتهم املعيشية وتقدمي كافة املساعدات مبا 

فيها الرعاية السكنية والتعليمية باإلضافة إلى األنشطة الترفيهية.
كما سعت الهيئة خالل العام إلى تنويع املجاالت االستثمارية واغتنام الفرص املتاحة للحصول 
على أعلى العوائد املمكنة لصالح أبنائها املشمولني برعايتها حيث بلغت نسبة األرباح املوزعة ) 11%( 

على أرصدة وحسابات القّصر واملشمولني برعاية الهيئة. 
العاملني في  اإلدارة وجميع  الهيئة وأعضاء مجلس  والتقدير ملدير عام  الشكر  بوافر  وأتقدم 
الهيئة ولكل من ساهم بدوره في دعم أهداف الهيئة والنهوض برسالتها في خدمة القّصر، سائلني الله 
عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه خير ورفعة لوطننا العزيز في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ/ نواف األحمد اجلابر 

الصباح حفظهم الله ورعاهم.
                                                          

                                                         
                                                           

        وزير العدل 
              ووزير الدولة لشئون مجلس األمة    

          رئيس مجلس إدارة الهيئة
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كلمة املدير العام

بسم الله واحلمد لله على إحسانه وكرمه ، والصالة والسالم على رسول الله الكرمي األمني   
وعلى آله وصحبــه أجمعني، ومن سار على َهديه الى يوم الديــن.

أّما بعد،،،
تواصل الهيئة عملها وجهودها للعناية بأبنائها املشمولني بوصايتها ويسرنا في هذا التقرير أن   
نستعرض أهم إجنازات الهيئة لعام 2016م، فقد حرصت الهيئة على توفير متطلبات أبنائها وذويهم 
واملشمولني برعايتها والوفاء باحتياجاتهم في جميع املجاالت، وسعت الهيئة الى تعزيز سبل التواصل مع 
جمهورها من خالل الزيارات امليدانية لألسر ومتابعتهم سواء في منازلهم أو في دور الرعاية االجتماعية 
أو املدارس واملستشفيات، كما قدمت العديد من املساعدات ألبنائها مثل مساعدات التأثيث والترميم 

والدراسة وغيرها من املساعدات املوسمية املتعددة. 
ففي اجلانب االجتماعي والتربوي تعددت املساعدات املالية التي قدمتها الهيئة عبر مشاريع   
الهيئة االجتماعية والتربوية التي حترص على تنظيمها ألبنائها وذويهم بني رحلة العمرة واحلج للقّصر 
إضافة ملشروعاتها السنوية من عمل دروس التقوية واحلقيبة املدرسية واملؤونة الرمضانية تعزيزاً لسبل 

التواصل مع أبنائها والتزاماً بدورها حيالهم.
ومن ناحية الرعاية السكنية اهتمت الهيئة بتقدمي الرعاية املثلى ألبنائها املشمولني برعايتها   

وأسرهم من أعمال الترميم سواء من رصيد القّصر أو املساعدات املقررة لهم .
وفي مجال االستثمار الزالت الهيئة ملتزمة بنهجها في تنويع املجاالت االستثمارية وفق اآلراء الفقهية 
املتعارف  الدولية  املعايير احملاسبية  وتطبيق  املعتمد  القانوني  واجلانب  الشرعية  اللجنة  من  الصادرة 

عليها .
كما اهتّمت الهيئة أيضاً بالكوادر البشرية للعاملني بالهيئة من خالل إقامة الدورات التدريبية   
املختلفة التي تصقل مهاراتهم وتنمي قدراتهم وتطور مستوى األداء الوظيفي لديهم، فقد أقامت إدارة 
الدولة  مؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  وخارجية  داخلية  تدريبية  دورات  والتدريب  اإلداري  التطوير 

وجهات التدريب املختلفة.
وفي مجال تكنولوجيا املعلومات مت البدء بالتطبيق التجريبي لنظام التراسل اإللكتروني اخلاص   
بالهيئة والذي مت تطبيقه على إدارات الهيئة في عام 2017 احلالي مما ساهم في سهولة وسرعة ودقة 

العمل اخلاص بني إدارات الهيئة املختلفة والتخلص من النظام الورقي .
االدارة  يقوم فريق عمل متخصص من  الهيئة حيث  املبنى اجلديد أحد مشاريع  تأثيث  ويعد   

الهندسية باألشراف على سير أعمال املبنى ومتابعته بالتعاون مع وزارة االشغال العامة.
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وقد سعت الهيئة لتوسيع رقعة خدماتها جلمهورها من خالل مباشرة تنفيذ فروع أخرى لها في   
محافظتي األحمدي واجلهراء باإلضافة الى فروعها في احلكومة مول وبرج التحرير واجلهراء وجليب 

الشيوخ.
كما عملت الهيئة على تعزيز دور التواصل االجتماعي لها وذلك من خالل نشر آخر أخبارها   

وأعمالها عبر برامج التواصل االجتماعي خلدمة شريحة أكبر من القصر واملشمولني برعاية الهيئة .

ختاماً يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم اإلمتنان أن أتقدم بالشكر ملعالي وزير العدل   
ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس اإلدارة الكرام ملا قدموه من 
دعم ومساندة، ولكافة العاملني بالهيئة ولكل من أسهم بدوره في حتقيق رسالة الهيئة واالرتقاء بأهدافها 

النبيلة في خدمة جموع املشمولني برعايتها.
سائلني املولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة لهذا الوطن العزيز في   
ظل قيادة حضرت صاحب السمو أمير البالد املفدى  الشيخ/ صباح االحمد اجلابر الصباح وولي عهدة 

األمني الشيخ/ نواف األحمد اجلابر الصباح ، حفظهما الله.
                                   

بــــــراك علي الشيتان         
                                                           املديــر العــــام
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أواًل : قطاع املدير العام

يندرج حتت قطاع املدير العام عدد من اإلدارات، وهي كالتالي : 
أمانة سر مجلس اإلدارة واللجان العليا 	•  

ادارة العالقات العامة واإلعالم . 	•  
إدارة التطوير االداري و التدريب . 	•  

إدارة الرقابة والتدقيق . 	•  
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أمانة سر مجلس اإلدارة واللجان العليا

عقد مجلس إدارة الهيئة عدد ) 4 ( اجتماعات واتخذ ) 28 ( قراراً من أهمها:
إقرار امليزانية واحلساب اخلتامي للمشمولني برعاية الهيئة واعتماد توزيع أرباح بنسبة       	•

)%11( عن سنة 2015م على أرصدة حسابات املشمولني برعاية الهيئة.  
اعتماد التقرير السنوي اخلاص بالهيئة لعام 2015م. 	•

جلنة التركات:
عقدت اللجنة ) 2 ( اجتماعات خالل العام و أقرت ) 29 ( قراراً من أهمها:

املوافقة على متديد مدة صالحية تقييم عقارات املشمولني برعاية الهيئة لتصبح 4 شهور بدال   	•
من شهرين.  

اللجنة االجتماعية:
عقدت اللجنة ) 3 ( اجتماعات مت من خاللها إصدار عدد ) 28 ( قراراً من أهمها:

اعتماد مواضيع الترميم للمشمولني برعاية الهيئة. 	•
االطالع واعتماد التقارير اخلاصة بنشاط جلنة اخلدمة االجتماعية بالهيئة. 	•

اخلدمة  جلنة  ونشاط  عمل  عن  السنوي  التقرير  تضمني  بضرورة  اللجنة  أوصت  	•
املشمولني  للمستحقني  املنصرفة  املبالغ  اجمالي  توضح  مقارنة  االجتماعية   
قادمة. لسنة  املتوقعة  واملبالغ  سنوات  ثالث  ملدة  الزكاة  حساب  من  الهيئة  برعاية   

جلنة تنمية أموال الُقّصر:
عقدت اللجنة ) 7 ( اجتماعات خالل العام وأقّرت ) 35 ( قراراً من أهمها: 

$  15،000،000 مببلغ  بوبيان  بنك  مال  راس  من  االولي  الشريحة  صكوك  في  االكتتاب  	•
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة  وتفويض   ) امريكي  دوالر  مليون  ) خمسة عشر   

لالكتتاب وذلك في حدود عائد %6.5 سنويا.  
االكتتاب في صندوق بيتك كابيتال للصكوك مببلغ وقدره 5،500،000 $ ) خمسة ماليني و  	•
خمسمائة ألف دوالر امريكي ( باإلضافة الى عمولة اشتراك البالغة 16،500 $ ) ستة عشر   

الف و خمسمائة دوالر امريكي(.  
( في صندوق االجارة  امريكي  أربعة ماليني دوالر   ( املساهمة مببلغ وقدره 4،000،000 $  	•

والتمويل اإلسالمي الثالث احملدود املقدم من بنك الكويت الوطني.  
رسوم  الى  باإلضافة  امريكي(  دوالر  ماليني  )أربعة   $  4،000،000 وقدره  مببلغ  املساهمة  	•

االكتتاب في صندوق بيتك كابيتا يو اس العقاري 1.  
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فتح محفظة استثمارية باسم الهيئة بإدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار وحتويل األسهم للمحفظة. 	•
جلنة التدقيق والتطوير:

عقدت اللجنة ) 3 ( اجتماعا خالل العام وأقّرت ) 15 ( قراراً.

جلنة تطوير األثالث اخليرية:
عقدت اللجنة ) 3 ( اجتماعا خالل العام وأقّرت ) 27 ( قراراً من أهمها : 

ملراقبة اخليرية  املشاريع  و  للمساعدات  واالعتماد  الصرف  صالحيات  تطبيق  على  املوافق  	•
االثالث اخليرية ملدة ثالثة اشهر و من ثم يرفع تقرير للجنة بنتائج التطبيق.  

جلنة االستقطاعات:
عقدت اللجنة ) 1 ( اجتماعا خالل العام وأقّرت ) 15 ( قراراً.
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إدارة العالقات العامة واإلعالم

تعد إدارة العالقات العامة واإلعالم واجهة الهيئة وجهازها اإلعالمي، وتختص مبواكبة كافة   
فعاليات الهيئة وتغطيتها إعالمياً، والتعامل مع ما يصدر بكافة وسائل اإلعالم عن الهيئة وكذلك تزويد 
جمهور املراجعني بكافة اإلصدارات والكتيبات اإلرشادية واستطالع آراء اجلمهور ومن هنا كان اإلهتمام 
بها كجزء ال يتجزأ من رسالة الهيئة جتاه املشمولني برعايتها وعليه فقد حرصت الهيئة على تزويدها 

بالكوادر الوطنية والكفاءات الشابة.

واجلدول التالي يوضح نشاط اإلدارة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 النشاط

8 9 أخبار صحفية وإذاعية وتليفزيونية

1 11 لقاءات وتصريحات صحفية

2 1 لقاءات إذاعية وتليفزيونية

1 1 توضيحات وردود على الشكاوي الصحفية واإلذاعية

11 8 إعالنات داخل الهيئة

21 11 تلقي شكاوى املراجعني

20 10 الرد على شكاوي املراجعني

1 0 شكاوي عبر االنستقرام

28 58 اعالنات واخبار عبر االنستقرام

28 26 اعالنات واخبار عبر تويتر
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والرسم البياني التالي يوضح أهم اجنازات اإلدارة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي  :
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إدارة التطوير اإلداري والتدريب

تهتم إدارة التطوير اإلداري والتدريب بالبحث عن كافة السبل اإلدارية لتطوير نظام متكامل في   
الهيئة بغرض حتسني أدائها وجتديد ممارساتها وذلك عن طريق إستخدام األساليب احلديثة لتحقيق 
فعال في حتقيق  بشكل  تساهم  اإلدارة  أقسام  فإن جميع  املنطلق  ومن هذا  املنشودة.  األهداف  كافة 

األهداف املرسومة لإلدارة.

أوال: قسم التدريب 

يقوم قسم التدريب على إعداد خطة تدريبية متضمنة مجموعة من البرامج التدريبية والتي   
جاءت متماشية مع اإلحتياجات الفعلية لإلدارات وبالتعاون مع مؤسسات الدولة وجهات التدريب املختلفة 

التي نهدف منها إلى حتسني األداء والتميز بتقدمي اخلدمة.

واجلدول التالي يوضح عدد املوظفني الذين استفادوا من الدورات التدريبة :

2016 2015 عدد املوظفني الذين استفادوا من الدورات التدريبية
278 318 الدورات التخصصية

183 348 الدورات العامة

21 84 دورات املعينني اجلدد

8 27 دورات خارجية

52 - التدريب امليداني: طلبة املعاهد

و الرسم البياني التالي يوضح مقارنة لنسبة إجمالي الدورات:
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ثانيًا: قسم التنظيم ووصف الوظائف

يقوم قسم التنظيم ووصف الوظائف بإجراء الدراسات املتعلقة بكافة النواحي التنظيمية للهيئة   
والعمل على دراسة تطوير الهياكل اإلدارية واألوصاف الوظيفية باإلضافة إلى إعداد البحوث اخلاصة 

بإستحداث أو إلغاء أو دمج الوحدات اإلدارية. ويتلخص إجناز هذا القسم كالتالي :

بطاقات الوصف الوظيفية:  .1
مت حتديث بطاقات الوصف الوظيفي ملجموعة من إدارات الهيئة، وجاري العمل على إستكمال حتديث 

بطاقات الوصف الوظيفي اخلاصة باإلدارات األخرى.

صيانة الهياكل الوظيفية:   .2
مت إجراء صيانة دورية للهياكل الوظيفية ملجموعة من إدارات الهيئة وذلك بحصر املسميات اجلديدة 

وحتديد تبعيتها، وجاري العمل على إستكمال صيانة الهياكل الوظيفية اخلاصة باإلدارات األخرى.

الدراسات التطويرية:  .3
التنظيمي إلدارة األفرع اخلارجية واعداد االختصاصات  الهيكل  التعديل على  دراسة مقترح  	•

املقترحة.  
دراسة إختصاصات قسم التركة املنقول تبعيته من إدارة اخلدمة واملتابعة إلى إدارة النشاط  	•

التجاري للتركات.   
أرشفة وحفظ الكتب والقرارات اخلاصة بالقسم آليًا:   .4

مت حفظ وأرشفة مجموعة من الكتب والقرارات األساسية واخلاصة بالقسم آلياً وفق تصنيف محدد 
وجاري العمل على أرشفة باقي الكتب والقرارات.

التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية بشأن:  .5
دراسة تأثير الرضا والوالء الوظيفي على األداء باجلهاز اإلداري: 	•

اإلجتاهات  وحتديد  السلوكيات  ملعرفة  اإلشرافية  الوظائف  بشاغلي  اخلاص  اإلستبيانات  توزيع  مت 
الوظيفية التي تؤثر في معدالت األداء ومستويات اإلنتاجية باجلهات احلكومية

دور القيادات العليا في تطوير وتنمية األجهزة احلكومية: 	•
مت توزيع االستبيانات على شاغلي الوظائف العليا )القياديني( وذلك لإلرتقاء بقدرات ومهارات القوى 

العاملة، ورفع ومعدالت األداء ومستويات تقدمي اخلدمات احلكومية على مستوى الدولة.
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ثالثًا: قسم تطوير اخلدمة وأساليب العمل

يتولى قسم تطوير اخلدمة وأساليب العمل تنفيذ املهام التطويرية والتي تكمن في إجراء الدراسات   
إلى  بتبسيط وحصر اإلجراءات، باإلضافة  البحوث اخلاصة  العمل، وإعداد  اخلاصة بطرق وأساليب 

إعداد اخلطة اخلمسية للهيئة ومتابعة سير عملها. وفي ما يلي موجز عن أعمال القسم :

2015-2016 إعداد خطة التنمية   .1
إعداد خطة للمشاريع اجلديدة وإدراج املستمر منها وفق ضوابط األمانة العامة للتخطيط. 	•
.2018/2019 القادمة  التنمية  خطة  في  للمشاركة  للتخطيط  العامة  األمانة  مع  التنسيق  	•
.)1/2016( رقم  بجلستها  التخطيط  قرار جلنة  على  بناء  اإلدارة  أهداف  مقترحات  إعداد  	•

متابعة خطة التنمية:  .2
متابعة خطة التنمية للسنة اخلامسة من خالل نظام املتابعة اآللي اخلاص باألمانة العامة للتخطيط 

والتنمية بصوره دورية ملشروع تأمني ورفع املستوى املعيشي.

إجراءات سير العمل:  .3
إمتام إعتماد إجراءات سير العمل اخلاصة:  .1

أ - إدارة مالية القصر.   
ب - قسم التسويات.   

ت - إدارة الشئون القانونية.   
حصر كافة االجراءات من كل قطاعات الهيئة وتفريغ البيانات وفق منوذج معتمد الدورة املستندية   .2

لكل معامله والصالحيات لكل إجراء.

نظام حفظ امللفات اآللي:  .4
اإلستغناء عن كافة امللفات اإلدارية وحتويلها إلى نظام حفظ امللفات اآللي بتصنيفات إدارية.
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إدارة الرقابة والتدقيق

تقوم إدارة الرقابة والتدقيق باقتراح خطة الرقابة الدورية والسنوية الالحقة ألعمال الهيئة عن   
اخلطة اخلمسية لها ومتابعة تنفيذها مع اإلدارات املختصة، ومتابعة تنفيذ اخلطط والبرامج والقرارات 
تطبيق  مراقبة سالمة  من خالل  اجلودة  االلتزام مبعايير  مدى  من  والتأكد  الهيئة،  قبل  من  املعتمدة 
اإلجراءات اإلدارية واملالية، والتأكد من سالمة تطبيق التفويضات املمنوحه لكافة املستويات اإلدارية 
بالهيئة واحملاله إليها من قبل السيد املدير العام، واقتراح مناذج متابعة اخلطة اخلمسية وذلك بالتنسيق 
مع إدارة التطوير االداري والتدريب مبا يخص األمور املالية، وإعداد التقارير الدورية والسنوية بشأن 
اإلجراءات اإلدارية واملالية اخلاصة باألداء العام للهيئة ومتابعة القرارات الصادرة من مجلس االدارة .

أواًل : قسم الرقابة االدارية

واجلدول التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع
600 528 متابعة القرارات الصادرة عن الهيئة

76 36 اخذ عينات عشوائية للتأكد من سالمتها

2 2 دراسة العقود اخلاصة بالهيئة

16 16 تقرير جلنة التدقيق والتطوير ) شهري – ربع سنوي(

0 2 الرد على مالحظات ديوان احملاسبة

0 11 متابعة مالحظات شركة ارنست ويونغ لالستشارات

والرسم البياني التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 
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ثانيًا : قسم الرقابة املالية

واجلدول التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع

2 2 التدقيق على التقرير النص سنوي حلماية االموال العامة

22 0 اعداد ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي الدارات الهيئة

22 20 مراسلة ادارات واالقسام وطلب تزويدنا بردودهم حول مالحظات 
تقرير التدقيق الداخلي النهائي

3 3 عقد اجتماعات مع شركة ارنست ويونغ لالستشارات

1 1 اعداد و تصور ملهام التدقيق الداخلي 

0 4 العمل على جلب عروض املكاتب احملاسبية املعتمدة لتقدمي مهام 
التدقيق الداخلي ودراستها

1 3 دراسة مواضيع محاله من املدير العام

2 2 الرد على مالحظات ديوان احملاسبة

والرسم البياني التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 
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ثانيًا : قطاع نائب املدير العام لتنمية أموال القّصر

يندرج حتت هذا القطاع عدد من الوحدات و اإلدارات، وهي كالتالي : 
اإلدارة العقارية . 	•  

إدارة النشاط التجاري و التركات . 	•  
إدارة اإلستثمار . 	•  

وحدة البحوث و الدراسات  	•  
قسم التسويات . 	•  
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اإلدارة العقارية

أواًل: قسم التداول العقاري

يختص القسم بكافة اإلجراءات املتعلقة بعقارات القّصر واملشمولني برعاية الهيئة .
واجلدول التالي يوضح نشاط القسم خالل العام  مقارنة بالعام املاضي :

2016 2015 املعاملة
48 24 بيع العقارات واجراءتها

3 4 شراء العقارات واجراءتها

62 13 تصفية العقارات واجراءتها

11 7 تنازل عن حق استغالل واجراءتها

0 2 تثمني العقارات واجراءتها

0 4 شهادة ملن يهمه االمر

109 99 تقييم العقارات

233 153 املجموع

والرسم البياني التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي :
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ثانيًا: قسم املعامالت العقارية

واجلدول التالي يوضح  نشاط القسم خالل العام  مقارنة بالعام املاضي :

2016 2015 نوع املعاملة
30 27 فتح ملف طلب سكن حكومي

28 33 ادراج طلب فئة ايتام

19 80 تخصيص بيت حكومي أو قسيمة حكومية وتفويض بدخول قرعة

7 0 اعادة تخصيص

72 30 طلب اصدار وثيقة متلك

7 5 مشاركة املشمولني بالرعاية بسداد أقساط رعاية سكنية

4 5 تبادل بيوت حكومية

1 6 سداد مديونية رعاية سكنية

48 80 نقل ملكية عقار

15 25 اصدار وثيقة متلك بعد موافقة الرعاية السكنية

6 3 اصدار وثيقة بدل فاقد

12 11 نقل حق استغالل لصالح الورثة

249 305 املجموع         
                   والرسم البياني التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي :
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ثالثًا: قسم إدارة العقار

يتولى القسم إدارة ومتابعة العقارات العائدة للهيئة واملشمولني بالرعاية واألثالث اخليرية إدارة شاملة   
لتحقيق أفضل عائد مالي كما تشرف على متابعة إدارة عقارات املفوضني لتحصيل حصص املشمولني بالرعاية.

واجلدول التالي يوضح  اجنازات املعامالت في القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع
947 854 سندات محاسبية والتدقيق عليها
36 36 التقرير الشهرى

207 355 براءة ذمة
965 511 كتب داخلية و خارجية
44 77 محاسبة تركة

508 383 ادخال اليومية والتدقيق عليها
424 418 محاسبة مفوض

3 23 تفويض جديد
10 14 الغاء تفويض

132 127 مراجعة جهات حكومية
42 46 معاينة عقار
23 22 تقدير استهالك كهرباء وماء
41 130 استالم شيكات من ادارة التنفيذ

3382 2996 االجمالي
و الرسم البياني التالي يوضح عدد العقارات التي أشرف عليها القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي:
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رابعًا: قسم التحصيل

واجلدول التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع
63 273 سندات محاسبية وتدقيق معامالت

424 765 تقدير أجرة

29 45 تقرير حارس

1431 2035 كتب داخلية/تقرير شهري

397 610 كتب خارجية

1152 1277 استقبال مراجعني ومكاملات هاتفية واخرى

78 177 كشف على عقار

27 26 استالم عقار

8478 2609 إصدار إيصاالت حتصيل

40 18 أخالء مستأجر

285 85 استدعاء ورثة أو مستأجر

257 244 إبرام عقود

65 12 إلغاء عقود

12764 8176 االجمالي
والرسم البياني التالي يوضح  نشاط القسم خالل العام مقارنة بالعام املاضي : 
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إدارة النشاط التجاري والتركات

أواًل : قسم الرخص واملنقوالت

يقوم قسم الرخص واملنقوالت بتحويل أو إلغاء إقامات العمال من إسم املرحوم إلى الغير ) بعد   
توافر الشروط (،  وكذلك يقوم القسم بعمل تنازل عن الرخصة بعد طلب الورثة )بعد توافر الشروط(، 
وأيضا يقوم بعمل تفويضات الرخصة التجارية والقسائم بجميع أنواعها و تعديل عقد تأسيس رخص 
الشركات التجارية ) بعد توافر الشروط (، كما أن القسم مسؤول عن  نقل ملكية املركبات اخلاصة 

باملرحوم إلى الورثة أو للغير بعد توريد نصيب الُقّصر ) بعد توافر الشروط (.
واجلدول التالي يوضح نشاط  قسم الرخص واملنقوالت خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع
3 4 حتويل اقامات

280 219 تراخيص

59 71 تفويضات الرخصة التجارية والقسائم  بجميع انواعها

17 13 تعديل عقد التأسيس رخص الشركات التجارية

449 289 عدد املركبات التي مت نقل ملكيته

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم الرخص واملنقوالت خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 
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ثانيًا : قسم التركة

يعتبر قسم التركة التابع إلدارة النشاط التجاري للتركات من األقسام الفعالة في الهيئة العامة   
لشئون الُقّصر حيث تبدأ فيه اخلطوة األولى من مسيرة املراجع داخل الهيئة منذ فتـح امللف وحصر 
التـركة للمالك على اختـالف فئاتهـم ) مرحوم ، محجور عليه ، رعاية خاصة ( إلى إمتام إجراءات براءة 
الذمة وإنتهاء صفة الهيئة للمالك إما ببلوغ آخر قاصر سن الرشد أو بتحول القوامة لقيم آخر أو تعديل 

حكم القوامة أو الرعاية اخلاصة. 
واجلدول التالي يوضح نشاط قسم التركة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي  :

2016 2015 املوضوع
514 559 فتح ملف مالك

31 40 فتح ملف ايجار

1308 1571 مخاطبة التركة

166 235 براءة ذمة

1748 1796 تسليم صور و مستندات

1760 2196 استكمال تعديل بيانات

1760 2196 فهرسة وارشفة بيانات

2 11 إعالنات وفاة في جريدة كويت اليوم

13 18 تسليم مستندات أصلية

11799 6 ردود ومخاطبات

41 51 كتب معلومات مدنية

10681 0 طباعة

2399 0 استفسار

38 0 طلب دخول لإلدارات

12 0 ايقاف طلبات خدمة

41193 12719 االجمالي
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والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم التركة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 
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ثالثًا :  قسم أسهم التركات

نبذة مختصرة عن أهم أعمال قسم أسهم التركات لعام 2016م وذلك وفق ما جاء بقرار االختصاص :
استالم األسهم من إدارة اخلدمة و املتابعة.  - 1

التأكد من الرصيد النهائي لألسهم.  - 2
فرز األسهم على الورثة.  - 3

حتصيل األرباح النقدية و املنح املجانية.  - 4
املشاركة في زيادات رأس مال األسهم.  - 5
االكتتاب في أسهم الشركات اجلديدة.  - 6
بيع األسهم للمشمولني برعاية الهيئة.  - 7

حتصيل قيمة ناجت تصفية األسهم.  - 8
االستفسار عن وجود أسهم.  - 9

الرد على استفسارات إدارات الهيئة.  - 10

اإلعالن عن فقدان شهادات األسهم.  - 11
جتهيز أسهم الُقّصر لبلوغهم سن الرشد.  - 12
الرد على الشكاوي املقدمة من املراجعني.  - 13

واجلدول التالي يوضح نشاط قسم أسهم التركات خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2015 املوضوع

530 حاالت فرز أسهم 

482 أرباح األسهم

92 حتويل بني حسابات 

1113 حفظ وثائق

117 براءة ذمة

33 فك حجز أسهم

339 سندات مالية

240 استالم استفسارات اخلدمة واملتابعة
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رابعًا : قسم نقدية التركات

أهم أعمال قسم نقدية التركات لعام 2016م :
دراسة ميزانيات و جدوى املشاركة في مشاريع خاصة باملشمولني بالرعاية.   - 1

متابعة حتصيل أرباح ومطابقة أرصدة الصناديق واحملافظ والوادائع االستثمارية   - 2
اخلاصة باملشمولني يالرعاية.  

إنشاء قاعدة بيانات خاصة باحملافظ والصناديق اخلاصة باملشمولني بالرعاية ومتابعة حتديثها.  - 3
متابعة أداء الصناديق واحملافظ اخلاصة باملشمولني بالرعاية.  - 4

منها  الصادرة  الدورية  التقارير  ومراجعة  واحملافظ  الصناديق  تدير  التي  الشركات  متابعة   - 5
واخلاصة بأداء هذه الصناديق واحملافظ.  

دراسة و بحث طلبات االسترداد )وحدات الصنايق- دائع – محافظ ( اخلاصه باملشمولني بالرعاية.  - 6

القيام باالجراءات اخلاصة بإنشاء وديعة – الصندوق او محفظه خاصة باملشمولني بالرعاية.  - 7
إعداد التقارير الدورية من املستوى الفني و املالي للصندوق و احملافظ.  - 8

العام  خالل  الهيئة  برعاية  باملشمولني  واخلاص  التركات  نقدية  قسم  نشاط  يوضح  التالي  واجلدول 
مقارنًة بالعام املاضي: 

مالحظات )الصناديق 
التي مت التصفية فيها 

سنه 2016(

 )الصناديق التي مت 
التصفية فيها سنه 

)2015
البيان

4 1 التصفية: بالعملة احمللية وبالعملة االجنبية

214 كتب استفسار 71 كتب استفسار مراسله عدة جهات خارج الهيئة

41 شيك 28 شيك توزيعات أرباح

3 شيك 2 شيك توزيعات التصفية ) االسترداد (

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم نقدية التركات خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

                                       

التصفية: بالعملة
احمللية وبالعملة

االجنبية

مراسله عدة 
جهات خارج 

الهيئة

توزيعات أرباح توزيعات التصفية
) االسترداد (
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إدارة االستثمار

الُقّصر  أموال  تنمية  جلنة  قبل  من  املتحذة  االستثمار  قرارات  بتنفيذ  االستثمار  إدارة  تقوم   
ومتابعة االستثمارات وتقدمي التقارير الدورية عنها بهدف متابعة أداء االستثمار وذلك من خالل قسم 

االستثمار العقاري وقسم استثمار األسهم وقسم االستثمار النقدي.
وفي عام 2016 مت الدخول في استثمارات جديدة ، متمثله في صناديق ومحافظ ومت انشاء   

ودائع واالنتهاء من تأجير مجمع املهبولة و التخارج من بعض االستثمارات .

أواًل : قسم االستثمار العقاري
أهم اجنازات قسم االستثمار العقاري لعام 2016م :

2016 املوضوع

تقدمي مقترح بالعروض املقدمة للهيئة واخلاصة بتأجير مجمع املهبولة 
السكني مجمع املهبولة السكني )1(

تأجير مجمعي املهبولة رقم )401(  + )402( مجمع املهبولة السكني )1(

استالم كافة وثائق الفنيطيس املعلقة والبالغ عددها )31( قسيمة  الفنيطيس

اخالء العقار  من املستأجرين استنادا الى احلكم القضائي   
5094/2013(، حيث مت البدء بهدم العقار عن طريق االدارة الهندسية

عقار رقم 201 موسى 
بن نصير1

اخالء العقار من املستأجرين استنادا الى احلكم القضائي 
)2014/1947 (، وذلك لغرض الهدم وإعادة البناء

عقار رقم 204 
ميدان حولي

اخالء العقار من املستأجرين استنادا الى احلكم القضائي 
)2014/931( ، وذلك لغرض الهدم وإعادة البناء عقار رقم 301 الرقعي

اعداد دراسة خاصة باملستحقات املالية على مستأجرين  عقارات 
االستثمار اجلماعي

عقارات االستثمار 
اجلماعي

اعداد تقارير عروض شراء العقارات شراء عقارات

اعداد تقارير عن املقترحات اخلاصة بتطوير عقارات االستثمار 
اجلماعي

عقارات االستثمار 
اجلماعي

التأمني على عقاري املهبولة والسامليه )205( عقاري املهبولة والساملية
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ثانيًا : قسم استثمار االسهم

أهم اجنازات قسم استثمار األسهم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي  : 

2016 2015 املوضوع

31 35 حضور اجتماعات اجلمعية العمومية

12 26 عمل مصادقات لألرصدة النهائية لالسهم

4 4 اعداد حتليل مالي ربع سنوي يشمل جميع الشركات املساهمة فيها 
الهيئة

1 0 عمل تقرير يبني مدى توافق الشركات املساهمة فيها الهيئة مع 
الضوابط الشرعية للهيئة

4 4 عمل تقرير ربع سنوي ملمثلني الهيئة في الشركات املساهمة فيها 
الهيئة

8 12 عمل تقرير شهري لالستثمارات املتعثرة التي فقدت %20 من 
قيمتها

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم استثمار االسهم خالل العام مقارنًة في العام املاضي:
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ثالثًا : قسم االستثمار النقدي 

أهم اجنازات قسم االستثمار النقدي خالل العام مقارنًة بالعام املاضي  :
2016 2015 املوضوع

4 صناديق - 1 محفظة 0 مساهمة جديدة بالعملة 
االجنبية

4 1 التخارج بالعملة احمللية

1 0 التخارج بالعملة االجنبية

0 1 تصفية بالعملة احمللية

9 17 إنشاء وديعه

1 0 كسر وديعه
- دراسة عدة عروض مقدمة من البنوك 

واخلاصة بالودائع االستثمارية .
- دراسة إستثمار الفوائض النقدية .
- تقرير شهري لالستثمارات املتعثرة

- تقرير شهري للصناديق واحملافظ املطلوب 
التخارج منها .

- في صدد عمل تقارير احملافظ والصناديق 
االستثماريه من بداية املساهمة حتى 

. 31/12/2016
- تقرير شهري لشركة دار االستثمار .

- دراسة عدة عروض مقدمة من البنوك 
واخلاصة بالودائع االستثمارية .

- دراسة إستثمار الفوائض النقدية .
- تقرير شهرى لإلستثمارات املتعثرة.

- تقرير شهري للصناديق واحملافظ املطلوب 
التخارج منها .

- تقارير احملافظ والصناديق االستثماريه من 
بداية املساهمة حتى 31/12/2015 
- تقرير شهري لشركة دار االستثمار .

التقارير والدراسات

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم االستثمار خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :
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وحدة البحوث والدراسات 

للفرص  املختلفة  اجلدوى  ودراسات  الفنية  البحوث  بإعداد  والدراسات  البحوث  قسم  يقوم   
االستثمارية في مجاالت وأنشطة القطاع في ما يخص االستثمار، وكذلك اعداد البحوث والدراسات 
في املواضيع احملالة لها من نائب املدير العام لشئون تنمية أموال القصر، كما يقوم القسم بإعداد تقارير 
اقتصادية شهرية واسبوعية و نصف سنوية و سنوية ، كما يقوم القسم بتدقيق تقرير األداء للمحفظة 

املالية للهيئة )بيان استثمارات الهيئة( ، وإعداد تقريري متابعة تنفيذ اخلطة االستثمارية .

واجلدول التالي يوضح نشاط القسم  لعام 2016م :

عدد التقارير نوع التقرير
5 العروض املقبولة

13 العروض املستبعدة

11 تدقيق تقرير األداء للمحفظة املالية ) بيان استثمار الهيئة الشهري (

1 تقرير متابعة تنفيذ اخلطة االستثمارية ) نصف سنوي (

4 تقرير الربع سنوي ملتابعة أعمال القسم

48 عدد التقارير االسبوعية للصحف االقتصادية

19 الدراسات االستثمارية التي مت إعدادها من قبل قسم البحوث و التسويات 
لعام 2016م.

2 عدد التقارير الشهرية لألخبار االقتصادية و الشهرية

113 االجمالي
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قسم التسويات

يقوم قسم التسويات بتسوية وترجمة العمليات اإلستثمارية محاسبيا الى سندات قيد او صرف   
النصف سنوي لديوان  التقرير  بإعداد  يقوم  القصر، كما  أموال  تنمية  التابعة لقطاع  جلميع اإلدارات 
احملاسبة واخلاص باألموال املستثمرة، كما يقوم القسم بإعداد اإلخطارات الالزمة لديوان احملاسبة 
بكافة العمليات اإلستثمارية، ويقوم مبتابعة اجراء امتام األستثمارات اجلديدة و متابعة اإلستثمارات 

القائمة و العمليات املتعلقة فيها من زيادات او تخارج او استرداد.

واجلدول التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي  :

2016 2015 املوضوع
5 7 تقارير للبنك املركزي

2 2 التقارير النصف سنوية لديوان احملاسبة

101 67 اخطارات وكتب لديوان احملاسبة

12 12 تقارير شهرية باستثمارات الهيئة

765 648 سندات محاسبية

3 0 تقرير وزارة املالية الربع سنوي

والرسم البياني التالي يوضح نشاط القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :
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ثالثًا : قطاع نائب املدير العام لرعاية شئون الُقّصر

يندرج حتت هذا القطاع عدد اإلدارات، وهي كالتالي : 
إدارة اخلدمة واملتابعة. 	•  

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية . 	•  
إدارة مالية الُقّصر . 	•  

اإلدارة الهندسية . 	•  
إدارة الفروع اخلارجية . 	•  
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إدارة اخلدمة و املتابعة

تعد إدارة اخلدمة واملتابعة من اإلدارات الهامة التي من مهامها استقبال مراجعي الهيئة وإجناز   
معامالتهم بالسرعة املمكنة كما تتلقى احلاالت اجلديدة، هذا فضاًل عن تنظيم دخول املراجعني إلى 
مختلف إدارات الهيئة كما حترص على االرتقاء مبستوى أداء العاملني لديها من خالل عدد من الدورات 

التدريبية املكثفة لضمان الدقة والسرعة في اإلجناز لتقدمي أفضل اخلدمات املمكنة.

أواًل:  قسم اخلدمة

اجلدول التالي يشمل على إحصائية مبعامالت القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 النشاط

544 668 عدد املعامالت املوجهة لإلدارة العقارية

1916 1788 عدد املعامالت املوجهة لإلدارة الهندسية

1236 1098 عدد املعامالت املوجهة إلدارة النشاط التجاري

9177 10101 عدد املعامالت املوجهة لإلدارة املالية

1803 2079 الكتب املوجهة لوزارة الداخلية "اجلنسية واجلوازات"

60 73 الكتب املوجهة إلدارة الهجرة

3046 4105 كتب ملن يهمه األمر

2 3 كتب موجهه لوزارة املواصالت

3150 3232 كتب موجهه للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

134 65 كتب موجهه لوزارة الشئون االجتماعية

2488 2168 كتب البنوك

10683 11725 إجمالي الكتب اخلارجية
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والرسم البياني التالي يبني إحصائية مبعامالت القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

ثانيًا: قسم املتابعة

اجلدول التالي يوضح أهم اإلجنازات التي قام بها القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط
7188 5561 متابعة املعامالت

960 1196 كتب تبليغ باحلضور

771 1203 استفسار عن األسهم

12 23 نقل أسهم

17 14 شيكات أرباح اجلمعية و أرباح األسهم

3250 3640 تسليم شهادات األسهم

0 5 التنازل عن أسهم

15 31 طلب سداد دين

6 8 طلب بيع أسهم القاصر

4 1 طلب تفويض استفسار أسهم خارج الكويت
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5 2 طلب توكيل بيع أسهم املرحوم خارج الكويت

1 0 طلب عدم فرز أسهم

1 1 طلب فك حجز

3 2 طلب ادعاء ملكية أسهم

والرسم البياني التالي يبني أهم االجنازات التي قام بها القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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ثالثًا: قسم االستقبال

واجلدول التالي يوضح أهم االجنازات التي قام بها القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط
197 133 تسليم كلمة السر للمفوضني

2931 6461 تسليم إفادة الصرف

38 25 استفسارات موقع الهيئة

236 106 الكتب املقدمة من الورثة واملوجهة ملكتب املدير العام

والرسم البياني التالي يوضح أهم اجنازات القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية

توفر إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية كافة اخلدمات املالية واألسرية والنفسية والدراسية   
للُقّصر املشمولني بوصاية الهيئة.

الزيارات  بالوصاية من خالل  ُقّصرها  املشمول  ببحث احلاالت االجتماعية لألسر  تقوم  كما   
امليدانية لتوفير الرعاية الفردية واالجتماعية.

لها  املناسبة  وكذلك حترص اإلدارة على دراسة املشاكل واخلالفات األسرية وتقترح احللول   
عبر إجراء البحوث الشاملة ملعرفة األوضاع االجتماعية واملالية والسكنية للُقّصر وحتديد االحتياجات 

الضرورية لألسر املعنية. 
                                                                                     

أواًل : مراقبة البحث االجتماعي

و اجلدول التالي يوضح نشاط املراقبة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط
12897 12682 مصاريف عامة

4594 3496 متابعة عامة *

826 766 التفويض

124 123 مذكرات معاش

3309 2877 بحوث + مذكرات عامة

574 702 الزيارات امليدانية

* مالحظة: يرجع سبب ارتفاع عدد املتابعة العامة لعام 2016 لزيادة االستفسارات واجراءات سير 
املعاملة التي مت تقدميها والرد على االتصاالت الهاتفية.

والرسم البياني التالي يوضح نشاط املراقبة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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و اجلدول التالي يوضح اجنازات جلنة اخلدمة االجتماعية خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

عدد األسر 
املستفيدة 

2016

عدد األسر 
املستفيدة 

2015
نوع املساعدة رقم

17 29 سداد ديون أوالً مساعدة مقطوعة

94 91 شراء سيارة

3 4 تصليح سيارة

2 2 رسوم دراسية داخل وخارج الكويت

0 1 شراء أجهزة طبية

4 40 املوسمني والعيدين *

117 71 الكهرباء واملاء

147 131 مساعدة )ضعف دخل( ثانياً مساعدة شهرية

176 124 مساعدة )بدل ايجار(

* مالحظة: يرجع سبب انخفاض عدد املساعدة املقطوعة )املوسمني والعيدين( لعام 2016 النخفاض 
عدد األسر املستفيدة وذلك لعدة أسباب منها زيادة املعاش أو بلوغ سن الرشد أو حكم وصاية امللف.

والرسم البياني التالي يوضح اجنازات جلنة اخلدمة االجتماعية خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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و اجلدول التالي يوضح احصائيات مساعدات األثاث خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط

143 176 عدد االسر املستفيدة

228862 297580 إجمالي املبلغ املنصرف

و الرسم البياني التالي يوضح احصائيات مساعدات األثاث خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

ثانيًا : مراقبة التوجيه واإلرشاد التربوي

العام  خالل  التربوي  واإلرشاد  التوجيه  مراقبة  عمل  عن  االحصائي  التقرير  يوضح  التالي  واجلدول 
مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط

1715 1046  فتح توجيه وارشاد امللفات اجلديدة

116 88 زيارات ميدانية
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و الرسم البياني التالي يوضح التقرير االحصائي عن عمل مراقبة التوجيه واإلرشاد التربوي خالل العام 

مقارنًة بالعام املاضي:

و اجلدول التالي يوضح التقرير االحصائي للمساعدات الدورية خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط

16433 16048 عدد القصر املستفيدين

1643300 1604800 اجمالي املبلغ املنصرف للمساعدات الدورية

بالعام  مقارنًة  العام  خالل  الدورية  للمساعدات  االحصائي  التقرير  يوضح  التالي  البياني  الرسم  و 
املاضي:
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بالعام  مقارنًة  العام  خالل  االستقبال  موظفي  عمل  عن  االحصائي  التقرير  يوضح  التالي  واجلدول 

املاضي:

2016 2015 النشاط
30610 30133 توجيه املراجع

1143 1132 استالم الكتب الواردة

90 موظفة 43 موظفة التنسيق للدورات مع إدارة التطوير اإلداري والتدريب *

دورات  لقيام   2016 لعام  للدورات  التنسيق  بند  في  املوظفات  عدد  ارتفاع  سبب  يرجع  مالحظة:   *
مخصصة إلدارة الرعاية االجتماعية والتربوية في مبنى الهيئة حتت إشراف الدكتورة/ كوثر الياقوت 

املوظفة في اإلدارة.
                                                                                                     
والرسم البياني التالي يوضح التقرير االحصائي عن عمل االستقبال خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

واجلدول التالي يوضح التقرير االحصائي لعمل التنسيق واملتابعة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 النشاط
4 4 اعداد تقارير خاصة باإلدارة

509 470 اعداد احصائيات

533 524 متابعه كل ما يتعلق بالنظام اآللي
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العام مقارنًة  التنسيق واملتابعة خالل  التقرير االحصائي لعمل موظفي  التالي يوضح  البياني  والرسم 

بالعام املاضي:

                                                                                                     
قسم األنشطة التربوية 	•  

و اجلدول التالي يوضح التقرير االحصائي لعمل القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

عدد القّصر 
املستفيدين 

2016

عدد القّصر 
املستفيدين 

2015
النشاط

2785 قاصر 2580 قاصر املؤونة الرمضانية

2625 قاصر 2680 قاصر احلقيبة املدرسية

27 قاصر وأرملة 36 قاصر وأرملة احلج

28 قاصر 35 قاصر العمرة

45 قاصر 15 قاصر دروس التقوية

150 قاصر 290 قاصر حفل املتفوقني
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والرسم البياني التالي يوضح التقرير االحصائي لعمل القسم خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

و اجلدول التالي يوضح املستفيدين من املساعدات التي تقدمها االدارة خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 

2016 2015 إجمالي املستفيدين من املساعدات

6631 5636 عدد املستفيدين )القّصر واألسر(
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إدارة مالية الُقّصر

ملف  فتح  من  إعتباراً  بالرعاية  املشمولني  حلسابات  واملتابعة  اإلشراف  بها  املناط  اإلدارة  هي      
وهي مصب جلميع   ، امللف  فتح  زوال سبب  بسبب  وإغالقه  امللف  إنتهاء  وحتى  بالرعاية  للمشمولني 
ـــــ  املعامالت والكتب الواردة من جميع إدارات الهيئة وجهات الدولة املختلفة وعلى سبيل املثال ال احلصرـ 
قبض املعاشات واملستحقات الواردة من جهات الدولة املختلفة للمشمولني بالرعاية والقيام باإلجراءات 
احملاسبية إلثبات تلك املعاشات واملستحقات في احلسابات اخلاصة بهم داخل الهيئة ثم القيام بعملية 
حتويل تلك املعاشات واملستحقات حلساباتهم لدى البنوك أو إتخاذ إجراءات الصرف من داخل الهيئة 

ملن ليس له حساب خارجي.
كما يقع على عاتقها عبء متابعة اإلستثمارات وحسابات البنوك التابعة للهيئة من خالل نظام   
رقابي معد لذلك. كما تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان املنبثقة من مجلس إدارة الهيئة وهي التي 
تقوم بإعداد التقارير والقوائم املالية التي تساعد اإلدارة العليا في إتخاذ القرارات التي تخدم مصالح 
املشمولني بالرعاية، وكذلك تقوم بإعداد القوائم والتقارير املالية ملدقق احلسابات اخلارجي ملساعدته في 

إجناز وتقدمي نتائج األعمال السنوية من خالل ميزانية املشمولني بالرعاية بنهاية العام املالي.
 

وجميع تلك األعمال تقوم بها إدارة مالية القصر من خالل أقسامها السبعة التي تتكون منها   
البنوك، قسم اإلستثمار، قسم  وهي: )قسم التدقيق، قسم احلسابات اجلارية، قسم املعاشات، قسم 

الذمم، قسم الصندوق(.

أواًل: مراقبة احلسابات العامة

قسم املعاشات: 	•  
واجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع

4774 4777 عدد األسر املستفيدة من املعاشات

9087 9249 عدد القصر املستفيدين من املعاشات

383005122،582 22411658،934 إجمالي املعاشات املنصرفة
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والرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

قسم البنوك: 	•  
واجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع

7335 7116 عدد املعامالت التي مت تسويتها من البنوك

والرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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قسم احلسابات اجلارية: 	•  

واجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع

6995 13916 القيد

28125 26705 املصروفات

231 273 املقبوضات

109 108 إيداعات الشيكات النقدية

11914 9514 عدد املالكني القصر والرشد

5 2 عدد جلسات إدارة اخلبراء

و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

ثانيًا: مراقبة العمليات املالية

قسم الذمم: 	•  
و اجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع

4571 4668 قيد

عدد جلسات 
إدارة اخلبراء

عدد املالكني 
القصر 
والرشد

إيداعات 
الشيكات 
النقدية

القيداملصروفاتاملقبوضات
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و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

قسم اإلستثمار: 	•  
اجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع
2096 1398 قيد

و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

قسم الصندوق: 	•  
و اجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015
املوضوع

املبلغ العدد املبلغ العدد

45090853،069 28016 36715331.309 26597 الشيكات التي مت تسليمها

2339594،830 1902 3025507.846 2930 الشيكات التي لم يتم تسليمها

6264460،689 230 5525017.693 273 الشيكات التي مت إيداعها في البنوك "قبض"
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و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

إجماليات اإلدارة: 	•  
و اجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املوضوع
482 528 الكتب الواردة في اإلدارة

1380 908 الكتب الصادرة في اإلدارة

و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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قسم البنوك : 	•  

و اجلدول التالي يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي: 

عدد املعامالت 2016 عدد املعامالت 2015 اسم البنك
1969 2241 جاري بيت التمويل

1961 1910 جاري بنك الكويت الوطني

403 332 جاري البنك التجاري

369 355 جاري بنك اخلليج

204 198 جاري البنك األهلي املتحد

130 94 جاري البنك األهلي

90 68 جاري بنك برقان

17 10 جاري بنك الكويت والبحرين

391 523 بيت التمويل حتت الطلب

1271 1003 متويل حتصيل اإليجارات

226 167 جاري بنك بوبيان

21 13 توفير بنك بوبيان

119 89 بنك الكويت الدولي "  حتت الطلب "

44 4 توفير إستثماري بنك الكويت الدولي

76 92 بيت التمويل حتت الطلب " إستثمارات "

44 17 بنك وربة

7335 7116 االجمالي
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و الرسم البياني يبني عدد املعامالت التي مت إجنازها خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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اإلدارة الهندسية

مشروع أفرع الهيئة  من أهم اجنازات االدارة مشروع مبنى مقر الهيئة ومواقف السيارات –   
املهبولة  2 مجمع إستثماري في منطقة  إنشاء وإجناز وصيانة عدد  مبحافظتي اجلهراء واألحمدي– 
إنشاء وإجناز وصيانة عدد 2 برج إستثماري في منطقة املهبولة قطعة )5( قطاع ب  قطعة ) 1أ( – 

والقطعة ) 1أ ( – مشروع تطوير عقارات االستثمار اجلماعي.

أواًل : مشروع مبنى مقر الهيئة ومواقف السيارات

يقع املشروع مبنطقة املرقاب على مساحة 10554م2 ويتكون من مبنى مقر الهيئة الرئيسي   
ومبنى متعدد الطوابق مخصص للسيارات ويتمتع املبنى مبواصفات املباني الذكية ذات التقنية العالية 

وبطاقة إستيعابية 1200 موظف.

أهم املالحظات واإلقتراحات:
مت ولله احلمد اإلنتهاء من أعمال املشروع بالكامل وجاري إمتام إجراءات اإلستالم من وزارة   
األشغال العامة وجاري املباشرة في تنفيذ أعمال عقد تنفيذ األثاث املتحرك واألنظمة الذكية للمقر 
الدائم ويقوم فريق فني من مختلف إدارات الهيئة بالعمل داخل املقر للوقوف على كافة مالحظات أعمال 

الصيانة والتشغيل ملبنى الهيئة وكافة الكفاالت املرتبطة باملشروع.

ثانيًا : مشروع أفرع الهيئة مبحافظتي اجلهراء واألحمدي

أواًل: فرع األحمدي:
يقع املشروع في قطعة )1( مبنطقة فهد األحمد في محافظة األحمدي مبساحة 1000م2 حيث   
تبلغ مساحة املبنى 3354.210م2 ويتكون املشروع من مبنى مكون من ثالثة أدوار وسرداب ويسع املبنى 
لعدد 107 موظف وبتكلفة وقدرها 1،191،950،000 د.ك، ويقوم فريق عمل متخصص من اإلدارة 

الهندسية باإلشراف على سير أعمال املشروع واملتابعة مع وزارة األشغال العامة اجلهة املنفذة.

أهم املالحظات واإلقتراحات:
مت اإلنتهاء من أعمال املشروع ومتت مباشرة إجراءات اإلستالم اإلبتدائي من وزارة األشغال   
العامة والتمهيد إلستالم كافة النظم املرتبطة باملبنى وتوريد األثاث املكتبي املطلوب واإلستعداد ملباشرة 

أعمال التشغيل واإلنتفاع. 
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ثانيًا: فرع اجلهراء

يقع املشروع في منطقة اجلهراء مبساحة 1000م2 حيث تبلغ مساحة املبنى 3507.04م2 ويتكون   
املبنى من ثالثة أدوار وسرداب ويسع املبنى لعدد 107 موظف وبتكلفة وقدرها 1،076،828،600 دينار 
كويتي، ويقوم فريق عمل متخصص من اإلدارة الهندسية باإلشراف على سير أعمال املشروع واملتابعة 

مع وزارة األشغال العامة اجلهة املنفذة.

أهم املالحظات واإلقتراحات:
مت اإلنتهاء من أعمال املشروع ومت إيصال التيار الكهربائي وورد كتاب من وزارة االشغال العامة   

لإلستالم اإلبتدائي يفيد بجاهزية املبنى.

ثالثًا : إنشاء وإجناز وصيانة عدد 2 برج إستثماري
في منطقة املهبولة قطعة ) 5 ( قطاع ب والقطعة 1 أ 

مساحة األرض : 	•  
مساحة قسائم املهبولة 2 بعد الدمج 6540م2.
مساحة قسائم املهبولة 3 بعد الدمج 6004م2.

مكونات برج املهبولة 2: 	•  
عدد األدوار املتكررة 37 دور.

مساحة الشقق بالكامل 21116م2
عدد الشقق في األدوار املتكررة 8 لكل دور.

إجمالي عدد الشقق في البرج بالكامل 296 شقة.

مكونات برج املهبولة 3: 	•  
عدد األدوار املتكررة 35 دور.

عدد الشقق في كل دور متكرر 6 شقق.
مساحة الشقق بالكامل 210 شقة.

أهم املالحظات واإلقتراحات:
مت اإلنتهاء من جميع مراحل التصميم وإصدار الرخص النهائية للمشروع ومت حتديث جدول  	•
التشطيبات اخلاصة بالتنسيق مع املكتب اإلستشاري وعضو مجلس اإلدارة السيد/عبد الرحمن اجلالل 

املفوض من قبل اللجنة.
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مت تأجيل دراسة العروض من املكاتب االستشارية بناء على قرار جلنة تنمية أموال القصر في  	•
جلستها )5/2016( املنعقدة في تاريخ 17/11/2016 .  

جاري إعداد دراسة جدوى اقتصادية محدثة للمشروع حسب قرار جلنة تنمية أموال القصر  	•
في جلستها )5/2016( املنعقدة في تاريخ 17/11/2016 .  

رابعًا : مشروع تطوير عقارات اإلستثمار اجلماعي

عبارة عن ثالث بنايات في منطقة حولي - بناية في منطقة ميدان حولي- بناية في منطقة الرقعي-
بناية في منطقة بنيد القار.

أهم املالحظات واإلقتراحات:

مت املوافقة على تغيير الترخيص اخلاص بعمارة ) الرقعي ( وتعديل النشاط إلى عيادات طبية 	•
تاريخ في  املنعقدة   )5/2016  ( رقم  جلستها  في  القصر  أموال  تنمية  جلنة  قرار  حسب   

.17/11/2016  
مت مباشرة  تنفيذ االعمال في العمارتني )51 و52( وجاري إعتماد املواد ومقاولي الباطن . 	•

مت توقيع عقدي التنفيذ لعمارة حولي )25( مع كل من املقاول الرئيسي شركة األرجان العقارية  	•
واإلستشاري املشرف على التنفيذ دار سعود املهنا لإلستشارات الهندسية.                .          
الكويت بلدية  إستالم احلدود من  )25( وجاري  لعمارة حولي  الهدم  أعمال  اإلنتهاء من  مت  	 	•

للبدء بأعمال التنفيذ.  
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إدارة الفروع اخلارجية

تعني إدارة الفروع اخلارجية في خدمة املشمولني بالرعاية وفي  متابعة وإنهاء وإجناز معامالتهم   
املختلفة من خالل الفروع اخلارجية بأسرع وقت وأفضل خدمة ، وهي من اإلدارات املستحدثة التي بدأ 

العمل بها في شهر نوفمبر 2011 ، ومن أهم إجنازاتها: 
                                                                       

أواًل : احلكومة مول فرع ) برج التحرير (

واجلدول التالية يوضح نشاط الفرع ) برج التحرير ( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:

2016 2015 املعامالت
1119 1372 عدد املعامالت لإلدارة ماليه القّصر

221 144 عدد املعامالت لإلدارة الهندسية

277 229 عدد املعامالت إلدارة اخلدمة واملتابعة

2 3 عدد املعامالت لإلدارة العقارية

505 520 عدد املعامالت ملركز نظم املعلومات

1 0 عدد املعامالت إلدارة الرعاية االجتماعية والتربوية

1 6 عدد املعامالت إلدارة النشاط التجاري والنقدية

6 6 عدد املعامالت إلدارة األوراق املالية

2 3 عدد املعامالت لإلدارة القانونية

2134 2283 املجموع
والرسم البياني التالي يوضح نشاط فرع )برج التحرير( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي: 
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ثانيُا : احلكومة مول فرع ) اجلهراء (

واجلدول التالية يوضح نشاط الفرع ) اجلهراء ( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املعامالت
467 363 عدد املعامالت لإلدارة ماليه القّصر

33 23 عدد املعامالت لإلدارة الهندسية

1733 1355 عدد املعامالت إلدارة اخلدمة واملتابعة

37 38 عدد املعامالت لإلدارة العقارية

1625 1795 عدد املعامالت ملركز نظم املعلومات

87 105 عدد املعامالت إلدارة الرعاية االجتماعية والتربوية

71 50 عدد املعامالت إلدارة النشاط التجاري والنقدية

20 27 عدد املعامالت إلدارة األوراق املالية

5 1 عدد املعامالت لإلدارة القانونية

4078 3757 املجموع

والرسم البياني التالي يوضح نشاط فرع )اجلهراء( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي:
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ثالثًا : احلكومة مول فرع ) جليب الشيوخ (

واجلدول التالي يوضح نشاط الفرع ) جليب الشيوخ ( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املعامالت

267 166 عدد املعامالت لإلدارة ماليه القّصر

1 9 عدد املعامالت لإلدارة الهندسية

605 357 عدد املعامالت إلدارة اخلدمة واملتابعة

1 15 عدد املعامالت لإلدارة العقارية

862 652 عدد املعامالت ملركز نظم املعلومات

25 29 عدد املعامالت إلدارة الرعاية االجتماعية والتربوية

5 8 عدد املعامالت إلدارة النشاط التجاري والنقدية

16 20 عدد املعامالت إلدارة األوراق املالية

1 1 عدد املعامالت لإلدارة القانونية

1783 1257 املجموع

والرسم البياني التالي يوضح نشاط فرع )جليب الشيوخ( خالل العام مقارنًة بالعام املاضي: 
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رابعًا : قطاع نائب املدير العام الشئون االدارية 
واملالية 

يندرج حتت هذا القطاع عدد من اإلدارات، وهي كالتالي : 
إدارة الشئون اإلدارية واملالية . 	•  

مركز نظم املعلومات. 	•  
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إدارة الشئون اإلدارية واملالية

تتطلع ادارة الشئون اإلداريه واملاليه للنجاح والتميز في اجنازاتها حتى تظهر الهيئة في أعلى   
إلى  تسعى  اإلدارة  فإن  ولذلك  احلكوميه.  والهيئات  واملؤسسات  الوزاارات  من  نظيرالها  بني  مستوى 
بها  املعمول  اإلداريه  اللوائح  تطبيق  باإلشراف على  تقوم  |إلى إجنازات مشرفه فهي  ترجمة طاقاتها 
بالهيئة وكذلك تطبيق قرارات مجلس اخلدمة املدنيه ووزارة املالية املتعلقة بها وأيضا اإلشراف على 

إعداد مشروع ميزانية الهيئة بأبوابها اخلمسه سنويا ومتابعة تنفيذها.
وايضا تعني ادارة الشئون اإلدارية واملاليه بكافة األعمال اخلاصه بشئون العاملني من تعيني   
وترقية وعالوات ورواتب وجزاءات باإلضافة إلى متابعة أعمال الهيئة من اجلهاتع احلكومية األخرى 
ذات اإلختصاص مثل ديوان احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية واملؤسسه العامة للتأمينات 

اإلجتماعية.

أواًل : املراقبة االدارية 
قسم شئون العاملني 	•

1/1/2016 بتاريخ  )49( موظف  الهيئة وعددهم  ملوظفي  باألقدمية  الترقية  بأعمال  القيام  	•
و 1/7/2016 .  

1/1/2016 من  اعتباراً  لهم  املستحقة  الدورية  للعالوة  موظفاً   )578( استحقاق  إجناز  	 	•
و 1/7/2016 .  

القيام بإجراءات استحقاق صرف مكافأة األعمال املمتازة للموظفني املستحقني لها . 	•
الترقية باإلختيار في  الترقية باالختيار لعدد )81( موظف املستوفني لشروط  إجناز كشوف  	•

. 31/3/2016  
إجناز عـدد )3565( إجازة دورية وعـدد )1529( إجازة طارئة وعـدد )5323( إجازة مرضية  	•

باإلضافة إلى عـدد )471( إجازة بجميع األنواع األخرى .  
التقارير  كافة   واستخراج  الهيئة  دوام موظفي  مراقبة  البصمة في  بنظام  بالعمل  االستمرار  	•
اخلاصة بدوام املوظف سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية وربط التقرير السنوي للموظف   
باإلضافة إلى تطوير نظام البصمة مبا يتناسب مع أحكام وضوابط الدوام الرسمي الوارد من   

ديوان اخلدمة املدنية.  
مت صرف عـدد )5( عمل إضافي ، وعـدد )15( بدل موقع ، وعـدد )52( محضر اجتماع للجان  	•

وعـدد )29( فريق عمل .  
إعـداد املذكرات والقرارات اإلدارية والكتب في جميع املجاالت اإلدارية ضمن قوانني اخلدمة  	•

املدنية فيما يخص عمل القسم اليومي .  
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تغيير املسمى الوظيفي لعـدد )5( موظف .  	•

تسكني املسميات الوظيفية لعدد ) 1 ( موظفني. 	•
حصول على مؤهل عمي عدد ) 1 ( موظف. 	•

قسم التعيينات وإنهاء اخلدمة 	•

إصدار عـدد )29( قـرار تعيني . 	•
إصدار عـدد )76( كتاب خارجي للوزارات والهيئات والتأمينات االجتماعية . 	•

إصدار عـدد )9( قـرار استقاله وتقاعد . 	•
مخاطبات داخلية إلدارات الهيئة . 	•

إعـداد كتب للفحص الطبي ووزارة الداخلية عـدد )29( للمرشحني اجلـدد . 	•
إعـداد تقارير شهرية عـدد )29( للمعينني اجلـدد . 	•

إعـداد مذكـرات تثبيت عـدد )45( مذكرة . 	•

قسم اخلدمات العامة 	•

حركة السيارات ) 2679 ( حركة . 	•
طلب تنفيذ خدمة ) 208 ( طلب  . 	•
حركة النقل للمخازن ) 25 ( نقلة . 	•

قسم السجل العام 	•

الكتب الواردة ) 13490 ( كتاب . 	•
الكتب الصادرة ) 14748 ( كتاب . 	•

التراسل اإللكتروني ) الوارد ( عـدد 2868 كتاب . 	•
التراسل اإللكتروني ) الصادر ( عـدد 1648 كتاب . 	•

القرارات اإلدارية عـدد ) 583 ( قـرار . 	•
التعاميم عـدد ) 10 ( تعميم . 	•

القرارات الوزارية  ) 15 ( . 	•
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ثانيًا : مراقب الشئون املالية

قسم الرواتب : 	•

مبلغ موظف   )  33  ( لعدد  االستقطاعات  حساب  على  العاملني  رواتب  كشوف  إعداد  	•
) 91170.579( د.ك من من شهر يناير 2016 الى شهر ديسمبر 2016.  

شهر الى   2016 يناير  شهر  من  د.ك   )26490.000( مبلغ  أخرى  أعمال  مكافأة  صرف  	•
ديسمبر 2016.  

.  2016 ديسمبر  شهر  الى   2016 يناير  شهر  من  د.ك   )3840.000( مبلغ  اللجان  صرف  	•

.  2016 ديسمبر  الى شهر   2016 يناير  من شهر  د.ك   )2383.500( مبلغ  إضافي  صرف  	•
صرف بدل موقع لإلدارة الهندسية لعدد ) 22 ( موظف واإلدارة العقارية لعدد ) 5 ( موظف 	•

من شهر يناير 2016 الى شهر ديسمبر 2016  
.2016 ديسمبر  شهر  الى   2016 يناير  شهر  من  للموظفني  الشهرية  الرواتب  صرف  	•

املبلغ الشهر
841990.735 يناير

833068.490 فبراير

850288.697 مارس

864027.918 ابريل

864006.066 مايو

868077.490 يونيو

857934.209 يوليو

852079.111 أغسطس

844267.633 سبتمبر

853304.356 أكتوبر

872390.730 نوفمبر

855313.369 ديسمبر

10256748.804 املجموع
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د.ك  )75431.182( بقيمة   2016 ديسمبر  شهر  الى   2016 يناير  شهر  من  االستقطاعات  مت صرف  	•
مت صرف التأمينات االجتماعية من شهر يناير 2016 الى شهر ديسمبر 2016 )1515070.727( د.ك 	•

قسم احلسابات وامليزانية 	•

بلغت امليزانية للسنة املالية 1/1/2016 – 31/12/2016  للباب الثاني : 	•
مت اعداد مشروع ميزانية الهيئة 2017/2018 	•

اخلاصة االجتماعية  الرعاية  دفعة  و   ، الشراء  أوامر  و   ، الشهرية  العقود  صرف  ومت  	•
باملساعدات و ذلك حسب اجلدول االتي :  

املبلغ الشركة
429.950 د.ك اخلطوط اجلوية الكويتية

89116.300 د.ك شركة املجموعة األمنية

510.000 د.ك شركة الرأي العاملية للدعاية و اإلعالن

150.000 د.ك شركة برهان تكنولوجي

540.000 د.ك شركة باب الكويت للصحافة

490.000 د.ك شركة االبداع اخلليجي

500.000 د.ك جمعية احملاسبني و املراجعني الكويتية

4400.000 د.ك شركة االمناء لالستشارات اإلدارية

951435.164 د.ك وزارة االشغال

5400.000 د.ك شركة احملترفون العامليون

1890.000 د.ك مركز أكسفورد لالستشارات

2667.767 د.ك مستحقات حمد الشايجي بعثة

886.472 د.ك شركة االتصاالت املتنقلة زين

82102.500 د.ك الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر
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50589.000 د.ك شركة البحر ملقاوالت التنظيف

1900.000 د.ك شركة نور اسك للتدريب

375.000 د.ك الشركة العاملية الكبرى

13875.892 د.ك وزارة املالية

485.320 د.ك شركة الهوشان للتجهيزات املكتبية

180.000 د.ك شركة اجلريدة للصحافة

7920.250 د.ك مركز اروما للقرطاسية

116.000 د.ك شركة ميداس التجارية

1501.000 د.ك شركة املها للقرطاسية

5790.482 د.ك شركة افي تك

1900.000 د.ك معهد العال للتدريب

5227.720 د.ك شركة احلاسبات لتكنولوجيا املعلومات

2190.000 د.ك معهد املؤمن لتدريب

865.200 د.ك مؤسسة الصيت

1691.280 د.ك شركة الساير لبيع و تأجير السيارات

540.000 د.ك مستحقات طارق العتيقي

207450.050 د.ك شركة رمي العقارية

123.000 د.ك مؤسسة مهدي حبيب التجارية

72121.375 د.ك شركة ايبال الستشارات

220.000 د.ك مطبعة جرير

19038.911 د.ك ديوان اخلدمة املدنية

12240.000 د.ك الشركة العاملية لالمن و السالمة

1640.000 د.ك جمعية املهندسني الكويتية
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117.000 د.ك شركة الكويت اوفيس العاملية

43.250 د.ك شركة التميز املتحدة للتجارة

250،000 د.ك حتويل مبلغ الرعاية االجتماعية

648.300 د.ك مؤسسة الصيت للدعاية و اإلعالن

13878.358 د.ك شركة االنشاءات املتحدة ) ايسكو (

2100.000 د.ك شركة األحمد للتدقيق

200.000 د.ك مطابع العلم

134.000 د.ك قرطاسية السامر

10868.004 د.ك شركة كمبيوتر داتا نيتووركس

400.000 د.ك شركة البيت الزراعي

634.000 د.ك شركة زاك سليوشنز

984.000 د.ك شركة األولى للوقود

75100.000 د.ك شركة اجلزيرة للمشروعات الترفيهية اكوابارك

1040.000 د.ك شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

1990.000 د.ك شركة ايه زد التجارية

540.000 د.ك شركة ارت برنت للدعاية و اإلعالن

137.000 د.ك شركة باك اند موف

29.900 د.ك شركة مارس لالثاث و املفروشات

1842.000 د.ك نوبل الدولية للتدريب

3800.000 د.ك املركز الدولي اإلقليمي

160.000 د.ك بيادر اخلليج للتجارة

145.800 د.ك البدر التجارية

86.500 د.ك مطبعة الكي
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99372.000 د.ك الكويتية الرقمية للحاسبات

900.000 د.ك انفوشيلد لتأجير و خدمات نظم املعلومات

154.000 د.ك مؤسسة بايونيرز للكمبيوتر

500.000 د.ك انفنيتي انترناشونال لتنظيم املعارض

79.000 د.ك املهن املتحدة للتجارة

92.000 د.ك الروضة لالثاث

180.000 د.ك دار القبس للصحافة

500.000 د.ك سباسيال للمؤمترات

1850.000 د.ك كيومان كايتال لالستشارات

1200.000 د.ك فاست تلكو

50.000 د.ك مطابع االهرام

1560.000 د.ك رويال سليوشنز للتجارة العامة

750.000 د.ك مركز اخلليج العربي الدارة املعارض

18500.000 د.ك البلد األمني الثاث و املفروشات

  : قسم املشتريات واملخازن  	•

مت توفير االحتياجات اخلاصة بالهيئة حسب التالي :

املبلغ الشركة
1500.000 برق وهاتف

134.000 مواد و خامات متنوعه

5108.250 ايجار مباني

562.500 قطع غيار االت و معدات تكنولوجيا املعلومات

2448.000 وقود
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24450.000 الرعاية االجتماعية ) كوبونات (

500.000 معارض محلية

1560.000 متنوعة

1350.000 دعاية وإعالن

550.000 شراء برامج

1200.000 أجهزة مكتبية

6640.000 صيانة برامج

83.750 أختام

6263.000 طبع

79.000 معدات تكنولوجيا املعلومات

23146.000 تدريب محلي

180.000 أدوية و عقاقير ) احبار االت تصوير (

2700.000 قنوات إذاعة

1117.000 صحف و نشرات

7475.050 قرطاسية

1346.540 أثاث

800.000 صيانة أجهزة

960.000 صيانة منشأت و مرافق
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ثالثًا : مراقبة املناقصات:

واجلدول التالي يوضح نشاط مراقبة املناقصات لعام 2016 :

املدة وتاريخ التعاقد املبلغ الشركة املوضوع
مت ارسالهت إلى ديوان 

احملاسبة ألخذ املوافقة على 
التعاقد

164205 د.ك الشركة العربيه 
خلدمات الكومبيوتر

ممارسة رقم 2-2016/2017
تقدمي خدمات استثمارية

مت ارسالها إلى جلنة 
املناقصات املركزية 250000 د.ك - ممارسة رقم 3-2016/2017

تاثيث بيوت القّصر ) مجزئة(

سنة تبدأ من 28/12/2016 1.5% شركة وفرة العقارية ممارسة رقم 4-2016/2017
متابعة إدارة عقارات الهيئة واملشمولني برعايتها

الطرح 18/12/2016
التمهيدي 27/12/2016

االقفال 4/1/2016
20000 د.ك -

ممارسة رقم 5-2016/2017
توفير خدمة األمن واحلراسة مببنى الهيئة والفروع 

التابعة له

سنة يبدأ من 18/10/2016 5966 د.ك شركة فاست 
لإلتصاالت

ممارسة رقم 6-2016/2017
توفير خدمة األنترنت ودوائر نقل املعلومات

مت ارسال املمارسة إلى جلنة 
املناقصات املركزية للطرح 79240 د.ك -

ممارسة رقم 7-2016/2017
النظافة وخدمات مراسلة وفندقة ومراسلني خارجيني 

للهيئة والفروع التابعة لها
مت مخاطبة إدارة الفتوى 
والتشريع ملراجعة مشروع 

العقد
79240 د.ك شركة الكويتية 

الرقمية للحاسبات
ممارسة رقم -8 2016/2017

شراء أجهزة حاسب آلي

مت حتويل املوضوع إلى 
املشتريات حيث بلغ قيمة 
العطاء املقدم من الشركة 

581 دك

- شركة اخلرافي ممارسة رقم 9-2016/2017
IBM Sanstorage صيانة جهاز

سنة تبدأ من 27/11/2016 3499 د.ك
شركة احلاسبات 

لتكنولوجيا 
املعلومات

ممارسة رقم 11-2016/2017
شراء جهاز Fortigate   لفرع األحمدي

90 يوم تبدأ من تاريخ 
توقيع العقد جاهز التوقيع 896250 د.ك

شركة أوالد 
جاسم محمد 
ثنيان الغامن

مناقصة رقم 16-2016/2017
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة 

أنظمة أوراكل
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املزايدات: 	• 

املدة وتاريخ 
التعاقد

القيمة 
اإليجارية الشركة املوضوع

سنتني يبدأ من 
15/12/2016 7800 د.ك شركة رويال فود 

سيرفس ) نستلة ( استغالل كافتريا مبواصفات عاملية

التعاقد املباشر: 	•

املدة وتاريخ 
التعاقد املبلغ الشركة املوضوع

سنة تبدأ من
9/8/2016 13200 د.ك شركة الركن الصافي 

للسيارات استئجار عدد 2 باص

سنة تبدأ من
11/8/2016 16750 د.ك

شركة ايبال إلستثمارات 
الكومبيوتر

شراء عدد )15( ترخيص حلفظ 
DIP واسترجاع الوثائق

سنة تبدأ من
14/11/2016 45000 د.ك

شركة ايبال إلستثمارات 
الكومبيوتر

شراء تراخيص استرجاع مطورة 
لنظام حفظ واسترجاع الوثائق

جتديد عقود الصيانة: 	•

املدة وتاريخ 
التعاقد املبلغ الشركة املوضوع

سنة تبدأ من
1/12/2016 2052 د.ك شركة أنفوشيلد Kaspersky صيانة عقد

سنة تبدأ من
16/6/2016 4980 د.ك

شركة خدمات 
الكومبيوتر الكويتية صيانة عقد البصمة

سنة تبدأ من
1/9/2016 5820 د.ك

شركة احلاسبات 
لتكنولوجيا املعلومات صيانة األجهزة البيئية

سنة تبدأ من
1/9/2016 54340 د.ك

شركة كمبيوتر داتا 
نتوركس

صيانة شبكة احلاسبات واألجهزة 
املستقلة

سنة تبدأ من 
22/11/2016

 81250.240
د.ك

شركة أوالد جاسم 
محمد ثنيان الغامن صيانة تراخيص برمجيات اوراكل

                                            
جتديد العقود: 	•

املدة وتاريخ 
التعاقد املبلغ الشركة املوضوع

سنة تبدأ من
9/10/2016 6000 د.ك شركة األحمد وشركاه تدقيق البيانات املالية
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مركز نظم املعلومات

يقوم مركز نظم املعلومات بتقدمي أحدث البرامج والتقنيات في مجال تكنولوجيا املعلومات ورفع   
كفاءة اخلدمات املقدمة من خالل تطوير البرامج والتدريب عليها وتطبيقها في جميع إدارات الهيئة 
وتوفير وصول اخلدمة الى املستخدم النهائي بالشكل األمثل واالسهل وتقدمي الدعم الفني للمستخدمني 

حلل املشاكل املتعلقة باألجهزة والبرامج . 

تطوير األنظمة
نظام اجلرد: 	•

هو نظام يستخدم جلرد جميع ممتلكات املالك سواء كانت منقولة او غير منقولة وذلك لتسهيل عمليه 
تصفيتها على املستفيدين.

الربط مع شركة رمي:  	•
بيانات  يتم استرجاع  الهيئة  انه ومن خالل نظام  الربط اآللي مع شركة رمي ، وحيث  مت االنتهاء من 

العقارات التابعة للشركة من قبل اإلدارة وسحب التقارير اخلاصة بذلك .

نظام املراسالت: 	•
يقوم نظام املراسالت بتسجيل كافة املعامالت الصادرة من الهيئة والواردة من اجلهات  اخلارجية بجميع 

أنواعها )العادي إمييل والبرقي ومرفقاتها..إلخ ( وكذلك املخاطبات بني اإلدارات .

نظام حتصيل اإليجارات عن طريق موقع الهيئة: 	•
جاري تطوير شاشات ملوقع الهيئة للتسهيل على املؤجرين عند دفع اإليجارات شريطة عدم وجود قضايا 

عليهم.

                                                                                                     
مشروع ميكنة استثمارات الهيئة : 	•

الهيئة  استثمارات  ملتابعة  ورقي  الى  يدوي  من  االستثمار  إدارة  إجراءات  بتحويل  خاص  نظام  تطوير 
ويخدم قطاع نائب املدير العام لشئون تنمية أموال القصر بالتعاون مع الشركات اخلارجية .

 :  )file net نظام حفظ الوثائق باستخدام )  	•
مت حتديث بيانات نظام حفظ واسترجاع الوثائق للمشمولني بالرعاية على النحو التالي :
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2016 2015 الوثيقة النشاط

141399
صفحه

158216
صفحه

املستندات الثبوتية 
للمالك واملستفيد

حفظ الوثائق عدد الصفحات 
املدخلة

منتهي 1000000
صفحة متنوعة حتويل شرائح امليكروفيلم إلى 

نظام حفظ الوثائق

موقع الهيئة على اإلنترنت : 	•

2016 2015 البيان

2163 31209 إجمالي عدد زوار املوقع

2737 2418 إجمالي عدد املفوضني من لديهم صالحية االستفسار

االنتهاء من عدد )1290( طلب خدمة من كافة إدارات الهيئة . 	•

: )2016/2017 مشروع ميزانية نظم املعلومات للسنة املالية )  	•
اعتماد احتياجات ميزانية عام 2016 /2017 من مستلزمات احلاسب اآللي و أجهزة وبرامج للمشاريع 

التطويرية في الهيئة .

 أعمال إدارة مركز نظم املعلومات املشتركة مع اجلهات اخلارجية بالدولة

التراسل  نظام   ( املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي  للجهاز  اآللي  الربط  	•
اإللكتروني (:  

                                                                                                     
مت حتديث الربط االلي ملشروع G2G  لكافه وزارات وهيئات الدولة .

الربط مع الشركة الكويتية للمقاصة : 	•
لالستعالم والتحديث لبيانات األسهم للمشمولني بالرعاية بصوره مباشره .

الربط مع الهيئة العامة لذوي اإلعاقة : 	•
مت االنتهاء من املرحلة األولى للربط مع الهيئة العامة لذوي اإلعاقة السترجاع بيانات املشمولني بالرعاية 

تلقائيا من خالل قواعد بيانات الهيئة .
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خامساً  : قطاع نائب املدير العام للشئون القانونية  
و األثالث اخليرية

يندرج حتت هذا القطاع عدد من اإلدارات، وهي كالتالي : 
االدارة القانونية . 	•  

مراقبة األثالث اخليرية . 	•  
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إدارة الــشـئون الـقانـونـيـة

   
تختص اإلدارة القانونية مبهمة إعداد النظم والقرارات واللوائح التى تستوجبها طبيعة العمل   
في الهيئة مبا يحقق مصالح القصر واملشمولني برعايتها واحملافظة على أموالهم وكذلك حل اخلالفات 
التى قد تنشأ بني الورثة بصورة وديه قبل اللجوء إلى القضاء كما تقوم اإلدارة بإعداد كافة القضايا 

والدفوع أمام القضاء وإرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وكذلك الرد على األقسام واإلدارات املختلفة فيما يتعلق بالشق القانوني لعملها وكل ما يحال   
إليها من اإلدارة العليا من مذكرات وطلب آراء قانونية وإصدار قرارات احلجر والقوامة وإبداء الرأي 

حول ديون التركات والرد على إدارة التنفيذ فيما يتعلق باحلجز التنفيذي والتحفظي .

واجلدول التالي يوضح نشاط اإلدارة القانونية خالل العام مقارنة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع

146 130 عدد القضايا املرفوعة من الهيئة

909 1001 عدد القضايا املرفوعة من الغير

1170 783 عدد امللفات املنجزة

1055 1132 عدد امللفات اجلديدة

555 592 عدد اإلستشارات

37 194 عدد العقود والوكالت التى مت مراجعتها

99 80 عدد إعالنات الصحف واإلنذارات

35 20 عدد اإلنذارات

110 17 عدد إجراء تنفيذ األحكام

13 30 احلجوزات

524 555 عدد ملفات الديون
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والرسم البياني التالي يبني نشاط اإلدارة القانونية خالل العام مقارنة بالعام املاضي:

و اجلدول التالي يبني املبالغ احملصلة لصالح الهيئة خالل العام مقارنة بالعام املاضي:

2016 2015 البيان

3،232،193،055 د.ك 703،865،767دك املبالغ احملصلة لصالح الهيئة

عدد 
ملفات 
الديون

عدد احلجوزات
إجراء 
تنفيذ 
األحكام

عدد 
اإلنذارات

عدد 
إعالنات 
الصحف 
واإلنذارات

عدد 
العقود 

والوكاالت 
التي مت 
مراجعتها

عدد 
اإلستشارات

عدد 
امللفات 
اجلديدة

عدد 
امللفات 
املنجزة

عدد 
القضايا 
املرفوعة 
من الغير

عدد 
القضايا 
املرفوعة 
من الهيئة
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مراقبة األثالث اخليرية

انطالقاً من القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القّصر وبعد   
االطالع على املواد 9 و 10 و 109 من الدستور وعلى القانـون رقم 4 لسنة 1974 فـي شـأن إدارة شئـون 

القّصر وعلـى املرســوم بالقانــون رقـم 67 لسنــة 1980 بإصدار الـقـانون املدني.
تنص املادة 2 من قانون إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983 على "... إدارة أموال األثالث التي   

يوصى بها على يدها أو التي تعني عليها ".
كما تنص املادة 11 " أن يكون استثمار أموال القّصر وناقصي األهلية أو فاقديها وكذلك أموال   

األثالث وغيرها من األموال التي تديرها الهيئة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية".
 

ومن خالل ما ذكر أعاله انطلقت رؤية مراقبة األثالث اخليرية وهي :
تنفيذها وفق أحكام الشريعة  الوصية ( وتطوير أساليب  الثلث اخليري )  الكرمية وهي  إحياء السنة 

اإلسالمية.
املساعدات  منها  للمستحقني  املساعدات  من  العديد  على  اخليرية  األثالث  من  الهيئة  أنفقت  حيث 
الدورية واملساعدات الدراسية واملساعدات املالية لعالج أبناء وأحفاد أصحاب األثالث اخليرية وشراء 

األضاحي وذلك تنفيذاً لنص الوصايا من أصحاب األثالث اخليرية .

هذا ويختص عمل مراقبة األثالث اخليرية باآلتي:
وضع اخلطة السنوية وفقاً الستراتيجية الهيئة.  	•

إعداد التقارير الدورية عن األثالث ومتابعة ما يصرف منها مع اإلدارات ذات العالقة.  	•
إعداد البحوث اخلاصة بالصرف من األثالث اخليرية ووضع أسس وضوابط للصرف منها.  	•

حفظ ورعاية وتنمية األثالث اخليرية والتأكد من اإللتزام بشروط الوصية وحتقيق املقاصد املوضوعة. 	•
	تعزيز التواصل والتعاون مع املوصني وذرياتهم.  	•

تقدمي االقتراحات اخلاصة بإقامة املشروعات التي تسهم في تعزيز دور األثالث اخليرية. 	•
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أواًل : قسم خدمات األثالث

واجلدول التالي يوضح نشاط قسم خدمات األثالث خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 

2016 2015 املوضوع
72 155 التدقيق على ما مت صرفه من حسابات األثالث اخليرية

90 159 القيام بدراسات دورية عن وضع حسابات األثالث اخليرية

59 172 إعداد بحوث لطلبات الصرف لألفراد من حسابات األثالث 
اخليرية

1 1 إعادة دراسة ضوابط املساعدات من حسابات األثالث اخليرية 
وفق متغيرات ومتطلبات نوع املساعدة

18 48 تنفيذ القرارات الصادرة من جلان أمانة السر مع متابعة 
اإلجراءات املتبعة

16 16 الزيارات املنزلية لدراسة وضع األسر املستفيدة من حسابات 
األثالث اخليرية

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم خدمات األثالث خالل العام مقارنًة بالعام املاضي : 

الزيارات املنزلية 
لدراسة وضع 

األسر املستفيدة 
من حسابات 

األثالث اخليرية

تنفيذ القرارات 
الصادرة من 
جلان أمانة 

السر مع متابعة 
اإلجراءات املتبعة

إعادة دراسة 
ضوابط 

املساعدات 
من حسابات 

األثالث اخليرية 
وفق متغيرات 
ومتطلبات نوع 

املساعدة

إعداد بحوث 
لطلبات الصرف 

لألفراد من 
حسابات األثالث 

اخليرية

القيام بدراسات 
دورية عن وضع 
حسابات األثالث 

اخليرية

التدقيق على ما 
مت صرفه من 

حسابات األثالث 
اخليرية
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ثانيًا : قسم املشاريع اخليرية

واجلدول التالي يوضح نشاط قسم املشاريع اخليرية خالل العام مقارنًة بالعام املاضي :

2016 2015 املوضوع

135 83 متابعة املشاريع التي متت من حسابات األثالث اخليرية 
بالتعاون مع اإلدارات املختصة بالتنفيذ. 

10 22 تقدمي املقترحات والدراسات اخلاصة باملشروعات وفقاً 
لبند الوصية .

15 0 إعداد تقارير سنوية عن املشاريع اخليرية املنصرفة من 
حسابات األثالث اخليرية .

26 16 الزيارات امليدانية للجهات احلكومية

والرسم البياني التالي يوضح نشاط قسم املشاريع اخليرية خالل العام مقارنًة بالعام املاضي: 


