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 َعِزيٌز َحِكيم”
َ
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ب�صم اهلل واحلمد هلل رب الع�ملني، وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف الأنبي�ء واملر�صلني �صيدن� حممد 

وعلى اله و�صحبه اأجمعني،،

وبعد،،

التقـريـر  لكـم  اأقدـّم  اأن  الق�ّصـر  ل�صئـون  الع�مـة  الهيئـة  اإدارة  جمـلـ�س  عـن  ب�لـنيـ�بة  يل  يـطيب 

ال�صنـوي الثمـ�نـون، والـذي يحمـل يف طّي�تـه ثم�ر اإجنـ�زاتهـ� التي ح�صـدتهـ� من خـلل هذه ال�صنـة 

والتي حتكي عن عط�ءات م�صتمـرة بدءا من العنـ�يـة يف اأبنـ�ءه� الق�ّصـر وامل�صمـوليـن برعـ�يتهـ� 

وعـ�ئـلتهـم ومرورا مبـوظفيهـ� وك�فة الع�ملني به� من اأبن�ئه� املخل�صني .

ن�صئَت الهيئة بغر�س الو�ص�ية والعن�ية على من ل و�صي ول ويل له من الق�ّصر واملحجور عليهم 
ُ
اأ

وهذه   ، ممتلك�تهم  و�صي�نة  اأموالهم  حلم�ية  ب�لرع�ية  وامل�صمولني  واملفقودين  الأهلية  وف�قدي 

العن�ية اإمن� ج�ءت منبثقة من اإمي�ن هذه الدولة حكومًة و�صعب�ً ب�جل�نب الإن�ص�ين وبتع�ليم دينن� 

احلنيف يف تعزيزه ، ف�إن الدين ال�صلمي قد ُعني ب�ليتيم والق��صر والقراآن الكرمي قد اهتم بهم 

اهتم�م�ً عظيم�ً ، فج�ءت الآي�ت الكرمية ُمتت�بعة يف الت�أكيد على اأهمية رع�يتهم  والهتم�م بهم 

والعن�ية ب�صئونهم وحفظ اأموالهم .

به  يعتني  ب�لت�أكيد يحت�ج اىل من  ف�إنه  وُمعينُه  وظهيهُ  نَ�صيهُ  اليتيم عندم� يفقد  اأو  ف�لق��صر 

وبجميع اأمور حي�ته التي قد ت�صيع لو مل يجد من يحتويه� ويح�فظ عليه� ، لذلك جند اأن القراآن 

الكرمي يف الكثي من اآي�ته قد اهتم ب�ليتيم اأ�صد اهتم�م واأمر ب�لكف عن اأذاه وعن قهره وزجره 

ُب  الَِّذي يَُكِذّ يَْت 
َ
َراأ

َ
� الَْيِتيَم َفَل تَْقَهْر«ال�صحى:9 ، وق�ل تع�ىل : »اأ مَّ

َ
ونهره، فقد ق�ل تع�ىل : »َف�أ

يِن، َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الَْيِتيَم«امل�عون:1و2 ، وق�ل تع�ىل: »َكَلّ بَل َل تُْكِرُموَن الَْيِتيَم«الفجر:17،  ِب�لِدّ

ِة«. ومن ج�نب اآخر 
َ
عيفنِي الَْيِتيِم واملْراأ ُج َحَقّ ال�َصّ َحِرّ

ُ
وق�ل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم : »اللَُّهَمّ اإِيِنّ اأ

فقد نبه القراآن الكرمي على �صرورة حفظ م�ل اليتيم ورع�يته و�صونه والدف�ع عنه ، بل ج�ءت 

ُكلُوَن 
ْ
الآي�ت الكثية يف بي�ن عظيم خطورة العتداء على م�ل اليتيم، فق�ل تع�ىل : »اإَِنّ الَِّذيَن يَ�أ

ُكلُوَن يِف بُُطوِنِهْم نَ�ًرا َو�َصَي�ْصلَْوَن �َصِعًيا«الن�ص�ء:10، وج�ءت الن�صو�س 
ْ
َ� يَ�أ ْمَواَل الَْيتَ�َمى ُظلًْم� اإِمَنّ

َ
اأ

الأخرى يف احَلث على كف�لة اليتيم الذي ل م�ل له ول ويل له ، وهو اأن تكون كفيل له ومعين� له 

وت�صد ح�جته وتكون اأٌب له َعِقَب اأبيه وَويٌل عليه اإذ ل َويّل له ، وج�ءت هذه املرتبة يف املراتب 

العلي� يف دينن� احلنيف، بل اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  قد اعترب الذي يكفل اليتيم ويرع�ه 

ويُهّذبه ويدّله ويُر�صده ويُربيه ويقوم ب�صئونه وي�صعى يف حواِئجه ويرعى م�ص�حله يف املرتبة العلي� 

بَّ�بَِة َوالُْو�ْصَطى  �َص�َر ِب�ل�صَّ
َ
نَِّة َهَكَذا، َواأ نَ� َوَك�ِفُل الَْيِتيِم يِف اجْلَ

َ
ُمرافق�ً له يف جّن�ت عدن ، فق�ل: »اأ

وَح�صُب  يتيم�ً،  ن�ص�أ  فقد  اليُتم حممد،  ُقدوته يف  يكون  اأن  اليتيم  فح�صب  �َصيًْئ�«،  بَيْنَُهَم�  َج  َوَفرَّ

الو�صي�ء اأن اهلل عز وجل قد َكفل نبّيه اليتيم وهو الذي رعى يُتِمه، وق�ل �صبح�نه وتع�ىل يف كت�به 

مَلْ يَِجْدَك يَِتيًم� َف�آَوى« ال�صحى:6 . 
َ
العظيم مُمتَن�ً على حممد �صلى اهلل عليه و�صلم وعلى يُتِمه: »اأ

فقد قّدر اهلل عز وجل على هذه الهيئة اأن تكون م�صرفًة ووليًة ومت�بعة ل�صئون الق�ّصر اىل اأن يبلغوا 

ال�صن الذين يعتمدون فيه على اأنف�صهم بحقوق حمفوظة وكرامة ُم�ص�نه ، ومن هذا املنطلق رفعت 

الهيئة �صع�ره� »اإدارة اآمنة لأموال الُق�ّصر.. ورع�ية متميزة لحتي�ج�تهم«، ف�ملح�فظة على اأموال 

الأيت�م الُق�ّصر وامل�صمولني برع�يته� هو الهدف الأ�صمى له� ، كم� اإن رع�يتهم يف اجلوانب النف�صية 

والجتم�عية هو حمور اهتم�مه�، وب�لت�يل ف�إن ر�ص�لته� هي ر�ص�لة اإن�ص�نية ودينية قبل اأن تكون 

اإدارية ، ف�حت�ص�ن الُق�ّصر وف�قدي ون�ق�صي الأهلية وح�صن رع�يتهم هو الهدف والأ�ص��س الذي 

ينطلق منه الع�ملون يف هذه الهيئة ، فنحمد اهلل عليه ون�صكره على ف�صله واح�ص�نه .

ب�ملج�ل  عن�يته�  ب�لرع�ية  وامل�صمولني  الق�ّصر  من  اأبن�ئه�  الهيئة  فيه�  ترعى  التي  ال�صبُل  ومن 

ال�صتثم�ري، فقد قدمت الهيئة لأبن�ئه� الق�ّصر وامل�صمولني برع�يته� اأعلى العوائد املمكنة، حيث 

�صعت الهيئة اىل ا�صتثم�ر اأموال الق�ّصر واغتن�م جميع الفر�س املت�حة لتحقيق اأعلى العوائد املمكنة 

ب�صكل اآمن ، حيث بلغت هذا الع�م ن�صبة الأرب�ح املوزعة على اأر�صدة الق�ّصر وامل�صمولني برع�يته� 

8% ، مم� يوؤكد على مدى �صلمة ومت�نة �صي��صة الهيئة ال�صتثم�رية جت�ه امل�صمولني برع�يته� .

وخت�م�ً ل ي�صعني اإل اأن اأتقدم ب�ل�صكر اجلزيل ملدير ع�م الهيئة ولأع�ص�ء جمل�س الإدارة وك�فة 

الع�ملني يف الهيئة على جهودهم املبذولة يف دعم م�صيته� الإن�ص�نية وم� يقدمونه من خدم�ت 

لتحقيق اأهداف الهيئة واي�ص�ل ر�ص�لته� النبيلة وذلك خلدمة الوطن واأبن�ئه .

واأ�ص�أل اهلل العظيم اأن يكلل جهودن� وم�ص�عين� ب�لتوفيق والنج�ح مل� فيه اخلي وال�صلح لوطنن� 

ودينن�، ويحمي الكويت و�صعبه� من كل مكروه يف ظل ح�صرة �ص�حب ال�صمو اأمي البلد ال�صيخ/ 

�صب�ح الأحمد اجل�بر ال�صب�ح وويل عهده الأمني ال�صيخ/ نواف الحمد اجل�بر ال�صب�ح و�صمو 

ال�صيخ/ ج�بر املب�رك ال�صب�ح حفظهم اهلل ورع�هم.

امل�صت�ص�ر الدكتور/ فهد حممد العف��صي      

     وزير العدل ووزير الوق�ف وال�صئون ال�صلمية

        رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة
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كلمــــة املدير العام

ب�صم اهلل واحلمد هلل على ر�ص�ه وكرمه فقد مّن علين� بفتح �ُصبل اخلي والرِب والإح�ص�ن، وال�صلة 

وال�صلم على اأ�صرف الأنبي�ء واملر�صلني �صيدن� حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، ومن �ص�ر على 

هديه اىل يوم الدين.

اأّم� بعد،،

داأبت الهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر ج�هدًة اإىل و�صع ب�صمة م�صيئة يف ت�ريخ هذا الوطن املعط�ء، 

وذويهم  الق�ّصر  اأبن�ئه�  تتمثل يف رع�ية  ت�أ�صي�صه� م�صوؤولية كبية  فقد حملت على ع�تقه� منذ 

وامل�صمولني ب�لرع�ية وتقدمي ك�فة ال�صبل للهتم�م يف متطلب�تهم منذ دخولهم للهيئة وحتى اآخر 

يوم يبلغون به ال�صن الق�نوين، وعلى مدى ثم�نون ع�م� من العط�ء املتوا�صل ا�صتط�عت الهيئة 

ذلك  ومنذ  املمكنة،  الرع�ية  �صبل  كل  بتوفي  وذلك  اليه  ت�صبو  م�  تنجز وحتقق  ان  اهلل  بحمد 

والفع�لي�ت  والأن�صطة  اف�صل اخلدم�ت  لتقدمي  �صنة  تتطلع كل  الهيئة  اليوم لتزال  اليوم وحتى 

منه�  امي�ن�  وذلك  املج�لت،  جميع  يف  احتي�ج�ته  ك�فة  وتلبي  الق��صر  ترعى  التي  والإجن�زات 

بدوره� املهم يف املجتمع وحر�ص�ً منه� على القي�م مب�صوؤولي�ته� ك�ملًة.

لذلك ي�صرين مع ب�لغ التقدير اأن اأ�صع بني اأيديكم واأم�م ن�ظريكم التقرير ال�صنوي للهيئة الع�مة 

ل�صئون الق�ّصر والذي ي�صمل جممل الأن�صطة والفع�لي�ت والإجن�زات التي حتققت عرب ع�م ك�مل 

من العمل واملث�برة لتحقيق ر�ص�لته� الإن�ص�نية التي ت�صعى اإليه� الهيئة يف اإط�ر منظومة متك�ملة 

عرب اخلدم�ت التي تقدمه� لأبن�ئه� الق�ّصر وللع�ملني على خدمتهم.

ففي جم�ل الرع�ية الجتم�عية ، فقد بذل الع�ملون بهذه الهيئة جهوًدا عظيمة يف مت�بعة اأبن�ئهم 

واحلر�س على ح�صولهم على اأف�صل رع�ية من خلل الزي�رات امليدانية للأ�صر يف من�زلهم او يف 

دور الرع�ية الجتم�عية او املدار�س وامل�صت�صفي�ت ، كم� ق�مت الهيئة بتقدمي العديد 

من امل�ص�عدات التي توفره� دائم� للمحت�جني من اأبن�ئه� كم�ص�عدات الت�أثيث والرتميم والعلج 

والدرا�صة وغيه� .

ويف اإط�ر ت�صهيل اإجراءات العمل لأبن�ئه� ، توا�صل الهيئة العمل على خدمتهم من خلل الأفرع ، كم� 

حتر�س الهيئة على التوا�صل مع اأبن�ئه� من خلل برامج التوا�صل الجتم�عي للإعلن عن كل جديد 

والرد على ا�صتف�ص�راتهم وا�صئلتهم وتفعيل اخلدم�ت الإلكرتونية لهم لإجن�ز مع�ملتهم ب�صهولة .

كم� ان الهيئة م�زالت ملتزمة مبنهجه� يف تنويع املج�لت ال�صتثم�رية وفق الآراء الفقهية ال�ص�درة 

من اللجنة ال�صرعية واجل�نب الق�نوين املعتمد وتطبيق املع�يي املح��صبية الدولية اذ بلغت ن�صبة 

الأرب�ح املوزعة على اأر�صدة واحل�ص�ب�ت املتحركة للق�صر وامل�صمولني برع�ية الهيئة خلل الع�م 

2019 بن�صبة 8 % ، مم� يعك�س �صلمة �صي��صته� ال�صتثم�رية الن�جحة. 

كم� يطيب يل اأن اأتقدم بوافر ال�صكر وعظيم المتن�ن لل�ص�دة رئي�س واأع�ص�ء جمل�س اإدارة الهيئة مل� 

قدموه من دعم وم�ص�ندة �ص�همت يف تعزيز اأداء العمل ب�لهيئة، ولك�فة الع�ملني ب�لهيئة ولكل من �صعي 

بدوره يف حتقيق ر�ص�لة الهيئة والرتق�ء ب�أهدافه� الإن�ص�نية يف خدمة جموع امل�صمولني ب�لرع�ية.

�ص�ئلني املوىل عز وجل للجميع التوفيق وال�صداد لكل م� فيه خي ورفعة لهذا الوطن العزيز يف 

ظل قي�دة ح�صرت �ص�حب ال�صمو اأمي البلد املفدى وويل عهده الأمني حفظهم� اهلل ورع�هم�.

                               

                                                                               

براك علي ال�صيت�ن         

                                                                                                  املدير الع�م
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ر�ؤيـــة الهيئة

اإدارة اآمنة لأموال الق�ّصر ورع�ية متميزة لحتي�ج�تهم.

ر�شالـــة الهيئة

"ت�صعى الهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر اىل حفظ وتنمية اأموال الق�صر مب� ي�صمن �صلمة اأ�صوله�، 
وا�صتمرار من�ئه� والن�أي به� عن كل م� يعر�صه� للتبديد او فقدان القيمة ، كم� ت�صعى الهيئة اىل 

على  العتم�د  من  لتمكينهم  امللئمة  املعي�صة  و�صم�ن  الق�صر  لرع�ية  املتميزة  اخلدم�ت  توفي 

النف�س عند بلوغ ال�صن الق�نوين."

اأهـــداف الهيئة

• ت�أمني ورفع امل�صتوى امل�يل والجتم�عي للق�صر وامل�صمولني برع�ية الهيئة.	

• لأحك�م 	 طبق�ً  وتنميته�  عليهم  والقوامة  الو�ص�ية  الهيئة  تتوىل  من  لأموال  الآمن  ال�صتثم�ر 

ال�صريعة الإ�صلمية.

• التطوير امل�صتمر لأداء املوظفني والرتق�ء مب�صتواهم الوظيفي وخلق بيئة عمل من��صبة.	

• التميز ب�خلدم�ت املقدمة للم�صمولني ب�لرع�ية.	

• تطوير النظم الآلية والت�صريع�ت الق�نونية ومرافق واإمك�ني�ت الهيئة لتحقيق التك�مل بينهم�.	

• التوعية بر�ص�لة الهيئة نحو املجتمع وامل�صمولني برع�يته�.	

• التو�صع يف خدمة املجتمع من خلل الثلث اخليية.	
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اأولً : قط�ع املدير الع�م

يندرج حتت قط�ع املدير الع�م عدد من الإدارات، وهي ك�لت�يل:

• مكتب املدير الع�م	

• اأم�نة �صر جمل�س الإدارة واللج�ن العلي�.	

• اإدارة التفتي�س والتدقيق.	
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مكتب املدير العام

ال�صراف على العداد والتح�صي للق�ءات واجتم�ع�ت املدير الع�م كم� ت�صرف على اعداد الكتب 

واملرا�صلت الر�صمية ال�ص�درة والواردة اىل مكتب املدير الع�م �صواء داخل اأو خ�رج الهيئة.

اأعم�ل الإدارة :

• تنظيم مواعيد واجتم�ع�ت املدير الع�م مع اجله�ت من داخل وخ�رج الهيئة.	

• ترتيب عملية ا�صتقب�ل املدير الع�م للمراجعني وحتديد املواعيد اللزمة لذلك والإج�بة على 	

الإدارات  مع  ب�لتن�صيق  حله�  على  والعمل  به�  املعمول  واللوائح  القوانني  ح�صب  ت�ص�وؤلتهم 

املخت�صة ب�لهيئة 

• واحل�لت 	 الق�نونية  واملقرتح�ت  والدرا�ص�ت  املوا�صيع  وت�صنيف  وفرز  الربيد  ا�صتقب�ل 

الجتم�عية وال�صتثم�رية املعرو�صة على املدير الع�م وت�صجيله� وتوجيهه� جلهة الخت�ص��س.

• القي�م ب�أعم�ل ال�صكرت�رية والأعم�ل الإدارية اخل��صة مبكتب املدير الع�م.	

• مت�بعة اجن�ز املوا�صيع املح�لة من املدير الع�م اإىل خمتلف اإدارات الهيئة من النواحي الإدارية 	

والق�نونية والجتم�عية وال�صتثم�رية ورفع تقرير بذلك للمدير الع�م.

• الرد على ال�صتف�ص�رات واملك�مل�ت اله�تفية اخل��صة ب�ملدير الع�م.	

• والجتم�عية 	 الق�نونية  الن�حية  من  الع�م  للمدير  امل�صورة  وتقدمي  البي�ن�ت  وجمع  بحث 

وال�صتثم�رية

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الإدارة خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املو�صوع

106508937الكتب ال�ص�درة

94889897الكتب الواردة

535870عدد مق�بلت املراجعني

2926اجتم�ع�ت املدير الع�م كع�صو يف جمل�س الإدارة واللج�ن املنبثقة منه�

1315اجتم�ع�ت اللج�ن الداخلية ب�لهيئة برئ��صة املدير الع�م

758809ا�صدار القرارات الإدارية

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط املكتب خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م :
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اأمانة �شر جمل�س الإدارة �اللجان العليا

نبذة خمت�صرة عن الإدارة:

تتبع اأم�نة ال�صر جمل�س اإدارة الهيئة وتخت�س ب�لقي�م ب�أعم�ل اأم�نة ال�صر يف اجتم�ع�ت جمل�س الإدارة 

واللج�ن املنبثقة منه.

اأعم�ل الإدارة:

• ا�صتلم البحوث والتق�رير الق�نونية والجتم�عية وال�صتثم�رية املح�لة اىل جمل�س الإدارة اأو اأحد 	

جل�نه.

• اعداد وتنظيم جدول اأعم�ل جمل�س الإدارة وجل�نه وار�ص�له مع الدعوة للأع�ص�ء قبل كل جل�صة.	

• تدوين م� يتم من من�ق�ص�ت وقرارات خلل اجلل�ص�ت واعداد حم��صر الجتم�ع�ت.	

• اعداد و�صي�غة القرارات والتو�صي�ت التي انتهت اليه� الجتم�ع�ت �صيغة ق�نونية.	

• مت�بعة تنفيذ القرارات ال�ص�درة من جمل�س الإدارة وجل�نه واعداد تق�رير املت�بعة.	

• حفظ الوث�ئق املتعلقة ب�لقرارات والتو�صي�ت ال�ص�درة من جمل�س الإدارة واللج�ن املنبثقة منه.	

جمل�س الإدارة

عدد القراراتعدد الجتم�ع�تال�صنة

2019455

2018438


0

500

1000

1500

2000

2500

Series1 Series2 Series3



اللج�ن املنبثقة

جلنة التدقيق والتطوير1
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3
جلنة ح�ص�ب 

ال�صتقط�ع�ت
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جلنة الرتك�ت4
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اللجنة الجتم�عية5
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جلنة تنمية اأموال الق�صر6
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من اأبرز قرارات جمل�س الإدارة واللج�ن املنبثقة : 

• اعتم�د البي�ن�ت امل�لية وتقرير املدقق امل�صتقل للم�صمولني برع�ية الهيئة لل�صنة امل�لية املنتهية يف 31 	

دي�صمرب 2018.

• اعتم�د توزيع الأرب�ح لع�م 2018 بن�صبة 10% على اأر�صدة ح�ص�ب�ت الق�صر وامل�صمولني برع�ية الهيئة 	

بت�ريخ 31/12/2018.

• اقرار اخلطة ال�صتثم�رية للهيئة لع�م 2020.	

• اإقرار املوازنة التقديرية مل�لية امل�صمولني برع�ية الهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر لع�م 2020.	

• اقرار الدليل التنظيمي وبط�ق�ت الو�صف الوظيفي للهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر.	

• اإقـرار مـيـثـ�ق التــدقيق الداخـلي لإدارة مكـتـب التـفـتـيـ�س والتـدقـيـق.	

• اعتم�د اللئحة التنظيمية للجنة ال�صرعية.	

• ا�صن�د اإدارة وت�صغيل دار الزنكي اىل مراقبة الثلث اخليية الت�بع لقط�ع ال�صئون الق�نونية والثلث 	

اخليية واعتم�د اللئحة التنظيمية لدار الزنكي املعدلة.

• اعتم�د اآلية تنفيذ م�صروع احلج لع�م 2019م 1440- هـ.	

اإدارة التفتي�س �التدقيق

نبذة خمت�صرة عن الإدارة:

لقد و�صعت الهيئة من بني اأولوي�ته� تفعيل ودعم وا�صتقللية اإدارة مكتب التفتي�س والتدقيق حيث ا�صدر 

مع�يل وزير العدل ووزير الدولة ل�صئون جمل�س المة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة القرار رقم (5) ل�صنة 

2017 بنقل تبعية (اإدارة الرق�بة و التدقيق) من مدير ع�م الهيئة اىل جمل�س الإدارة وتعديل امل�صمى اىل 
(اإدارة مكتب التفتي�س و التدقيق).

كم� قدم جمل�س اإدارة الهيئة يف اجتم�عه رقم ( 2/2017 ) املنعقد بت�ريخ 13/4/2017 ال�صكر للإدارة 

مكتب  (اإدارة  كف�ءة  رفع  اأهمية  على  الت�أكيد  مع  اإجراءات  من  اتخذته  م�  جهوده� يف  على  التنفيذية 

التفتي�س والتدقيق). 

وهذه بطبيعة احل�ل تنفيذ لقرار جمل�س الوزراء املوقر رقم (283) بت�ريخ 23/2/2011 بتكليف اجله�ت 

احلكومية ان�ص�ء مكتب للتفتي�س و التدقيق، يتوىل ال�صراف واملت�بعة على جميع العم�ل املتعلقة ب�ل�صئون 

امل�لية والإدارية والتن�صيق مع اجله�ت الرق�بية املختلفة .

اولَ: ق�صم الرق�بة امل�لية:

اعم�ل الق�صم:

• اعداد اخلطة الت�صغيلية لإدارة التفتي�س والتدقيق.	

• تقرير جلنة التدقيق والتطوير الربع �صنوي.	

• اعداد برامج مراجعة امل�صتندات. 	

• اعداد برامج مراجعة اإجراءات العمل. 	

• اعداد برامج مراجعة �صوابط العمل. 	

• اعداد تقرير مراجعة امل�صتندات. 	

• اعداد تقرير مراجعة اإجراءات العمل. 	

• اعداد تقرير مراجعة ال�صوابط. 	

• مرا�صلة روؤ�ص�ء قط�ع�ت الهيئة بطلب تزويدن� بردودهم حول امللحظ�ت والتو�صي�ت الواردة ب�لتقرير 	

ال�صنوي بنت�ئج التفتي�س والتدقيق امل�يل والإداري لع�م 2018/2019.

واجلدول الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم الرق�بة امل�لية للع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املو�صوع

11اعداد اخلطة الت�صغيلية لإدارة التفتي�س والتدقيق  

44تقرير جلنة التدقيق والتطوير الربع �صنوي 

-13اعداد برامج مراجعة امل�صتندات 
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2447اعداد برامج مراجعة اإجراءات العمل 

201اعداد برامج مراجعة �صوابط العمل 

-13اعداد تقرير مراجعة امل�صتندات 

2438اعداد تقرير مراجعة اإجراءات العمل 

201اعداد تقرير مراجعة ال�صوابط 

مرا�صلة روؤ�ص�ء قط�ع�ت الهيئة بطلب تزويدن� بردودهم حول امللحظ�ت 

والتو�صي�ت الواردة ب�لتقرير ال�صنوي بنت�ئج التفتي�س والتدقيق امل�يل 

والإداري لع�م 2018/2019
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ث�ني�: ق�صم الرق�بة الإدارية :

اعم�ل الق�صم:

• اعداد اخلطة الت�صغيلية لإدارة التفتي�س والتدقيق. 	

• تقرير جلنة التدقيق والتطوير الربع �صنوي. 	

• مت�بعة القرارات ال�ص�درة عن الهيئة.	

• اعداد برامج مراجعة امل�صتندات.	

• اعداد برامج مراجعة اإجراءات العمل.	

• اعداد برامج مراجعة �صوابط العمل.	

• اعداد تقرير مراجعة امل�صتندات.	

• اعداد تقرير مراجعة اإجراءات العمل.	

• اعداد تقرير مراجعة ال�صوابط.	

• الرد على متطلب�ت ديوان املح��صبة.	

• الرد على ملحظ�ت ديوان املح��صبة.	

• الرد على تو�صي�ت جمل�س المة.	

• الرد على ال�صئلة الربمل�نية.	

واجلدول الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم الرق�بة الإدارية للع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املو�صوع

11اعداد اخلطة الت�صغيلية لإدارة التفتي�س والتدقيق  

44تقرير جلنة التدقيق والتطوير الربع �صنوي 

761808مت�بعة القرارات ال�ص�درة عن الهيئة

-13اعداد برامج مراجعة امل�صتندات

2427اعداد برامج مراجعة اإجراءات العمل 

-20اعداد برامج مراجعة �صوابط العمل 

-13اعداد تقرير مراجعة امل�صتندات 

2416اعداد تقرير مراجعة اإجراءات العمل 

-20اعداد تقرير مراجعة ال�صوابط 

6291الرد على متطلب�ت ديوان املح��صبة 
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13الرد على ملحظ�ت ديوان املح��صبة 

11الرد على تو�صي�ت جمل�س المة 

152الرد على ال�صئلة الربمل�نية 
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ر ثانيًا : قطاع نائب املدير العام لتنمية اأموال الق�شّ

يندرج حتت هذا القط�ع عدد من الوحدات و الإدارات، وهي ك�لت�يل:

• الإدارة العق�رية.	

• اإدارة الن�ص�ط التج�ري للرتك�ت.	

• اإدارة ال�صتثم�ر.	

• وحدة البحوث و الدرا�ص�ت.	

• وحدة الت�صوي�ت.	
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الإدارة العقارية

اأولً : ق�صم اإدارة العق�ر:

• مت�بعة اإيراد العق�رات الع�ئدة للم�صمولني برع�ية الهيئة.	

• التدقيق على اأداء املدير الق�ئم مبت�بعة اإدارة العق�رات (�صركة وفرة العق�رية �ص�بق�ً) �صركة املتحدة لإدارة 	

املرافق ح�لي�ً.

• اإيداع �ص�يف الإيرادات املح�صلة �صهري�ً بعد الت�أكد من �صحته� يف ح�ص�ب�ت امل�صمولني ب�لرع�ية.	

• تنفيذ �صي��صة الإدارة العلي� املتخذة ب�ص�أن تطوير اأعم�ل الق�صم مب� يعود ب�ملنفعة على امل�صمولني ب�لرع�ية.	

• ال�صروط 	 ا�صتيف�ء  الورثة بعد  اأحد  اإىل  ب�لرع�ية  للم�صمولني  الع�ئدة  العق�رات  ب�إدارة  منح تفوي�س 

املطلوبة ( موافقة اأغلبية الورثة ).

• حم��صبة املفو�صني ب�إدارة العق�رات.	

• �صداد ك�فة امل�ص�ريف املب��صرة امل�صتحقة على العق�رات التي يتم مت�بعة ادارته� (رواتب حرا�س – 	

فواتي كهرب�ء – عقود ت�أمني ... الخ).

• عمل التق�رير ال�صهرية وال�صنوية اللزمة واخل��صة ب�لعق�رات.	

• اجراء جميع عملي�ت ال�صرف امل�صتحقة على العق�رات.	

• عمل الت�صوي�ت ال�صندات املح��صبية اللزمة.	

•  طلب رفع ك�فة الدع�وى ال�صرورية ل�صم�ن حقوق امل�صمولني ب�لرع�ية (حم��صبة وريث – اخلء حل�جة 	

الق��صر لل�صكن).

اجلدول الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم اإدارة العق�ر خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م: 

20182019الن�ص�طم

8901020�صندات حم��صبية والتدقيق عليه�1

1214التقرير ال�صهري2

2022براءة ذمة3

11001300كتب داخلية4

480498كتب خ�رجية5

1013حم��صبة تركة6

264266ادخ�ل اليومية والتدقيق عليه�7

600684حم��صبة مفو�س8

1018تفوي�س جديد9

59الغ�ء تفوي�س10

2022تق�رير ترك�ت11

3048اجتم�ع�ت مع �صركة وفرة12

9401140ا�صتقب�ل مراجعني13

295276عدد العق�رات14

4.6765.330الجمايل
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اجلدول الت�يل يبني الإيرادات املح�صلة لع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

الن�صبة املئوية20182019البي�ن

6.44 %295276عدد العق�رات 

0.298 %5،250،252.6195،234،605.084�ص�يف الإيرادات املح�صلة

+9.302 %133،921.661146،378.705اجم�يل ال�صتقط�ع�ت %5

والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم اإدارة العق�ر خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م :
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ث�ني�ً : ق�صم التداول و املع�ملت العق�رية 

اأعم�ل ق�صم التداول العق�ري :

•  بيع عق�رات امل�صمولني ب�أنواعه� (عق�رات / ق�ص�ئم حق ا�صتغلل)	

•  ا�صتدخ�ل وتخ�رج من عق�رات امل�صمولني ب�أنواعه� (عق�رات / ق�ص�ئم حق ا�صتغلل)	

•  �صراء عق�رات للم�صمولني ب�أنواعه� (عق�رات / ق�ص�ئم حق ا�صتغلل)	

•  تنفيذ الهب�ت والتن�زلت بني الورثة والق�صر لعق�رات امل�صمولني ب�لرع�ية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم التداول العق�ري خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م :

20182019الن�ص�طم

4556بيع العق�رات و اإجراءته� 1

610�صراء العق�رات واإجراءته�2

3948ا�صتدخ�ل وتخ�رج من العق�رات واجراءته�3

21313تن�زل عن حق ا�صتغلل واجراءته�4

--تثمني العق�رات واجراءته�5

3-�صه�دة ملن يهمه المر6

135148تقييم العق�رات7

238278الجمايل

والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم التداول العق�ري خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018 م:
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ث�لث�ً : ق�صم املع�ملت العق�رية 

اأعم�ل الق�صم:

•  التع�مل مع املوؤ�ص�صة الع�مة للرع�ية ال�صكنية.	

•  نقل ملكية العق�رات وحق ال�صتغلل من ا�صم املرحوم اىل اأ�صم�ء الورثة.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم املع�ملت العق�رية خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:

املع�ملتم

عدد 

املع�ملت 

لع�م 2018

عدد 

املع�ملت 

لع�م 2019

2721فتح ملف طلب �صكن حكومي1

1523ادراج طلب فئة ايت�م2

تخ�صي�س بيت حكومي او ق�صيمة حكومية وتفوي�س 3

بدخول قرعة
2216

2332اع�دة تخ�صي�س4

11687طلب ا�صدار وثيقة متلك5

03م�ص�ركة امل�صمولني ب�لرع�ية ب�صداد اق�ص�ط رع�ية �صكنية6

98تب�دل بيوت حكومية7

123�صداد مديونية رع�ية �صكنية8

3617نقل ملكية عق�ر9

5136ا�صدار وثيقة متلك بعد موافقة الرع�ية ال�صكنية10

1018ا�صدار وثيقة بدل ف�قد11

912نقل حق ا�صتغلل ل�ص�لح الورثة12

00فرز العق�رات13

340276الجمايل

والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم املع�ملت العق�رية خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 
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رابع�ً : ق�صم التح�صيل 

اأعم�ل الق�صم: 

• مت�بعة العق�رات املوؤجرة وحتويله� ل�صركة وفرة العق�رية لإدارته�.	

• ا�صتدع�ء الورثة وامل�صت�أجرين يف ح�ل ال�صرورة ملراجعة الهيئة.	

• الك�صف على العق�رات وتقييم الوحدات ال�ص�غرة واملوؤجرة وتقييم بدل انتف�ع.	

• حت�صيل الإيج�رات اخل��صة بعق�رات املفو�صني وحت�صيل ر�صوم تقييم العق�رات املراد بيعه�.	
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اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم التح�صيل خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املو�شوع

--�صندات حم��صبية وتدقيق مع�ملت

641796تقدير اجرة

556520كتب داخلية

570392كتب خ�رجية

183175ا�صتقب�ل مراجعني

3292ا�صتلم عق�ر

9981078ا�صدار اي�ص�لت حت�صيل

6919ا�صتدع�ء ورثة او م�صت�أجر

5357ر�صوم التقييم

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم التح�صيل خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:
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اإدارة الن�شاط التجاري للرتكات

ق�صم الرخ�س واملنقولت

اأعم�ل الق�صم:

• املنقولت (مركب�ت، �صفن، ه�تف).	

• تراخي�س.	

• تعديل عقد ت�أ�صي�س.	

• حم�صر اأقوال.	

• اجتم�ع جمعية عمومية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرخ�س واملنقولت خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املو�شوع

12065تراخي�س

6759تفوي�ص�ت الرخ�س التج�رية ب�أنواعه�

3013تعديل عقد ت�أ�صي�س

323187عدد املركب�ت التي مت نقله�

413اجتم�ع اجلمعي�ت العمومية

09حم�صر اقوال

49،330،146٫0684،740٫625قيمة بيع مركب�ت

87،338،930٫05137،050٫515جمموع عوائد الرخ�س للم�صمولني ب�لرع�ية
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والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرخ�س واملنقولت خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

ق�صم الرتكة :

اأعم�ل الق�صم:

• ت�صليم �صور امل�صتندات.	

• خم�طب�ت الرتكة.	

• ت�صليم/ ا�صتلم امل�صتندات الأ�صلية.	

• براءة الذمة.	

• ا�صتكم�ل م�صتندات فتح ملف.	

• ردود املخ�طب�ت.	

• كتب املعلوم�ت املدنية.	

• فتح ملف ايج�ر.	

• فتح ملف م�لك.	

• ا�صتكم�ل تعديل بي�ن�ت.	

• فهر�صة / اأر�صفة ملف�ت.	

• ا�صتف�ص�ر.	

• اإيق�ف طلب�ت خدمة.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرتكة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

31212ت�صليم �صور امل�صتندات

801579خم�طب�ت الرتكة

3634ت�صليم / ا�صتلم م�صتندات اأ�صلية

187183براءة الذمة

32ا�صتكم�ل م�صتندات فتح ملف

54784785ردود املخ�طب�ت

197601كتب املعلوم�ت املدنية

106فتح ملف ايج�ر

335282فتح ملف م�لك

16301099ا�صتكم�ل تعديل بي�ن�ت

68946685فهر�صة / اأر�صفة ملف�ت

12592098ا�صتف�ص�ر

196اإيق�ف طلب�ت خدمة

1716116372الجمايل
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والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرتكة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

ق�صم نقدية الرتك�ت :

اأعم�ل ق�صم:

• درا�صة ميزاني�ت وجدوى امل�ص�ركة يف م�ص�ريع خ��صة ب�مل�صمولني ب�لرع�ية. 	

• اخل��صة 	 ال�صتثم�رية  الودائع  و  املح�فظ  و  ال�صن�ديق  ار�صدة  مط�بقة  و  ارب�ح  حت�صيل  مت�بعة 

ب�مل�صمولني ب�لرع�ية.

• اإن�ص�ء ق�عدة بي�ن�ت خ��صة ب�ملح�فظ و ال�صن�ديق اخل��صة ب�مل�صمولني ب�لرع�ية و مت�بعة حتديثه�.	

• مت�بعة اداء ال�صن�ديق و املح�فظ اخل��صة ب�مل�صمولني ب�لرع�ية.	

• و 	 منه�  ال�ص�درة  الدورية  التق�رير  مراجعة  و  املح�فظ  و  ال�صن�ديق  تدير  التي  ال�صرك�ت  مت�بعة 

اخل��صة ب�أداء هذه ال�صن�ديق و املح�فظ.

• درا�صة وبحث طلب�ت ال�صرتداد (وحدات ال�صن�ديق -ودائع -حم�فظ) اخل��صة ب�مل�صمولني ب�لرع�ية.	

• القي�م ب�لإجراءات اخل��صة ب�إن�ص�ء او (ك�صر وديعة) – ان�ص�ء �صندوق او حمفظة خ��صة ب�مل�صمولني ب�لرع�ية.	

• اعداد التق�رير الدورية من امل�صتوى الفني و امل�يل لل�صندوق و املح�فظ.	

التقرير ال�صنوي واخل��س ب�مل�صمولني برع�ية الهيئة (نقدية الرتك�ت):

العددالبي�ن
ملحظ�ت (ال�صن�ديق التي مت 

الت�صفية فيه� �صنه 2018 )
العدد

ملحظ�ت (ال�صن�ديق التي مت 

الت�صفية فيه� �صنه 2019 )

فرز ال�صن�ديق 

واملح�فظ:

ب�لعملة املحلية

ب�لعملة الجنبية

3

- حمفظة بيتك العق�رية 2

- �صندوق المتي�ز (ج�ري الفرز).

- �صندوق الوطني لل�صوق النقدي.

2

- �صندوق عق�رات ال�صني 

والهندي الإ�صلمي (ج�ري الفرز)

- �صندوق املركز العق�ري

(ج�ري الفرز)

مرا�صله عدة 

جه�ت خ�رج 

الهيئة

كتب ا�صتف�ص�ر ك�صر ودائع 189

وا�صتدع�ءات
57

كتب ا�صتف�ص�ر ك�صر ودائع 

وا�صتف�ص�ر عن ال�صن�ديق 

واملح�فظ

توزيع�ت اأرب�ح 

ال�صن�ديق 

واملح�فظ

2 �صيك

 4
حتويلت

- حتويل قيمة تخفي�س را�س م�ل 

حمفظة بيتك 2.

- حتويل د.ك قيمة توزيع اأرب�ح 

حمفظة بيتك 2.

- حتويل قيمة تخفي�س را�س 

م�ل من ال�صركة الكويتية الأمل�نية 

الق�ب�صة.

- حتويل قيمة تخفي�س حجم 

�صند �ص�در من �صركة وايننج بوت.

- حتويل قيمة اأرب�ح حمفظة 

انف�صتكور ب.

- حتويل (3) مب�لغ اأرب�ح راأ�س 

م�لية ملحفظة بيتك 1.

8 �صيك

 3
حتويلت

- حتويل توزيع اأرب�ح �صندوق 

 Sofinnova Capital IV
FCPR

- قيمة �صداد �صركة ف�يننغ 

الأمل�نية ملك�ئن تقطيع الخ�ص�ب

- قيمة اأرب�ح �صندوق املركز 

العق�ري

- قيمة م�صروف�ت من �صندوق 

جلوبل للعق�رات المريكية           

(ب�لدولر المريكي)

- توزيع�ت 

ال�صرتداد

(عب�رة عن 

توزيع�ت 

م�صتحقة 

للعملء 

وامل�صتثمرين 

يف ال�صن�ديق 

واملح�فظ 

على فرتات 

بعد انته�ء 

املدة الزمنية 

لل�صن�ديق 

واملح�فظ)

 4
حتويلت

- حتويل قيمة ا�صرتداد نه�ئي 

حمفظة بيتك العق�رية 2

- حتويل قيمة توزيع دفعة ت�صفية 

�صندوق الأو�صط النقدي.

- حتويل قيمة ا�صرتداد �صندوق 

الوطني ل�صوق النقدي.

- حتويل قيمة الفرز نقدية جديدة 

من بيت التمويل الكويتي ل�صندوق 

الأو�صط لل�صوق النقدي ب�لدين�ر 

الكويتي.

2

حتويلت

حتول مب�لغ فرز (�صندوق موؤ�صر 

املثنى الإ�صلمي)
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اإدارة ال�شتثمار

نبذه خمت�صرة عن الإدارة:

تخت�س اداره ال�صتثم�ر ب��صتثم�ر الأموال الع�ئدة للم�صمولني برع�يته� وفق� لأحك�م ال�صريعة الإ�صلمية 

ويف حم�فظ  وخ�رجيه،  مدرجه حمليه  وغي  مدرجه  �صرك�ت  وا�صهم  مرابح�ت،  ا�صتثم�ريه  ودائع  يف 

و�صن�ديق ا�صتثم�ريه منفردة او ب�إدارة الغي، ويف العق�رات املدرة للدخل بهدف حتقيق ع�ئد ا�صتثم�ري 

جمدي.

اأول: ق�صم ا�صتثم�ر النقدي

اعم�ل الق�صم:

• ان�ص�ء ودائع ا�صتثم�ريه.	

• ان�ص�ء ومت�بعه ال�صكوك.	

• ان�ص�ء ومت�بعه �صن�ديق ا�صتثم�ريه.	

• ان�ص�ء ومت�بعه حم�فظ ا�صتثم�ريه.	

• اعداد تق�رير دوريه للإدارة ملت�بعه اأداء ال�صتثم�رات.	

• مت�بعة ال�صتم�رات املتعرثة مع الإدارة الق�نونية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ا�صتثم�ر النقدي خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018 م:

20182019الن�ص�ط

2129ان�ص�ء ودائع ا�صتثم�ريه

ك�صر ودائع ا�صتثم�ريه ملواجهة التزام�ت الهيئة (للم�صمولني 

ب�لرع�ية)
36

14ان�ص�ء �صن�ديق ا�صتثم�ريه

01ان�ص�ء حم�فظ ا�صتثم�ريه

00ال�صتثم�ر يف �صكوك

44تق�رير ربع �صنوية

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ال�صتثم�ر النقدي خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:
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ث�ني� : ق�صم ال�صتثم�ر العق�ري

اعم�ل الق�صم:

• مت�بعه العق�رات ال�صتثم�ريه للهيئة.	

• عمل التق�رير العق�رية والإح�ص�ئية اللزمة.	

• تقييم عق�رات ا�صتثم�ريه الهيئة لدى اجله�ت العق�رية املعتمدة لدى الهيئة �صنوي�.	

• مت�بعه ومراقبه اأداء ال�صرك�ت امل�صند اليه� اداره عق�رات ا�صتثم�رات الهيئة.	

• عمل تق�رير �صهرية و�صنوية اخل��صة بعق�رات ا�صتثم�رات الهيئة.	

• مت�بعة ايراد العق�رات وح�ص�ب عمولة ال�صركة ال�صهرية املديرة للعق�رات.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ال�صتثم�ر العق�ري خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

8249درا�ص�ت عق�ريه

318272ار�ص�ل كتب خ�رجيه (خ�رج الهيئة)

462481ار�ص�ل كتب داخليه (داخل الهيئة)

421422ك�صف ومت�بعه العق�رات

124180تق�رير

3030ا�صتلم تق�رير �صهريه من ال�صرك�ت املخت�صة ب�إدارة العق�رات

240270مراجعه جه�ت حكومية / �صرك�ت

75دورات تدريبيه داخليه

5958�صندات حم��صبيه

17431767الجمايل
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236210عدد عق�رات املحفظة العق�رية

163.565.931.100151.244.761.000القيمة ال�صوقية

2.640.019.0003.607.739.000الع�ئد الفعلي

110.434.793.000101.543.802.000الع�ئد غي املحقق لك�فة العق�رات

10.27%7.59%ن�صبه الع�ئد الفعلي للعق�رات املدرة

203.92%207.85%ن�صبه النمو

ملحظه: يعود انخف��س والقيمة ال�صوقية والع�ئد الغي حمقق عن ع�م 2018م للأ�صب�ب الت�لية:

• بيع عدد (27) ق�صيمه ع�ئده للهيئة يف املزاد العلني املنعقد 25/3/2019	

ث�لث�: ق�صم ا�صتثم�ر الأ�صهم

اعم�ل الق�صم:

• مت�بعه حمفظة الأ�صهم لل�صتثم�ر اجلم�عي يف الأ�صهم املتداولة ب�صوق الأوراق امل�لية.	

• ع�ديه 	 الغي  او  الع�دية  العمومية  اجلمعي�ت  اجتم�ع�ت  ح�صور  ومت�بعه  واملنح  الأرب�ح  حت�صيل 

لل�صرك�ت للوقوف على املراكز امل�لية له� واخط�ر ق�صم الت�صوي�ت.

• اعداد التق�رير الدورية وفق اخلطة ال�صرتاتيجية ال�صتثم�رية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ا�صتثم�ري الأ�صهم خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

2428تقرير اأداء املح�فظ

4339اجتم�ع�ت داخليه وخ�رجيه

2954طلب م�ص�دق�ت دوريه لل�صرك�ت

1312حت�صيل اأرب�ح (نقدي)

1619مت�بعه تق�رير ممثلي الهيئة يف جم�ل�س الإدارات

460اعداد حت�ليل ربع �صنوي لل�صرك�ت (عدد ال�صرك�ت)

90بيع اأ�صهم (عدد �صفق�ت)

128تق�رير ودرا�ص�ت خ��صه ب�ل�صرك�ت ح�صب الطلب

21طلب الراي ال�صتثم�ري حول الدرا�ص�ت املعدة من ق�صم البحوث

24تقرير ن�صبه الأداء الفعلي (الع�ئد املحقق وغي املحقق 9 ربع �صنوي)

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ا�صتثم�ر الأ�صهم خلل الع�م 2019م مق�رنه يف الع�م امل��صي 2018م:
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�حـدة البحـوث �الـدرا�شـات

يقوم ق�صم البحوث والدرا�ص�ت ب�إعداد البحوث الفنية ودرا�ص�ت اجلدوى املختلفة للفر�س ال�صتثم�رية يف 

جم�لت وان�صطة القط�ع فيم� يخ�س ال�صتثم�ر، وكذلك اعداد البحوث والدرا�ص�ت يف موا�صيع املح�لة له� 

من ن�ئب املدير الع�م ل�صئون تنمية اموال الق�صر، كم� يقوم الق�صم ب�إعداد تق�رير اقت�ص�دية �صهرية وربع 

�صنوية ون�صف �صنوية و�صنوية، كم� يقوم الق�صم بتدقيق تقرير ب�إعداد تقرير مت�بعة اخلطة ال�صتثم�رية.

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط وحده البحوث والدرا�ص�ت خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

44العرو�س املقبولة

5118العرو�س امل�صتبعدة

44تقرير الربع �صنوي ملت�بعة اأعم�ل الق�صم

1212عدد التق�رير ال�صهرية للأخب�ر القت�ص�دية

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم البحوث والدرا�ص�ت خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

ق�شم الـت�شـويـات
 

يقوم ق�صـم التـ�صوي�ت بت�صوية وترجمة العملي�ت ال�صتثم�رية حم��صبي� اإىل �صندات قيد اأو �صرف جلميع 

الإدارات التـ�بعة لقـط�ع تـنمية اأمـوال القـ�صر، كـم� يقوم بـ�إعداد التـقرير الن�صـف �صنـوي لـديوان الـمح��صبة 

واخل��س ب�لأموال امل�صتثمرة وتقرير لوزارة املـ�لية والبنك املركزي، كم� يقوم الق�صم بـ�إعداد الإخطـ�رات 

ال�صـتثم�رات  اإتـم�م  اجـراء  بـمت�بعة  ويـقـوم  ال�صـتثـم�رية،  العـملي�ت  بـك�فة  املـح��صبة  لـديوان  الـلزمة 

الـجديدة ومـت�بعـة ال�صتثم�رات الق�ئمة والعملي�ت املتعلقة فـيه� من زي�دات اأو تـخ�رج اأو ا�صرتداد.

اجلدول الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم الت�صوي�ت خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

10392اخط�رات وكتب لديوان املح��صبة

1212تق�رير �صهرية ب��صتثم�رات الهيئة

3136مرا�صلت بني اإدارات القط�ع

590453�صندات قيد عملي�ت ا�صتثم�رية

22-�صندات �صرف عملي�ت ا�صتثم�رية

71التقرير حم�ية الأموال الع�مة (تقرير ن�صف �صنوي)

63تقرير البنك املركزي (تقرير ربع �صنوي)

3-حم�ية الأموال الع�مة (وزارة امل�لية ) *

2-الرتا�صل اخل�رجي

--الدورات الداخلية

--الدورات اخل�رجية
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والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم الت�صوي�ت خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

• الهيئة 	 امل�صمولني برع�ية  بتق�رير  ب�لف�ص�ح�ت اخل��صة  بتزويدن�  املعنية  الإدارات  التن�صيق مع  مت 

الع�مة ل�صئون الق�صر، بن�ء على طلب ن�ئب املدير الع�م ل�صئون تنمية اموال الق�صر.

• تقرير ربع �صنوي يو�صح ن�صبة ملكية الهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر بجميع ال�صرك�ت امل�ص�همة به� 	

التي  احلكومية  اجله�ت  على   1993 ل�صنة   1 رقم  الع�مة  الموال  حم�ية  لق�نون  تطبيق�  الهيئة، 

جت�وزت ن�صبة ملكيته� يف راأ�س م�ل ال�صرك�ت امل�ص�همة 25%.

ثالثًا : قطاع نائب املدير العام لرعاية �شئون 

ر الُق�شّ

يندرج حتت هذا القط�ع عدد الإدارات، وهي ك�لت�يل:

• اإدارة اخلدمة واملت�بعة.	

• اإدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية.	

• اإدارة م�لية الُق�ّصر.	

• الإدارة الهند�صية.	

• اإدارة الفروع اخل�رجية.	
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اإدارة اخلدمة �املتابعة

نبذة خمت�صرة عن الإدارة : 

تعد اإدارة اخلدمة واملت�بعة من الإدارات اله�مة والتي تعني ب��صتقب�ل مراجعي الهيئة واإجن�ز مع�ملتهم 

ب�ل�صرعة املمكنة وهي حلقة و�صل بينه� وبني جميع الإدارات، هذا ف�صل عن تنظيم دخول املراجعني 

اىل خمتلف اإدارات الهيئة.

املراقبة : مراقبة اخلدمة واملت�بعة 

الق�صم الأول: ال�صتقب�ل

اأعم�ل الق�صم:

• ا�صتقب�ل املراجعني الرد على ا�صتف�ص�راتهم وتوجيههم للأق�ص�م املخت�صة.	

• الرد على ا�صتف�ص�رات املراجعني عن طريق النرتنت.	

• ا�صتلم الكتب املقدمة من الورثة واملوجهة ملكتب املدير الع�م.	

• ت�صليم املراجعني الكتب اخل�رجية ال�ص�درة من ق�صم اخلدمة.	

 

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم ال�صتقب�ل خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م 2018م:

20182019الن�ص�ط

154ردود ال�صتف�ص�رات عن طريق النرتنت

9371263الكتب املقدمة من الورثة واملوجهة ملكتب املدير الع�م

6164375ت�صليم كتب خ�رجية

15685641اجمايل عدد الكتب

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأهم اإجن�زات ق�صم ال�صتقب�ل خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 

2018م:

الق�صم الث�ين: ق�صم اخلدمة

اأعم�ل الق�صم:

• العق�رية 	 (الإدارة  الهيئة:  اإدارات  خمتلف  يف  ب�لت�صرف�ت  واملتعلقة  للمراجعني  املع�ملت  تقدمي 

-الإدارة الهند�صية – اإدارة الن�ص�ط التج�ري للرتك�ت).

• تقدمي طلب�ت �صرف امل�صتحق�ت.	

• اإ�صدار بع�س الكتب اخل�رجية املتعلقة ب�لق�صر.	

• الرد على ا�صتف�ص�رات املراجعني.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم اخلدمة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م 2018م:

20182019الن�ص�ط

431380مع�ملت الإدارة العق�رية

857879مع�ملت الإدارة الهند�صية

716679مع�ملت اإدارة الن�ص�ط التج�ري للرتك�ت

114307547مع�ملت الإدارة امل�لية

1955780كتب وزارة الداخلية “الإدارة الع�مة للجن�صية واجلوازات”

3641كتب وزارة الداخلية “الإدارة الع�مة ل�صئون الهجرة”
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683599كتب ملن يهمه الأمر

30كتب وزارة املوا�صلت

12641372كتب املوؤ�ص�صة الع�مة للت�أمين�ت الجتم�عية

كتب تق�رير الراتب املوجهة لوزارة ال�صئون الجتم�عية 

والعمل واللج�ن اخليية وبيت الزك�ة
589765

11184كتب وزارة ال�صئون الجتم�عية والعمل

12261156كتب البنوك

7167كتب �صه�دة بعدم فتح ملف ب�لهيئة لغي امل�صمولني

647509كتب اإ�صدار وجتديد البط�قة املدنية

2417924763عدد املع�ملت

103989365عدد ال�صتف�ص�رات

والر�صم البي�ين الت�يل بني اإح�ص�ئية مبع�ملت ق�صم اخلدمة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م 2018م:

الق�صم الث�لث: ق�صم املت�بعة:

اأعم�ل الق�صم:

• ا�صتقب�ل جميع املع�ملت املقدمة من ق�صم اخلدمة والتدقيق عليه� ومت�بعته� مع خمتلف الإدارات 	

الأخرى والت�أكد من اإجن�زه� ب�ملوعد املحدد.

• ت�صليم الأ�صهم والرد على ا�صتف�ص�رات املراجعني املتعلقة ب�لأ�صهم. 	

• القي�م بعمل طلب�ت مع�ملت ال�صهم	

• ا�صتلم كتب جميع اإدارات الهيئة واخل��صة مبع�ملت املراجعني لت�صليمه� للمراجعني.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم املت�بعة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019املع�ملت

35884573مت�بعة املع�ملت

13131021ا�صتف�ص�ر عن الأ�صهم

44طلب بيع اأ�صهم ق��صر

14طلب تفوي�س ا�صتف�ص�ر اأ�صهم خ�رج الكويت

12طلب توكيل بيع اأ�صهم خ�رج الكويت

00طلب عدم فرز اأ�صهم

41طلب فك حجز

53نقل اأ�صهم

2024ا�صتف�ص�ر اأرب�ح اجلمعية

24�صيك�ت اأرب�ح اجلمعية

22751810ت�صليم �صه�دات / بي�ن اأ�صهم

51تن�زل عن اأ�صهم

00اكتت�ب

01طلب ادع�ء ملكية اأ�صهم

72187448املجموع
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والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأهم اإجن�زات ق�صم املت�بعة خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

اإدارة الرعاية الجتماعية �الرتبوية

تقوم اإدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية مبت�بعة امل�صتفيدين وامل�صمولني ب�لرع�ية وتوفي القدر اللئق 

من الرع�ية امل�لية والجتم�عية لهم .

مراقبة التوجيه �الإر�شاد الرتبوي

اأولً : ق�صم التوجيه والإر�ص�د

اأعم�ل ق�صم التوجيه والإر�ص�د خلل الع�م 2019م، وهي ك�لت�يل:

• فتح وتوجيه وحتويل امللف�ت اجلديدة.	

• زي�رات ميدانية مدر�صية ملت�بعة الق�ّصر.	

• اإعداد البحوث ومت�بعة الق�ّصر درا�صي�ً، تعرث درا�صي وم�ص�كل اآخري.	

• اعداد التق�رير اخل��صة ب�إدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية واملت�صمنة التق�رير ال�صنوية والربع �صنوية.	

• مت�بعة الكتب املتعلقة ب�إدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية (كتب خ�رجية – وكتب داخلية – �ص�در ووارد).	

• مت�بعة كل م� يتعلق ب�لنظ�م الآيل للأنظمة املتبعة لدى الإدارة ب�لتن�صيق مع مركز نظم املعلوم�ت.	

• اإدارة التطوير 	 مت�بعة كل م� يتعلق ب�لدورات التدريبية للإ�صرافيني وموظفي الإدارة ب�لتن�صيق مع 

الإداري والتدريب.

اجلدول الت�يل يو�صح امل�ص�عدات التي ق�م به� ق�صم التوجيه والإر�ص�د خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م 

امل��صي 2018م:

الن�ص�ط

20182019

عدد الآ�صرعدد الق�ًصرعدد الآ�صرعدد الق�ًصر

25817862531801امل�ص�عدة الدورية ل�صهر م�ر�س

26218152440781امل�ص�عدة الدورية ل�صهر يونيو

26238162461789م�ص�عدة عيد الفطر

�صحى
َ
27198312570831م�ص�عدة عيد الأ

26758242558815امل�ص�عدة الدورية ل�صهر �صبتمرب

26318142492796امل�ص�عدة الدورية ل�صهر دي�صمرب
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الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح امل�ص�عدات التي ق�م به� ق�صم التوجيه والإر�ص�د خلل الع�م 2019م مق�رنًة 

ب�لع�م امل��صي 2018م:

اجلدول الت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم التوجيه والإر�ص�د خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

33202821فتح وتوجيه وحتويل امللف�ت اجلديدة

622542زي�رات ميدانية مدر�صية 

1244597البحوث مت�بعة درا�صية – تعرث درا�صي – م�ص�كل اأخرى

55اعداد التق�رير (ال�صنوية والربع �صنوية)

الكتب املتعلقة ب�إدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية (كتب 

خ�رجية – كتب داخلية �ص�در ووارد)
15535396

102مت�بعة الدورات التدريبية للإ�صرافيني واملوظفني  

مت�بعة كل م� يتعلق ب�لنظ�م الآيل ب�لتن�صيق مع مركز نظم 

املعلوم�ت
414144

الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم التوجيه والإر�ص�د خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

ث�ني�ً: ق�صم الأن�صطة الرتبوية 

اأعم�ل ق�صم الأن�صطة الرتبوية خلل الع�م 2019م، وهي ك�لت�يل:

• ن�ص�ط العمرة الذي يق�م �صنوي�ً.	

• ن�ص�ط فري�صة احلج.	

• ت�صجيل الُق�ّصر يف درو�س التقوية.	

• اإعداد املوؤونة الرم�ص�نية.	

• حفل التفوق للُق�ّصر.	

• اإعداد احلقيبة املدر�صية للُق�ّصر.	

• فع�لية العودة للمدار�س.	

• اإعداد وتن�صيق الأن�صطة الرتفيهية.	

• القي�م ب�لزي�رات امليدانية ملت�بعة الُق�ّصر درا�صي�ً.	
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واجلدول الت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم الأن�صطة الرتبوية خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

الن�ص�ط

20182019

عدد الق�ًصرعدد الق�ًصر

4039العمرة 

100187احلج

97262درو�س التقوية

25202519املوؤونة الرم�ص�نية

686650حفل التفوق 

8001000فع�لية العيد الوطني 

200300حفل عيد الم 

750750حفل القري�س 

15002000حفل القرقيع�ن 

600750ا�صتقب�ل عيد الفطر 

500650ا�صتقب�ل عيد الأ�صحى

25862553احلقيبة املدر�صية 

9001200فع�لية العودة للمدار�س 

20002000الأن�صطة الرتفيهية 

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم الأن�صطة الرتبوية خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

مراقبة الرعاية �البحث الجتماعي

اأولً: ق�صم الرع�ية الع�ئلية:

اأعم�ل ق�صم الرع�ية الع�ئلية خلل الع�م 2019م، وهي ك�لت�يل:

• تفوي�س الأرملة عن الق�ّصر اأو من تخت�ره ني�بة عنه� وفق ال�صوابط.	

• ال�صرف من الر�صيد للُق�ّصر (ك�صوة ال�صيف – ال�صت�ء – العيد – املدر�صية ... الخ) وفق ال�صوابط.	

• القي�م ب�لزي�رات امليدانية.	

• اإعداد املذكرات والبحوث الجتم�عية ومت�بعته�.	

• تقدمي م�ص�عدة الأث�ث وفق ال�صوابط.	

• تقدمي م�ص�عدة ت�أمني ورفع امل�صتوى املعي�صي وفق ال�صوابط.	

اجلدول لت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم الرع�ية الع�ئلية خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

133028021مت�بعة البحوث

17261675الزي�رات امليدانية 

755872تفوي�س 

5480مذكرات مع��س 

21822002بحوث ومذكرات 

155100ت�أثيث من الر�صيد 

9811212م�صروف�ت �صفر 

1620م�صروف�ت زواج ق��صر 

352356م�صروف�ت متجمع راتب 

158221م�صروف�ت �صراء اأجهزه كهرب�ئية 

22962674م�صروف�ت ك�صوه مدر�صية 

27863065م�صروف�ت ك�صوة �صيف و�صت�ء

9078م�صروف�ت علج

336408م�صروف�ت مدار�س خ��صة 
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4642منحة زواج 

2923م�صروف�ت زواج الأق�رب 

2418م�صروف�ت حجز �ص�ليه

5751م�صروف�ت اح�ص�ر عم�لة منزلية (خ�دمة – �ص�ئق)

2129م�صروف�ت �صرورية ا�صتهلكية

3445م�صروف�ت ا�صلح �صي�رة 

1519م�صروف�ت ا�صرتاك ن�دي

1719م�صروف�ت �صراء ذهب 

2610م�صروف�ت �صداد فواتي كهرب�ء

10397م�صروف�ت �صراء �صي�رة 

562439عطلة الربيع 

79م�صروف�ت اأتع�ب حم�مي

21م�صروف�ت حج 

212م�صروف�ت ك�صوه العيد 

14051494م�صروف�ت العيد 

الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأعم�ل ق�صم الرع�ية الع�ئلية خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

ث�ني�ً:  ق�صم الرع�ية املتخ�ص�صة  :

اأعم�ل ق�صم الرع�ية املتخ�ص�صة خلل الع�م 2019م، وهي ك�لت�يل:

• موؤقت) ويتم بعد اتف�ق اأغلبية اأفراد الأ�صرة 	 القي�م ب�لتفوي�س اخل��س عن املحجور عليه (دائم – 

واعتم�ده من الإدارة بعد عمل بحث اجتم�عي.

• تخ�صي�س مع��س �صهري للمحجور عليه وزوجته واأبن�ئه من املع��س الوارد.	

• ال�صرف من ر�صيد املحجور عليه (ك�صوة ال�صيف – ال�صت�ء – العيد – املدر�صية .... الخ) وفق ال�صوابط.	

• القي�م ب�لزي�رات امليدانية.	

• اإعداد املذكرات والبحوث الجتم�عية ومت�بعته�.	

• تقدمي م�ص�عدة الأث�ث وفق ال�صوابط.	

• تقدمي م�ص�عدة ت�أمني رفع امل�صتوى املعي�صي للأ�صرة وفق ال�صوابط.	

• تقدمي م�ص�عدة �صعف الدخل (م�ص�عدة �صهرية) من خلل م�ص�عدات البحث الجتم�عي.	

• �صرف بدل اإج�ر للأ�صرة (م�ص�عدة �صهرية).	

• ت�صديد ديون (م�ص�عدة مقطوعة).	

• �صرف م�ص�عدة �صراء �صي�رة للأ�صر املحت�جة (م�ص�عدة مقطوعة).	

• م�ص�عدة م�صروف�ت الأجهزة الطبية (م�ص�عدة مقطوعة). 	

• توفي م�صروف�ت ر�صوم درا�صية داخل اأو خ�رج الكويت للق�ّصر (م�ص�عدة مقطوعة).	

واجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرع�ية املتخ�ص�صة خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

43844532م�صروف�ت ع�مة

10481432الزي�رات امليدانية

42031072مت�بعة البحوث

200196التفوي�س

4048مذكرات مع��س

15011163بحوث ومذكرات

503575م�ص�عدات البحث الجتم�عي

110137ت�أثيث من الر�صيد

575571م�صروف�ت �صفر

1222م�صروف�ت حجز �ص�ليه
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13590م�صروف�ت متجمع راتب

125165م�صروف�ت �صراء اأجهزة كهرب�ئية

638732م�صروف�ت ك�صوة مدر�صية

11311149م�صروف�ت ك�صوة ال�صت�ء وال�صيف

229253م�صروف�ت علج

146145م�صروف�ت مدار�س خ��صة

126منحة زواج

8285م�صروف�ت �صراء �صي�رة

8466م�صروف�ت �صرورية ا�صتهلكية

8269م�صروف�ت ا�صلح �صي�رة

1322م�صروف�ت ا�صرتاك ن�دي

821م�صروف�ت �صراء ذهب

98م�صروف�ت اتع�ب حم�مي

4329م�صروف�ت �صداد فواتي الكهرب�ء وامل�ء

114م�صروف�ت زواج

243166م�صروف�ت عطلة الربيع

5760م�صروف�ت اح�ص�ر عم�لة منزلية (خ�دمه – �ص�ئق)

09م�صروف�ت �صفر للمحجور عليه

219م�صروف�ت ك�صوة ال�صيف وال�صت�ء للمحجور عليه

035م�صروف�ت علج املحجور عليه

01م�صروف�ت �صراء ذهب للمحجور عليه

52م�صروف�ت احلج

174م�صروف�ت زواج الق��صر

610629م�صروف�ت العيد

56م�صروف�ت خم�لف�ت مرورية

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرع�ية املتخ�ص�صة خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م:
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اإدارة مالية الق�شر

نبذه خمت�صره عن اأعم�ل الإدارة:

هي الإدارة املن�ط به� الإ�صراف واملت�بعة حل�ص�ب�ت امل�صمولني ب�لرع�ية اعتب�راً من فتح ملف للم�صمولني 

ب�لرع�ية وحتى انته�ء امللف واإغلقه ب�صبب زوال �صبب فتح امللف، وهي م�صب جلميع املع�ملت والكتب 

الواردة من جميع اإدارات الهيئة وجه�ت الدولة املختلفة وعلى �صبيل املث�ل ل احل�صر ــــــ قب�س املع��ص�ت 

املح��صبية  ب�لإجراءات  والقي�م  ب�لرع�ية  للم�صمولني  املختلفة  الدولة  جه�ت  من  الواردة  وامل�صتحق�ت 

لإثب�ت تلك املع��ص�ت وامل�صتحق�ت يف احل�ص�ب�ت اخل��صة بهم داخل الهيئة ثم القي�م بعملية حتويل تلك 

املع��ص�ت وامل�صتحق�ت حل�ص�ب�تهم لدى البنوك اأو اتخ�ذ اإجراءات ال�صرف من داخل الهيئة ملن لي�س له 

ح�ص�ب خ�رجي .

كم� يقع على ع�تقه� عبء مت�بعة ال�صتثم�رات وح�ص�ب�ت البنوك الت�بعة للهيئة من خلل نظ�م رق�بي 

معد لذلك. كم� تقوم بتنفيذ القرارات ال�ص�درة عن اللج�ن املنبثقة من جمل�س اإدارة الهيئة وهي التي 

تقوم ب�إعداد التق�رير والقوائم امل�لية التي ت�ص�عد الإدارة العلي� يف اتخ�ذ القرارات التي تخدم م�ص�لح 

امل�صمولني ب�لرع�ية، وكذلك تقوم ب�إعداد القوائم والتق�رير امل�لية ملدقق احل�ص�ب�ت اخل�رجي مل�ص�عدته 

يف اجن�ز وتقدمي نت�ئج الأعم�ل ال�صنوية من خلل ميزانية امل�صمولني ب�لرع�ية بنه�ية الع�م امل�يل.

تتكون منه� وهي:             التي  ال�صبعة  اأق�ص�مه�  الق�صر من خلل  اإدارة م�لية  به�  الأعم�ل تقوم  تلك  وجميع 

(ق�صم التدقيق، ق�صم احل�ص�ب�ت اجل�رية، ق�صم املع��ص�ت، ق�صم البنوك، ق�صم ال�صتثم�ر، ق�صم الذمم، 

ق�صم ال�صندوق).

اأولً: مراقبة احل�ص�ب�ت الع�مة:

ق�صم املع��ص�ت:

يقوم ق�صم املع��ص�ت بتحويل الرواتب وامل�ص�عدات الواردة من الت�أمين�ت ووزارة ال�صئون ب�صوره �صهريه 

ويقوم الق�صم ب�إدخ�ل احل�ص�ب�ت البنكية وتخ�صي�س و�صرف املع��ص�ت املوؤقتة واملقدمة ويتوا�صل الق�صم 

مع املوؤ�ص�صة الع�مة للت�أمين�ت يف ح�ل ورود اأي تغي يف �صئون الق�صر من (عمل – زواج -طلق وا�صتق�لة) 

الق�صم  ويقوم  الئتم�ن  وبنك  ال�صكنية  ب�لرع�ية  اخل��صة  الأق�ص�ط  خ�صم  ح�ل  كذلك يف  وخم�طبتهم 

ب�لعديد من املع�ملت الأخرى التي تخ�س رواتب الق�صر و�صئونهم امل�لية.

20182019املو�صوعم

37823784عدد الأ�صر امل�صتفيدة من املع��ص�ت1

88988795عدد الق�صر امل�صتفيدين من املع��ص�ت2

24700763،55126493874،554اإجم�يل املع��ص�ت املن�صرفة3

ق�صم البنوك:

يخت�س ق�صم البنوك بعمل الت�صوي�ت البنكية ال�صهرية من مط�بقة ك�صوف ح�ص�ب�ت البنوك مع الدف�تر ملعرفة 

املن�صرف والوارد على ح�ص�ب�تن� البنكية وكذلك عمل التحويلت البنكية ال�صهرية للرا�صدين بن�ًء على طلبهم.

20182019املو�صوعم

61376254عدد املع�ملت التي مت ت�صويته� من البنوك1

اإح�ص�ئية ق�صم البنوك:

ا�صم البنك

عدد املع�ملت

20182019

17551639ج�ري بيت التمويل  

15521685ج�ري بنك الكويت الوطني

314328ج�ري البنك التج�ري

278371ج�ري بنك اخلليج

199249ج�ري البنك الأهلي املتحد

148133ج�ري البنك الأهلي

121105ج�ري بنك برق�ن

139ج�ري بنك الكويت والبحرين

11027بيت التمويل حتت الطلب 8610 

--متويل حت�صيل الإيج�رات5571

272337ج�ري بنك بوبي�ن 

2944توفي بنك بوبي�ن

109132بنك الكويت الدويل ج�ري

3315بنك الكويت الدويل (حتت الطلب)

4527بيت التمويل حتت الطلب (ا�صتثم�رات) 771
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1134بنك وربة

--البحرين والكويت (اإيج�رات)

387511بيت التمويل – ايج�رات

487341حتت الطلب بيت التمويل / وك�لة ب�ل�صتثم�ر

267244ج�ري متويل – غي م�صمولني

71الأهلي املتحد غي امل�صمولني

21-بنك الراجحي

1-ج�ري بوبي�ن غي م�صمولني

61376254الإجم�يل

ق�صم احل�ص�ب�ت اجل�رية:

يخت�س الق�صم يف عمل (�صندات ال�صرف وال�صيك�ت – �صندات القيد والقب�س) كم� يقوم ب�إدخ�ل البي�ن�ت 

البنكية للم�صتفيد الرا�صد واإدخ�ل واعتم�د ال�صيك�ت.

اجم�يل 20192019اجم�يل 20182018املو�صوعم

8654590812711.6266404499690244.291القيد1

4002082131175.5803041376269202.485امل�صروف�ت2

32810797969.6293097034179.636املقبو�ص�ت3

145107979769.6291827034179.636اإيداع�ت ال�صيك�ت النقدية4

-6152-6208عدد امل�لكني الق�صر والر�صد5

---10عدد جل�ص�ت اإدارة اخلرباء6
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ث�ني�ً : مراقبة العملي�ت امل�لية :

ق�صم الذمم:

• عمل �صندات القيد ومت�بعة احل�ص�ب الو�صيطة.	

• عمل �صندات ال�صرف اخل��صة ب�لأفراد وال�صرك�ت.	

• عمل تق�رير �صهريه.	

• عمل �صندات القب�س.	

20182019املو�صوعم

24793157قيد1

49162332.03451186706.782املجموع

ق�صم ال�صتثم�ر:

• عمل �صندات القيد اخل��صة ب�ل�صتثم�ر واملر�صلة من ق�صم الت�صوي�ت.	

• مت�بعة احل�ص�ب�ت الو�صيطة ومت�بعة ت�صفية ح�ص�ب�ت اإيرادات عق�رات ال�صتثم�ر.	

• اعداد التق�رير امل�لية وتنفيذ القرارات امل�لية ال�ص�درة من جمل�س الإدارة.	

• عمل م�صودة احل�ص�ب اخلت�مي.	

20182019املو�صوعم

10831229قيد1

357930308.769443226731.450املجموع

ق�صم ال�صندوق:

• ا�صتلم ال�صيك�ت و�صرفه� للم�صتفيدين.	

• حت�صيل �صيك�ت القب�س.	

املو�صوعم

20182019
املبلغالعدداملبلغالعدد

3987571333205.9512771268253581.968ال�صيك�ت التي مت ت�صليمه�1

ال�صيك�ت التي مل يتم 2

ت�صليمه�
309357128.173204113666.206

ال�صيك�ت التي مت اإيداعه� 3

يف البنوك "قب�س"
32810797969.62930914068359.272
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الإدارة الهند�شية

والعق�رات  للم�ص�ريع  اأو  الهيئة  بو�ص�ية  امل�صمولني  لأ�صر  �صواًء  امله�م  من  بعدد  الهند�صية  الإدارة  تقوم 

الت�بعة للهيئة حيث نوجزه� لكم ك�لت�يل:

• مت�بعة مع�ملت الرتميم والبن�ء اخل��صة بعق�رات امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة ومت�بعة دفع�ت ال�صرف 	

له� حلني النته�ء من تنفيذ الأعم�ل.

• خم�طبة اجله�ت اخل�رجية مثل (بلدية الكويت / وزارة التج�رة وال�صن�عة / وزارة الكهرب�ء وامل�ء 	

/ املوؤ�ص�صة الع�مة للرع�ية ال�صكنية) ملع�ملت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة اأو امل�ص�ريع الت�بعة للهيئة.

• تقدمي ومت�بعة مع�ملت قرو�س بنك الئتم�ن الكويتي للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة.	

• اأعم�ل �صي�نة املب�ين ال�صتثم�رية الت�بعة للهيئة ب�لتن�صيق مع ال�صرك�ت املخت�صة 	

• تنفيذ امل�ص�ريع ال�صتثم�رية للمب�ين الت�بعة للهيئة.	

• مت�بعة اأعم�ل ال�صي�نة ملب�ين الهيئة واأفرع الهيئة مبح�فظتي اجلهراء والأحمدي.	

الق�صم الأول: الإن�ص�ء

اأعم�ل الق�صم:

• ال�صراف ومراجعة املخطط�ت الأولية للمب�ين قيد الن�ص�ء ب�لتن�صيق مع املك�تب الهند�صية املخت�صة.	

• ال�صراف الفني وامليداين على البن�ء وبي�ن اأوجه الق�صور يف مراحل التنفيذ.	

• الك�صف الهند�صي على اجن�ز الأعم�ل متهيداً ل�صرف الدفع�ت امل�صتحقة للمق�ولني املنفذين.	

• �صرف الدفع�ت على ح�صب مراحل تنفيذ العم�ل.	

• اعداد التق�رير والإح�ص�ءات ال�صهرية من ن�ص�ط الق�صم.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

املو�صوع

20182019
املبلغالعدداملبلغالعدد

247،480 د.ك131،48832 د.ك23مع�ملت الن�ص�ء (ر�صيد)

232،985 د.ك239،69377 د.ك60مع�ملت الن�ص�ء (م�ص�عدات)

733،334.5 د.ك743،866150 د.ك130مع�ملت الإن�ص�ء (قرو�س)

الق�صم الث�ين: ال�صي�نة

اأعم�ل الق�صم:

• القي�م ب�لك�صف امليداين وحتديد اعم�ل الرتميم املطلوبة اعداد تقرير املهند�س.	

• ال�صراف عل تنفيذ اعم�ل ال�صي�نة والرتميم اخل��صة ب�لق�صر عن طريق الورثة واملق�ولني امل�صجلني ب�لهيئة.	

• مت�بعة �صرف الدفع�ت امل�صتحقة للمق�ولني او الورثة ومراحل الإجن�ز.	

• مع�ينة واعداد تق�رير ومت�بعة عقود ال�صي�نة للعق�رات ال�صتثم�رية.	

• مراجعة الك�صوف ال�صهرية املقدمة من املفو�صني املعتمدين من الهيئة ب�إدارة العق�رات ال�صتثم�رية.	

املو�صوع

20182019
املبلغالعدداملبلغالعدد

7،693،613.25 د.ك39،93330 د.ك35مع�ملت ال�صي�نة (ر�صيد)

133،139 د.ك378،064.50190 د.ك167مع�ملت ال�صي�نة (م�ص�عدات)

13،300.75 د.ك500010 د.ك2مع�ملت ال�صي�نة (قرو�س)

199،979.850 د.ك62،848.58240 د.ك207مع�ملت �صي�نة العق�رات ال�صتثم�رية

21،845.41 د.ك17،734.4829 د.ك19مع�ملت اعتم�د م�صروف�ت املفو�صني

الق�صم الث�لث: ق�صم التن�صيق واملت�بعة

اأعم�ل الق�صم:

• خم�طبة اجله�ت اخل�رجية (وزارة التج�رة-البلدية – املوؤ�ص�صة الع�مة للرع�ية ال�صكنية).	

• خم�طبة ومت�بعة مع�ملت بنك الئتم�ن الكويتي (طلب قر�س/منح اإع�قة/ �صداد مديونية/م�ص�ركة �صداد).	

• اعداد التق�رير ال�صنوية والربع �صنوية اخل��صة ب�لإدارة الهند�صية.	

• ت�صفية احل�ص�ب�ت التي لي�س عليه� حركة �صواًء من (الر�صيد/القرو�س/امل�ص�عدات).	

• تقدمي مقرتح تعديل م�صمى م�ص�عدات الرتميم اىل ترميم وا�صتكم�ل اعم�ل بن�ء. 	

• اإق�مة معر�س الهيئة الأول للبن�ء والديكور وندوات وور�س عمل.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

4228عدد مع�ملت قرو�س بنك الئتم�ن الكويتي

3818عدد الكتب اخل�رجية (بلدية الكويت ووزارة التج�رة)
تكليف مق�ولني لتنفيذ اأعم�ل ترميم لعق�رات الهيئة او 

عق�رات امل�صمولني لو�ص�ية الهيئة ومب�ين الهيئة
822
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اإدارة الفر�ع اخلارجية

نبذة خمت�صرة عن الدارة:

القي�م على خدمة امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة من خلل فرعى الأحمدي واجلهراء وفرع احلكومة مول – 

جليب ال�صيوخ وفرع احلكومة مول – برج التحرير وفرع احلكومة مول -القرين واإجن�ز جميع الطلب�ت 

املقدمة من قبلهم.

الأول : ق�صم الحمدي

اأعم�ل الق�صم:

1. اخلدمة واملت�بعة:
• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة وم�ص�عدتهم يف اجن�ز مع�ملتهم.	

• اعداد املخ�طب�ت اخل�رجية املوجهة للوزارات والبنوك والهيئ�ت احلكومية.	

• توعية ط�لبي اخلدمة و تو�صيح الجراءات اخل��صة ب�لن�صبة لكل مع�ملة و امل�صتندات املطلوبة مع 	

حتديد موعد اجن�ز املع�ملت.

• مت�بعة املع�ملت.	

2. ق�صم الرتكة :
• فتح ملف�ت للح�لت احلديثة الواردة للهيئة و ادخ�ل البي�ن�ت ال�ص��صية للم�لك و الورثة ب�لنظ�م .	

• مت�بعة جميع ردود البنوك و الوزارات و الهيئ�ت للمط�لبة بحقوق املرحوم امل�لية .	

• اإعداد كتب ملخ�طبة الوزارات و ال�صرك�ت و الهيئ�ت و البنوك داخل الكويت و وزارة اخل�رجية خل�رج الكويت.	

• ا�صتلم الك�صوف الواردة للهيئة من املعلوم�ت املدنية للورثة و للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة .	

3. العق�رية :
• ا�صدار وثيقة / نقل ملكية .	

• اخط�ر توقيع .	

• فتح ملف طبي �صكني.	

• طلب تخ�صي�س دخول قرعة .	

• تخ�صي�س بيت حكومي .	

• نقل حق ا�صتغلل (الرثوة ال�صمكية / ال�صن�عية) .	

• طلب تغيي منطقة �صكن .	

• ادارة العق�رات اململوكة للق�صر و اإبرام عقود اليج�ر .	

• حم��صبة املفو�صني .	

• حت�صيل الجرة ال�صهرية .	

4. الهند�صية :
• �صرف م�ص�عدات ل�صي�نة و ترميم عق�رات الق�صر حمدودي الدخل .	

• التع�ون مع بنك الت�صليف و الدخ�ر لإقرا�س ال�صر امل�صمولة برع�ية الهيئة ح�صب النظم املتبعة ب�لبنك.	

• ال�صراف على اعم�ل ال�صي�نة البن�ء و الن�ص�ءات اخل��صة ل�صكن الق��صر .	

5. م�لية الق�صر :
• ادخ�ل و اعتم�د ال�صيك .	

• �صرف مع��س موؤقت .	

• �صندات �صرف (حكم و�ص�ية – م�صتحق�ت ورثة) .	

6. الق�نونية :
• تقدمي ا�صت�ص�رات ق�نونية .	

• ا�صتقب�ل طلب�ت رفع دعوى .	

• مت�بعة الق�ص�ي� املرفوعة .	

• بحث ديون املرحوم و مرا�صلة اجله�ت الر�صمية و التوا�صل مع الورثة و ت�صديد الديون عن طريق 	

الرتكة بعد اخذ موافقة الورثة .

7. الن�ص�ط التج�ري :
• منقولت (مركب�ت – �صفن – خط ه�تف).	

• �صرك�ت / تفوي�س .	

• تراخي�س حملت (موؤ�ص�ص�ت – حملت جت�رية).	

• فرز ا�صهم .	

• ق�ص�ئم زراعية و �صن�عية .	

• النقدية / اأرب�ح جمعية .	

8. الرع�ية الجتم�عية :
• زي�رة ميدانية للأ�صرة ملت�بعة ح�لة الق�صر .	

• مت�بعة الق�صر يف مدار�صهم ب�لتع�ون مع املخت�صني بوزارة الرتبية و املوؤ�ص�ص�ت الجتم�عية .	

• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�ص�ركة ب�لأن�صطة التي تقوم به� الهيئة منه� رحلت العمرة و احلج و درو�س التقوية.	

• تقدمي امل�ص�عدات املو�صمية للأ�صر املحت�جة .	

• تقدمي م�ص�عدات الجهزة الكهرب�ئية و الث�ث ح�صب الظروف الجتم�عية .	

• �صداد دين / درا�صة ب�خل�رج / �صراء �صي�رة ( جلنة امل�صتوى املعي�صي ) .	

• م�ص�عدات اليج�ر / �صعف الدخل ( جلنة الرع�ية ال�صرية ) .	

• مت�بعة املحجور عليهم و القي�م ب�لزي�رات امليدانية للتعرف على اأو�ص�عهم و عمل البحوث اللزمة 	

حلل م�ص�كلهم .

مت اق�مة حفل العيد الوطني للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه� مببنى فرع الحمدي   -

بت�ريخ 19/2/2019  .

مت اق�مة احتف�لية جلميع المه�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و ذلك يف يوم 21/3/2019 .  -

بت�ريخ  ذلك  و  فيه�  الع�ملني  املوظفني  و  الهيئة  بو�ص�ية  للم�صمولني  القري�س  حفل  اق�مة  مت   -

.  30/4/2019
مت اق�مة احتف�لية القرقيع�ن جلميع امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة يف الفرع بت�ريخ 16/5/2019    -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد الفطر املب�رك بت�ريخ 9/6/2019 .  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد ال�صحى املب�رك بت�ريخ 14/8/2019 .  -

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الحمدي خلل الع�م 9201م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

101057780م�لية الق�صر

681497الهند�صية

1079512570اخلدمة و املت�بعة
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6131060العق�رية

789330015مركز نظم املعلوم�ت

1025914536الرع�ية الجتم�عية و الرتبوية

482499الن�ص�ط التج�ري و النقدية

69078909الرتكة

8761239الق�نونية

والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم الحمدي خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018 م:

الث�ين : فرع اجلهراء

اأعم�ل الق�صم :

1. اخلدمة و املت�بعة :
• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و م�ص�عدتهم يف اجن�ز مع�ملتهم .	

• اعداد املخ�طب�ت اخل�رجية املوجهة للوزارات و البنوك و الهيئ�ت احلكومية.	

• توعية ط�لبي اخلدمة و تو�صيح الجراءات اخل��صة ب�لن�صبة لكل مع�ملة و امل�صتندات املطلوبة مع 	

حتديد موعد اجن�ز املع�ملت .

• مت�بعة املع�ملت .	

2. ق�صم الرتكة :
• فتح ملف�ت للح�لت احلديثة الواردة للهيئة و ادخ�ل البي�ن�ت ال�ص��صية للم�لك و الورثة ب�لنظ�م .	

• مت�بعة جميع ردود البنوك و الوزارات و الهيئ�ت للمط�لبة بحقوق املرحوم امل�لية .	

• اإعداد كتب ملخ�طبة الوزارات و ال�صرك�ت و الهيئ�ت و البنوك داخل الكويت و وزارة اخل�رجية خل�رج الكويت.	

• ا�صتلم الك�صوف الواردة للهيئة من املعلوم�ت املدنية للورثة و للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة .	

3. العق�رية :
• ا�صدار وثيقة / نقل ملكية.	

• اخط�ر توقيع.	

• فتح ملف طبى �صكني.	

• طلب تخ�صي�س دخول قرعة.	

• تخ�صي�س بيت حكومي.	

• نقل حق ا�صتغلل (الرثوة ال�صمكية / ال�صن�عية).	

• طلب تغيي منطقة �صكن.	

• ادارة العق�رات اململوكة للق�صر و اإبرام عقود اليج�ر.	

• حم��صبة املفو�صني.	

• حت�صيل الجرة ال�صهرية 	

4. الهند�صية :
• �صرف م�ص�عدات ل�صي�نة و ترميم عق�رات الق�صر حمدودي الدخل.	

• التع�ون مع بنك الت�صليف و الدخ�ر لإقرا�س ال�صر امل�صمولة برع�ية الهيئة ح�صب النظم املتبعة ب�لبنك.	

• ال�صراف على اعم�ل البن�ء و الن�ص�ءات اخل��صة ل�صكن الق��صر.	

5. م�لية الق�صر :
• ادخ�ل و اعتم�د ال�صيك.	

• �صرف مع��س موؤقت.	

• �صندات �صرف (حكم و�ص�ية – م�صتحق�ت ورثة).	

6. الق�نونية :
• تقدمي ا�صت�ص�رات ق�نونية.	

• ا�صتقب�ل طلب�ت رفع دعوى.	

• مت�بعة الق�ص�ي� املرفوعة.	

• بحث ديون املرحوم و مرا�صلة اجله�ت الر�صمية و التوا�صل مع الورثة و ت�صديد الديون عن طريق 	

الرتكة بعد اخذ موافقة الورثة.

7. الن�ص�ط التج�ري :
• منقولت (مركب�ت – �صفن – خط ه�تف).	

• �صرك�ت / تفوي�س.	

• تراخي�س حملت (موؤ�ص�ص�ت – حملت جت�رية).	

• فرز ا�صهم.	

• ق�ص�ئم زراعية و �صن�عية.	

• النقدية / اأرب�ح جمعية.	

8. الرع�ية الجتم�عية :
• زي�رة ميدانية للأ�صرة ملت�بعة ح�لة الق�صر.	

• مت�بعة الق�صر يف مدار�صهم ب�لتع�ون مع املخت�صني بوزارة الرتبية و املوؤ�ص�ص�ت الجتم�عية.	

• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�ص�ركة ب�لأن�صطة التي تقوم به� الهيئة منه� رحلت العمرة و احلج و درو�س التقوية.	

• تقدمي امل�ص�عدات املو�صمية للأ�صر املحت�جة.	

• تقدمي م�ص�عدات الجهزة الكهرب�ئية و الث�ث ح�صب الظروف الجتم�عية.	

• �صداد دين / درا�صة ب�خل�رج / �صراء �صي�رة (جلنة امل�صتوى املعي�صي).	

• م�ص�عدات اليج�ر / �صعف الدخل (جلنة الرع�ية ال�صرية).	
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• مت�بعة املحجور عليهم و القي�م ب�لزي�رات امليدانية للتعرف على او�ص�عهم و عمل البحوث اللزمة 	

حلل م�ص�كلهم.

مت اق�مة حفل العيد الوطني للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه� مببنى فرع الحمدي   -

بت�ريخ 18/2/2019.

مت اق�مة احتف�لية جلميع المه�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و ذلك يف يوم 21/3/2019.  -

مت اق�مة حفل القري�س للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه� وذلك بت�ريخ 2/5/2019.  -

مت اق�مة احتف�لية القرقيع�ن جلميع امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة يف الفرع بت�ريخ    20/5/2019.  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد الفطر املب�رك بت�ريخ 9/6/2019.  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد ال�صحى املب�رك بت�ريخ 14/8/2019.  -

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم اجلهراء خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م :

20182019الن�ص�ط

15354019م�لية الق�صر

351295الهند�صية

1061610455اخلدمة و املت�بعة

118192العق�رية

6629188مركز نظم املعلوم�ت

55786029الرع�ية الجتم�عية و الرتبوية

37106الن�ص�ط التج�ري و النقدية

37955300الرتكة

970463الق�نونية
والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم اجلهراء خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م :

الث�لث : فرع احلكومة مول – برج التحرير

اأعم�ل الق�صم :

1. اخلدمة و املت�بعة :
• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�صمولني يف و�ص�ية الهيئة و م�ص�عدتهم يف اجن�ز مع�ملتهم.	

• اعداد املخ�طب�ت اخل�رجية املوجهة للوزارات و البنوك و الهيئ�ت احلكومية.	

• توعية ط�لبي اخلدمة و تو�صيح الجراءات اخل��صة ب�لن�صبة لكل مع�ملة و امل�صتندات املطلوبة مع 	

حتديد موعد اجن�ز املع�ملت .

• مت�بعة املع�ملت .	

مت اق�مة حفل القري�س للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه� و ذلك بت�ريخ 1/5/2019.  -

مت اق�مة احتف�لية القرقيع�ن جلميع امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة يف الفرع بت�ريخ 19/5/2019  .  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد الفطر و الإفط�ر بت�ريخ  9/6/2019.  -

مت اق�مة ا�صتقب�ل عيد ال�صحى املب�رك بت�ريخ 14/8/2019 .  -

مت اإع�دة افتت�ح الفرع بت�ريخ 21/3/2019 .  -

ب�لع�م  2019م مق�رنة  الع�م  التحرير خلل  برج   – ن�ص�ط ق�صم احلكومة مول  يو�صح  الت�يل  اجلدول 

امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

78438م�لية الق�صر

-8الهند�صية

2-العق�رية

1285286اخلدمة و املت�بعة

3-الن�ص�ط التج�ري

-2069مركز النظم املعلوم�ت
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والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم احلكومة مول – برج التحرير خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

الرابع: فرع احلكومة مول – جليب ال�صيوخ

اأعم�ل الق�صم :

1. اخلدمة و املت�بعة :
• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و م�ص�عدتهم يف اجن�ز مع�ملتهم .	

• اعداد املخ�طب�ت اخل�رجية املوجهة للوزارات و البنوك و الهيئ�ت احلكومية.	

• توعية ط�لبي اخلدمة و تو�صيح الجراءات اخل��صة ب�لن�صبة لكل مع�ملة و امل�صتندات املطلوبة مع 	

حتديد موعد اجن�ز املع�ملت .

• مت�بعة املع�ملت . 	

مت اق�مة احتف�لية جلميع المه�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و ذلك يف يوم 21/3/2019.   -

مت اق�مة حفل القري�س للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه�  ذلك بت�ريخ 2/5/2019.  -

مت اق�مة احتف�لية القرقيع�ن جلميع امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة يف الفرع بت�ريخ 19/5/2019.  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد الفطر املب�رك بت�ريخ 9/6/2019 .  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد ال�صحى املب�رك بت�ريخ 14/8/2019.  -

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم احلكومة مول – جليب ال�صيوخ خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط
274103م�لية الق�صر

131الهند�صية

1102857اخلدمة و املت�بعة

2-العق�رية

-1الرع�ية الجتم�عية 

14-الرتكة

8-الن�ص�ط التج�ري و النقدية

2-الوراق امل�لية

جليب ال�صيوخ خلل الع�م 2019 م مق�رنة  والر�صم البي�ين الت�يل يبني ن�ص�ط ق�صم احلكومة مول – 

ب�لع�م امل��صي 2018 م:
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اخل�م�س : فرع احلكومة مول – القرين

اأعم�ل الق�صم :

1. اخلدمة و املت�بعة :
• ا�صتقب�ل طلب�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و م�ص�عدتهم يف اجن�ز مع�ملتهم.	

• اعداد املخ�طب�ت اخل�رجية املوجهة للوزارات و البنوك و الهيئ�ت احلكومية.	

• توعية ط�لبي اخلدمة و تو�صيح الجراءات اخل��صة ب�لن�صبة لكل مع�ملة وامل�صتندات املطلوبة مع 	

حتديد موعد اجن�ز املع�ملت.

• مت�بعة املع�ملت.	

مت اق�مة احتف�لية جلميع المه�ت امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة و ذلك يف يوم 21/3/2019.  -

مت اق�مة حفل القري�س للم�صمولني بو�ص�ية الهيئة و املوظفني الع�ملني فيه�  ذلك بت�ريخ 30/4/2019.  -

مت اق�مة احتف�لية القرقيع�ن جلميع امل�صمولني بو�ص�ية الهيئة يف الفرع بت�ريخ  19/5/2019.  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد الفطر املب�رك بت�ريخ 9/6/2019.  -

مت اق�مة ال�صتقب�ل لعيد ال�صحى املب�رك بت�ريخ 4/8/2019.  -

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم احلكومة مول – القرين خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

م�لية الق�صر

مت افتت�ح 

الفرع بت�ريخ 

17/2/2019

4

1الهند�صية

23اخلدمة و املت�بعة

1العق�رية

2الرع�ية الجتم�عية 

5الرتكة

رابعًا : قطاع نائب املدير العام لل�شئون الدارية 

�املالية �التطوير الإداري

يندرج حتت هذا القط�ع عدد من الإدارات، وهي ك�لت�يل :

• اإدارة ال�صئون الإدارية 	

• اإدارة ال�صئون امل�لية .	

• مركز نظم املعلوم�ت .	

• اإدارة العلق�ت الع�مة والإعلم .	

• اإدارة التطوير الإداري و التدريب .	
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اإدارة ال�شئون الإدارية

ق�صم �صئون الع�ملني

• اإجن�ز ومراجعة ك�صوف�ت الرتقية ب�لأقدمية ملوظفي الهيئة يف 1/1/2019.	

• اإجن�ز ومراجعة ك�صوف�ت الرتقية ب�لأقدمية ملوظفي الهيئة يف 1/7/2019.	

• اإعداد الك�صوف�ت امل�صتحقة للموظفني امل�صتحقني للعلوة الدورية امل�صتحقة لهم اعتب�راً من 1/1/2019.	

• القي�م بجميع اإجراءات التق�رير ال�صنوية جلميع موظفي الهيئة لع�م 2019 من اإعداد واإدخ�ل.	

• القي�م ب�إجراءات ا�صتحق�ق �صرف مك�ف�أة الأعم�ل املمت�زة للموظفني امل�صتحقني له�.	

• اإجن�ز ك�صوف الرتقية ب�لختي�ر للموظفني امل�صتوفني ل�صروط الرتقية ب�لختي�ر يف 31/3/2019.	

• مر�صية 	 اإج�زة   (12221) وعدد  ط�رئة  اإج�زة   (2505) وعدد  دورية  اإج�زة   (6713) عدد  اإجن�ز 

ب�لإ�ص�فة اإىل عدد (325) اإج�زة بجميع الأنواع الأخرى. 

• ال�صتمرار ب�لعمل بنظ�م الب�صمة يف مراقبة دوام موظفي الهيئة وا�صتخراج ك�فة التق�رير اخل��صة 	

بدوام املوظف �صواء ك�نت يومية اأو �صهرية اأو �صنوية وربط التقرير ال�صنوي للموظف ب�لإ�ص�فة اإىل 

تطوير نظ�م الب�صمة مب� يتن��صب مع اأحك�م و�صوابط الدوام الر�صمي الوارد من ديوان اخلدمة املدنية.

• مت �صرف عدد (2) عمل اإ�ص�يف، وعدد (37) بدل موقع، وعدد (26) حم��صر اجتم�ع جل�ن، وعدد (9) فرق عمل. 	

• اإعداد املذكرات والقرارات الإدارية والكتب يف جميع املج�لت الإدارية �صمن قوانني اخلدمة املدنية 	

فيم� يخ�س عمل الق�صم اليومي. 

• موؤهل علمي لعدد (3) موظف.	

• تغيي م�صمى وظيفي لعدد (6) موظف. 	

• قرار اإداري فرق عمل (2).  	

ق�صم التعيين�ت واإنه�ء اخلدمة

• اإ�صدار عدد (123) قرار تعيني.	

• اإ�صدار عدد (328) كت�ب خ�رجي للوزارات والهيئ�ت والت�أمين�ت الجتم�عية. 	

• اإ�صدار عدد (66) قرار ا�صتق�لة وتق�عد.	

• خم�طب�ت داخلية لإدارات الهيئة عدد (594).	

• اإعداد كتب للفح�س الطبي ووزارة الداخلية عدد (125) للمر�صحني اجلدد. 	

• اإعداد مذكرات تثبيت عدد (158) مذكرة. 	

ق�صم اخلدم�ت الع�مة

• حركة ال�صي�رات (7416) حركة.	

• طلب تنفيذ خدمة (59) طلب.	

ق�صم ال�صجل الع�م

• الكتب الواردة (12604) كت�ب. 	

• الكتب ال�ص�درة (15355) كت�ب. 	

• الرتا�صل الإلكرتوين (الوارد) عدد 5514 كت�ب.	

• الرتا�صل الإلكرتوين (ال�ص�در) عدد 12289 كت�ب. 	

• القرارات الإدارية عدد (806) قرار. 	

• التع�ميم عدد (14) تعميم.	

• القرارات الوزارية (4).	

اإدارة ال�شئون املالية

نبذة خمت�صرة عن الإدارة: 

تخت�س ب�إعداد م�صروع ميزانية الهيئة ومت�بعة امل�صروع حلني اعتم�د امليزانية من قبل وزارة امل�لية، ومت�بعة   -

تنفيذ امليزانية بعد اعتم�ده� على مدار ال�صنة امل�لية وم� يتطلبه ذلك من اجراء املن�قلت اللزمة.

توفي احتي�ج�ت الهيئة املختلفة من املواد واخلدم�ت يف حدود م� هو معتمد ب�مليزانية ، ب�إحدى   -

طرق ال�صراء (من�ق�صة – مم�ر�صة – امر �صراء) وذلك يف اط�ر القوانني والتعليم�ت والتع�ميم التي 

تنظم عملية ال�صراء ، وتنفيذ ك�فة العملي�ت املخزنية طبق� للأ�صول العلمية للعمل املخزين.

تنفيذ ك�فة عملي�ت ال�صرف على اأبواب امليزانية املختلفة يف اط�ر القوانني والتعليم�ت والتع�ميم   -

منه� �صرف (امل�صتلزم�ت ال�صلعية – الأجهزة و املعدات – امل�ص�ريع الن�ص�ئية – امل�صروف�ت املختلفة 

– �صرف م�صتحق�ت املوظفني من رواتب �صهرية واج�زات وتذاكر �صفر .....).
اعداد احل�ص�ب اخلت�مي واملذكرة الي�ص�حية وتفريغ البي�ن�ت امل�لية يف �صكل تق�رير دورية.  -

املراقبة: مراقب ال�صئون امل�لية 

اأولً: ق�صم احل�ص�ب�ت وامليزانية.

اعم�ل الق�صم:

• اعداد م�صروع ميزانية الهيئة.	

• عمل الرتب�ط�ت واجراء املن�قلت.	

• �صرف املع�ملت املتعلقة ب�أبواب امليزانية.	

• اعداد التق�رير الربع �صنوية واعداد احل�ص�ب اخلت�مي .	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم احل�ص�ب�ت وامليزانية خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018 م:

20182019الن�ص�ط

14،923،960.892 د.ك20،377،016.398 د.كعملي�ت ال�صرف ب�لأبواب املختلفة للميزانية

17،500،000 د.ك20،492،000 د.كم�صروع ميزانية الهيئة
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ث�ني�ً: ق�صم امل�صرتي�ت واملخ�زن

اأعم�ل الق�صم: 

• توفي ك�فة متطلب�ت اإدارات الهيئة عن طريق ال�صراء من اجله�ت اخل�رجية. 	

• اإدارة خم�زن الهيئة وتوفي املواد اللزمة ملختلف الإدارات لت�صيي اأعم�له� اليومية.	

• عمل واإدارة وث�ئق املن�ق�ص�ت واملم�ر�ص�ت واملزايدات للهيئة.	

• مت�بعة واإدارة العقود اخل��صة ب�لهيئة مع خمتلف ال�صرك�ت خلل فرتة التع�قد.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم امل�صرتي�ت واملخ�زن خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م.:

20182019الن�ص�ط

4،115،233،2863،825،342،702مبلغ امل�صرتي�ت

15،702/24315،189،200قيمة خمزون اآخر املدة

ث�لث�: ق�صم الرواتب

اأعم�ل الق�صم: 

• �صرف الرواتب ال�صهرية ملوظفني الهيئة.	

• اإدخ�ل ك�فة اخل�صوم�ت واجلزاءات ب�أنواعه�.	

• �صرف الإج�زات الدورية واإج�زات مرافقة املري�س والإج�زات الدرا�صية.	

• �صرف رواتب املندوبني الع�ملني ب�لهيئة.	

• �صرف الت�أمين�ت ال�صهرية وال�صتقط�ع�ت امل�صتقطعة من املوظفني.	

• �صرف املك�ف�آت ب�أنواعه� من اللج�ن وفرق العمل والأعم�ل املمت�زة والإ�ص�يف.	

• �صرف مك�ف�آت نه�ية اخلدمة، ومك�ف�أة امل�صتع�ن بخدم�تهم.	

• �صرف م�صتحق�ت املوظفني امل�صتقيلني واملنتهية خدم�تهم وعمل مديوني�ت بن�ء على القرارات الإدارية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرواتب خلل الع�م 2019، مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018:

20182019الن�ص�ط

151408.582114526.264رواتب املندوبني على ح�ص�ب ال�صتقط�ع�ت

11917593.3419877955.541�صرف الرواتب ال�صهرية 

96078.851198048.286�صرف ال�صتقط�ع�ت ال�صهرية 

1731393.778378746.393�صرف الت�أمين�ت ال�صهرية 

7656.0003831550.000�صرف مك�ف�أة ب�صفة �صخ�صية 

32000.00055000.000�صرف مك�ف�أة اأع�ص�ء جم�ل�س 

22925.8383880.000�صرف اللج�ن

489700.0001000.000�صرف مك�ف�أة اأعم�ل ممت�زة 

19905.00016375.000�صرف فرق عمل 

15037.83830115.000�صرف مك�ف�أة امل�صتع�ن بخدم�تهم 
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رابع�ً: ق�صم حم��صبة الأ�صول 

اأعم�ل الق�صم: 

• ت�صجيل العملي�ت امل�لية املح��صبية ل�صراء الأ�صول.	

• ت�صجيل م�ص�ريف النقل والرتكيب والت�صغيل على الأ�صل.	

• مت�بعة ح�صر وتقييم الأ�صول الث�بتة.	

• ت�صجيل العملي�ت امل�لية لنقل الأ�صول بني اجله�ت احلكومية.	

• اعداد قيود الت�صوية والتق�رير الدورية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم الرواتب خلل الع�م 2019 ، مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018:

20182019الن�ص�ط

تقييم الأرا�صي واملب�ين 
خم�طب�ت بتقييم الأرا�صي 

واملب�ين اململوكة للهيئة 

مت تقييم الأرا�صي واملب�ين من 

قبل �صركة عق�رية 

مركز نظم املعلومات

يقوم مركز نظم املعلوم�ت بتقدمي اأحدث الربامج والتقني�ت يف جم�ل تكنولوجي� املعلوم�ت ورفع كف�ءة 

اخلدم�ت املقدمة من خلل تطوير الربامج والتدريب عليه� وتطبيقه� يف جميع اإدارات الهيئة .

وكذلك توفي و�صول اخلدمة اإىل امل�صتخدم النه�ئي ب�ل�صكل الأمثل والأ�صهل وب�لإ�ص�فة لتقدمي الدعم 

الفني للم�صتخدمني حلل امل�ص�كل املتعلقة ب�لأجهزة والربامج.

اأول: مراقبة تطوير النظم 

1- ق�صم تخطيط امل�صروع�ت 
اأعم�ل الق�صم 

• منح ال�صلحي�ت للم�صتخدمني ح�صب طلب الإدارات .	

• التدقيق على التفوي�ص�ت وال�صلحي�ت مل�صريف ومدراء الأفرع .	

• تدقيق نظ�م للإدارة امل�لية للعملي�ت املح��صبية اخل��صة برفع امل�صتوى املعي�صي.	

• الرع�ية الجتم�عية والرتبوية وفق�ً 	 ب�إدارة  لل�صرف واخل��صة  ا�صتكم�ل ال�صلحي�ت والتفوي�ص�ت 

لقرارات اللجنة. 

• التحويلت البنكية حل�ص�ب�ت الُق�ّصر واحل�لت اخل��صة .	

• اختب�ر نظ�م الرتا�صل وحتويل اإجراءات �صلحي�ت نظ�م الرتا�صل لق�صم قواعد البي�ن�ت .	

• النته�ء من الربط الآيل مع بنك الئتم�ن الكويتي .	

• مراجعة ترتيب القوائم للنظ�م الآيل املتك�مل .	

• التدقيق على �صلحي�ت الرتا�صل للأفرع اخل�رجية .	

• 	.(email) النته�ء من م�صروع ار�ص�ل كتب للبنوك عن طريق الربيد اللكرتوين

• مت�بعة طلب�ت الإدارات يف تطوير اأنظمته� من خلل بلع�ت الأعط�ل .	

2- ق�صم تنفيذ امل�صروع�ت 
اأعم�ل الق�صم

• حتديث واإ�ص�فة خدم�ت املفو�صني للموقع.	

• اإ�ص�فة خ��صية مع�ينة ح�ص�ب نق�ط الأرب�ح للنظ�م املح��صبي .	

• نظ�م للإدارة امل�لية للعملي�ت املح��صبية اخل��صة برفع امل�صتوى املعي�صي .	

• 	.(email) اإر�ص�ل كتب للبنوك عن طريق الربيد الإلكرتوين

• ت�صميم نظ�م خ��س ب�صرية الرتا�صل الإلكرتوين .	

• تطوير نظ�م اإدارة التطوير الإداري والتدريب .	

• ف�صل اأر�صدة ح�ص�ب�ت الغي م�صمولني برع�ية الهيئة .	

• اختب�ر الن�صخة املحدثة من نظ�م الرتا�صل اللكرتوين تفعيله� ب�لإنت�ج .	

• التحويلت البنكية حل�ص�ب�ت املفو�صني للم�ص�عدات اخل��صة ب�إدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية.	

• م�صروع تعديل النظ�م اخل��س بق�صم الق�ص�ي� الت�بع للإدارة الق�نونية .	

• مت�بعة طلب�ت الإدارات يف تطوير اأنظمته� من خلل بلغ�ت الأعط�ل .	
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3- ق�صم مت�بعة امل�صروع�ت 
اأعم�ل الق�صم 

• الربط الآيل مع وزارة ال�صئون الجتم�عية والعمل .	

• الربط الآيل مع الهيئة الع�مة للمعلوم�ت املدنية .	

• الربط الآيل مع وزارة التعليم الع�يل . 	

• الربط الآيل مع بنك الئتم�ن الكويتي .	

• الربط الآيل مع الهيئة الع�مة ل�صئون ذوي الإع�قة .	

• الربط الآيل مع املوؤ�ص�صة الع�مة للرع�ية ال�صكنية.	

• مت�بعة طلب�ت الإدارات يف تطوير اأنظمته� من خلل بلغ�ت الأعط�ل .	

• ت�صميم نظ�م للإدارة امل�لية للعملي�ت املح��صبية اخل��صة برفع امل�صتوى املعي�صي.	

4- ق�صم الإح�ص�ء وحتليل البي�ن�ت 
اأعم�ل الق�صم 

• درا�صة م�صفوفة الأداء.	

• عمل تق�رير مت�بعة اإدخ�ل بي�ن�ت النظ�م الآيل املتك�مل لدعم الق�ّصر.	

• عمل اإح�ص�ئي�ت املوقع الإلكرتوين للهيئة.	

• اإ�ص�فة اإح�ص�ئي�ت على النظ�م الآيل املتك�مل لدعم الق�ّصر.	

• مت�بعة الربط الآيل مع اجله�ت .	

اجلدول الت�يل يو�صح اعم�ل الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م :

20182019الن�ص�ط

3035تق�رير مت�بعه ادخ�ل بي�ن�ت الإدارات

21درا�ص�ت اإح�ص�ئية

1110اح�ص�ئي�ت

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اعم�ل الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م :

ث�ني�: مراقبه الت�صغيل

1- ق�صم �صبط العملي�ت
اأعم�ل الق�صم 

• نظ�م املكتبة الإلكرتوين.	

• توريد تراخي�س م�يكرو�صوفت.	

• حفظ ك�فة الرتاخي�س املوردة للمركز.	

• مت�بعة جتديد و �صراء الرتاخي�س �صنوي�ً واإدراجه� �صمن امليزانية .	

• اإدخ�ل البي�ن�ت اخل��صة بجميع الربامج و الرتاخي�س الواردة للهيئة  .	

• 	.office365 تدريب ك�فة موظفي الهيئة على الإ�صدارات اجلديدة لربجمي�ت م�يكرو�صوفت

2- ق�صم مع�جله الوث�ئق
اأعم�ل الق�صم 

• تطوير نظ�م حفظ و ا�صرتج�ع الوث�ئق .	

• مت�بعة عمل نظ�م حفظ وا�صرتج�ع الوث�ئق .	

• مت�بعة عمل نظ�م ادخ�ل وا�صرتج�ع الوث�ئق على الأجهزة الذكية (املوبيلتي).	

• تدريب الإدارات على ا�صتخدام النظ�م .	

• مت اإجن�ز م�صروع اإدخ�ل الوث�ئق على الأجهزة الذكية (املوبيلتي).	

3- ق�صم تنفيذ العملي�ت
اأعم�ل الق�صم 

• مت عمل ن�صخ احتي�طية (Back up) ب�صورة يومية / اأ�صبوعية / �صهرية / �صنوية حتفظ على ا�صرطة.	

• حل البلغ�ت اليومية .	

• توفي اأجهزة للموظفني .	

• حتويل الط�بع�ت املوجودة على ال�صبكة من التعريف عن طريق (IP address) اإىل التعريف عن 	

.(PA name) طريق

• 	.  win15 اإىل  win7 حتويل الأجهزة من

• عقود ال�صي�نة .	

• مت�بعة الأجهزة حتت ال�صم�ن .	

• حتميل برامج ا�صرتج�ع الوث�ئق اخل��صة ب�إدخ�ل م�صتندات املراحيم ب�لتن�صيق مع ق�صم مع�جلة الوث�ئق.	

4- ق�صم تخطيط العملي�ت
اأعم�ل الق�صم 

1 - اإدخ�لت ملف الأجهزة
• ك�فة 	 وعمل  ال�صراء  اأو  ال�صتبدال  خطة  واإعداد  العملي�ت  تنفيذ  مع  ال�صتبدال  اأجهزه  حتديد 

الإجراءات اللزمة بهذا ال�ص�أن.

• حتديث ملف الأجهزة ح�صب التوريدات.	

• حتديد الأجهزة الداخلة يف ال�صي�نة وحتديث ملف الأجهزة بذلك.	

• ح�صر متطلب�ت الإدارات من اأجهزة وط�بع�ت وم�صتلزم�ت واإدراجه� �صمن امليزانية.	
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2- نظ�م الور�صة 
• حتديث بي�ن�ت النظ�م ح�صب طلب�ت ال�صراء الواردة وطلب�ت ال�صرف لك�فة م�صتلزم�ت الور�صة والأحب�ر.	

• اإعداد امليزانية ال�صنوية للم�صتلزم�ت والأحب�ر ح�صب كمي�ت ال�صرف له�.	

اجلدول الت�يل يو�صح اعم�ل الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م :

20182019الن�ص�ط

313100تنفيذ خطة �صراء اأجهزة 

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اعم�ل الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي 2018م :

ث�لث�: مراقبه الدعم الفني 

1- ق�صم التطوير الفني 
اأعم�ل الق�صم  

• درا�صة احتي�ج�ت واإعداد م�صروع اخلطة ال�صنوية .	

• اإعداد اخلطة التنفيذية بعد اعتم�دات وزارة امل�لية .	

اجلدول الت�يل يو�صح اعم�ل الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنه ب�لع�م امل��صي 2018م : 

20182019الن�ص�ط

ح�صر وفرز طلب�ت الهيئة واعتم�ده� من قبل املراقبني ومدير املركز

م�صتمرم�صتمر

امل�ص�ركة يف تنفيذ امليزانية

من�ق�صة الطلب�ت املعتمدة من اجله�ز املركزي

مت�بعة اعتم�دات اخلطة ال�صنوية مع اجله�ز املركزي ووزارة امل�لية

مق�رنة املب�لغ املقرتحة من قبل الهيئة مع م� مت اعتم�ده من 

قبل اجله�ز املركزي ووزارة امل�لية

2- ق�صم نظم الت�صغيل 
اأعم�ل الق�صم 

• حتديد املتطلب�ت للميزانية ال�صنوية.	

• حفظ اأمن و�صرية البي�ن�ت .	

• مت�بعة عقود ال�صي�نة وجتديد الرتاخي�س للربامج والأجهزة.	

• تدريب موظفي الق�صم على اأجهزة املبنى الذكي وتفعيله� مع ال�صركة املنفذة.	

• حتديد احتي�ج�ت لنقل ال�صبكة وا�صتمرارية الربط مع اجله�ت احلكومية املختلفة.	

• جتهيز اخلطة الحتي�طية لت�صغيل الأنظمة بخطة الطوارئ.	

3- ق�صم قواعد البي�ن�ت
اأعم�ل الق�صم 

• اإعط�ء واإلغ�ء ال�صلحي�ت ومراقبته� على م�صتوى جميع امل�صتخدمني للنظ�م الآيل.	

• اأر�صفه البي�ن�ت والعملي�ت املح��صبية ال�صنوية والحتف�ظ به� ب�خل�دم املخت�س.	

• املح�فظة على �صرية البي�ن�ت.	

• مت�بعة ومراقبة اأداء الأنظمة والتدخل الفوري لدعم اأي خلل فني .	

• حتميل البي�ن�ت الق�دمة من خ�رج الهيئة والت�أكد من مط�بقته� ثم حتميله� على نظ�م الهيئة وحتويله� 	

للم�لية (املوؤ�ص�صة الع�مة للت�أمين�ت الجتم�عية / وزارة ال�صئون الجتم�عية والعمل / الهيئة الع�مة 

ل�صئون ذوي الإع�قة).

• م�ص�ندة جميع م�ص�ريع تطوير النظم.	

• الإ�صراف على خ�دم قواعد البي�ن�ت.	

• الإ�صراف على نقل قواعد البي�ن�ت مع عدم ت�أثيه على �صي العمل.	

• م�صروع اقف�ل احل�ص�ب اخلت�مي.	

• خطة ت�صغيل قواعد البي�ن�ت الحتي�طي يف ح�لة الطوارئ.	

• �صلحي�ت نظ�م الرتا�صل اللكرتوين.	

4- املكتب الفني:
اأعم�ل املكتب الفني 

• اخلطة التنفيذية ال�صنوية.	

• طرح مم�ر�صة توفي اخ�ص�ئيني يف جم�ل نظم وتقنية املعلوم�ت.	

• 	.(Access) حل عدد (95) بلغ اعط�ل خ��س ب�أنظمة
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اإدارة العالقات العامة �الإعالم

تعد اإدارة العلق�ت الع�مة والإعلم واجهة الهيئة وجه�زه� الإعلمي ، وتخت�س مبواكبة ك�فة فع�لي�ت 

الهيئة وتغطيته� اإعلمي�ً، والتع�مل مع م� ي�صدر بك�فة و�ص�ئل الإعلم عن الهيئة. فقد �ص�ركت الدارة 

يف تنظيم عدة فع�لي�ت من اأبرزه� :  حفل تكرمي الق�صر املتفوقني واملوظف املث�يل واملوظف املتق�عد ، 

كم� نظمت ا�صتقب�ل الوفد البحريني وحم�فظ اجلهراء ، وزي�رة خ��صة ملح�فظ الع��صمة، وامل�ص�ركة يف 

معر�س ال�صتقلل الوطني ، ويف م�ص�بقة حفظ القران الكرمي ، كم� �ص�ركت الإدارة بتنظيم الفع�لي�ت 

الرتفيهية ال�صيفية مثل رحلة كيدزاني� لأبن�ئه� وبن�ته� الق�صر ورحلة األع�ب انفينيتي والرحلة الربيعية 

اىل الواجهة البحرية، وغيه� من الأن�صطة والفع�لي�ت احليوية للهيئة .

كم� تعمل الإدارة على ا�صتقب�ل �صك�وي املراجعني واإيج�د ان�صب احللول لهم ، وذلك من خلل ق�صم مكتب 

ا�صتقب�ل �صك�وي املواطنني الت�بع للإدارة .

واجلدول الت�يل يو�صح اأهم اإجن�زات الدارة خلل الع�م 2019م مق�رنًة ب�لع�م امل��صي:

20182019الن�ص�ط

2318اأخب�ر �صحفية واإذاعية وتليفزيونية

1113لق�ءات وت�صريح�ت �صحفية

012الن�صرة ال�صحفية اللكرتونية

3938اإعلن�ت داخل الهيئة

2117تلقي �صك�وى املراجعني

2117الرد على �صك�وي املراجعني

والر�صم البي�ين الت�يل يو�صح اأهم اإجن�زات الدارة خلل الع�م 2019م مق�رنةً ب�لع�م امل��صي 2018م:

اإدارة التطوير الإداري �التدريب 

نبذة خمت�صرة عن الإدارة:

اخلطة  واعداد  والوظيفية،  الإدارية  الهي�كل  وتطوير  التنظيمية  الدرا�ص�ت  اإعداد  اإىل  الإدارة  تهدف 

التنفيذية للهيئة واإجراء البحوث املتعلقة ب�أ�ص�ليب وطرق العمل وتب�صيط الإجراءات، وح�صر وحتديد 

الحتي�ج�ت التدريبية واعداد وتنفيذ خطط وبرامج الت�أهيل والتدريب.

 الأول: ق�صم التدريب

اأعم�ل الق�صم:

• اإعداد اخلطة التدريبية 2019/2020	

• تنفيذ الدورات التدريبية.	

• امل�ص�ركة يف موؤمترات.	

• امل�ص�ركة يف حلق�ت نق��صية.	

• اإعداد اخلطة التدريبية 2020/2021	

• ت�أهيل وتطوير قدرات موظفني التدريب من خلل امل�ص�رك�ت يف برامج تدريبية متخ�ص�صة.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

117102عدد الدورات

478383عدد امل�ص�ركني

علم� ب�أن هن�ك دورات تدريبية �صوف يتم عقده� خلل الأ�صهر ين�ير فرباير م�ر�س وذلك لإنه�ء اخلطة التدريبية



التـقـــريـــــر الســنـوي الثمانون / 2019 التـقـــريـــــر الســنـوي الثمانون / 2019

99 98

الث�ين: ق�صم التنظيم وو�صف الوظ�ئف

اأعم�ل الق�صم:

• م�صروع حتديث اخت�ص��ص�ت الهيئة.	

• اعداد بط�ق�ت الو�صف الوظيفي.	

• ا�صدار الدليل التنظيمي.	

• درا�صة الهي�كل الدارية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م: 

20182019الن�ص�ط

اعداد بط�ق�ت الو�صف 

الوظيفي

النته�ء من م�صروع حتديث 

ك�فة بط�ق�ت الو�صف الوظيفي 

اخل��صة ب�لهيئة.

مت اعتم�د بط�ق�ت الو�صف 

الوظيفي للهيئة من قبل جمل�س 

الإدارة بقرار رقم (4-2019) 

ال�ص�در بت�ريخ  2019/12/31

الث�لث: ق�صم تطوير اخلدمة واأ�ص�ليب العمل

اأعم�ل الق�صم:

• اإعداد اخلطة التنفيذية لع�م 2019/2020	

• مت�بعة الأرب�ع اخل��صة ب�خلطة التنفيذية للهيئة 2019/2020	

• رفع تق�رير مت�بعة الأرب�ع لل�صيد/ رئي�س القط�ع وال�صيد/ املدير الع�م.	

• اإعداد اخلطة التنفيذية للهيئة 2020/2021	

• عقد ور�س عمل ل�صرح النموذج اجلديد اخل��س ب�إعداد اخلطة التنفيذية 2020/2021	

• ا�صتكم�ل اإجراءات ا�صتحداث نظ�م اآيل خ��س ب�لتخطيط ال�صرتاتيجي.	

• ح�صور اجتم�ع�ت خ��صة ب�خلطة الإمن�ئية للدولة يف الأم�نة الع�مة للتخطيط والتنمية.	

• ح�صور ور�صة عمل بديوان اخلدمة املدنية لتحديث البي�ن�ت اخل��صة بدليل اخلدم�ت احلكومية.	

• حتديث املع�ملت اخل��صة ب�لهيئة عن طريق برن�مج النظم املتك�ملة اخل��س بديوان اخلدمة.	

• ب�إعداد ومت�بعة اخلطة 	 الآيل اخل��س  النظ�م  الع�مة للأوق�ف للطلع على جتربة  الأم�نة  زي�رة 

ال�صرتاتيجية.

• عقد اجتم�ع مع اإدارة الرع�ية الجتم�عية والرتبوية خ��س ب�إجراءات �صي العمل.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019 م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018 م:

20182019الن�ص�ط
- حتديث املع�ملت اخل��صة 

ب�لهيئة.

- ح�صور ور�صة عمل لتحديث 

البي�ن�ت بدليل اخلدم�ت 

احلكومية.

النته�ء من حتديث وا�صتكم�ل 

ببي�ن�ت الإدارات وادخ�له� 

ب�لنظم املتك�ملة.

النظم املتك�ملة اخل��س بديوان 

اخلدمة املدنية

العمل على حتديث الإجراءات 

اخل��صة ب�إدارات الهيئة ح�صب 

كل قط�ع.

درا�صة امل�ص�ريع والربامج 

املقدمة من الإدارات والجتم�ع 

مع املخت�صني ملن�ق�صة �صروط 

اإعداد اخلطة ومت رفعه� للإدارة 

العلي� للعتم�د.

اإجراءات �صي العمل.

- مت�بعة الأرب�ع اخل��صة 

ب�خلطة التنفيذية 

2019 - 2020

- البدء ب�لإعداد للخطة 

التنفيذية 2020-2021

درا�صة امل�ص�ريع والربامج 

املقدمة من الإدارات والجتم�ع 

مع املخت�صني ملن�ق�صة �صروط 

اإعداد اخلطة ومت رفعه� للإدارة 

العلي� للعتم�د.

اإعداد اخلطة التنفيذية للهيئة.

- ح�صور اجتم�ع�ت خ��صة 

ب�خلطة الإمن�ئية للدولة يف 

الأم�نة الع�مة للتخطيط 

والتنمية.

- زي�رة الأم�نة الع�مة للأوق�ف 

للطلع على جتربة النظ�م 

الآيل اخل��س ب�إعداد ومت�بعة 

اخلطة ال�صرتاتيجية.

- ا�صتكم�ل  اإجراءات ا�صتحداث 

نظ�م اآيل خ��س (ب�لتخطيط 

ال�صرتاتيجي).

درا�صة بع�س امل�ص�ريع املقدمة 

من بع�س ال�صرك�ت املخت�صة 

مبوؤ�صرات النج�ح يف خدمة 

العملء يف اجله�ت احلكومية.

اإعداد الدرا�ص�ت والبحوث 

لقي��س وتقييم موؤ�صرات التطوير 

الإداري واخلطة ال�صرتاتيجية.
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خام�شاً  : قطاع نائب املدير العام لل�شئون 

القانونية � الأثالث اخلريية 

يندرج حتت هذا القط�ع عدد من الإدارات، وهي ك�لت�يل :

• الدارة الق�نونية.	

• مراقبة الأثلث اخليية.	

الإدارة القانونية

املراقبة الأوىل: مراقبة الق�ص�ي� والعلن

الأول: ق�صم الق�ص�ي�

اأعم�ل الق�صم:

• تكييف الدع�وي وحتديد الطلب�ت واح�لته� اإىل اإدارة الفتوى والت�صريع للمب��صرة برفعه� اأم�م املح�كم.	

• متثيل الهيئة يف الق�ص�ي� املح�لة من املح�كم اإىل اإدارة اخلرباء والتعقيب على تقرير جلنة اخلرباء.	

• مت�بعة �صي الق�ص�ي� والأحك�م ومراع�ة مواعيد الطعن فيه�.	

20182019الن�ص�ط

916919عدد الق�ص�ي� امل�صتلمة واملتداولة

5521109عدد الق�ص�ي� التي مت النته�ء منه�

10691062الطلب�ت املقدمة اإىل الق�صم بطلب رفع دع�وي

الث�ين : ق�صم الإعلن ومت�بعة الق�ص�ي� 

اعم�ل الق�صم :

• اعلن �صحف الدع�وي املطلوبة واإعلن الأحك�م.	

• مت�بعة تنفيذ الأحك�م والأوامر املذيلة ب�ل�صيغة التنفيذية.	

• اإعداد وحفظ ال�صجلت اخل��صة ب�صحف الدع�وي والعلن وتنفيذ الأحك�م والأوامر.	

• اخط�ر اأ�صح�ب العلقة مبدد ومواعيد الأحك�م وتنفيذه�.	

• فتح ملف�ت الق�ص�ي� وت�صجيله� ب�لنظ�م الآيل وحفظ امللف�ت بعد اإغلقه� ب�لنظ�م.	

• اعلن الإنذارات.	

• توزيع الكتب اخل�رجية للجه�ت الغي حكومية.	
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اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

7870عدد الأحك�م التي مت تنفيذه�

9140عدد ال�صحف التي مت اإعلنه�

3619عدد الإنذارات التي مت اإعلنه�

1،365،979،85962،613،839املب�لغ املح�صلة

مراقبة الراأي والديون

الأول : ق�صم الديون

اأعم�ل الق�صم

• من 	 والت�أكد  اخر.)  بنوك-  موؤ�ص�ص�ت-  (اأفراد-  من  مدينة  اأو  دائنة  الرتك�ت  ديون  طلب�ت  درا�صة 

ا�صتيف�ئه� لك�فة امل�صتندات والعتم�دات املطلوبة وادخ�له� بنظ�م الآيل.

• درا�صة طلب�ت الديون وحتديد مد قبوله� وجدولة دفع�ته� وفق ق�نون ان�ص�ء الهيئة وال�صوابط الع�مة 	

لكيفية التع�مل مع الديون وو�صع �صوابط حجز مب�لغ الديون و�صطبه�.

• اتخ�ذ الجراءات اللزمة يف �صداد الديون ب�لتن�صيق مع ادارة م�لية الق�صر والث�بتة ب�صندات تنفيذية 	

ر�صمية اأو ديون للحكومة او ديون معتمدة من الدارة العلي�.

• القي�م ب�لدرا�ص�ت اخل��صة ب�لتف�و�س مع اجله�ت التي له� علقة بديون امل�صمولني ب�لرع�ية وتقدمي 	

املقرتح�ت اخل��صة بت�صويته� بعد ا�صتيف�ء ال�صوابط واعتم�ده� من الدارة العلي�.

• القي�م ب�لإجراءات اللزمة حي�ل احلجوزات التنفيذية والتحفظية التي ترد اىل الق�صم من ادارة 	

التنفيذ.

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

414440ديون

1224حجوزات

الث�ين : ق�صم الراأي والعقود

اأعم�ل الق�صم 

• مراجعة اعم�ل ق�صم الراأي يف المور املح�لة اىل الق�صم لإبداء الراأي  الق�نوين ب�ص�أنه�. 	

• الرد على ال�صتف�ص�رات الق�نونية ايل تتعلق بك�فة اعم�ل الهيئة والتي ترد اىل الق�صم من داخل او 	

خ�رج الهيئة.

• مراجعة و�صي�غة م�صروع�ت القرارات التي يطلب اأي الدارة فيه�.	

• مراجعة واعداد العقود ايل تربمه� الهيئة مع الغي.	

• امل�ص�ركة يف حل امل�ص�كل ال�صت�ص�رية املح�لة من قط�ع رع�ية الق�صر.	

• ا�صدار التوكيلت .	
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اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل الع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

457699راأي

1926توكيل

1322عقد

2-ح�لة خ��صة

مراقبة الأثالث اخلريية

تتوىل الهيئة الع�مة ل�صئون الق�صر اإدارة اأموال الأثلث اخليية التي يو�صى به� على يده� اأو التي تعني 

عليه� مبوجب ق�نون اإن�ص�ء الهيئة رقم (67) ل�صنة 1983 م�دة رقم (2)، ومبوجب القرار الوزاري رقم 

(9) ل�صنة 2011 والذي ت�صمن ا�صتحداث قط�ع لل�صئون الق�نونية والأثلث اخليية لي�صمل اإدارة ال�صئون 

الق�نونية ومراقبة الأثلث اخليية ب�أق�ص�مه�، ويتمثل الهيكل التنظيمي لقط�ع ن�ئب املدير الع�م لل�صئون 

الق�نونية والأثلث اخليية:

لذا انطلقت روؤية الأثلث اخليية نحو اإحي�ء الثلث اخليي (الو�صية) وتطوير اأ�ص�ليب تنفيذه� وفق�ً 

لأحك�م ال�صريعة الإ�صلمية. 

وتتمثل اأعم�ل مراقبة الأثلث اخليية:

• و�صع اخلطة ال�صنوية وفق�ً ل�صرتاتيجية الهيئة.	

• اإعداد التق�رير الدورية عن الأثلث ومت�بعة م� ي�صرف منه� مع الإدارات ذات العلقة.	

• اإعداد البحوث اخل��صة ب�ل�صرف من الأثلث اخليية وو�صع اأ�ص�س و�صوابط ال�صرف منه�.	

• حفظ ورع�ية وتنمية الأثلث اخليية والت�أكد من اللتزام ب�صرط الو�صية وحتقيق املق��صد املو�صوعة.	

• تعزيز اأوا�صر التع�ون والتوا�صل مع املو�صني وذري�تهم.	

• تقدمي القرتاح�ت اخل��صة ب�إق�مة امل�صروع�ت التي ت�صهم يف تعزيز دور الأثلث اخليية وتنميته�.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط مراقبة الأثلث اخليية خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

1
مت�بعة الزي�رات امليدانية للجه�ت املت�صلة بطبيعة عمل 

املراقبة (من�زل – جه�ت حكومية – �صرك�ت وحملت 

جت�رية)

134191

رفع الدرا�ص�ت اخل��صة ب�إق�مة امل�صروع�ت التي ت�صهم يف 2

تعزيز دور الأثلث اخليية.
18579

رفع البحوث الجتم�عية والدرا�ص�ت اخل��صة لطلب�ت 3

امل�ص�عدة من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية.
266207

4
عقد الجتم�ع�ت واللق�ءات الدورية مع اأقرب�ء املو�صي 

واجله�ت احلكومية ذات نف�س الخت�ص��س من اأجل تعزيز 

اأوا�صل التع�ون.

8086

9287اإعداد الدرا�ص�ت اخل��صة بحفظ وتنمية الأثلث اخليية.5

170235تطوير منهجية العمل الإداري والوظيفي6
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البي�ن امل�يل للم�ص�عدات وامل�ص�ريع اخليية من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية خلل ع�م 2019م و2018م:

البي�ن امل�يل للم�ص�ريع اخلييةالبي�ن امل�يل للم�ص�عدات اخلييةال�صنة

2018231،0731،292،397

2019337،420644،735

املوؤ�صر امل�يل للم�ص�عدات وامل�ص�ريع اخليية من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية خلل ع�م 2019م وع�م 2018م:

تتفرع مراقبة الأثلث اخليية اإىل الأق�ص�م الت�لية:

اأولً: ق�صم خدم�ت الأثلث: وتتلخ�س اأعم�له:

• مت�بعة ال�صرف من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية ب�لتن�صيق مع الإدارات املخت�صة.	

• اإعداد بحوث حل�لت ال�صرف للأفراد من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية.	

• و�صع مقرتح�ت ل�صوابط ال�صرف من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية للأفراد امل�صتحقة.	

• مت�بعة تنفيذ قرارات جل�ن اأم�نة �صر املجل�س واللج�ن العلي�.	

تتمثل اجن�زات ق�صم خدم�ت الأثلث خلل ع�م 2019م وع�م 2018م:

20182019الن�ص�ط

التدقيق على العملي�ت امل�لية اخل��صة يف امل�ص�عدات من 1

ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية.
305

4623رفع درا�ص�ت دورية عن و�صع ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية2

اإعداد البحوث الجتم�عية لطلب�ت امل�ص�عدة للأفراد من 3

ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية.
85108

2118تنفيذ القرارات ال�ص�درة من جل�ن اأمنة ال�صر.4

8591رفع الكتب اخل��صة ب�ل�صرف امل�يل من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية.5

70117اعداد الكتب الر�صمية ب�ل�صرف امل�يل من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية6

5096الزي�رات امليدانية.7

الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم خدم�ت الأثلث خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:
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ع�م  خلل  اخليية  الأثلث  ح�ص�ب�ت  من  املتنوعة  للم�ص�عدات  امل�يل  البي�ن  يو�صح  الت�يل  اجلدول 

2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

املو�صوعم

20182019
عدد 

امل�ص�عدات

التكلفة 

الجم�لية

عدد 

امل�ص�عدات

التكلفة 

الجم�لية

3030،8803237،380م�ص�عدة �صهرية (بدل ايج�ر)1

5055،8607186،200م�ص�عدة �صهرية (�صعف الدخل)2

12،23533،218م�ص�عدة رع�ية طبية3

213،58032،850م�ص�عدة ترميم4

46،548.80000م�ص�عدة ت�أثيث ال�صكن5

6
م�ص�عدة �صداد ر�صوم درا�صية 

مدار�س خ��صة
001947

326،86536،250م�ص�عدة ر�صوم علج 7

967،67915134،727م�ص�عدة �صراء �صي�رة8

9
م�ص�عدة قط�ع الطلبة للدرا�صة 

داخل وخ�رج الكويت
21،32031،747

253541،360.5م�ص�عدة درو�س التقوية10

0011،940م�ص�عدة �صراء اأجهزة كهرب�ئية11

0017،980م�ص�عدة �صداد ف�تورة الكهرب�ء وامل�ء12

0011،300م�ص�عدة ا�صتقدام خ�دمة13

001849م�ص�عدة �صراء معدات طبية14

15
�صرف نفق�ت �صهرية مبوجب 

حكم حمكمة
88،40088،400

46،019.89326،071.180م�ص�عدة �صداد ديون16

333،300515،100م�ص�عدة مو�صمية (ك�صوة ال�صيف)17

241،20013650م�ص�عدة مو�صمية (ك�صوة ال�صت�ء)18

331،650512،550م�ص�عدة مو�صمية (احلقيبة املدر�صية)19

505،000797،900م�ص�عدة مو�صمية (املوؤونة الرم�ص�نية) 20

255231،073344337،420الإجمايل

الر�صم البي�ين الت�يل يق�رن عدد امل�ص�عدات امل�لية من ح�ص�ب�ت الثلث اخليية خلل ع�م 2019م 

مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:
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الأثلث  ح�ص�ب�ت  من  املن�صرفة  امل�لية  للم�ص�عدات  الجم�لية  التكلفة  يو�صح  الت�يل  البي�ين  الر�صم 

اخليية خلل ع�م 2018م و2019م:

ث�ني�ً: ق�صم امل�ص�ريع اخليية: وتتلخ�س اأعم�له:

• درا�صة امل�ص�رك�ت يف اأعم�ل اخلي والرب يف دولة الكويت.	

• مت�بعة م� يتم تنفيذه من امل�ص�ريع اخليية مع الإدارات املخت�صة ب�لتنفيذ.	

• اإعداد تق�رير �صنوية عن امل�ص�ريع اخليية من ح�ص�ب الأثلث.	

• امل�ص�همة يف تقدمي الدرا�ص�ت والقرتاح�ت ب�إق�مة امل�صروع�ت وفق �صيغة الو�صية.	

اجلدول الت�يل يو�صح ن�ص�ط الق�صم خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

20182019الن�ص�ط

32789اإعداد الكتب الر�صمية واملذكرات املت�صلة ب�مل�ص�ريع اخليية1

مت�بعة امل�ص�ريع التي متت من ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية 2

ب�لتع�ون مع الإدارات املخت�صة ب�لتنفيذ.
3717

تقدمي املقرتح�ت والدرا�ص�ت اخل��صة ب�مل�صروع�ت وفق�ً 3

لبند الو�صية.
1419

اإعداد التق�رير الدورية ب�مل�ص�ريع اخليية املن�صرفة من 4

ح�ص�ب�ت الأثلث اخليية
15409

1323تنفيذ ومت�بعة القرارات ال�ص�درة من جل�ن اأم�نة ال�صر5

القي�م بزي�رات ميدانية للجه�ت املت�صلة بطبيعة عمل الق�صم (من�زل 6

8495– جه�ت حكومية – �صرك�ت وحملت جت�رية).

الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح ن�ص�ط ق�صم امل�ص�ريع اخليية خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

اجلدول الت�يل يو�صح البي�ن امل�يل للم�ص�ريع اخليية خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

املو�صوعم

20182019
عدد 

امل�ص�عدات

التكلفة 

الجم�لية

عدد 

امل�ص�عدات

التكلفة 

الجم�لية

1

م�صروع احلج:

التي  اخليية  الربامج  من  وهو 

تقدمه� الهيئة للم�صمولني برع�يته� 

ال�صوابط  عليهم  تنطبق  والتي 

وهي اأن تكون احلجة فري�صة ول 

متلك تك�ليفه�.

192،0001452،360

2

م�صروع الأ�ص�حي:

على  الأ�ص�حي  وتوزيع  ذبح  هو 

وعلى  املع�صرة  الأو�صي�ء  اأقرب�ء 

فقراء دولة الكويت وذلك ب�لتن�صيق 

مع بيت الزك�ة.

113،375113،375

3

ولئم الإفط�ر:

جم�عية  اإفط�ر  ولئم  تقدمي 

لل�ص�ئمني يف �صهر رم�ص�ن املب�رك 

مع  ب�لتع�ون  الكويت  دولة  داخل 

بيت الزك�ة.

130،000130،000

4

خلهم يرم�صون وّي�ن�:

ممن  البيوت  رب�ت  ديون  �صداد 

�صدر لهم حكم ق�ص�ئي وب�لتع�ون 

مع بيت الزك�ة.

1250،00000

5
م�صروع العمرة:

العمرة  اإعداد رحلة لأداء من��صك 

للم�صمولني برع�ية الهيئة.

119،474.700122،672
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6

درو�س التقوية:

اإعداد برن�مج ب�لتع�ون مع جمعية 

درو�س  لدعم  الكويتية  املعلمني 

التقوية اخل��صة للق�صر امل�صمولني 

عددهم  والب�لغ  الهيئة  برع�ية 

.(129)

137،655170،163.300

7

زراعة قوقعة:

قوقعة  زراعة  تك�ليف  حتمل  هو 

العمرية  الفئة  من  للأطف�ل  الإذن 

6اأ�صهر اإىل 7�صنوات وب�لتع�ون مع 
بيت الزك�ة. 

00150،000

6442،5056638،570الإجمايل

الر�صم البي�ين الت�يل يق�رن التكلفة الجم�لية للم�ص�ريع اخليية املق�مة خلل ع�م 2019م مق�رنة ب�لع�م امل��صي 2018م:

م�صروع دار الزنكي:

والثق�فية  اخليية  الأن�صطة  فيه  تق�م  الزنكي  دار  م�صمى  حتت  اجتم�عي  خيي  ثق�يف  مركز  اأن�صئ 

والجتم�عية بهدف ن�صر التوعية الثق�فية وتقدير اأوا�صل الرحم بني اأ�صرة واأفراد ع�ئلة الزنكي.

اجلدول الت�يل يو�صح البي�ن امل�يل لتفعيل ن�ص�ط دار الزنكي خلل ع�م 2018م: 

التكلفةالبي�نالن�ص�طم

دار الزنكي1

808،000 د.كاإن�ص�ء املركز

32،649.080 د.كجتهيز املركز

9،242.997 د.كت�صغيل املركز

الر�صم البي�ين الت�يل يو�صح امل�ص�ريف الت�صغيلية لدار الزنكي خلل ع�م 2018م:

اجلدول الت�يل يو�صح امل�صروف�ت امل�لية لأعم�ل وخدم�ت دار الزنكي خلل ع�م 2019م:

التكلفة الجم�ليةالعددالبي�نم

135،690امل�صروف�ت امل�لية لأعم�ل وخدم�ت الدار1

1126م�ص�ريف التكييف واأعم�ل التربيد2

1350م�ص�ريف �صي�نة امل�ص�عد3

الر�صم البي�ين يو�صح امل�صروف�ت امل�لية لأعم�ل وخدم�ت دار الزنكي خلل ع�م 2019م:


