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استراتيجية جديدة حتى عام 2027
فـي إطـار مـا تشـهده الكويـت والمنطقـة والعالـم مـن متغيـرات ومسـتجدات متسـارعة ،وبعـد
نجـاح الهيئـة فـي تجـاوز تداعيـات فتـرة االغلاق خلال جائحـة كورونـا ،بـات مـن الضروري
ان تبـدأ الهيئـة فـي وضـع اسـتراتيجية جديـدة للفترة ما بيـن عامـي  2023و 2027تأخذ في
اعتبارهـا العديـد مـن المالحظـات وأبرزهـا االتفـاق علـى منهجيـة محـددة إلعدادهـا ،وتوفيـر
البنـاء المعلوماتـي الضـروري لعمـل تحليـل نقـاط القـوة والضعـف والتحديـات والفـرص مـع
ضـرورة أن تأخـذ الخطـة فـي اعتبارهـا رؤيـة الكويـت حتـى العـام  2035وبرامـج عمـل
الحكومـة وخططهـا الفرعيـة والسـيما فـي مجـال التحـول الرقمـي ،إضافـة الـى التوجيهـات
الصـادرة مـن الحكومـة ومجلـس إدارة الهيئـة والمالحظـات الصـادرة عـن الجهـات الرقابيـة
بمختلـف أنواعهـا.
وفـي هـذا السـياق نؤكـد حرصنـا على االنفتاح علـى كل المقترحات واآلراء البنـاءة التي يمكن
ان تسـهم فـي صياغـة خطـة طموحـة وقابلـة للتطبيـق في آن واحـد وبما يعزز مـن فعالية دور
الهيئـة فـي خدمة المشـمولين والمسـتفيدين من رعايتها.
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غالف العدد
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«هيئة القصر» و«شئون
ذوي اإلعاقة» توقعان
بروتوكوال للربط اآللي
وتبادل البيانات والمعلومات

وزارة الدولة لشئون
االتصاالت تكرم هيئة القصر
لمساهمتها الفعالة في
المرحلة االولى لتطبيق سهل
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صدور مرسوم بنقل اإلشراف على الهيئة
ُ
ّ
العامة لشؤون القصر من وزير العدل إلى وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية
عقب صدور المرســوم االميري بتشــكيل الحكومة رقم  39في تاريخ البالد وتعيين الســيد /عيســى محمد الكندري
وزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية صدر مرسوم بنقل اإلشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر من وزير العدل
الى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية .وجاء في المرسوم:
مادة أولى :ينقل الى وزير األوقاف والشــؤون اإلســامية ،اإلشــراف على الهيئة العامة لشــؤون القُصّر ،ويتولى
رئاســة مجلس إدارتها ،ويباشــر جميع االختصاصات المقررة للوزير وفقا ألحكام القانون رقم  67لســنة 1983
المشار اليه.
مــادة ثانيــة :علــى رئيس مجلس الوزراء والــوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا المرســوم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم ،وينشر في الجريدة الرسمية.
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ـص ـ ــر
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اجتمع برئاسة العمر وأشاد بجهود تطوير الخدمات

مجلس إدارة «القصر» بحث موقف االستثمارات
في ضوء تحقيق أهداف الخطة المعتمدة
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اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشــؤون القصر يوم
االحد  21نوفمبر  2021برئاسة نائب رئيس مجلس
ادارة الهيئة الدكتور فؤاد العمر ،وذلك نيابة عن نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزيــر العدل ووزير الدولة
لشــؤون تعزيز النزاهــة رئيس مجلــس ادارة الهيئة
عبد هللا يوســف الرومي .وبحث مجلس إدارة الهيئة
عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول االعمال
مــن بينهــا تطــورات أداء اســتثمارات الهيئة خالل
الشــهور التســعة االولــى مــن العــام  .2021حيث
استعرض تقريرا موجزا عن موقف االستثمارات في
ضوء تحقيقها لغايات الخطة االســتثمارية المعتمدة،
وأهدافها المرسومة ،في ضوء التطورات االخيرة.
كمــا اعتمــد المجلــس عــدداً مــن تقاريــر واعمــال
وتوصيــات اللجان المتخصصــة المنبثقة عن مجلس
إدارة الهيئة والتي تغطي العديد من مجاالت عملها.
كذلــك شــهد االجتماع اســتعراضا لما تــم تنفيذه من
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قــرارات المجلــس الســابقة ولجانــه المختلفــة فــي
الموضوعــات الســابق عرضهــا فــي االجتماعــات
الماضية.
وبحــث المجلس مذكرة المدير العام باإلنابة المهندس
حمد عبــد اللطيف البرجس بشــأن االنتهاء من دليل
اجراءات سير العمل الخاص بالهيئة حيث تم اعتماده
تمهيــدا للبدء فــي تطبيقه وبما ســينعكس ايجابا على
سرعة ودقة انجاز العديد من االعمال بما يتوافق مع
خطط الهيئة والدولة للتحول الرقمي..
وفي هذا الســياق أشاد العمر بجهود الهيئة في مجال
تطوير خدماتها وثمــن جهود أعضاء مجلس اإلدارة
والمديــر العام باإلنابة وجهود كافــة العاملين بالهيئة
لتحقيــق الرســالة النبيلة لخدمة القصر والمشــمولين
برعايــة الهيئــة في ظــل الرعاية الســامية لصاحب
الســمو أمير البالد وسمو ولي عهده وتوجيهات سمو
رئيس مجلس الوزراء.

أنشطة الهيئـة
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الهيئة عقدت  9اجتماعات
ً
وأصدرت  83قرارا
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عقدت الهيئة  9اجتماعات متنوعة منها اجتماعان لمجلس االدارة واجتماع
للجنة التركات واجتماعان للجنة االثالث الخيرية والمساعدات االجتماعية
واجتمــاع للجنــة التدقيق واجتماعــان للجنة تنمية أمــوال القصر واجتماع
للجنة حساب االستقطاعات.
واتخذ المجلس واللجان المنبثقة عنه  83قراراً منها:
• اعتماد ضوابط االستعانة بالخبرات االستشارية على حساب االستقطاعات
وفقا للضوابط
• الموافقة على مشروع تأهيل أثاث مركز لغسيل الكلى في منطقة العديلية
من أحد األثالث الخيرية
• الموافقة على البدء بتشــغيل أنشــطة دار الزنكي للقســم الخاص بالصالة
المتعددة األغراض والقسم الخاص باألنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة.
• الموافقــة على اعتماد مبلغ من ريع األثــاث الخيرية الموجهة وصاياها
لعمــوم الخيــرات لتنفيــذ مشــروع تنظيــم دورات بالعلــوم التكنولوجية
والحرفية بالتعاون والتنســيق مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
لصغار القصر من المتفوقين والمشمولين برعاية الهيئة.
• الموافقــة علــى االكتتاب في زيادة رأس مال أحــد البنوك لصالح القصر
الذين يملكون أسهما ً في البنك.
كما تم االطالع على افادة لجنة التدقيق بشأن تفعيل إدارة المخاطر بالهيئة.
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• بــــــــدء تــشــغــيــل
أنــشــطــة دار الــزنــكــي
والموافقة على تأثيث
مــركــز لغسيل الكلى

• الـــمـــوافـــقـــة عــلــى
االكـــــــتـــــــتـــــــاب ف ــي
زيــــادة رأس ــم ــال بنك
وربـــــة لــلــمــشــمــولــيــن
بــــرعــــايــــة ال ــه ــي ــئ ــة

أنشطة الهيئـة
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ـص ـ ــر
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رغم التداعيات السلبية التي شهدتها األسواق جراء تداعيات فيروس كورونا

هيئة القصر تؤكد سالمة مركزها المالي
وتتوقع استمرار عوائدها اإليجابية
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أكدت الهيئة العامة لشؤون القصر متانة مركزها المالي ونجاحها
في المحافظة على استدامة أرباحها ،وذلك رغم التداعيات السلبية
التي شــهدتها االســواق المحليــة والعالمية نتيجة انتشــار فيروس
كورونا المســتجد ،وذلك بفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها
المتخصصة وجهود العاملين في قطاع تنمية أموال القصر.
وكشــف المدير العــام للهيئة باإلنابة المهنــدس /حمد عبد اللطيف
البرجس في بيان صحفي عن اســتمرار نجاحات الهيئة في مجال
المحافظة على رأسمال محفظتها االستثمارية وأصولها ،وتنميتها
وتطويرهــا وتعزيــز عوائدها الجاريــة والرأســمالية ،في ضوء
االستراتيجية االستثمارية للهيئة .2022 - 2018
وتوقــع البرجس ان يتواصــل األداء اإليجابي للهيئة على الصعيد
االســتثماري والمالي خالل العام  ،2021الســيما بعد أن نجحت
الهيئة في تحقيق ارباح من تخارجها من أحد استثماراتها في دولة
الكويت ،إضافة الى التحسن في أداء استثماراتها بشكل عام.
وذكــر ان الهيئــة نجحت خــال الفترة االخيرة فــي تنفيذ برنامج
إلعــادة هيكلــة محفظتها االســتثمارية جغرافيا وقطاعيا وحســب
اآلجــال واألدوات االســتثمارية والعمــات بما يتناســب وطبيعة
مواردهــا وعملهــا وأهدافها الماليــة واحتياجاتهــا النقدية الدورية
وذلك في ضوء الضوابط االستثمارية والشرعية المعتمدة.
وشدد البرجس على أن الهيئة ومن خالل توجيهات مجلس إداراتها
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• خطـــــة استثــمارية
جــــديــــدة ومــتــابــعــة
دوريــة لفرص التخارج
واالســتــثــمــار لــصــالــح
المشموليـــن بالـرعاية

أنشطة الهيئـة

ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع
وبشــكل دوري تطورات أداء محفظتها االستثمارية
وتبحــث فــرص التخــارج وفــرص االســتثمار
المعروضة ،وذلــك للمحافظة على ســامة ومتانة
مركزهــا المالــي وسياســتها االســتثمارية وتحقيق
أعلى العوائد الممكنة لصالح المشــمولين برعايتها،
والمســتفيدين من خدماتها في ضوء الضوابط التي
تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وأوضح البرجــس أن الهيئة تعمل في ظل منظومة
رقابيــة متعددة الجهات تشــمل إدارة مكتب التفتيش
والتدقيــق داخل الهيئــة ،وإدارة الرقابــة المالية في
وزارة الماليــة ،وديوان المحاســبة ،وجهاز متابعة
األداء الحكومي ،هذا الى جانب مجلس إدارة الهيئة
الذي يقوم بدوره بشكل مباشر او عبر لجنة التدقيق
التابعــة له ،وذلك في مناقشــة الخطة االســتثمارية
السنوية والموازنة التقديرية واعتمادهما ،كما يطلع
بشــكل دوري على تقارير األداء ربع السنوية بشأن
استثمارات الهيئة.
وأوضــح البرجس أن اإلدارة التنفيذية وقطاع تنمية
أمــوال القصر بصدد دراســة نتائج اســتراتيجيتها
االســتثمارية الحاليــة تمهيدا للعــرض على مجلس

اإلدارة للبدء في إعداد استراتيجية جديدة لالستثمار
للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق
سياسة اســتثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر
ألدني مســتوى ممكن ،وذلك مــع توفير اإلمكانات
المادية والبشــرية والتشــريعية واإلجرائية الالزمة
للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.
كما أشار البرجس الى نجاح الهيئة في تحقيق العديد
من اإلنجازات خالل العام  2021في مجال تطوير
الخدمات المقدمة للمشــمولين برعايتها ،وخصوصا
الخدمــات االلكترونية عبر الموقــع االلكتروني او
عبــر تطبيق ســهل الحكومــي ،وهو مــا مكنها من
تجاوز التحديات خالل فترة االغالق بسبب فيروس
كورونا.
وكان مجلــس إدارة الهيئــة العامة لشــئون القصر،
اعتمــد االربــاح الســنوية والتــي بلغــت نســبتها
 % 7.34عــن عــام  ،2020حيث اعتبر المجلس
أن اســتمرار الهيئة في تحقيق األرباح ،على الرغم
مــن الظــروف االقتصادية الصعبــة التي صاحبت
جائحــة كورونــا ذلك العام يأتي انعكاســا لســامة
السياســة االستثمارية التي تنتهجها الهيئة ،في إطار
تنفيذ استراتيجية مدروسة لالستثمار.
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رغم جائحة كورونا وتداعياتها واصلنا تحقيق األرباح
وتوزيع العوائد على المشمولين بالرعاية خالل 2020

البـرجس لـ «الراي» :هيئـة القصـر تستعد
لوضـع استراتيجيتها الجــديدة للفتـــرة
ما بين عامي  2023و2027
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• ما الدور الرئيسي للهيئة؟
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منذ تأسســت الهيئــة عام  1938وتســعى الى تطوير
اعمالهــا تحقيقــا لرســالتها النبيلة وأهدافها االنســانية
المتمثلة في الوصاية على من ال وصي وال ولي له من
القصّــر والمحجور عليهم وفاقدي األهلية والمفقودين،
وحمايــة أموالهم وصيانة ممتلكاتهم ،وذلك بدعم كامل
مــن أصحاب الســمو أمــراء دولة الكويــت لتتواصل
مسيرة الوفاء على مدى ثمانية عقود.
وتعمل الهيئة لتحقيق مجموعة من األهداف الرئيســية
أبرزهــا المحافظــة على حقــوق وممـــتلكات القصّر
والمشــمولين برعايتهــا بمختلــف أشــكالها وصورها
وتنميتهــا وتعزيــز عوائدهــا مــع رعاية المشــمولين
برعايتهــا وتقديم كل الخدمــات االجتماعية لهم تحقيقا
لشــعار “إدارة آمنــة ألمــوال القصّر ورعايــة متميزة
الحتياجاتهــم” مــن خالل إداراتهــا المختلفــة ولجانها
المتنوعة والعديد من البرامج والمشروعات التي تتبناها
هذا إلــى جانب التطوير المســتمر لخدماتها في ضوء
المتابعة المستمرة الحتياجات المشمولين برعايتها.
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• و كيف تستثمر الهيئة أموال القصر؟
في مجال تنميــة أموال القصر تمكنت الهيئة من تنمية
قيمة أصولها وكذلك ارباحها ونســبة االرباح الموزعة
للمشــمولين برعايتهــا .كمــا شــهدت تطويــرا إلدارة
أصولها المختلفة.
وتنجــز إدارات الهيئة المختلفة العديد من العمليات في
مجــاالت تنمية أمــوال القصّر وذلك بدعــم من وحدة
البحوث والدراسات ووحدة التسويات.
وتحــرص الهيئة على اســتمرار تنمية أصولها وتنمية
أموالهــا مــن خــال اســتراتيجيات وخطــط وبرامج
اســتثمارية مدروســة ومتنوعة تم وضعها وفق أسس
علميــة وباالســتعانة بمتخصصيــن وأصحــاب خبرة
فــي مجال االســتثمار ،وتراعي العديد مــن الضوابط
المتعــارف عليها وتأخذ في اعتبارها تنويع االســواق
واالدوات االستثمارية لتقليل المخاطر.
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• هــدفــنــا الــمــحــافــظــة على
حــقــوق ومــمـــــتــلــكــات الــقـ ّـصــر
والمشمولين بالرعاية بمختلف
أشــكــالــهـــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــورهــا
وتنميتهـــــا وتـــعـزيـــز عوائدها
• لــديــنــا  1102كـــــادر وطــنــي
بنسبــــة  % 98.5من إجمـــــــالي
الــعــامــلــيــن وهــــي مـــن أعــلــى
النسب في الجهات الحكومية
• الهيئة تقوم بسد الشواغر
فـ ــي الـــوظـــائـــف االشـــرافـــيـــة
بــشــكــل دوري والــنــاجــمــة عن
خــــــروج العامليـــن عبــر التقاعد
الطبيعــــي والمبكــــر واالختياري
• الهيئة تتواصل مع مراجعيها
مــــن خـــــال قــــنــــوات فــعــالــة
ومتنوعة وتتناسب مع مختلف
شـــرائح المشمـــــولين بالــرعاية

• عدد المشمولين والمستفيدين من
رعاية هيئة القصر تجاوز  48.3ألفا من
مختلف الفئات بنهاية أكتوبر 2021
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وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،أدارت الهيئــة
اســتثماراتها في قطاعــات متنوعة أبرزهــا العقارات
والصناديــق والودائــع والصكــوك وأســهم شــركات
المســاهمة والمحافــظ .وحققت معــدالت عائد مرتفعة
بلغت  % 10في المتوسط.
ً
وخــال العام  2020حققت الهيئــة ارباحا بقيمة تزيد
علــى  14مليون دينار بواقــع  % 7.3تم ايداعها في
حســابات المشــمولين بالرعاية مع توقعــات بنمو في
االرباح خالل العام .2021
وفــي مجــال العقــار افتتحــت الهيئــة مؤخــرا أحدث
مشروعاتها في منطقة بنيد القار كما يجري اآلن تنفيذ
مجمع طبي في منطقة الرقعي.
وتحرص الهيئة في إطار اســتراتيجيتها االستثمارية،
علــى تحقيق االســتدامة في عوائدها مــن خالل تقليل
مخاطر االســتثمار المبنية على األدوات االســتثمارية
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع العمل على تعزيز
تلك العوائد وتطوير نظم تحصيل مســتحقاتها وتطوير
قنــوات االســتثمار وتنمية األثالث الخيريــة بما يعود
بالنفع على أصحابها.
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• ومــاذا عن العنصر البشــري وخصوصــا الكوادر
الوطنية؟
تكثــف الهيئة جهــود االهتمام بالعنصر البشــري
والكــوادر الوطنيــة ايمانا مــن االدارة بأنه محور
أي تطور وتنمية وخصوصا في الجهات الخدمية،
وفي هذا الســياق اهتمّت الهيئــة بتطوير مواردها
البشرية من الكوادر الوطنية.
وقــد ترتب على ذلك ارتفاع في معدالت االنتاجية
االجماليــة للعامليــن فــي الهيئــة وخصوصــا من
الكــوادر الوطنيــة البلــغ عددهــم  1102موظف
لتصل نســبتهم االجمالية الى نحو  % 98.5وهي
تعد من أعلى النســب للعمالة الوطنية في الجهات
الحكومية ،وذلك رغم ان تعداد العاملين في الهيئة
ال يمثل ســوى  % 0.2من إجمالــي العاملين في
القطاع الحكومي.
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• الهيئة تــدرس فتح فــروع
جــديــدة أولــهــا فــي منطقة
ص ــب ــاح األحـــمـــد فـــي مــركــز
الحكومة مــــــول بالتنســـيق
م ــع وزارة الــمــــــــــــــواصــــــــات
• نـــقـــدم  42خـــدمـــة عــبــر
مــوقــعــنــا اإللــكــتــرونــي و 30
خدمة عبر تطبيق «سهل»
الحكومي في مرحلته األولى
• الــهــيــئــة ت ــت ــاب ــع الــقــصــر
والــمــشــمــولــيــن بــالــرعــايــة
الــمــــــــقــيــمــــــــيــــــــــــــن خـــــــــــارج
ال ــب ـــ ـــ ــاد م ـــ ـــ ــن خـــــــــــال
قــســم الــرعــايــة التخصصية
• نــــواصــــل ربـــــط الــهــيــئــة
إلــكــتــرونــيــا مــع الــعــديــد من
الجهات ذات الصلة لتسهيل
وتــســريــع إن ــج ــاز مــعــامــات
القصر والمشمولين بالرعاية

• وهل يشمل التطوير تدريب العاملين على مهارات والرواد من الذين أنهوا مدة عملهم في الهيئة.
التعامل مع المراجعين؟
• ما أبرز االنشطة المزمع تنظيمها بعد عودة الحياة
تنفــذ الهيئة العديــد من الــدورات التدريبية المتنوعة الطبيعية؟
الداخليــة والخارجيــة لتلبيــة االحتياجــات التدريبية
وصقل مهــارات كوادرها وتنميــة قدراتهم وتطوير بعد انتهاء فترة االغالق الكلي والجزئي جراء انتشار
مســتوى أدائهــم الوظيفــي وتحقيق مبــدأ التميز في فيروس كورونا ومع عودة الحياة الطبيعية للبالد تقوم
العمل ،وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسســات الدولة الهيئة بتنظيم العديد من األنشطة بداية من حفل تكريم
وجهات التدريب المختلفة.
القصــر المتفوقيــن من خريجــي المرحلــة الثانوية،
وتشمل البرامج مختلف المجاالت المهنية والمهارات اضافــة الى عدد من االنشــطة الترفيهيــة والتعليمية
الوظيفيــة والســلوكية ذات الصلــة بعمــل الهيئــة والثقافيــة والدينية .حيث نســتعد لتنظيــم رحلة ألداء
وخصوصا البرامج التــي تراعي طبيعة التعامل مع مناســك العمــرة وأخرى ألداء مناســك الحج ألبنائنا
المشمولين بالرعاية على اختالف فئاتهم واعمارهم .القصر المشمولين بالرعاية.
• وماذا تفعل الهيئة لتحفيز العاملين وسد الشواغر؟ • وكم بلغ عدد القصر والمشمولين برعاية الهيئة؟
تطبــق الهيئة نظما ً متنوعة لتحفيز الكوادر البشــرية
وخصوصــا مــن المتميزيــن واصحــاب االنجــاز
االســتثنائي ســواء عبر صرف البــدالت والمكافآت
المالية وفقا ً للقــرارات والتعاميم الصادرة من ديوان
الخدمــة المدنيــة .أو عبــر ترقيــة المســتحقين الــى
الوظائف االشــرافية والقيادية وفــق النظم والقواعد
المتبعة وبالتنسيق أيضا مع ديوان الخدمة المدنية.
وهلل الحمــد تقوم الهيئة بســد الشــواغر في الوظائف
االشــرافية الناجمــة عن خــروج عدد مــن العاملين
ســواء عبر التقاعــد الطبيعي والمبكــر واالختياري
بشــكل دوري مما ترتب عليه تسكين جميع الوظائف
االشرافية فيما عدا وظيفة واحدة جار اتخاذ االجراءات
الالزمة بشــأنها .السيما وان اإلحالة للتقاعد تتم وفقا ً
لنــص المــادة ( )76مــن نظــام الخدمــة المدنية هو
سلطة جوازيه لمجلس الخدمة المدنية بشأن القياديين
وللوزير المختص بشأن باقي الوظائف.
فضال عن ان الهيئة تنظم سنويا حفالً لتكريم المتميزين
من كوادرها الوطنية وقياداتها في مختلف القطاعات
واالدارات واالقســام بالتزامن مع تكريم المتقاعدين

ارتفع عدد المشــمولين والمستفيدين من الرعاية إلى
مــا يزيد علــى  48.3ألفــا بنهاية أكتوبر مــن العام
 ،2021وقد توزع هذا العدد على ما يزيد على 10
آالف قاصر بنســبة  % 19من االجمالي اضافة الى
الراشــدين من أســر القصر والفئات االخرى وتشمل
المحجور عليهم والمفقودين.
وتســتحوذ محافظة االحمدي على غالبية المشمولين
بالرعايــة ثــم الفروانيــة ،ثــم الجهراء ثــم العاصمة
وحولي ،واخيرا مبارك الكبير.
وقد وصــل العــدد التراكمــي للمشــمولين بالرعاية
والمستفيدين من رعاية الهيئة إلى نحو  350ألفا من
أبناء الكويت من جميع فئات المجتمع منذ نشأة الهيئة
وحتى اآلن.
• وبماذا تســتعد الهيئة لخدمــة هذا العدد الكبير من
المراجعين؟
شــهدت الهيئة نمــوا كبيــرا لعــدد المراجعين وكان
من الضــروري أن نواكــب ذلك بتطويــر الخدمات
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• التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات
والرقمنة وتقليص الدورة المستندية يساعدنا
على إنجاز خطط التطوير
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وتقديمها عبر قنوات مختلفة بالتركيز على االدارات • هل لديكم نية لفتح أفرع جديدة؟
التــي لها عالقــة بالمراجعيــن عبر دعمهــا بالمزيد
مــن الموظفين والبرامج التقنيــة ذات الصلة .وكذلك سعت الهيئة لتوســيع النطاق الجغرافي لخدماتها من
التوســع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة خالل افتتــاح فرعي محافظتي األحمــدي والجهراء
في سهولة وسرعة ودقة إنجاز األعمال مع التدريب بمســاحة مبان اجمالية تبلغ نحو  69ألف متر مربع
المتواصــل للعامليــن عليها .كما تــم اضافة عدد من باإلضافــة إلى تطوير فروعها فــي مراكز الحكومة
الخدمــات الجديدة ،فضــا عن تســريع اإلجراءات مول ببرج التحرير والجهراء وجليب الشيوخ.
اإلداريــة والدورة المســتندية الداخليــة بما يعزز من وتدرس الهيئة فتح فــروع جديدة في مناطق أخرى،
تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها.
وخصوصــا في المناطق البعيدة ومنها منطقة صباح
األحمد في مركز الحكومة مول بالتنســيق مع وزارة
• ومتى يخرج القاصر من رعاية الهيئة؟
المواصالت.
وتقدم تلــك الفروع العديد مــن الخدمات في مختلف
يخرج القاصر من وصاية الهيئة وفق القانون اذا بلغ المجــاالت في اطار سياســة الهيئة الرامية للتيســير
سن الرشد والبالغ  21عاما ليصبح قادرا على ادارة على المشمولين بالرعاية من مختلف الفئات وتقريب
اموالــه وممتلكاتــه ،كمــا يمكن خــروج القاصر من مراكز الخدمة اليهم قدر االمكان.
وصاية الهيئة في حال قيام أحد افراد أســرة القاصر
بأخذ الوصاية بصورة قانونية.
• والــى أي مســتوى وصلت الخدمــات االلكترونية
التي تقدمها الهيئة للمراجعين؟
• كيف تتواصل الهيئة مع مراجعيها؟
الخدمات اإللكترونية بالهيئة تنقسم إلى قسمين:
تتواصــل الهيئة مع مراجعيها من خالل العديد من القسم االول خدمات من خالل موقع الهيئة االلكتروني
قنوات التواصل الفعالة والمتنوعة التي تتناسب مع تشمل عدد  42خدمة إلكترونية .هذه الخدمات تمتاز
مختلف شرائح المراجعين واهمها خطوط االتصال بالســهولة واليســر ويمكن للمســتخدم انشاء حساب
الهاتفــي وعبر الموقع االلكترونــي للهيئة وتطبيق خــاص به من خالل المنصــة دون الحاجة لمراجعة
ســهل الحكومي وخدمة البريد االلكتروني وخدمة الهيئة وبالتالي امكانية انجاز خدماته الكترونيا.
التواصــل عبــر تطبيق الواتــس أب على الهواتف القســم الثاني خدمات الكترونية عبر تطبيق "ســهل"
النقالــة الذكيــة اضافــة الى التواصل عبر وســائل الحكومي تشــمل  30خدمة من خاللها تســعى الهيئة
التواصــل االجتماعــي المختلفة فضــا عن خدمة للمضــي قدما لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي
االستقبال والتعامل المباشر مع الجمهور سواء في ايمانا من الهيئة بأهمية تســهيل معامالت المشمولين
مقر الهيئة الرئيســي او من خالل فروعها الخمسة بالرعاية عبر ميكنة جميع خدماتها.
المنتشــرة في محافظات ومناطق الكويت .هذا الى
جانــب الزيــارات الميدانيــة من قبل كــوادر إدارة • وكيــف تتعامل الهيئة مــع القصر المقيمين خارج
الرعايــة االجتماعية والتربويــة ،للمحجور عليهم البالد؟
(عددهــم  )320والســيما المتواجدين في المراكز
الطبيــة هذا الــى جانب القصــر والفئات االخرى تتعامــل الهيئة مع القصــر المقيمين خارج البالد من
المشمولة بالرعاية.
خالل قسم الرعاية التخصصية التابع إلدارة الرعاية
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االجتماعية والتربوية حيث يقوم العاملون في القســم • ولمــاذا تســعى الهيئــة للربط مع بعــض الجهات
بالتواصل مع القصر والمشــمولين بالرعاية وذويهم االخرى؟
عبر وســائل التواصل المختلفة إلنجاز معامالتهم او
توجيههم إلنجازها عبــر الموقع االلكتروني ،اضافة تحــرص الهيئــة على تعزيــز التنســيق والتعاون
الى انجــاز المعامــات االخرى وتلبيــة احتياجاتهم والشــراكة المؤسســية مــع العديــد مــن الجهات
وتقديم المساعدة لهم .
الحكوميــة واالهليــة والخاصــة ذات الصلة على
المســتوى المحلي .حيث تم ربــط الهيئة إلكترونيا
• ما أبرز مطالب القصر او ذويهم من الهيئة؟
مــع العديــد مــن الجهــات ومنهــا بنــك االئتمان
والشــركة الكويتيــة للمقاصــة ووزارات العــدل
تتركز مطالب القصر وذويهم والمشــمولين بالرعاية والشــؤون والتعليم العالي والتأمينات االجتماعية
في طلب مساعدة الهيئة في مواجهة تحديات متنوعة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية
تختلف بحســب طبيعة القاصر والمشــمول بالرعاية وغيرهــا .لمــا لهــذا الربط من أهمية في ســرعة
ومعظمهــا اجتماعيــة ،وتربوية ،ومالية ،ودراســية انجاز معامالت القصر والمشــمولين بالرعاية في
تشــمل التأثيث والترميم ورفع المســتوى المعيشــي تلك الجهات.
وتســديد الديون وشــراء وتصليح ســيارات وشراء
أجهزة طبية ورســوم الكهرباء والماء وبدل االيجار • ومــع قرب حلول العام  2022ما أبرز خططكم
ومعاشات مؤقتة هذا الى جانب المساعدات الموسمية المستقبلية؟
خالل األعياد والمناسبات عالوة على متابعة االصول
والتركات بأنواعها وخصوصا الرخص والمنقوالت بعد نجاح الهيئة في تجاوز تداعيات فترة االغالق
خــال جائحــة كورونا نســعى في الفتــرة المقبلة
والنقدية والعقارات واالسهم وغيرها.
وتقــوم الهيئة من خالل أقســام متعددة أهمها التوجيه إلنجــاز العديــد من برامج وخطــط تطوير األداء
واإلرشاد ،والرعاية العائلية ،والرعاية التخصصية ،والخدمات في مختلف مجــاالت العمل وبالتعاون
واألنشطة ،ومســاعدات البحث االجتماعي بالتعامل مــع اإلدارات المختلفــة داخــل الهيئة وخصوصا
معهــا جميعا كل بحســب حالته وبحســب االدارة او مواصلة تنمية أموال القصر والمشمولين بالرعاية
عبــر تنويع محفظــة الهيئة االســتثمارية واغتنام
الجهة المطلوب مخاطبتها او تدخلها.
الفــرص المتاحــة للحصــول على أعلــى العوائد
الممكنــة .اضافــة الــى تكثيــف وتطويــر برامج
• وماذا عن تنمية االثالث الخيرية؟
الرعاية االجتماعية والتربوية والســيما المعيشية
شــهدت الهيئة نموا في عدد األثالث الخيرية المدارة والســكنية والتعليميــة و الترفيهيــة .فضــا عــن
مــن قبلها لتصــل الى  30ثلثــا ً خيريــا ً بالتعاون مع مواصلة تطوير أداء قطاعات الهيئة عبر التوســع
ذوي الواقفين كما ارتفعــت القيمة التقديرية لألثالث في اســتخدام تكنولوجيا المعلومات للمســاهمة في
الخيريــة المدارة ،وكذلك عدد المشــروعات الخيرية سهولة وسرعة ودقة إنجاز األعمال.
التــي يتم االنفــاق عليها مــن قبل االثــاث الخيرية وفي هذا السياق تعكف الهيئة اآلن على االستعداد
ومنها مشروعات االضاحي ووالئم افطار الصائمين لوضع اســتراتيجيتها الجديدة للفترة ما بين عامي
وغيرها.
 2023و.2027
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 3عقود من الخبرة
فـي رعـاية القصـر
المهنــدس حمــد عبد اللطيف البرجس ولد في  3ســبتمبر 1969
متزوج ولديه أربعة أبناء ،ويشغل منصب مدير عام الهيئة العامة
لشئون القصر باإلنابة إضافة الى عمله كنائب المدير العام لشؤون
رعايــة القصر منــذ فبراير من العام  .2020كما يشــغل عضوية
مجلــس إدارة بيــت التمويل الكويتــي ومجلــس إدارة بيت الزكاة
الكويتي ومجلس أمناء مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.
حاصل على بكالوريوس الهندســة من جامعة الكويت
عــام  ،1993إضافــة الى دراســات ودورات متقدمة
في مجــاالت اإلدارة ،والرقابة ،والمهــارات القيادية،
واإلدارة الحديثة ،والتفكيــر اإلبداعي ،وإدارة التغير،
والتخطيــط االســتراتيجي ،وتكنولوجيــا المعلومــات،
والــذكاء االصطناعــي ،والتحــول الرقمــي ،واألمــن
الســيبراني ،وإدارة المخاطــر ،وإدارة المشــروعات،
ومكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب.

يولــي قضية التحول الرقمي في الهيئة أولوية قصوى
مما مكنها من تصدر الجهات المشاركة في تطبيق سهل
الحكومــي فــي مرحلته األولى ،إضافة الى االســتعداد
لطرح خدمات إضافية ونيل تكريم مســتحق من وزارة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

لديه نحو  3عقود من الخبرة في الهيئة العامة لشئون
القصر عمل خاللهــا في مختلف قطاعات الهيئة بداية
من رئاســة قســم االنشــاءات ثم اإلدارة الهندسية ثم
نائبا للمدير العام لنحو  7سنوات في مجاالت الشئون
اإلدارية والتطوير اإلداري وشئون رعاية القصر.

ناشــط في العمل األهلي والتطوعي بعضويته لجمعية
المهندسين وجمعية الهالل األحمر الكويتي وعضويته
الســابقة في مجلس إدارة جمعيــة الخالدية التعاونية،
إضافة الى عمله في المكتب اإلعالمي باللجنة الوطنية
لشئون األسرى والمفقودين.

نجــح خــال تلك الفترة في االشــراف علــى العديد
من مشــروعات التحول الرقمي والتطوير اإلداري
والتكنولوجــي ،إضافة الى المشــروعات العقارية
للهيئــة فــي مناطق الكويــت المختلفــة إضافة الى
أعمال تصميم وبناء المقر الرئيســي للهيئة وأفرع
الهيئــة بمحافظتــي الجهراء واألحمدي ،مشــروع

شارك في العديد من األنشطة والمؤتمرات في الكويت
والسعودية واالمارات والبحرين وقطر ومصر ولبنان
وفرنســا والمملكة المتحدة والصين وتايوان ،كما نال
العديد من التكريمات وشهادات التقدير من جهات محلية
وإقليميــة ،إضافة الى مســاهماته البحثية واإلعالمية
المتنوعة في مجاالت عمل الهيئة المختلفة.

األســواق التراثية وغيرها من مشروعات التطوير
اإلداري.

23

أنشطة الهيئـة

ـص ـ ــر
الهي ـ ـئـ ـ ــة الـ ـع ـ ـ ــام ـ ــة لشـ ـ ـ ـ ـئ ــون ال ُق ـ ـ ـ ـ َّ
Public Authority for Minor Affairs
Issue No.19 JAN 2022

إلنجاز المعامالت بطريقة آلية دون الرجوع للبروتوكوالت الورقية السابقة

«هيئة القصر» و«شئون ذوي اإلعاقة» توقعان
بروتوكوال للربط اآللي وتبادل البيانات والمعلومات
وقعــت الهيئــة العامة لشــئون القصر يــوم الخميــس الموافق
 2ديســمبر  2021مــع الهيئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقة
بروتوكــوال للربــط اآللــي بين الهيئتيــن وذلك لتســهيل تبادل
البيانــات والمعلومــات الخاصة بالقصّر والمشــمولين برعاية
الهيئة.
وقع البروتوكول نيابة عن الهيئتين هنادي المبيلش المدير العام
للهيئــة العامة لشــئون ذوي اإلعاقة ،وم.حمــد البرجس المدير
العام باإلنابة للهيئة العامة لشــئون القصر وذلك بحضور عدد
من مسئولي الهيئتين.
وفــي بيان صحفي بهذه المناســبة أعرب المديــر العام باإلنابة
للهيئة العامة لشئون القصر م.حمد البرجس عن تقديره لحرص
المســئولين في الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة على تعاونها
البناء مع الهيئة العامة لشــئون القصــر وتذليلها كافة التحديات
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إلنجــاح هــذا المشــروع ،مؤكدا حــرص الهيئة علــى مواكبة
التطورات التكنولوجية وكل ما فيه تيســير وخدمة للمشــمولين
برعايتها.
من جهته أوضح مدير مركز نظم المعلومات في الهيئة العامة
لشئون القصر طارق الشطي أن الربط مع الهيئة العامة لشئون
ذوي اإلعاقــة يعد جزءا من مشــروع متكامل للربط اآللي مع
العديد من الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة وذلك بهدف مواكبة
خطة التحول الرقمي وااللكتروني التي تنفذها الدولة وتستهدف
إلغاء التعامالت الورقية التي كانت مطبقة في السابق.
وأضاف الشــطي أن هذا الربط سيمكن عدداً من إدارات الهيئة
وأهمهــا إدارة الرعايــة االجتماعية والتربوية وإدارة النشــاط
التجــاري وإدارة الخدمــة والمتابعــة ،مــن إنجــاز العديد من
التعامالت الكترونيا حيث يقوم الموظفون المخولون باالطالع
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واالستفسار عن ملفات وبيانات القصّر والمشمولين برعاية الهيئة
الموجــودة لدى الهيئة العامة لشــئون ذوي اإلعاقة وذلك بطريقة
آلية دون الرجوع للبروتوكوالت الورقية السابقة.
وشــدد الشــطي على أهمية تلك الخطوة التي ستسهم وبشكل
كبير في ســرعة انجــاز معامالت ابنائنا وبناتنا المشــمولين
برعايــة الهيئتين وانجاز معامالتهم واستفســاراتهم آليا دون
استخدام المراسالت والكتب الورقية.

وأشــار الشــطي إلى أن الهيئة نجحت في الســابق في انجاز
العديــد من مشــروعات الربط اآللي مع العديــد من الجهات
ومنها بنك االئتمان ،والشــركة الكويتية للمقاصة ،ووزارات
العدل ،والشــؤون ،والتعليم العالــي ،والتأمينات االجتماعية،
ووزارة الداخلية ،والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها.
لما لهذا الربط من أهمية في ســرعة انجاز معامالت القصر
والمشمولين بالرعاية في تلك الجهات.
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لمساعدة القصر الذين يعانون من صعوبات التعلم

هيئة القصر توقع مذكرة تفاهم
مع مركز تقويم وتعليم الطفل
وقعــت الهيئة العامة لشــئون القصر مذكرة تفاهم مع مركز
تقويم وتعليم الطفل تهدف الى مساعدة القصر الذين يعانون
مــن صعوبات التعلم من خالل التعرف عليهم والتشــخيص
المبكر لحالتهم ،ودعم الجهود المختلفة لتأهيلهم ومساعدتهم
على تجاوز تلك الصعوبات.
وقــع مذكرة التفاهم نيابة عن الهيئة مدير عام الهيئة باإلنابة
المهنــدس حمــد عبد اللطيــف البرجس ونيابــة عن المركز
المديــر العام فاتــن البدر وذلك بحضور عدد من مســئولي
الهيئة والمركز.
وأكــد البرجــس في تصريح صحفي بهذه المناســبة حرص
الهيئة على القيام بمسئولياتها تجاه أبنائها القصر والمشمولين
برعايتها في مختلف المجاالت وخصوصا في قطاع التعليم،
وذلــك عبر توفير كل الدعــم الممكن الذي يعزز من فرص
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نجاحهم في مســيرتهم التعليمية وتذليل كل الصعوبات التي
يمكــن أن تواجههم ،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة
في الكويت وخارجها.
وكشــف البرجــس عــن أن الهيئة أعــدت برنامجــا متعدد
المحــاور لتقديــم الدعم ألبنائها في هذا المجــال منها قيامها
بتســديد رسوم التسجيل واالختبارات التشخيصية والتربوية
عن القصر الذين تنطبق عليهم ضوابط المساعدات الدورية
وذلك من أموال االثالث الخيرية المشمولة بوصايتها.
وأضــاف أن بنــود مذكــرة التفاهــم تتضمــن قيــام المركز
بالتنســيق مع الهيئة في تنظيم استقبال القصر وتقديم الخدمة
لهم ،وإعطائهم األولية في مواعيد االختبارات التشــخيصية
والتربوية الخاصة بتحديد صعوبات التعلم.
وأشــار البرجس الى أن المركز ووفق مذكرة التفاهم سيقوم
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• حمد البرجس:
برنامج متكامل
الكتشاف الحاالت
وتدريب وتوعية كوادر
الهيئة وأولياء األمور
وتقديم الدعم

بتنظيم برامج للتأهيل والتدريب للعاملين المختصين في الهيئة العامة لشئون القصر
بهــدف رفع كفاءتهم في مجال فرز حاالت صعوبات التعلم وفق األبحاث والمناهج
الحديثة ،كما ســيقوم المركز بتنظيم محاضرات لــذوي القصر تهدف الى توعيتهم
في هذا الشأن.
وشــدد البرجس على أهمية هذا المشــروع في تحقيق العديد من األهداف النبيلة في
مقدمتها مساعدة القصر المشمولين برعاية الهيئة الذين يعانون من صعوبات التعلم،
وفتح قنوات خيرية لألثالث الخيرية المشمولة برعاية الهيئة.
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قدمت  30خدمة إلكترونية لمراجعيها عبر التطبيق في مرحلته األولى
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وزارة الدولة لشئون االتصاالت تكرم هيئة القصر
لمساهمتها الفعالة في المرحلة االولى لتطبيق سهل
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كرمــت وزيــرة الدولــة لشــئون االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومــات الدكتــورة رنا الفــارس الهيئة العامة لشــؤون
القصــر ممثلــة بمديرها العام باإلنابــة المهندس /حمد عبد
اللطيــف البرجــس ،ومدير مركز نظــم المعلومات طارق
الشــطي ،تقديــرا للجهــود التــي بذلتها الهيئة ومســاهمتها
الفعالــة في إطــاق المرحلة االولى لتطبيق "ســهل" الذي
يمثل منصة للخدمات اإللكترونية الحكومية.
من جهته أعرب المدير العام للهيئة باإلنابة المهندس /حمد
عبد اللطيف البرجس عن ســعادته بالتقدير الذي حظيت به
الهيئــة من وزيرة الدولة لشــئون االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومــات الدكتورة رنا الفارس ،مشــيرا الــى أن الهيئة
قدمــت  30خدمــة في المرحلــة االولى للتطبيــق الذي تم
إطالقه مؤخرا بمشاركة  13جهة حكومية.
وشدد البرجس على حرص الهيئة على المضي قدما لتنفيذ
توجــه الدولــة نحو التحول الرقمي لما لــه من أهمية بالغة
ســواء في زمــن جائحة كورونــا أو خالل الفتــرة المقبلة
تنفيــذا لتعليمات مجلــس الوزراء ومواكبــة رؤية الكويت
لعام  2035والتطورات المتســارعة في مجاالت الرقمنة
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والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية.
وأضاف أن الهيئة تركــز على رقمنة خدماتها ومعامالتها
خالل الفترة المقبلة انطالقا من ايمانها التام بأهمية تســهيل
معامالت المشــمولين بالرعاية وانجازها بســرعة وكفاءة
وعلى مدار الســاعة وذلك مواكبة للنمــو الكبير في أعداد
المراجعين والمشــمولين بالرعايــة .حيث تقدم الهيئة حاليا
 42خدمة عبر موقعها االلكتروني.
واوضــح البرجس أن الهيئة وضعت خطة للتحول الرقمي
تهتــم بمختلف محاور المنظومة والتي تتضمن اإلجراءات
والعمليات ،والموارد البشــرية ،والتقنية والبيانات ،مشيرا
الــى أن الهيئة تعمــل حاليا بالتعاون فيمــا بين مركز نظم
المعلومــات وعدد من القطاعــات واالدارات المعنية على
زيــادة عــدد الخدمات المقدمة من قبــل الهيئة عبر موقعها
االلكتروني وكذلك عبر تطبيق سهل في مرحلته الثانية.
يذكر أن الوزيرة رنا الفارس كرمت الهيئة العامة لشــؤون
القصــر ضمــن  13جهــة حكوميــة شــاركت بخدماتهــا
االلكترونيــة فــي إطــاق المرحلــة األولى لتطبيق ســهل
الحكومي.
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المدير العام يكرم موظفي مركز نظم المعلومات
قام مدير عام الهيئة العامة لشــئون القصر باإلنابة المهندس حمد عبد اللطيف البرجس بتكريم موظفي مركز نظم المعلومات
القائمين على تطبيق سهل ،وذلك تقديرا لجهودهم في مشاركة الهيئة الفعالة في إطالق التطبيق في مرحلته األولى.

هيئة القصر تصرف مكافأة
األعمال الممتازة عن عام 2020
قــررت الهيئــة العامة لشــئون القصر صرف مكافــأة االعمال الممتــازة لعدد من
العاملين وذلك عن جهودهم خالل العام  2020والذي شهد أحداثا وبائية استثنائية
واغالقا جزئيا وكليا لفترات من العام.
واوضــح مدير الهيئة العامة لشــئون القصر باإلنابة المهنــدس حمد عبد اللطيف
البرجس أن قرار الصرف تم في ضوء قانون انشــاء الهيئة وقرار ديوان الخدمة
المدنية في هذا الشــأن وتقديرا لما بذله المستحقون للصرف من جهود خالل تلك
الفترة الحرجة.
وأضاف البرجس أن الهيئة ســتواصل جهودهــا الرامية لتطوير خدماتها المقدمة
الــى القصــر والمشــمولين برعايتها في ظل الظــروف الحالية وقــرارات مجلس
الوزراء بشأن االجراءات االحترازية.
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استخدام النسخة المحدثة من نظام
البصمة الخاصة بدوام العاملين
بدأت الهيئة العامة لشؤون القصر باستخدام النسخة المحدثة من نظام البصمة الخاصة بدوام العاملين ،وذلك
تماشيا ً مع خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف المجاالت والجهات الحكومية.
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 طلب كشف الحساب ومنحة الزواج

الهيئة تضيف خدمتين
عبر تطبيق «سهل» الحكومي
أعلنت الهيئة العامة لشئون القصر الثالثاء الموافق  21ديسمبر  2021عن إضافة خدمتين جديدتين لتطبيق سهل الحكومي
األولى تمكن المشمولين برعاية الهيئة من طلب كشف حساب لحساباتهم والثانية تمكن المشمولين بالرعاية من طلب صرف
منحة زواج للقاصرين.
وأوضح مدير مركز نظم المعلومات في الهيئة العامة لشــئون القصر طارق الشــطي أن عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة
عبر التطبيق ارتفع الى  32خدمة وذلك بإضافة الخدمتين األخيرتين ،وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمساهمة بفعالية في خطة
التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.
وشــدد الشــطي على حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها ،مؤكدا
استمرار الجهود الهادفة إلضافة المزيد من الخدمات الجديدة عبر التطبيق والتي ستسهم وبشكل كبير في سرعة انجاز معامالت
ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة وانجاز معامالتهم واستفساراتهم آليا دون استخدام المراسالت والكتب الورقية.
يذكــر أن "ســهل" تطبيق حكومــي موحد أطلق منتصف ســبتمبر  2021ويهدف إلى تعزيز كفاءة وســرعة إنجاز المعامالت
والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معامالتهم إلكترونيا.
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د.منى الفودري
مدير إدارة التفتيش والتدقيق
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مكـــتب التفتيـش والتــدقيق راجــع 223
ً
ً
قرارا إداريا ومالحظات ديوان المحاسبة
وجهاز متابعة األداء الحكومي
باشرت إدارة مكتب التفتيش والتدقيق أعمالها خالل الربع الرابع من العام  .2021حيث تم انجاز ما يلي:
أعمال التدقيق
• مراجعة ( )223قراراً إدارياً.
• إعداد  3تقاريرحول إجراءات سير العمل باإلدارة القانونية – قسم الرأي والعقود.
أعمال أخرى
• إعداد تقريرالتدقيق ربع السنوي الثالث لعام  2021ورفعه الى لجنة التدقيق.
• إعداد كتاب بالمالحظات ذات األهمية العليا ورفعه إلى لجنة التدقيق.
• إعداد تقرير بنتائج الفحص والمراجعة إلجراءات سير العمل لإلدارة القانونية.
• متابعة الرد على  9أسئلة برلمانية موجهة للهيئة من  6أعضاء في مجلس األمة.
• متابعة مالحظات ديوان المحاسبة وتوصيات جهاز متابعة األداء الحكومي (العامة والخاصة)
• متابعة مالحظات إدارة المكتب مع قطاع شئون تنمية أموال القصر وقطاع الشئون اإلدارية والمالية والتطوير
اإلداري وقطاع شئون رعاية القصر وقطاع القانونية واألثالث الخيرية.
• متابعة تحديث البيانات الواردة من إدارة االستثمار.
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فوزية الماص
مدير مكتب المدير العام

مكتب المدير العام واصل أعماله
خالل الربع الرابع من العام 2021
واصــل مكتــب المدير العام أعماله خالل الربع الرابع من العام  2021من خالل
تنظيــم مواعيــد واجتماعات المديــر العام باإلنابة مــع الجهات مــن داخل الهيئة
وخارجهــا ،إضافــة الى ترتيــب عملية اســتقبال المدير العام باإلنابــة للمراجعين
واعطاء المواعيد الالزمة لذلك واالجابة عن تســاؤالتهم حســب القوانين واللوائح
المعمول بها والعمل على حلها بالتنسيق مع االدارات المختصة بالهيئة.
كما تواصلت أعمال المكتب في مجال استقبال البريد وفرز وتصنيف الموضوعات
والدراسات والمقترحات القانونية والحاالت االجتماعية واالستثمارية المعروضة
على المدير العام باإلنابة وتسجيلها وتوجيهها لجهة االختصاص ،فضال عن القيام
بأعمال السكرتارية واالعمال االدارية الخاصة بالمكتب.
كذلــك اســتمرت اعمــال متابعة انجــاز الموضوعــات المحالة من المديــر العام
باإلنابــة إلى مختلف إدارات الهيئة من النواحي االداريــة والقانونية واالجتماعية
واالستثمارية ،إضافة الى الرد على االستفسارات وتنفيذ التكليفات ،هذا الى جانب
بحــث وجمع البيانات وتقديم المشــورة للمدير العام باإلنابة مــن الناحية القانونية
واالجتماعية واالستثمارية.

• تنسيق التواصل
والتراسل مع الجهات
الخارجية ومتابعة
التكليفات مع إدارات
الهيئة
• تلقي الطلبات
والدراسات
والمقترحات وعرضها
على اإلدارة
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تماضر العمر
مدير إدارة الرعاية
االجتماعية والتربوية
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إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية واصلت تقديم
المساعدات الدورية وتنظيم األنشطة االجتماعية
واصلت ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية نشاطها خالل
الربــع الرابع مــن العام  2021في توفيــر كافة الخدمات
المالية واألســرية والنفسية والدراســية للقُصّر المشمولين
بوصايــة الهيئــة .إضافة الــى بحث الحــاالت االجتماعية
لألســر المشــمول قُصّرها بالوصاية من خالل الزيارات
الميدانيــة لتوفيــر الرعايــة الفرديــة واالجتماعية .وكذلك
تحرص اإلدارة على دراســة المشاكل والخالفات األسرية
وتقترح الحلول المناســبة لها عبر إجراء البحوث الشاملة
لمعرفة األوضــاع االجتماعية والمالية والســكنية للقُصّر
وتحديد االحتياجات الضرورية لألسر المعنية.
ونجحت االدارة خالل الفترة في تنظيم عدد من االنشــطة
والفعاليــات أهمها تقديم المســاعدات الدورية للمســتحقين
إضافــة الى مســاعدات مشــروع تأمين ورفع المســتوى
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المعيشي فضال عن مشروعات الدعم األخرى.
وخــال الفترة نجحــت االدارة في انجاز أالف المعامالت
في مختلف مجاالت عمل االدارة والتي تشــمل على سبيل
المثــال ال الحصــر دروس التقويــة واألنشــطة الترفيهية
وكذلــك تلبية االحتياجــات العائليــة والمتخصصة للتأثيث
والســفر والزواج وشــراء االجهزة والكساء ،ومصاريف
المدارس ،والعالج ،وغيرها.
وتكشــف التفاصيــل عــن نجاح قســم التوجيه واإلرشــاد
التربــوي في انجــاز آالف المعامالت كما انجزت أقســام
األنشطة التربوية والرعاية العائلية والرعاية المتخصصة
معامالت متنوعة للتأثيث والسفر وشراء االجهزة وكسوة
الصيف والشتاء والعالج والدراسة والزواج والمصروفات
االخرى.

إنجازات الهيئـة

دالل النوري
مدير إدارة الفروع الخارجية

إدارة الفروع أنجزت أكثر من  5آالف معاملة
خالل الربع الرابع من العام 2021
كثفت ادارة الفروع الخارجية نشــاطها خالل الربع الرابع لعام  2021في مجال
خدمــة المشــمولين بوصاية الهيئــة في محافظتــي االحمدي والجهــراء وفروع
الحكومة مول بإنجاز  4654معاملة متنوعة.
وتمكن فرع األحمدي من انجاز  2049معاملة منها  668معاملة تخص الخدمة
والمتابعة و 1381معاملة تخص التركة.
امــا فرع الجهــراء فقد انجز  2750معاملة منهــا  1893معاملة تخص الخدمة
والمتابعة و 858معاملة تخص التركة.
وفي الحكومة مول بمنطقة جليب الشــيوخ تم انجاز  126معاملة تخص الخدمة
والمتابعــة .فيما انجز فرع الحكومة مول فــي برج التحرير  57معاملة اما فرع
الحكومة مول بالقرين فقد انجز  28معاملة.

• فرع األحمدي أنجز
معاملة منها 668
معاملة تخص الخدمة
والمتابعة و1381
معاملة تخص التركة
• استقبال المراجعين
في فروع الجهراء
والحكومة مول
بمناطق جليب الشيوخ
و برج التحرير والقرين
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مدير إدارة مالية القصر
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مالية القصر :زيادة عمليات التحويالت البنكية
بصورة آلية أدت لتراجع عدد الشيكات في الربع الرابع
انجــزت إدارة ماليــة القصر العديد مــن المعامالت خالل
الربــع الرابــع مــن العــام  2021وخصوصا فــي مجال
عمليــات التحويــات البنكية باســتخدام أرقام الحســابات
المفصلــة للمشــمولين بالرعاية أدى إلى تقليــل في عملية
صرف الشيكات ليبغ عددها  349شيكا.
وإدارة مالية القُصّر من خالل أقســامها السبعة التي تتكون
منها وهي( :قســم التدقيق ،قســم الحســابات الجارية ،قسم
المعاشــات ،قســم البنوك ،قســم االســتثمار ،قســم الذمم،
قســم الصندوق) ،مناط بها اإلشــراف والمتابعة لحسابات
المشمولين بالرعاية بدءاً من فتح ملف للمشمولين بالرعاية
وحتى انتهاء الملف وإغالقه بسبب زوال سبب فتح الملف
 ،وهي مصب لجميع المعامالت والكتب الواردة من جميع
إدارات الهيئة وجهات الدولة المختلفة.
وتشــمل المعامالت على ســبيل المثــال ال الحصر قبض
المعاشات والمستحقات الواردة من جهات الدولة المختلفة
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للمشمولين بالرعاية والقيام باإلجراءات المحاسبية إلثبات
تلــك المعاشــات والمســتحقات فــي الحســابات الخاصــة
بهــم داخل الهيئة ثم القيــام بعملية تحويل تلك المعاشــات
والمســتحقات لحســاباتهم لدى البنــوك أو اتخاذ إجراءات
الصرف من داخل الهيئة لمن ليس له حساب خارجي.
كما يقع على عاتقها عبء متابعة االســتثمارات وحسابات
البنــوك التابعــة للهيئة مــن خالل نظام رقابــي معد لذلك.
كما تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة من
مجلس إدارة الهيئة وهي التي تقوم بإعداد التقارير والقوائم
المالية التي تساعد اإلدارة العليا على اتخاذ القرارات التي
تخــدم مصالح المشــمولين بالرعاية ،وكذلــك تقوم بإعداد
القوائــم والتقاريــر الماليــة لمدقــق الحســابات الخارجي
لمســاعدته على إنجاز وتقديم نتائج األعمال الســنوية من
خالل ميزانية المشمولين بالرعاية بنهاية العام المالي.

إنجازات الهيئـة

الطاف العميري
مدير إدارة الخدمة والمتابعة

معامالت الخدمة والمتابعة
تجاوزت  11400في الربع الرابع
تمكنــت إدارة الخدمــة والمتابعة التابعة لقطاع شــئون رعاية القصر خالل الربع
الرابــع من العام  2021من االســتمرار بالتعاون مــع مركز نظم المعلومات في
تنظيــم العمل وإدخال اآليبانات البنكية للمســتفيدين الراشــدين .كما يجري العمل
علــى تطوير آلية متابعة المعامالت مــع إدارات الهيئة المختلفة ،كذلك تواصلت
عمليــات متابعة وانجاز الطلبــات المقدمة اون الين ،وكذلــك المقدمة في منصة
سهل الحكومية.
وقد واصل قســم االســتقبال الرد على استفســار العمالء ،واعداد الكتب بإجمالي
 1801معاملــة ،بمــا فيها المعامــات المتعلقة باإلدارات االخــرى مثل اإلدارة
العقارية وإدارة النشــاط التجــاري للتركات واإلدارة الهندســية واإلدارة المالية،
اضافــة الى الكتب الموجهة للبنــوك ووزارة الداخلية واللجــان الخيرية ووزارة
الشئون االجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
كما انجز قســم الخدمــة نماذج طلبــات التصرفات واالستفســارات والمعامالت
والكتــب الخارجيــة ومتابعة المعامالت واالستفســار عن األســهم وطلبات بيعها
وفرزها والتفويضات والتوكيالت المتعلقة بها بإجمالي  8407معامالت.
فيما انجز قسم المتابعة  3022معاملة في مجاالت متابعة المعامالت واالستفسار
عن األســهم وطلبات بيع االســهم وتفويض االستفســار عن االســهم في الخارج
وتسليم االسهم وطلبات اداء الملكية وغيرها من المعامالت.

• متابعة الطلبات
المقدمة على الموقع
اإللكتروني وعبر منصة
سهل
• إنجاز أكثر من 8400
معاملة في قسم
الخدمة و 3أالف في
قسم المتابعة
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رشا أمين
مدير اإلدارة الهندسية
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اإلدارة الهندسية تبدأ عمليات تأجير
بناية بنيد القار بالتعاون مع الشركة المديرة
تمكنــت اإلدارة الهندســية خــال الربع الرابع مــن العام المشــمولين بوصايــة الهيئــة أو للمشــاريع والعقــارات
 2021مــن انجاز عدد مــن معامالت االنشــاء والترميم التابعة للهيئة وأبرزها ما يلي:
للعقــارات الخاصة بالمشــمولين بالرعاية وذلك من خالل
الكشف الموقعي واالشراف الهندسي للجهاز الفني الخاص • متابعــة معامــات الترميــم والبنــاء الخاصــة بعقارات
المشــمولين بوصاية الهيئة ومتابعة دفعات الصرف لها
باإلدارة.
امــا مشــاريع تطويــر عقــارات االســتثمار الجماعي فقد لحين االنتهاء من تنفيذ األعمال.
تواصلــت فيهــا االعمال حيث تــم انجاز بنايــة بنيد القار • مخاطبــة الجهات الخارجية مثل (بلدية الكويت  /وزارة
لالســتثمار السكني وتسليمها للشركة المديرة ،وبدء عملية التجارة والصناعة  /وزارة الكهرباء والماء  /المؤسســة
التأجيــر ،كما تم مواصلة تنفيذ الهيكل الخرســاني لعمارة العامة للرعاية الســكنية) لمعامالت المشمولين بوصاية
العيــادات الطبية الكائنة في منطقــة الرقعي .والمكون من الهيئة والمشاريع التابعة للهيئة.
 9طوابق مع توقعات باالنتهاء منه في أكتوبر  • .2022تقديــم ومتابعة معامالت قروض بنــك االئتمان الكويتي
وجار التعاقد مع مكتب هندســي لمباشــرة أعمال التصميم للمشمولين بوصاية الهيئة.
واستخراج رخص بناء مشروع ضاحية حصة المبارك • .أعمال صيانة المباني االستثمارية التابعة للهيئة بالتنسيق
كمــا واصل الجهاز الفني جميــع اعمال الصيانة في مبنى مع الشركات المختصة
مقــر الهيئة ومواقف الســيارات وأفــرع الهيئة بمحافظتي • تنفيذ المشاريع االستثمارية للمباني التابعة للهيئة.
• متابعــة أعمــال الصيانــة لمبانــي الهيئة وأفــرع الهيئة
الجهراء واألحمدي.
وتقــوم اإلدارة الهندســية بعدد من المهام ســواء ألســر بمحافظتي الجهراء واألحمدي
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هناء الحميدي
مدير إدارة االستثمار

إدارة االستثمار تتابع عروض تأجير العقارات
وتنشئ  20وديعة استثمارية جديدة
أنجزت إدارة االســتثمار التابعة لقطاع تنمية اموال القصر عدة مهام خالل الربع الرابع من العام  ،2021وكشــف تقرير
االدارة عن تمكن قسم االستثمار العقاري من متابعة عروض التأجير المقدمة عن طريق الشركة لعقارات استثمارات الهيئة
لتسكين الشواغر في البنايات.
وانجز القسم  385معاملة في مجاالت مختلفة منها متابعة مستجدات انتهاء اعمال البناء للعقارات ،وكذلك استكمال أعمال
فريق ادخال واسترجاع الوثائق ،كما يجري العمل علي اعتماد إجراءات سير العمل لقسم االستثمار العقاري ،هذا الى جانب
اعداد التقارير الخاصة بعقارات االستثمار الجماعي والمستأجرين واحصائيات الموظفين.

ً
تحصيل عوائد من  23صندوقا

تمكن قسم االســتثمار النقدي من انشاء  20وديعة استثمارية مع إحدى المحافظ االستثمارية التابعة لشركة محلية كبرى.
اســتحقاق  7ودائــع كمــا تم تحصيــل عائد من عــدد  23صندوقا ً اما قسم البحوث والدراسات فقد قام بإعداد عدد من البحوث الفنية
اســتثماريا ً كمــا انجــز القســم  133معاملــة في مجــاالت تصفية ودراسات الجدوى المختلفة للفرص االستثمارية منها قبول عرض
مساهمات في محفظة واحد الصكوك.
لالستثمار اإلسالمي واستبعاد عرضين ودراسة عروض أخرى.
كما واصل قسم اســتثمار األسهم متابعة تطورات االسواق وتنفيذ امــا قســم التســويات فقد قام بإعــداد  3تقارير شــهرية خاصة
عمليات البيع والشراء في اسواق المال المحلية والخارجية واعداد باستثمارات الهيئة واعداد القيود المحاسبية باالستثمارات و22
التقاريــر الدورية عن االداء والتأكد من توافق اســتثمارات الهيئة اخطاراً لديوان المحاسبة واعداد  4تقارير للبنك المركزي ،عمل
مع الضوابط الشرعية من خالل  208معامالت بما في ذلك حضور تقرير ربع ســنوي يوضح نســبه ملكيه الهيئة بجميع الشركات
 32اجتماعا ً وجمعية عمومية ومتابعة اداء  11محفظة وتحصيل المحليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة وبإجمالــي  180معاملة
أربح نقدية من إحدى المســاهمات فضال عن زيادة المســاهمة في مختلفة.
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خالد البناي
مدير إدارة النشاط
التجاري والتركات
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ادارة النشاط التجاري والتركات تواصل
متابعة الرخص والمنقوالت واألسهم والنقدية
انجــزت ادارة النشــاط التجــاري والتــركات اعمالهــا
االعتيادية خالل الربع الرابع من العام  ،2021حيث انجز
قســم نقدية التــركات  159معاملة في مجــاالت التصفية
ودراسة اداء الصناديق والمحافظ وانشاء وكسر واغالق
الودائــع والصناديق والمحافظ والســندات المالية .ويقوم
قســم نقدية التركات بدراسة ميزانيات وجدوى المشاركة
في المشــاريع ومتابعة اداء الصناديق والمحافظ والودائع
االســتثمارية الخاصة بالمشــمولين بالرعاية والشــركات
المديرة لها وتحصيل أرباحها ومطابقة أرصدتها ودراسة
وبحث طلبات االسترداد.
كما انجز قســم الرخــص والمنقــوالت  550معاملة في
مجــاالت تحويــل او الغــاء االقامــات والتراخيص ونقل
المركبات واسترداد قيمتها وتعديل عقد التأسيس وتحصيل
عوائد الرخص .ويقوم قسم الرخص والمنقوالت بتحويل
أو إلغــاء إقامــات العمال من اســم المرحوم إلــى الغير،
وكذلــك يقوم القســم بعمل تنازل عــن الرخصة بعد طلب
الورثة ،وأيضا يقوم بعمــل تفويضات الرخصة التجارية
والقســائم بجميــع أنواعهــا وتعديل عقد تأســيس رخص
الشــركات التجارية ،كما أن القسم مسؤول عن نقل ملكية
المركبــات الخاصــة بالمرحوم إلى الورثــة أو للغير بعد
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توريد نصيب القُصّر.
امــا انجز قســم التركة  8072معاملة تســليم مســتندات
اصليــة ومخاطبات تركة وايقاف طلبــات خدمة واعالن
وبــراءة ذمة واستفســار وكتاب وفتح ملــف وغيرها من
المعامــات .ويعتبر قســم التركة من األقســام الفعالة في
الهيئة حيث تبدأ الخطوة األولى من مسيرة المراجع داخل
الهيئــة منذ فتـــح الملف فيه وحصر التـــركة للمالك على
اختـالف فئاتهـم (مرحوم ،محجور عليه ،رعاية خاصة)
إلى إتمام إجراءات براءة الذمة وانتهاء صفة الهيئة للمالك
إما ببلوغ آخر قاصر ســن الرشــد أو بتحول القوامة لقيم
آخر أو تعديل حكم القوامة أو الرعاية الخاصة.
وانجز قسم أســهم التركات  1279معاملة لحاالت فرز،
وتدقيق ســندات وكتــب وتحويل بين حســابات ومطابقة
كشــوف وارباح األســهم والســندات المالية وبراءة الذمة
وفك الحجز ،واعداد التقارير وانعقاد الجمعيات العمومية.
ويقوم قسم أسهم التركات باستالم األسهم من إدارة الخدمة
والمتابعــة والتأكــد من الرصيد النهائي لألســهم وفرزها
على الورثــة وتحصيل ارباحها والمشــاركة في زيادات
رأســمالها وبيعها او تحصيل ناتج تصفيتها واالكتتاب في
أسهم الشركات الجديدة ،ثم تسليمها لمن يبلغ سن الرشد.

إنجازات الهيئـة

فهد المنصور
مدير اإلدارة العقارية

اإلدارة العـــقـــارية تـحــــول
 4عقـــــارات للشــــركة المــــديرة
تمكنــت اإلدارة العقاريــة المعنية بكافة اإلجــراءات المتعلقة بعقارات القصّر
والمشمولين برعاية الهيئة من انجاز مئات المعامالت خالل الربع الرابع من
العام .2021
كما تمكن قســم التداول العقاري من انجاز  415معاملة منها  33معاملة بيع
وشراء و 62معاملة تقييم و 4حق استغالل اضافة الى االستمارات والسندات
والكتب.
وفيمــا يتعلق بقســم المعامالت العقاريــة فقد انجــز  744معاملة منها 187
معاملة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية و 21معاملة إلدارة التسجيل.
امــا قســم إدارة العقــار فقــد أنجــز  1229معاملــة منها عقــد  3اجتماعات
و 224معاملة ســندات محاسبية و 6تقارير اضافة الى معامالت براءة الذمة
والتفويض والشيكات.
كما قام قسم التحصيل بإنجاز  926معاملة منها  4معامالت لتحويل عقارات
للشركة المديرة لعقارات الهيئة.
وتمــارس االدارة اختصاصاتهــا عبــر عمليات بيع وشــراء وتصفية وتثمين
وتقييم العقارات وإجراءاتها وبما يشمل أيضا فتح الملفات وتخصيص البيوت
واصدار الوثائق وسداد االقســاط والمديونيات ونقل الملكية وغيرها ،اضافة
الــى إدارة ومتابعة العقــارات العائدة للهيئة والمشــمولين بالرعاية واألثالث
الخيرية إدارة شاملة لتحقيق أفضل عائد مالي.

• إنجاز  415معاملة
للتداول العقاري منها
 33معاملة بيع وشراء
و 62معاملة تقييم
و 4حق استغالل
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فهد العنزي
مدير إدارة الشؤون اإلدارية
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إدارة الشئون اإلدارية تابعت تنفيذ
ً
ً
 221قرارا اداريا و 3تعاميم
واصلت إدارة الشــئون اإلدارية اعمالهــا االعتيادية خالل الربع الرابع من
العام  ،2021حيث تمكن قســم شــئون العاملين من إنجاز كشــوف الترقية
باالختيار للموظفين المستوفين الشروط وانجاز أكثر من  8االف إجازة ما
بين دورية ،وطارئة ومرضية وأخرى.
كمــا تــم اســتمرار العمل بنظــام البصمة فــي مراقبة دوام موظفــي الهيئة
واســتخراج كافــة التقاريــر الخاصــة بدوام الموظف ســواء كانــت يومية
أو شهرية أو سنوية وربط التقرير السنوي للموظف وبما يتناسب مع أحكام
وضوابط الدوام الرسمي الوارد من ديوان الخدمة المدنية.
كذلــك تم انجاز  25عملية صرف بدالت الموقع واجتماعات اللجان وفرق
العمل واالضافي ،وإعـداد المذكرات والقرارات اإلدارية والكتب في جميع
المجاالت اإلدارية ضمن قوانين الخدمة المدنية.
كما تابع قســم الخدمات العامة (حركة السيارات) طلبات تنفيذ الخدمة ،فيما
تابع قسم التعيينات وإنهاء الخدمة تنفيذ  28قـرار تعيين ،وإصدار  82كتابا ً
للوزارات والهيئات و 12قـرار استقالة وتقاعد.
وتابع قسم السجل العام  4620كتابا ً وارداً و 4492كتابا ً صادراً و3676
كتاب تراســل إلكتروني وارداً ،و 4147كتاب تراســل إلكتروني صادراً،
كما تابع  221قراراً اداريا ً و 3تعاميم.
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•  28قـرار تعيين و12
قـرار استقالة وتقاعد
خالل الربع الرابع
• استخراج كافة
التقارير الدورية
بدوامات الموظفين

إنجازات الهيئـة

خلود الطواري
مدير إدارة التطويراإلداري
والتدريب

خالل الربع الثالث من العام 2021

تنظيم  49دورة تدريبية تخصصية وعامة
انجــزت إدارة التطوير اإلداري والتدريب خالل الربــع الرابع من العام 2021
تنظيــم  49دورة تدريبيــة موزعــة ما بيــن تخصصية وعامــة بواقع عدد 198
مشــاركاً ،علما بأن الدورات أقيمت .وفق الخطة التدريبية المعتمدة والتي تشــمل
العديــد من المجاالت وتســتهدف عــدداً كبيراً من العاملين فــي مختلف االدارات
واالقسام.
وتم االنتهاء من اســتحداث واعتماد اختصاصات إدارة مكتب المدير العام وجار
اعتماد االختصاصات المحدثة لمراقبة االثالث الخيرية وامانة سر مجلس اإلدارة.
كما تم اعتماد إجراءات سير العمل من قبل مجلس إدارة الهيئة وفق  3مستويات
اشرافية باستثناء إدارة النشاط التجاري للتركات لوجود مقترح الئحة جديدة.

• استحداث واعتماد
اختصاصات إدارة
مكتب المدير العام
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ﻣﺎﺟدة اﻟﻔﺿﺎﻟﺔ
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إدارة العالقات العامة واإلعالم 5 :لقاءات
صحفية وإذاعية وتلفزيونية خالل الربع الرابع
كثفت إدارة العالقات العامة واإلعالم أنشــطتها خــال الربع الرابع من العام
 2021من خالل متابعة اصدارات الهيئة وأهمها النشــرة الفصلية " الوفاء"
والتي تركز على متابعة انشطة وانجازات الهيئة إضافة الى متابعة التواصل
مع وسائل االعالم واعداد المواد االعالمية المختلفة اضافة الى تنظيم االنشطة
والفعاليات ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونجحت االدارة خالل الفترة في ترتيب  5لقاءات صحفية وإذاعية وتلفزيونية
في تلفزيون الكويت وصحف االنباء والراي واعداد وارسال عدد من البيانات
الصحفية المتنوعة لتغطية أنشطة وانجازات الهيئة المختلفة ،وارسالها بشكل
مباشــر لجميــع الصحف الكويتيــة التقليديــة وااللكترونية ،اضافــة الى الرد
المباشــر على جميع استفسارات المراجعين وشكاواهم عبر خدمة الواتساب،
فضال عن المشــاركة فــي تنظيم فعاليات بمشــاركة عدد مــن موظفي الهيئة
والمشمولين برعايتها.
كمــا بــدأت االدارة في تعزيز التواصل بكافة وســائل اإلعــام وكذلك تزويد
جمهور المراجعين بكافة اإلصدارات والكتيبات اإلرشــادية واســتطالع آراء
الجمهور ،كما أعدت العديد من التوضيحات والردود واإلعالنات كما عززت
الهيئة نشاطها على وسائل التواصل االجتماعي.
كذلك قامت اإلدارة باستقبال وفدي الهيئة العامة لشئون اإلعاقة ومركز تقويم
وتعليــم الطفل ،هــذا الى جانب تقديم عــروض وخصومــات لموظفي الهيئة
بالتعاون مع  3جهات محلية.
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• تقديم عروض
وخصومات خاصة
لموظفي الهيئة
بالتعاون مع  3جهات
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طارق الشطي
مدير مركز نظم المعلومات

االنتهاء من مشروع المكتبة اإللكترونية

ً
ً
مركز نظم المعلومات يطور موقعا الكترونيا
لخدمة المفوضين
واصل مركز نظم المعلومات تقديم أحدث البرامج والتقنيات
في مجال تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة
من خالل تطوير البرامج والتدريب عليها وتطبيقها في جميع
إدارات الهيئة وتوفير وصول الخدمة الى المستخدم النهائي
بالشــكل األمثل واالســهل وتقديم الدعم الفني للمســتخدمين
لحل المشاكل المتعلقة باألجهزة والبرامج.
وتم البدء في نظام المالية والمشــتريات وانجاز  % 70من
نظام آلي ومتكامل إلجــراءات التخ ٌزين والصرف ومتابعة
البالغات لمراقبة التشغيل.
كمــا تواصلت أعمــال ادارة انظمة الســرية والصالحيات
والتخزين والصرف ودراسة وتصميم نظام األدلة والبرامج،
واالنتهــاء مــن المكتبة اإللكترونية والتي تســتهدف تحويل
األدلة والبرامج إلى نســخ إلكترونيــة ليتم توفيرها بصورة
آلية لتسهيل عملية البحث والرجوع إلى البرامج بسالسة.
اما أعمال الربط مع الجهات االخرى فقد تم التقدم في الربط
مع وزارة الداخلية وبنك االئتمان وهيئة شــئون االعاقة كما
تواصلت اعمال التطوير.

كذلــك تم انجــاز  % 80من نظــم اإلدارة المالية للعمليات
المحاســبية الخاصة برفع المستوى المعيشي ،فيما تم وقف
مشــروع تعديل النظام المحاســبي بناء علــى طلب االدارة
المالية وتم انجاز مشــروع حفظ واسترجاع الوثائق ،ونظام
الجــرد والتطبيــق الحكومي الموحد للخدمــات االلكترونية
(نظام سهل).
كمــا تم انجــاز نظام إدخال األســهم للمشــمولين برعاية
الهيئــة مع كافــة العمليــات المتعلقة باألســهم من أرباح
واكتتاب ،وتم البدء في نظام المالية والمشتريات ،اضافة
الــى تدريب الموظفيــن الجدد على الهواتــف الذكية الى
جانــب تطويــر موقع الكتروني جديــد لخدمة المفوضين
تحت اسم عيالنا.
وقام المركز بتحديث بيانات األنظمة والقيام بتعديالت على
كل ما يخص غرفة التشــغيل وتدريــب موظفي الهيئة على
إدارة العمــل عن بعد ،وكذلك تطويــر خدمات الربط لنظام
التراسل اإللكتروني الحكومي ،اضافة الى توفير صالحيات
للعمل عن بعد لموظفي الهيئة.
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مدير اإلدارة القانونية
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اإلدارة القانونية تداولت  528قضية متنوعة
خالل الربع الرابع من العام 2021
واصلت اإلدارة القانونية نشــاطها في مجال دارسة الدعاوى المتعلقة بالهيئة
أمــام الجهات القانونيــة الحكومية والبــت فيها وإبداء الــرأي القانوني وحل
المشــاكل االستشارية ودراســة الطلبات الخاصة بالديون ومدى قبولها تحت
وصاية الهيئة وذلك خالل الربع الرابع من العام .2021
وبلــغ عدد القضايــا المتداولــة بأنواعها (أحوال شــخصية وتجاري ومدني
وإداري وعمالي) التي تم التعامل معها  528قضية خالل الفترة فيما صدرت
احكام في  255قضية ،كما انجز قســم الرأي والعقود  756معاملة تشــمل
توكيالت وعقوداً وآراء ،كذلك انجز قسم الديون  626ملفا ً للحجز والديون.
كما نجح قسم اإلعالن ومتابعة القضايا في تحصيل نحو  73.4ألف دينار
يذكــر أن اإلدارة القانونية تختــص بمهمة إعداد النظم والقــرارات واللوائح
التي تستوجبها طبيعة العمل في الهيئة بما يحقق مصالح القصر والمشمولين
برعايتهــا والمحافظــة علــى أموالهم وكذلك حل الخالفات التي قد تنشــأ بين
الورثة بصورة ودية قبل اللجوء إلى القضاء.
كمــا تقــوم اإلدارة بإعداد كافــة القضايا والدفوع أمام القضاء وإرســالها إلى
إدارة الفتوى والتشــريع .وكذلك الرد على األقســام واإلدارات المختلفة فيما
يتعلق بالشق القانوني لعملها وكل ما يحال إليها من اإلدارة العليا من مذكرات
وطلــب آراء قانونيــة وإصدار قرارات الحجر والقوامــة وإبداء الرأي حول
ديون التركات والرد على إدارة التنفيذ فيما يتعلق بالحجز التنفيذي والتحفظي.
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• قسم الديون أنجز
 626ملفًا وقسم اإلعالن
ومتابعة القضايا واصل
تحصيل المستحقات
• قسم الرأي والعقود
أنجز  756معاملة
تشمل توكيالت
وعقودًا وآراء

إنجازات الهيئـة

جمال الفيلكاوي
مراقباألثالثالخيرية

مراقبة األثالث الخيرية:
 19دراسة للمشروعات الخيرية
واصلت مراقبة األثالث الخيرية نشــاطها خالل الربع الرابع
من العام  2021عبر العديد من المعامالت التي تخص 30
ثلثا ً خيريا ً بالتعاون مع اإلدارات المختصة ،وإعداد الدراسات
عن وضع وتنمية األثالث الخيرية والمشاريع الخيرية ومنها
صرف دفعات نقديــة لدار الزنكي وإجراء  12بحثا ً لطلبات
صرف مســاعدات اجتماعية ،فضال عن الزيارات الميدانية،
هــذا الى جانب تطوير العمل في المراقبة ،واعداد دراســات
بشأن حفظ وتنمية االثالث الخيرية.
كما تابعت المراقبة  19دراسة للمشروعات الخيرية المتنوعة
واعداد  5دراسات لحفظ وتنمية االثالث الخيرية.
يذكــر أن رؤيــة مراقبة األثــاث الخيرية تنطلــق من إحياء
السنة الكريمة وهي الثلث الخيري (الوصية) وتطوير أساليب
تنفيذها وفق أحكام الشــريعة اإلســامية .حيث أنفقت الهيئة
من األثالث الخيرية على العديد من المســاعدات للمستحقين

منها المساعدات الدورية والمساعدات الدراسية والمساعدات
المالية لعالج أبناء وأحفاد أصحاب األثالث الخيرية وشــراء
األضاحــي وذلك تنفيذاً لنــص الوصايا من أصحاب األثالث
الخيرية.
وتعمل المراقبة انطالقا ً من القانون رقم  67لسنة  1983في
شــأن إنشــاء الهيئة والمواد  9و  10و  109من الدستور و
القانـــون رقم  4لسنة  1974فـي شـأن إدارة شئـون القصّر
و المرســــوم بالقانــــون رقـــم  67لسنــــة  1980بإصدار
الـقـــانون المدنــي حيــث تنص المــادة  2من قانون إنشــاء
الهيئــة رقــم  67لســنة  1983على "إدارة أمــوال األثالث
التــي يوصى بها على يدها أو التــي تعين عليها" .كما تنص
المادة " 11أن يكون استثمار أموال القصّر وناقصي األهلية
أو فاقديهــا وكذلك أموال األثــاث وغيرها من األموال التي
تديرها الهيئة وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية".
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ً
الكويت حلت في المرتبة الـ 58عالميا والرابعة عربيا
في مؤشر الرخاء واالزدهار العالمي لعام 2021
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• يعتمد على  12ركيزة في
ثالثة مجاالت أساسية
لالزدهار تشمل المعايير
الشاملة للمجتمعات ،وبيئة
االستثمار واالقتصادات
المفتوحة ،والظروف
المعيشية والصحية
والتعليمية لألشخاص

حلــت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا ً والـ 58عالميا ً في
مؤشر الرخاء واالزدهار العالمي لعام  2021الصادر عن
معهد ليغاتوم البريطاني.
ومؤشــر الرخاء واالزدهار هو تصنيف سنوي تم تطويره
بواســطة معهــد ليغاتوم ،ويســتند المؤشــر إلــى مجموعة
متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة ،والنمو االقتصادي،
ونوعية الحياة ،والصحة ،والتعليم ،والرفاهية الشخصية.
والغرض من المؤشــر هو تســليط الضوء على نقاط القوة
والضعف في الدول لتحديد الخيارات االقتصادية التي يجب
القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات شاملة ،وفتح المجال أمام
االبتكار ،وتمكين الناس من تحقيق الرخاء.
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ويقيس المؤشر أداء  167دولة ،باالعتماد على  12ركيزة
في ثالثة مجاالت أساسية لالزدهار تشمل المعايير الشاملة
للمجتمعــات ،وبيئــة االســتثمار واالقتصــادات المفتوحة،
والظروف المعيشية والصحية والتعليمية لألشخاص.
عربيــاً ،حلت اإلمــارات « 41عالمياً» في المرتبة األولى
تلتهــا قطر « 46عالمياً» ،ثــم البحرين « 56عالمياً» ،ثم
الكويت « 58عالمياً» ،ثم سلطنة عمان « 67عالمياً» ،ثم
السعودية « 75عالمياً».
وعلى الصعيــد العالمي ،جاءت الدنمــارك في رأس قائمة
أكثر الدول ازدهاراً ،ومن ثم النرويج فالســويد ،تليها فنلندا
وبعدها سويسرا.

منــــوعــــات

ً
ً
الكويت األولى عربيا والـ 50عالميا
في مؤشر التقدم االجتماعي لعام 2021
تقدمــت دولــة الكويــت لتحتــل المرتبة األولى عربيــا ً والـــ 50عالميا ً في مؤشــر التقدم
االجتماعــي لعــام  2021بتحقيقها  75.32نقطة ضمن المؤشــر الذي تصدره مؤسســة
"سوشيال بروجرس إمبيراتيف" األمريكية غير الربحية ،وشمل  168دولة.
كمــا احتلت المرتبة الـ 15على مســتوى العالم من حيــث نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ،والذي بلغ  49.854دوالراً.
ويســتند المؤشــر في منهجيتــه لتصنيف الدول إلــى قياس كل من :االحتياجات البشــرية
األساســية كالرعاية الطبية األساســية والتغذية ،والمياه والصــرف الصحي ،والمالجئ،
واألمــن الشــخصي ،إضافة إلى أساســيات الرفاهية مــن خالل الحصول علــى المعرفة
األساسية ،والوصول إلى المعلومات واالتصاالت ،والصحة ،والجودة البيئية .وإلى جانب
ذلك يركز على الفرص المتمثلة بـ"الحقوق الشــخصية" ،والحرية الشــخصية واالختيار،
والتسامح واالندماج ،والحصول على التعليم المتقدم.
ويرى الخبراء أن المؤشــر االجتماعي يتميز عــن المقاييس األخرى المتعلقة بالتنمية في
اإلطــار المفاهيمي من حيث التركيــز على األبعاد غير االقتصادية لألداء الوطني ،ونهج
قياس يعتمد على مؤشرات النتائج ،بدالً من مقاييس المدخالت ،واتفق الباحثون على ثالثة
عناصر واسعة للتقدم االجتماعي ،وهي :االحتياجات البشرية األساسية ،وأسس الرفاهية،
والفرص.

• تصدره مؤسسة
«سوشيال بروجرس
إمبيراتيف»
األمريكية غير
الربحية ويرتكز على
االحتياجات البشرية
األساسية ،وأسس
الرفاهية ،والفرص
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الكويت تحل في المرتبة الرابعة عربيا و47
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عالميا في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021
ـص ـ ــر
الهي ـ ـئـ ـ ــة الـ ـع ـ ـ ــام ـ ــة لشـ ـ ـ ـ ـئ ــون ال ُق ـ ـ ـ ـ َّ
Public Authority for Minor Affairs
Issue No.19 JAN 2022

حلت الكويت في المرتبــة الرابعة عربيا ً و 47عالميا ً في
مؤشر السعادة العالمي لعام  2021الذي صدر عن شبكة
حلــول التنمية المســتدامة التابعة لألمــم المتحدة .ويركز
التقريــر الــذي غطــى  149دولة في العالــم ،على قياس
الرفاهية الذاتية لتتبع وشــرح جودة الحياة في جميع أنحاء
العالــم ،ويعتمد على ثالثة مؤشــرات رئيســية هي :تقييم
الحيــاة ،والمشــاعر اإليجابية ،والمشــاعر الســلبية لدى
الشــعوب ،كمــا يركزعلى ســتة متغيرات رئيســية تدعم
الرفاهيــة هي :إدراك الفســاد ،والناتــج المحلي اإلجمالي
للفرد ،والحرية الشخصية ومتوسط العمر المتوقع والدعم
االجتماعي والسخاء.
عربياً ،حلت البحرين في المرتبة األولى في مؤشر السعادة
وفــي المرتبة  22عالمياً ،تلتها اإلمارات في المرتبة 25
عالمياً ،والسعودية  26على العالم ،ثم الكويت في المرتبة
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 ،47وليبيا  80على العالم ،ثم المغرب  ،106ثم الجزائر
 ،109والعراق  ،111وتونس  ،122وفلســطين ،125
واألردن  ،127ومصــر  ،132وموريتانيــا في المرتبة
 134عالمياً ،وأخيراً اليمن .141
عالميــاً ،جاءت فنلندا أوالً ،تلتها الدنمارك ،ثم سويســرا،
وآيســلندا ،وهولندا ،والنرويج ،ثم السويد ،ولوكسمبورغ،
ثم نيوزلندا ،والنمسا عاشراً.
وتجدر اإلشــارة إلى أن التصنيفات في هذا المؤشر تستند
إلى متوســط االستطالعات من الســنوات الثالث السابقة،
لكن بســبب أهمية قيــاس تداعيات آثار فيــروس كورونا
على رفاه الشــعوب وســعادتها ،تم قياس دول العالم وفق
جدولين ،األول يقارن نتائج  2020مع  2017و،2019
والثاني يركز على اســتطالع  2020ومقارنة نتائجه مع
بيانات  2018و.2019

منــــوعــــات

الكويت تقدمت  6مراكز
في مؤشر االبتكار العالمي لعام 2021

تقدمت الكويت  6مراكز في مؤشر االبتكار العالمي لعام  ،2021واحتلت المرتبة 72
عالمياً ،بعدما كانت في المرتبة  78بتصنيف العام الماضي .وفي المؤشر الذي تصدره
المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف ،حلت الكويت في المرتبة الخامســة عربياً.
واستند التقرير إلى  7محاور رئيسية ،وهي :تقييم المؤسسات والذي جاءت فيه الكويت
بالمرتبة  ،86و 69في الموارد البشــرية واألبحاث ،و 43في البنية التحتية ،و 94في
تطور الســوق ،و 100في تطور األعمــال .وحلت الكويت في المرتبة  60بمخرجات
المعرفة والتقنية ،و 89في مخرجات االبتكار.
ويقيس مؤشر االبتكار العالمي  2021نبض أحدث اتجاهات االبتكار العالمية ويصنف
أداء النظام اإليكولوجي لالبتكار في  132اقتصا ًدا ،مع تسليط الضوء على نقاط القوة
والضعف في االبتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه .ويعتمد التقرير في القسم الجديد
الخــاص بتعقــب االبتكار العالمــي على مجموعة مختارة من المؤشــرات ،بما في ذلك
التأثيرات على نفقات البحث والتطوير أو النفاذ إلى تمويل االبتكار ،لتكوين وجهة نظر
حول تأثير جائحة كوفيد  19-على أداء االبتكار العالمي.

• يسلط الضوء على
نقاط القوة والضعف
في االبتكار
والفجوات الخاصة
في مقاييسه
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مساهمات
مضاوي العثمان

رئيس قسم االعالم
إدارة العالقات العامة واالعالم

عقل .هبه ...
لكل ٍ
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لـكل منـا قـدرات خاصـة ومواهـب خصـه هللا بهـا عـن اآلخريـن  ،فتـش عـن نقـاط
قوتـك واسـتخدمها ونقـاط ضعفـك وحاول أن تتخلـص منها وأن تسـتبدلها بنقاط قوة.
لـكل منـا مسـاره فـي الحيـاة وسـرعته الخاصـة فـي الوصـول ألهدافـه ،فلـو قارنـت
نفسـك مـع غيـرك سـوف تصـاب باإلحبـاط أو بالغـرور ،اعـرف مسـارك فـي الحياة
وتمسـك بـه جيـداً وسـر فيـه حتـى النهايـة دون أن تقـارن نفسـك بـأي أحـد حولـك .
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ تضعك ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺿﻌﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳن ﻷﻧﻚ ﺗﻨﻈﺮﻋﺎﺩﺓ ﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ،ﺍﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﺗﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻚ ﺗﺼﺎﺏ
ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴك ﺛﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﺧﻠﻚ
ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮة ﻭﺟﻤﺎﻝ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮوﻦ  ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ نقـاط ﺟﻤﺎﻝ وﻗﻮﺓ وإيجابيـة.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ
ﻛﻠﻪ ﻋﻴﻮﺏ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪ ،ﻓﺄﻧﻈﺮ ﺇﻟﻲ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻚ ﻭﺍﻣﺘﻠﺊ ﻗﻮﺓ ﻭﺷﻜﺮاً ﻪﻠﻟ ﺛﻢ
ﺍﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻚ.
عندمـا تقـارن نفسـك باآلخريـن ،تعيـش حالـة خـوف ،وضعـف فـي تقديـر الـذات،
فتفكـر كثيـراً كيـف تنافسـهم ،فتبـدأ باالبتعـاد عـن النجـاح والوصـول لمبتغـاك  ،فكن
اكثـر جديـة وحـاول عـدة مـرات لتحصـل علـى مـرادك  ،ولكـن قـد تكـون المقارنـة
أحيانـا ً مفيـدة حيـث إنهـا تعـد مصـدراً لكشـف سـلبياتنا لكنها تكـون الحـل لبعض منها
فالمقارنـة هـي خطـوه للتخلـص من السـلبيات الموجـودة داخلنا وقد تصـاب باإلحباط
وعـدم الرضـى عـن نفسـك  ،حتـى تكتشـف معالمـك السـيئة وتحـاول معالجتهـا وهذا
يعتمـد علـى شـخصيتك .
يجـب أن تعـرف إن النجـاح ليـس مفتـاح السـعادة ،فالعكـس صحيـح ..السـعادة هـي
مفتـاح النجـاح.
الشـخص السـعيد سـيفكر بإيجابيـة ويعمـل وهـو مصـدق إنـه يـؤدى عملا جيـدا يأمل
أن يوصلـه للنجـاح  ،مقارنـة نفسـك باآلخرين سـتجعلك ال تشـعر بأي نجـاح قد تكون
أنـت تحققـه ممـا يجعلـك ال تكمل وتفشـل.
إضـاءة « :كل انسـان ناجـح لديـه قصـة مؤلمـة وكل قصـة مؤلمـة لهـا نهايـة ناجحـة،
تقبـــل األلـــــم واستعـــــد للنجـــــاح  ،فنحن ال نستطيع ان نغير الماضي لكن نستطيع
ان نغيـر الحاضر لمسـتقبل افضل».
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