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ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ
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إلدارة أموالهم.
• إدارة أمــوال األثــاث التــي يوصى بها على يدهــا أو التي 

ُتَعّين عليها.
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 فـي اطـار خطـة التنميـة الوطنية والمنبثقـة عن رؤية 
دولة الكويت بحلول عام 2035، والمعتمدة على سـبع 
ركائـز أساسـية هـي تحقيـق مكانـة دوليـة متميـزة، 
وبنيـة تحتيـة متطـورة، ورعايـة صحيـة عاليـة الجودة، 
واقتصـاد متنـوع مسـتدام، وبيئـة معيشـية مسـتدامة 
، ورأس مـال بشـري إبداعـي، وإدارة حكوميـة فاعلـة 
تنفيـذ  علـى  القصـر  لشـئون  العامـة  الهيئـة  تحـرص 
كل مـا يتصـل بتحقيـق تلـك االسـتراتيجية فـي مجاالت 

. عملها

اإلدارة  ركيـزة  لتنفيـذ  الحكومـة  سـعي  سـياق  وفـي 
الحكوميـة الفاعلـة فقـد تم البـدء في مشـاريع إلصالح 
معاييـر  لتعزيـز  والبيروقراطيـة  اإلداريـة  الممارسـات 
اطـالق  الـى  اضافـة  الرقابيـة،  والمسـاءلة  الشـفافية 
العديـد مـن الخدمـات االلكترونية، فضال عـن رفع قدرة 
المـوارد البشـرية العاملـة في مختلف االجهـزة، تواصل 
الهيئـة ومنـذ سـنوات برامجهـا المكثفـة فـي مجاالت 
الخدمـات عبـر الشـبكة والربـط والتراسـل االلكترونـي 
مـع العديـد مـن الجهـات، إضافـة الـى برامـج تدريـب 

وتأهيـل لنحـو الـف من كوادرهـا على مختلـف مجاالت 
العمـل وبمعـدل 600 مسـتفيد سـنويا.

وفـي مجال إصـالح الممارسـات اإلداريـة والبيروقراطية 
لتعزيـز معاييـر الشـفافية والمسـاءلة الرقابيـة، اتخذت 
لتقليـص  واالجـراءات  القـرارات  مـن  العديـد  الهيئـة 
الخدمـات  وميكنـة  وتسـريعها  المسـتندية  الـدورة 
واتاحـة عدد منها عبر شـبكة االنترنـت فضال عن تعزيز 
نظـم وآليات الرقابة والمسـاءلة والشـفافية واالفصاح 

داخـل الهيئـة ومنهـا آليـات االدارة التنفيذيـة.

العامـة  األمانـة  ان تسـهم تكليفـات  الهيئـة  وتأمـل 
لمجلـس الـوزراء لقياديـي مختلـف الجهـات الحكوميـة 
لتطويـر  بموافاتهـا بمرئيـات كل جهـة ومقترحاتهـا 
المشـروعات  وحصـر  المشـكالت  ومعالجـة  العمـل 
اتخـذت  التـي  واإلجـراءات  تنفيذهـا  الجـاري  والقضايـا 
الرقابيـة فـي مواصلـة  الجهـات  للحـد مـن مالحظـات 
الحكوميـة  لـإدارة  والوصـول  االداء  تطويـر  مسـيرة 

المنشـودة. الفاعلـة 
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قال
الوزير

ــة  ــ ــر الدول ــ ــدل ووزي ــ ــر الع ــ ــد وزي ــ أك
ــــس  ــــس األمــــة رئيــــس مجل لشــــئون مجل
إدارة الهيئــــة العامــــة لشــــئون القصــــر 
المستشــــار د. فهــــد العفاســــي حــــرص 
ــــالد وســــمو  ــــر الب ــــب الســــمو أمي صاح
ــــس  ــــن وســــمو رئي ــــي عهــــده االمي ول
مجلــــس الــــوزراء والحكومــــة بمختلــــف 
جهاتهــــا علــــى دعــــم ورعايــــة القصــــر 
ــــون  ــــا يحتاج ــــع م ــــر جمي ــــام وتوفي واأليت

إليــــه.

وقــــال د.العفاســــي أن التحديــــات الحالية  
تشــــكل عبئــــًا ومســــؤولية فــــي زيــــادة 
العطــــاء والعمــــل الــــدؤوب والمزيــــد مــــن 

ــــة«.  الجهــــد فــــي هــــذه المرحل
ــــه ســــيواصل  واوضــــح د. العفاســــي ان
ــي  ــ ــط ف ــ ــروعات والخط ــ ــذ المش ــ تنفي
ــي  ــ ــة لوزارت ــ ــات التابع ــ ــف الجه ــ مختل
ــة  ــ ــا الهيئ ــ ــاف ومنه ــ ــدل واالوق ــ الع
ــــز  ــــع تعزي ــــر م ــــئون القص ــــة لش العام
ــــة واالفصــــاح  ــــق والرقاب برامــــج التدقي
والشــــفافية فــــي مختلــــف مراحــــل العمــــل 
ــــام  ــــال الع ــــة الم ــــى حماي ــــد عل والتأكي
ــــي  ــــوى ف ــــة قص ــــن أهمي ــــالء المواط واي

ــــات. ــــم الخدم تقدي

وأضــــاف أن »هنــــاك مجموعة تشــــريعات 
نعمــــل علــــى إنجازهــــا تمهيــــدًا إلقرارهــــا 

الهيئة حريصة
على تعزيز سالمة ومتانة 
سياستها االستثمارية 
وتحقيق أعلى العوائد 

الممكنة

وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لشئون القصر المستشار د. فهد العفاسي:

زيادة الجـهد والعطــاء والعمــل الــدؤوب 
الستكمال المشاريع والخطط بمختلف الجهات
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ــا  ــ ــة، ومنه ــ ــــس األم ــل مجل ــ ــن قب ــ م
المصالــــح  تعــــارض  حظــــر   قانــــون 
ــــل  ــــق، وتعدي ــــون التوثي ــــل قان وتعدي
ــة  ــ ــة لمكافح ــ ــة العام ــ ــون الهيئ ــ قان
الفســــاد )نزاهــــة(، وقانــــون حــــق 

ــات«. ــ ــى المعلوم ــ ــالع عل ــ االط

العامــــة  الهيئــــة  حــــرص  وأكــــد 
لشــــؤون الُقصــــر علــــى تعزيــــز ســــالمة 
ــــاه  ــــتثمارية تج ــــتها االس ــــة سياس ومتان
المشــــمولين برعايتهــــا، وتحقيــــق أعلــــى 
ــــام الفــــرص  ــــر اغتن ــــة عب ــــد الممكن العوائ
المجديــــة المتاحــــة المتنوعــــة قطاعيــــا 
االدوات  مختلــــف  وعبــــر  وجغرافيــــا 

والعمــــالت و بشــــكل آمــــن ووفــــق الحــــد 
ــــن المخاطــــر. ــــى م االدن

ــــق  ــــي تحقي ــــت ف ــــة نجح ــــح أن الهيئ واوض
العديــــد مــــن اإلنجــــازات االخــــرى والســــيما 
ــة  ــ ــة والتربوي ــ ــاالت االجتماعي ــ ــي المج ــ ف
ألبنائهــــا وذويهــــم، فضــــال عــــن تطويــــر 
خدماتهــــا باالرتــــكاز علــــى التقنيــــات 
ووســــائل االتصــــال والنظم الحديثــــة، وإجراء 
ــــن مــــن  ــــن التســــهيالت للمراجعي ــــد م العدي
خــــالل ربــــط الهيئــــة إلكترونيــــا مــــع العديــــد 
ــان  ــ ــــك االئتم ــا بن ــ ــات ومنه ــ ــــن الجه م
ــــة للمقاصــــة ووزارات  والشــــركة الكويتي

ــــي«. ــــم العال ــــدل والشــــؤون والتعلي الع

تطوير 
مختلف الخدمات وتسهيل 

اإلجراءات باالرتكاز على 
التقنيات ووسائل االتصال 

والنظم الحديثة 
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أعرب وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار د.فهد العفاسي 
عن تقديره لجهود كل المسؤولين والعاملين في الهيئة في تحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة.

وأشــاد العفاســي في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم األربعاء الموافق 17 يوليو 2019 بجهود أعضاء 
مجلس اإلدارة والمدير العام وجميع العاملين بالهيئة لحرصهم على تحقيق الرسالة النبيلة للهيئة في ظل الرعاية السامية لسمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وتوجيهات سمو الشيخ جابر مبارك 

الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واســتعرض المجلــس خالل االجتماع عدة مواضيــع أهمها التقرير الخاص باســتثمارات الهيئة حتى 30 يونيــو 2019 والتقرير ربع 
الســنوي األول لعام 2019 عن أعمال إدارات الهيئة لعام 2019 كما اســتعرض اإلجراءات والمعالجات التي اتخذتها الهيئة بشــأن 

مالحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية )2019-2018(.

مجلس اإلدارة استعرض تقريرا عن استثمارات الهيئة 
واإلجراءات المتخذة لمعالجة مالحظات ديوان المحاسبة

تقارير 
وإنجازات
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تدريب 328 من موظفي الهيئة
عبر 53 دورة خالل 9 شهور

 نفــذت إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب خالل الفترة ما بيــن أول أبريل ونهاية ديســمبر من العام 2019 عــدد 53 دورة تدريبية 
بمشــاركة 328 مــن موظفي الهيئة من كافة اإلدارات بهدف تطوير معلومــات موظفي الهيئة ووقوفهم على كافة المتغيرات 

المرتبطة بوظائفهم.
واوضحــت االدارة أنهــا تطبق االجراءات المعيارية  في اعداد البرامج التدريبية وفق خطوات مدروســة تبــدأ بمرحلة التخطيط التي 
تشــمل تحديد االحتياج التدريبي واعداد الخطة التدريبية و اعتمادها، واســتقبال العروض الخاصة بالدورات والشــركات ثم االختيار 
ومراجعة المادة العلمية. ثم مرحلة التنفيذ وتشــمل  مخاطبة اإلدارات حســب البرنامج واستقبال الترشيحات لعقد الدورة في بيئة 

مناسبة ثم مرحلة التقييم وتشمل قياس مستوى رضا المتدربين عن الدورة واعداد تقارير عن البرامج.
واكدت االدارة حرصها على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تساهم في إثراء المعرفة العلمية لتحقيق قيمة مضافة عمليه ومهنيه 
وفــق مســتويات ترتقي إلى تطلعات اإلدارة العليا، وذلك من خالل تأهيل و تدريــب موظفين أكفاء قادرين على القيام بأعمالهم 

ومسؤولياتهم بمعايير أعلى لإنتاجية والكفاءة  والجودة واالبداع.

الهيئة شاركت بمؤتمري
»مستقبل يتحقق« و»المصرفي العالمي« 

شــاركت الهيئة العامة لشئون القصر بوفد ترأســه المدير العام براك علي الشيتان في مؤتمر )مستقبل يتحقق( الذي نظمته 
وزارة الكهرباء والماء بحضور وزير الكهرباء والماء دكتور / خالد الفاضل. والذي شــهد تدشــين اســتراتيجية وزارة الكهرباء 

والماء، بعنوان »مستقبل يتحقق«، 
كمــا شــارك مدير عام الهيئة من خالل عضويتهفي مجلس إدارة بيت التمويــل الكويتي )بيتك( في المؤتمر المصرفي العالمي 
)صياغة المستقبل( الذي نظمه بنك الكويت المركزي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح حفظه 

اهلل امير البالد.
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كثف  قطاع  شـــئون  رعاية  القصر  نشـــاطه  خـــالل  الربع  الثالث  مـــن  العام  2019 
وانجزت إدارة  الرعايـــة  االجتماعية  والتربوية   أنشــــــطة  متنوعة  أهمها تنظيم 
رحلة حـــج لعدد 187 قاصـــرًا ويـــوم ترفيهي للقصر فـــي انفينيتـــي ويوم آخر 

في ســـينما فوكس.

 كذلك تـــم تنظيم عـــدة فعاليـــات في إطـــار العودة للمـــدارس شـــملت يومًا 
ترفيهيـــاً بالمركـــز العلمـــي ونـــدوة ألمهـــات المشـــمولين بوصايـــة الهيئة 
ومشـــروعاً لدروس التقوية ومســـاعدات الحقيبة المدرســـية لعدد 2553 قاصرًا 
الى جانـــب تكريـــم المعلمين والمعلمـــات في المـــدارس احتفاال بيـــوم المعلم.

كمـــا تمكنت االدارة الهندســـية من االســـتعداد لطرح بناية الرقعـــي عبر تعديل 
المســـتندات النهائية وفقا للقيمـــة التقديرية النهائية، واســـتخراج رخص البناء 
من قبـــل المكتب االستشـــاري لبناية حولـــي 87 واالنتهـــاء من أعمـــال البناء 

وتســـلم مشـــروع عمارة حولي قســـيمة 51 و52 تمهيدا للتأجير.

• أكثر من 31 ألف 
معاملة عبر فروع  األحمدي  
 و الجهراء    و برج   التحرير    
 وجليب   الشيوخ والقرين               

تقارير 
وإنجازات

قطاع   شئون   رعاية   القصر   ينجز معامالت             
لطرح وترخيص وتأجير 3 عقارات

س
برج

د ال
حم

م.

اية
لرع

ام 
الع

ير 
مد

ب ال
نائ

صر
الق

ن 
ؤو

 ش



11 SEPTEMBER 2019 Issue No.10

  v

• مواصلة تقديم 
مساعدات ضعف الدخل 
وتسديد الديون وبدل 
اإليجار والكهرباء والماء

امـــا ادارة ماليـــة القصر فقـــد واصلـــت متابعـــة التحويـــالت البنكيـــة الخاصة 
بالمصاريـــف مـــع إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربويـــة.

وانجـــزت ادارة الخدمة والمتابعـــة تعديالت نماذج المنقوالت بالتنســـيق مع ادارة 
النشـــاط التجـــاري ومركز نظـــم المعلومات  ومواصلـــة  عمليات  الصـــرف  والكتب 

واالستفسارات.                

  وقدمـــت اإلدارة  358  ألف  دينـــار  كمســـاعدات  دورية  خالل  شـــهر  يونيو  2019 
 وعيـــد  الفطر  اســـتفادت  منها  1646  أســـرة  تضـــم  5128  فرداً .                                                                                                                             

 وبلـــغ  إجمالي  المســـاعدات  المقدمة  عبـــر  مراقبـــة  البحث  االجتماعي  لمســـاعدة 
 األثاث  وتأمين  ورفع  المســـتوى  المعيشـــي  من  حســـاب  وزارة  الماليـــة  خالل  الربع 

 الثالـــث  من  العام  الجـــاري  نحـــو  610  االف  دينار                                                                                                                              
كما تـــم تقديم مســـاعدات البحـــث االجتماعي الخاصـــة بضعف الدخل وتســـديد 
الديون وبـــدل االيجـــار والكهرباء والمـــاء خالل الربـــع الثالث من العـــام 2019 

لنحو 156 أســـرة. 

إدارة الفروع الخارجية: 

برج التحرير:

109 
 معامالت

جليب الشيوخ:

305
 معامالت

الجهراء:

9862  
 معاملة

األحمدي:

20822 
معاملة

القرين:

21
معاملة

 31119  معاملة  خالل  الربع  الثالث  من  العام  2019

 أنجزت  إدارة  الفـــروع  الخارجية  31119  معاملـــة  خالل  الربع  الثالث  مـــن  العام  2019  عبر  فروعهـــا  التابعة،  حيث  انجز 
 فرع  األحمـــدي  20822  معاملـــة  فيما  انجز  فـــرع  الجهـــراء  9862  معاملة  وفرع  بـــرج  التحرير  109  معامـــالت  وأخيرا 

 فرع  جليب  الشـــيوخ 305  معامـــالت  متنوعة، و21 معاملة لفـــرع القرين .                                                                                                                                                           
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• نسبة إشغال عقارات 
الهيئة وصلت 96 % مع 

تسلم عقارين بعد إنجازهما 
تمهيدا لتأجيرهما

عــزز  قطاع  تنمية  أموال  القّصر  خالل  الربع  الثالث  مــن  العام  2019  أداءه  وذلك من 
خالل انجاز 12660 معاملة عبر  إداراته  المختلفة:  العقارية  وإدارة  النشــاط  التجاري 
 والتــركات  وإدارة  االســتثمار  وذلك  بدعم  من  قســم  البحوث  والدراســات  وقســم 
 التســويات.  حيث  تم تســلم عقارين بعد انجازهما تمهيــدا لتأجيرهما، فيما بلغت 
نسبة إشغال عقارات الهيئة نحو 96 % كما تم التدقيق على بيان تقرير استثمارات 

الهيئة.

وفــي مجــال التداول العقاري تم انجــاز 293 معاملة منها 48 معاملة بيع وشــراء 
وتصفية و58 عملية تقييم من خالل 6 شركات، كما تم انجاز 136 معاملة للتسجيل 
العقاري والرعاية الســكنية وغيرها، هذا الى جانب 1488 معاملة إلدارة العقارات 
مــن بينها ممارســة عقد التأميــن واختيار مدير للعقــارات عبر لجنــة المناقصات 

المركزية، فضال عن 689 معاملة للتحصيل.

وعلــى صعيد إدارة النشــاط التجاري والتــركات تم انجاز معامالت ألنشــاء وتجديد 
ودائع اســتثمارية، اضافة الــى تصفية صندوق وتوزيع اربــاح 8 صناديق، هذا الى 

إنجاز معامات إلنشاء وتجديد ودائع استثمارية

قطاع  تنمية  أموال  القّصر ينجز ممارسة عقد التأمين 
واختيار مدير للعقارات عبر لجنة المناقصات

تقارير 
وإنجازات
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• إنجاز 293 معاملة منها 
48 للبيع والشراء والتصفية 

و58 عملية تقييم عبر 6 
شركات

جانب 7372 معاملة لقســم التركة و1084 معاملة السهم التركات لالكتتاب في 
اســهم شــركات جديدة وزيادة رؤوس االموال وتحصيل االربــاح النقدية والمنح 
المجانية وتصفية حســابات لبعــض المراحيم وحضور جمعيــات عمومية وتصفية 

إحدى الشركات.

من جهة أخرى تم حصر أســماء من بلغوا ســن الرشــد لتســليمهم مستحقاتهم 
وأصولهــم الموجودة لدى الهيئة بالتعاون مــع االدارات االخرى ذات الصلة داخل 

الهيئة والشركة االستثمارية المتعاقد معها في هذا الشأن.

وفــي اطار تعزيز التعــاون مع جهات التدقيق والرقابة تم الرد على استفســارات 
ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق والجهات االخرى.

كمــا تمت متابعة تنفيــذ الخطة التنفيذية للقطاع في الربــع الثالث بما في ذلك 
تحويل إحدى المحافظ في شركة خاصة واالجراءات الخاصة بأحد المحجور عليهم، 
الــى جانــب متابعة االعمال الدوريــة والتي تضمنت أكثر مــن 5 آالف معاملة منذ 

بداية العمل بنظام التراسل الجديد.



14SEPTEMBER 2019Issue No.10

في  الربع  الثالث  من  العام 2019

»القانونية«  تعاملت  مع  174  قضية

واصــل  قطــاع  القانونيــة  واألثالث  الخيرية  نشــاطه  فــي  مجال  دارســة  الدعاوى 
 المتعلقة  بالهيئــة  أمام  الجهات  القانونية  الحكومية  والبــت  فيها  وإبداء  الرأي 
 القانوني  وحل  المشــاكل  االستشــارية  ودراســة  الطلبات  الخاصة  بالديون  ومدى 
 قبولهــا  تحت  وصايــة  الهيئة  وذلك  خالل  الربع  الثالث  مــن  العام  2019  حيث  بلغ 
 عدد  القضايا  المتداولة  بأنواعها ) أحوال  شخصية  وتجاري  ومدني  وإداري  وعمالي( 
 التــي  تم  التعامل  معها  174  قضية   وقد  تم  صدور  أحكام  نهائية  في  126  قضية 

 إلى  جانب  تنفيذ  163  رأيًا  قانونيًا  وعقدًا وتوكياًل.

كما  تم  معالجة  170  دينًا  حكوميًا  وغير  حكومي  لصالح  المشــمولين  بالرعاية  كما 
 تم  تحصيل مبالغ  لصالح  المشــمولين  بالرعاية  كما  تم  اتخاذ  21  إجراء  تنفيذيًا  من 

 قبل  قسم  اإلعالن  ومتابعة  القضايا.

يذكــر  أن  اإلدارة  القانونيــة  تختص  بمهمة  إعداد  النظم  والقــرارات  واللوائح  التي 
 تســتوجبها  طبيعــة  العمل  فــي  الهيئة  بما  يحقــق  مصالح  القصر  والمشــمولين 

•   تنفيذ  163  رأيًا 
 قانونيًا  وعقدًا وتوكياًل 

ومعالجة  170  دينًا 
 لصالح  المشمولين 

 بالرعاية           
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• تواصل مساعدات األثالث 
الخيرية بقيمة 146 ألف 

دينار ومشاريع بقيمة 275 
ألف دينار

 برعايتهــا  والمحافظة  على  أموالهم  وكذلك  حل  الخالفات  التي  قد  تنشــأ  بين  الورثة 
 بصورة  ودية  قبل  اللجوء  إلى  القضاء. 

  كمــا  تقــوم  اإلدارة  بإعداد  كافة  الدفوع  أمام  القضاء  وإرســالها  إلــى  إدارة  الفتوى 
 والتشريع.  وكذلك  الرد  على  األقسام  واإلدارات  المختلفة  فيما  يتعلق  بالشق  القانوني 
 لعملها  وكل  ما  يحال  إليها  من  اإلدارة  العليا  من  مذكرات  وطلب  آراء  قانونية  وإصدار 
 قرارات  الحجر  والقوامة  وإبداء  الرأي  حول  ديون  التركات  والرد  على  إدارة  التنفيذ  فيما 

 يتعلق  بالحجز  التنفيذي  والتحفظي.

أمــا مراقبــة  األثــالث  الخيرية  فقد نفــذت 188 معاملة منها 38 زيــارة ميدانية كما 
تم اقرار 59 طلب مســاعدة للحقيبة المدرســية وبدل االيجار والرعاية الطبية وضعف 
الدخل ودروس تقوية وســداد مديونية وغيرها بإجمالــي يبلغ 146 الف دينار، فضال 
عن تنفيذ 216 معاملة لقسم المشاريع الخيرية بتكلفة 275 الف دينار منها مشروع 

الحج ثم مشروع االضاحي.   

كما تم فتح باب التســجيل لمشــروع العمرة بتكلفة 31.5 الف دينار ومشروع زراعة 
قوقعة االذن بالتعاون مع بيت الزكاة بتكلفة 50 الف دينار.
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•  إدارة  مركز  نظم 
 المعلومات نفذت  16 
مشروعًا تطويريًا  و23 
برنامجًا  متنوعًا لمختلف 

اإلدارات

خــالل  الربــع  الثالث  من  العام  2019  انجز  قطاع  الشــئون  اإلداريــة  والمالية  والتطوير 
 اإلداري تحديث اختصاصات ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية وانجاز كشــوف الترقية 
باألقدميــة،  وواصل  القطاع  من  خالل  اداراتــه  المختلفة  توفير  الدعم  اإلداري  و  المالي 

 و التقني  الكامل  لقطاعات  الهيئة  وإداراتها.

وخالل  تلك  الفترة  ســاهمت  إدارة  الشــئون  اإلدارية  في  إصدار  عدد 24  قرارا  بتعيين 
 موظفين  بالهيئة  من  الكوادر  الوطنية  لتغطية  احتياجات  كافة  إدارات  الهيئة،  إضافة 
 إلى  انجاز  اإلدارة  لعدد  كبير  من  قرارات  الترقيات  بأنواعها  باألقدمية  وباالختيار  وشغل 
 الوظائف  اإلشــراقية  ورفع  المسميات  الوظيفية،  ومنح  العالوات  الدورية،  إضافة  إلى 
 الدور  الخدمي  لإدارة  والمتمثل  في  توفير  ومتابعة  حركة  الســيارات  المخصصة  لخدمة 

 إدارات  الهيئة  باإلضافة  إلى  إصدار  التعاميم  المنظمة  للعمل  بالهيئة.

وقامت  إدارة  الشــئون  المالية  بتنفيذ  كافة  أعمالها  المتعلقة  بالحســابات  والرواتب 

  إصدار  24  قرار  تعيين وتحديث اختصاصات إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية   

قطاع  الشــئون  اإلداريــة  و  المالية  و  التطوير 
 اإلداري  نفذ7 دورات تدريبية و أعمال  الحسابات 

 والرواتب  والمشتريات   
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اإلدارة عملت على  تطوير 
 معلومات  موظفي  الهيئة 

 ووقوفهم  على  كافة 
 المتغيرات  المرتبطة 

 بوظائفهم 

 والمشتريات،  وصرف  مستحقات  الموظفين  على  اختالف  أنواعها،  وتوفير  مستلزمات 
 العمل  واعداد  المناقصات  والممارسات  وأوامر  الشراء  الالزمة  لذلك  في  مختلف  مجاالت 
 عمــل  الهيئة  وتوريد  األجهــزة  والمعدات  واألثاث  وأعمال  الصيانــة  ومتابعة  وتالفي 

 مالحظات  األجهزة  الرقابية  المختلفة.

وقــد  نفــذت  إدارة  التطوير  اإلداري  والتدريــب  عدد 7  دورات  تدريبية  بمشــاركة   43  
مــن موظفي  الهيئــة  من  كافــة  اإلدارات  بهدف  تطوير  معلومــات  موظفي  الهيئة 

 ووقوفهم  على  كافة  المتغيرات  المرتبطة  بوظائفهم. 

وساهمت  إدارة  العالقات  العامة  واإلعالم  في  تنفيذ  كافة  فعاليات  الهيئة  وتغطيتها 
 إعالميــا،  ونظمت  اإلدارة  خالل  الربع  الثالث  من  العام  2019  عددًا كبيرًا من الفعاليات 

 بالهيئة.
وقــد نفــذت  إدارة  مركز  نظم  المعلومات  16 مشــروعًا تطويريًا   وكذلك  قام  المركز    

 بتطوير  نظم  ألية  لمختلف  إدارات  الهيئة  بإجمالي)23( برنامجا  متنوعا. 
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واصلت  إدارة  مكتب  المدير  العام  عبر  قســميها  التنســيق  والمتابعة  والمعلومات  ودعم  القرار  نشــاطها  خالل  الربع  الثالث  من  العام 
 2019، حيــث  أصــدر  المديــر  العام  200  قرار  إداري  وأجــرى  186  اجتماعا خارجيا وداخليا  ومقابلة 180 مــن المراجعين وحضر  اجتماعا 
 لمجلس  اإلدارة  و 4  اجتماعات  للجان  منها  اجتماع  للجنة  منبثقة  عن  مجلس  اإلدارة  إضافة  إلى  3  اجتماعات  للجان  الداخلية  هذا  إلى 

 جانب  تعامله  مع  أكثر  من  4000  بريد  صادر ووارد
واستمرت  أعمال  اإلدارة  في  مجال  التنسيق  والمتابعة  والمعلومات  ودعم  القرار  وكذلك  أعمال  السكرتارية  واألعمال  اإلدارية  ومنها 
 تصنيــف  المواضيع  والدراســات  والمقترحات  القانونية  والحاالت  االجتماعية  واالســتثمارية  المعروضة  على  المدير  العام  وتســجيلها 
 وتوجيههــا  لجهــة  االختصاص  ومتابعة  إنجازها  مــع  مختلف  اإلدارات  إضافة  إلى  تنفيذ  بعض  التكليفــات  وجمع  البيانات  والرد  على 

 االستفسارات  واستقبال  المراجعين.

مكتبه  تعامل  مع أكثر من  4000  بريد  وواصل  أعمال 
 التنسيق  والمتابعة  والمعلومات 

  200  قرار  و 186 اجتماعًا للمدير العام خالل 3 أشهر

200
قرار إداري 

180
مقابلة 

 4
اجتماعات للجان الداخلية

أكثر من

 4000
بريد داخلي وخارجي

186
اجتماعًا
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• مراجعة  200  قرار  إداري 
للندب  والنقل  والتعيين 

 واالستقالة  والمهام 
 الرسمية  واللجان

الرد على تقرير ديوان المحاسبة و4 أسئلة برلمانية

التفتيش  والتدقيق  دققت   أعمال  إدارة  االستثمار
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واصلــت  إدارة  مكتب  التفتيــش  والتدقيق  أعمالها  خالل  الربع  الثالث  من  العام  2019، 
وتمــت متابعة مالحظــات التدقيق فــي ادارة الرعايــة االجتماعيــة والتربوية وادارة 
الخدمة والمتابعة وادارة الشئون المالية وادارة مالية القصر واالدارة العقارية وقسم 

االستثمار العقاري بإدارة االستثمار، كما تم التدقيق على ادارة االستثمار.

كما تم عقد اجتماع مع فريق ديوان المحاسبة وتزويده برد الهيئة على تقرير الديوان 
عن الهيئة للسنة المالية 2019/2018 والحساب الختامي، كما تم الرد على التوصيات 

الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. 

كمــا تم الــرد على االســئلة البرلمانية ألعضــاء مجلس االمة عيســى الكندري، وعمر 
الطبطبائي وخليل أبل ومحمد الدالل.

كما  راجعت  اإلدارة  200  قرار  إداري  متنوع  تتعلق  بالندب  والنقل  والتعيين  واالستقالة 
 والمهــام  الرســمية  واللجان  وغيرها  . كذلــك  تابعت  اإلدارة  تنفيــذ  توصياتها  لبعض 

 اإلدارات  المختصة. 
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بنهاية شهر سبتمبر من العام 2019

عدد المشمولين برعاية الهيئة يرتفع
إلى 46566 من القصر والراشدين وفئات أخرى

أنشطة
بلغ عدد المشمولين برعاية الهيئة العامة لشئون القصر 46566 من القصر والراشدين الهيئة

وفئات اخرى بنهاية شــهر سبتمبر من العام 2019 ، وقد توزع هذا العدد على 9384 
قاصرًا بنســبة 20.2 % من االجمالي اضافة الى 32908 من الراشــدين بنســبة 70.7 % 
مــن االجمالي والبقية وعددهم 4274 وتمثل 9.2 % للفئات االخرى وتشــمل المراحيم 

والمحجور عليهم والمفقودين والشهداء والرعاية الخاصة واالثالث.

وقــد حلت محافظــة االحمدي في المرتبــة االولى من حيث عدد المشــمولين بالرعاية 
بحصة بلغت 27 % ثم محافظة الفروانية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 21.6 %، وحلت 

األحمدي في المقدمة 
بحصة 27 % ثم الفروانية 
 21.6 %، فالجهراء 14.5 %،

 ثم العاصمة 14.4 %، 
ثم حولي 14.3 %، وأخيرًا 

مبارك الكبير بـ7.3 %
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المشمولون
 برعاية الهيئة توزعوا 

ما بين  9384 قاصرًا بنسبة 
20.2 % و32908 من الراشدين 
بنسبة 70.7 % و 4274 وتمثل 

9.2 % للفئات 
األخرى

 إحصائية بعدد المالكين والقصر والرشد
 في الهيئة العامة لشئون القصر حسب المحافظات بنهاية سبتمبر 2019

االجماليفئات اخرىالراشدينالقصرالمحافظة

27298766109612591االحمدي 

138948115746774الجهراء 

144346446126699العاصمة 

1878726691210056الفروانية 

130646886636657حولي 

60124623203383مبارك الكبير

3827197406اخرى

938432908427446566المجموع

20.270.79.2100النسبة %

محافظــة الجهراء في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 14.5 %، وثم محافظة العاصمة في 
المرتبة الرابعة بحصة 14.4 %، ثم محافظة حولي في المرتبة الخامسة بحصة 14.3 %، 

واخيرا محافظة مبارك الكبير في المرتبة السادسة بحصة 7.3 %.

كمــا تركــز عدد القصر في محافظــة االحمدي ايضا بحصة بلغــت 29.1 % ثم محافظة 
الفروانيــة بحصــة 20 %، ثم محافظة العاصمــة بحصة 15.4 % ثــم محافظة الجهراء 

بنسبة 14.8 % ثم محافظة حولي بحصة 13.9 % ثم مبارك الكبير بحصة 6.4 %.
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8 خدمات إلكترونية للمفوضين
وتطوير وسائل لضمان سرية البيانات

فــي اطــار الحرص على مواصلــة تطوير الخدمات تقــدم الهيئة 
العامة لشــئون القصر العديد من الخـــدمات للمفوضين ومنها 
 ما يتم تقديمه عبر الموقع الشبكي للهيئة واهم تلك الخدمات

ما يلي:
1 - االستفسار عن الرصيد.

2 - االستفسار عن األسهم.
3 -عرض وطباعة كشف الحساب للمستفيدين.

4 - االستفسار عن العقارات.
5 - متابعة المعامالت.

6 - تقديم شكوى او اقتراح.
7 - طباعة نماذج إلكترونية للمعامالت.

8 - االستفسار عن األصول
وتحرص الهيئة العامة لشــئون القصر دائمًا على حفظ البيانات 
الشــخصية للمستفيدين لديها ، لذلك تم استخدام احدث أنظمة 

الحماية وتطوير وسائل لضمان سرية البيانات.
و حيــث إن الموقع مرتبط مباشــرة بقاعدة البيانات الرئيســية 
فبمجــرد أن يقــوم المراجع بتقديم طلبه يمكنــه االطالع عليه 

بنفس الوقت من خالل الموقع.

أنشطة
الهيئة

االستفسار يمثل 77.7 % من أسباب
 زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة

كشف استبيان بشان اسباب زيارة الموقع 
االلكتروني للهيئة العامة لشــئون القصر 
عن أن 77.7 % من اســباب زيارة الموقع 
حتــى نهايــة عــام 2019 كانــت بهدف 
االستفســار، فــي حين حل هــدف التعرف 
علــى الموقع فــي المركز الثاني بنســبة 
12.8 % من الــزوار واخيرا مثل عدد الزوار 
الراغبيــن في انجــاز معامــالت الكترونية 

حصة تبلغ 9.6 % فقط.
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منها الهيئة العامة لشؤون القصر

سعاد فهد المعجل:
الكويت ترتكز على مؤسسات فاعلة

لجنة العاصمة أحالت الطلب إلى هيئة الزراعة

دراسة زراعة واجهة مبنى القصر الرئيسي
أحالت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خالل اجتماعها برئاسة د ..حسن كمال كتاب الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن تصميم 

وتنفيذ وزراعة واجهة المبنى الرئيسي الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة هيئة الزراعة إلعداد الدراسة.
ويعتبــر يــوم 2017/11/21 يومًا تاريخيًا شــهد بداية انطالقة كبــرى للهيئة وأعمالها من خالل المقــر الجديد الذي أصبح حاضنة 
شاملة ومتطورة لرعاية وخدمة أبنائنا من القصر والمشمولين بالرعاية، وذلك وفق أرقى المعايير التي تلبي طموحاتهم وأهدافنا 

المستقبلية في مواصلة مسيرة التطور والتقدم في مختلف مجاالت العمل. 

جل
مع

د ال
د فه

سعا

في صفحة كتاب وآراء كتبت ســعاد فهد المعجل بتاريخ  16 ديســمبر 
2019 في جريدة القبس تحت عنون  »إغالق مجلس األمة » مقاال مطوال 
مــن ضمن ما جاء فيه اشــادة بعدد من المؤسســات الوطنية الكويتية 
ومنها الهيئة العامة لشئون القصر في الفقرة التالية«: حرصت الكويت، 
ومنذ فجر االســتقالل على بناء دولة ترتكز على مؤسســات فاعلة، وتم 
اعتماد دستور الدولة كعقد لتنظيم العمل المؤسسي في البلد.. وبحيث 
تمارس كل مؤسســة عملها باســتقاللية وفقًا لما صاغته القوانين وما 
ورد في دســتور الدولة، فباإلضافة إلى المؤسســة التشــريعية الممثلة 
في مجلس األمة والســلطتين التنفيذية والقضائية، يأتي تاريخ الكويت 
الحديث ثريًا بمؤسســات طالما شكلت إضافة إلى شكل الكويت كدولة 
حديثة، نذكر منها الهيئة العامة لشــؤون القصر، وديوان المحاســبة، 
والمجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون، والهيئــة العامــة للمعلومات 

المدنية.. وغيرها الكثير«.
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أنشطة
الهيئة

االجتماعية  الرعاية  إدارة  مدير  اكــدت 
على  االدارة  حرص  العمر  تماضر  والتربوية 
التطوير المستمر إلجراءات خدمة المراجعين 

ودليل الخدمات.
لمختلف  التطوير  شمول  على  ــددت  وش
االجـــــراءات بدايـــة مـــن فتح ملف جديد 
معامالت  ثم  لإدارة،  المفـوض  متابعة  أو 
المطلوبة،  والمستندات  االجتماعي  البحث 
ثم تقديم المساعدات لمن تنطبق عليهم 
خدمات  تقديم  ــى  ال اضــافــة  الــضــوابــط، 
تزويد  عن  فضال  أخــرى،  خاصة  وأنشطه 
المفوضـــين بالكــــتب الــرسمية للجهات 

المختلفة وفيما يلي التفاصيل:

أوال : إجراءات تتم عند بدء فتح ملف 
جديد أو متابعة المفوض لإلدارة

عند وصول المراجعين لدى استقبال مدخل 

وتوجيههم  المراجعين  توزيع  يتم  اإلدارة 
الى الباحثات )التوجيه واإلرشاد/ األنشطة/ 
ومساعدات  والتخصصية/  العائلية  الرعاية 

البحث االجتماعي(.
في حالة فتح ملف جديد يتم استيفاء بيانات 
والمساعدات  بالخدمات  والتوضيح  األسرة 
الباحثة  تحديد  ثم  الهيئة  تقدمها  التي 

المختصة.
المختصة  الباحثة  لــدى  التفويض  ــراء  إج

كالتالي:
االرمــلــة  اختيار  المؤقت:  التفويض 

للمفوض خالل فترة العدة فقط.
عن  االرملة   تفويض   : الدائم  التفويض 

القصر أو من تختاره نيابة عنها.
عليه:  المحجور  عن  الخاص  التفويض 
يتم باتفاق أغلبية أفراد األسرة واعتماده 

من اإلدارة.
 يتم إجراء صرف المعاش على النحو التالي 

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية
تطور إجراءات خدمة المراجعين
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فتح الملفات وعمل 
التفويضات والصرف المؤقت 
والسريع قبل ورود متجمع 

المعاش من التأمينات 
االجتماعية
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وحسب طلب المفوض
قاصر  لكل  صرفه  يتم  المؤقت:  المعاش 
متجمع  من  الحقا  ويستقطع  الهيئة  من 

المعاش الوارد من التأمينات االجتماعية.
الشهري  الــمــعــاش  تخفيض  او  زيـــادة 

المخصص للقاصر: حسب طلب المفوض.
الرواتب  مجموع  الراتب:  متجمع  صرف 

الواردة من التأمينات وبأثر رجعي.
السفر  بغرض  المقدم:  المعاش  صرف 

لمدة شهرين حسب طلب المفوض.
عليه  للمحجور  الشهري  المعاش  تخصيص 

وزوجته وأبنائه من المعاش الوارد.

ثانيـــا: إجراءات معـــامــالت الـبــحث 
االجتماعي والمستندات المطلوبة لها

الصرف من رصيد القاصر لإنفاق على البنود 
التالية :

كسوة الصيف و الشتاء.

كسوة عيد الفطر وعيد األضحى.
ويصرف  بالتعليم  ملتحق  القاصر:  دراسة 

مرتين بالسنة.
عالج القاصر: عرض سعر وتقرير طبي من 

الجهة المعالجة.
زواج األقارب:

 عقد زواج األقارب أو بطاقة حفل الزفاف.
زواج القاصر:  عقد زواج القاصر.

منحة زواج القاصرة:
الواردة من التأمينات االجتماعية.

إحضار خادمة او سائق:
عرض سعر من مكتب العمالة المنزلية.

شراء سيارة للقاصر او لألسرة:
فحص  )جديدة(،  الشركة  من  سعر  عرض 
السيارة  )مستعملة( ورخصة قيادة السائق.

عطلة الربيع.
زكاه األقارب:

كتاب خطي من المفوض وتصرف بناء على 
الضوابط.

إجراءات شفافة لمعامالت 
البحث االجتماعي والصرف 
من رصيد القاصر لإلنفاق 

على البنود المهمة



26SEPTEMBER 2019Issue No.10

السفر: عرض سعر للتذاكر واإلقامة ومبلغ 
مصروف الجيب وإقرار التعهد.

رسوم مدارس خاصة:
عرض سعر من المدرسة.

تأثيث وشراء أجهزة كهربائية:
عرض سعر من الشركة.

تصليح سيارة األسرة أو القاصر:
ملكيــــة الســــيارة باســــم االرملــــة او 
ــيارة  ــ ــر الس ــ ــن دفت ــ ــورة م ــ ــر وص ــ القاص
ســــعر  وعــــرض  القيــــادة  ورخصــــة 
ــد(. ــ ــادث )ان وج ــ ــر الح ــ ــح، تقري ــ التصلي

دراسة القاصر بالخارج:
كتاب من الجهة التعليمية بتكاليف الدراسة.

شراء ذهب للقاصرة:
عرض سعر وفق الضوابط.

الكهرباء والماء:
فاتورة من وزارة الكهرباء والماء

الخدمة التمريضية للمحجور عليه:
عرض سعر من الشركة الطبية.

تقدمها  التي  المساعدات  أنواع  ثالثا: 

اإلدارة لمن تنطبق عليهم الضوابط 

الدورية: أربع مرات في السنة.
العيدان )الفطر واألضحى(.	 
أثاث و أجهزة كهربائية.	 
رفع وتأمين المستوى المعيشي )شراء 	 

سيارة – سداد دين (.
معاش من مساعدات معاشات القصر. 	 

الحقيبة المدرسية:
مرة واحدة في السنة.
المؤونة الرمضانية:
مرة واحدة في السنة.

دروس التقوية: القاصر الملتحق بالتعليم 
و يتم التسجيل على فترتين  )بداية الفصل 

الدراسي األول  والثاني(.
شهرية : بدل ايجار – ضعف دخل.

مقطوعة : شراء سيارة - تصليح سيارة - 
تسديد دين - دراسة خارج وداخل الكويت – 
شراء أجهزة طبية - سداد فواتير الكهرباء 

والماء - مساعدة دورية موسمية.

تنظيم رحالت للعمرة
والحج وتكريم المتفوقين 
وتنظيم أنشطة ترفيهية 
متنوعة في المناسبات 

المختلفة
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متابعة القصر الذين 
لديهم مشكالت 
نفــســيــة تؤدي 
إلى االضطـــــراب 

السلوكي

رابعا: خدمات خاصة أخرى 

متابعــة القصــــر دراسيـــا عن طريق 	 
الزيارات المدرسية.

متابعة القصر الذين لديهم مشكالت 	 
االضطـــــراب  إلى  تؤدي  نفــســيــة 

السلوكي.
متابعة القصر المقيمين خارج البالد.	 
متابعــــة المــشـكالت المختلفة التي 	 

تطرأ علــى األســــرة مثــل )قســـمة 
منزل المـــرحوم / طــلب بدل انتفاع 

/ مشكالت أسرية(.

خامسا : أنشطه أخرى 

تكريم المتفوقين:
احضــار الشــهادة الدراســية بدرجــة تفــوق 
ــوق  ــدل 3.33 للتف ــوق، ومع ــا ف 90 % وم

ــات و المعاهــد.  فــي الجامع
أنشــطة ترفيهيــة متنوعــة في المناســبات 

الرســمية للدولــة وغيرها.
أنشــطة أخــرى تشــمل تنظيــم رحــالت 
ــرة  ــم العم ــبق له ــم يس ــن ل ــرة لم العم
عــن طريــق الهيئــة وفــق الضوابــط، 
ــبق  ــم يس ــن ل ــج لم ــالت الح ــك رح وكذل
ــق  ــة وف ــق الهيئ ــن طري ــج ع ــم الح له

الضوابــط.

بالكتب  المفــــوض  تزويد  سادســــا: 
الرسمية للجهات المختلفة

تشمــــل الــجهـــات البنــــوك، واإلدارة 
العامـة للمـرور، والشـركات حسـب حاجـة 
المفــــوض، واإلدارة العـــامة للـــجمارك 
والمــــنافذ الـــبرية، والهيـئــة العـــامة 
لشـئون ذوي اإلعاقـة، ومركـز الكويـت 
للصحة النفسـية، واإلدارة العامة لشئون 
اإلقامـــة، ووزارة الكــــهرباء والمــــاء، 
ووزارة  االجتـمــاعية،  الشــــئون  ووزارة 

العـــــدل، ولشـركات السـيارات.
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أنشطة
الهيئة

تحت عنوان »من أجل عام دراسي ناجح«

محاضرة تربوية ألمهات القصر 
بمناسبة العودة إلى المدارس

حرصــًا من مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
لشــئون القّصر برئاسة وزير العدل ووزير 
الدولــة لشــئون مجلــس األمــة ورئيس 
مجلس إدارة الهيئة المستشــار د. فهد 
محمد العفاسي على تقديم كل الخدمات 
القّصــر  وبناتهــا  ألبنائهــا  والمســاندة 
المشــمولين برعاية الهيئــة وحرصًا من 
الهيئة على اســتكمال نشاطات العودة 
المجــاالت  للمــدارس وتغطيــة مختلــف 
المتعلقــة بالَحــدث والتــي تســاهم في 
خدمــة ورعاية أبنائهــا وبناتهم القّصر، 
فقــد أقامــت الهيئــة وبالتعــاون مــع 
وزارة التربية ووزارة الصحة )قســم إدارة 
وتوعويــة  تربويــة  محاضــرة  التغذيــة( 
هادفــة موجهه ألمهــات القّصــر تحت 

عنوان ”من أجل عام دراسي ناجح“.

 وقد المحـــــاضرة مـــــوجهة الخـــدمة 
االجتماعية في وزارة التربية وعضو لجنة 
التخطيــط والجودة في مبادرة »في بيتنا 
قائد« موزة خليفة الجناع وكذلك قســم 

إدارة التغذية التابع لوزارة الصحة.

  وقــد طرحــت الجنــاع مواضيــع هامة 
ألمهات القّصر عن كيفية تهيئة الطالب 
للمدرســة والمشــاكل التي قد يواجهها 
وعــن دور األمهــات فــي إزالــة مخاوف 

الطالب من المدرسة او الدراسة. 
هــذا وقــد تخلــل المحاضــرة العديد من 
األســئلة واالستفســارات مــن أمهــات 

• تهيئة الطالب للمدرسة 
والمشاكل التي قد 

يواجهها وتوعية األمهات 
بدورهم في إزالة

 المخاوف 
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القّصــر عن طرق التدريــس والتعاون مع 
األبنــاء والبنات لخلق جو دراســي ســليم 
لهم مما أسهم في زيادة الوعي المعرفي 
عند الحضــور، كما قام المشــاركون من 
وزارة الصحة بتوزيــع الكتّيبات التعريفية 
لنشــر الوعــي الغذائــي وضــرورة توفير 
الوجبــات الغذائية المفيدة التي تســاهم 
في زيــادة تركيز الطالب ورفع مســتواه 
الدراســي لتحقيق التميــز والنجاح لألبناء، 
وهــو مــا تصبــو اليــه الهيئة فــي رفع 
مستوى التحصيل العلمي وتهيئة أبنائها 
المشــمولين برعايتها لبداية عام دراسي 
جديد في ســبيل تحقيق التفــوق والتمّيز 

الدراسي.

كمــا نظمــت الهيئــة وبالتعــاون مــع 
ووزارة  الصحــة  ووزارة  التربيــة  وزارة 

الداخلية والمركز العلمي فعالية العودة 
للمــدارس وذلك لتحقيــق أهدافها في 
رفع مســتوى التحصيل العلمي وتهيئة 
أبنائهــا المشــمولين برعايــة الهيئــة 
لبداية عام دراسي جديد لتحقيق التفوق 

الدراسي.

حيث شــملت الفعالية ورشــة عمل من 
قبل ممثل وزارة التربية إلكساب أبنائنا 
القصــر مهارات تنظيــم الوقت في أداء 
الواجبــات المدرســية ومراجعة المنهج 
العلمي وذلك من خالل أساليب ومهارات 
وتقنيات في هذا المجال. وذلك في إطار 
جو احتفالي تضمن العديد من األنشــطة 
التــي يقدمهــا المركــز العلمــي ضمن 
مرافقة المتمثلة في األكواريوم وقاعة 

االستكشاف وسينما اآلي-ماكس.

الفعالية شملت ورشة عمل 
من قبل ممثل وزارة التربية 

إلكساب أبنائنا القصر 
مهارات تنظيم الوقت
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أنشطة
الهيئة

105 قاصرين بلغوا سن الرشد
خالل الربع الثالث من العام 2019

وصل عدد القصر الذين بلغوا ســن الرشــد في الربع الثالث من العام  2019 إلى ما مجموعه 105 قاصرين 
بواقع 38 قاصرًا في شهر يوليو و30 قاصرًا في شهر اغسطس و37 قاصرًا في شهر سبتمبر.

وتنــص المــادة رقم 20 من قانون رقم )67( لســنة 1983 على أنه: يجوز لمجلــس إدارة الهيئة أن يأذن 
للصغيــر المميــز عند بلوغه )18( عاما بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك وله أن 

يسحب هذا اإلذن أو يقيده، وال يشترط في اإلذن أو سحبه أو تقييده أن يتم بإشهاد رسمي.
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تتولى الهيئة العامة لشــئون القصر إدارة أموال األثالث الخيرية 
التي توصى بهــا على يدها أو التي تعين عليها بموجب قانون 
إنشــاء الهيئة رقم )67( لسنة 1983، والذي انطلقت من خالله 
بتحديد اســتراتيجيتها ورؤيتها في الجانب الخيري حيث انشأت 
مراقبــة األثالث الخيريــة ضمن الهيكل التنظيمــي لقطاع نائب 

المدير العام للشئون القانونية.
 وتقدم مراقبة األثالث الخيرية المســاعدات لورثة الثلث الخيري 

الذين تنطبق عليهم الضوابط وتشمل المساعدات اآلتية:
أ - المســاعدات المقطوعة: وهي مســاعدة مالية تصرف دفعة 
واحــدة لتغطيــة حاجة ضروريــة لمقدم الطلب، وتشــمل اآلتي: 

رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الخاصة، وأجهزة ومعدات 
طبية، ورســوم الدراسة بمدارس خاصة، وترميم السكن، وشراء 

سيارة، وسداد الديون، وتأثيث السكن. 
ب - المســاعدات الشهرية: وهي مســاعدة مالية تصرف بصفة 
شــهرية، وتشمل اآلتي:   مســاعدة ضعف دخل، ومساعدة بدل 

ايجار،  ومساعدة الرعاية الطبية 
ت - المســاعدات الموســمية: وهي مســاعدة مالية موســمية 
تصرف للفئة التي تســتحق مساعدة شــهرية مستمرة وتشمل 
اآلتي: الحقيبة المدرســية، وكســوة الشــتاء، وكسوة الصيف، 

والمؤونة الرمضانية.

الذين تنطبق عليهم الضوابط

نظام لمساعدة ورثة األثالث الخيرية

تقدم لجنة الخدمة مساعدات لألسر المشمولين بالرعاية ضمن ضوابط وهي مصنفه كالتالي:
1 - مساعدة شهرية :

وهي التي تصرف بصفه شــهرية لألســرة بحد أقصى ستة أشهر ويتم تجديدها بعد دراســة الحالة وتنقسم الى قسمين:-
مساعدة ضعف دخل - مساعدة بدل ايجار

2 - مساعدة مقطوعة كاملة:
وهي التي تصرف لمرة واحدة لتغطية حاجة آنية لألسرة.

3 - مساعدة مجزأة:
وهي التي تصرف على دفعات كتسديد دين وتصليح سيارة وشراء أجهزة طبية ومصاريف دراسية داخل وخارج الكويت.

4 - مساعدة دورية:
وهي التي تصرف للمشــمولين بالرعاية والمستحقين الذين تصرف لهم المساعدة الشهرية كضعف الدخل وبدل االيجار في 

مواسم محددة ككسوة الشتاء والصيف والعيدين.

ضوابط لمساعدات اللجنة االجتماعية
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• براك الشيتان:
 افتتاح الفرع هو نتاج 
الشراكة والتعاون بين 
القطاعين العام والخاص

افتتح بنــك بوبيان رســميا فرعه الجديد 
فــي الهيئة العامة لشــؤون القصر ليعزز 
ذلــك من تواجــد البنك واالنتشــار محليا 
ضمن خططه التوســعية داخــل الكويت 
ولخدمة عمالئه فــي كل مكان من خالل 
توفيــر الراحة والســهولة والســرعة في 
إنجــاز معامالتهم خــالل ســاعات العمل 
الرسمية للفرع. وشارك في حفل االفتتاح 
مديــر عام الهيئة العامة لشــؤون القصر 
براك الشيتان ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي لبنــك بوبيان عادل 
الماجد إلى جانب عدد من كبار مســؤولي 

البنك والهيئة.

وهنأ الشــيتان بنك بوبيــان على افتتاح 
فرعــه الجديد في مقر الهيئة الرئيســي، 
مشــيرا إلــى ان افتتــاح الفرع هــو نتاج 

الشــراكة والتعاون بين القطاعين العام 
والخــاص مــن خــالل فــوز بنــك بوبيان 
بالمزايدة التي طرحتها الهيئة الستغالل 

مبنى الفرع.

وقــال الشــيتان ان الفــرع يمثــل قيمة 
مضافة لخدمة جمهور المتعاملين وخاصة 
جمهــور المتعاملين المشــمولين برعاية 
الهيئة من خالل الخدمات المصرفية التي 
يقدمهــا بنك بوبيان، الســيما أن الفرع 
يقع فــي منطقة حيوية وتجارية من أبرز 

مناطق العاصمة في الكويت.

من جانبه، قال مســاعد المدير العام في 
بنك بوبيان بشار الدوب ان الفرع الجديد 
يمثل إضافــة لفروع بنــك بوبيان كونه 
يخدم واحدة من أهم الجهات الحكومية 

افتتاح فرع مصرفي لخدمة المشمولين 
بالرعاية بمبنى الهيئة الجديد

أنشطة
الهيئة
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• مصعب الشعالن:
 تصميم عصري للفرع يراعي 
تطورات الصناعة المصرفية 

• بشار الدوب:
 التصميم الداخلي يساعد 

على تقديم الخدمات 
المميزة للعمالء بسهولة 

ويسر التــي يتردد عليها الكثيــر من المراجعين 
بصورة يومية.

وأضاف: تمت مراعاة تصميمه الداخلي في 
تقديم الخدمات المميزة للعمالء بسهولة 
ويســر، مع توفير مساحات كافية لحركة 
وانتظــار العمــالء داخل الفــرع، حيث تم 
تخصيص منطقــة لخدمة الرجــال وأخرى 

لخدمة للسيدات.

وأوضــح الدوب أن التصميم للفرع الجديد 
يؤكد على هوية »بوبيان« والتعرف عليه 
بشكل فوري أينما وجد من خالل تصميمه 
بواســطة أشــهر المصمميــن العالميين 
المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري 
حديث يراعــي التطورات التــي حدثت في 

الصناعة المصرفية.

إلــى جانــب ذلك، فــإن الفــرع يعتبر من 
الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه باآليباد 
وشاشــات العرض الخاصة بمنتجات البنك 
والتــي تغني عن اســتخدام البروشــورات 

واألوراق المطبوعة.

أمــا مدير إدارة الفروع مصعب الشــعالن 
فقد أوضح ان تصميم الفرع الجديد يجمع 
بيــن الطابــع التكنولوجــي والتقني مع 
المحافظة على الطابع الحديث، الذي تميز 
بوبيــان به، وذلــك للتأكيــد على هوية 
بوبيــان والتعــرف عليــه بشــكل فوري 
أينمــا وجد مــن خالل تصميمه بواســطة 
أشــهر المصممين العالمييــن المختصين 
بتصميــم الفروع بشــكل عصــري حديث 
يراعــي التطورات التي حدثت في الصناعة 

المصرفية. 
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من أعلى نسب الكوادر 
الوطنية في الجهات 

الحكومية حتى ذلك التاريخ

936 كادرا بنهاية العام 2018 حسب المعلومات المدنية

الكوادر العاملة في الهيئة
حسب احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية المنشورة على موقعها االلكتروني 
حتى نهاية عام 2018 بلغ عدد العاملين في الهيئة العامة لشــئون القصر 936 كادرا 
منهــم 866 مــن الكوادر الوطنية وبحصة تقدر بنحو 93 % من االجمالي وهي تعد من 

اعلى نسب الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية حتى ذلك التاريخ.

ويمثــل هذا العدد االجمالي للعاملين 2 % فقط من مجمل العاملين في الجهاز االداري 
للدولــة والبالــغ نحو 461 الفــا في ذات التاريــخ . ويمثل االناث نحــو 80 % من جملة 

الكوادر العاملة في الهيئة فيما يمثل الذكور النسبة المتبقية والبالغة 20 %.

أنشطة
الهيئة
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• نسبة أرباح المحفظة 
تبلغ 7 % على األسهم 

و5.5 % على أدوات الدخل 
الثابت

قال وزيــر العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف  فــي مملكة البحرين الشــيخ 
خالــد بن علي آل خليفة إن الوزارة بصدد 
التوّجــه نحو تنويع الســّلة االســتثمارية 
ألموال القاصريــن إلحداث تحّول جوهري 

وتحقيق أفضل أوجه االستثمار.

وذكــر أن الــوزارة تخّطــط للتوّســع في 
التي ستسهم  االســتثمارية  المشروعات 
في زيادة األربــاح لصالح القّصر، بما يلّبي 
احتياجاتهم لتيســير شــؤونهم الحياتية 
واالســتجابة لمتطلباتهــم المســتقبلية 
وهو مــا يتطلّــب تحقيق أرباح تناســب 

األصول المالية بشكل مستدام.

المحفظــة  أربــاح  نســبة  أن  وأوضــح 
االســتثمارية الحالية تصل إلى 7 % للسنة 

على األسهم، و5.5 % للسنة على أدوات 
الدخــل الثابــت، معتبًرا أنها نســبة عائد 
مناســبة مقارنًة بما هو معروض ومتاح 

في السوق حالًيا.

وعن كيفية اســتغالل عائــد المحفظة 
االستثمارية ذكر الوزير أن إدارة أموال 
القاصرين قامت وعلى مدى الســنوات 
الماضية بتوزيع عائد ربحية على القّصر 
ومن في حكمهم بنســب تراوحت بين 
4 % إلــى 4.5 % بعــد موافقــة مجلس 

الوالية وبحسب اإلجراءات المتبعة. 

وأّكــد الوزيــر أن الخّطــة االســتثمارية 
لألموال المستثمرة تتكون من عّدة عناصر 
متكاملة، تتمّثل في توجيه االســتثمارات 
نحو المجاالت التي تحّقــق أفضل العوائد 

إلحداث تحّول جوهري وتحقيق أفضل أوجه االستثمار

البحرين بصدد التوّجه نحو تنويع
 السّلة االستثمارية ألموال القاصرين
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• الخّطة االستثمارية 
تتكون من عّدة عناصر 

متكاملة وتخضع لمتابعة 
ورقابة دقيقة

الممكنــة، وتقليــل المخاطــر المحتملــة 
مــن االســتثمارات إلى أدنى حــّد ممكن، 
وإيجاد أفضل الســبل إلدارة االستثمارات 
المملوكة للقاصريــن أو لإدارة وتحصيل 
عوائدها في األوقات المناسبة، باإلضافة 
إلــى توزيــع المحفظة االســتثمارية على 
المجاالت المتاحة لالســتثمار بشكٍل يقّلل 
مــن مخاطر تمركــز االســتثمار في مجال 
معّين دون غيره، وســهولة التخارج في 

حال رغبة اإلدارة بذلك.

كمــا شــّدد الوزيــر علــى أن المحفظــة 
تخضع لمتابعة ورقابة دقيقة من قســم 
االستثمار لدى إدارة أموال القاصرين من 
خــالل ما يتلّقــاه من تقارير شــهرية من 
الشركة المديرة يتم عرضها على مجلس 

الوالية بصورة دورية.

فة
خلي

آل 
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• إقرار وتفعيل 
الهيكل التنظيمي و دليل 

اإلجراءات والسياسات 
وإدارة التخطيط والجودة

نّظمت الهيئة العامة لشؤون القاصرين 
في دولة قطر حفلها الســـــنوي لتكريم 
المتميزين  وطالباتها  طالبها  من   570

أكاديمياً للعام 2018 - 2019.

الجديد  الشعار  تدشـــــين  الحفل  وشهد 
للهيئة العامة لشؤون القاصرين، والذي 
يعكس قيمها ورؤيتها ورسالتها، ويحّدد 
الهيئة  تســـــعى  التي  الذهنية  الصورة 
لرسمها لدى جمهور المتعاملين معها، 
المتفّوقين،  الطـــــالب  تكريم  عن  فضاًل 
والرعاة الرســـــميين للحفل. وهّنأ سعد 
بن نهار النعيمي -رئيس الهيئة العامة 
على  بهم  المحتفى  القاصرين-  لشؤون 
تحقيقهم هذه النجاحات في مسيرتهم 
التفوق  مواصلة  إلى  ودعاهم  العلمية، 
في  فاعلين  أعضـــــاء  ليكونوا  والنجاح، 

مسيرة التقّدم لدولة قطر.

يأتي  العام  لهـــــذا  احتفالنا  »إّن  وقال: 
القاصرين،  لشـــــؤون  العامة  والهيئة 

للفترة  استراتيجيتها  تحقيق  ماضية في 
2021، والتي تسعى من خاللها   2016-
أسس  وتعزيز  العمل،  أنظمة  تطوير  إلى 
قواعد  وإرساء  العمل،  في  الشـــــفافية 
الحوكمة، وذلـــــك من أجل تحقيق أعلى 
التي يتم تقديمها  المعايير في الخدمات 

للمشمولين برعايتها«.
الهيكل  وتفعيـــــل  إقرار  علـــــى  وأكد 
لشـــــؤون  العامة  للهيئة  التنظيمـــــي 
اإلجراءات  دليل  تفعيل  بجانب  القاصرين، 
األدوار  يوّضـــــح  والذي  والسياســـــات، 

والمسؤوليات لكل العاملين بالهيئة.

وأشار النعيمي إلى تفعيل إدارة التخطيط 
الخدمات  على  الرقابة  لتحقيق  والجودة، 
المقدمة لجمهور المتعاملين مع الهيئة، 
والتأكد من جودتها، واستكشاف فرص 

التطوير والتحسين بشكل مستمر.

وأوضح أن الهيئة بدأت بتنفيذ مشروعها 
للتحّول التكنولوجي، والذي يشتمل على 

اقامت حفلها السنوي لتكريم 570 من طابها وطالباتها

شؤون القاصرين في قطر بدأت بتنفيذ 
مشروعها للتحّول التكنولوجي
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• تدشين الشعار
 الجديد ومواصلة تنفيذ 

استراتيجية الهيئئة للفترة 
2021 - 2016

نظام إدارة عالقات المتعاملين وتطبيقات 
عالوة  حديث،  إلكتروني  وموقع  الجّوال، 
على تحقيق التكامل اإللكتروني مع عدد 
مع  الكبير  بالتقّدم  مشيدًا  الوزارات،  من 
عملية  إلكمال  الحكومية  الجهات  بقية 

التكامل اإللكتروني.

وأفـاد بأن استثمــار أمـــــوال القاصرين 
يتم وفقًا ألحكام الشـــــريعة اإلسالمية، 
المناسبة مع  الخطط االستثمارية  ووضع 
لحين  أمالكهم  وإدارة  المخاطر،  مراعاة 
استالمهم لتلك األموال، وتأمين األصول 

االستثمارية لما بعد بلوغ سن الرشد.

وأشار إلى أن الهيئة اكتتبت في شركة 
»بلدنا« للقاصرين، في إطار ما تقوم به 
الهيئة من اكتتاب دائم ألبنائها، وهذا 
األجل،  طويلة  االستثمارات  ضمن  يدخل 
وأضاف أنه تم االكتتاب ألكثر من 3 آالف 
قاصر وقاصرة، بالحد المســـــموح به في 

االكتتاب.

لشؤون  العامة  الهيئة  خدمات  وتتنّوع 
القاصرين لتشمل: الخدمات المالية، مثل: 
التركات،  وحســـــابات  السجاّلت،  مسك 
النفقات،  ومتابعة  القاصرين،  وحسابات 
الدورية  والمصروفات  اإليرادات  وتدقيق 

والطارئة.
وتشـــــمل خدمات التركات، التي يتم من 
خاللها حصر أمـــــوال التركات والغائبين 
عليهم،  والمحجـــــور  والمفقوديـــــن، 

واإلشراف على إدارتها.

و تشمل أيضًا الخدمات االستثمارية، وتعمل 
استثمار  على  عنها  المســـــؤولة  اإلدارة 
أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفقًا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، ووضع الخطط 
االســـــتثمارية المناسبة. أما عن الخدمات 
واإلرشاد  التوجيه  بذل  فيتم  االجتماعية، 
حياة  لهم  يؤّمن  بما  وذويهم  للقاصرين 
وتقديم مجموعــــــة من  وإعداد  كريمة، 
البرامج واألنشـــــطة التربوية والتعليمية 

والترفيهية للقاصرين.



40SEPTEMBER 2019Issue No.10

الوفاء 
العربي

بحث رئيس مجلس هيئة الســوق المالية الســعودية محمد بن عبداهلل القويز مع رئيس 
الهيئــة العامة للوالية علــى أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبداهلل العقال 
الموضوعات ذات االهتمام والتعاون المشــترك بين الجانبين، وتفعيل الشــراكة والدعم 
بما يخدم الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين وخدماتها ودعم الفئات المشمولة، 

ويحمي حقوقهم في السوق المالية.

كما جرى تشكيل فريق عمل يمثله من جانب الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين 
كل من أمين مجلس اإلدارة عماد بن حمد الجعوان ومستشار الرئيس لشئون القاصرين 

عبداهلل بن ماجد الطريس.

مــن جهة أخرى بحث رئيس الهيئــة محمد بن عبد اهلل العقال مع مدير عام المركز 
المعلومــات الوطني الدكتور عصام بن عبد اهلل الوقيت الموضوعات ذات االهتمام 
والتعاون المشــترك بيــن الهيئة والمركز، وتفعيل الشــراكة الجديــدة بما يخدم 

•رئيس الهيئة بحث 
مع مدير المركز المعلومات 

الوطني تفعيل الشراكة 
بما يخدم الهيئة وخدماتها 

ودعم الفئات  المشمولة 
بالنظام

مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه السادس

السعودية تبحث حماية حقوق أموال 
القاصرين في السوق المالية 
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الهيئة وخدماتها ودعم الفئات المشمولة بالنظام.

وكان مجلــس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الســادس في دورته الثالثة، 
بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتم 
خالل االجتماع مناقشة أعمال الهيئة وشراكتها مع الجهات الحكومية 
والخاصة، وقد عرض مدير إدارة الشــراكات عبدالرحمن المالكي برنامج 

الشراكات االستراتيجية لتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة.

األمير بدر بن ســلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة 
واســتقبل  المشــرف على فرع الهيئــة بمنطقة مكــة المكرمة محمد 
اللحياني، وتســلَّم األمير بدر بن ســلطان تقريًرا عن أعمال فرع الهيئة 
فــي الوصاية على أمــوال الُقَصر الذيــن ال ولي وال وصــي لهم، وإدارة 
أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى اإليجاب 

الشرعي فيها.

• أمير منطقة
 مكة المكرمة بالنيابة 

تسّلم تقريرًا عن األعمال 
من المشرف على فرع 

الهيئة بالمنطقة
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الجانبان سيتعاونان 
في مجال توفير خدمات 

صحية مجانية لفئة األيتام 
واألرامل والمحجور 

عليهم

وقعت مؤسســة األوقاف وشؤون القّصر 
بدبي ومستشــفى برايم مذكــرة تفاهم 
لتوســيع التعاون والشراكة في المجاالت 
ذات االهتمام المشــترك، ويتم بموجبها 
تقديــم خدمــات صحيــة مجانيــة لألرامل 

واأليتام والمحجور عليهم.

ويأتــي توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن 
الجانبيــن تماشــيًا مــع توجيهــات عليــا 
بالعمــل على تحقيق التنميــة المجتمعية 
وتأمين الرعاية الالزمــة لمواطني الدولة 

وخصوصاً الفئات األكثر احتياجًا.

وجرت مراســم توقيع مذكــرة التفاهم، 
بين علي المطوع، األمين العام لمؤسسة 
والدكتــور  القّصــر،  وشــؤون  األوقــاف 
جميــل أحمد، المدير التنفيــذي لمجموعة 
برايــم للرعايــة الصحية، وذلــك في مقر 

مؤسسة األوقاف بحضور عدد من المدراء 
والمسؤولين من الطرفين.

مفهــوم  التفاهــم  مذكــرة  وتعــزز 
الجهتيــن،  بيــن  المجتمعيــة  الشــراكة 
فــي  الجانبــان  ســيتعاون  وبموجبهــا 
مجال توفير خدمــات صحية مجانية لفئة 
األيتــام واألرامل والمحجــور عليهم مثل 
الفحوصات الشــاملة، فحص النظر، توفير 
خدمة التمريض المنزلي، إضافة إلى توفير 
أجهزة طبية وقفية بالمستشــفى تخدم 

المرضى المتعسرين.

وبهــذه المناســبة قــال علــي المطوع، 
األمين العام لمؤسســة األوقاف وشؤون 
القّصر: تــم توقيع مذكــرة التفاهم بين 
المؤسسة ومستشفى برايم أن المؤسسة 
حريصــة دائمًا على التعاون مع الشــركاء 

بالتعاون مع مجموعة برايم للرعاية الصحية

شؤون القّصر في دبي تبرم اتفاقية لتقديم 
خدمات صحية للمشمولين بالرعاية
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جميل أحمد: سنحرص 
على استقبال المشمولين 
باالتفاقية وتوفير جميع 

سبل الراحة والعيش الكريم 
لهم

االســتراتيجيين لتقديــم خدمــات مجانية 
عاليــة المســتوى للفئــات المســتهدفة 
خصوصًا األرامل واأليتام، وذلك تماشيًا مع 
التوجيهات ومع رؤية وأهداف المؤسسة 
وانطالقًا من اســتراتيجية دولــة اإلمارات 
ورؤيتها 2021، في توفير الحياة الكريمة 

لشعب اإلمارات.

من جانبه، قال الدكتور جميل احمد، المدير 
التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية 
المشــمولين  اســتقبال  علــى  ســنحرص 
باالتفاقيــة وتوفيــر جميــع ســبل الراحة 
والعيش الكريــم لهم عبر حزمة متكاملة 
من الخدمات الطبية عالية المستوى. كما 
تنص االتفاقية على تقديم خصومات خاصة 
متفق عليها مع المؤسسة على الخدمات 

الطبية األخرى للفئات المستهدفة«.
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قال تقرير لشــركة كامكو لالســتثمار إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات 
دول مجلــس التعاون الخليجي تراجع في الربع الثالث من العام بنســبة 10.1 %   على 
أساس سنوي، حيث بلغ 16.8 مليار دوالر مقابل 18.7 مليار دوالر في الربع الثالث من 
2018، فيما سجلت 4 من أصل 6 أسواق خليجية انخفاضا سنويا في أرباح الربع الثالث 

من 2019، حيث شهدت السعودية أكبر معدل تراجع بنسبة 25.4 %  .

من جهة أخرى، ارتفعت أرباح كل من دبي والكويت خالل هذا الربع، خاصة دبي التي 
شــهدت نموا جيدا لألرباح خالل تلك الفترة المالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

السابق.

أمــا فيما يتعلق بأرباح فترة التســعة أشــهر األولــى من 2019 فقد جــاءت معدالت 
النمو مقاربة لتلك المســجلة في الربع الثالث من 2019، حيث تراجعت أرباح الشركات 
السعودية بحوالي الربع على أساس سنوي، في حين سجلت دبي أعلى معدالت النمو.

وأوضح التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة الكويت سجلت نموا في صافي الربح 
بلــغ 3.9 %   فــي الربع الثالث من 2019 بقيمة إجمالية 1.51 مليار دوالر مقابل 1.46 

مليار دوالر.

وساهم ارتفاع أرباح القطاعات األربعة الكبرى على مستوى البورصة، وتحديدا البنوك 

»كامكو«: أرباح الشركات المدرجة في بورصات 
 الخليــج تراجعت فــي الربع الثالــث من 2019 

إلى 16.8 مليار دوالر

4 من أصل 6 أسواق 
خليجية سجلت انخفاضا 

بقيادة  السعودية 
بنسبة 25.4 %
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والعقار واالتصاالت والنقل في تسجيل نمو جيد في األرباح بما ساهم في تعويض تراجع 
القطاعات األخرى مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين والطاقة والسلع الرأسمالية.

وكان لقطــاع العقار التأثيــر األكبر على إجمالي أرباح بورصــة الكويت، حيث ارتفعت 
أربــاح القطــاع 4 أضعاف وبلغــت 152.1 مليون دوالر مقابــل 47.7 مليون دوالر في 

الربع الثالث من 2018.

وشــهد قطاع العقار الخليجي، الذي يعد ثالث أكبر قطاعات الســوق من حيث القيمة 
الســوقية، انخفاضا بلغ 6.4 %   على أســاس ســنوي في صافي أرباح الربع الثالث من 

2019 حيث بلغ 1.04 مليار دوالر مقابل 1.1 مليار دوالر في الربع الثالث من 2018.

وكانــت اثنتــان مــن أكبر ثالث شــركات خاســرة ضمن هــذا القطاع من الشــركات 
الســعودية بقيادة شــركة إعمار المدينة االقتصادية التي سجلت خسارة قدرها 53.8 
مليون دوالر، ثم شــركة االتحاد العقارية في دبي التي ســجلت خســارة 22.2 مليون 
دوالر والشركة الســعودية جبل عمر للتطوير التي بلغت خسائرها 21.5 مليون دوالر 

في الربع الثالث من 2019.

أرباح الشركات
 المدرجة في بورصة 

الكويت ارتفعت 3.9 % 
إلى 1.51 مليار دوالر
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قطاعا البنوك 
واالتصاالت شهدا نموًا 

بنسبة 11 % و3.4 %

وواصلت دبي مكانتها الريادية كأكبر سوق عقاري في المنطقة حيث ساهم القطاع 
بأكثر من 60  %   من إجمالي األرباح العقارية على دول مجلس التعاون الخليجي.

أمــا على صعيد قطاعات الســوق الخليجي، فقد أشــار التقرير إلــى أن أرباح قطاعين 
من أصل عشــرة قطاعات كبرى، وهما قطاعا المواد األساسية والمرافق العامة حيث 
شــهدا تراجعا بمعــدل ثنائي الرقم في الربع الثالث من 2019، األمر الذي ســاهم في 

انخفاض إجمالي األرباح الفصلية للبورصات الخليجية عن تلك الفترة.

من جهة أخرى، شــهد قطاعا البنوك واالتصاالت نموا بنســبة 11 %   و3.4 %  ، على 
التوالي، في الربع الثالث من العام 2019، بما ساهم جزئيا في تعويض بعض من تراجع 

أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بصفة عامة.

وســاهم قطاع البنوك بـ 61 %   من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثالث 
من عام 2019  وارتفعت أرباح القطاع هامشــيا مقارنة بالربع الثالث من 2018.حيث 
تحســنت أرباح القطاع بنسبة 11 %   على أســاس سنوي وبلغت 10.2 مليارات دوالر 
مقابل 9.2 مليارات دوالر في الربع الثالث من 2018. أما بالنســبة للنمو على أســاس 

تسلسلي، فقد ارتفعت األرباح بنسبة 8.3 %   مقارنة بالربع الثاني من العام 2019.
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مقارنة بشــهر ســبتمبر من عام 2018 ارتفعت الصــادرات الكويتية غير النفطية 
بنســبة 164 في المئة شهر سبتمبر 2019. واوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة 
ان عدد شــهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 1413 
شــهادة بقيمة 15.7 مليون دينار مقابل 457 شــهادة بقيمة 5.9 ماليين دينار 

في الشهر ذاته من 2018. 

وذكــر التقرير ان عدد الشــهادات للصادرات غير النفطية لــدول مجلس التعاون 
الخليجي بلغت 989 شــهادة بقيمة 6 ماليين دينار تصدرتها قطر ب377 شهادة 
بقيمة 2.4 مليون دينار ثم الســعودية بـ321 شــهادة بقيمــة 2.3 مليون دينار 

»نحو 7.5 ماليين دوالر«.

 واضافت التجارة ان االمارات حلت ثالثا ب184 شهادة بقيمة 973 الف دينار »نحو 
3.2 ماليين دوالر« ثم البحرين ب75 شهادة بقيمة 184 الف دينار »نحو 605 آالف 

دوالر« ثم عمان ب32 شهادة بقيمة 100 الف دينار »نحو 329 الف دوالر«. 

وحول عدد شــهادات المنشا للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خالل 
الشهر ذاته افادت وزارة التجارة بأنها بلغت 345 شهادة بقيمة 6.3 ماليين دينار 
»نحو 20.7 مليون دوالر« مقابل 122 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار »نحو 9.2 

عدد شهادات
 المنشأ للصادرات غير 

النفطية الكويتية 
لدول العالم بلغ 1413 

شهادة

الصادرات الكويتية غير النفطية 
 ارتفعــت بمعــدل 31 %  إلـى نحو

16 مليون دينار خالل سبتمبر 2019
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الدول العربية
حلت كأهم سوق 

للمنتجات الكويتية بحصة 
40 % ثم دول الخليج 39 % 

ثم دول العالم
بحصة 21 %

ماليين دوالر« خالل الشهر ذاته من 2018. 

وبينت ان العراق حل بالمرتبة االولى بنحو 114 شــهادة بقيمة 3.6 ماليين دينار 
»نحو 11.8 مليون دوالر« ثم االردن بـ135 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار »نحو 
4 مالييــن دوالر« ثم مصر بـ27 شــهادة بقيمة 355 الف دينــار »نحو 1.1 مليون 
دوالر« في حين حلت فلســطين بالمرتبة االخيرة بشهادة بقيمة 742 دينارا »نحو 

2.4 ألف دوالر«. 

واشارت التجارة الى ان الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات 
السائلة والخيام واالصواف واالواني المنزلية واالثاث وااللياف الزجاجية والمواشي 
والطيور وغير ذلك. وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول االجنبية بلغ 
خالل اغســطس الماضي 79 شــهادة بقيمة 3.2 ماليين دينار »نحو 10.5 مليون 
دوالر« بزيادة بلغت مليوني دينار »نحو 6.5 ماليين دوالر« عن الشــهر ذاته العام 

الماضي. 

وبينت ان ايطاليا جاءت في المرتبة االولى ب8 شهادات بقيمة مليون دينار »نحو 

منوعــات
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الصادرات
شملت المنتجات الغذائية 
والغازات السائلة والخيام 

واألصواف واألواني 
واألثاث واأللياف 

3.2 مالييــن دوالر« ثــم بلجيكا ب5 شــهادات بقيمة 574 الــف دينار »نحو 1.9 
مليــون دوالر« ثم تركيا ب24 شــهادة بقيمة 573 الــف دينار »نحو 1.8 مليون 
دوالر« تلتهــا اســبانيا ب9 شــهادات بقيمــة 396 الف دينار »نحــو 1.3 مليون 
دوالر«. وافــادت بان الصادرات الــى الدول غير العربية تنوعت بين البولي إيثلين 

والحبيبات البالستيكية وايثلين جاليكول. 

وارتفعت جملة الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية خالل شهر سبتمبر 2019 
بمعدل 31 %  الى نحو 16 مليون دينار  موزعة على دول مجلس التعاون الخليجي، 

والدول العربية، وبقية دول العالم، وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2019.

وتوزعــت صادرات الكويت على الدول العربية بحصة بلغت 40 %  ثم دول مجلس 
التعاون الخليجي بحصة %39  واخيرا بقية دول العالم بحصة بلغت 21 % .

وقد حل العراق في المرتبة االولى كاهم ســوق للمنتجات الكويتية خالل الشهر 
بقيمة 3.7 ماليين دينار بعدما شــهدت ارتفاعًا كبيرا مقارنة مع نحو  500 الف 
دينار فقط في اغطــس 2019 ثم االردن في المرتبة الثانية بقيمة 1.25 مليون 

دينار ثم مصر في المرتبة الثالثة.
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احتلت الكويت المرتبة 62 عالميا ضمن مؤشر »المعرفة العالمي« لعام 2019، من 
أصل 136 دولة وبواقع 47 نقطة. ويصدر مؤشــر »المعرفة العالمي« برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 

وتضّمن المؤشر 7 قطاعات شملت قياس مستوى التعليم قبل الجامعي، والتعليم 
التقنــي والتدريب المهني، إضافة إلى التعليم العالي، والبحث والتطوير، واالبتكار 
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، عــالوة علــى قطــاع االقتصــاد، والبيئات 

التمكينية. 
وتفصيــاًل للنتائــج التي ســجلتها البالد في هــذه القطاعات. تظهــر البيانات أن 
الكويت حققت المرتبــة 69 عالميًا في التعليم قبل الجامعي وبواقع 56.9 نقطة، 
كما شــمل هذا القطاع عوامل عدة منها البيئــة التمكينية التعليمية والتي حّلت 
فيهــا الكويت بالمركــز 68 عالميًا وبمعدل نقاط بلــغ 58.3. وفي قطاع التعليم 
التقنــي والتدريب المهني، ســجلت البالد حضورها في المرتبــة 72 عالميًا وبواقع 
49 نقطــة، مــع تحقيقها المرتبــة 60 وبواقــع 49.1 نقطة في متغير مســتوى 
تدريــب العاملين، والمرتبة 34 وبواقع 62.4 نقطة في بيئة التعليم التقني، وفي 
المركز 59 وبمعدل 59.2 نقطة في المتغير المتعلق بقياس ســهولة العثور على 
قــوى عاملة ماهرة، وفي المرتبــة 121 وبواقع 49.5 في متغير ضعف األخالقيات 

المهنية بين أوساط القوى العاملة. 

من ناحية أخرى، حّلت البالد في المركز 59 وبواقع 42.4 في قطاع التعليم العالي، 

الكويت تحتل المرتبة 62 عالميا من أصل 136 
دولة في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019

الكويت حققت 
المرتبة  59 عالميا في 

التعليم العالي و 69 عالميًا 
في التعليم قبل الجامعي
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مع تحقيقها للمرتبة 119 وبنسبة 25.7 نقطة في التحاق الطالب بدرجات التعليم 
العالي المختلفة، في حين جاءت في المرتبة 11 وبواقع 86 على مســتوى الموارد 
البشرية، وفي المركز 69 وبمعدل 28.3 في المتغير الخاص بالقوى العاملة الحاصلة 
على تعليم متقدم، والمرتبة 71 وبمستوى نقاط 28.7 في جودة الجامعات، وفي 

المركز 16 وبمعدل نقاط 52.6 في كفاءة الطالب. 

وفــي قطاع البحــث والتطوير واالبتكار احتلــت الكويت المرتبــة 82 بواقع 17.8 
نقطــة، مع وقوعها في المرتبة 107 وبمعــدل 12.2 نقطة في البحث والتطوير، 
والمرتبة 41 وبواقع 34.4 في االبتكار في االنتاج. من جانب آخر، جاءت البالد في 
المرتبــة 62 وبواقع 51.6 نقطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع 
حلولهــا في المركــز 82 وبواقع 53.7 نقطة في مدخــالت تكنولوجيا المعلومات 

الكويت حلت في
 المرتبة 72 عالميًا في 
قطاع التعليم التقني 

والتدريب المهني
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واالتصاالت والمرتبة 60 وبمعدل 42.7 نقطة في البنية التحتية. 
فــي المقابــل، ســّجلت الكويت أفضــل نتائجها في قطــاع االقتصــاد وذلك بعد 
حلولها في المرتبة 50 وبمعدل نقاط بلغ 47.3، وقد شمل هذا القطاع عددًا من 
المتغيرات التي حققت فيها البالد أداًء إيجابيا، منها احتاللها المرتبة 38 وبمعدل 
48.3 نقــاط فــي المقومات التنافســية، مع تحقيقها المرتبــة 21 وبواقع 70.5 
نقطة على مستوى توفر رأس المال االستثماري، والمرتبة 26 وبمعدل 60 نقطة 
فــي االقتصاد االبداعــي، والمركز 53 وبمعدل 47.1 فــي االنفتاح االقتصادي، في 
الوقت الذي جاءت فيه في المرتبة 63 وبواقع 36.7 في مقياس العمالة الماهرة. 

وفــي قطاع البيئــات التمكينية، احتلت البــالد المرتبة 60 وبواقــع 60.8 نقطة، 
مــع تحقيــق المركز 91 وبمعدل 46.1 نقطة في مؤشــر التكافؤ بين الجنســين، 
والمرتبة 46 وبمعدل 62.1 نقطة في متغير االقتصاد والمجتمع. من ناحية أخرى، 
تصــدرت اإلمارات ترتيب البلــدان الخليجية بحلولها في المركــز 18 عالميًا، تلتها 
قطــر فــي المرتبة 40، ثم البحرين في المركز 43، وُعمــان التي جاءت في المرتبة 
50، والســعودية فــي المركز 52. وللعــام الثالث على التوالي، واصلت سويســرا 
تصدرهــا للقائمة، تلتها فنلندا في المركز الثاني، ثم الواليات المتحدة األميركية 
وسنغافورة ولكســمبورغ، والســويد، وهولندا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى هونغ كونغ.

الكويت سّجلت
 أفضل نتائجها في قطاع 

االقتصاد بحلولها في 
المرتبة 50 عالميا
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المؤشر 7 قطاعات 
شملت قياس 

مستوى التعليم 
قبل الجامعي، 

والتعليم التقني 
والتدريب المهني، 
إضافة إلى التعليم 

العالي، والبحث 
والتطوير، واالبتكار 

وتكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت، عالوة 
على قطاع االقتصاد، 
والبيئات التمكينية.
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أكــد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور ســعود الحربي اســتمرار متابعة تطبيق 
وإنجــاز اســتراتيجية وزارة التربية والتعليــم العالي وجامعة الكويــت والهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب والتي تأتي ضمن مشــاريع التنمية ورؤية )كويت جديدة 

.)2035

وقال الحربي إن خطة التربية والتعليم العالي تستند إلى االستراتيجية الوطنية لتطوير 
التعليــم العــام واألكاديمي وبرنامج عمل الحكومة نحو تعزيــز دولة القانون ومحاربة 

الفساد إلى جانب خطط التطوير التربوي.

واعرب عن أملــه أن يحقق التطلعات المرجوة في المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر 
جهــود كل العاملين بوزارتــي التربية والتعليم العالي لتطويــر أداء العملية التعليمية 
ورفع كفاءة المخرجات لرفد ســوق العمل المحلي بكل متطلباته من العمالة الوطنية 

المؤهلة.
وأكد اعتزامه العمل تدريجيًّا لحل ومواجهة التحديات سواء التعليمية أو اإلدارية داعًيا 
الجميــع إلى العمل يًدا بيد لخدمة الكويت واالرتقاء بالمنظومة التعليمية واألكاديمية 

والنهوض بمستوى التعليم.

يذكــر ان اصالح نظام التعليم إلعداد الشــباب بصورة أفضــل ليصبحوا أعضاء يتمتعون 
بقــدرات تنافســية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية يأتي ضمن الركيزة الســابعة »رأس 
مال بشري إبداعي« ضمن رؤية »كويت جديدة 2035« وفي القلب من ذلك يأتي هدف 

التعليم العالي ضمن رؤية
»كويت جديدة 2035«

• جامعة الكويت
 تستوعب 35 ألف طالب 
في 16 كلية موزعة على 

مقراتها المختلفة

منوعــات
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• د.سعود الحربي:
العمل تدريجيًّا لحل 
ومواجهة التحديات 

التعليمية واإلدارية في 
مؤسسات التعليم 

• افتتاح جزئي لمدينة 
صباح السالم الجامعية 
) الشدادية( باالنتقال 

الكلي لـ 4 كليات والجزئي 
لكليتين
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• ارتفاع متوقع للناجحين 
بالثانوية من 25 ألفا الى 
37 الفا خالل 5 سنوات و 
45 الفا خالل 10 سنوات

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم العالي عبر مدينة صباح السالم الجامعية ) الشدادية( 
والتي تعد الحرم الجديد لجامعة الكويت.

وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 6 ماليين متر مربع، وتقدر طاقتها االستيعابية 
من 40 إلى 50 ألف طالب. ويتضمن المشروع ما يلي:

	 عدد 5 كليات بالحرم الطبي .
	 عدد 11 كلية بالحرم الرئيس للجامعة .

	 التوسع في البرامج األكاديمية التي تخدم احتياجات سوق العمل .
	 توفير أحدث التقنيات في مجاالت البحث العلمي .

	 رفع مستوى التعليم الجامعي ورفع مستوى أداء جامعة الكويت األكاديمي .

واستقبلت جامعة الكويت أول دفعة من طلبتها في الحرم الجديد بالشدادية للفصل 
الدراسي األول من العام الجامعي 2020/2019.

وبهــذه المناســبة تقدم مدير جامعة الكويت أ.د.حســين األنصــاري بالتهنئة لجميع 
منســوبي الجامعــة من أعضــاء الهيئــة األكاديمية والهيئــة األكاديمية المســاندة 
والموظفين الذين حرصوا كل الحرص على توفير كل الســبل المناســبة للطلبة لزيادة 
تحصيلهم العلمي واالرتقاء بخبراتهم العلمية والعملية في مختلف الكليات الجامعية.

مــن جهته، ذكر نائــب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحســينان أن جامعة الكويت 
شــهدت تشــغيل جزء كبير من موقع الحرم الجامعي الجديدـ  الشــدادية في ٤ كليات 
انتقال وتشــغيل كلي وهي كلية التربية وكلية اآلداب وكلية العلوم الحياتية وكلية 

منوعــات
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العلــوم اإلدارية، وانتقــال جزئي لكليتي 
العلوم والهندسة والبترول.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات نمو اعداد 
خريجــي الثانويــة العامة خالل الســنوات 
المقبلة الى ما يقارب الضعف، مع وصول 
عدد الناجحين في الثانوية العامة بشقيها 
االدبي والعلمي خالل خمس ســنوات الى 
37 الفا، وخالل الســنوات العشر المقبلة 
الــى ما يزيد على 45 الفــا. وذلك مقارنة 

مع  25 الفا خالل العام 2019.

هــذه التوقعــات، كانــت بمنزلــة دعوة 
الــى ضرورة الدفع بعجلة انشــاء جامعات 
حكوميــة جديــدة، بعــد اقــرار قانــون 
الجامعــات الحكومية، فضال عن التوســع 
والخارجيــة،  الداخليــة  البعثــات  فــي 
المتناســبة واحتياجات ســوق العمل في 

الفترة المقبلة.
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حلّــت الكويت  ضمن قائمــة أكثر الدول ابتعاثًا لطالبها للدراســة في الواليات المتحدة 
األميركيــة، فقد كشــف تقريــر األبــواب المفتوحة الصادر عــن معهد التعليــم الدولي 
بالواليات المتحدة للعام الدراسي 2018 /  2019 عن تبوء الكويت المرتبة الـ16 من بين 

أكثر 25 دولة ابتعاثًا لدارسيها.

وبّيــن التقرير، أن عدد الطلبة الكويتيين الدارســين في أميــركا بلغ نحو 9 آالف و195 
طالبــا وطالبــة، ووصل عدد الطلبة فــي مرحلة البكالوريوس نحــو 7 آالف و480 طالبا 

وطالبة، وهو ما يمثل 81.3% من مجموع الدارسين.

وأضاف التقرير أن عدد طلبة الدراسات العليا بلغ 864 دارسا، بينما بلغ عدد الطلبة غير 
المقيديــن 677، إضافة إلى 174 من الدارســين في برنامج التطبيــق العملي االختياري 

وبرنامج اللغة االنكليزية المكثف.

أمــا عن توزيع الطلبة الدوليين وفقًا للواليات، فأوضــح التقرير أن الكويتيين حلوا في 
المرتبة الخامسة بنسبة 4.9% من اجمالي الطلبة الدوليين في والية نيومكسيكو، وفي 
المرتبة الرابعة في والية أريزونا بنســبة 4%، وفي والية أالباما بنسبة 3.9% من الطلبة 

الدوليين، وفي والية كولورادو بنسبة %3.2. 

منوعــات

عدد الطلبة الكويتيين 
الدارسين في أميركا بلغ 
نحو 9 آالف و195 طالبا 

وطالبة

30 ألف طالب كويتي مبتعث للخارج
77 % منهم على نفقة التعليم العالي
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   ويمثل الطلبة الكويتيون ما نسبته 0.8% من إجمالي الطلبة الدوليين الدارسين في 
الواليات المتحدة، وهي نسبة تساوي عدد الطلبة األلمان والفرنسيين، كما أن %50.4 

من المبتعثين يدرسون »الهندسة« وتعد النسبة األعلى مقارنة بالدول األخرى.

وأضــاف التقريــر أن 13.2% يدرســون العلوم اإلداريــة، و1.7% فقط مــن المبتعثين 
يدرســون التخصصات الطبية، وجاء تخصص التربية بأقل عدد مبتعثين وبنســبة %0.8 

بينما توزعت النسب على تخصصات علوم الكمبيوتر واآلداب وغيرها. 

وجاءت الســعودية في المرتبة األولى على مســتوى الدول الخليجية في أعداد الطلبة 
المبتعثيــن بنحو 37 ألف طالــب، بينما تبتعث عمان 3 آالف طالــب، واالمارات ألفين، 
وبلــغ عدد مبتعثي قطر 834 طالبا، و422 مبتعثا من البحرين، األمر الذي يؤكد تفوق 

الكويت في أعداد المبتعثين مقارنة بعدد السكان.

يذكر أن عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للخارج يصل إلى نحو 23 ألف طالب يدرسون 
علــى نفقــة )التعليم العالــي( إضافة إلى نحــو 3 آالف آخرين يدرســون على نفقتهم 
الشخصية تحت مظلة وإشراف التعليم العالي في حين يصل عدد الطلبة الدارسين على 

نفقة جهات حكومية أخرى إلى نحو 7 آالف. وبإجمالي يصل الى 30 ألف مبتعث.

الكويت تحتل المرتبة
الـ16 من بين أكثر 25 
دولة ابتعاثًا لدارسيها
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منوعــات

أهم وجهات الدراسة في الدول العربية
هناك العديد من العوامل لجذب الطالب للدراسة في الدول العربية، بما في ذلك التاريخ الغني والثقافة، والمناخ الدافئ، والمرافق 

التعليمية من الدرجة األولى في مجموعة مختارة من دول الشرق األوسط مع طموحات أن تصبح مراكز تعليمية دولية.
وضمــن تصنيــف  QS  الدولــي Quacquarelli Symonds »«  البريطانى لعام 2020، والذى يشــمل ترتيب أفضل 1000 جامعة فى 
العالم من حوالى 30 ألف جامعة ومعهد عالى فى 238 دولة. يمكن التعرف على أفضل 100 جامعة في الدول العربية، والتي تغطي 

أهم 6 دول مستقطبة للطالب العرب خارج بلدانهم. 
ويبرز هذا التصنيف الجامعات الرائدة في دول مثل السعودية ولبنان ومصر واإلمارات واألردن وقطر - والتي تضم غالبية الجامعات 

الواردة في التصنيف الدولي.
كما تجدر االشارة الى تصنيف مجلة تايمز البريطانية للجامعات العالمية لعام 2020 الذي يعد االهم في العالم والذي شمل، 1396 
جامعــة تّوزعــت علــى 92 دولة. حيث تضمن التصنيــف 59 جامعة عربية، توّزعــت كالتالي: مصر 20 جامعــة ، والجزائر 8 جامعات ، 
والســعودية 7 جامعــات،  وتونس 6 جامعات، واألردن 5 جامعات ، واإلمارات 4 جامعــات، والمغرب 4 جامعات ، ولبنان 3 جامعات، 

والعراق جامعتان وقطر والكويت وسلطنة عمان، كل دولة بجامعة واحدة.
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حددت الحكومة المصرية التعليم العالي كأولوية ، حيث تقوم بســن سلســلة من البرامج المصممة لجعل الجامعات في مصر أكثر 
تنافسية على المستوى الدولي. 

ويوجد في مصر حاليا 27 جامعة حكومية تضم نحو 500 كلية ومعهد وأكثر من مليوني طالب و 23 جامعة خاصة تضم نحو 250 
كليــة بهــا أكثر من 70 الف طالب و6 جامعــات باتفاقيات دولية و3 فروع لجامعات بريطانية وكنديــة  و168 معهدًا عاليًا خاصًا 

و46 معهدًا فنيًا. 
وتضــم مصــر 20 جامعة حكومية وخاصة واهلية ظهرت في تصنيف QS University Rankings®  للجامعات العربية إضافة الى 3 

فروع لجامعات بريطانية وكندية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
وهناك العديد من األســباب للدراســة في مصر، منها الجامعات التي تحظى باحترام كبير، اضافة الى انخفاض تكاليف المعيشــة ، 
فضــال عن التنوع الثقافــي والجغرافي الكبير في دولة تحتوي على الغالبية العظمى من آثــار العالم من مختلف الحضارات والحقب 
التاريخية الفرعونية والقبطية والرومانية واالغريقية والفارســية واالسالمية وكذلك بيئات متنوعة تضم بدو سيناء وبدو مطروح 

والواحات والنوبة والصعيد والوجه البحري ومدن القناة واالسكندرية وغيرها.
وتعتبر الدراسة في مصر فرصة الستكشاف ثقافة مختلفة وبعض المواقع التاريخية األكثر شهرة في العالم، بما في ذلك األهرامات 
واالقصر واســوان والمنيا ومواقع السياحة الترفيهية والشــاطئية في شرم الشيخ ودهب والعين السخنة والغردقة ومرسى علم 

واالسكندرية والعلمين ومرسى مطروح وغيرها.

1. مصر

منوعــات
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2. لبنان

لبنان بلد شــرق أوســطي صغير ذو تاريخ غني وهوية ثقافية متنوعة. وعلى الرغم من أنه شهد عددًا من الصراعات واالضطرابات 
التي تظهر من آن آلخر، فأن لبنان يحظى برغم ذلك بشــعبية جيدة بين الطلبة العرب و األجانب الذين تجذبهم ثقافته المتنوعة 

وطقسه المعتدل وخصوصا خالل الصيف فضال عن بيئة الطبيعية الغنية.

تدير إدارة التعليم العالي جميع الجامعات اللبنانية البالغ عددها 41 جامعة باستثناء واحدة من قبل وزارة الثقافة والتعليم العالي. 
وعلى الرغم من أن اللغة الرســمية في لبنان هي اللغة العربية ، إال أن لغة التدريس في الجامعات في لبنان هي اللغة اإلنجليزية 

أو الفرنسية .

وهناك العديد من الجامعات المرموقة في لبنان التي تجذب الطالب الدوليين من جميع أنحاء العالم. ويوجد ما مجموعه 10 جامعات 
في تصنيف QS University Rankings  للجامعات العربية بعضها في ترتيب متقدم وتحظى بمكانة اقليمية ودولية مهمة.

منوعــات
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3. السعودية

تضــم الســعودية العديــد من الجامعــات الرائدة فــي المنطقة 
العربية ،وهي  وجهة شــعبية للدراســة للطالب الخليجيين من 
داخــل المنطقة ، كمــا أن لديهــا الكثير لتقدمــه للطالب من 
مناطق أخرى. باإلضافة إلى فرصة التسجيل في عدد متزايد من 

الجامعات ذات الشهرة العالمية .
وتقدم الدراسة في المملكة فرصة الستكشاف البيئة السياسية 
والثقافية المميزة للبلد بشكل مباشر، باإلضافة إلى زيارة بعض 

المواقع األثرية القديمة في المنطقة.
وتعد السعودية واحدة من أسرع أنظمة التعليم العالي نموًا في 
الشرق األوسط  حيث تقدم عدًدا من المؤسسات ذات المستوى 
 QS العالمــي. حيث تم تصنيف 22 جامعة ســعودية في تصنيف

University Rankings®، في الدول العربية.
وكمــا هو الحال في العديد من البلــدان في جميع أنحاء العالم 
، تقدم جامعات الســعودية شهادات البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه ، وتســتمر عادًة لمدة أربع ســنوات وسنتين وثالث 

إلى أربع سنوات على التوالي.
وفي حين يتم قبول الطالب الدوليين بشكل عام في الجامعات 
الســعودية الشــهيرة، من المرجح أن تختلف القيود المفروضة 
علــى الجامعات األخرى األقل شــهرة، ويقتصر قبــول الطالبات 

على عدد معروف من الجامعات.
وتعد التســهيالت في الجامعات الرائدة السعودية ال مثيل لها 
، وذلك بفضل اســتثمارات البالد المستمرة والهامة في التعليم 

العالي باالعتماد على موارد البالد الهائلة من النفط.
وبالنظر إلى أهمية قطاع الطاقة للبالد ، فليس من المفاجئ أن 
تشتهر الجامعات السعودية بشكل خاص ببرامج درجة هندسة 
النفط والغاز. كما أن الذين يرغبون في البقاء والعمل في البالد 

سيجدون فرص عمل مربحة للخريجين في هذه القطاعات.
ويجــب على الطالب الجدد فــي البلد والثقافــة أن يالحظوا أن 
جميــع الجامعات الســعودية تتمســك بالقوانيــن والمعتقدات 

اإلسالمية التي تفرضها الدولة.
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توجد 13 جامعة في اإلمارات في تصنيف QS University Rankings  للجامعات العربية. وأكبر كليات التعليم العالي في اإلمارات 
هــي كليــات التقنيــة العليا التي تضم حوالي 17 فرًعا في جميــع أنحاء الدولة. باإلضافة إلى ذلك يوجد عــدد من الجامعات عالية 

التصنيف في دول أخرى لديها فروع في اإلمارات.

و للدراسة في اإلمارات فوائد اهمها الطبيعة التي تضم الشمس والبحر والرمال والدخول المعفاة من الضرائب بعد التخرج ، ووفًقا 
لتصنيفات كيو إس العالمية ، تضم االمارات عددًا من أفضل الجامعات في منطقة الخليج

وفي السنوات العشر األخيرة استثمرت اإلمارات استثماًرا كبيًرا في التعليم العالي، كما توفر فرصا متنوعة للدارسين للعمل فيها 
بعد التخرج وخصوصا في قطاع الخدمات الذي يشهد نموا كبيرا والسيما النقل والسياحة والقطاع المالي.

ويتجاوز مفهوم التعليم في اإلمارات الفصل الدراسي إلى التدريب العملي في كبرى الشركات العالمية التي تتخذ من اإلمارات مقًرا 
لها أو لها فرع بها على األقل، لتطبيق ما تعلمته واكتساب خبرات تؤهل للعمل بعد التخرج.

4. اإلمارات

منوعــات
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5. قطر

في حين أن هناك عدًدا متزايًدا من الجامعات في قطر ، إال أنه يوجد حتى اآلن جامعة 
قطر فقط في تصنيف QS University Rankings  للجامعات العربية.  وباإلضافة إلى 
مؤسســاتها المحلية الخاصة، تعد قطر أيًضا موطًنا للعديد من فروع الجامعات التي 
تديرها مؤسســات خارجية. يتم تجميعها مًعا في »المدينة التعليمية« ، وهي عبارة 

عن حرم جامعي كبير تم إنشاؤه كجزء من إصالحات المجلس األعلى للتعليم.

ليست المدينة التعليمية في قطر مركًزا للحرم الجامعي الدولي فحسب ، بل توفر أيًضا 
فرًصا لبناء روابط الصناعة ، من خالل منشــآت قريبة مثل واحة العلوم والتكنولوجيا 
في قطر ، ومعهد راند - قطر للسياسات. يدعم صندوق قطر الوطني لألبحاث الجهود 

البحثية والتعليمية التي أجريت في المدينة.
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توجد 14 جامعة في االردن ضمن تصنيف QS University Rankings® ، للجامعات العربية. وُيقبل الحائزون على شهادة الثانوية 
العامــة فــي الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الكليات. تطبق معظم الجامعات فــي األردن النموذج األمريكي الجامعي القائم على 

نظام الساعات )Credit Hours( الذي يمنح الطلبة المرونة الختيار عدد الساعات وأوقات الدوام الصباحي أو المسائي.

و هنالك عشــر جامعات حكومية. وهنالك أيضا العديد من الجامعات الخاصة. وتعتبر الجامعات األردنية، جامعات معترفًا بها على 
مســتوى الدول العربية، وبعض الجامعات األجنبية كالجامعة األمريكية في مادبا والجامعة األلمانية األردنية.وتستقطب الجامعات 

األردنية كل عام عددًا كبيرًا من الطلبة األجانب العرب وغير العرب.

منذ تأسيس أول جامعة في المملكة )أي الجامعة األردنية( في عام 1962، واألردن يشهد زيادة في أعداد هذه الجامعات، فشهد 
عقدا الســبعينات والثمانينات من القرن الماضي تأســيس معظم الجامعات الحكومية األخرى، أما في عقد التســعينات فقد شــهد 
تأسيس معظم الجامعات الخاصة في المملكة، حيث كانت جامعة عمان األهلية أول جامعة تتبع القطاع الخاص يتم تأسيسها في 

البالد عام 1989.

6. االردن 

منوعــات
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د

مساهمات

من هنا نبدأ ..

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعالم 

إدارة العالقات العامة واالعالم 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه الكريم: » فســبحن الذى بيده ملكوت كل شــيء وإليه ترجعوَن« صدق اهلل العظيم  )ســورة 
يس – اآلية 83( .

عندما تنوي فأنت تقصد توجيه إرادتك بشــكل جازم وبتصميم إلتــمــــام عمل ما وتحقيقه على أرض الواقع، لذا فأنت تلجأ بنيتك 
لصاحب هذا الواقع وخالقه لتستمد منه وجودك وما تريد تحقيقه ليظهره لك ليصبح ما أردت واقعًا ملموسًا.

»قــوة التفكيــر تخلق االبــداع، »ان قوة التفكر والتأمــل والتدبر  قادرة على خلق حيــاة جديرة بأن تعاش ويمكــن اعتبار أن كل 
النجاحات التي نحرزها في حياتنا تعتمد على نوعية أفكارنا وان استثمار ابداعنا يساهم في راحتنا النفسية والجسدية أكثر من اي 

شيء آخر نفعله في حياتنا. 
عندما تختار أن تكون مبدعا فلتبحث عن أفكار جديدة وسجلها ثم حللها تحليالً  دقيقاً  واحرص عـلى أن تكون واضحًا مع نفسك 
ثم مع اآلخرين وال تخشــى المجازفة أبداً  ولكن على أن تكون هذه األفكار مــــدروسة  واحرص عــــلى أن تعيش اللحظة وتتأمل 

بـالغد دون النظـر للـوراء ، فكلما كان تفكيرك خالقا وايجابيا هزمت قلقك . 
إن األفــراد المبدعيــن بدرجة عالية في كثير من الميادين المختلفة قد تكون لهم صفات ممتازة مشــتركة فيما بينهم، إن صفة 

الموهوب تعني قدرة عقلية عالية جدًا، في حين تعني صفة العبقري إنجازًا إبداعيًا وأصياًل تمامًا. 
إذًا اإلبداع كلمة تتخطى الواقع وترسم المستقبل بأفكار جليلة تستحق الدعم والثقة والبناء اإليجابي السليم الذي يطمح إليه كل 

إنسان في العالم مهما اختلفت ثقافته تربيته ونظرته للمجتمع. 
إضاءة:

» االستراحة الجيدة هـــي نصف العمل ..مــثل يوغوسالفي ، اعط العالم افضل مــا عندك عـندها سيعطيك افضل مــاعنده ، ابحث 
عن التمّيز في الفكر والعمل. كن اول مــــن يــــفكر أن يــكــون مختلفاً   صانعاً  ألفكاره ، متحدياً  ذاته قبل اآلخرين. عندئذ فقط 

يمكنك ان تحدث فرقا فــي هذا العالم«.






