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خريطة دولة الكويت



14



15

يقول اهلل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله
» وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون«

صدق اهلل العظيم

اجنــازات  طياته  بني  يحمل  ــذي  وال  )50( الـــ  السنوي  الكتاب  نقدم  ونحن 
وجناحات مضطردة ما كانت لتتحقق لوال جودة العمل وتكاتف اجلهود ووضوح 
املفدى  البالد  أمير  السمو  برؤية سيدي حضرة صاحب  الهدف، مسترشدين 
التنمية  وخطة   - ورعــاه  اهلل  - حفظه  الصباح  اجلابر  االحمد  الشيخ صباح 
عنوانا  باتت  والتي   - اهلل  رعاه   - سموه  أطلقها  التي  جديدة«  »كويت   2035
وأدوار أشمل في  أرحب  آفاق  الى  الكويت  دولة  لنقل  عريضا وخارطة طريق 

شتى املجاالت السيما االقتصادية والصناعية والثقافية ورعاية الشباب.
وجاء اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي بسبب اهتمام الكويت بالشباب 
واستجابتها لتوصيات الشباب، وشهدت خالل الفترة األخيرة اهتماماً واسعاً 
بالشباب، تُرجم مبجموعة من اإلجنازات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي في 
مجاالت مختلفة، والتي كان لها صدًى كبير في العالم العربي، األمر الذي دفع 



جامعة الدول العربية إلى اختيارها عاصمة للشباب العربي لسنة 2017.
لقد جبل أهل الكويت ومنذ القدم على العمل متعاونني متآخني، ورغم بساطة 
احلياة في تلك احلقب وقساوة كسب العيش، اال ان الكويت صنعت لها مركزا 
جتاريا بحريا مؤثرا وطريقا لعبور مختلف البضائع ومجتمع متماسك موحد 

الكلمة استطاع تطويع الظروف الصعبة والتغلب على املصاعب.
وفي هذا املقام نغتنم الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات 
واملؤسسات على تعاونهم املثمر وااليجابي مع وزارة االعالم، إلجناز هذا التوثيق 
الهام، ليكون مرجعا لكل مطلع وباحث عن االجنازات التي حتققت خالل العام 

املنصرم من مسيرة دولة الكويت.
واليوم ونحن نرى الكويت احلديثة تزهو بحلل التطور وثبات املسيرة بخطى 
واثقة خلف قائدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى 
نواف االحمد  الشيخ  العهد  ولي  الصباح وسمو  الشيخ صباح االحمد اجلابر 
اجلابر الصباح وسمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
كويتنا  يحفظ  أن  وتعالى  اهلل سبحانه  الى  لنبتهل   - ورعاهم  اهلل  - حفظهم 
الغالية ويدمي عليها نعمة االمن واألمان وان يحفظ شعبها الوفي واملقيمني على 

أرضها الطاهرة.

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب



تـواريـخ وأحـداث
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تـواريــخ وأحــــداث

تعود حضارة فيلكا التي كانت حتمل اسم كاروس )اكارا( .2800ق.م
يرجع تاريخ الكويت والتي  كان يطلق عليها )الريسيا(.2500ق.م

إقامة أول حصن على ارض الكويت على يد عقيل بن عريعر1650م
وصول آل الصباح الى الكويت .1711م
تأسست مدينة الكويت حتت اسم  » القرين «  .1713م
استقرار العتوب في الكويت. 1716م

جتديد أول مسجد في الكويت وكان يحمل اسم بن بحر وأسسه 1745م
عبد اهلل بن بحر.

اختيار الشيخ صباح األول  أول حاكم  للكويت حتى »1762« .1757م
بداية حكم الشيخ عبد اهلل  »  1762  -  1812 « . 1762م
أول تعداد تقديري لسكان الكويت بواقع عشرة آالف نسمة .1765م
انتصار الكويت على بني كعب في موقعة  »  الرقه البحرية«.  1783م

إقامة أول سور للكويت من الطني وطوله 750 متر حلماية املدينة 1798م
من الغزو اخلارجي.

تولى الشــيخ جابــر بن عبـد اهلل بن صبــاح احلكــم  »جــابراألول« 1812م
1812 - 1859 وقد اشــتهر بشدة كـــرمه حيث لقب جابر العيش. 

بناء السور الثاني وطوله 2300  متر  . 1814م
 انتشار الطاعون في الكويت في شهر يونيو .  1831م
تولى الشيخ صباح بن جابر احلكم 1859 - 1866  .1859م
بداية حكم الشيخ عبد اهلل بن صباح 1866 - 1892 .1866م

أصدر الشيخ عبد اهلل بن صباح  » الثاني «  أول عملة كويتية لكنها 1866م
لم تستمر طويال . 

تولى الشيخ محمد بن صباح احلكم في الكويت حتى عام 1896م1892م
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محاولة التاجر الكويتي يوسف بن عبد اهلل بن إبراهيم غزو الكويت 1897 م
برا في 30 يونيو .  

 إنشاء أول دائرة في الكويت وهي دائرة اجلمارك. 1899 م

الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع احلكومة البريطانية 1899 م
في 23 يناير واستمرت حتى عام 1961م. 

موقعة »الصريف «  بني الشيخ مبارك الصباح وعبد العزيز الرشيد 1901 م
في  17 مارس . 

 بناء قصر السيف  . 1904 م
تعيني أول معتمد سياسي بريطاني في الكويت الكولونيل جي نوكس.1904 م
اإلرسالية األمريكية تؤسس مركزا طبيا في الكويت .1910 م
افتتاح املدرسة املباركية في 24 ديسمبر وهي أول مدرسة نظامية.1911 م
إنشاء خط للتلغراف الالسلكي في الكويت.1912 م
عام الطفحة: التسمية بسبب الرقم القياسي لعدد سفن الغوص.1913 م
بناء أول مستشفى في الكويت من قبل اإلرسالية األمريكية .1913 م

في 29 يوليو اعتراف تركيا بالكويت كبلد مستقل وتوزيع معاهدة 1913 م
1913 م السرية بني أمير الكويت و بريطانيا  . 

 رسم أول خارطة للكويت كوثيقة رسمية حتتفظ بها وزارة اخلارجية 1913 م
البريطانيه في ملفاتها. 

إجراء أول مسح جيولوجي في الكويت .1913 م

تقرر إبدال العلم التركي بعلم خاص بالكويت يحمل اللون األحمر 1914 م
وفي وسطه كلمة كويت باللون األبيض.

عقد أول مؤمتر دولي في الكويت  »  مؤمتر الصبيحية «.  1914 م
تقلد جابر بن مبارك الثاني احلكم حتى 1917 م.  1915 م
عقد في عهد الشيخ جابر مؤمتر الكويت في 23  نوفمبر .  1916 م
بداية حكم الشيخ سالم الصباح حتى عام 1921م. 1917 م
أنشأتها 1917 م الكويت  اللغة اإلجنليزية في  لتعليم  أول مدرسة  تأسيس 

اإلرسالية األمريكية. 
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افتتاح مستشفى النساء في الكويت  . 1919 م 
خاضت الكويت معركة  »  حمض « مع زعيم مطير 16 مايو. 1920 م
في 24 مايو بناء السور الثالث ويبلغ طوله اكثر من 5 أميال  . 1920 م
موقعة اجلهراء بني الشيخ سالم املبارك وفيصل الدويش.1920 م
اختيار الشيخ أحمد اجلابرالصباح حاكما للكويت .1921 م
 تأسيس املدرسة األحمدية .1921 م

وصل عدد سفن الغوص الكويتية 800 سفينة يعمل عليها10 آالف 1922 م
غواص وبحار. 

 تأسيس أول مكتبة عامة في البالد حتمل اسم املكتبة األهلية.1922 م
 في 5 مايو مت توقيع اتفاقية  احملمرة. 1922 م

 في الثاني من ديسمبر مت توقيع معاهدة  »العقير«  لرسم احلدود 1922 م
بني الكويت والسعودية والعراق .

في 30 أبريل افتتح النادي األدبي. 1924 م
ظهر أول علم للكويت من اللون األحمر وفي وسطه كلمة كويت.1924 م
صدور قانون يحظر استيراد العبيد. 1924 م
أول بعثة طالبية للدراسة في اخلارج الى بغداد. 1925 م
إنشاء أول مطار في الكويت خلف بوابة الشعب  »  البريعصي«1927 م
في 28 يناير بدء موقعة الرقعي بقيادة الشيخ علي السالم الصباح. 1928 م

 في شهر يونيو صدرت مجلة الكويت أول مجلة دورية في الكويت 1928 م
لعبد العزيز الرشيد. 

تأسست بلدية الكويت في عهد الشيخ أحمد اجلابر الصباح .1930 م

1934 م
في 23 ديسمبر منح الشيخ أحمد اجلابر الصباح امتياز التنقيب 
عن النفــط لشـــركة نفــط الكويت التي شـــكلتها شركة النفـــط 

األجنلو االيرانية  وشركة غالف األمريكية للكويت .
األمطار 1934 م هطول  نتيجة  الكويت  منازل  تهدمت   » الهدامة   « سنة  

الغزيرة في الكويت في 7  ديسمبر. 
تأسيس شركة الكهرباء األهلية. 1934 م
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إجراء أول عملية انتخابية الختيار أعضاء املجلس البلدي. 1934 م
 في أبريل برزت مدينة االحمدي. 1935 م
أول مجلس لدائرة املعارف. 1936 م
حفر أول بئر في بحرة. 1937 م
 تأسيس دائرة األمن العام . 1937 م
 أول مدرسة نظامية للبنات 1937 - 1938.1938 م

 في 22 فبراير أظهرت عمليات احلفر األولى في حقل برقان بوادر 1938 م
تبشر بوجود كميات كبيرة من النفط. 

 تشكيل املجلس التشريعي الثاني بالكويت. 1939 م

 إنشاء دائرة األمن العام برئاسة املرحوم الشيخ علي  اخلليفة الصباح. 1939 م

تأسيس شركة ماء الكويت بواسطة السفن الشراعية لتنظيم عملية 1939 م
نقل وتوزيع املياه .

تأسيس دار األيتام 1939 م
بداية بناء املستشفى األميري الذي افتتح في   أكتوبر 1949م. 1940 م
مت حفر آبار للماء املالح في برقان . 1940 م 
أضيفت كلمة  »  ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل  « على علم الكويت .1940 م
اكتشاف مصدر للمياه الصليبية  . 1941 م 
توقف احلفر بسبب احلرب العاملية الثانية كإجراء وقائي مؤقت.  1942 م
اكتشاف املاء في العبدلي .1942 م
 افتتاح أول بنك في الكويت البنك الشاهي البريطاني.1942 م
عودة عمليات التنقيب عن النفط .1945 م
في 30 يونيو أرسلت أول شحنة من نفط الكويت اخلام .  1946 م
إنشاء أول خط للشحن البحري .1946 م
إصدار أول مجلة مدرسية في الكويت  »  مجلة الطالب « . 1946 م
تأسيس أول فندق في   الكويت وهو فندق  »  شيرين « .1947 م
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استخدمت إدارة املعارف أول  » مطبعة « . 1947 م
الشيخ 1948 م اسمها من مؤسسها  اشتق  التي  االحمدي  مدينة  بناء  بدء 

أحمد اجلابر الصباح .
صدرت مجلة  »  كاظمة « في شهر يوليو كصحيفة شهرية أدبية 1948 م

اجتماعية .

»لشركة 1948 م كبر  جزيرة  في  النفط  عن  التنقيب  حق  الكويت  منحت 
األمنيويل األمريكية «.

افتتاح املستشفى األميري في أكتوبر. 1949 م
أنشئت أول مصفاة للتكرير في الكويت مبدينة األحمدي. 1949 م
بداية حكم الشيخ عبد اهلل السالم في فبراير 1950-1950.1965 م
 تشغيل معمل تقطير مياه البحر. 1950 م
انطالق اإلذاعة الكويتية في أوائل 1951م .1951 م
تأسيس أول نادي رياضي  في الكويت – »النادي   األهلي « .1952 م
أول محطة لتكرير املياه.1953 م
إنشاء محطة التجارب الزراعية.1953 م
تأسست شركة طيران اخلطوط اجلوية الكويتية في شهر مارس. 1954 م

في 1954 م حكومية  رسمية  كجريدة   » اليوم  الكويت   « مجلة  صــدرت   
11ديسمبر . 

اكتشاف النفط في حقل الروضتني  . 1955 م
هدم سور الكويت واإلبقاء على بواباته فقط  .   1957 م
أجري أول تعداد للسكان في الكويت  . 1957 م
مت بناء أول ناقلة كويتية للنفط اخلام  .1958 م

منحت الكويت حق التنقيب عن النفط في جزيرة أم املرادم لشركة 1958 م
الزيت العربية اليابانية .

الى 1958 م ترجع  فيلكا  جزيرة  في  آثار  على  دامناركية  آثار  بعثة  عثرت 
العصر البرونزي .

صدر أول عدد من مجلة العربي في ديسمبر .1958 م
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وصول أول ناقلة نفط كويتية  »  كاظمة «  مليناء األحمدي .1959 م
افتتاح الرصيف الشمالي .1959 م
أصدر الشيخ عبد اهلل السالم الصباح أول مرسوم أميري  يقضي 1959 م

بتعيني  رؤساء لدوائر احلكومة .
صدر مرسوم بقانون ينص على أن الدينار هو وحدة النقد الكويتي.1960 م
تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.1960 م
تأسيس ميناء الشويخ .1960 م
إلغاء معاهدة سنة 1899م مع بريطانيا .1961 م 
انضمام الكويت في 20 يوليو الى جامعة الدول العربية.1961 م
إصدار القوانني والتشريعات املنظمة ملختلف مرافق احلياة في 26 أغسطس . 1961 م
في 7 سبتمبر رفع العلم اجلديد في عهد الشيخ عبد اهلل السالم الصباح.1961 م
 في 20 نوفمبر صدور قانون إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .1961 م
  إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في 31 ديسمبر. 1961 م
 بداية احلركة التعاونية بصفة رسمية في الكويت  .  1962 م
في 11 نوفمبر صدر دستور الكويت  . 1962 م
صدر املرسوم األميري الذي يقضي بتقسيم الكويت الى ثالث محافظات . 1962 م
 تشكيل أول وزارة في عهد الشيخ عبد اهلل السالم الصباح .1962 م
افتتاح مستشفى الصباح .1962 م
افتتاح املجلس التأسيسى في 20 يناير  . 1962 م
في 29 يناير افتتاح أول مجلس لألمة  . 1963 م
مايو 1963 م  15 في  املتحدة  األمم  منظمة  عضوية  الى  الكويت  انضمام 

لتصبح العضو 111 في أسرة املجتمع الدولي  . 
في مايو صدر أول عدد من مجلة الكويت مجلة نصف شهرية 1964 م 
في 24 نوفمبر توفى أمير الكويت الشيخ عبد اهلل السالم الصباح. 1965 م
بداية حكم الشيخ صباح السالم 1965 - 1977م . 1965 م
تأسست جمعية الهالل األحمر الكويتي  في 10 يناير  . 1966 م
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االقتصادي 1966 م للتخطيط  مستقلة  كمؤسسة  الكويت  معهد  إنشاء 
االجتماعي في الشرق األوسط. 

افتتاح جامعة الكويت في 27 نوفمبر  . 1966 م

في فبراير توقيع اتفاقية بني الكويت وشركة الزيت العربية إلنشاء 1967 م
معهد الكويت لألبحاث العلمية  . 

 تأسيس منظمة املدن العربية في  15 مارس 1967 م
تأسيس بنك الكويت املركزي في يونيو. 1968 م
إعالن اتفاقية بإنشاء منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول  أوابك.1968 م
استخدام اجلزيرة الصناعية .1969 م

افتتاح محطة أم العيش األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية 1969 م
في 27 أكتوبر. 

تخرج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية  . 1970 م
تشغيل أول وحدة تقطير في  محطة الشعيبة اجلنوبية  .1971 م
إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 17 يوليو.1973 م
إنشاء بنك الكويت الصناعي  . 1974 م
تشكيل املجلس األعلى للبترول  . 1974 م
إنشاء وزارة اإلسكان  . 1975 م
التوقيع في أول ديسمبر على اتفاقية سيطرة الكويت على الثروة النفطية. 1975 م
صدور مرسوم بإنشاء وكالة األنباء الكويتية – كونا في  أكتوبر. 1976 م
تصديق الكويت على اتفاقية إنشاء  » صندوق النقد العربي«.  1976 م
صدر مرسوم أميري في 12 ديسمبر بإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 1976 م
إصدار قانون التأمينات االجتماعية للكويتيني  . 1976 م
في 31 ديسمبر عني الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح أميرا للكويت. 1977 م
 تأسيس شركة نفط الكويت شركة مساهمة كويتية.  1977 م
تزكية الشيخ سعد العبد اهلل السالم في31 يناير وليا للعهد. 1978 م
اهلل 1978 م العبد  الشيخ سعد  بتعيني  فبراير    8 في  أميري  أمر  صدور 

رئيسا ملجلس الوزراء  . 
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تغيير السالم األميري بالنشيد الوطني احلالي  . 1978 م
إنشاء  »  النادي الكويتي للمعاقني  «  في أوائل العام. 1978 م
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء »  محافظة اجلهراء « محافظة رابعة.1979 م
إنهاء االتفاقية املعقودة مع شركة الزيت األمريكية  . 1980 م
صدور مرسوم أميري بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية  في 27  يناير.1980 م
 التوقيع في أبو ظبي في 25مايو على النظام األساسي  ملجلس 1981 م

التعاون لدول اخلليج العربي. 
افتتاح أول جسر حديدي يربط جزيرة بوبيان  بأرض الكويت. 1983 م
افتتاح املبنى اجلديد » ملتحف الكويت الوطني « في 24 فبراير. 1983 م
 في 30  نوفمبر أنشئ  »  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية«.  1983 م
اخلليجي 1984 م التعاون  مجلس  لــدول  اخلامسة  القمة  مؤمتر  انعقاد 

بالكويت في الفترة من 27 - 29 نوفمبر  . 

 تعرض موكب الشيخ جابر األحمد اجلابر إلى اعتداء آثم وهو في 1985 م
طريقه إلى قصر السيف في 25 مايو . 

في 16 فبراير افتتاح القبة السماوية مبتحف الكويت الوطني.1986 م
في 8  يونيو الشيخ جابر األحمد يفتتح  »  املسجد الكبير  « . 1986 م
بقيمة 1986 م اجلديدة  الكويتية  النقدية  الورقة  طرحت  فبراير    9 في 

عشرين دينارا للتداول  . 
افتتاح مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس في الكويت  يوم 26 يناير.   1987 م
 افتتاح » مركز الطب اإلسالمي « في21 فبراير .1987 م
افتتاح » منتزه اخليران السياحي « في23فبراير .1987 م
في 22 فبراير افتتاح  » الواجهة البحرية «  برعاية الشيخ جابر األحمد. 1988 م
افتتاح مشروع  »  ساحة الصفاة  «  في 29 فبراير  . 1988 م

افتتاح املبنى اجلديد  » ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي «   حتت 1988 م
رعاية سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في  18 مارس  . 

خطف الطائرة الكويتية »اجلابرية « في 5 أبريل ملدة 16 يوما . 1988 م
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في 20 أبريل افتتاح مبنى  »  قصر العدل  «  برعاية الشيخ جابر 1988 م
األحمد الصباح  . 

1988 م
أمام  28 سبتمبر  في  التاريخية  كلمته  يلقي  األحمد  جابر  الشيخ 
الدورة الثالثة واألربعني في اجلمعية العامة لألمم املتحدة بصفة 

سموه »رئيسا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي« في دورته اخلامسة. 
» عيد الشجرة  «  في الكويت 15 أكتوبر  . 1988 م
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء محافظة الفروانية محافظة خامسة.  1988 م
االجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس. 1990 م
في 5 أغسطس وجه الشيخ جابر األحمد الصباح كلمة إلى الشعب 1990 م

الكويتي بعد العدوان اآلثم الذي تعرضت له البالد . 

الشيخ جابر 1990 م الكويت  دولة  تاريخي ألمير  27 سبتمبر خطاب  في 
األحمد الصباح أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  . 

قيادته 1990 م حول  الشعب  والتحام  جدة  في  الكويتي  الشعبي  املؤمتر 
الشرعية من 13 إلى 15 أكتوبر . 

 مجلس األمن يحدد 15 من يناير كآخر موعد النسحاب القوات 1990 م
الغازية من دولة الكويت وإال واجهت احلرب  . 

في 17يناير بداية حرب حترير الكويت )الضربة اجلوية. ( 1991 م
في 24  فبراير بداية احلرب البرية لطرد املعتدي الغاشم  . 1991 م
في 26 فبراير مت حترير الكويت من براثن العدوان اآلثم  . 1991 م
14 مارس وصول الشيخ جابر األحمد الصباح إلى أرض الكويت احملررة.  1991 م
20مارس ابتدأت عمليات إطفاء آبار النفط التي أشعلها العدو بعد اندحاره. 1991 م
في27 يوليو مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام بعد التحرير.1991 م
24أغسطس الشيخ جابر األحمد الصباح يضيء شعلة افتتاح العام 1991 م

الدراسي  .  
في 28   سبتمبر سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح  يلقي 1991 م

خطابا تاريخيا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .  
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في30 سبتمبر املوعد األخير الستبدال عملة النقد القدمية والتي 1991 م
أوقف البنك املركزي التعامل بها  . 

في 6 نوفمبر سمو األمير جابر االحمد يرعى احتفال إطفاء آخر 1991 م
آبار النفط املشتعلة  .  

انعقاد أول مؤمتر لدول مجلس التعاون اخلليجي بعد التحرير على 1991 م
أرض الكويت في 23 ديسمبر  . 

في 5 أكتوبر مت إجراء أول انتخابات بعد التحرير الختيار أعضاء 1992 م
مجلس األمة املوقر  . 

20 مايو جلنة تخطيط احلدود بني العراق تنتهي من تقرير ترسيم احلدود. 1993 م

في 27 يونيو أصدر مجلس األمن قراره رقم833 للترحيب بقرارات 1993 م
جلنة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق  . 

في 13أبريل صدور مرسوم بقبول استقالة خمسة وزراء في التشكيل 1994 م
الوزاري الصادر في أكتوبر1992وبإعادة تشكيل احلكومة. 

العراقي 1994 م الثورة  قيادة  مجلس  من  اعتراف  صدر  نوفمبر   10 في 
بسيادة دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.  

في 11 ديسمبر صدر مرسوم بحل املجلس البلدي  . 1994 م
في أكتوبر مت اكتشاف حقل نفطي  في منطقة  »كراع املرو« غرب الكويت. 1995 م

مشاركة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح باحتفاالت األمم املتحدة 1995 م
بالذكرى اخلمسني إلنشائها في24 أكتوبر . 

1995 م
في 26 ديسمبر اختيار سمو الشيخ جابر األحمد الصباح »شــــخصية 
العام اخليريــــة«  في أضخم استطالع للرأي   قامت به مؤسسة 
املتحدون لإلعالم والتسويق ومبشاركة 5 ماليني مواطن عربي  . 

7 ديسمبر مشاركة الشيخ جابر األحمد الصباح في القمة اخلليجية 1996 م
السابعة عشر التي أقيمت في العاصمة القطرية »الدوحة « .  

زيارة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الواليات املتحدة األمريكية 1996 م
في الذكرى اخلامسة للنصر في حرب حترير دولة الكويت  . 

وصناعة 1996 م »لغرفة جتارة  اجلديد  للمبنى  األســاس  بوضع  احتفال   
الكويت « في 25 مايو  .
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افتتاح برج التحرير في 10 مارس  .  1996 م
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثامن ملجلس األمة.1996 م

 إعالن وزارة املالية عن تأسيس أول  »  صندوق استثماري  « في 1996 م
األول من يونيو  . 

صدور مرسوم أميري يقضي بتشكيل » املجلس األعلى للتخطيط«. 1996 م

التعاون اخلليجي   1997 م لدول مجلس  الثامن عشر  القمة  انعقاد مؤمتر 
في الكويت في الفترة ما بني20و22  ديسمبر  . 

إنشاء مجلس األمن الوطني في 4 مارس  . 1997 م
إنشاء املنطقة احلرة في ميناء الشويخ .1997 م
في 2 يوليو صدر العدد األول من صحيفة » الدستور األسبوعية« 1997 م
تدشني بوم »املهلب «  في 12  أغسطس  . 1997 م

 زيارة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ملقر مجمع مصانع شركة  1997 م
»  ايكويت للبتروكيماويات « . 

العبداهلل السالم الصباح بعد 1997 م العهد الشيخ سعد  عودة سمو ولي 
رحلة عالج استغرقت 224 يوما باخلارج في   12 أكتوبر  . 

لدول 1998 م األعلى  للمجلس  االستشارية  للهيئة  األولــى  الــدورة  افتتاح 
مجلس التعاون اخلليجي في 7 نوفمبر  . 

في 27 يناير انضمت الكويت إلى »قائمة الشرف« في األمم املتحدة.1998 م
صدر املرسوم األميري الذي يقضي بتشكيل الوزارة في   22 مارس. 1998م

اختيار الكويت مقرا دائما  »  جلمعية األمناء العاملني للبرملانات 1998 م
العربية «  في 11 سبتمبر  . 

1998 م
مشاركة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح قادة دول مجلس التعاون 
التي  التاسعة عشرة  الدورة  في  العربية  اخلليج  لدول  اخلليجي 

أقيمت في  » أبوظبي«  في الفترة ما بني7و9 ديسمبر  . 



30

1999 م
األحمد  جابر  الشيخ  السمو  أصدر صاحب  مايو  من  الرابع  في   
دعــوة  مــع  دستوريا  حــال  ــة  األم مجلس  بحل  مرسوما  الصباح 

الناخبني إلى انتخابات أعضاء مجلس أمة جديد  . 

1999 م

في السادس عشر من مايو أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ جابر 
األحمد الصباح إعطاء املرأة كامل احلقوق السياسية في اإلنتخابات 
سواء بالتصويت أو بالترشيح للمجالس النيابية الكويتية وحتديدا 

مجلس األمة والبلدي اعتبارا من انتخابات عام 2003 م. 

1999 م

أنان  كوفي  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وافق  يونيو  من  الثامن  في 
على تعيني الدبلوماسية الكويتية مرمي العوضي في  منصب نائبة 
آسيا  غــرب  لــدول  االقتصادية  للمنظمة  التنفيذي  العام  األمــني 
االسكو ومقرها بيروت ، وهو أعلى منصب تشغله امرأة عربية في 

األمم املتحدة .

1999 م
في السابع من  يوليو كلف سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ولي العهد 
العبداهلل الصباح رئاسة احلكومة اجلديدة وتشكيلها  الشيخ سعد 

قبل موعد انعقاد اجللسة اإلفتتاحية ملجلس األمة اجلديدة.   

في السابع عشر من يوليو افتتح الشيخ جابر األحمد الصباح دور 1999 م
االنعقاد األول من الفصل التشريعي التاسع ملجلس األمة.

1999 م
العاملني الكويتيني في دائرة  في الثالثني من سبتمبر متكن أحد 
جهاز  ابتكار  من  الكويت  نفط  لشركة  التابعة  والتصدير  اإلنتاج 
النفط  آبــار  رؤوس  في  استخدامه  يتم  )اخلانق(  يسمى  جديد 

لزيادة أو تقليل إنتاجه حسب احلاجة  . 

1999 م
 في اخلامس من نوفمبر وافق مجلس الوزارة الكويتي على مرسوم 
استحداث محافظة سادسة وهي محافظة مبارك الكبير وتضم 

مناطق كانت سابقا تتبع محافظتي حولي واألحمدي . 
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1999 م

في الثاني والعشرين من نوفمبر أصدر سمو الشيخ جابر األحمد 
اخلليجي  التعاون  مجلس  ملوظفي  بالسماح  مرسوما  الصباح 
بتملك العقارات واألراضي في الكويت أسوة بأشقائهم الكويتيني 
بالبطاقة  الكويت  وإلى  من  بالتنقل  لهم  السماح  إلى  باإلضافة 

الشخصية  .  

في 1/18عودة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رحلة العالج 2000 م
التي استغرقت شهرا ونصف وشملت لندن والواليات املتحدة

4/24 افتتاح معرض تكنولوجيا البيئة.   2000 م

اخلــام مبصفاة 2000 م النفط  تكرير  برج  في  وحريق  انفجار  ــع  6/17وق
الشعيبة نتيجة لتسرب غاز ثاني كبريتيد الهيدروجني  . 

في   2000 م غاز  تسرب   نتيجة  األحمدي  في مصفاة  انفجار  وقع   6/25
أحد أنابيب املكثفات داخل املصفاة  . 

الكويت 2000 م بــني  البحرية  ــدود  احلـ ترسيم  اتفاقية  توقيع  مت   7/3
والسعودية. 

والصابرية. 2000 م الروضتني  الطبيعي  في حقلي  الغاز  اكتشاف   9/ 5
قرب احلدود الشمالية مع العراق  . 

6 /11 مت افتتاح املؤمتر اخلليجي األول لنظم دعم اتخاذ القرار 2000 م
برعاية سمو ولي العهد  . 

العربية 2001 م للثقافة  عاصمة  الكويت  احتفالية  فعاليات  افتتاح   1/16
2001م.

2001 م
2/11 اكتشاف آثار تعود إلى حوالي ما قبل سبعة آالف سنة في  
السهل الساحلي ملنطقة الصبية من قبل فريق من علماء اآلثار 
في متحف الكويت الوطني وفريق من معهد اآلثار التابع جلامعة 

لندن. 
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2001 م
منحت املؤسسة الدولية لضغوط احلوادث احملرجة جائزتها لعام 
2001 إلى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح تقديراً لدور سموه 
ولصالح  الكويتي  للشعب  النفسية  للصحة  يوليه  الــذي  الكبير 

رفاهية دولة الكويت  . 

والعشرين 2001 م الثانية  السنوية  للدورة  رئيسا  الكويت  انتخاب   6/13
لصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط أوبك للتنمية الدولي.

صحية 2001 م لوعكة  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  تعرض   9/21
استدعت نقلة إلى العاصمة البريطانية للعالج  . 

12/22افتتاح مؤمتر املستقبل السياسي للمرأة في   دول مجلس التعاون.2001 م

1/16عودة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة 2002 م
العالج في اململكة املتحدة تكللت وهلل احلمد بالنجاح . 

2002 م
1 / 2 انفجار مركز جتميع النفط رقم 15 في  حقل الروضتني أدى 
إلى مقتل أربعة أشخاص أحدهم كويتي وهوالرائد اإلطفائي جنم 
عبداهلل حسني العنزي وثالثة عمال من اجلنسية الهندية وإصابة 

19 شخصاً بجروح  . 

عربيا 2002 م األول  املركز  الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية  احتلت   6/1
والثاني آسيوياً ضمن تصنيفات اللجنة الدولية للصليب األحمر.

10/18 إفراج العراق عن األرشيف الوطني  للكويت الذي  متت 2002 م
سرقته إبان االحتالل العراقي للكويت . 

2002 م
الكويت  لدى  البريطانية  السفارة  في  العسكري  امللحق  11/3قدم 
القدمية  اخلرائط  من  مجموعة  توماس   ستيفن  الركن  العقيد 

التي تؤرخ الكويت  . 

2003 م
20/ 3 أطلقت أول صافره إنذار في الكويت الساعة الثانية عشر 
والثلث ظهراً نتيجة إرسال العراق أول صاروخ سكوت على الكويت 

أثناء حرب حترير العراق .
31 /3 تدشني أنبوب مياه عذبة من الكويت إلى العراق . 2003 م
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إضافي 2003 م دينار  مليون  ــدرة500  وق مبلغ  األمة  أقر مجلس   3 /  31
للحكومة ملواجهة تطورات حرب حترير العراق  . 

16 / 4 وصول أول طفل جريح عراقي من جرحى حرب حترير 2003 م
العراق إلى الكويت وذلك لتلقي العالج الالزم  . 

يدلي   2003 م ملــن    كويتي  ديــنــار  مليون  يرصد  ــوزراء  ــ ال مجلس   4/16
مبعلومات عن أسرى الكويت في العراق  . 

7/13 صدور مرسوم أميري بتعني الشيخ صباح األحمد الصباح 2003 م
رئيسا ملجلس الوزراء. 

26 /10 صدر مرسوم أميرى بتعيني الشيخ نواف األحمد نائباً أول 2003 م
لرئيس مجلس الوزراء  . 

اجلابر 2004م األحمد  مشعل  الشيخ  بتعيني  أميرى  تكليف  1/13صــدور 
الصباح نائباً لرئيس احلرس الوطني  . 

2004م
20/ 8 اكتشفت شركة نفط الكويت حقال جديدا في  حقل بحرة 
من املكمن اجلوراسي وهو عبارة عن نفط خفيف بكثافة44 درجة 
برميل   12 وغاز مصاحب مبعدل   يوميا،  برميال  مبعدل4860  

670  مليون مكعب يومياً  . 

22 / 8 موافقة مجلس الوزراء على إشهار اجلمعية الكويتية حلقوق 2004 م
اإلنسان رسميا بعد 21 عاما من تأسيسها  . 

2004 م
الطبية  األخطاء  تأمني ضد  الصحة مشروع  وزارة  أقرت   9/ 26
على جميع األطباء الكويتيني والوافدين بشكل إجباري   على أن 

يكون احلد األعلى ملبلغ التعويض 25 ألف دينار  . 

2004 م
27 /10 أفاد تقرير أصدرته منظمة »مراسلون بال حدود« املعنية 
املرتبةالثانية  احتلت  الكويت  أن  العالم  في  الصحفية  باحلريات 

الرقم 103 على املستوى الدولي .

2004 م
8 /12 صدر مرسوم أميري يقضي في مادته األولى أن يكون مخاطبة 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي على النحو التالي سمو 

الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس احلرس الوطني. 
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2004 م
السلع  على  اجلمركية  الرسوم  إلغاء  الكويت  دولة  قررت   12/10
املستوردة من16 دولة عربية شرط االلتزام بقواعد املنشأ تنفيذا 

التفاقية منطقة التجارة العربية احلرة .
5/16  مجلس األمة يوافق على حق املرأة السياسي باألغلبية.2005 م
5/23 وفاة أول رئيس ملجلس األمة بالكويت عبدالعزيز حمد الصقر.2005 م

6/15مرسوم أميري بتعيني د . معصومة املبارك وزيرة  للتخطيط 2005 م
في أول خطوة حلق املرأة السياسي في البالد .

لكل 2005 م دينار   2000 مبلغ  إسقاط  على  يوافق  األمــة  مجلس   6/27
مواطن عن فواتير الكهرباء واملاء  . 

14 / 11 مجلس األمة يوافق على إسقاط فوائد املتقاعدين.2005 م

األحمد 2006 م جابر  الشيخ  السمو  تعالى صاحب  اهلل  رحمة  الى  انتقل 
اجلابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في 15 / 1.

لدولة 2006 م أميرا  الصباح  االحمد  الشيخ صباح  يزكي  الــوزراء  مجلس 
الكويت في 24 / 1.

2006 م
يبايع في األولــى سمو  يناير مجلس األمة يعقد جلستني  -    29
الشيخ صباح األحمد اجلابر أميرا للبالد وفي الثانية سمو األمير 

يؤدي اليمني أمام املجلس أميرا للبالد . 

2006 م
للعهد    وليا  االحمد  نــواف  الشيخ  بتزكية  أميري  مرسوم  صــدور 
ومرسوم آخر بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا للوزراء وتكليفه 

بتشكيل الوزارة وذلك في 7 / 2   
مجلس األمة يوافق على قانون املطبوعات وذلك في السادس من مارس. 2006 م

2006 م
سمو ولي العهد الشيخ نواف اجلابر الصباح ينوب عن األمير في 
حضور اللقاء التاريخي بكرة القدم بني نادي  الكويت الرياضي 

ومنتخب البرازيل وذلك في 10/7.

املــرأة 2006 م فيها  تشارك  األمــة  ملجلس  انتخابات  أول  الكويت  تشهد 
ترشيحا وانتخابا في 6/29.
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منتخب كرة اليد الكويتي يفوز ببطولة الدورة اآلسيوية التي أقيمت 2006 م
في دولة قطر .  

في الثامن من يناير صدر العدد األول من »عالم اليوم « كجريدة يومية .2007 م

بالتأمينات 2007 م املتقاعدين  على  القروض  فوائد  يسقط  األمة  مجلس 
بعدد 48 صوتا وذلك في 9 / 1 / 2007 م . 

في 2007 م وذلــك  الرياضي  اإلحــتــراف  قانون  على  يوافق  األمــة  مجلس 
2007/2/20م . 

اإلعالن عن اكتشاف نفطي من النوع اخلفيف مع غاز في شمال الكويت. 2007 م
صدور العدد األول من جريدة  »الوسط « في 12/ 5 / 2007م.2007 م

2007 م
مجلس الوزراء يوافق على تعديل يوم الراحة األسبوعي من اخلميس 
إلى يوم السبت وذلك في2007/5/27م والبدء بتطبيقه في أول 

سبتمبر . 
صدور العدد األول من جريدة » اجلريدة « في  2 / 6/ 20072007 م
في الثاني من سبتمبر صدر العدد األول من جريدة  » النهار«. 2007 م

في 2007 م الــســالــم  صــبــاح  ســالــم  الشيخ  تعالى  اهلل  رحــمــة  ــى  إل انتقل 
2007/10/8م . 

في 1 / 11 / 2007 م االحتاد الدولي لكرة القدم يوقف مشاركات 2007 م
الكويت الرياضية اخلارجية ومت رفعه بتاريخ 9 / 11/ 2007م             

صدور العدد األول من جريدة »  أوان  «  في 18 / 11 / 20072007 م
صدور العدد األول من جريدة الرؤية اليومية. 2008م

املوظفني 2008م رواتــب  زيــادة  عن  يعلن  الشمالي  املالية مصطفى  وزيــر 
الكويتيني 120 دينار و50 دينار للوافدين .

وفاة وزير التربية والنائب األسبق الدكتور أحمد الربعي .2008م
مجلس الوزراء يلغي قانون التجمعات .2008م

الصباح 2008م السالم  اهلل  العبد  سعد  الشيخ  الوالد  األمير  سمو  وفاة 
بتاريخ 2008/5/13م واعالن احلداد لثالثة أيام .
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الكويت تشهد انتخابات مجلس األمة بنظام اخلمس دوائر.2008م

2008م
االحتاد الدولي لكرة القدم – الفيفا – يعلق للمرة الثانية النشاط 
الكروي الكويتي على املستوى الدولي وذلك في شهر أكتوبر ومت 

رفعه في شهر ديسمبر .
مجلس الوزراء يعلن عن ضمان الودائع واألرصدة في البنوك الكويتية .2008م

2008م
صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف التداول في سوق األوراق املالية 
في  قضائي  بحكم  عودته  ومت  املؤشر  هبوط  بعد  األولــى  للمرة 

تاريخ 2008/11/17م .
توقف صدور جريدة الصوت اليومية بسبب األزمة املالية.2009م

2009م

2009/12/8م  املوافق  الثالثاء  يــوم  األمــة  مجلس  قاعة  شهدت 
الوزراء  رئيس  سمو  استجواب  أولها  استجوابات  أربعة  مناقشة 
من  األولــي  هي  سابقة  في  سرية  بجلسة  احملمد  ناصر  الشيخ 

نوعها في تاريخ الكويت مقدم من النائب فيصل املسلم  .
مبارك  النائب  من  املقدم  الثاني  االستجواب  املجلس  ناقش  كما 
الوعالن الى وزير االشغال ووزير دولة للشؤون البلدية د- فاضل 

صفر في جلسة علنية .
وفي جلسة علنية ثالثة ايضا ناقش مجلس األمة االستجواب املقدم 

من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد .
من  املقدم  االستجواب  األمة  مجلس  ناقش  الرابعة  اجللسة  وفي 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  الى  بورمية  اهلل  د- ضيف  النائب 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ مبارك احلمد وقد انتهت اجللسة في 

الساعة السادسة من صباح اليوم التالي . 

2009م
مجلس األمة مينح الثقة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
 35 بنتيجة  املسلم  فيصل  النائب  من  املقدم  االستجواب  خلفية 

صوت ضد 13 صوت وذلك بتاريخ 2009/12/16م .

2009م
اخلالد  جابر  الشيخ  الداخلية  وزير  لصالح  يصوت  األمة  مجلس 
بتاريخ  وذلــك  صــوت   18 ضد  صــوت   26 بنتيجة  الثقة  ومنحة 

2009/12/17م .
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افتتاح مطار سعد العبد اهلل وتدشني اخلطوط الوطنية. 2009م
أكادميية 2009م في  النسائية  الشرطة  ضباط  من  دفعة  أول  تخريج  مت 

سعد العبد اهلل. 
مجلس الوزراء يقر قانون اإلنقاذ االقتصادي مبرسوم الضرورة.2009م

بانتخابات                          2009م الكويت  تاريخ  في  األولــى  للمرة  مرشحات  أربــع  فــوز 
مجلس األمة. 

سمو األمير يفتتح املطار األميري اجلديد.2009م

محطة الصرف الصحي في مشرف تتعرض لتسرب مياه الصرف 2009م
في حادثة كبيرة .       

نادي الكويت الرياضي يفوز في بطولة األندية اآلسيوية لكرة القدم 2009م
للمرة األولى في تاريخ األندية الكويتية.

االوليفيات 2010م ملشاريع  البتروكيماويات  لصناعة  مجمع  أكبر  افتتاح 
الثاني والعطريات والستايرين

دشن سمو أمير البالد احلملة الوطنية للحفاظ على البيئة بإنشاء 2010م
محمية مدينة الكويت املائية في منطقة الزور.

2010م
مت السماح ملواطني كل من دولة الكويت واململكة العربية السعودية 
دخول دولة الكويت واخلروج منها بالبطاقة الشخصية الذكية من 

خالل جميع املنافذ الرسمية .

وفاء القطامي أول امرأة حتوز عضوية مجلس إدارة غرفة جتارة 2010م
وصناعة الكويت منذ العام 1995م. 

صدر العدد األول من صحيفة الراصد جريدة أسبوعية شاملة. 2010م
احتجبت صحيفة أوان عن الصدور ألسباب اقتصادية .2010م

2010م
حيث  اقتصادية  ألسباب  الــصــدور  عن  الــرؤيــة  صحيفة  توقفت 

أصدرت 86 عددا فقط.
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حقق املخترع الكويتي صادق قاسم املركز األول منتزعا لقب مخترع 2010م
العرب 2010م في برنامج جنوم العلوم    

2011م
توج بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الشرق األوسط بإجماع 
األولــى من  تعد هي  وذلــك في سابقة  3 مؤسسات عامليه  أكبر 

نوعها في املنطقة .

أعلن مدير مستشفى الصدري عن جناح أول عملية لزراعة قلب 2011م
صناعي في الكويت .

2011م

حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه  أمر بصرف 
والذكرى  الكويت  الستقالل  الذكرى50  مبناسبة  أميريه  مكرمه 
العشرين للتحرير وذكرى مرور خمسة سنوات على تولي سموه 
مسند اإلمارة بواقع1000 دينار كويتي لكل مواطن حتى مواليد 
1-2-2011م وتشمل املكرمة صرف املواد الغذائية باملجان لكل 
تاريخ  حتى   2011/2/1 تاريخ  من  التموينية  البطاقة  حاملي 

2012/3/31م .

حتت رعاية حضرة سمو أمير البالد أقيم حفل وضع حجر أساس 2011م
ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان .

2011م
افتتاح أول مدرسة متخصصة بصعوبات التعلم ضمن خطة مشروع 
من  بدعم  الكبير  مبارك  منطقة  في  التعليمي  الدمج  مــدارس 

الصندوق الوقفي للتنمية الصحية .

2011م
قام مجموعة من املواطنني يتقدمهم عددا من النواب باقتحام مبنى 
بإسقاط  ومطالبهم  للحكومة  رفضهم  عن  تعبيرا  وذلك  املجلس 
بهذه  الشيخ ناصر احملمد وسط خروج أصوات منددة  الرئيس 

احلادثة الغريبة على املجتمع الكويتي .

صدر أمر أميري مبخاطبة رئيس مجلس الوزراء بلقب سمو الشيخ 2011م
جابر املبارك الصباح . 
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2012م
قامت جمعية املكفوفني الكويتية بالتعاون مع وزارة األوقاف بطباعة 
االجنليزية  باللغة  الكرمي  القرآن  ملعاني  ترجمة  من  نسخة   500
املشروع  هذا  في  عربيا  الرائدة  الكويت  لتصبح  برايل  بطريقة 

الذي يتم ألول مرة .

2012م
في  الدولة  موظفي  ــب  روات ــادة  زي املدنية  اخلدمة  ــوان  دي اعتمد 
القطاعني العام واخلاص حيث أقرت الزيادة بنسبة 25% و 12.5 

% للمتقاعدين  على اجمالي الراتب                   

2012م
دخلت الكويت موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأضخم  عرض 
على  للمصادقة   50 ال  بالذكرى  احتفاال  وذلك  النارية  لأللعاب 

الدستور .
جرت أول انتخابات برملانية وفق مرسوم الصوت الواحد.2012م

تقدمت الكويت الى املرتبة الرابعة لعام 2012م كأكبر منتج للنفط 2012م
وفق تصنيفات منظمة أوبك .                

قضت احملكمة الدستورية بتحصني مرسوم الصوت الواحد وإبطال 2013م
مجلس أمة 2012م 

أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل نفطي جديد يتضمن 2013م
كميات من النفط والغاز في منطقة كبد الواقعة غرب البالد .

والعالم 2013م الكويت  في  اخليري  العمل  رموز  من  رمز  الكويت  فقدت 
الدكتور عبد الرحمن السميط  .

2014م
األمم املتحدة متنح شهادة تقدير لسمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح وتطلق لقب »قائد العمل االنساني« على 

سموه وذلك لدوره في دعم اجلهود االنسانية في العالم .

2015م
مشاركة دولة الكويت في معرض اكسبو ميالنو 2015 الذي يقام 
تنموية  رسالة  وهــي  للحياة  طاقة  الكوكب  تغذية  شعار  حتت 

وانسانية تهدف الى خير شعوب العالم .
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»قناة املجلس« تنطلق رسميا بتاريخ 2مارس  بدورة برامجية جديدة 2015م
على مدار الساعة.

2015م

وزارة الداخلية تعلن عن استشهاد 26 شخصا واصابة 227 اخرين 
الصادق  االمــام  مسجد  استهدف   الذي  االرهابي  التفجير  في 
الواقع في منطقة الصوابر وسط مدينة الكويت العاصمة ، وكان 
صاحب السمو امير البالد حفظه اهلل ورعاه اول الواصلني ملكان 

التفجير لالطمئنان على ابنائه . 

2015م
برعاية  وذلك  ديسمبر   18 بتاريخ  الدولي  جابر  استاد  افتتاح  مت 
وحضور سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح 

حفظه اهلل.

2015م
انتهى هذا العام على انخفاض كبير في أسعار النفط حيث وصل 
سعر برميل النفط الكويتي الى مستويات قياسية لم يشهدها منذ 

سنوات .

2016م

إيسيسكو  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  اختارت 
مدينة الكويت لتكون عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2016وذلك 
سنويا  تسند  التى   - اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  برنامج  ضمن 
خالل  االختيار  ذلك  وجــرى   . عريقة  إسالمية  مدن  ثالث  إلى 
اجتماع وزراء الثقافة أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي في مدينة 

اجلزائر عاصمة اجلمهورية اجلزائرية الشعبية.

مجلس الوزراء يقر رفع اسعار الوقود )البنزين ( اعتبارا من مطلع 2016م
شهر سبتمبر . 

التأمني 2016م مشروع  عقد  يوقع  العبيدي  علي  الدكتور  الصحة  وزيــر 
الصحي للمتقاعدين بقيمة 82 مليون دينار كويتي مدة عام كامل.



وزارات الـدولــة
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وزارة الداخلية
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وزارة الداخلية

لم تدخر وزارة الداخلية جهداً في السعي قدماً لرفع معدالت األداء األمني 
كماً وكيفاً لالستراتيجية الشاملة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية مستلهمني 
تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل ورعاه بأن أمن الكويت ال تهاون فيه وال تساهل وهو على 
رأس األولويات واالهتمامات فال بناء وال  تنمية في غياب األمن وأن حماية 
أمن البالد مسئولية وواجب اجلميع وهي أمانة تقتضي الوعى واحلكمة وروح 
املسئولية وقد ترجمت وزارة الداخلية هذه التوجيهات السامية بتعليمات واضحة 
ال تقبل التهاون من قبل سيدي معالي الشيخ / خالد اجلراح الصباح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتأكيده بأنه ال ميكن أن نبلغ األهداف والغايات 
إال من خالل التخطيط االستراتيجي العلمي املدروس والقابل للتطبيق في إطار 
اخلطط املعدة سلفاً لتوفير األمن بشقيه الوطني والداخلي والتصدي لكل ما 
يهدده من أخطار خاصة مع تنامي التطرف الفكري والسياسي والعقائدي في 

ظل أوضاع محلية وإقليمية ودولية بالغة األهمية .
حتددت منطلقات االستراتيجية وجناحاتها فيما يلي:

احلفاظ على األمن والنظام العام وحتقيق هيبة وسيادة القانون من خالل  �
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التصدي  في  والعسكرية  األمنية  اجلهات  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
التوعية  ونشر  بشأنها  األمنية  املعلومات  تبادل  واإلرهاب وسرعة  للتطرف 
املختلفة  األمنية  والفرضيات  االزمات  الوطنية ملواجهة  الوحدة  التي تدعم 
األمني  التنسيق  مجال  في  والدولية  والعربية  اخلليجية  االتفاقات  وتعزيز 

وتبادل اخلبرات واملعلومات.
كقائد  � املفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  سيدي  لرؤية  مصداقا 

للعمل اإلنساني وأن دولة الكويت مركز للعمل االنساني التزمت دولة الكويت 
بيئة  الكويت  جعل  في  أسهم  مما  والطفل  االنسان  حقوق  وحماية  بتعزيز 
جاذبة وقد القت تلك اإلجنازات التي مت توثيقها في سجالت منظمة األمم 
وأصبحت  العالم  مستوى  على  وامتنان  تقدير  كل  االنسان  املتحدة حلقوق 

دولتنا تخطو بخطى ثابتة إلى املثالية في مجال حقوق االنسان.
االمن الوقائي للوزارة حقق العديد من اإلجنازات التي مت من خاللها القضاء  �

املبادرة  روح  إلى  استندت  متميزة  جهود  إطــار  في  اإلرهــاب  عناصر  على 
واملرونة وسرعة احلركة وكان ثناء القيادة السياسية العليا للبالد عليها وسام 

فخر واعتزاز على صدورنا جميعاً وهو نبراس لعملنا.

للوزارة  � االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  املختلفة  األمنية  القطاعات  واصلت 
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2018/2015 بإطارها الشامل والتي تستهدف حتقيق بنود رئيسية تتمثل في 
أن تكون دولة الكويت واحدة من أفضل دول العالم مبعايير األمن والسالمة 
على  البشرية  الكوادر  وتأهيل  والتدريب  التعليم  آليات  حتديث  خالل  من 
أعلى مستوى ودعم القطاعات األمنية بأحدث املعدات والتجهيزات األمنية 
وقواعد البيانات واملعلومات اخلاصة باجلرائم املختلفة مما أدى الى مواكبة 
التطور العلمي والتكنولوجي الذى يسابق الزمن وحتصني رجال االمن بالعلم 

والتقنية ليؤدوا عملهم على أحسن وجه.

من أجل تعزيز التعاون اخلليجي شاركت الوزارة في التمرين التعبوي املشترك  �
لألجهزة األمنية للدول اخلليجية الشقيقة )أمن اخلليج العربي 1( والذي 
على  ميدانية  تدريبات  شمل  الذي  املنامة  البحرينية  العاصمة  استضافته 
التعامل مع التهديدات اإلرهابية في ظل سيناريوهات مختلفة لرفع مستوى 
اجلاهزية وقد نال ابناؤكم رجال االمن املشاركني في هذا التمرين االعجاب 

والتقدير والتكرمي من جميع الفرق اخلليجية الشقيقة املشاركة.
عمدت الوزارة إلى ترسيخ تعاونها مع وزارة الدفاع ورئاسة احلرس الوطني  �

واإلدارة العامة لإلطفاء في إطار خطة لتأمني اجلبهة الداخلية وفي إطار 
من آليات التنسيق املتكامل للحفاظ على أمن الوطن وسالمته.
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الحرس الوطني
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الحرس الوطني الكويتي

يواصل احلرس الوطني الكويتي عاماً بعد عاٍم مسيرة عطائه في التضحية 
والفداء واحلفاظ على أمن واستقرار ربوع الوطن وفق املهام املسندة إليه من 
مجلس الدفاع األعلى بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة العسكرية واملدنية. 
وقد شهدت السنة املالية 2016 / 2017م، عدداً من األنشطة واإلجنازات 
في احلرس الوطني في املجاالت العسكرية واإلدارية والفنية،  التي تهدف إلى 
االرتقاء مبنظومة الكفاءة القتالية وتطوير أدائه وتأهيل منتسبيه  والتعاون مع  
وزارات ومؤسسات  الدولة املختلفة حتى يتمكن رجاله من أداء الرسالة امللقاة 
املنظومة  في  أساسية  ركيزة  باعتبارهم  الوطن   عن  الــذود  في  عاتقهم  على 

األمنية في دولة الكويت.
وفي ما يلى نستعرض أبرز هذه اإلجنازات :

أوال: االهتمام بالقوى البشرية ومساندة أجهزة الدولة : 
شتى  � في  شاملة  ورعاية  فائقة  بعناية  الوطني  احلــرس  منتسبو  يحظى 

للقيام  لهم   املالئمة  الظروف  وتهيئة  توفير حياة كرمية  املجاالت من أجل 
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باملهام والواجبات املسندة اليهم بكل كفاءة واقتدار ، وقد متثل ذلك في اآلتي: 
للقوات  � األعلى  القائد  املفدى   البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  قيام 

املسلحة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح ، حفظهما اهلل، بزيارة احلرس الوطني جريا على 
املــبــارك ،حيث كــان في  عــادة سموه من كل عــام  ،  خــالل شهر رمضان 
استقبالهما سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني ومعالي 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس الوطني وسعادة 
وكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي  وكبار 
القادة والضباط ، وقد أشاد سموه بالدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس 
احلرس الوطني ومعالي النائب في تطوير ورفع كفاءة احلرس الوطني في 

مختلف املجاالت  .  
العمل على تنفيذ أهداف الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني2020 حتت  �

الثاقبة  النظرة  انطالقا من  أوالً مبا حتويه من قيم و أهداف  شعار األمن 
ليصبح  الوطني  احلرس  بجاهزية  لالرتقاء  الوطني،  للحرس  العليا  للقيادة 
قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى بثقة القيادة السياسية واملجتمع 
االنتماء  يسودها  عادلة  بيئة  في  البالد  واستقرار  أمن  حفظ  في  الكويتي 
أهمها  ، من  األهــداف  الى حتقيق عدد من  وتهدف اخلطة   ، الفريق  وروح 
إلى  وصوالً  املستويات  مختلف  في  الوطني  احلرس  قيادات  وتأهيل  إعداد 
أعلى درجات املهنية ، وتعزيز التكامل وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع 
مبا  العالقة  ذات  املدني  املجتمع  ومنظمات  واألمنية  العسكرية  املؤسسات 
يخدم أمن البالد واستقرارها، كما يستعد احلرس الوطني إلطالق اخلطة 
إلى قيم  املؤسسي استناداً  العمل  الثانية، ملواصلة  االستراتيجية اخلمسية 

وأهداف محددة. 
ترسيخ مبدأ الشفافية واإلصالح في احلرس الوطني من خالل إجراء قرعة  �
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الشروط  استيفائهم  بعد  الوطني  باحلرس  لاللتحاق  للمتقدمني  علنية 
املعمول بها، فضاًل عن إجراء قرعة علنية لتوزيع خريجي دورات األغرار  على 

الوحدات املختلفة.  

انطالق مبادرة » تنمية ووفاء لكويت العطاء في نسختها اخلامسة« ، لتدريب  �
الفنية املختلفة  الدورات  الكويتي والتي تضمنت عددا من  الشباب  وتأهيل 
لصقل خبرات الشباب ومساعدتهم في مواجهة سوق العمل، وذلك في إطار 

الدور املجتمعي الذي يقدمه احلرس الوطني. 
العمل مبنظومة الدفاع الكيماوي والرصد االشعاعي التي تغطي جميع حدود  �

يسيطر  ومتحركة  ثابتة  من خالل محطات رصد  والبحرية  البرية  الكويت 
عليها مركز عمليات متخصص.

استخدام  � مع  الفنية  واجلاهزية  البشرية  القوى  وتطوير  املستمر  التدريب 
ومنها  للحدث،  السريعة  لالستجابة  حديث  بأسلوب  املتطورة  املــعــدات 
استحداث الطيران العمودي، و االنتهاء من وضع املواصفات التي تؤمن ربط 
كافة املواقع واملنشآت احليوية التي يتولى احلرس الوطني تأمينها وذلك من 

خالل املنظومة األمنية واالنذار املبكر.
تفعيل برتوكوالت التعاون املبرمة بني احلرس الوطني والوزارات واملؤسسات  �
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احلكومية العسكرية واملدنية، والدول الشقيقة والصديقة .  
إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، لزيادة أطر التنسيق والتعاون األمني   �

وتبادل املهام األمنية بني اجلانبني.
 توقيع بروتوكول تعاون مع القوات املسلحة األردنية ) اجليش العربي(، بهدف  �

تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات مع املؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة 
والصديقة.

قيام وفد عسكري برئاسة سعادة وكيل احلرس الوطني الفريق ركن مهندس  �
هاشم عبدالرزاق الرفاعي بزيارة تعد األولى من نوعها إلى مملكة إسبانيا 
الوطني  احلرس  بني  التعاون  سبل  لبحث  الصديقتني،  البرتغال  وجمهورية 
ـ  ـ األورو  ــاِد  االحتـ إلــى  الوطني  احلــرس  النضمام  ــة  ورق وتــقــدمي  الكويتي، 
على  وقد حازت  العسكرّي،  الطابِع  ذاِت  والشرطِة  رِك  الدَّ لقواِت  متوسطي 

إعجاَب املُنظمِة
رفع املستوى الثقافي والتوعوي ملنتسبي احلرس الوطني في شتى املجاالت  �

بالتعاون  املتنوعة  احلمالت  تنظيم  ــي(  واع  ( التوعوي  املشروع  خــالل  من 
واستضافة  واحملاضرات  الندوات  عقد  إلى  إضافة  املختلفة،  اجلهات  مع 

املتخصصني لالستفادة من خبراتهم. 
اجلامعيني  � والطلبة  العامة  الثانوية  حملة  للطلبة  التسجيل  بــاب  فتح 

لاللتحاق بصفوف احلرس الوطني باإلضافة الى فتح باب اإلعادة للخدمة 
ملن تتوافر فيه الشروط  واملعايير املقررة من قبل قيادة احلرس الوطني  لسد 
النقص الذي تعاني منه بعض قطاعات احلرس الوطني ومساهمة في حل 
للمدارس واجلامعات  القيام بزيارات ميدانية  إلى  ، إضافة  البطالة  مشكلة 
املختلفة للتعريف باحلرس الوطني واستعراض الفرص الوظيفية أمام الطلبة 

لتشجيعهم على االلتحاق باحلرس الوطني.
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   ثانيا : التأهيل والتدريب : 

القتالية  كفاءتهم  لرفع  خاصة  أهمية  منتسبيه  تدريب  الوطني  احلرس  يولي 
والفنية واإلدارية ، وقد اتخذ في هذا املجال  خالل السنة املالية 2016/ 2017م 

خطوات عدة تتمثل في : 
ابتعاث أعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف الى الدول العربية واألجنبية  �

الشهادات  على  للحصول  وخارجها  الكويت   داخل  املتخصصة  واجلامعات 
كفاءتهم  ترفع  التي  املتخصصة  بــالــدورات  إحلاقهم  عن  فضال  العلمية، 

وتصقل خبراتهم . 
تخريج دفعة من املتدربني على تزويد الطائرات بالوقود وطرق الصيانة الدورية  �

الطائرات  لتزويد  الكويتية  الشركة  مع  التعاون  إطار  في  وذلــك   للمعدات، 
بالوقود) كافكو( .    

والذي  � نصر-15(    ( مترين  مثل   ، القيادة  ملراكز  التمارين  من  عدد  تنفيذ 
شاركت فيه جميع الوحدات القيادية  والرئيسية في احلرس الوطني، وذلك 
بهدف احلفاظ على كفاءة وحدات احلرس الوطني واالرتقاء املستمر باألداء 
عند تنفيذ املهام في جميع األوقات ومختلف الظروف، كما مت تنفيذ عدد 
من التمارين والبيانات العملية  مبشاركة من قوات وزارتي  الدفاع  والداخلية  

واإلدارة العامة لإلطفاء  في إطار من التنسيق والتعاون بني زمالء السالح .
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املشاركة في التمرين الكويتي - القطري املشترك » فهود الصحراء« والذي  �
مت في ميدان اإلديرع، ضمن اتفاقية الدفاع اخلليجي املشترك في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.  
املشاركة في مترين » حسم العقبان- 2017« في نسخته الرابعة عشرة إلى  �

الــوزارات  من  وعدد  لإلطفاء  العامة  واإلدارة  والشرطة  اجليش  قوات  جانب 
واملؤسسات إلى جانب قوات من دول مجلس التعاون اخلليجي وقيادة درع 
املؤسسات  بني  التنسيق  تطوير  بهدف  وذلك  األمريكية،  والقوات  اجلزيرة 
احلكومية املعنية بإدارة األزمات وتفعيل دورها في دعم العمليات العسكرية 
واألمنية وتقوية التنسيق بني الدول املشاركة لردع التهديدات محلياً وإقليمياً.

الشقيق  � البحريني  الوطني  احلرس  مع  بالتعاون   »3 »تعاون  مترين  تنفيذ 
ومشاركة وزارتي الدفاع والداخلية.

   ثالثا: املشاركة في امللتقيات: 
العلي  الشيخ سالم  الوطني ممثلة في سمو  للحرس  العليا  القيادة  حترص 
الصباح رئيس احلرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
نائب رئيس احلرس الوطني على ترسيخ التعاون بني املؤسسات األمنية والهيئات 
، وفي هذا اإلطار مت استقبال عدد من  الكويت وخارجها  الصلة داخل  ذات 
الوفود في احلرس الوطني ، كما قام عدد من القادة والضباط بزيارات مماثلة  
إضافة إلى مشاركتهم في امللتقيات واملعارض وغيرها ، ومن بينها على سبيل 

املثال ال احلصر :
مشاركة قوات احلرس الوطني  في الوحدات املختلفة في فعاليات االحتفاالت  �

الوطنية التي شهدتها الكويت مثل  عيد االستقالل  وعيد التحرير ومراسم 
هذه  هامش  على  أقيمت  التي  املختلفة  واألنشطة  واملــعــارض   العلم  رفــع 

االحتفاالت.  
وامللتقيات  � املعارض  الوطني في  مشاركة وفود مختلفة من وحدات احلرس 

التي عقدت خارج الكويت وداخلها واملتعلقة بالدفاع واألمن  بهدف االطالع 
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على كل جديد في منظومة التسليح والتدريب، إضافة الى تبادل الزيارات مع 
املسؤولني في اإلدارة العامة لإلطفاء ومؤسسة املوانئ الكويتية . 

  رابعا: التخريج والتكرمي  : 

من حفالت  كثيرا  الوطني  احلرس  في   2017/2016 املالية  السنة  شهدت 
واألفراد  الصف  وضباط  الضباط  من  املختلفة  والدفعات  للدورات  التخريج 
الشكر  تستحق  بأعمال  قاموا  الذين  واملتفوقني   املتميزين  تكرمي  إلى  إضافة 
والتقدير أو حققوا إجنازات تضاف الى رصيد احلرس الوطني  وتساهم في 
مثل  وكذلك  احلاصلني على شهادات علمية  املجاالت،  به في شتى  االرتقاء 
املاجستير والدكتوراه في تخصصات تعود بالنفع على احلرس الوطني  ، ونذكر 

من ذلك على سبيل املثال ال احلصر : 
تكرمي فرق احلرس الوطني  الفائزة باملراكز األولى في دوري وكأس الوزارات  �

تكرمي  وكذلك   ،  )2017-2016  ( الرياضي  للموسم  احلكومية  واملؤسسات 
املتميزين في وحدات احلرس الوطني املختلفة. 

والدكتوراه  � املاجستير  شهادتي  على  احلاصلني  الضباط  من  عدد  تكرمي 
واملتفوقني في املجاالت املختلفة. 
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وزارة الدفاع
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وزارة الدفاع

مشاركة اجليش الكويتي مع وزارات ومؤسسات الدولة لعام 2016 / 2017
رفع العلم واملشاركة باإلحتفاليات واألعياد الوطنية 2017 . �
 التعاون مع وزارة التربية والتعليم والقيام بالعديد من املعارض واحملاضرات . �
 التعاون مع وزارة االوقاف والشؤون االسالمية والقيام بالعديد من احملاضرات  �

والندوات.
 التعاون مع وزارة الصحة ) بنك الدم ( في حملة التبرع بالدم. �
املشاركة باليوم العاملي لإلطفاء . �

مديرية التوجيه املعنوي و العالقات العامة
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من فعاليات كتيبة املوسيقى العسكرية من يناير- أغسطس  2016/ 2017 مايلي :

الفعالياتالسرية املكلفةاليوم والتاريخالرقم

تدريـب دفعـة املتطوعني رقم /73القرباألثنني 12016/1/4

دوري كاس سمو ولي العهدنحاسالثالثاء 1/12 /22016

مراسم احتفال رفع العلمنحاس- قرب- عرضةاالثنني 32016/1/25

افتتاح ساحة الصفاةنحاس – عرضةاخلميس 42016/1/28

احتفالية 2/26نحاس – قرباجلمعة 52016/2/26

مهرجان يوم رجل االطفاء 14نحاس – قرباخلميس 62016/2/3

حفل تخرج الطلبة الضباطنحاس – قرباالثنني  72106/3/7

تخرج الطلبة السنوي املوحدنحاس – قربالثالثاء 82016/3/22

نهائي كاس سمو امير البالدنحاسالثالثاء 92016/4/5

افتتاح معرض 1000مشروعنحاس- قرب- عرضةالثالثاء 102016/4/26

 مراسم استقبال سفراء )جلزائر-نحاسالثالثاء 2016/3/5م11
 كمبوديا0 تنزانيا –كوريا –البانيا

فعاليات معسكر الوزارة بصبحاننحاساخلميس 122016/5/12

نحاسالثالثاء 132016/8/9
 مراسم توقيع اوراق اعتماد

 سفراء ) جنوب السودان- القمر
 املتحدة – بنغالدش –الفاتيكان –

 املانيا االحتادية
االحتفال باالعياد الوطنيةنحاس – قربالجمعة 142017/1/27
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الفعالياتالسرية املكلفةاليوم والتاريخالرقم

مراسم رفع العلمنحاس- قرب –عرضةاالحد 152017/1/29

زيارة السفن الصينية للكويتنحاس-قرباالربعاء 2017/2/1م16

فاليات وزارة الصحة للتوعية من االمراضنحاس-قرباالحد 2017/2/5م17

مراسم استقبال ولي عهد البحريننحاسالثالثاء 2017/2/28م18

ضيافة القوة القطريةعرضة – هندسة الصوتاالربعاء 2017/3/1م19

 حفل تخريج الطلبة الضباط للموسمنحاس –قرباالربعاء 2017/3/8م20
2017-2016

نحاسالثالثاء 2017/3/14م21
 مراسم تقديم اوراق اعتماد سفراء

 )غايانا-سوازيالند- العراق- اثيوبيا-
الكاميرون- النرويج (

حقل افتتاح البنك المركزينحاساالثنين 2017/4/10م22

فعالية طلبة مدارس وزارة التربيةنحاسالخميس 2017/4/20م23

مراسم استقبال رئيس جمهورية مصرنحاساالحد 2017/5/7م24

 مراسم استقبال ومغادرة رئيسنحاسالثالثاء 2017/5/9م25
جمهورية تركيا

مراسم استقبال رئيسنحاساالربعاء 2017/6/21م26
جمهورية العراق

 زيارة سيدي النائب االول لرئيسنحاسالخميس 2017/7/13م27
مجلس الوزراء ووزير الدفاع





وزارة العدل
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وزارة العدل 

إفتتاح مجمع محاكم الرقعي واجلهراء مبحافظة الفروانية �
افتتاح معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية �
افتتاح مركز احملامي بجمعية احملاميني الكويتية �
إنشاء محكمة خاصة لألحداث �
وزارة العدل تفوز بأولى جوائز منتدى احلكومة اإللكترونية �
عدد القضايا الواردة واملنظورة واملفصول فيها واملؤجلة مبحكمة التميز حسب  �

نوع القضية خالل 2016م:- 
 القضايا نوع القضية

الواردة
 القضايا 
املؤجلة

 القضايا 
املنظورة

القضايـا املفصول
 فيها نهائيا

2395187942742657جتاري
7527181470796عمالي
1593141730101703مدني

7913251116799أحوال شخصية
1001152825291101جنايات
2169270948782163إدارية

87018576172779219االجمالي
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واملؤجلة مبحكمة  � فيها  واملفصول  واملنظورة  واجلديدة  الواردة  القضايا  عدد 
االستئناف وفروعها حسب نوع القضية خالل عام 2016م 

نوع القضية
 القضايا
  الواردة
 املقيدة

باجلدول

 القضايا
اجلديدة
 خالل 
السنة

 القضايا
املؤجلة
 خالل
السنة

إجمالي 
القضايا 
املنظورة

إجمالي 
 القضايا

املفصول 
فيها

القضايا 
 املؤجلة 
خارج 
السنة

48235254869612353011639جتاري

1003630402 12841003جتاري مدني حكومة

612062461004725071211139مدني

34334981102960106587387أحوال شخصية

3683286723230992908729عمالي

2257244517326182371239إيجارات

32913629867449635811803إدارية

5527176هيكلة الشركات
126410156710821007119 متييز جنح

  قضايا سوق املال
1501413017114658)جتاري ـ إداري(

15612630 340156جنح مخالفات بلدية

4485428826145494256440اجلنايات )جزائي (

3113532030453436564340516991اإلجمالي
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في  � واملؤجلة  فيها  واملفصول  واملنظورة  الــواردة  اجلزائية  غير  القضايا  عدد 
احملكمة الكلية واحملاكم اجلزئية خالل عام 2016م 

القضايانوع الدائرة
الواردة

القضايا
املنظورة

القضايا
املؤجلة

  قضايا  
اإلحالة

القضايا
املتداول العاماملفصول فيها

145436641813418473456استئناف مستعجل
1931779351043426558799استئناف جزئي

978655129393932021553486755جتاري كلي
67593123421561509916444441جتاري مدني كلي حكومة

48246 26153105افالس
59512677918842213772445210 مدني كلي

61252530219106332586453127اداري
1092935180200344031474353986إيجارات كلي

70121971260149231939إيجارات جزئي
38668712407884455012747التظلمات

 115179  105423115179أوامر األداء
16941832142616843372اإلعفاء من الرسوم

3582922214497694183البيوع
 جتاري مدني
1624566093425611382339492614جزئي حكومة

10972209408854601202629036مستعجل
639440786283433051213872717عمالي كلي

844437076233154131334832090أحوال شخصية
اثبات حالة مستعجل

89539092362215454481إدارة اخلبراء

1979534848802390172728243135549199اإلجمالي
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اجلنايات  � لدوائر  واملؤجلة  فيها  واملفصول  املنظورة  اجلزائية  القضايا  عدد 
باحملكمة الكلية لعام 2016م 

 القضايانوع الدائرة
املنظورة

 القضايا
املؤجلة

 قضايا
اإلحالة

  القضايا
املفصول فيها

 أوامر
جزائية

 2113914897896153اجلنايات
130422695176101711600 اجلنح املستأنفة

60057213331203860440185 اجلنح
94238389253855492841785اإلجمالي

عدد القضايا الواردة واملتصرف فيها واملنظورة في النيابة العامة حسب نوع  �
القضية خالل عام 2016م 

 القضايانوع القضية
الواردة

القضايا
املتصرف فيها

قضايا قيد
التصرف

 إجمالي
القضايا
املنظورة

650765851136698جنايات
17531303221325جنح جتارة
2591261562621جنح أحداث
2511976203جنح صحافة
1590151341517جنح شيكات

70393918957 مدمنى مخدرات
2711415مرئي ومسموع
28652078362114تقنية املعلومات

162871524120915450االجمالي
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العقاري حسب  � التسجيل  بــادارة  اجنازها  مت  التي  املعامالت  عدد  اجمالي 
املراقبة والقسم والفرع خالل عام 2016م 

عدد املعامالتاملراقبة/ القسم / الفرع
4537الشئون الفنية

3143 العقود
8930 االئتمان العقاري

57241 احملفوظات العقارية
8587 املعلومات اآللية واإلحصاء
16007 الرسوم واخلدمات اإلدارية

2270قسم القضايا
4282املكتب الفني

الفروع اخلارجية

7368اجلهراء
18149 األحمدي

4011بنك االئتمان الكويتي
47754برج التحرير
39296جابر العلي
3587صبحان

19602احلكومة مول اجلهراء
17811جليب الشيوخ

2حولي
22064اإلسكان
448الصديق

8115الرعاية السكنية
478الرقعي
293682اإلجمالي الكلي للمعامالت
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عام 2016م اجمالي عدد املعامالت التي مت اجنازها بادارة التوثيق حسب اجلهة خالل  �
عدد املعامالت اجلهة

48698املكتب الرئيسي للتوثيق
24378 محفوظات التوثيق واملعلومات اآللية

4468توثيق العقود والشركات
247943 فروع التوثيق

325487اإلجمالي الكلي للمعامالت

اجمالي عدد املاموريات احملالة واملنجزة بادارة اخلبراء خالل عام 2016م  �

األقسام
املأموريات احملالة

املأمورياتاإلجمالي
املنجزة 

الرصيد املتبقي
آخر العام   الرصيد

أول العام
 احملال خالل

العام
45301530719837127897048احلسابية
21586524868263692313الهندسية
66882183128519191589361األجمالي

أهم االعمال املنجزة بادارة التنفيذ خالل عام 2016م  �
 األحكام
املعلنة

 امللفات املنفذة
نهائيا

 ملفات تركة
جديدة

  أوامر منع
السفر والتوقيف

 األوراق
املعلنة

14823151165104124212540795
عدد املراجعني وحاالت الصلح بادارة االستشارات االسرية خالل عام 2016م  �

عدد املراجعني حسب الفرع ) الرقعي 3213-  األحمدي 852 - اجلهراء 69-  
الدسمة 158 - مبارك الكبير474 - حولي 950 - اإلجمالي 5716 (.

�  X كويتية )1013( - كويتي X عــدد حــاالت الصـلـح حسـب اجلنسية: )كويتي
غير كويتية ) 251( - غير كويتي X كويتية )76( - غير كويتي X غير كويتية 

)342( - اإلجمالي )1682( .
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وزارة المالية
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وزارة المالية

ميزانية السنة املالية 2017/2016
مت عرض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنه 
املالية 2017/2016 في االجتماع املشترك بني مجلس الوزراء واملجلس األعلى 
مجلس  رئيس  سمو  برئاسة  السيف  بقصر  عقد  والــذي  والتنمية  للتخطيط 
الوزراء الشايخ جابر مبارك احلمد الصباح ، مساء يوم األربعاء 17 ربيع اآلخر 

1437 هـ املوافق 27 يناير 2016 م ومت إقراره وفقا ملا يلي 
 أوال : االعتبارات والتوجهات والسياسات التي رعيت لدى إعداد تقديرات 
ملواجهة   2017/2016 املالية  السنة  ميزانية  واملصروفات مبشاريع  اإليــرادات 
العاملية و األخذ بعني  النفط في األسواق  تداعيات االنخفاض احلاد ألسعار 
االعتبار توجيهات حضارة صاحب السمو األمير الشيخ / صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل ورعاه من ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع برامج تهدف إلى 
توفير  على  سموه  وتأكيد  امليزانية  مصروفات  البنود  وخفض  اإلنفاق  ترشيد 
 ، األساسية  املعيشية  مبتطلباتهم  املساس  وعــدم  للمواطنني  الكرمية  احلياة 
ودعوة سموه مجلس األمه بالتعاون مع احلكومة إصدار التشريعات التي تهدف 
إلى خفض العجز في امليزانية  - اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم اإلسراف 
وجتنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على امليزانيات العامة - مت 
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وضع سقف أعلى لإلنفاق مبشروع ميزانية السنة املالية 2017/2016 جلميع 
اجلهات احلكومية على نحو الدخل مبستوى اخلدمات التي تقدمها تلك اجلهات 
- توجيه الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة 
للسنه  ميزانياتها  واملصروفات مبشاريع  اإليــرادات  تقديرات  وإعداد  لدراسة 
املالية 2017/2016 مبا يتفق مع سياسة الدولة بشأن ترشيد االنفاق وخفض 
املصروفات وإلغاء املصروفات غير الضرورية والثانوية غير املؤثرة على أداء 
الصادرة حتى  والقرارات  واملراسيم  القوانني  والعمل وفق  اجلهات احلكومية، 
اسعار  في  احلاد  االنخفاض  من  الرغم  على   - التقديرات  تلك  إعــداد  تاريخ 
النفط في األسواق العاملية وتدنى اإليرادات النفطية، فقد مت العمل على إعداد 
ميزانية تنموية تلبي متطلبات املواطنني من كافة اخلدمات العامة مع التركيز 
على تطوير خدمات التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية واألمنية، وتوفير 
االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع االستراتيجية احليوية والضرورية 

للبنية األساسية واملرافق العامة الواردة باخلطة السنوية 2017/2016 .
السنة  ميزانية  مبشروع  النفطية  اإليـــرادات  تقديرات  مناقشة  مت  ثــانــيــا: 
الدولة واألسس  الرئيسي اليرادات  ميزانية  املورد  2017/2016 وهي  املالية 
 25 أساس  على  قدرت  حيث  تقديراتها  إعداد  لدى  رعيت  التي  واالعتبارات 
دوالر للبرميل، وحجم إنتاج 8.2 مليون برميل في اليوم، وخصم تكاليف اإلنتاج 
املقدرة مببلغ 3.2131 مليون دينار. ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات االيرادات 
النفطية 8.5 مليار دينار بنسبه 78 %من جملة اإليرادات. بينما بلغت تقديرات 
اإليرادات غير النفطية مبشروع ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنه 
اإليــرادات  جملة  من   %22 بنسبه  دينار  مليار   6.1 مبلغ   2017/2016 املالية 
وعليه فقد بلغت  جمله تقديرات اإليرادات مبشروع ميزانية الوزارات واإلدارات 

احلكومية للسنة املالية 2017/2016 مبلغ 4.7 مليار دينار.
 ثالثا: بلغ املقتطع من اإليرادات العامة الحتياطي األجيال القادمة للسنة 
املالية 2017/2016 مبلغ 7.0 مليار دينار بنسبة 10 % من إجمالي تقديرات 

اإليرادات.
 رابعا: مت مناقشة تقديرات أبواب املصروفات والتي روعي إعدادها وفقا 
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لالحتياجات الفعلية للوزارات واإلدارات احلكومية حيث بلغت جملة تقديرات 
املصروفات 9.18 مليار دينار بنقص مقداره 279 مليون دينار عن اعتمادات 

السنه املالية 2016/2015 بنسابة 6.1 .% 
النفط  أسعار  في  احلاد  واالنخفاض  النفطية  السوق  أوضاع  في  خامسا: 
اخلام وفي ضوء تقدير اإليرادات النفطية على أساس 25 دوالر / برميل وحجم 
انتاج 8.2 مليون برميل / يوميا، فقد ترتب على ذلك حدوث عجز مبيزانية 

السنة املالية 2017/2016 بلغ 2.12 مليار دينار.
دينار  مليون   5.10380 حكمها  في  وما  املرتبات  تقديرات  بلغت  ســادســا:   
االول-  بالبابني  تــدرج  والتي   ،2017-2016 املالية  السنة  ميزانية  مبشروع 
التحويلية، حيث شكلت  واملدفوعات  املختلفة  ومرتبات واخلامس-املصروفات 

55 % من إجمالي مصروفات امليزانية. 
ميزانية  مبشروع  الدولة  تقدمها  التي  واخلدمات  السلع  دعم  قدر  سابعا: 
السنة املالية 2017/2016 مببلغ 1.2895 مليون دينار ويشكل 15 % من إجمالي 
مصروفات امليزانية وعلى ذلك فإن تقديرات املرتبات وما في حكمها والدعم 

يشكالن 0.70 % من إجمالي مصروفات امليزانية. 
 2017/2016 املالية  السنة  ميزانية  اجلاري مبشروع  اإلنفاق  قدر   : ثامنا 
مببلغ 9.15629 مليون دينار بنسبة 7.82 % من إجمالي املصروفات بينما بلغ 
اإلنفاق االستثماري 1.3262 مليون دينار بنسبة 3.17 ، % ويالحظ التحسن 
 2016/2015 املالية  السنة  في  ببياناته  مقارنة  االستثماري  لالنفاق  النسبي 
حيث مت زيادة االعتمادات املخصصة لإلنفاق االستثماري من 5.3172 مليون 
دينار إلى 1.3262 مليون دينار ، وذلك يعود إلى سعي احلكومة لتنفيذ املشاريع 
االستراتيجية والتنموية واحليوية املدرجة بخطة التنمية 2017/2016 ومن ثم 

إدراج االعتمادات املالية الالزمة لها .
 تاسعا: بلغ عدد املشاريع )287( مشروع بخطة التنمية السنوية 2017/2016، 
وبلغت تقديرات االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذها 0.3167 مليون دينار منها 
3.862 مليون دينار مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية وميزانيات الهيئات 
مليون   7.2304 الدولة،  ميزانية  من  التي متول  املستقلة  واملؤسسات  امللحقة 
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دينار مبيزانيات املؤسسات املستقلة التي متول من ميزانية الدولة. 
ألسعار  احلاد  واالنخفاض  السلبية  التطورات  في  التعادل:  نقطة  عــاشــرا: 
النفط باألسواق العاملية ومن ثم مت تقدير اإليرادات النفطية على أساس 25 
دوالر / برميل، وحجم إنتاج 8.2 مليون برميل / يوم. ووفقا لهذه األسس فإن 

سعر برميل النفط الذي يحقق توازن امليزانية هو 65 دوالر / برميل.
تشكيل جلنة عليا

مت تشكيل جلنة عليا ملتابعة تنفيذ وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار االصالح 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  املتوسط  واالقتصادي-املدى  املالي 
املالية ووزير النفط بالوكالة السيد /أنس الصالح بقرار وزاري رقم )28( لسنة 
2016م حيث باشرت اللجنة اجتماعاتها لوضع خطة عملها مبا يكفل حتقيق 

متطلبات الوثيقة من اجراءات  ومشاريع تنموية
االتفاقية القانونية فيما بني وزارة املالية والبنك الدولي:

االحد  يوم  وقع  الدولي  والبنك  املالية  وزارة  بني  فيما  القانونية  االتفاقية 
املوافق 10 / 1 / 2016 وكيل الوزارة السيد/ خليفه حمادة نيابة عن وزارة 
املالية والسيد/ نادر محمد املدير االقليمي في البنك الدولي على الترتيبات 
املتعلقة بتقدمي املساعدة الفنية للوزارة في مجال )برنامج تطوير إدارة األراضي 
في دولة الكويت - مشروع تقييم مؤشرات االنفاق احلكومي واملسائلة املالية( 
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افتتاح مركز التأشيرات الهنغاري
افتتح سعادة وكيل وزارة املالية السيد /خليفه مساعد حمادة، وسعادة وكيل 
 VFS وزارة اخلارجية والتجارة السيد/ السلو سابو مركز التأشيرات الهنغاري
املركز سيساهم بشكل  أن هذا  28 / 1 / 2016 حيث  املوافق  يوم اخلميس 
كبير في تسهيل اإلجراءات من خالل توفير خدمات مالئمة واختصار الوقت 
إلصدار التأشيرات للراغبني في زيارة هنغاريا من املواطنني واملقيمني على حد 

سواء ذلك للعالج واالستثمار والتجارة والدراسة.
الدليل االرشادي

مت إطالق الطبعة االولى من الدليل اإلرشادي احمللي واملعد من قبل جلنة 
دراسات وتطبيق مؤشرات االنفاق احلكومي واملساءلة املالية برئاسة السيد/ 
خليفه حماده - وكيل الوزارة، ومت ارسال نسخ منه الى وكالء القطاعات بالوزارة 
واجلهات املعنية بالدولة، حيث تعتبر اداة البيفا هي االداة املطبقة عامليا والتي 
من  والــذي   2009 عام  منذ  بتبنيها  املالية  بــوزارة  متمثلة  الكويت  دولة  قامت 
خالله تتم عملية االصالح االدارة املالية العامة بدولة الكويت للنهوض بأهداف 

االصالح املالي واالقتصادي املنشودة .  
الدورة )41(  ملجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية:

معالي  عن  نيابة  مساعد حمادة  خليفة   / السيد  املالية  وزارة  وكيل  ترأس 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية ووزير النفط بالوكالة، وفد وزارة املالية 
للمشاركة في الدورة )41( ملجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 
خالل الفترة من 17 - 16 / 5 / 2016 في مدينة جاكارتا بجمهورية اندونيسي. 

تكرمي امير البالد وزارة املالية
كرم حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وزارة املالية الفائزة باملركز الثاني بجائزة الكويت للمحتوى االلكتروني في مجال 
احلكومة االلكترونية عن مشروع نظام »ادارة املرساالت االلكترونية والتوقيع 
االلكتروني« وذلك بحفل تكرمي الفائزين الذي أقامته مؤسسة الكويت للتقدم 
املالية  وزارة  وكيل  السيد  تشرف  وقد   .2016 مايو   30 االثنني  اليوم  العلمي 
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خليفة مساعد حماده باستالم جائزة الوزارة من حضرة صاحب السمو أمير 
البالد، وتسليم جائزة املشروع الوكيل املساعد لشؤون احملاسبة العامة السيد 

عبد الغفار عقيل العوضي. 

وزارة املالية توقع عقد مشروع تنفيذ نظم املعلومات اجلغرافية

نظم  تنفيذ  مشروع  عقد   2016/07/12 الثالثاء  يوم  املالية  وزارة  أبرمت 
مع  باالشتراك  ساولوشنز  زاك  مع شركه  املالية  بــوزارة  اجلغرافية  املعلومات 
اشراف  األمريكية وحتت  أكسيال  بقيادة شركة  العاملية  الشركات  من  حتالف 
استشاري املشروع شركة جيسكون األملانية. وتبلغ قيمة املشروع لـ 106،893،6 

دينار كويتي وتبلغ مدته االجمالية 4 سنوات. 
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توقيع اتفاقية متعددة األطراف بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلسابات 
املالية

مبقر   2016/8/19 بتاريخ  حماده  خليفة   / السيد  املالية  وزارة  وكيل  وقع 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في باريس على اتفاقية متعددة األطراف 
بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلسابات املالية وبذلك أصبحت دولة الكويت 
تبادل تلك  يتم  لتلك االتفاقية والتي من املفترض ان  83 املنظمة  الدولة رقم 

املعلومات في منتصف عام 2018.
تعميم رقم )9( لسنة 2016

أصدرت وزارة املالية تعميم رقم )9( لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقيم 
األصول العقارية اململوكية للدولة ويحدد هذا التعميم أسس وإجراءات حصر 
بها  تقع  التي  املنطقة  لتصنيف  طبقا  واملباني  األراضي  من  العقارية  األصول 
وذلك حتديثا للتعميم رقم )5( لسنة 2005 ومبا يتناسب مع تفعيل املنظومة 
الشاملة واملتكاملة لإلصالحات الهيكلية ملشروع نظم معلومات مالية احلكومية 
دولة  في  واحملاسبية  املالية  العمليات  تسجيل  في  االستحقاق  ميدا  واعتماد 

الكويت وفقا ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام.
اصدار تعميم رقم )9( لسنة 2016

أصدرت وزارة املالية ممثله بإدارة نظم األصول بقطاع شؤون التخزين ونظم 
الشراء تعميم رقم )9( لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم االصول العقارية 
اململوكة للدولة. ويعد هذا التعميم الى توضيح االسس واإلجــراءات اخلاصة 
بحصر وتقييم االصول العقارية األراضي واملباني اململوكة داخل وخارج الكويت 
طبقا لتصنيف املنطقة التي تقع بها، وذلك مبا يتوافق مع سياسة الدولة في ظل 
تطبيق سياسات الدولة في اصالح اإلدارة املالية واضفاء املزيد من الشفافية 
والبساطة والوضوح على  البيانات املالية لألصول وما يتطلب عادة تقييمها ذلك 
من حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها وإظهارها في القوائم املالية للدولية وقد 
تناول هذا التعميم العديد من التعاريف واملفاهيم املتعلقة بالتالي )األراضي - 
املباني - العمر االفتراضي - االهالك - التكلفة( وكما يحتوي التعميم على اهم 
البنود التالية : ) تبويب االصول العقارية طبقا ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع 
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العام IPSAS.- تصنيف األصول العقارية وف نظام األصول اآللي- ترميز 
االصول العقارية- نطاق تطبيق على اجلهات احلكومية وامللحقة - إجراءات 
التقييم - احكام عامة -  إعادة  تكلفة االصل- االهــالك-  احلصر-  حساب 
اجلهات  جميع  الى  التعميم  من  نسخة  ارســال  مت  وقد  املالية(  وزارة  اخطار 

احلكومية والهيئات امللحقة واجلهات الرقابية بالدولة.

مشروع إنشاء واجناز وصيانة املوقف الشرقي ملبنى مجمع الوزارات

إمياناً من وزارة املالية بالعمل املستمر على توفير كافة اخلدمات والوسائل 
مناسبة  بيئة  أعمالهم ضمن  ألداء  الــوزارات  مجمع  للعاملني مببنى  املساعدة 
اخلدمات  جلنة  توصيات  على  وبناء  املبنى،  مراجعي  ملهام  وتسهيال  وميسرة 
املقابلة  الشرقية  املساحة  بتخصيص  املالية  وزارة  قامت  فقد  بالدولة  العامة 
ملبنى مجمع الوزارات لعمل مواقف سيارات متعددة األدوار لتلبية احلاجة إلى 
للمبنى  الشغالة  باجلهات  العاملني  خلدمة  املواقف  من  الكافي  العدد  توفير 
وللمراجعني في نفس الوقت ، وتطبيقاً لذلك فقد قامت وزارة املالية بتكليف 
العاملي   املكتب  مع  باالشتراك  الهندسية  لالستشارات  قبازرد  السادة/ جاسم 
Cannon Hillبالعمل على تصميم مبنى املواقف بحيث يتميز بالقدرة على 
استيعاب أكبر عدد من مواقف السيارات وفي نفس الوقت السهولة في االنتقال 
من مبنى املواقف إلى مجمع الوزارات وبالعكس واعتباره عاملة حضارية بارزة 
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الوزارة بطرح املشروع في مناقصة عامة ومت  تضاف إلى املكان ، كما قامت 
شركة/  السيادة  على  بالدولة  الرقابية  اجلهات  موافقة  بعد  املناقصة  ترسيه 
تنفيذ املشروع  العقد ملباشرة أعمال  إبرام  للمقاوالت ومت  املجموعة املشتركة 

يوم اخلميس املوافق 2016/4/21 . 
البوابة اإللكترونية اجلديدة )الفاتكا (

أطلقت وزارة املالية البوابة اإللكترونية اجلديدة اخلاصة بتبادل املعلومات 
اإللكترونية ذات الصلة بقانون االمتثال الضريبي االمريكي )الفاتكا( والبوابة 
املالية  املؤسسات  سيساعد  األنترنت  شبكة  على  الكتروني  تطبيق  عن  عبارة 
في البالغ اإللكتروني لدى دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية وفقا ملتطلبات 
القانون. حيت ميكن للمؤسسات املالية الدخول الى صفحة الرابط )الفاتكا( 

 www.mof.gov.kw  من الصفحة الرسمية ملوقع وزارة املالية
جائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني

الثاني في  باملركز  املالية  وزارة  فوز  العلمي  للتقدم  الكويت  اعلنت مؤسسه 
جائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني في دورته السيادية لعامي )2016-2015( 
مجال  في  وذلك  اإللكتروني(  والتوقيع  اإللكترونية  املراسالت  )ادارة  لنظام 
إدارة  مجلس  رئيس  من  بتكرمي  الفائزون  وسيحظى  اإللكترونية(.  )احلكومة 
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املؤسسة سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح.
قصة جناح عاملية في القطاع احلكومي

 Stories Customer نشرت شركة مايكروسوفت في موقعها الرئيسي في
قصة جناح وزارة املالية بدولة الكويت بعنوان » حتول مؤسسه حكومية للعمل 
اشارت  والعمل«  املشاركة  أسلوب  وحتسني  والفعالية  الكفاءة  لزيادة  الرقمي 
شركة مايكروسوفت الى ان وزارة املالية بدولة الكويت قد قامت بعمل نظام 
مبني على تقنيات مايكروسوفت من اجل ميكنة أعمال املراسالت في الوزارة، 
الــوزارة  واختارت  املجال  هذا  في  الرائدة  الشركات  على  االطــالع  بعد  وذلك 
باستخدام تقنيات مايكروسوفت خاصية  أن تقوم بتطوير هذا النظام داخلياً 
.SharePoint MS وقد ذكرت شركة مايكروسوفت بناء على تصريح وكيل 
وزارة املالية السيد خليفة مساعد حماده » ان وزارة املالية هي اول جهة حكومية 
بالكويت ورمبا على مستوى دول اخلليج العربي تبدأ باستخدام التوقيع الرقمي 
للمراسالت والوثائق الرسمية وكان لنجاح النظام بهذا الشكل ان قامت العديد 
من اجلهات احلكومية في الكويت بطلبه لتطبيقه لديها« وجتدر اإلشارة الى ان 
نظام املراسالت قد فاز باملركز الثاني بجائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني هذا 
العام، وقد القى ايضاً جناحاً عند عرضه في معرض جايتكس بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
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وزارة اإلعالم
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وزارة االعالم

مكتب وكيل الوزارة
ادارة العالقات العامة  : 

تشارك اإلدارة في جلنة املراسم والعالقات العامة واللجنة العليا لالحتفال  �
باملناسبات الوطنية وعلى رأسها مناسبتي ) العيد الوطني( ، ) عيد التحرير(.

تقوم اإلدارة بدراسة مجموعة من األنشطة الترفيهية ملوظفي وزارة اإلعالم  �
وخلق أجواء ألفة أسرية بني العاملني في الوزارة .

الطلبة  � من  اإلعــالم  وزارة  قطاعات  لــزائــري  امليدانية  الــزيــارات  إعــداد 
والطالبات من مختلف املرحلة التعليمية .

تقوم اإلدارة بالتواصل مع الصحافة من خالل تزويدها مبجموعة من األخبار  �
اخلاصة بوزارة اإلعالم للترويج حلركة اإلنتاج البرامجي اإلعالمية.

استقبال ضيوف وزارة اإلعالم من خارج الكويت ، وترتيب شئون الضيافة  �
وتسهيل مهامهم في دولة الكويت .

تشرف اإلدارة على اإلستقبال الرسمي اليومي لضيوف معالي وزير اإلعالم،  �
وضيوف كافة البرامج املختلفة.

اإلعالمية  � األنشطة  لرعاية  ــوزارة  ال وكيل  وسعادة  الوزير  معالي  مرافقة 
اخلارجية .

املشاركة وتنظيم انتخابات مجلس االمة 2016 وبرنامج أمة 2016 الستقبال  �
املرشحني .
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تنظيم املؤمترات وإستقبال الضيوف وتوفير السكن واملواصالت و إصدار  �
التذاكر

املشاركة وتنظيم اجنحة الوزارة في املؤمترات اإلعالمية للعالقات العامة  �
واإلعالم

املشاركة في احتفالية مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي »الكويت العاصمة  �
الثقافية«. 

املشاركة بتنظيم زيارة امللك سلمان ملركز الشيخ جابر األحمد الثقافي . �
امللتقى اإلعالمي العربي الثالث عشر. �
اإلجتماعات السابقة ملؤسسة اإلنتاج البرامجي املشترك لرؤساء وأعضاء  �

دول مجلس التعاون .
ورشة عمل اإلذاعة اخلليجية اخلاصة والرسمية لدول مجلس التعاون. �
إجتماع توظيف األجهزة الذكية في اإلنتاج التلفزيوني . �
املشاركة مبؤمتر امللتقى اإلعالمي العربي الرابع عشر . �

ادارة األمن والسالمة 
الكشف على جميع مواقع الوزارة والتأكد من سالمة املباني . �
 فحص املطفآت واستبدال التالف منها وتركيب مطفآت للمواقع اجلديدة. �
تسهيل دخول وخروج املعدات اخلاصة بالوزارة . �
استقبال الوفود العسكرية وتسهيل دخولهم لألقسام املختلفة بالوزارة . �
تنظيم مواقف الوزارة الداخلية واخلارجية . �
تركيب عدد ) 7 ( بوابات الكترونية . �
اصدار الهويات ملوظفي الوزارة واملتعاونني . �
مراقبة الوزارة عن طريق الكاميرات املرصدة في جميع انحاء الوزارة . �
التحكم بجميع بوابات الوزارة )استوديوهات / أبواب التحكم الرئيسية (. �
� .) master key ( حتويل جميع أبواب الوزارة بقفل موحد 
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ادارة مركز نظم املعلومات 
مراقب تطوير النظم 

مجلة  - »وتطوير  الكترونياً«  العربي  مجلة  تطوير   « مشروع  على  العمل  مت 
الكويت الكترونياَ« 

رقابة التشغيل
تخطيط العمليات:

 حتديد احتياجات املراقبة من موارد بشرية وتشغيلية ودورات تخصصية 
ورفع تقرير للجهة املعنية باإلدارة لتوفيرها ووضع اخلطط املستقبلية واملعايير 
للبرامج اإلشرافية واألجهزة التشغيلية وخطط الكوارث، دراسة جدوى املشاريع 
الفنية  املواصفات  ووضع  لها  املتاحة  واخليارات  التشغيل  مبراقبة  اخلاصة 
وعمل  بــاإلدارة  املعنية  للجهات  ورفعها  املستفيدة  املراقبة  أقسام  مع  بالتعاون 

تقارير باإلجنازات ومدى فاعلية املشاريع التي مت تنفيذها من قبل املراقبة.
ضبط العمليات:

احملطات  أو  ــوزارة  ال مجمع  داخل  سواء  للوزارة  االنترنت  خدمات  تقدمي   
واملواقع اخلارجية التابعة لها وتركيب أجهزة الشبكة واخلوادم املركزية واألجهزة 
ومتديد  لها  الالزمة  التمديدات  وعمل  وملحقاتها  للمراقبة  التابعة  التشغيلية 
وصيانة شبكة الوزارة ومتابعة استمرارية عملها واتخاذ اإلجراء الالزم في حال 
الطوارئ  الى وضع خطط  باالضافة  املختصة  البرامج  باستخدام  وجود خلل 

واملواصفات الفنية بالتنسيق مع قسم التخطيط واألقسام املعنية.
تنفيذ العمليات: 

املتابعة  وأيضا  املركزية  الشبكة واخلــوادم  إعــدادات أجهزة  برمجة وضبط 
اخلاصة  اخلــدمــات  تنصيب   ، عملها  سير  وضــمــان  لها  الــدوريــة  والصيانة 
أجهزة  أمن  على  واحملافظة  عملها  سير  وضمان  ومتابعة  املركزية  باخلوادم 
الشبكة واخلوادم املركزية فيما يخص صالحيات الدخول للخدمات وغيره من 
األمور األمنية اخلاصة باخلادم و دراسة جدوى احتياج القطاعات بوحداتها 

التنظيمية في حال طلب يختص بأجهزة الشبكة واخلوادم.
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معاجلة الوثائق:
الشبكة  املتدفقة عبر  والبيانات  والبرامج  للشبكة  اإللكتروني  ضمان األمن 
الداخلية واخلارجية ووضع السياسة العامة واخلطط األمنية املتعلقة بجميع 
و  املراقبة   ، اإللكترونية  للخدمات  واملستخدمني  بالشبكة  املتصلة  األجهزة 
التدقيق واملتابعة للتغيرات التي تطرأ على اخلوادم واألجهزة املتصلة بالشبكة 
والبريد  املستخدم  على صالحيات  اإلشراف  جانب  الى  اإلشرافية  والبرامج 

  .)Active Directory( اإللكتروني عن طريق اخلادم املركزي املتخصص
قطاع التلفزيون

ابرز أنشطة وخدمات قطاع التلفزيون للسنة املالية 2017/2016 مايلي : 
التي  � واملؤمترات  واملناسبات  االحداث  الشاملة جلميع  االعالمية  التغطية 

أقيمت بدولة الكويت .
التغطية االعالمية الشاملة جلميع املناسبات الوطنية املتمثلة بالعيد الوطني  �

املجيد ويوم التحرير وذكرى الثاني من اغسطس وذكرى تولي حضرة صاحب 
احلكم  مقاليد  الصباح  اجلابر  االحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
بالبالد وذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح 
والية العهد وذكرى تسمية حضرة صاحب السمو أمير البالد قائدا للعمل 

االنساني والكويت مركز العمل االنساني . 
التغطية االعالمية الواسعة قبل واثناء وبعد انتخابات مجلس األمة نوفمبر  �

2016م . 
انتاج العديد من البرامج التلفزيونية واملسلسالت الدرامية خدمة لالهداف  �

التثقيفية والتوجيهية الى جانب برامج االسرة والشباب واألطفال . 
حتديث جميع أجهزة البث واالستوديوهات واملعدات بتلفزيون دولة الكويت  �

الى جانب جتهيز مراكز املونتاج بأحدث املعدات . 
الوعي  � ونشر  الى جناح  تهدف  التي  التلفزيونية  البرامج  العديد من  انتاج 

املستوى  على  الكويت  بدولة  الشاملة  التنمية  خطة  مبكونات  االعالمي 
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وأهدافها  اخلطة  هذه  مكونات  على  الضوء  وتسليط  والشعبي  الرسمي 
االستراتيجية . 

قيام قناة اثراء الثقافية والدينية بنقل جميع املناسبات الدينية املتمثلة في  �
واملسابقة  العيد  املبارك وصالة  والتراويح في شهر رمضان  القيام  صالة 

الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويدة . 
جلميع  � االعالمية  والتغطية  املباشر  بالنقل   ) سبورت  كويت   ( قناة  قيام 

االحداث الرياضية واملباريات والبطوالت احمللية والعربية والدولية .
قيام جميع قنوات تلفزيون دولة الكويت بعمل دورة برامجية خاصة بشهر  �

رمضان املبارك تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل .
حتقيق تلفزيون دولة الكويت للمركز االول على صعيد التلفزيونات العربية  �

واخلليجية باملهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون والذي اقيم في اجلمهورية 
التونسية بتنظيم من احتاد اذاعات الدول العربية – ابريل 2017م .  

قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية
إدارة اخلدمات اإلعالمية

املشاركة في معرض الكويت التجاري األول تاريخ 21 - 27 فبراير 2016 في  �
أرض املعارض مبشرف.
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 املشاركة في تنظيم يوم ثقافي وطني عن كويت املاضي واحلاضر 17- 18  �
فبراير 2016في جامعة الكويت.

امللتقى اإلقليمي الرابع ملناهضة العنف ضد األطفال 18-20 أبريل 2016 في  �
فندق اجلميرا.

املشاركة في امللتقى اإلعالمي العربي الـ 13 تاريخ 1-2 مايو 2016 في فندق  �
الريجنسي

احمد  � قاعة  في   2016 سبتمبر   29-26 للكاريكاتير  الدولي  الكويت  ملتقى 
العدواني ضاحية عبداهلل السالم.

مؤمتر العالقات العامة اإللكترونية والدبلوماسية الرقمية 25-27 أكتوبر 2016. �
معرض ومؤمتر الفرص الوظيفية 7 نوفمبر 2016، في جامعة الكويت. �
معرض املباني اخلضراء السادس 9-10 نوفمبر 2016 في فندق راديسون بلو. �
جائزة الكويت لإلبداع اإلعالني 2016/12/12 في فندق الريجنسي. �
معرض ومؤمتر التشريعات اإللكترونية 6-8 فبراير 2017 في فندق اجلميرا. �
معرض االستقالل الـ 56 تاريخ 9-13 فبراير 2017 في أرض املعارض مشرف. �
امللتقى اإلعالمي العربي الرابع عشر 22-24 أبريل 2017، في فندق الريجنسي. �

ادارة املعلومات االلكترونية 

رصد اعالمي صحفي وعمل تقرير نهائي عن نتائج االنتخابات – امة 2016م. �
تقرير عن تشكيل احلكومة اجلديدة وانتخابات اللجان البرملانية . �
تقرير عن الكويت في عيون الصحافة الكويتية ) أحداث واجنازات 2016م(. �
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املشاركة في التغطية االعالمية لفعاليات املؤمتر الرابع لالطفاء من 1-3مارس 2016م  �
عمل ملف معلومات جتميعي عن سياسة الترشيد احلكومي خالل شهري  �

يناير وفبراير .
تشكيل فريق لرصد دورة رمضان 2016م . �
تقرير موجز عن زيارة امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولة الكويت  �

بتاريخ 8 ديسمبر وهي اول زيارة بعد توليه مقاليد احلكم .
رصد اعالمي من الصحافة احمللية الستجواب وزير االعالم الشيخ سلمان  �

احلمود الصباح لعام 2017م . 
رصد اعالمي للملتقى االعالمي ) الدورة ( 14 لعام 2017م . �
تغطية صحفية الجتماع منظمة الصحة العاملية.  �

ادارة التخطيط االعالمي :

اجناز الكتاب السنوي )49( لدولة الكويت املتضمن اجنازات وانشطة وفعاليات  �
كافة وزارات الدولة  وجميع املؤسسات والهيئات العامة .  

متابعة خطة التنمية اخلاصة بالوزارة . �
تنظيم املؤمتر الوطني للترشيد واحلد من االسراف والهدر في دولة الكويت  �

وذلك في  22 مارس 2016م . 
تقوم االدارة بالتنسيق والعمل مع االمانة العامة للتخطيط في جميع املجاالت. �
البدء باعداد مواد كتاب ) االعالم الرسمي في الكويت (.  �
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 إدارة املخاطر

الفعاليات التي قامت بها إدارة املخاطر لعام 2017-2016

التاريخورش العمل

2016/5/11 ورشة عمل البريد االلكتروني.
6-2017/3/7 ورشة عمل تأسيسية.

 ورشة تدريبية في برامج )املايكروسوفت اوفيس(
26-2016/7/27م مبشاركة كل من موظفي اإلدارة.

2017/4/13ورشة عمل مراعاة السلوك البشري في صنع القرارات
التاريخندوات

2016/5/30ندوة إدارة االزمات والكوارث في دولة الكويت.
26-2016/4/27ندوة التخطيط االستراتيجي إلدارة االزمات والكوارث.

التاريخ“املؤمترات “املشاركات اخلارجية

13-2016/12/14مالمؤتمر الوزاري االول حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية".

من 2017/2/28المؤتمر الوزاري الثاني حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية".
الى 2017/3/2
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التاريخ“املؤمترات “املشاركات الداخلية

15-2017/1/17مؤمتر التطرف الفكري "الواقع واملأمول"

 حفل إطالق التقرير اإلقليمي املوحد للمخاطر االجتماعية
2017/3/29لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي  وسياسات املواجهة.

4-2017/4/6مؤمتر حرية االعالم والصحافة املستقلة في الوطن العربي.

التاريخالدورات التي شاركت بها االدارة

5-2017/3/9دورة تدريبية عن التسويق االلكتروني.
22-2016/5/26دورة دور االعالم في االزمات           

دورة عن سياسات الرعاية
15-2016/5/19وإدارة املخاطر االجتماعية. 

4- 2016/12/7دورة عن اساسيات التخطيط.

من 2016/4/30حضور برنامج تدريبي التخطيط وإدارة األولويات.
الى 2016/5/4

5- 2017/3/9برنامج تدريبي عن اساسيات التخطيط        

برنامج تدريبي امللتقى العاملي للمعلوماتية 2016 حتت 
21-2016/11/23عنوان التحول الرقمي الى اقتصاد املعرفة.

برنامج تدريبي تخطيطي عن سياسات الرعاية وإدارة 
املخاطر االجتماعية "سياسات الرعاية االجتماعية" 

"طرق وأساليب إدارة املخاطر االجتماعية"
2016/5/19 -8

برنامج تدريبي عن فن التعامل مع األمناط
24-2016/4/28 املختلفة للشخصية.
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التاريخالدورات التي شاركت بها االدارة

برنامج تدريبي تخصصي بعنوان
)سياسات الرعاية االجتماعية _ طرق وأساليب إدارة 

املخاطر االجتماعية(
2016/5/19-8

برنامج تدريبي عن اعداد
12-2017/2/16وصياغة التقارير واملراسالت.

التقارير: - 
تقرير عن االنتخابات الفرعية » التشاوريات » 2016/11/17   �
تقرير عن رفع أسعار الوقود لترشيد الدعوم في امليزانية العامة ودور االقفال  �

  2016/8/4
تقرير عن مهمه القاهرة اخلاص » باملؤمتر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية  �

االجتماعية« للفترة من 13-14/ ديسمبر/2016.
تقرير عن التطرف الديني 2016/11/16.  �
تقرير عن حل مجلس االمه 2016/1/2. �
تقرير عن دور الناخب 2016/10/30 �
تقرير عن خطاب الكراهية 2016/11/6 �
تقرير عن الهجوم اإلرهابي على الكنائس في مصر 2017/4/17 �
تقرير عن اضراب عمال النفط 2016/4/25 �
تقرير عن مخدر الكيميكال )السبايس( 2016/7/27 �
تقرير عن املخدرات 2017/2/1 �
تقرير عن اإلرهاب 2017/1/22 �
تقرير عن حادثة مدينة إسطنبول 2017/1/3 �
تقرير عن األزمات 2017/4/26 �
تقرير عن اجلرائم اإللكترونية 2017/1/31 �
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املقترحات:
مقترح تنسيق بني وزارة االعالم )إدارة املخاطر( وجمعية الهالل األحمر واإلدارة  �

العامة للدفاع املدني.
والتنمية  � اإلعالمي  التخطيط  قطاع  إدارات  بني  عمل  فريق  تشكيل  مقترح 

املعرفية.
مقترح مشروع انشاء غرفة العمليات والطوارئ )مركز إدارة األزمات(. �
مقترح املؤمتر اخلليجي األول إلدارة األزمات والكوارث. �
مقترح جلنة إعداد خطة الطوارئ اخلاصة في وزارة اإلعالم.  �

اإلجنازات:
إعداد اخلطة التنفيذية إلدارة املخاطر الربع سنوية   �
املدني حول متثيل وزارة اإلعالم في جلان  � للدفاع  العامة  تنسيق مع اإلدارة 

األزمات والطوارئ 
االجتماع مع جميع مرشحني قطاعات وزارة اإلعالم للعمل على إعداد خطة  �

الطوارئ اخلاصة بوزارة اإلعالم.
اخلاصة  � والسالمة  االمــن  استراتيجية  اعــداد  جلنة  عضوية  في  املشاركة 

مبدارس وزارة التربية.

قطاع اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد

إدارة التواصل االجتماعي .
وزارة  في  االجتماعي  التواصل  حسابات  على  واالشــراف  بالتنظيم  تقوم   
العامة  واملؤسسات  الهيئات  مع  اإلعالمي  التواصل  دعم   متضمنا   ، اإلعالم 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني ، لتحقيق االهداف املؤسسية للوزارة ، وذلك 
عن طريق التسويق اإلعالمي في حسابات وزارة اإلعالم الرسمية والتواصل مع 

اجلمهورعبر شبكات التواصل االجتماعي.
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حسـابات وزارة االعالم في شبكات التواصل اإلجتماعي �

moinformation@حســـــاب انستغرام الوزارة

kuwaittelevision@حســـــاب انستغرام التلفزيون

kwtradio@حســـــاب االنستغرام االذاعة

newsktv@حســـــاب االنستغرام االخبار

Kwt3_tv@حســـــاب االنستغرام الرياضة

kuwaitourism@حســـــاب االنستغرام السياحة

MOInformation@حســـــاب تويتر وزارة اإلعالم

KwTtelevision@حســـــاب تويتر التلفزيون

KwTradio@حســـــاب تويتر األذاعة

newsktv@حســـــاب تويتر األخبار

ktvsport3@حســـــاب تويتر الرياضة

kuwaitourism@حســـــاب تويتر السياحة

KWTTV1حســـــاب يوتيوب التلفزيون

newsKTVحســـــاب يوتيوب االخبار

Kuwait Sport TVحســـــاب يوتيوب الرياضة

Kwt-tvحســـــاب فيسبوك  التلفزيون

The KTV newsحســـــاب فيسبوك االخبار
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جانب من التغطيات اإلعالمية في حسابات وزارة اإلعــالم عبر شبكات  �
التواصل اإلجتماعي:

قائد العمل االنساني

أمان يا كويت 

 تنمية واجنازات
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علم الكويت فوق كل بيت 

إدارة اخلدمات اإلعالمية:

نويت ابني الكويت: �
العلوم االجتماعية  للبحث والتطوير في  التنموي  الكويتي  بالتعاون مع االحتاد 
واإلنسانية، مت تقدمي كافة اخلدمات اإلعالمية والتسويقية للمشروع الوطني »نويت 
ابني الكويت« والذي يسهم في توجيه وارشاد أجيال املستقبل لرسم استراتيجية 
البالد واحلد من التعثر الدراسي وحتديد املسار األكادميي والوظيفي للطلبة من 
املرحلة املتوسطة إلى اجلامعة، وذلك بهدف توصيل الرسالة التعليمية التنموية 

السامية لهذا املشروع الوطني.
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مؤمتر الريادة املؤسسية في ظل منهجية التغيير: �
 قامت إدارة اخلدمات اإلعالمية بترويج وتغطية فعاليات مؤمتر التنمية البشرية  
“الريادة املؤسسية في ظل منهجية التغيير” والذي يهدف إلى تبادل اخلبرات 

وفرصة اللتقاء املدربني و زيادة الوعي بأهمية ودور التدريب
االسبوع اإليطالي: �

االسبوع اإليطالي حدث متعدد األوجه ومجموعة متنوعة من املعارض الفنية 
واحلفالت املوسيقية واحملاضرات باإلضافة إلى مسابقة تصوير فوتوغرافي 
وبطولة لكرة القدم وأنشطة ترويجية مختلفة لـ »صنع في إيطاليا« بهدف زيادة 
املعرفة مبجاالت  نطاق  وتوسيع  البلدين  بني  القائمة  املمتازة  العالقات  تعزيز 
التميز والتفوق، وأيضاً بحقائق أقل شهرة لهذا البلد اجلميل، وبعد التنسيق مع 
السفارة اإليطالية بدولة الكويت، قامت اإلدارة بتقدمي دعمها اإلعالمي لهذا 

األسبوع وذلك  ضمن االتفاقيات الثقافية املوقعة بني البلدين.
آل سعود  � عبدالعزيز  بن  امللك سلمان  الشريفني  احلرمني  خــادم  زيــارة 

لدولة الكويت في ختام اجلولة اخلليجية:

جسدت زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
بني  الشعبي  الترابط  ومتانة  التاريخية  األخوية  العالقات  عمق  الكويت  الى 
البلدين وما يجمعهما من مصير مشترك ميتد تاريخه إلى قرون عدة من الزمن 
لزيارة  ترحيبية  رسائل  ببث  اإلعالمية  اخلدمات  إدارة  قامت  املناسبة  وبهذه 
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التواصل  مواقع  في  اإلعالم  وزارة  بحسابات  نشرها  ومت  املواطنني  من  امللك 
االجتماعي

انتخابات مجلس األمة 2016 �

شاركت إدارة اخلدمات اإلعالمية باحلملة اخلاصة النتخابات مجلس األمة 
»أمة 2016« حتت شعار: )صوتي لوطني( والذي مت اختيار شعارها ترسيًخا 
للقيم واملبادئ الوطنية احلقيقية التي جبل عليها أهل الكويت، وتتناقلها األجيال 
حرًصا على حماية الوطن واحملافظة على استقراره ومكتسباته وتعزيًزا للوحدة 
النقل  التصاميم للحملة واستخدامها على باصات  الوطنية.حيث قامت بعمل 
العام، إعالنات الطرق وإعالنات محطات الوقود، كما قامت بتغطية جتهيزات 
وزارة اإلعالم ملسرح الرومي الستقبال املرشحني لعرض برامجهم االنتخابية، 
باإلضافة إلى تصوير وإنتاج عدد 12 فالش للحملة تنوعت ما بني أماكن عامة 

وجامعات وكانت عبارة عن استطالعات رأي املواطنني حول »أمة 2016«
املركز اإلعالمي: �

للوفود  اإلعــالم  وزارة  أقامته  الــذي  اإلعالمي  املركز  في  اإلدارة  شاركت 
ليعكسوا  العالم  دول  مختلف  من  االنتخابات  تغطية  في  املشاركة  اإلعالمية 
صورة مشرقة عن دولة الكويت ودميوقراطيتها، ومت تسليط الضوء على جهود 
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وزارة اإلعالم  واستعداداتها لتغطية العرس الدميوقراطي، كما مت تغطية جميع 
األنشطة والفعاليات املصاحبة للمركز للوفود اإلعالمية ونشرها عبر وسائل 

اإلعالم في الوزارة.
ادارة الترجمة 

ترجمة مقاالت من اإلجنليزية إلى العربية. �
ترجمة دورة التدريب على اإلضاءة لتلفزيون دولة الكويت. �
ترجمة الدعوى رقم 2013/4599 ت.م.ك.ح/14 واحملدد لنظرها في 2017/2/7 �
اللغة  � إلى  العربية  اللغة  من  اإللكترونية  اإلعالمية  الوسائل  قوانني  ترجمة 

اإلجنليزية.
قطاع االخبار والبرامج السياسية

ادارة التنسيق واملتابعة 
مراقبة الرصد  

تقوم برصد ومراقبة القنوات الفضائية االخبارية العربية واالجنبية واحملطات  �
االذاعية الناطقة باللغة العربية  على مدار الساعة  كما تقوم بادارة وحترير 
 news.gov.kw اخبار املوقع االلكتروني  لقطاع االخبار والبرامج السياسية
االلكترونية  وزارة االعالم  بوابة  الفيلمية وكذلك  واملواد  باملستجدات  وتزويده 
www.media.gov.kw  اضافة الى رصد وكاالت االنباء العربية والعاملية 
مواقع  في  القطاع  حسابات  وحترير  االنترنت  شبكة  على  االخبار  ومواقع 
التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام باالضافة الى عرض 
املواد الفيلمية والتقارير االخبارية والتحليلية  لنشرات اخبار تلفزيون الكويت 
وتسويق احلمالت االعالمية التي  تخدم اهداف وتوجهات اخلطاب االعالمي  
وتغطية النشاطات احمللية واعادة بث املواد املرئية والصوتية ومتابعة االحداث 

الكبرى والطارئة واالنباء العاجلة والهامة وذلك على مدار الساعة 
ودور  � النتائج  واعــالن   2016 نوفمبر  انتخابات  مجريات  ــراز  اب على  عملت 

وزارات االعالم والصحة والتربية والعدل والداخلية والبلدية وغيرها ومتابعة 
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اخلطوات التنظيمية والتعليمات اخلاصة بسير العملية االنتخابية وتوعية 
واجــراءات  والفرعية  الرئيسية  واللجان  املــدارس  مبقار  وارشادهم  املواطنني 
النقل  في  مرة   الول  بريسكوب  تطبيق  استخدام  ومت  وبطالنها  التصويت 
املباشر ليوم االقتراع و فرز االصوات من  الدوائر اخلمس اعتبارا من بداية 
دائرة  اخر  فرز  نتائج  اعالن  وحتى   2016/11/26 يوم  التلفزيونية  التغطية 
تفعيل  بهدف     2016/11/  27 االحد  يوم  والنصف صباح  الثامنة  الساعة 
جميع التواصل مع متابعة احلدث عبر الصوت والصورة ومت ربط  حساب  
االخبار في تويتر newsktv  بنظام فرز األصوات لعرض النتائج فور ورودها 
حلني ظهور النتائج الرسمية في تغطية موسعة شملت منصات انستغرام 
ويوتيوب وفيسبوك ومت عرض  النتائح النهائية على جميع حسابات وزارة 

االعالم واملوقع االلكتروني .
عدد املواد التي مت حفظها في قاعدة البيانات لالستفادة منها في البرامج  �

 – 2016 ) يوليو  الثاني من عام  التقارير خالل النصف  التلفزيونية واعداد 
ديسمبر( بلغ ) 1288( 

عدد املواد التي مت تفريغها نصا من أخبار وتقارير اخبارية وحتليلية ومداخالت  �
مباشرة ومت رفعها على املوقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وحفظها 
في قاعدة البيانات خالل النصف االول من عام 2017م ) يناير-يونيو( بلغت 

 . )  6614 (
عدد األخبار املرسلة عبر موقعي التواصل االجتماعي تويتر + فيسبوك من  �

2016/7/1  الى 2016/12/31  ) يوميا 23- شهريا 690- ستة اشهر 4140 ( . 
الثاني من  � النصف  YouTube خالل   املرفوعة على موقع  املواد  بلغ عدد 

عام 2016م ) يوليو- ديسمبر( 1112 مادة تتعلق بالشان الكويتي وتبرز توجهات 
اخلطاب االعالمي. 

إدارة االخبار والبرامج السياسية اإلذاعية
تقدمي االخبار احمللية والعربية والدولية ملستمعي إذاعة الكويت عبر نشراتها  �
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السادسة صباحا  )نشرة  كالتالي:  تبلغ خمس نشرات وهي  التي  الرئيسية 
- نشرة الثامنة صباحا - نشرة الواحدة ظهرا - نشرة الثامنة مساء- نشرة 
تأتي  التي  اإلخبارية  برامجها  عبر  وكذلك  الليل  منتصف  عشر  الثانية 
مفصلة  وهي  املختلفة  السياسية  البرامج  إلى  إضافة  الساعة  مدار  على 
كالتالي: )برنامج محطات إخبارية - برنامج جولة إخبارية.-  برنامج اجلولة 
الصباحية - برنامج حدث وتعليق - برنامج قضايا في الصحافة- برنامج 
اجلولة املسائية- قضايا برملانية وهو برنامج اسبوعي كل ثالثاء - صروح 
وإجناز وهو برنامج اسبوعي كل اربعاء- برنامج اضاءات دستورية كل ثالثاء - 

برنامج مؤشرات وأسواق ) اقتصادي( يومي - النشرة االقتصادية(.
�  2016 التحرير خالل شهر فبراير عامي  الوطني وعيد  العيد  تغطية ذكرى 

و2017 والتركيز على االبعاد الوطنية لهاتني املناسبتني.
تغطية انتخابات مجلس األمة في السادس والعشرين من شهر نوفمبر. �
تغطية اعمال مجلس األمة منذ افتتاح دور االنعقاد وحتى اختتامه في شهر  �

يونيو  2017.
العراق  � في  األوضــاع  وابرزها  الساخنة  الدولية  القضايا  من  العديد  تغطية 

وسوريا واحلرب على تنظيم داعش اإلرهابي.
تغطية االحداث في اليمن خالل عام 2016. �
احملررين  � من  ملنتسبيها  التدريبية  ــدورات  ال من  عدد  بتقدمي  اإلدارة  قامت 

واملعدين.
إدارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية  

واالقتصادية  � والدولية  احمللية  االخبار  تشمل  موحدة  بنشرة جديدة  العمل   
والرياضية 

 العمل على تطوير النشرات مبا يتماشى مع التطوير في االستديو اجلديد . �
تشجيع روح املبادرة لدى رؤساء التحرير إلعطائهم حرية ومسؤولية اكثر جتاه  �

خدمة اخلبر .
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العمل على استقطاب العديد من العناصر الوطنية للعمل في ادارة حترير  �
االخبار وتنمية حب العمل في االدارة من خالل احلث واملتابعة اليومية لهم 

وخلق اجواء عمل جاذبه داخل قاعة حترير االخبار .
يتم  �  ) النشرة احمللية عن طريق مجموعة ) جروب  العمل في  آلية  تطوير 

من خالله مناقشة املواضيع على الساحة واالتفاق مع ضيوف واعداد قائمة 
باملواضيع مسبقاً .

 التغطيات  
تغطية انتخابات مجلس االمة 2016  - القمة العربية التي عقدت في اململكة  �

األردنية الهاشمية -  تغطية فوز الكويت مبقعد غير دائم مبجلس االمن - 
اجتماع اللجنة اخلماسية ملنظمة األوبك.

البرامج السياسية 
إعداد وإنتاج العديد من البرامج السياسية واستضافة العديد من الضيوف  �

واحملللني بالنشرات والبرامج السياسية ومن أهم هذه البرامج مايلي: )برنامج 
شارع السور - برنامج الطريق الى البيت األبيض -  برنامج مانشيت الصحافة 

- برنامج  نيو كويت( .   
  تطوير البرامج التي ينتجها قطاع االخبار وتنويعها لتشمل البرامج السياسية  �

واالقتصادية وبرامج خاصة تبرز خطة التنمية بالدولة من أهمها: )برنامج  
العالم هذا الصباح -  برنامج  اجنازات -   برنامج املؤشر - برنامج مانشيت 

اقتصادي( .
اجلانب الفني :ـ

إدخال نظام » االسترمي بوكس« في تغطيات الفعاليات سواء كانت داخلية أو  �
خارجية مما كان له اثر واضح على جودة الصورة والصوت التي تظهر على 

شاشة تلفزيون دولة الكويت .
مت التنسيق مع  إدارة التدريب والتطوير لعمل دورات تدريب للمحررين ومت  �

عقد دوارات داخلية وورش عمل حتت إشراف مجموعة من اخلبراء باإلضافة 
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إلى الدورات اخلارجية التي حصل عليها مجموعة من احملررين 
 تعزيز دور شبكة املراسلني داخل دولة الكويت عن طريق استقطاب الكفاءات  �

الوطنية والعمل على زيادة أعداد املراسلني لتغطية جميع الفعاليات واألنشطة 
الداخلية .

إدارة التشغيل والتغطيات والتقارير اإلخبارية واالتصال الفضائي
قد قامت اإلدارة في هذا العام بتغطية الكثير من املؤمترات والقمم العربية  �

اإلخبارية  البرامج  من  العديد  وعمل  البالد  أمير  لسمو  اخلاصة  والزيارات 
والوثائقية التي  تهدف إلى توجيه رسالة أو مضمون يعبر به البرنامج. ومن 

تلك البرامج.
تغطية خاصة النتخابات مجلس األمة 2016/11 وتكريس جميع البرامج  -

لهذا احلدث ومت بث تقارير إخبارية عربي واجنليزي من جلان التصويت 
وكان يوم مفتوح لهذا احلدث وتصويت الناخبني وفرز صناديق اإلقتراع 

حتى اعالن النتيجة.
تغطية القمة اخلليجية املغربية في الرياض بتاريخ 2016/4/20 -
تغطية حفل تكرمي رئيس مجلس األمة في البرملان العربي -
تغطية القمة اخلليجية االمريكية في الرياض.2016/4/20. -
تغطية مؤمتر املانحني في تركيا بتاريخ 2016/5. -
تغطية مؤمتر املشاورات اليمنية في الكويت مع كافة املؤمترات الصحفية. -
دولة  - لترأس وفد  ورعــاه   البالد حفظه اهلل  أمير  تغطية لوصول سمو 

الكويت للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
نقل وقائع وتغطية االتفاقية بني الكويت وموسكو وزيارة سمو أمير البالد  -

الي موسكو في زيارة تاريخية وعمل بعض البرامج لهذا احلدث.
عمل برنامج قراءات في كلمة سمو األمير  في القمة العربية مبوريتانيا. -
تغطية وصول امللك سلمان العاهل السعودي وخادم احلرمني الشريفني  -

إلى الكويت.
 عمل برامج أسبوعية ويومية وهي  )نيو كويت )عربي - اجنليزي( -  -
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مانشيت اقتصادي - مانشيت الصحافة 4- شارع السور – إجنازات-  
صوت االمة( . 

-  -: كالتالي  ومنها  أشهر  عدة  مــدار  على  ووثائقية  خاصة  برامج  عمل 
والنصر-   اشقاء احملنة  برنامج   - الروسية  الكويتية  العالقات  )برنامج 
احتفال  عن  برنامج   - وطــن  تنمية  برنامج    - احلكمة  امير  برنامج 
السفارات باالعياد الوطنية-  برنامج الكويت وآسيا شراكة استراتيجية 
- برنامج الكويت وآسيا عالقات تنموية-  برنامج مجلس التعاون مسيرة 
الدعم  تخفيض  برنامج   - للشباب  العاملي  اليوم  برنامج   - واجنــازات 
الثقافة  عاصمة  الكويت  برنامج  الواحد-  اجلسد  برنامج  الوقود-  عن 

اإلسالمية وغيرها الكثير من البرامج ( 
وحتديثه  - وتطويره   300 استوديو  وتطوير  حتديث  على  العمل  جــاري 

الناحية  من  والفني  التقني  التطور  مع  ليتناسب  وديكورات  أجهزة  من 
االلكترونية والديكورات .

مت عمل استوديو جديد مبسرح حمد الرومي لبث برنامج العالم هذا الصباح  �
ذات اطاللة جديدة ومتميزة وجتهيزة بكافة ما يلزم ، ومت العمل عليه بالفعل 

وقد أشاد جميع املسئولني بالوزارة به.
العمل بالسيرفر  اجلديد و الربط ما بني االستوديو والتحرير واملركز االخباري  �

واملونتاج.
160 االخباري بثوبه اجلديد كلياً سواء كانت أجهزة  � مت العمل في استوديو 

اإلعالمي  التطور  ملواكبة  االخباري  املجال  في  نوعية  نقله  ميثل  وديكورات 
االخباري والتقني.

 طرح العديد من املمارسات من اجل نظام األرصاد اجلوية كاميرات محمولة  �
االقسام  وباقي  االستوديو  بني  الربط   - الرسمية  للمهمات  خاصة  أجهزة 
املعنية + الربط بني املركز االخباري مع ديوان سمو األمير وديوان سمو ولي 

العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة املواصالت.
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قطاع السياحة

> املجاميع التطوعية 

إدارة البحوث واملعلومات السياحية 
اإلعداد والتنظيم للمؤمتر األول للسياحة والشباب ومتابعة املوقف التنفيذي  �

خلطة التنمية للسنة املالية 2016/2015 ملشروع قانون السياحة مع اجلهات 
املعنية مع مجلس الوزراء و ديوان اخلدمة املدنية و املجلس األعلى للتخطيط 

و التنمية.
برامج  � بشأن  و  السياحة  لقطاع  استشارات   تقدمي  بشأن   التقارير  اعداد 

االستراجية العربية للسياحة والترتيبات اخلاصة بيوم السياحة العربي.
تعبئة كافة البيانات اخلاصة بنماذج توثيق إجراءات العمل لوزارة اإلعالم –  �

حصر املعلومات األساسية للخدمات.
مخاطبة وزارة الداخلية لتزويد قطاع السياحة بإحصائيات القادمون واملغادرون  �

بصفة شهرية.
مت توقيع اتفاقيات التعاون في املجال السياحي بني دولة الكويت وحكومات  �

وفق  عليها  النهائية  باملوافقة  اخلارجية  وزارة  مع  والتنسيق  التالية  الــدول 
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وزارة  مع  بالتنسيق  عليها  العمل  اجلــاري  االتفاقيات  املتبعة،  الضوابط 
جامبيا  جمهورية  حكومة   - أفريقيا  جنوب  جمهورية  )حكومة  اخلارجية: 
اإلسالمية- حكومة جمهورية جورجيا- حكومة جمهورية كازاخستان- حكومة 
جمهورية  حكومة  الشعبية-  الصني  جمهورية  حكومة   - أوكرانيا  جمهورية 

كرواتيا( .
العمل على إصدار مناقصات ملشروع املوقع اإللكتروني، الدليل اإلرشادي للهوية  �

السياحية، وتنفيذ مركز املعلومات السياحي ومكتبة الصور الفوتوغرافية.
وتويتر  � إنستقرام  وحساب  السياحة،  لقطاع  إلكــــتروني  موقـــع  إنشـــاء 

الفعاليات  كافة  إدراج  خاللها  يتم  حيث   @KUWAITTOURISM
واالجتماعات اخلاصة بقطاع السياحة بصورة يومية.

إدارة السياحة
 قسم التسويق السياحي

املشاركة في معرض سوق السفر العربي الفترة من 25-28 أبريل 2016 و 2017  �
في املركز التجاري واملالي دبي 

مبشروع  � اخلاص  الشهري  التنفيذي  واملوقف  اخلاص  اآللي  النظام  متابعة 
للمجلس  التابعة  التنمية  2017/2016 ضمن خطة  لعام  السياحي  التسويق 

األعلى للتخطيط
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رعاية معرض هوريكا الكويت الذي نظمته شركة ليدرز جروب لالستشارات  �
والتطوير والذي اقيم خالل الفترة من 16- 18 يناير 2017م في أرض املعارض 

– مشرف صالة )8(.
رعاية معرض Maker Faire الذي نظمته الشركة الكويتية لإلستثمار في  �

الفترة من  9-11  فبراير 2017 على أرض املعارض – مشرف ، صالة )5(
فندق  � في  أقيم  الذي  والشباب  للسياحة  األول  امللتقى  رعاية  في  املشاركة 

ريجنسي بتاريخ 27-28 مارس 2017 وتوقيع العقد لصالح شركة ليدرز جروب 
لإلستشارات والتطوير. 

تقدمي خدمة إعالمية للترويج السياحي  والتعاقد مع شركة سنيار العاملية  �
للدعاية واإلعالن بخصوص تزويدنا بالصور وعدد )2( فالش إلستخدامها 

في التواصل اإلجتماعي.
قسم  األنشطة  السياحية 

تنظيم رحلة سياحية ترويحية لزوجات السفراء والدبلوماسيني بالتعاون مع  �
نوفمبر2016، وذلك من   12 بتاريخ  السبت  يوم  الدولية  املرأة  عضوات جلنة 
والتاريخي  والثقافي،  النسائي على اجلانب احلضاري  الوفد  تعريف  أجل  

واألماكن السياحية في دولة الكويت.
طباعة أجندة األنشطة للفترتني )يوليو – أغسطس – سبتمبر( و )أكتوبر-  �

نوفمبر - ديسمبر( -2016
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 شارك فريق قطاع السياحة بالتنسيق مع املركز اإلعالمي في وزارة اإلعالم  �
في  الكويت  دولة  زارت  التي  االعالمية  للوفود  السياحي  البرنامج   بتقدمي 

الفترة )21 -27 نوفمبر 2016( لتغطية انتخابات مجلس أمة 2016
�  – اصنع   – )ازرع  فعالية  تنظيم  »يا كويت ألجلك تطوعنا« مت   حتت شعار 

امرح( في موقع يوم البحار بالتعاون مع املجاميع التطوعية.
 تنظيم  فعالية احلرف اليدوية الكويتية والباحثني في التراث  حتت شعار   »  �

تراثنا ..يجمعنا«  في موقع يوم البحار، والذي يهدف الى تعزيز  الهوية الوطنية 
والتعريف باحلرف اليدوية والتقليدية في يوم اخلميس 16/ مارس/2017

 اإلعالن وعرض جميع الفعاليات واألنشطة املتنوعة التي ينظمها القسم في  �
مواقع التواصل اإلجتماعي اخلاصة في قطاع السياحة ) تويتر واإلنستغرام( 

kuwaitourism
 إعداد و تنظيم برنامج سياحي للوفد اخلليجي الذي زار الكويت لتغطية  �

احتفاالت دولة الكويت باألعياد الوطنية بالتعاون مع قطاع اإلعالم اخلارجي 
في فبراير 2017 

»قرية  � الشعبي  املوروث  فعاليات  للشباب ضمن  العامة  الهيئة  مع  التعاون   
صباح األحمد التراثية«

 حضور مهرجان الفارسي اخلامس عشر للطائرات الورقية طريق بنيدر يوم  �
السبت 25 فبراير 2017  

مشاركة قطاع السياحة في احتفاالت محافظة األحمدي باألعياد الوطنية -  �
مهرجان » أم اخلير«  واحتفالية » منفذ النويصيب« .

مشاركة قطاع السياحة احتفالية محافظة العاصمة باألعياد الوطنية وذلك  �
في يوم اجلمعة 10 فبراير2017  في موقع يوم البحار.

قسم املرافق السياحية 
مت  جتديد تراخيص تشغيلية لعدد )43( منشأة فندقية. �
موافقة مبدئية أولية إلنشاء منشأة فندقية عدد )4(. �
القيام بالزيارات امليدانية لعدد )29( منشأة فندقية. �



113

مخاطبة عدد)7( جهات حكومية رسمية بخصوص اإلشراف على املنشآت  �
الفندقية.

الفندقية، ومت عمل عدد )14(  � الدائمة لتصنيف املنشآت  اللجنة  أجتمعت 
محاضر.

تقدمي تعهدات خاصة باملنشآت الفندقية عدد )6(. �
صدور قرار وزاري رقم )123( لسنة 2016 بشأن نشاط حجز الفنادق والعقارات. �
اجتماع مع ممثل ادارة النظم املعلوماتية بشأن شن مناذج الكترونية خاصة  �

بطلبات قسم املرافق السياحية.
توعوي خاص الستكمال  � برنامج  لعمل  لالطفاء  العامة  االدارة  مع  التنسيق 

طلبات املنشآت الفندقية الغير مستوفاه للشروط واللوائح.
التنسيق مع ادارة النظم املعلوماتية لبرمجة نظام ربط مع جهات الدولة ذات  �

الصله بالدورة املستندية اخلاصة بطلبات املنشآت الفندقية.
العمل على تغيير فورمة شهادات التراخيص التشغيلية وشهادات التصنيف  �

للمنشآت الفندقية.
اقتراح بالتعاقد مع شركة عاملية ملسح السوق الفندقي الكويتي وعمل برنامج  �

ربط مابني قطاع السياحة واجلهات الرسمية وباالضافة للربط مع املنشآت 
الفندقية.

قطاع االذاعة 
امللتقى االعالمي العربي  �
الفالشات  � ووضــع  املختصني  استضافة  خــالل  من  الطاقة  ترشيد  حملة 

التوعوية  طوال اليوم  بأهمية الترشيد .
شاركت اذاعة دولة الكويت في حملة وزارة الكهرباء واملاء املتعلقة في قانون  �

زيادة وحدتي الكهرباء واملاء الذي مت تطبيقه على القطاع التجاري في مايو 
2017م .

العديد من اجلوائز  � االعالمية وحصد  املهرجانات  العديد من  املشاركة في 
على املستوى ) اخلليجي – العربي – االقليمي ( كان آخرها مونديال القاهرة 
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بعد ان حصدت االذاعة على 20 جائزة من اصل 25 جائزة في املهرجان .
تغطية كافة املؤمترت واالجتماعات اخلاصة باحلفاظ على الهوية الوطنية . �
مت االحتفال مبناسبة الذكرى الثانية على تكرمي سمو أمير البالد الشيخ /  �

صباح االحمد اجلابر الصباح ) قائدا للعمل االنساني ( .
تغطية شاملة وموسعة مبناسبة اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي . �
تغطية كافة املؤمترات التي تهتم بهذا املوضوع اضافة الى انتاج العديد من  �

البرامج التي تستهدف الشباب . 
تغطية كافة التوزيعات االسكانية التي تقوم بها املؤسسة في كل سنة مالية  �

من خالل توزيع 12 الف وحدة سكنية . 
تغطية فعاليات  حملة )شكرا رجال اإلطفاء( من قبل اذاعة دولة الكويت من  �

خالل استضافة قيادات االدارة العامة لالطفاء . 
تغطية انتخابات مجلس االمة التي اقيمت في نوفمبر 2016م .  �
تغطية شاملة للحملة  االعالمية الوطنية للتبرع بالدم .  �
شاركت اذاعة دولة الكويت في مهرجان االردن الثالث لالعالم العربي وحصدت  �

جائزتني االولى ذهبية لبرنامج )مراحب ( والثانية فضية ملسلسل ) احالم 
الزرازير ( علما بأنها املشاركة االولى الذاعة دولة الكويت لهذا املهرجان . 

شاركت الكويت في مونديال القاهرة لالعمال الفنية واالعالم في اكتوبر 2016  �
م وحصدت اذاعة دولة الكويت لعدد من اجلوائز والدروع على البرامج التالية:  
) بني اروقة املوسيقى – عالم املرأة – اشراقات كويتية – لك ان تختار – 
سباق الرئاسة االمريكية – الكويت والعمل االنساني – لآللي الفن – قدسنا 
عربية – املشهد االعالمي – مسيرة اخلير – زهور الصباح – شعراء ومواقف 
الغوص   – هاشتاق   – للمجد  سلمت   – القلوب  أمير   – للتغير  فرصة   –
والسفر – وكيك اووف ( وحصلت على عدد من شهادات التقدير للبرامج 
التالية ) غير – من هذا الوطن – اجلالبوت – للحديث بقية – ومسلسل 

شرقان واميان ( . 
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قطاع الشؤون القانونية
إدارة الفتوى والرأي والدراسات واألبحاث القانونية :

اإلفادات  � وإصدار  والدراسات  األبحاث  وإجراء  الفتاوى  إصدار  اإلدارة  تتولى 
اخلاصة باملسائل القانونية وتقدمي اإلستشارات القانونية  من خالل مراقبة 

الفتوى والراي ومراقبة الدراسات واألبحاث القانونية .
إدارة التحقيقات :

التحقيق وفقا الحكام  � تتولى اإلدارة مسؤولية وضع الئحة لتنظيم إجراءات 
قانون ونظام اخلدمة املدنية . وإعداد ورفع تقارير التحقيقات التي تنطوي 
على جرائم وجنح األموال العامة وإصدار القرارات اخلاصة بشأن العقوبات 
القانونية إلحكام  اإلجــراءات  كافة  ووضع  املوظفني  على  توقع  التي  اإلداريــة 
الرقابة على كافة أعمال الوزارة من خالل مراقبة التحقيقات اإلدارية ومراقبة 

التحقيقات اجلزائية واألموال العامة 
إدارة الدعاوى وإعداد املذكرات 

وتختص بإعداد صحف الدعاوى واملذكرات اخلاصة بقضايا الوزارة وإتخاذ  �
كافة اإلجراءات القانونية بشأن النصاب القانوني للدعاوى واإلحاالت للنيابة 
العامة وحضور جلسات التحقيقات وإدارة اخلبراء وإعداد تقارير دورية عن 
األحكام التي تصدر من أو على الــوزارة   من خالل مراقبة االدعاء وإعداد 

املذكرات ومراقبة الدعاوى املتداولة . 
إدارة قضايا قانون املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر 

كافة  � وإتخاذ  النيابة  إلى  وإحالتهم  املخالفني  على  القانون  تنفيذ  تتولى 
اإلجراءات الالزمة بشأن متابعة تلك اإلحاالت وإحكام الرقابة على االلتزام 
من  املتضررين   من  ترد  التي  والشكاوى  لاللتماسات  الية  ووضع  بالقانون 

خالل مراقبة قانون املرئي واملسموع ومراقبة قانون املطبوعات والنشر .



116

قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات
ادارة املعارض واالصدارات االعالمية :

املعارض الداخلية واخلارجية لسنة 2016  �
الرقم 

التاريخالــــمــعـــرضاملتسلسل
27 يناير –  10 فبرايرمعــرض القــــاهــــرة الــدولــي للــكــتاب 1
 4 فــبــرايـــرمــعرض ذوي االحتــياجات اخلاصـة ) نـحـن لـهـا( 2
 9 – 19 أبــريـــلاملعرض اإلسالمي )41( مبشـرف أرض املـعارض3
تــنــظــيم يــوم ثــقــافــي وطني عـن الكـويـت 4

 17 – 18 فــبــرايــراملــاضي والـحـاضـر ) جـامــعة الــكــويــت (

مــعرض الــكــويت التــجاري الـدولــي )1( 5
 21 – 27 فــبرايــرأرض املـعارض مــشرف

مــعرض الكــتب ملــؤتــمر الشيخ عبداهلل 6
 4 – 5 أبــريــلالســالـم )جامعة الكــويت (

 1 – 2 مــــايــواملــلقى اإلعالمي الـعربي ) ريــجــنــسي(7

8
الثانية لتسمية صاحب السمو الشيخ صباح احتفالية وزارة اإلعالم للذكرى السنوية 

االحمد اجلابر الصباح قائد للعمل اإلنساني 
) مسرح مبنى وزارة اإلعالم الرئيسي (

  7 سبتمبر

ملقى الكـويت الدولي للكـاريكاتـير الدورة األولى    9
ضاحية عبداهلل السالم )قاعة الفنون(

  30 – 26
سبتــمــبــر
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الرقم 
التاريخالــــمــعـــرضاملتسلسل

مــؤتـمر العالقات العامة االلكترونيــة 10
 25 – 27 أكتوبروالدبلوماســية الرقــمية  ) فندق اجلــميــرة(

 28 أكتوبر –  1 نوفمبـرمـعرض مركز جابر األحمد الثــقافــي )شيراتــون (11
  16 – 26 نوفــمبرمـعرض الــكــتاب الدولـــي ) مشرف (12
 28سبتمبر –  9 أكتوبر مـــعــرض عــمــان الدولـي للــكــتــاب13
 8 أكتوبــراملعارض الصيفيـة في املجمعات التجارية )األفنـيـوز (14
مـعرض الفـرص الوظيـفــية لكليــة العـلـوم 15

 7 نوفـــمبـــروهــندســة احلاسوب ) جامعة العديليـــة (

 20 – 26 نوفمبراملـركـز اإلعــالمي لألنتخابات ) الشيراتون (16
املعارض الداخلية واخلارجية لسنة 2017  �

الرقم 
التاريخالــــمــعـــرضاملتسلسل

 27 ينايـر- 10 فبرايرمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1
 6 – 8 فبــرايــر معــرض التشريعات اإللكــترونية ) اجلميـرا( 2
 6 – 13 فــبــرايــر مــعرض االســتقالل ) 56( 3
 25 – 26 فـبـرايـر ملتـقى اإلعـالم الـعربي للشباب السادس بالقاهرة 4
مؤمتر الكويت اإلقليمي األول حلمـاية االطفال 5

 21- 23 مــارس من مخاطر وسائل اإلعالم )اجلـميرا ( 
 24 مارس -  2 أبريــلمـعـرض تونـــــس الدولــي للكـتــاب )33(6
  12 -22 أبـــريـــلمـــــعــرض الــكــتــاب اإلســـالمــي7
 8 أبــــريــــلفــعــالــــيــة الــمــبــاركــية8
 22 – 24 أبــريــلاملـلتقى اإلعالمـي الـعربي )14()ريـجنـسي(9

مـؤتـمــر ومــعرض الــكـويت التاسع إلدارة 10
 25 – 26 أبـريــلالنفايـات ) راديسون بلو (

 16 – 18 مــايــــومـؤتـمر ومـعرض املرأة الكويــتية )اجلـميـرا (11
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عدد الكتب التي مت شراؤها خالل السنة املالية 2016م _ 2017م  �
املؤلفاسم الكتابرقم

 شركة اخلليج على شفير احلرب1
لإلستشارات املتحفية

 شركة اخلليج العمارة احلديثة في الكويت2
لإلستشارات املتحفية

سميرة غامن نظرة وكلمات مبعثرة3
سعود الديحانيموضي العتيقي أول مدرسة كويتية في الفحيحيل4
ثامر إبراهيم السيارغطاوي جديدة بعبق من ماضي الكويت ج 512
 نورية السالم فنون احلضارات6
د. يعقوب الغنيم حكايات بحرية وشعبية7
د. فهد الثاقباملدخل في البحث االجتماعي8
د. فهد الثاقبمراحل التطور النظري ظاهرة اجلرمية9
عبد الوهاب الشايعتاريخ النصرانية10
د. سعود احلميدانسيكولوجية الضغوط املهنية واحلياتية للمحامني11
 ناصر سلطان ساملني يوميات أسير كويتي في السجون واملعتقالت العراقي12
حياة الياقوتعفار13
صالح الغريبفنان الكويت عبداهلل الفضالة14
عبداللطيف اخلضرالنويرة البيضاء وصفقة العمر15
محمد اخلضريال نلعب مسرح16
محمد املتروك من جتارة املاضي17
أنوار التنيبأحالم مجنحة18
د. راشد العجميالطالق والصحة النفسية19
ندى الرفاعيحتى إرتويت20
عبداهلل الغزاليالرياض املزهرة بني الكويت واحملمرة21
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املؤلفاسم الكتابرقم
محمد العنزيأبحاث في التاريخ املعاصر للكويت22
علي الفيلكاويجزيرة فيلكا وحياة أهلها في نصف قرن23
عبدالقادر احلمودأحداث متحركة قصص اجتماعية24
حمد السعيدان في بالد اإلجنليز25
26The power of hashtag 182 د. اميان الشمري
د. فهد املكرادمفكرة موظف27
جناة السمحانعواطف مدفونة28

            
اصدارات االدارة لعام  2016م : ) رزنامة 2016 - بوسترات للعيد الوطني  �

)عدد 7( - بوستر افتتاح أستاد جابر ) عدد 1( -  كروت شهر رمضان 
و العيد )عدد 4( - امساكية شهر رمضان املبارك - مغلف لقطات من 

املاضي -  كتاب قانون تنظيم االعالم االلكتروني .( 
اصــدارات االدارة لعام  2017م : )بوستر للعيد الوطني عدد 7 - رزنامة  �

2017 )هرمية – حائط ( -  امساكية شهر رمضان املبارك و العيد ) 
عدد 4 ( امساكية شهر رمضان املبارك -  بانرات ) عدد 2 ( - مطبوعة 

قائد اإلنسانية( .
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اجنازات ادارة املعارض واإلصدارت االعالمية 2017-2016 �

طلبات خاصة
بإدارة املعارض

توزيع االصدارات داخل االدارة بشكل فردي - 
توزيع االصدارات عن طريق كتاب رسمي للجهات احلكومية - 

وزارة اخلارجية والبعثات 
الدبلوماسيه باخلارج

يتم تزويد البعثات اخلارجية عن طريق ارسال - 
كتاب رسمي معنى وزارة اخلارجية لتزويدهم 
بالبوسترات للعيد الوطني وعدد البعثات 109

ادخال مخازن 

تزويد ادارة املعارض بكميات الكتب املتوفرة - 
تزويد ادارة املعارض كراتني للتوزيع االعالمي- 
تزويد امساكيات وبطاقات تهنئة للعيد داخل االدارة - 
تزويد امساكيات وبطاقات تهنئة عن طريق كتاب - 

رسمي للجهات احلكومية 
توزيع رزنامات للسنة اجلديدة - 

إدارة شئون الصحافة احمللية 
مراقبة تراخيص 

قسم الرقابة على الصحف واملجالت :
متابـــعـــة ورقابة الصحف احمللية اليومية . �
متابعة ورقابة الصحف األسبوعية واملجالت األسبوعية والشهرية والدورية. �
رفع تقرير يومي ملعــالي وزير اإلعالم وسعادة وكيل وزارة اإلعالم وتقرير  �

إعالمي حول ما نشر في الصحف احمللية عن وزارة اإلعالم ) فريق رصد 
الصحف ( .

كتابة التقارير اخلاصة مبخالفات الصحف واملجالت في املسائل احملظور  �
نشرها وفقا لقانون املطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006م .

متابعة الصحف اإلعالنية من ناحية اإلعالنات املخالفة للقانون وكذلك ما  �
يرد من حظر لإلعالنات من اجلهات الرسمية في الدولة طبقا للقرار الوزاري 

.2010/50
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متابعة والرد على شكاوي سفارات الدول املختلفة حول ما ينشر عنها في  �
الصحافة احمللية .

عمل ربط مع رئيس القسم واملراقب واملوظفني ملتابعة سير العمل . �
عمل قاعدة بيانات لألرشيف اخلاص بالقسم . �
عمل قاعدة بيانات خاصة بالصحف واملجالت ملكتب الوكيل . �
مت تنظيم عملية الصادر والوارد إلكترونيا وحفظ جميع املعامالت إلكترونياً. �
للقسم  �  ) داخليا   ( الذكية  األجهزة  للمعامالت عن طريق  االستعالم  تطوير 

ورئيس ومراقب القسم. 
مراقبة اخلدمات الصحفية :

قسم اإلعالنات احلكومية :
يقوم قسم اإلعالنات احلكومية باستقبال طلبات اإلعالنات احلكومية من  �

اجلهات الرسمية
التنسيق واالتصال مع اجلهات احلكومية فيما يخص نشر طلبات اإلعالنات. �
االتصال والتنسيق مع الصحف احمللية لنشر طلبات اإلعالنات احلكومية  �

في تلك الصحف.
إبالغ اجلهات احلكومية بكل تغير يطرأ على أسعار اإلعالنات  �
قام قسم اإلعالنات احلكومية مبراقبة اإلعالنات واالشتراكات بإدارة شئون  �

2015 حيث أجنز  لعام2014-  400إعــالن حكومي   بإجناز  الصحافة احمللية 
املجلس   – الكويت  بلدية   – اإلسالمية  والشئون  األوقــاف   ــوزارة  ل إعالنات 
التربية  وزارة     – واملــاء  الكهرباء  وزارة   – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
– وزارة العدل – احلرس الوطني – وزارة األشغال – الهيئة العامة لشئون 
القصر - وزارة اإلعالم – األمانة العامة – وزارة املواصالت – الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد – مجلس الوزراء – الهيئة العامة للتخطيط والتنمية .
بالنسبة إلعالنات وزارة اإلعالم يقوم القسم بعمل عقود نشر بناء على كتاب  �

الفواتير  استالم  ثم  نشرها  ومتابعة  للصحف  وإرسالها  الــوزارة  من  رسمي 
واملرفقات  البيانات  التأكد من صحة  بعد  كتب صرف  بها وعمل  اخلاصة 

وإرسالها للشئون املالية .
يخص  � ما  جميع  بعمل  عملها  إلــى  باإلضافة  املراقبة  هــذه  تقوم  وأيــضــاً 
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الصحفيني احملليني من هويات وإقامات واألعمال اخلاصة باملراسلني ومدراء 
املكاتب للصحف والوكاالت األجنبية العاملة داخل دولة الكويت .

مراقبة األرشيف الصحفي :
 قسم األرشيف واإليداع 

املرخصة  � والصحف  املجالت  من جميع  نسخ  باستالم  القسم  هذا  يقوم  و 
وتصدر داخل دولة الكويت وأرشفتها  .

قسم التوثيق اآللي 
إدخال كافة البيانات على أجهزة احلاسب اآللي . �
استخدام التقنية احلديثة في توثيق وأرشفته وحفظ البيانات . �
إعداد قاعدة بيانات رئيسية لإلدارة . �

قسم الدعم اإلداري 
احمللية  � الصحافة  شئون  إدارة  أعمال  جميع  بطباعة  القسم  هــذا  يقوم 

ومراسالتها مع اإلدارة األخرى داخل الوزارة أو الوزارات ذات الصلة .
ويقوم بأعمال السكرتارية اخلاصة بإدارة مكتب مدير اإلدارة. �

مجلة العربي 

مع  � التواصل  مجال  في  املتغير  الواقع  وإصداراتها  العربي  مجلة  واكبت 
جمهورها، حيث أوجدت لنفسها مكاناً على منصات التواصل االجتماعي 
املختلفة، كما مت إطالق تطبيقات خاصة باملجلة تستهدف الهواتف الذكية 

)Android - IOS( لنشر أعداد املجلة عليها.
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واألجنبية، حيث  � العربية  الدول  في  االستكشافية  رحالتها  املجلة  واصلت 
نشرت املجلة بدءاً من شهر يناير 2017 رحالت إلى )املغرب، الهند(.

واكبت مجلة العربي األحداث احمللية الكويتية وأفردت لها مساحات مهمة،  �
أهم  واكبت  كما  الثقافي،  األحمد  جابر  الشيخ  مركز  افتتاح  أبرزها  من 
األحداث الثقافية العربية من خالل تعاونها مع نخبة من الصحفيني ونشر 

تلك التغطيات في باب املفكرة الثقافية.
احلادي  � الدولي  الكويت  معرض  في  ومطبوعاتها  العربي  مجلة  شاركت 

واألربعني للكتاب 2016م جرياً على عادتها كل عام وهي تهدف من خالل 
تلك املشاركة إلى التواصل املباشر مع اجلمهور وكسب شرائح جديدة من 

القراء.
بدءاً من شهر مارس 2017م طورت مجلة العربي طرق تسويقها اإلعالني  �

معرفة  ميكن  أنــه  )مبعنى  القادم  العدد  مواضيع  أهــم  عناوين  نشر  عبر 
محتويات عدد أبريل في عدد مارس ومحتويات عدد مايو في عدد أبريل(.

جنحت مجلة العربي في استقطاب أقالم جديدة من الوطن العربي وأقالم  �
إثراء احملتوى  الذي ساهم في  األمر  العربية،  باللغة  يكتبون  أجانب  ُكتاب 

الفكري واملعرفي على صفحات املجلة.

استقطبت مجلة العربي الصغير مجموعة من املبدعني الشباب الكويتيني  �
في مجال الرسم والكتابة.
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نشر  � خالل  من  الصغار  العرب  املبدعني  الصغير  العربي  مجلة  احتضنت 
تخصيص  مت  كما  املجلة،  صفحات  ضمن  والفنية  األدبــيــة  مساهماتهم 
الرسم  وتعليم  التدوير  إعادة  كيفية  األطفال  بتعليم  تهتم  صفحات جديدة 

املبسط.
اهتمت مجلة العربي الصغير بفئة ما قبل املدرسة وتغطية األنشطة اخلاصة  �

في  املجلة  قراء  إلى  وإيصالها  الكويت  في  املجاالت  مختلف  في  بالطفل 
الوطن العربي.

مطبعــة احلكومة 

مجال  � في  تقدمها  وتواصل  دائما  كعادتها  تعمل  احلكومة  مطبعة  الزالــت 
إليها من مختلف  ترد  التي  الطلبات  كافة  الطباعة حتى تستطيع مواجهة 
إلى  باإلضافة  يوم  بعد  يوم  تزداد  التي  احلـــــكومية  واملؤسسات  الــوزارات 
ذلك مت تزويدها بالتجهيزات الفنـــــية واملعدات احلديثة والقيام بالتدريب 
الالزم إلعداد القوى العاملة الفنية وذلك لالطالع على الوسائل واألساليب 

املبتكرة واملتطورة إلنتاج املطبعة.
 عدد االذونات ) االنتاجية ( لعام 2016. �

- ) 1544 ( أذن طباعة وهى تشمل ماليني املطبوعات لوزارات الدولة.
- ) 1061 ( أذن أختام وهى تشمل آالف االختام لوزارات الدولة.



125

مجلة الكويت 

�  )12( 2017/2016 عدد  العام  الكويت خالل  ادارة حترير مجلة  اصدرت 
من مجلة الكويت اليوم تضمنت باقة منوعة من ملفات وموضوعات فنية 
– أدبية وثقافية مثل ) الكويت واحة لألمن واالمان – فبراير شعر االعياد 
الوطنية – الهالل االحمر الكويتي  نصف قرن من العطاء االنساني – فؤاد 
الشطي بصمة مسرحية ( اضافة الى كتاب خاص عن مسيرة عطاء سمو 

االمير صباح االحمد الصباح ) قلب االنسانية ( . 
جريدة كويت اليوم الرسمية 

اصدار اجلريدة الرسمية – الكويت اليوم ومالحقها ومضابط مجلس األمة  �
لكافة اجلهات  واشتراكات سنوية  بيع  رسوم  مقابل  تقدم  وهذه اخلدمات 

احلكومية واالفراد والشركات . 

إدارة اإلعالم املرئي واملسموع
 أنشئت بناء على قرار وزاري رقم 2009/30 بتاريخ 2009/8/12م 

أوال: مراقبة التراخيص والتصاريح اإلعالمية:
فعاليات املؤمتر البحري )51( الحتاد املوانئ البحرية وقطاع النقل العربي. �
افتتاح املركز اإلقليمي ملنظمة حلف الشمال األطلسي. �
تغطية معرض ومؤمتر التشريعات االلكترونية. �
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دعوة افتتاح امللتقى اإلعالمي ملكتبة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح. �
اخلط الساخن لإلبالغ عن حاالت واعتداء الطفل. �
طلب تغطية امللتقى اإلعالمي العربي في دورته 14،13. �
االحتفال باألعياد الوطنية واملناسبات 2016/2. �
املؤمتر الوطني للترشيد واحلد من اإلسراف والهدر 2016/3. �
مؤمتر محادثات السالم اليمنية 2016/4. �
العامة  � الهيئة  تقيمها  التي  تنموية  شبابية  )إستراتيجية  إعالمية  تغطية 

للشباب( 2016/8.
مؤمتر العالقات العامة االلكترونية الدبلوماسية الرقمية 2016/8. �
افتتاح إدارة النشر االلكتروني 2016/7. �
مؤمتر املباني اخلضراء السادس 2016/8. �
البالد قائدا  � الثانية لتسمية حضرة صاحب السمو أمير  الذكرى السنوية 

للعمل اإلنساني ودولة الكويت مركزا للعمل اإلنساني 2016/9.
مؤمتر القادة اإلعالميني 2016/9. �
انتخابات مجلس األمة 2016/10. �
تغطية امللتقى العاملي للمعلوماتية 2016 �
دعوة ملركز الشيخ جابر األحمد الثقافي  �
اللقاء التحضيري مللتقى الكويت للدراما )الدورة االولى(. �
عمل موقع الكتروني خاص مبراقبة التراخيص والتصاريح اإلعالمية. �
حتديد أسعار اخلدمات التي تقدمها مراقبة التراخيص. �
عمل عدد )6( تصاريح لدخول معدات تصوير. �

ثانيا: مراقبة الرصد املركزي:
فقد مت رصد وكتابة عدد )2663( تقرير والتي تخللها رصد مالحظات عدد  �

)211( مالحظة.
مت إحالل موظفني جدد بدل من راصدين متعاونني من خارج الوزارة. �
توزيع الراصدين بطريقة تضمن رصد ساعات البث خالل 24 ساعة. �
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إقامة دورات تدريبية بقانون اإلعالم املرئي واملسموع للراصدين. �
العمل على تطوير السيرفر اخلاص مبراقبة الرصد املركزي والذي يتمثل  �

رصد  وعمل  آلية  لتطوير  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  في 
رصد  منظومة  إنشاء  خالل  من  اإلذاعية  واحملطات  التلفزيونية  القنوات 
تتكون من عدة أجهزة مخصصة ملوظفي الرصد بتكنولوجيا حديثة تتالءم 
وتناسب مع الطبيعة عمل الراصدين ، وهي عبارة عن أجهزة استقبال للبث 
التلفزيوني واإلذاعي متصلة بشاشات تعمل - باللمس- بأحدث املواصفات 
املتوفرة حاليا في مجال الرصد واملراقبة مع توفر خاصة - سعة تخزين 
، باإلضافة  املخزنة مسبقا  أو  املباشرة  املواد اإلعالمية  – داخلية لعرض 
الوصول  سرعة  للراصد  تتيح  األجهزة  تلك  على  تثبيتها  يتم  برامج  إلى 
قابلية  مع  ثواني  وفــي  سهولة   بكل  مطلوبة  أو  مخزنة  بث  مــادة  أي   إلــى 
إيصالها بشبكة االنترنت وربطها بسيرفر خاص بأرشفة مواد البث املرئية 
واملسموعة والتقارير اخلاصة بها مع إمكانية عرض عدة قنوات ومحطات 
إذاعية في آن واحد من خالل شاشة اللمس الواحدة املخصصة لكل راصد 
الكترونيا  بأول  أوال  الرصد  تقارير  وطباعة  كتابة  وميزة  الشاملة  للرقابة 
امللفات  وإرســال  املعنية  اجلهات  بني  االلكتروني  التراسل  تفعيل  بهدف 
املرئية واملسموعة فيما بينهما عبر وسائل االتصال املتاحة بهدف سرعة 
إيصال املعلومة اختصار للوقت ولتفعيل املراقبة اللحظية ومواكبة التطور 

التكنولوجي .
ثالثا: مراقبة التفريغ:

جتهيز صالتني خاصتني باملفرغني ، أحداهما للموظفني واألخرى للموظفات  �
بكل األجهزة واملعدات املطلوبة إلمتام عمل تفريغ البرامج.

شئون  � ونيابة  بأنواعها  احملاكم  من  إلينا  ترد  التي  القضايا  محتوى  تفريغ 
اإلعالم واملعلومات والنشر والنيابة العامة والنيابة التجارية واإلدارة العامة 

للتحقيقات.
تفريغ محتوى البرامج اخلاصة بالقنوات الفضائية الكويتية  التي ترد إلينا  �

من مراقبة الرصد املركزي بشكل يومي.
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تدريب عدد من املوظفني اجلدد على طريقة تفريغ البرامج، حرصا على  �
سير العمل بالشكل األمثل.

إدارة النشر االلكتروني
 تختص إدارة النشر االلكتروني على اإلشراف العام على تفعيل قوانني تنظيم 
اإلعالم االلكتروني وتطبيقه وفق أحكام القانون وذلك للحد من املمارسات غير 
املهنية ومن الظواهر السلبية ومواكبة التطور التكنولوجي لإلعالم االلكتروني 

وفقا ملا تنظمه الالئحة التنفيذية. 
تنقسم إدارة النشر االلكتروني على حسب الهيكل التنظيمي إلى قسم الدعم 

اإلداري ويتبع مدير اإلدارة مباشرة و 3 مراقبات وهي كالتالي:
مراقبة التراخيص

االلكترونية  الصحف  و  االلكترونية  املواقع  تراخيص  بإصدار  تختص  وهي 
وشبكات التواصل االلكترونية  وتنقسم إلى 3 أقسام كالتالي : 

قسم تراخيص املواقع االلكترونية - قسم ترخيص الصحف االلكترونية  - 
قسم تسجيل شبكات التواصل االلكترونية وتقوم هذه األقسام بالتالي: 

االلكترونية  � املواقع  بتراخيص  املتعلقة  واملستندات  الوثائق  كافة  مراجعة 
والصحف االلكترونية وشبكات التواصل االلكترونية  

إدخال البيانات في قاعدة البيانات الرئيسية إلصدار التراخيص . �
وفقا  � واحملــظــورات  القانونية  لألحكام  ملطابقتها  والتأكد  املــواد  مراجعة 

لألنظمة والشروط املعتمدة الوزارة .
إعداد التقارير الدورية ملتابعة آخر التطورات  �

مراقبة الرصد االلكترونية
وإعــداد  - اإلعالمية  امليديا  بواسطة  يبث  ما  جميع  برصد  تختص  وهي 

التقارير الدورية الالزمة بشأنها وأرشفتها بشكل يومي  وتنقسم إلى 3 
أقسام:

قسم الرصد - قسم التفريغ - قسم متابعة القضايا وتقوم هذه األقسام  -
بالتالي : 

إعداد قاعدة بيانات للقضايا والشكاوي حتويلها إلى النيابة وإلى الهيئات  �
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القضائية واحملاكم .
ومتابعتها  � باملخالفات  الالزمة  التقارير  وإعداد  والشكاوي  القضايا  تفريغ 

التخاذ االجراءات الالزمة حسب اللوائح.
مراقبة الدعم االلكتروني

وتختص بدعم املواقع االلكترونية والصحف والقنوات االلكترونية وتنقسم  -
إلى 3 أقسام كالتالي :

قسم دعم املواقع االلكترونية - قسم دعم الصحف االلكترونية  - قسم دعم  -
الفضائيات االلكترونية وتقوم هذه األقسام بالتالي : 

والصحف  � االلكترونية  املواقع  من  كل  تقدمها  التي  الدعم  بيانات  تسجيل 
االلكترونية  والقنوات االلكترونية.

القيام بتحويل قيمة الدعم املالي للمواقع االلكترونية والصحف والقنوات  �
االلكترونية.

إعداد التقارير الدورية الالزمة وتوثيق بيانات الصرف بالتنسيق مع إدارة  �
الشؤون املالية بالوزارة .

قدمت إدارة النشر االلكتروني العديد من  األعمال واإلجنازات بعد صدور  �
قانون تنظيم اإلعالم االلكتروني كالتالي : 

الترخيص وهي . 1 إلكتروني خاص لإلدارة لتسهيل إجراءات  إنشاء موقع 
.  Elaw.media.gov.kw

مت ترخيص ) 136(  صحيفة  محلية  الكترونية  حتى تاريخه . . 2
 إعداد دورة مستندية لتبسيط وتسهيل كافة اإلجراءات ملراجعي وموظفي . 3

اإلدارة .
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لقانون تنظيم اإلعالم االلكتروني إلظهار . 4

أهمية القانون  ووصولها إلى جهات املهتمة  بالترخيص .
 إعداد مادة إعالمية ملدة دقيقة )HD( تختص بطريقة التسجيل مبوقع . 5

إدارة النشر االلكتروني للحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل أيا من 
املواقع أو الوسائل اإلعالمية االلكترونية.
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وفقا . 6 االلكتروني  اإلعــالم  لوسائل  اإلعالمية  باملهنية  مقترح  تقدمي  مت 
دليل  مصطلحات سياسية وتسميات  إعداد  للقانون  وذلك من خالل 
وتوزيعه  للدولة  الرسمي  للخطاب اإلعالمي  وفقا  والتواريخ   لألحداث 
على الوسائل االعالمية االلكترونية  التي حتصل على تراخيص العمل  .

إصدار كتيب عن قانون رقم )8( لسنة 2016 بتنظيم اإلعالم االلكتروني . 7
املعارض  إدارة  إلى  املادة  تسليم  م ومت   2016/100 التنفيذية  والالئحة 

واإلصدارات اإلعالمية.
اإلسالمية . 8 الثقافة  عاصمة  الكويت  دولة  إلبــراز  إعالمية  خطة  إعــداد 

وإيصال رسالة إلى اإلعالم الدولي  .
تهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملني باإلدارة من خالل إعادة تأهيل املبنى . 9

بشكل مناسب يسمح لهم مبمارسة أعمالهم والتواصل فيما بينهم بسهولة 
و يسر. 

تدريب موظفني اإلدارة على آلية الترخيص من خالل عقد اجتماعات . 10
مهاراتهم  لتطوير  االلكتروني  اإلعالم  وتنظيم  القانون  مضمون  وشرح 

وكفاءتهم 
واملــوارد . 11 واملــعــدات  األجهزة  من  اإلدارة  ومتطلبات  احتياجات  توفير 

البشرية .
املتابعه واإلشراف على فرق عمل الرصد وتأمني مستلزماتهم .. 12
تنفيذ بنود الدورة ) 47( ملجلس وزراء اإلعالم العرب ملكافحة اإلرهاب  . 13

السادس   البند  والنشر واملطبوعات وهي  والتي تخص قطاع الصحافة 
السابع   والبند   ) اإلرهــاب  لظاهرة  التصدي   في  العربي  اإلعالم  )دور 

)اللجنة العربية لإلعالم االلكتروني ( .
وزارة اإلعالم . 14 برعاية   ) الكويت  املشاركة في منتدى وطني  )هاشتاغ 

تضم أهل اخلبرة واملهتمني في مجال إعالم التواصل االجتماعي  . 
عقد ورش عمل  دورية  مت فيها تبادل اآلراء املختلفة من كافة املعنيني . 15

بتطبيق أحكام  قانون رقم )8( لسنة 2016 بتنظيم اإلعالم االلكتروني 
والالئحة التنفيذية 2016/100  ومن أهم ورش العمل  : - 
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ورشه عمل بعنوان  ) اشتراطات الضبطية القضائية (    -  احملامية   -
/ شيخة اجلليبي  جمعية احملامني الكويتية .

ورشه عمل بعنوان  ) قوانني اإلعالم ومدى توافقها مع الدساتير ونظم  -
حقوق التعبير  ( – د/  يحيى شقير – مستشار إعالمي  من األردن .

ورشه عمل بعنوان  )استخدام برنامج الفوتوشوب( ملوظفي وزارة اإلعالم   -
من قبل اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات – أ/ ياسر مصطفى  حيث 

مت شرح مبادئ الفوتوشوب إعالميا للغرض الصحفي .
ورشه عمل بعنوان ) شرح قانون النشر االلكتروني ( – د/ يحيى شقير  -

- مستشار إعالمي  من األردن .
– د/ يحيى شقير -  - ورشه عمل بعنوان ) شرح الدستور الكويتي  ( 

مستشار إعالمي  من األردن. 
إدارة املطبوعات والنشر 
مراقب مطبوعات الكتب

القيام بالعمل الرقابي ملعرض الكتاب الدولي الدورة )41( املقام من تاريخ  �
16- 2016/11/26م .

من  � املقام   )42( الــدورة  االسالمي  الكتاب  ملعرض  الرقابي  بالعمل  القيام 
تاريخ 12- 2017/4/22م . 

الكتاب الدولي الدورة )42(  � حاليا تعمل كجهة رقابية على الكتب ملعرض 
والذي سيقام من تاريخ 15-2017/11/25 م .

مراقبة وارد املطار والبريد
أواًل : قسم وارد الشحن اجلوي – مطار الكويت الدولي )منطقة الشحن اجلوي(

    يتم في هذا القسم رقابة كل املطبوعات التي ترد من خارج دولة الكويت  �
عن طريق اجلو وفقا لقانون املطبوعات  والنشر ووفقاً للتعليمات املتبعة في 
هذا الشأن أما بالنسبة للكتب يتم تفتيش وفرز الطرود داخل القسم ويتم 
إرسال عينات من الكتب احملجوزة إلى اإلداره – مراقبة الكتب – ملراجعتها 
واإلفادة حول مدى صالحيتها للتداول ويتم التعامل أيضاً في هذا القسم 
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بشكل يومي مع أعداد كبيره من طرود شركات البريد السريع التي حتتوي 
على مطبوعات مختلفة والتي يتطلب البت فيها دون تأخير ونظراً لطبيعة 
العمل في القسم اخلاصة برقابة الصحف واملجالت اليومية واالسبوعية 
العربية واالجنبية يتم العمل في هذا القسم على مدار االسبوع وأيام العطل 

واألعياد واإلجازات .
ثانياً  : قسم وارد صالة املطار – مطار الكويت الدولي

بصحبة  � الـــواردة  املختلفة  املطبوعات  كــل  مراقبة  القسم  هــذا  فــي  يتم 
املسافرين والتي يتم حتويلها مبعرفة اجلمارك إلى القسم ، ويتم التعامل 
مع هذه املطبوعات طبقاً لقانون املطبوعات والنشر أما املطبوعات املرئية 

واملسموعة يتم حتويلها الى إدارة املصنفات الفنية .
ثالثًا :قسم مطبوعات الطرود البريدية :

يستقبل هذا القسم املطبوعات املختلفة الواردة عن طريق الطرود البريدية  �
والتى يتم حتويلها عن طريق إدارة اجلمارك ، ويتم التعامل مع هذه املطبوعات 

طبقاً لألنظمة املتبعة حسب نوع كل مطبوع .
رابعًا : قسم مطبوعات وارد البريد – بريد جليب الشيوخ :

يستقبل هذا القسم املطبوعات التي ترد عن طريق البريد ، ويتم التعامل  �
معها طبقاً لقانون املطبوعات والنشر .

حتى  يناير  من  الفترة  في  والبريد  املطار  وارد  مراقبة  إجنـــازات  إحصائية 
نهاية يونيو 2017 )الصحف واملجالت العربية 654 صحيفة ومجلة- واألجنبية 
531 صحيفة ومجلة- الكتب األجنبية 332 طرد- شركات البريد السريع 4210 
850 طرد-  498 طرد  األخــرى  الشركات  طــرد-   211 العربية  الكتب  طــرد- 

مطبوعات مختلفة + شخصي (.
مراقبة البري والبحرى:

اوأل : قسم وارد مطبوعات البر – الصليبية- جمرك الشحن البري 
يتم في هذا القسم رقابة كل املطبوعات التى ترد من خارج دولة الكويت عن  �

طريق البر، وتتنوع هذه املطبوعات في طبيعتها من كتب ومجالت وكتالوجات 
ومطبوعات مرئية ومسموعة وتتم رقابة كل املطبوعات املختلفة األخرى وفقاً 

لقانون املطبوعات والنشر ووفقاً للتعليمات املتبعة في هذا الشأن 
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ثانيًا : قسم مطبوعات ميناء الشعيبة :
يستقبل هذا القسم املطبوعات املختلفة الواردة عن الشحن البحرى والتى  �

يتم حتويلها عن طريق إدارة اجلمارك ، ويتم التعامل مع هذه املطبوعات 
طبقاً لألنظمة املتبعة حسب نوع كل مطبوع .

ثالثًا :قسم مطبوعات وارد ميناء الدوحة :
يستقبل هذا القسم املطبوعات التي ترد عن الشحن البحرى ويتم التعامل  �

معها طبقاً لقانون املطبوعات والنشر .
رابعًا : قسم مطبوعات ميناء الشويخ :

يستقبل هذا القسم املطبوعات املختلفة الواردة عن طريق الشحن البحرى  �
والتى يتم حتويلها عن طريق إدارة اجلمارك ، ويتم التعامل مع هذه املطبوعات 

طبقاً لألنظمة املتبعة حسب نوع كل مطبوع .

ادارة املصنفات الفنية 
مراقبة التراخيص :)قسم التراخيص التجارية (

نوعهالعدداالجنازاتالرقم
إصدار 1

تراخيص 
والعاب 372 ونشروتوزيع  واعالن  ودعاية  فني  انتاج 

مرئية وبرمجة الكمبيوتر ومكتبة وترجمة وم.مرئية 
وم.صوتية وطبع وتوزيع برامج الكمبيوتر

انتاج فني ونشروتوزيع ودعاية واعالن وم.صوتية 954مت جتديد 2
ومكتبة وم.مرئيه والعاب مرئية وبرمجة كمبيوتر و 

ترجمة وطبع وتوزيع برامج الكمبيوتر 
تعديل 3

بيانات 
ونشروتوزيع 494 م.صوتية  و  مكتبة  و  واعالن  دعاية 

وترجمة وانتاج فني والعاب مرئية برمجة كمبيوتر 
وطبع وتوزيع برامج الكمبيوتر وم. مرئية

انهاء 4
الترخيص 

وانتاج فني و م. صوتية و العاب مرئية ونشروتوزيع 92
ومكتبة وترجمة وم.مرئية وبرمجة الكمبيوتر وطبع 

وتوزيع برامج الكمبيوتر  
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قسم تراخيص احلفالت 
      الرسوم        العدد    احلفالت 

3195 د.ك71 تراخيص حفالت غنائيه )داخل البلد(
975 د.ك11تراخيص حفالت غنائيه )خارج البلد(

1345 د.ك44تراخيص حفالت موسيقيه ) عزف فقط(
990 د.ك35 جتديد تراخيص موسيقيه )عزف فقط(

6505 د.ك161 املجموع
مراقبة السينما واالنتاج : )قسم السينما (

468االفالم املجازة 
93االفالم املمنوعة

561املجموع 
ابريل  � من  الفترة  املجازة خالل  االفــالم  السينما عن  ايــرادات قسم  بلغت 

2016 الى ابريل 2017م بلغ ) 23،400 دك( 
 قسم الفيديو و اإلنتاج 

املبلغ العدد الكلي املوضوع رقم التسلسل

3660 122 الدعايات 1

690 23 االفالم 2

195 13 األغاني العربيه 3

150 5 املسرحيات 4

540 18 مهرجانات السينما 5
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قسم الطرود
 إحصائية الطرود الواردة من اجلمارك ابريل 2016 الى ابريل 2017 �

عدد الطرود الواردة من جميع املنافذ )148(  -
املصنفات املرئية التي مت منعها من الطرود )10(  -
األلعاب املرئية التي مت منعها من الطرود )72( -
عدد التراخيص املمنوحة للشركات ) 408( -
 عدد االلعاب املمنوعة  )322 (                             -

   قطاع الشؤون الهندسية
ادارة هندسة االرسال التلفزيوني 

امللك  � استقبال   - افتتاح  من  البالد  امير  السمو  بصاحب  اخلــاص  النقل 
سلمان - انتخابات مجلس االمة - افتتاح مركز جابر االحمد الثقافي - 

البرامج اليومية واالسبوعية اخلاصة بالقنوات التلفزيونية  . 
مراقبة  الوصالت البرامجية: 

مت توفير سيارتني بث فضائي  تعمالن بتقنية  )DVB-S2(  الذي يعتبر   �
DVB-S املستخدم  أول نظام إرسال جديد عبر األقمار الصناعية  بعد 

عاملياً إلرسال التلفزيون الرقمي  
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مت حتديث البث األرضي من SD  إلى HD   من خالل  أجهزة بث أرضي  �
رقمي عدد )12( .

مت اضافة تردد  MB 18  على الباقة اخلاصة لوزارة االعالم وذلك لتغطية  �
فعاليات اكثر و باالضافة الى رفع جودة الصورة.

�    ”DVB_T2 ” نظام البث التلفزيوني الرقمي االرضي _اجليل الثاني

ادارة التقنيات االعالمية 
مشروع ترميم ونسخ وتوصيف وتبويب وأرشفة األفالم السينمائية القدمية  �

التلفزيوني  األرشــيــف  املغناطيسية  التلفزيونية  األشــرطــة  ــواع  أن وجميع 
لتلفزيون دولة الكويت: ان هذا املشروع يهدف الى حتويل جميع األشرطة 
واملواد التراثية القدمية واملواد اجلديدة من افالم وسينما ومصادر اخبارية 
بوزارة  اال  يتوفر  وال  النوادر  من  بعضها  يعتبر  مختلفة  وبرامج  ومقابالت 
اإلعالم إلى نظام الديجيتال وهو النظام االحدث املتبع في االجهزة االعالمية 
العاملية مما يتيح الفرصة للحفاظ على هذا التراث واستخدامه فيما بعد 
في  وجتعله  الكويتي  االعالمي  باجلهاز  ترتقي  متطورة  مختلفة  ملشاريع 
مصاف االجهزة االعالمية العاملية املختلفة باإلضافة الى احلقوق احلصرية 
التي ستمتلكها الوزارة لهذه املواد مما مينع استخدامها أو تداولها بأي شكل 
من األشكال اال مبوافقة الوزارة وهذا من شأنه سيحافظ على تلك املواد 
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من التلف أو الضياع أو االستخدام مبا يسيء للدولة بأي شكل من األشكال 
، كما سيوفر هذا املشروع  للوزارة مصدر جديد للدخل من خالل بيع نسخه 
من هذه املواد الى القنوات االعالمية  املختلفة أو من خالل االشتراكات 
التي ستحصل عليها الوزارة عند استخدام تلك املواد في مشاريع او تقنيات 
حديثة متطورة، وهذا املشروع يحتوي على نظام احتياطي سيكون مصدر 
والتلف عند حدوث  الضياع  القيم من  التراث  لألمان واحلفاظ على هذا 

األزمات .   

ادارة املشاريع والبحوث الهندسية  
املشاريع  � إدارة  من   ) السني  م.فــوزي   ، الصايغ  )م.خــالــد  من  كل  شــارك 

اإلدارة  ملشروع  ــى  األول التعريفية  العمل  ورشــة  في  الهندسية  والبحوث 
املتكاملة للسواحل في دولة الكويت التي اقامتها الهيئة العامة للبيئة وذلك 
في يوم الثالثاء املوافق 2017/4/25 وذلك بدعوة لوزارة االعالم وجهات 
أخرى خاصة وعامة في دولة الكويت ويهدف املشروع الى تعريف أصحاب 
املصلحة مبشروع اإلدارة املتكاملة للسواحل في دولة الكويت ومدى أهميته 
في حتقيق إدارة مستدامة للبيئة الطبيعية، وأيضا حتديد روابط االتصال 
تغطية  مت  و  باملشروع،  املصلحة  أصحاب  يربط  الذي  التنظيمي  والهيكل 

اخلبر من قبل وسائل االعالم الصحفية مثل ) كونا ، جريدة االنباء( . 

ادارة هندسة النقل اخلارجي    
كاميرات  � على  يشمل  اخلــارجــي  النقل  بـــإدارة  خــاص  مــخــزن  تأسيس   

وإكسسوارات وجميع لوازمها باإلضافة إلى أجهزة ومعدات الصوت وكذلك 
اللوازم املطلوبة على مدار  البرامج  اإلضاءة، والعمل على تسليم مخرجي 

الساعة والعمل طوال األسبوع يشتمل على اإلجازات والعطل الرسمية.
وضع نظم من قبل مراقبة النقل اخلارجي التلفزيوني للحفاظ على األجهزة  �

واملعدات التي تستخدم من قبل املصورين والفنيني للبرامج التلفزيونية.
�  )12( النقل اخلارجي وعددهم  املخرجني لالستفادة من سيارات   متكني 
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وكذلك توفير وحدات التصوير املجهزة بالكامل لتصوير البرامج التسجيلية 
وعددهم ) 4 (.

شراء سيارتني » السيف » و » الروضتني » وهم مبثابة محطات تلفزيونية  �
األميري  للديوان  الرسمية  الزيارات  مثل  املهمة  األحــداث  لتغطية  متنقلة 
بالبطوالت  النهائيات  وتغطية  الوطنية  باالحتفاالت  الرئيسية  والفعاليات 
التي يحضر بها صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل او ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح.

تطور البث التلفزيوني بالقنوات العامة من الديجيتال إلى HD لذا مت توريد  �
كل األجهزة واملعدات والكاميرات املطلوبة بالعدد الكافي لتغطية كل البرامج 

املباشرة والتسجيلية.
 توفير كل ما يحتاجه العاملني بالقنوات الفضائية بشكل كامل من دون أن  �

يكون هناك نقص او تقصير ما ساهم بتطوير البرامج على القنوات العامة 
التابعة لوزارة اإلعالم.

 نقل كل املباريات التي تطلبها القناة الثالثة الرياضية لنقلها على شاشتها  �
دون إلغاء أي » طلب نقل مباشر » ولم يعد كالسابق نقل بعض املباريات بل 
كل املباريات التي يطالب بها املسؤولني بالقناة الثالثة باإلضافة إلى متكني 
اليد وكرة السلة وبطولة قدم  املخرجني من بث األلعاب األخرى مثل كرة 

الصاالت.
نقل كل البرامج الرئيسية واألساسية بالقنوات العامة التابعة لوزارة اإلعالم  �

ويبدأ العمل من برنامج صباح اخلير يا كويت في السابعة ونصف صباحاً 
ويختتم بعد منتصف الليل ببرنامج بني الشوطني بشكل يومي.

اإلعالم  � بــوزارة  بالعاملني  اخلاصة  واملعدات  الكاميرات  بصيانة  التكفل   
بشكل دوري ما ساهم باحلفاظ على األجهزة واملعدات والكاميرات اململوكة 

لوزارة اإلعالم.
التلفزيوني  � اخلــارجــي  بالنقل  واإلداريـــني  والفنيني  املهندسني  إشــراك    

وكذلك  بالعمل  أدائهم  لتطوير  الكويت  وخــارج  داخل  التدريبية  بالدورات 
احضار مدربني عامليني من أوروبا لتدريب الكوادر الوطنية بالقاعة اخلاصة 

بالنقل اخلارجي التلفزيوني.
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ادارة هندسة النقل اخلارجي )مراقبة النقل اإلذاعي( 
بتقنيات حديثة ومتطورة وجتهيزها  � توريد أجهزة ومعدات صوتية جديدة 

اخلارجية  االذاعية  البرامج  وتسجيل جميع  لنقل  متنقلة  كوحدات صوتية 
واملعدات  األجهزة  تلك  استخدام  على  املوظفني  تدريب  على  احلرص  مع 

وتشغيلها بكفاءة.
تلبية الزيادة امللحوظة في عدد البرامج اإلذاعية اخلارجية ونقلها / تسجيلها  �

االذاعية  التسميع  برامج  جميع  تغطية  الى  إضافة  ممكنة  صورة  بأفضل 
واحملافظة  األجهزة  تأجير  عدم  على  للحرص  وذلك  الكثيرة  والتلفزيونية 

على الترشيد في االنفاق احلكومي.
االذاعية  � للبرامج  والوطنية  الرسمية  واالحتفاالت  الفعاليات  تغطية جميع 

اخلارجية مبستوى فني راقي دون أي مشاكل مثل مهرجان القرين الثقافي 
واملهرجانات املوسيقية.

املشاركة في نقل فعاليات هال فبراير و املوروث الشعبي إضافة إلى جتهيز  �
دار االوبرا باملعدات واألجهزة املطلوبة لالفتتاح وجميع األنشطة بها وجميع 
البرامج الرمضانية و البطوالت الرياضية لكأس سمو األمير )حفظه اهلل( 
لوزير اخلارجية  وسمو ولي عهده )حفظه اهلل( وتغطية املؤمتر الصحفي 
واالقتصادية  الثقافية  املنتديات  وكذلك  اليمنية  املباحثات  بشأن  الكويتي 

التي عقدت في دولة الكويت.
دولة  � مناطق  مــدارس  جميع  من  يومي  بشكل  الصباح  طابور  برنامج  نقل 

الكويت.
توفير متطلبات مخرجي النقل اإلذاعي اخلارجي من أجهزة ومعدات صوتية  �

وذلك لنقل البرامج املميزة االذاعية خارج استديوهات الوزارة مثل برنامج 
القايلة – مراحب وغيرها.

ادارة هندسة االستديوهات التلفزيونية 
مراقبة هندسة االستديوهات التلفزيونية

تشغيل  � مبوظفي  املختص  القسم  هــو  و   : االســتــديــو  تشغيل  فني  قسم 
االستديوهات التلفزيونية على مدار الساعة جلميع قنوات تلفزيون  الكويت.
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االستديوهات  � بهندسة  املختص  القسم  هو  و   : االستديو  متابعة  قسم 
التلفزيونية مبا في ذلك البث املباشر و اإلنتاج الهندسي.

و فيما يلي بعض الصور التوضيحية لالستديوهات التلفزيونية بعد تطويرها: 

> استوديو العربي                                               > استوديو 800

> استوديو االولى                                                 > استوديو اثراء

ادارة االتصاالت الهندسية 
قسم اللوائح الراديوية  

مت البحث عن أفضل وأنسب الترددات اإلذاعية لإلرسال اإلذاعي واختيارها  �
املوجات  بانتشار  اخلاصة  احلديثة  الكمبيوتر  برامج  استخدام  طريق  عن 
اإلذاعية وذلك لبث إذاعة دولة الكويت لكافة مناطق التغطية التي ترغب 
الوزارة في تغطيتها و استخدامها في احملطات االذاعية اجلديدة )الصبية 
و الصباحية(، سواء كان تغطية محليه أو عامليه بواسطة أجهزة اإلرسال 

اإلذاعي لكل ) املوجات الـ أف أم واملوجات القصيرة(.
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مت التنسيق مع كافة إدارات الشئون الهندسية وإدارات البرامج اإلذاعية في  �
تنظيم عملية اإلعالن عن أي تغيير أو استحداث تردد إذاعي حتى يتمكن 

مستمعي برامج إذاعة دولة الكويت من متابعة برامجنا .
البراق  � الكويت في مجلة  دولة  القصيرة إلذاعــة  املوجات  نشر جــداول  مت 

اخلاصة مبؤسسة  اخلطوط اجلوية الكويتية.
متت  املشاركة في املؤمترات التنسيقية اإلذاعية )HFCC(، واملشاركة في  �

املؤمترات واالجتماعات العربية املنعقدة في احتاد إذاعات الدول العربية 
في اململكة األردنية الهاشمية ومتابعة األمور الهندسية في مجال اإلرسال 
املسجلة  القصيرة  للموجات  اإلذاعية  الترددات  على  واحملافظة  اإلذاعــي 

باسم دوله الكويت ) وزارة اإلعالم (.
صوت  � وصــول  من  والتأكد  التغطية  مناطق  جميع  في  اإلرســـال  متابعه   

إذاعة دوله الكويت إلى تلك املناطق بوضوح و دراسة تقارير مركز الرصد 
والقياسات اخلاصة بجميع نطاقات الترددات االذاعية .

مت طرح مزايدة للتردد)FM  )90.4 من الشركات ومت التعاقد والبث على  �
التردد.

متابعة األمور الهندسية في مجال اإلرسال اإلذاعي واحملافظة على الترددات  �
النشرات  ومتابعه   ) وزارة اإلعالم   ( الكويت  دوله  باسم  املسجلة  اإلذاعية 
 )BRIFIC( الراديوية  لالتصاالت  الدولي  اإلحتــاد  من  الصادرة  الدولية 
واخلاصة بتسجيل و إضافة دول اجلوار لترددات جديدة واالعتراض من 
قبلنا على أي اضافه من تلك الدول تؤثر على ترددات مسجلة باسم دولة 

الكويت . 
اخلاصة  � املــجــاورة  ــدول  ال قبل  من  الــضــارة  التداخالت  دراســة  و  متابعة 

وتقنية  العامة لالتصاالت  الهيئة  ومتابعتها عن طريق  االذاعية  بالترددات 
املعلومات والعمل على ازالتها و عدم تكرارها.

متت املشاركة في اجتماعات هيئة املواصفات اخلليجية في مدينة الرياض  �
باململكة العربية السعودية ومملكة البحرين العتماد مشروع مواصفات راديو 
البث اإلذاعي الرقمي )DAB+( بدول اخلليج واعتمادها لتصبح بالسيارات 

اخلليجية مستقبال .
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قسم توزيع الترددات 
للتنويه  � وذلــك  واجلنوبية  الشمالية  أمريكا  بقارتي  سفارتنا  مخاطبة  مت 

الترددات  والثالثة على  الثانية  و  األولى  الكويتية  الفضائية  القناة  بث  عن 
اجلديدة وذلك الستقبالها ومشاهدة برامجها ومت وضع خط ساخن مجاني 

ملشاهدينا في حالة وجود أي مالحظات أو مشاكل تتعلق بالبث.
االستقبال  � جــودة  ملعرفة  باخلارج  الكويت  دولــة  سفارات  جميع  مراسلة 

التلفزيوني والفضائي لديهم وحل أي مشاكل باالستقبال لديهم.
في  � اإلذاعية  البرامج  وإدارة  الهندسية  الشئون  إدارات  كافة  مع  التنسيق 

تنظيم عملية اإلعالن عن أي تغير أو استحداث تردد إذاعي حتى يتمكن 
مستمعني برامج إذاعة دوله الكويت من متابعه برامجنا .

القناة األولى  � لبث   )HIGH DEFINITION( التحضير الستخدام تكنولوجيا
لتلفزيون دولة الكويت عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات احمللية.

مخاطبة اإلدارات املالية بخصوص جتديد عقود الفضائيات قبل انتهائها  �
للتأكد من عدم انقطاع بث القناة الفضائية الكويتية ومتابعة إمتام عملية 

التجديد.
عمل موقع لإلنترنت يشمل وزارة اإلعالم فقط )domain( إلدارة هندسة  �

اإلذاعــيــة  بــالــتــرددات  اخلــاصــة  املعلومات  جميع  على  يحتوي  ــتــرددات  ال
 DVB-T2 الرقمي  األرضي  التلفزيوني  البث  برامج  وترددات  والفضائية 

.+DVB وترددات وبرامج البث اإلذاعي الرقمي
 مت تطوير بث القناة الفضائية األولى على القمر الصناعي Hotbird إلى  �

نطام عالي اجلودة HD لتغطية قارة أوروبا واخلليج العربي.
 مت بث جميع قنوات تلفزيون دولة الكويت بنظام عالي اجلودة HD على  �

 OSN منظومة الـ
قسم القياس والرصد

رصد ميداني خارج مقر العمل لبث احملطات اإلذاعية العاملة على نطاق           �
الـ )FM( بدولة الكويت من مختلف املناطق سواء كانت تلك املناطق حدودية 
بهدف  متفاوتة  زمنية  فترات  على  بينهما  فيما  والتنقل  سكنية  مناطق  أو 
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تغطية أكبر مساحة ممكنه للرصد وبأوقات مختلفة للبث الذي يشمل كافة 
مناطق دولة الكويت وذلك لتقييم مدى جودة البث وملعرفة املشاكل الفنية 
البث والتي تعيق وصولها  أثناء إستقباله إلشارة  املتلقي  التي قد يواجهها 

إليه بجودة عاليه .
عمل قياسات ميدانية خارج مقر العمل لشتى مناطق دولة الكويت وملختلف  �

 DVB-T2, DAB+,(  األنظمة التلفزيونية واإلذاعية العاملة بدولة الكويت
FM, AM ( وذلك من أجل قياس قوة إشارة البث املرسلة من خالل محطات 
اإلرسال ملعرفة مدى فاعليتها وجودتها وتغطيتها لكافة مناطق دولة الكويت 
ورفع  تقارير فنية خاصة بذلك حتى يتم تقييم كفاءة وأداء تلك احملطات .

ادارة هندسة االستوديوهات االذاعية :
قامت االدارة بالتنسيق مع مراقبة االستوديوهات بوضع خطة العادة تدريب  �

من  فزادت  املباشر  البث  استوديوهات  جميع  على  االستوديوهات  مشغلي 
مشغل  خلق  بدوره  والذي  املوجودة  االجهزة  بانواع  املشغل  معرفة  حصيلة 

شامل تعتمد علية االدارة في تشغيل االستديوهات 
قامت االدارة بوضع دورة تنشيطية لفني املكتبة الرقمية . �
احتفلت الكويت بعرسها الدميقراطي خالل عام 2016م لذا خصصت اذاعة  �

استديو  الى  باالضافة  استديو وموجة خاصة  انتخابية  دائرة  لكل  الكويت 
البرنامج العام كما قامت ادارة هندسة االستوديوهات االذاعية بتخصيص 
عدد خمس استديوهات خارجية في اللجان الرئيسية في الدوائر اخلمس 
بوضع  االدارة  قامت  كما  مباشرة  الهواء  على  النهائية  النتائج  لنقل  وذلك 
خطة للدعم الفني والتشغيل  وذلك لتالفي اي توقف اثناء سير االنتخابات 

كما أعدت ستديو احتياطي مجهز بالكامل . 
اعتمد قطاع االذاعة خطة عمل لتغطية االحتفاالت باالعياد الوطنية وعيد  �

التحرير وذلك لنقلها من خالل محطات االذاعة من موقع االحتفاالت والتي 
بدات مع مراسم رفع العلم واستمرت طوال شهر فبراير من مواقع مختلفة 

من دولة الكويت .  
اجهزة  � وتدريب  وتشغيل  وتركيب  توريد   2014/2015/196 رقم  املناقصة 
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املؤلفاسم الكتابرقم

مختلفة لتحديث االستوديو الدولي .
وتدريب  � وتشغيل  وتركيب  توريد   2014/2013/178 وأ-  رقم  املناقصة 

وتسليم وضمان اجهزة لتحديث عدد )3( استديو تسجيل ومونتاج في اذاعة 
دولة الكويت بوزارة االعالم . 

وفحص  � وتدريب  وتركيب  توريد   2016/2015  /472 أ-  و  رقم  مناقصة 
وضمان وحتديث منظمات الشبكة الرقمية لوزارة االعالم . 

وتشغيل وصيانة  � وتركيب  توريد   2017 /2016 /243 – وأ  رقم  مناقصة 
وتدريب وضمان وتطوير املراقبة الرئيسية باالذاعة 

القيام باعمال صيانة جذرية لنظام تشغيل األرشيف الرقمي مبكتبة االذاعة  �
طرح مناقصة ضمن مشروع حتديث االرشيف الرقمي وهي خاصة بنقل  �

املواد الصوتية وتخزينها وأرشفتها وفق أحدث النظم . 
  ادارة هندسة االرسال االذاعي

 
مراقبة الوصالت االذاعية : 

في  � املوجودة  الرئيسية  للبرامج  االحتياطية  احملطات  وصيانة  تشغيل 
مبنى وزارة اإلعالم وذلك في حاالت الطوارئ.

االرســال  � محطات  في  املوجودة  امليكروويف  ألجهزة  الدورية  الصيانة 
االذاعي املوزعة في دولة الكويت.

تغطية برامج النقل اخلارجي التي تبث مباشرة من مناطق دولة الكويت  �
املختلفة سواء في الفترات الصباحية أو املسائية.

 مراقبة الوصالت لعبت دورا هاما في تغطية االحتفاالت الوطنية لدولة  �
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الكويت في مختلف احملافظات مثل ) األعياد الوطنية – عيد اجللوس 
األنشطة  من  العديد  نقل  إلى  باإلضافة  فبراير(  هال   – العلم  رفع   –
الرياضية في دولة الكويت مثل ) كرة القدم – كرة اليد –سباق الهجن 
– بطولة الرماية – بطولة اخليل العربي( ، كما يتم نقل الشعائر الدينية 
مثل ) صالة اجلمعة – صالة الفجر – صالة التراويح – صالة القيام 
– صالة العيد( هذا باإلضافة إلى العديد من البرامج االذاعية املنوعة 

سواء اليومية و األسبوعية. 
املوارد  � تنمية  و  تدريب  و  تطوير  االذاعية على  الوصالت  مراقبة  تعمل 

البشرية و تأهيل الكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة األساسية و الثروة 
احلقيقية لضمان الريادة و التميز.

مراقبة احملطات اخلارجية : 
ويتم  � البث  اجهزة  على  التي حتتوي  احملطات  هي  اخلارجية  احملطات 

استقبال االصوات من استديوهات الوزارة عن طريق مراقبة الوصالت 
الضوئية  وااللياف  املايكرووف  طريق  عن  ــوزارة  ال مبنى  في  االذاعية 
واالطباق الالقطة وهذه احملطات تتوزع من شمال دولة الكويت ) الصبية 
– املطالع ( واملنطقة الوسطى ) اجليوان 2/1 – كبد – برج التحرير ( 
– املقوع- اجلليعة ( مما يساهم  املنطقة اجلنوبية ) جنوب الصباحية 

بضمان التغطية جلميع مناطق الكويت . 
نوع البث حيث يتنوع البث االذاعي الى :  �

املوجة القصيرة : التي تعتبر الكويت رائدة فيها ومت تخصيص محطة كبد لتكون 
اكبر محطة ارسال موجة قصيرة في املنطقة يتوفر لدينا عدد 5 اجهزة ارسال 
موجه قصيرة سويسرية الصنع نوع ABB500KW   عريضة املدى تعمل على 
طيف عريض من الترددات تبدأ من 2.9 - 26 ميغا هرتز ماعدا جهازي رقم 
3-4-5 الذي يعمل على التردد 5.9 – 26 ميغاهرتز تبث على هذه االجهزة 
البرنامج العام والبرامج بلغات مختلفة ويتم بثها على أي بقاع في العالم وذلك 

عن طريق الشبكات املتعددة الثابتة أو املتحركة في محطة كبد . 
ببرامج   ) –اجلليعة  –املقوع  كبد   ( تبث في عدة محطات   : املتوسطة  املوجة 
متنوعة وقد يصل االرسال الى جنوب اجلزيرة العربية وشماال الى اجزاء من 
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اجلمهورية العراقية وبالد الشام واجزاء من اجلمهورية االسالمية ويتم البث 
 .  KW50 -   KW1000 بقدرة مختلفة تتراوح مابني

املوجة FM تعتبر هذه املوجة االكثر انتشارا في الكويت وتتنوع فيها البرامج 
واالجنليزية  العربية  باللغتني  امريكا  صوت  مثل  ودولية  خاصة  قنوات  مابني 
واذاعة هيئة االذاعات البريطانية باللغتني العربية واالجنليزية وراديو فرنسا 
كما انه يوجد عدد من القنوات اخلليجية تتيح للمستمع ان يختار مابني القنوات 
االخبارية والقرآن الكرمي واملنوعات يتم البث من احملطات ) جنوب الصباحية 

– اجليوان – برج التحرير- الصبية واملطالع ( . 
DAB+ : هو النوع االحدث في عالم البث االذاعي ومت االنتقال الى النظام 
الرقمي مبرحلتني االولى ) برج التحرير – الصبية – جنوب الصباحية ( وتعتبر 
دولة الكويت من اول دول املنطقة التي تطبق االرسال الرقمي وفي املرحلة الثانية 
وسوف تكون اشمل في التغطية حيث تكون محطتي ) اجلليعة – املطالع( في 

اخلدمة نهاية السنة . 
قطاع االعالم اخلارجي

إدارة إعالم  آسيا وافريقيا واستراليا
مشاركة عدد )1( من موظفي االدارة في املهرجان الدولي للفنون في دورتة  �

ال 18 في مدينة شانغهاي الصينية 11 – 17 ابريل 2016م . 
)كيم جاي هيون  � )2( صحفيني  كوري مكون من  وفد صحفي   استضافة 

من  – صحفي  يلو جونسك  و    Korea Times من صحيفة  – صحفي 
صحيفة The Korea Herald( 16- 21 ابريل 2016  م . 

استضافة وفد صحفي من الهند مكون من )2( صحفيني: )محمد صوفي  �
– مدير حترير مجلة Arabian Times -  نيودلهي - محمد طارق سليم – 
رئيس حترير مجلة Arabian Times – نيودلهي ( 16- 21 ابريل 2016م . 

مشاركة عدد )3( من موظفي اإلدارة في املركز اإلعالمي و مرافقة الوفد  �
االعالمي اليمني املصاحب ملشاورات السالم اليمنية التي استضافتها دولة 

الكويت 18 ابريل – منتصف اغسطس 2016م . 
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مشاركة عدد )2( من موظفي اإلدارة في املركز اإلعالمي ومرافقة الوفد  �
اإلعالمي املدعو حلضور االحتفالة التي نظمتها وزارة االعالم حول الذكرى 
السنوية الثانية لتسمية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ / صباح 
اإلحمد اجلابر الصباح »حفظه اهلل ورعاه« قائدا للعمل االنساني وتسمية 

الكويت مركز العمل االنساني 4 – 10 سبتمبر 2016م . 
االدارة في  � )4( من موظفي  2016 مشاركة عدد  نوفمبر   1 – اكتوبر   27

املركز اإلعالمي ومرافقة الوفد االعالمي املدعو حلضور حفل افتتاح مركز 
جابر األحمد الثقافي الذي عقد يوم االثنني املوافق 31 اكتوبر 2016م . 

مشاركة عدد )13( موظف من االدارة في املركز االعالمي ومرافقة الوفد  �
االعالمي املدعو لتغطية انتخابات مجلس االمة في فصلها التشريعي ال 

15 وذلك بتاريخ 21 – 27 نوفمبر 2016م. 
استضافة وفد صحفي  استرالي مكون من )6( صحفيني: )السيد /بيتر  �

فان أونسلني – مذيع اخبار  بقناة sky news - السيده / لويزا جراهام - 
املدير العام التنفيذي ملؤسسة The Weakley  - السيد/جرانت وليمز - 
نائب مدير األخبار والشؤون اجلارية- السيد/ آنثوني كالن – صحفي في 
 Lateline,ABC اجلريدة االسترالية- السيده /إميا آلبريتشي – مذيعة
 The Sunday Time- فــي  صحفية   - تايلور   السيده/بيلي   -

Western Australia( 1 – 7 مارس 2017م . 

ادارة اعالم دول مجلس التعاون اخلليجي 
زيارة مراكز االبحاث والفكر في اوروبا في الفترة من 2-15 ابريل . �
وسلطنة  � دولةالكويت  بني  املشتركة  للجنة  الثامنة  الدورة  باعمال  املشاركة 

عمان في الفترة من 6-7 يونيو . 
في  � أبها  في  العربية  الثقافية  القرية  مهرجان  في  الكويت  دولة  مشاركة 

الفترة من 15-23 أغسطس .
زيارة معرض اكسبو آستانا- كازاخستان في الفترة من 18-25 اغسطس.  �
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ادارة اعالم دول اوروبا واالمريكتني 
االنشطة والفعاليات : 

عدد املشاركنيالفترةاملكانالفعاليات
هامش على  مقام   معرض 
القمة العاملية للعمل االنساني

 تركيا–
222-24مايو 2016ماسطنبول

جميع موظفني االدارةنوفمبر 2016مالكويتاملركز االعالمي النتخابات مجلس االمة

311 اكتوبر 2016مالكويتافتتاح مركز الشيخ جابر االحمد الثقافي
261-30 مارس 2017القاهرةدورة تدريبية خارجية

استضافة الوفود االعالمية :

اجلنسيةالفترةاملسمى الوظيفياسم الوفد
امريكي10-15 ابريل 2016معضو معهد CATOالسيد /دوغ بانداو

السيد/ مايكل برينر
والسيد/جيمز كالنسي

جامعة جورجيا 
مراسل سابق في

cnn قناة

امريكي19-24 ابريل 2016م

رئيس حترير مجلة السيد/ عبد املنعم قدوره
الدانلوب االزرق 

هنغاري 10-15 اكتوبر 2016م

 رئيس حترير مجلة السيد / غتيس ملويا
albanin daily news

 الباني16 مايو 2016

 السيد/ فريد دي سام
 الزارو والسيد / توم ادير

 pbs طاقم محطة
التلفزيونية االمريكية 

 امريكي 11-13 ابريل 2017م

كاتب صحيفة  السيد / مأمون فندي
الشرق االوسط 

 أمريكي 19-27 مارس 2017م
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ادارة شؤون االعالم اخلارجي 

االجناز واالنشطةالفترة

اكتوبر- نوفمبر 
2016م 

مركز  بافتتاح  اخلاص  االعالمي  املركز  في  املشاركة   -
الشيخ جابر الصباح الثقافي 

- املشاركة في املركز االعالمي النتخابات مجلس االمة نوفمبر 2016م 

يناير 2017م 

معرض  افتتاح  تغطية  لعمل  املعتمدين   املراسلني  دعوة   -
هوريكا 

- التغطية االعالمية حلفل افتتاح املعرض الدولي التاسع 
لالختراعات في الشرق االوسط بدعوة من النادي العلمي.
- تغطية برنامج حفل افتتاح املركز االقليمي ملنظمة حلف 

شمال االطلسي بدعوة من وزارة اخلارجية .
ملهرجان  الصحفي  املؤمتر  حلضور  املراسلني  دعوة   -

الكويت الدولي للجواد العربي . 

فبراير 2017م 

التفاوض  فن   ( بعنوان  التدريبية  الدورة  في  املشاركة   -
واالقتاع(.

االحتفاالت  لفعاليات  االعالمية  التغطية  في  املشاركة   -
الوطنية. 

- دعوة املراسلني لتغطية املؤمتر الصحفي ) ملتقى الكويت 
االستثماري الرابع ( 

مارس 2017م 
- املشاركة باحللقات النقاشية حول ) دور القطاع اخلاص 
في دولة الكويت في االستجابة االنسانية ألزمة الالجئني 

في منطقة الشرق االوسط (.  
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ادارة االعالم العربي 

االنشطة والفعاليات الفترة

اجلمهورية  بني  االعالمي  للتعاون  تنفيذي  برنامج  اعداد 
الكويت لألعوام  ودولة  الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  
2019/2018/2017 بالتنسيق مع قطاعات الوزارة املعنية 
اعمال  جدول  في  ادراجها  ليتم  املالية  وزارة  ومخاطبة 

اللجنة الكويتة اجلزائرية املشتركة .

2016م

للوفد  املمثلني  اليمني  الرسمي  االعالمي  الوفد  مرافقة 
خالل  الشعبي  واملؤمتر  اهلل  انصار  وجماعة  احلكومي 

انعقاد ) مشاورات السالم اليمنية في الكويت ( 
2016/8/6 - 4/6

دور  املعني مبتابعة  الدائم  لفريق اخلبراء   )15( االجتماع 
االعالم العربي في التصدي لظاهرة االرهاب مبقر االمانة 

العامة جلامعة الدول العربية في القاهرة . 
28 /2016/4م 

االعداد والتنسيق واملشاركة بالدورة العادية )47( ملجلس 
العامة  االمانة  مبقر  عقدت  التي  العربي  االعالم  وزراء 

جلامعة الدول العربية في القاهرة.
25 /2016/5م 

االعداد والتنسيق ملشاركة دولة الكويت كضيف شرف في 
معرض فلسطني الدولي العاشر للكتاب في رام اهلل  7-5/17/ 2016م 

املغربي  الكويتي  وامللتقى  املعرض  في  كراعي  املشاركة 
الثالث في مدينة الدار البيضاء باململكة املغربية . 23-2016/01/27م 
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االنشطة والفعاليات الفترة

االعالمية  الوفود  ومرافقة  ودعوة  اعالمي  مركز  اقامة 
احلاضرة لتغطية افتتاح مركز جابر االحمد الثقافي .

-10/28
2016/11/1

بجمهورية  التاسع  الكويت  االسبوع  في  كراعي  املشاركة 
مصر ) الكويت في مصر ( 2016/11/10-7

االعالم  بدور  اخلاصة  الرابعة  البحثية  النقاشية  احللقة 
العربي في التصدي لظاهرة االرهاب – البحرين  

16 /2016/11م 

املشاركة في اجتماعات الدورة العادية 88 للجنة الدائمة 
لالعالم العربي 21-11/22/ 2016م 

 املشاركة كراعي في مهرجان كويت السالم مصر احملبة 
– شرم الشيخ  29-30 /2016/12م 

املشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب  2017/2/10-1/27

املشاركة في دورة تنمية مهارات مسؤولي االتصال والتعاون 
الدولي – القاهرة   26-3/30/ 2017م 
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وزارة األشغال العامة
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وزارة االشغال العامة

 

جسر الشيخ جابر األحمد الصباح
يحقق املشروع  رؤية سمو أمير البالد الشيخ / صباح األحمد اجلابر الصباح 
الكويت  مدينة  ربط  مالي وجتاري من خالل  مركز  إلى  الكويت  دولة  بتحويل 
بشمال البالد ليوفر طريقاً استراتيجياً جديداً يدعم خطط التنمية املستقبلية 
إنشاء  الرئيسي(  )اجلسر  الصبية  وصلة  خالل  من  وذلك  الشمالية  باملنطقة 
طريق  تقاطع  من  يبدأ  الكويت  جون  عبر  تقريباً  كم   37 بطول  بحري  جسر 
اجلديدة  الصبية  طريق  وحتى  عبدالناصر  جمال  شارع  مع  السريع  الغزالي 
باجلانب الشمالي للجون يشمل املشروع على طريق علوي بطول 4 كم مبنطقة 
ميناء الشويخ وتقاطع من اجلهة الشمالية من ميناء الشويخ وجسر بطول 27 
املالحي  املمر  عبر  مرتفع  رئيسي  مع جسر  بإرتفاع منخفض عبر اجلون  كم 
بفراغ مالحي بعرض 120متر وارتفاع 23متر ملرور السفن إلى ميناء الدوحة 
 30 الكويت  مدينة   قرب  االولــى  جزيرتني صناعيتني  إنشاء  على  يشمل  كما 
هكتار والثانية قرب مدينة الصبية حوالي 33هكتار لتوفير  خدمات الصيانة 
والطوارئ وحرس السواحل باإلضافة إلى طريق موصل لشاطئ الصبية بطول 
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6 كم ، ويتكون اجلسر من )3( حارات للسيارات في اإلجتاهني مع حارة طوارئ 
لكل إجتاه ووصلة الدوحة يشتمل املشروع على إنشاء جسر بحري بطول 7 كم 
يبدأ من منطقة ميناء الشويخ واملنطقة احلرة ويعبر جون الكويت غرباً مروراً 
بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة باإلضافة إلى الربط مع الطرق 
القائمة في الدوحة وتقاطع ميناء الشويخ إلستيعاب الكثافة املرورية املستقبلية، 
وضمان إنسيابية كاملة حلركة املرور بإجتاه كل من مدينة الكويت وميناء الشيوخ 

وميناء الدوحة ومدينة جابر األحمد ومنطقة الدوحة.

شارع الغوص 

املشروع يهدف إلى خدمة حركة املرور القادمة من املناطق السكنية احملاذية 
إلى جانب زيادة انسيابية حركة املرور فيه السيما وانه شارع شرياني بطول 
وحتى طريق  اخلامس  الدائري  من  وميتد  و40   30 بني طريقي  ويقع  كم   30
الفحيحيل األحمدي السريع ومتقاطعاً مع كل من الدائري اخلامس والسادس 
والسابع ، ويتكون املشروع من ثالث مراحل ، حيث تشمل املراحل الثالث من 
الطريق على تطوير 36 جسراً علوياً وإنشاء 33 جسر مشاة جديداً ورفع كفاءة 

الطريق، مع تعديل عرض احلارات .
الدائري  - الطريق  الى  اخلامس  الدائري  الطريق  من  يبدأ  األول  اجلزء 

السادس ويتضمن املشروع تأهيل التقاطعات من خالل 12 جسراً علوياً 
إلى جانب زيادة األمان عن طريق استحداث طرق خدمية للقطع السكنية  
11 جسر مشاة جديد وتعديل عرض احلارات إلى العرض القياسي   ،
3.70 متر، اضافة إلى حتسني مواقف الباصات القائمة وإضافة حارة 

جديدة على الطريق في حالة االحتياج لذلك.
القادمة من  - الثاني من املشروع فيهدف إلى خدمة حركة املرور  اجلزء 

املناطق السكنية احملاذية وتطوير شارع الغوص إلى جانب زيادة انسيابية 
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حركة املرور من ضاحية صباح السالم إلى الطريق الدائري السابع.
لطريق  - السابع  الــدائــري  طريق  من  املــشــروع  ميتد  من  الثالث  اجلــزء 

الفحيحيل األحمدي رقم 212.
طريق اجلهراء 

يقع املشروع في اجلانب الغربي ملدينة الكويت وميتد من بوابة اجلهراء )دوار 
وطريق  الثاني  الدائري  بالطريق  مرورا  األول  الدائري  الطريق  من  اجلهراء( 
املطار وطريق الغزالي وينتهي بعد دوار األمم املتحدة. ويخدم املشروع العديد 
من املناطق واملنشآت احليوية كجامعة الكويت والتعليم التطبيقى وميناء الشويخ 
ومنطقة املستشفيات ووزارة الدفاع واألكادمييات العسكرية واملناطق الصناعية 
والسكنية وغيرها ، مت اإلنتهاء من بعض األجزاء ومت تسليمها وفتحها للمرور 
خالل الفترة السابقة حيث مت مؤخراً افتتاح جسر املطار في اجتاه طريق جمال 
اخلامسة  للمرحلة  املرورية  التحويلة  افتتاح  ومت  الشويخ  وميناء  عبدالناصر 

)الغزالى( وجارى هدم جسر الغزالى.

طريق جمال عبد الناصر 

يقع املشروع في املنطقة الغربية ملدينة الكويت التجارية )العاصمة( ، وميتد 
على مسافة 11 كم بدأً من دوار بوابة اجلهراء )دوار الشيراتون( من الطريق 
الدائري األول مرورا بالطريق الدائري الثاني وطريق املطار وطريق الغزالي ثم 
العاصمة، ويعد أحد  طريق املستشفيات وينتهي شرق منطقة غرناطة شمال 
الدولي،  الصعيد  على  الطرق  شبكة  تطوير  و  التحتية  البنية  مشاريع  اضخم 
والذي يهدف الى حتويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد األدوار يتميز 
جمال  لطريق  االستيعابية  القدرة  ورفع  العاملية  السريعة  الطرق  مبواصفات 
نسبة  وخفض  املـــروري  االزدحـــام  من  التقليل  إلــى  سيؤدي  مما  عبدالناصر 
والربط  املستقبلية  املرورية  احلركة  ملتطلبات  واالستعداد   ، املرورية  احلوادث 

مع الطرق املستقبلية.
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مطار الكويت الدولي اجلديد مبنى الركاب )2(.

تسعى دولة الكويت للوصول مببنى الركاب اجلديد على املركز الذهبي في 
األنظمة  خالل  من   )LEED GOLD( البيئي  والتصميم  الطاقة  في  الريادة 
رقعة  املبنى يشكل  ، سقف  الطاقة  وترشيد  البيئة  والتصاميم احملافظة على 
كبيرة من اللوحات الضوئية لإلستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل املبنى 
ويقع في محافظة الفروانية - منطقة مطار الكويت، تبلغ مساحة املشروع 6.8 
كيلو متر مربع ويتكون من مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية تبلغ 25 مليون 
راكب سنويا ويشمل بوابات متصلة باملبنى ميكن أن تخدم 51 طائرة في وقت 
وفندق )ترانزيت( جديد   )A-380( العمالقة  بوابة للطائرات   21 واحد منهم 
الشخصيات  لكبار  استقبال  قاعة  اجلديد،  الركاب  مبنى  مع  مباشرة  مرتبط 
واستراحات درجة أولى ودرجة رجال أعمال، مواقف سيارات متعددة األدوار 

تتجاوز ال5000 سيارة.

مستشفى الشيخ جابر األحمد الصباح
املشروع اإلستراتيجي »مستشفى الشيخ/ جابر األحمد الصباح« أكبر مركز 
طبي في دولة الكويت وتعتبر من أكبر املستشفيات في الشرق األوسط ، بسعة 
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1،168 سرير ويتكون من مبنى املستشفى ، الوحدة املركزية ، مبنى العيادات، 
مركز اإلصابات ، مركز طب األسنان ، سكن الفريق الطبي ومواقف متعددة 

.VIP,VVIP األدوار. مت اإلستالم اجلزئي في 2016/10/16 عدا جناحي

املقر الرئيسي ملبنى ديوان عام وزارة التربية

 ، »البوم«  من  تصميمه  فكرة  التربية  وزارة  ملبنى  الرئيسي  املقر  يستلهم   
وهي سفينة شراعية من اخلليج العربي. حيث يجسد تراث الكويت و تاريخها 
الزاخر بصيد األسماك، والتجارة البحرية، وبناء السفن يقع املقر الرئيسي ملبنى 
ديوان عام وزارة التربية في منطقة االستعالمات احلكومية بجنوب السرة. مت 
تخصيص هذه املنطقة من قبل احلكومة لنقل الوزارات الرئيسية خارج مدينة 
الكويت، و بالتالي تخفيف الكثافة املرورية وخلق بيئة عمل أفضل للموظفني. 

206 مع شارع  تقاطع شارع  الغربي من  الشمالي  الركن  املشروع عند  يقع 
400 و يرتبط مع شارع امللك خالد بن عبد العزيز، و طريق الدائري السادس 
السريع عبر طريقني رئيسيني )شارع 400 وشارع 401( واللذان يحدان منطقة 
االستعالمات احلكومية من الشرق و الغرب. وتتسع منطقة الوصول في الطرف 
اجلنوبي للمبنى الستقبال الزوار و املوظفني الذين يتم توصيلهم عند املدخل. و 
في نهاية الشمال الشرقي للدور األرضي ، تقع منطقة نزول كبار الشخصيات، 
و  باألشجار  مفتوح مزروع  فناء  تطل على  و  و موقف سيارات،  االستقبال،  و 
الزجاج  من  مقوسني  مبنيني  من  التربية  وزارة  مقر  مبنى  يتألف   ، النباتات 
مت  وقد  طابقني.  من  باحلجر  مكسوة  قاعدة  على  يرتكزان  املشكل  املعدن  و 
اختيار مواد البناء املكونة من الزجاج و املعادن و احلجر نظرا لروعة منظرها 
واستمرارية صالدتها و قوة حتملها. يتميز املبنيان باختالف ارتفاعها فاملبنى 
إلى  دور، وهما مييالن   11 اآلخر من  يتكون  بينما  أدوار،   9 إلى  يرتفع  األول 

اخلارج عن القاعدة احلجرية، معطيان إيحاءا بأن املبنى يطفو فوق األرض. 
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فعاليات ومساهمات ادارة مكتب الوكيل 

ندوة معيقات النجاح �
ندوة السمنة والتغذية  �
ندوة خطوات نحو الثراء  �
ندوة التسويق االلكتروني  �
ندوة املشكالت العملية في تنفيذ املشاريع في عقود االشغال العامة  �
حملة التبرع بالدم  �

معرض املشاريع الصغيرة معرض هوايتي االول  �
فعالية وحدة وطن  �
ورشة عمل التعريف بالقانون البيئي  �
اعادة تدوير النفايات �
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وزارة الكهرباء والماء
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وزارة الكهرباء والماء 
الطاقة الكهربائية 

 > احملوالت في محطة الصبية 

الكهربائية للشبكة  � 13% من الطاقة  الكهربائية بنسبة  القدرة   متت زيادة 
الكهربائية حيث مت إضافة:

1500 ميغاوات مشروع محطة الزور الشمالية وهي باكورة التعاون مع  -
القطاع اخلاص وهي تشكل 10% من إجمالي اإلنتاج.

و10  - الرياح  طاقة  من  ميغاوات  و10  الصبية  مبحطة  ميغاوات   500
ميغاوات من الطاقة الشمسية وهي تشكل 3% من إجمالي اإلنتاج.

املــيــــاة 

>  مشروع محطة الزور الشمالية 
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متت زيادة القدرة اإلنتاجية للمياه بنسبة 20% لعام 2016. �
مت زيادة املخزون اإلستراتيجي للبالد من املياه العذبة ما نسبته 16% من  �

خالل إنشاء خزانات أرضية جديدة بسعة 610 مليون جالون إمبراطوري 
ليرتفع مخزون املياه من 3650 إلى 4260 مليون جالون إمبراطوري.

مت زيادة سعة شبكة املياه ما نسبته 10% لنقل املزيد من املياه من محطات  �
التحلية إلى املستهلكني ورفع كفاءة التوزيع من خالل إنشاء مجمع مياه 
في  املجمعات  أكبر  من  يعتبر  الــذي   WDC P اجلديد  عبداهلل  ميناء 
املنطقة والذي تبلغ طاقته التوزيعية حوالي 420 مليون جالون من املياه 
طاقته  تبلغ  والــذي  الشمالي  بالزور  املياه  توزيع  مجمع  وكذلك  يومياً 

التوزيعية حوالي 280 مليون جالون من املياه يومياً. 

ملخص عام 2016-2017م :
 

  > اخلطوط الهوائية                             > ابراج املياه                             >  التوربينات الهوائية                           

�  %5 بزيادة  24،839 مشترك  واملياه حلوالي  الكهربائية  الطاقة  إيصال  مت 
عن عدد املشتركني للعام2015 ليصبح إجمالي عدد املشتركني 550،793 

مشترك حتى يوليو 2017.
اجلديدة  � اإلسكانية  واملدن  للمناطق  واملياه  الكهربائية  الطاقة  إيصال  مت 
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مناطق  األحمد،  صباح  مدينة  يلي:  ما  ومنها  الكبرى،  التنموية  واملشاريع 
النسيم،  منطقة  األحمد،  جابر  مدينة  وأبوفطيرة،  والفنيطيس،  املسيلة 

منطقة شمال غرب الصليبيخات، الصباحية قطعة 4، املسايل.
وحدتي  � تعرفة  تعديل  بشـأن   2016 لسنة   )20( رقــم  قــانــون  صــدور  مت 

بشأن   2017 لسنة   )2( رقم  ــوزاري  ال القرار  صدر  وقد  واملـاء  الكهـرباء 
لسنة   )28( رقم  الــوزاري  القرار  وكذلك مت صدور  له،  التنفيذية  الالئحة 
واملـاء  الكهـرباء  تعرفة وحدتي  2017/3/26 بشأن  حتديد  بتاريخ   2017
وفقاً للقانون املشار إليه، هذا وقد مت توقيع عقد منظومة العدادات الذكية 
في يونيو 2017، وهي خطوة كبيرة نحو التحول اإلستراتيجي الذي تعمل 
الوزارة على حتقيقه، وحجر األساس لتطوير اخلدمات التي تقدمها الوزارة 

للمستهلكني.
بلغت نسبة اإلنارة في شوارع املناطق املنظمة بدولة الكويت %100. �
مت حتصيل مبالغ نظير خدمتي الكهرباء واملاء للفترة من 2012/4/1 وحتى  �

يوليو 2017 مببلغ يتجاوز  مليار دينار وأربعة عشر مليون وتسعة عشر ألف 
ومائتان وثالثون دينار كويتي وثالثمائة وتسعة وعشرون فلساً.

تطوير اخلدمات املقدمة للمستهلكني 
إنشاء بوابة إلكترونية إلجناز معامالت إيصال التيار الكهربائي واملياه. -
احملصل اجلوال. -
الدفع عن طريق االنترنت و عن طريق الهواتف الذكية. -
الدفع عن طريق خدمة املكاتب املتجولة. -
إفتتاح مكاتب للخدمة الشاملة في محافظتي حولي واألحمدي. -
خدمة خاصة باملستهلكني املكفوفني.  -
إستحداث مكاتب جديدة لشئون املستهلكني في مختلف احملافظات.  -
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تسهيل عملية احلصول على براءة الذمة. -
إدخال القراءة عن طريق اإلنترنت. -
إدخال القراءة عن طريق أجهزة الهواتف الذكية. -
خدمة إرسال الرسائل النصية. -
الكويت  - مطار  في  املستهلكني  شئون  مبكتب  ارضي  هاتف  خط  توفير 

الدولي.
نظام التسديد عبر أجهزة الـ )ATM( املتوفرة في البنوك والتابعة لشركة  -

.)KNET( اخلدمات املصرفية اآللية
مكاتب احلكومة مول. -
إستخدام أجهزة اخلدمة الذاتية )kiosk( لإلستعالم والتحصيل. -
تسهيل عملية التحصيل عن طريق اإلستقطاع البنكي. -
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وزارة التجارة والصناعة

قطاع وكيل الوزارة
مكتب مكافحة غسيل االموال:

املؤسسات  � قبل  من  استخدامها  يتم  واعتماد مناذج  بإعداد  االدارة  قامت 
املالية واألعمال واملهن غير املالية احملددة لتعيني »مراقب التزام« واالطالع 
على الواجبات والتدابير اإلحترازية املطلوبة من قبلهم لألنشطة اخلاضعة 
لرقابة القانون والوارد في املواد )4( و )5( و )6( و )10( و )11( و )12( في 

قانون رقم )106( لسنة 2013
قيام االدارة باعداد برنامجني األول يتبع النهج األمريكي والثاني يتبع النهج  �

البريطاني بهدف تأهيل موظفي االدارة ورفع كفاءة العمل ، وكذلك تنظيم 
اقامة ورش عمل خارجية ملراقبي التزام املؤسسات املالية واألعمال واملهن 

الغير مالية .
اعداد مشاريع قرارات وزارية  لتنظيم العمل في القطاعات اخلاضعة لرقابة  �

القانون وذلك استنادا للقانون  )106( لسنة 2013 والالئحة التنفيذية رقم 
)37( لسنة 2013. 
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ادارة التموين
بلغت قيمة الدعم خالل عام )2016( حوالي )193( مليون د.ك، في مقابل  �

الدعم  لقيمة  انخفاض  ويتضح حدوث   ،)2015( لعام  د.ك  مليون   )243(
بحوالي  يقدر  والــذي  املاضي،  بالعام  مقارنة   2016 عام  خالل  املنصرف 

.%21

املواد
القيمة

نسبة التغير 20162015%

9291711688121مواد البطاقة التموينية

5647498413مغذيات وحليب األطفال

9412012113422المواد اإلنشائية

19268424299912إجمالي الدعم المنصرف

ادارة املناطق احلرة :
قامت االدارة في العام 2016 بإصدار عدد )6( رخص جتارية ملستثمرين  �

في املنطقة احلرة باالضافة الى جتديد عدد )7( رخص

قطاع الرقابة وحماية املستهلك

الرقابة التجارية
التجارة  � قوانني  مراقبة  في  هاماً  دوراً  اخلارجية  الـــوزارة  مراكز  تلعب 

)سوق  الذهب  فحص  مثل  الفورية  اخلدمات  بعض  تقدمي  إلى  باإلضافة 
الذهب املركزي ومطار الكويت الدولي( وبحث شكاوى املستهلكني واتخاذ 
اإلجراءات القانونية املناسبة عند ضبط املخالفات واجلدول  التالي يوضح 

االعمال التي قامت بها جميع املراكز خالل عام 2016: 
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نسبة 
التغير)%(

العدد
املوضوع

2015 2016
5 140 133 المحالت التجارية التي تم الكشف عليها للتجديد

36 1028 1395  محاضر الضبط المرسلة للوزارة
660 119 904 مخالفات التراخيص التي تم إرسالها للوزارة
716 11282 92109  عدد البطاقات التموينية التي تم إصدارها
110 266 559 عدد البطاقات التموينية الصادرة ) بدل فاقد (
78 76085 16814 عدد األفراد المضافين في البطاقة التموينية

100 1723 4 عدد المراجعين لفحص الذهب
77 22 39  المحالت التي تم اغالقها
28 25 18  المحالت التي تم فتحها بعد إغالقها

100 14 - دراسات
58 1730 732  إحصائيات

حماية املستهلك
تعتبر حماية املستهلك من اجلهات الرقابية الفعالة في عملية حماية أفراد  �

املجتمع من أي استغالل ومكافحة الغش مبا يضمن سالمة معامالتهم عند 
شراء احتياجاتهم من السلع واخلدمات التي يتعاملون بها وحتسني الوضع 
الفكري لديهم من خالل التوعية، وضمان حق العاملني في القطاع التجاري 
مبا يكفل لألنشطة التجارية ممارسة احلرية واملنافسة الشريفة فيما بينهم. 
وفي ضوء هذا تتحدد مسئولية وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية 

املستهلك، في القوانني التي تختص هذه اإلدارة بتنفيذها وهي :
القانون رقم )2( لسنة )1995( والقوانني املعدلة له بشأن البيع باألسعار  -

املخفضة.
القانون رقم )20( لسنة )1976( والقوانني املعدلة له بشأن قمع الغش  -

في املعامالت التجارية.
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اإلشراف  - بشأن  له  املعدلة  والقوانني   )1979( لسنة   )10( رقم  القانون 
على اإلجتار بالسلع وحتديد أسعار بعضها.

املرسوم رقم )23( لسنة )1980( بشأن اإلشراف والرقابة على املعادن  -
واألحجار ذات القيمة.

بلغت مجموع التراخيص ملعامالت قسم التخفيضات  عدد )7678( معاملة،  �
بانخفاض واضح يقدر بحوالي 10% عن العام املاضي والذي بلغ ) 8492 ( .

�  )89 2016 و )  12 ( معاملة في عام  بلغت معامالت تثبيت بلد املنشأ ) 
معاملة لالفراجات اجلمركية ، كما مت تسجيل عدد )2954( معاملة للعروض 

املجانية واالعالن خالل عام 2016  

قطاع الشركات والتراخيص التجارية
التراخيص التجارية لالفراد

مت إصدار )5250( ترخيصاً جتارياً لألفراد خالل عام 2016 موزعة على  �
)15( قطاعاً اقتصادياً وكذلك على احملافظات اخلمس في دولة الكويت، 
ويالحظ ارتفاع بسيط في هذه التراخيص قدر بحوالي 7% عن تلك التي 

صدرت خالل عام 2015 وهي ) 5674 (.
شركات االشخاص 

املسؤولية احملدودة، تضامنية،  � )ذات  للشركات  التأسيس  بلغ عدد طلبات 
توصية بسيطة( املقدمة إلدارة شركات األشخاص خالل عام 2016 )6148( 
طلب، مقابل )4055( طلب خالل عام 2015 بارتفاع بلغ حوالي 52%، وبلغ 
عـدد طلبـات الفروع خالل عام 2016 )2300( طلب، مقابل )1962( طلب 

خالل عام 2015، وذلك بارتفاع قدر بحوالي %17.
الشركات املساهمة 

أعداد  � مع  مقارنة   2016 عام  خالل  الصادرة  التراخيص  أعــداد  إرتفعت 
تراخيص عام 2015. حيث بلغ إجمالي التراخيص للشركات الرئيسية )24( 
رخصة خالل عام 2016 مقابل  )17( رخصة لعام 2015، وذلك بارتفاع 
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 )77( الفروع  إجمالي شركات  بلغ  كما   .%41 حوالي  نسبته  قدرت  واضح 
املاضي، وذلك  العام  )83( رخصة خالل  2016 مقابل  رخصة خالل عام 

بانخفاض تقدر نسبته بحوالي %7.
التأمني

مت حتصيل رسوم اإلشراف والرقابة على نشاط الشركات ووكالء التأمني  �
وقدره  مبلغ  بلغت  والتي   2015 لسنة  الكويتي  التأمني  سوق  في  العاملة 
شركات  وجتديد  إصدار  رسوم  كما مت حتصيل  د.ك.   )1884588.891(
ووكالء التامني باإلضافة إلى تراخيص املهن التأمينية املساعدة وقد بلغت 
مبلغ وقدره )160451( د.ك، وعليه فإن إجمالي إيرادات إدارة التأمني لعام 

2016 قد بلغت )1900633.891( د.ك.
السجل التجاري

الدولة وهو  � التجاري في  للنشاط  التوثيقي  الوعاء  التجاري  السجل  يعتبر 
سند قانوني يعتد به في املعامالت وخاصة القانونية منها حيث بلغ عدد 
الشركات الرئيسية التي مت قيدها خالل عام 2016 )7961( شركة، مقابل 
)7589( شركة خالل عام 2015، وبذلك تسجل ارتفاع طفيف يقدر بحوالي 

1% عن عام 2015.
الوكاالت التجارية

  يعتبر تنامي عدد الوكاالت التجارية في دولة ما دلياًل ومؤشراً على االستقرار  �
السياسي واالقتصادي وبالتالي احتمال النمو واالزدهار االقتصادي. وقد 
بلغت أعداد معامالت الوكاالت التجارية من طلبات تسجيل، جتديد، تعديل، 
إلغاء، بدل فاقد، الرد على الكتب )4566( معاملة خالل عام 2016، مقابل 

)5164( معاملة خالل عام 2015، أي بارتفاع قدر حوالي %12
تراخيص االستيراد العام واملؤقت

قامت الوزارة خالل عام 2016 بإصدار )1596( ترخيصاً جديداً لإلستيراد  �
العام مبختلف انواعه سواء لألفراد أو شركات األشخاص وشركات األموال، 

وذلك بانخفاض بلغ حوالي 12% مقارنة مع ما حتقق خالل عام 2015. 
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قامت الوزارة خالل عام 2016 بإصدار )9048( ترخيصاً عاماً في مجال  �
بالعام  مقارنة   %41 قــدره  بانخفاض  وذلــك  املؤقتة،  اإلستيراد  تراخيص 
فقد  واملجددة(  )اجلديدة  العام  اإلستيراد  لتراخيص  بالنسبة  أما  املاضي 
كان عددها )11371( ترخيصاً، وذلك بانخفاض يقدر حوالي 16% مقارنة 

بالعام املاضي.
قطاع الفنية وتنمية التجارة

املعادن الثمينة
انخفضت كمية الذهب املدموغة خالل عام 2016عن عام 2015 بنسبة قدرت  �

 )21990.697 ( وزنها )20848.327( كجم مقابل  بلغ  5% حيث  بحوالي 
انخفضت خالل  فقد  الفضة  لكميات  بالنسبة  أما   -   2015 لعام   كجم 
عام  2016  عن عام  2015  بنسبة ملحوظة بلغت حوالي 29% حيث بلغ 
وزنها )1918.179( كجم مقابل )1487.354( كجم. -  وبالنسبة لكميات 
األحجار ذات القيمة التي مت فحصها وتقييمها فقد انخفضت بنسبة تقدر 
بحوالي 4%، وكان عددها )2106( قطعة خالل عام  2016 مقابل )2104( 

قطعة خالل عام  2015 
ادارة العقار

مت اصدار 130 رخصة سمسرة عقار وجتديد حوالي 375 رخصة والغاء  �
26 رخصة سمسره في عام 2016 كما مت اصدار 2 معاملة مقيمي العقار 
للشركات  و 5 لالفراد وجتديد 14 مقيمي عقار لالفراد و 3 للشركات  كما 

مت اقامة 27 معرض عقاري خالل عام 2016 .
قطاع املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية

اهم اجنازات ادارة املنظمات العاملية 
اتفاقية  � مفاوضات  ملتابعة  الدائمة  للجنة   14 الـ  اإلجتماع  في  املشاركة 

العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  بني   )  FTA( احلــرة   التجارة 
والدول واملجموعات االخرى .

املشاركة في املؤمتر العربي الدولي الرابع عشر للثروة املعدنية - جدة -  �



175

اململكة العربية السعودية 22-2016/11/24 واعداد تقرير بشأنه.
املشاركة في العديد من ورش العمل واعداد التقارير واللجان واالتفاقيات  �

منظمة التجارة العاملية . ) للتفصيل التقرير السنوي للوزارة 2016 (. 
قامت باعداد الكتب واملذكرات املختلفة واخلاصة باملؤمترات وعقد ورش  �

البرمج  من  العديد  وحضور  واالقتصادي  املالي  التعاون  مجال  في  عمل 
التدريبية واملشاركة في حضور االجتماعات.

اما بالنسبة لقسم امللكية الفكرية وقسم املنظمات التجارية : 
استكمال تنفيذ اخلطة االستراتيجية لقطاع امللكية الفكرية لسنة 2016. �
زيارة خبراء مكتب براءة االختراع التابع لالمانة العامة لدول مجلس التعاون  �

اخلليجي لبحث انضمام مكتب البراءات اخلليجي الى معاهدة التعاون بشأن 
البراءات PCT وتطويرة قاعدة البيانات املنصة االلكترونية املشتركة مابني 

دولة الكويت واملكتب اخلليجي .
العمل على امللف التحضيري ملؤمتر االونكتاد. �
التجارة  � منظمة  مساهمة  وسداد  الكويت  دولة  مساهمات  اوضاع  متابعة 

العاملية واملركز االسالمي لتنمية التجارة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
) UNIDO ( ومنظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية

ادارة العالمات التجارية :
بلغت اعداد املعامالت ) 48356 ( معاملة خالل عام 2016 مقابل )60264(  �

في عام 2015 بانخفاض قدر بحوالي %20.
إدارة العالقات الدولية : 

الدولية  � واالتفاقيات  الشراكة  وقمم  املؤمترات  من  العديد  في  املشاركة 
دول  من  العديد  في  االقتصادية  واملنتديات  الثنائية  والعالقات  والتجارية 

العالم .
املشاركة في اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي  في دورته )97( و  �

)98( املنعقدة في االمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة .
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املشاركة في االجتماع )72( للجنة االحتاد اجلمركي لدول املجلس التعاون  �
اخلليجي 2016/1/5-4

قانون  � مناقشة  الستكمال  التجارية  القوانني  جلنة  اجتماع  في  املشاركة 
التجارة املوحد لدول مجلس التعاون اخلليجي من 2016/3/24-21 .

توزعت على  �  2016 )130( معرضا خالل عام  اقامة  الــوزارة على  وافقت 
معارض داخلية وخارجية حيث اقيمت )4( معارض خارجية و)74( معرض 
املعارض  أرض  في  اقيمت  والتي  اخلاصة  املــعــارض  خــالل  من  داخلي 

مبشرف )2( .
وبالنسبة لتنمية الصادرات فقد بلغت جملة الصادرات الى الدول العربية  �

خالل عام 2016 من املنتجات الكويتية املنشأ حوالي  )126( مليون د.ك أما 
بالنسبة لدول العالم األخرى فقد بلغت حوالي )64( مليون د.ك .

قطاع الدعم الفني والتخطيط
التطوير االداري والتدريب:

جلميع  � دورة   )255(  2016 عــام  في  واملتدربني  ــدورات  الـ عــدد  اجمالي 
القطاعات في الوزارة وفي مختلف التخصصات ذات العالقة بطبيعة عمل 

الوزارة حيث قام حوالي 561 موظف ومسئول باملشاركة واحلضور .
ادارة التخطيط والبحوث :

ادارة التخطيط والبحوث باالشراف على اعداد الدراسات والبحوث  تقوم 
األجل  والطويلة  القصيرة  اخلطط  اعــداد  ومتابعة  التجارة  بتنمية  املتعلقة 

والبرامج التنفيذية لها واملتعلقة بتحقيق اهداف الوزارة ومتابعة تطبيقها .
حيث قامت االدارة بالتالي :

اعداد مشاريع الوزارة خلطة التنمية الثالثة )2018/2017(. �
اعداد اخلطة التشغيلية اخلاصة بوزارة التجارة )2017/2016(. �
اعداد املوقف التنفيذي للمشروعات القائمة للوزارة ومشروعاتها املستقبلية  �

في اخلطة اإلمنائية )2020/2019-2016/2015( .
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وزارة النفط 

أوال : - برنامج شئون الرقابة و اإلعالم البترولي : - 
إجنازات إدارة االعالم البترولي والعالقات العامة منها : -

46 للسنة املاضية ، و إصدار  -  -43 النفط األعــداد من   إصدار مجلة 
نشرة نفطيات الداخلية األعداد من 53  - 59 خالل العام 2016 .

مت حتديث طريقة عمل النشرة اليومية من يدوية إلى نشرة الكترونية . -
ندوة » يا باغي اخلير أقبل » للشيخ / خالد شجاع العتيبي . -
ندوة » اغتنام ايام شهر رمضان املبارك » للشيخ / فالح مندكار . -
ندوة » العشر األواخر من شهر رمضان الفضيل » للشيخ/عثمان اخلميس. -
-  How to enhance the« الثالث  البترولي  االعــالم  ملتقى  حضور 

petroleum culture of the gulf« الذي أقيم في أبو ظبي .

حضور امللتقى الرابع و العشرون ألساسيات صناعة النفط و الغازالذي  -
أقيم في ) أوابك ( .

املشاركة مبلتقى » فوق السحاب يا كويت«. -
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تغطية ندوة تخصصية حول آفاق الطاقات املتجددة في مزيج الطاقة  -
العربي.

تغطية مشاركة وزارة النفط مبعرض الكويت احلادي واألربعون للكتاب . -
تغطية صحفية حملاضرات الثقافة البترولية. -
-  ) أوبك   ( للنفط  املصدرة  الــدول  ملنظمة  العام  السكرتير  زيــارة  تغطية 

السيد / محمد باركيندو.
- .)www.moo.gov.kw( حتديث موقع وزارة النفط على الشبكة اإللكترونية
- . ) alnaft@moo.gov.kw ( الردود إلكترونيا على اإلمييل اخلاص باملوقع
وانستغرام  - تويتر  التواصل االجتماعي  مت استحداث حساب في مواقع 

)moo_kw ( و إنشاء حساب على موقع ) YouTube ( ، ومت االتفاق 
على أن يكون اسم القناة الرسمـي » وزارة النفط الكويت » .  

-  ، معلومات   ، وثائق   ، ) صور  لتشمل  اإلعالمية  املواد  نشر  التنويع في 
مواد فيلمية و غيرها ( بحساب الوزارة على برنامج التواصل االجتماعي 

)االنستغرام – تويتر ( .
ندوة »ديار الفرزدق « 2 / 2 / 2016 . -
ندوة  صباح األحمد  مسيرة حافلة بالعطاء و اإلجنازات 7 /2/ 2016 . -
ندوة  هبوط أسعار البترول أسبابه - نتائجه - مستقبله  2016/4/5 . -
ندوة  مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال مبنطقة الزور  -

 2016 / 5 / 31
ندوة  مشروع الطاقة املتجددة  20 / 9 / 2016 . -
ندوة االتيكيت منهج حياة   3 / 10 / 2016 . -
محاضرة ) فتاوى الصيام ( 8 / 6 / 2016 -
محاضرة ) أخالق رمضانية ( 14 / 6 / 2016 -
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برنامج » استضافتكم حلوار مع النفط » 18 / 5 / 2016 -
احللقة النقاشية ) مشروع سدرة 500 ( 13 / 12 / 2016 . -
املياه- -  - الشمسية  املتجددة  الطاقة  في  االستثمار   ( النقاشية  احللقة 

الرياح ( 19 / 12 / 2016 .
استقبال وزير النفط العراقي و الوفد املرافق له من 27-29 ديسمبر 2016. -
استقبال السكرتير العام ملنظمة أوبك و الوفد املرافق له . -
عمل يوم وطني ) يوم الوالء ( ملوظفي الوزارة 2 / 8 / 2016 . -
املشاركة في معرض الكويت في مصر من 7-11 / 11 / 2016 و معرض  -

الكتاب 26-16 / 11 / 2016 .
إجنازات إدارة البيئة والسالمة منها  : -

دراسة و متابعة التقارير التي ترد الينا من الشركات النفطية. �
املشاركة في اعداد التقرير اخلاص بالوضع البيئي في دولة الكويت . �
اعداد تقرير عن دور وزارة النفط في املجال البيئي . �
التحقيق في احلوادث اخلاصة بشركة البترول الوطنية الكويتية و متابعتها  �

و كتابة التقارير اخلاصة بها .
دراسة قانون حماية البيئة اجلديد رقم 42 / 2014 . �
املشاركة في زيارات ميدانية للشركات األتية للتعرف على قسم الصحة و  �

البيئة و السالمة : - ) شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC- لشركة 
الصناعات البتروكيماوية PIC - لشركة نفط الكويت KOC- لشركة نفط 
ميدانية  زيارة   - البيئي   الوقود  ملشروع  ميدانية  زيارة   -KGOC اخلليج 

لشركة ناقالت النفط الكويتية KOTC / األحمدي( .
متت املشاركة في اللجان و فرق العمل املختلفة املتعلقة مبهام اإلدارة منها:  �

-) جلنة اإلشراف على خطة الطوارئ اإلشعاعية و النووية - جلنة الطوارئ 
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و الدفاع املدني في املجمع النفطي - اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ - 
جلنة انتشال السفن الغارقة - جلنة السلطة الوطنية املعنية بآلية التنمية 
النظيفة - اللجنة التنفيذية لترشيد استهالك طاقة الكهرباء و املاء - اللجنة 
الدائمة لتنسيق العمل للقوى العاملة - جلنة تأهيل مواقع ردم النفايات - 

جلنة خطة الطوارئ اإلقليمية وغيرها من اللجان (
حضور )اجتماعات اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ - اجتماعات جلنة  �

تنفيذ أعمال و تدابير الدفاع املدني - حضور اجتماع تعريفي ملشروع بناء 
االطارات التنظيمي لإلدارة البيئة املتكاملة - حضور اجتماع مع الشؤون 
 COP22 الفنية لشرح طبيعة قانون البيئة اجلديد 42 / 2014 - اجتماع

في مراكش – املغرب بخصوص تغير املناخ و املواضيع املتعلقة به (.
مؤمتر) االجتاهات احلديثة في إدارة املشاريع - مؤمتر و ورشة عمل يوم  �

و  لإلسمنت  الدولية  لالختبارات  الثانية  عمل  ورشــة  و  مؤمتر   - االرض 
اخلرسانة ASTM - املؤمتر و املعرض العاملي للصحة و السالمة و البيئة 

الثاني (.
بعض الورشات التي متت املشاركة فيها : -) ورشة عمل الطاقة املتجددة  �

السادس MENAREC - ورشة عمل نظام تقييم املردود البيئي و االجتماعي 
في دولة الكويت - الصحة و السالمة املهنية استثمار في إنتاجية العمل - 

دورة إدارة السالمة الشاملة للمصافي النفطية / اليابان( .

إجنازات إدارة املناقصات و التفتيش امليداني منها : -
املشاركة في اللجان الدائمة : ) جلنة املناقصات املركزيـة للنظــر بالعطاءات  �

املقدمة من قبل املقاولني لالشتراك  في مناقصات الشركات البترولية حسب 
املادة ) 9 ( من قرار املجلس األعلى للبترول-   اللجنة العليا للمناقصات -  
جلنة مناقصات العمليات املشتركة ) اخلفجي( - جلنة مناقصات العمليات 
املشتركة ) الوفرة ( -  جلنــة تأهـيل املقـاولني ) مؤسسة البترول الكويتية( 
حيث املشاركة مع اعضاء اللجنة بإعـداد سـجل باملقاولني و املوردين لـدى 
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الشـركات البتروليــة و ذلك من خالل جلنة التصنيف املشكلة حسب املادة 
) 4 ( من قرار املجلس األعلى للبترول - املشاركة في االجتماعات النصف 
في  املشاركة   -  ) الوفرة   ( املشتركة  العمليات  مناقصات  للجنة  سنوية 
االجتماعات النصف سنوية للجنة مناقصات العمليات املشتركة ) اخلفجي(.

 مراجعه الكشوف الشهرية اخلاصة بالعقود و اوامر الشراء ) غير خاضعه  �
الشركات  من  الــوزارة  تتسلمها  التي   ) العامة  املناقصات  قانون  ألحكام 

البترولية حسب املادة ) 2 ( من قرار املجلس األعلى للبترول .
  متابعه اإلخطارات اخلاصة باملشاريع املستثناة  مبوافقة وزير النفط و  �

االخطارات التي ترد إلى الوزارة من الشركات البترولية حسب املادتني )3( 
و ) 6 ( من قرار املجلس األعلى للبترول .

  تشجيع املؤسسات و الشركات احمللية بالدخول في مناقصات الشركات  �
البترولية و توجيهها الستخدام املنتج احمللي قدر اإلمكان . 

 املشاركة في تعديل و مراجعه الالئحة الداخلية للشركات النفطية )مليون   �
و أقـل ( .

  املشــاركــة فــي تعـديــل و مـراجعـة الئحــة  اللجنـة العليــا ملـؤسســة البتــرول  �
الكويتـيــة مـن ) مليون دينار إلى 5 مليـــون ديــنار ( .

ثانيا : - برنامج شئون اإلدارية و املالية و نظم املعلومات:
إجنازات إدارة الشئون اإلدارية منها : 

ديوان  � بني  االجـــراءات  تسهيل  لبحث  الثاني  التنسيقي  االجتماع  حضور 
اخلدمة املدنية و اجلهات احلكومية .

تدريب امليداني لطلبة و طالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي . �
 عمل خطة استراتيجية خاصة بدورات اخلارجية للعام املالي )2018/2017(  �

و ملدة  ) 5 ( سنوات تالية .
مت تدريب عدد ) 249 ( موظف و عقد عدد ) 5 ( دورة تقاعدية و ايفاد  �
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عدد ) 23 ( موظف دورة خارجية وايفاد موظف بعثة دراسية  وعدد )5( 
موظفني اجازة دراسية .

إجنازات إدارة مركز نظم املعلومات منها : -
ترقية سرعة االنترنت الى MB 100 و ترقية برامج حماية خوادم الشبكة  �

و اجهزة مستخدمي شبكة املعلومات .
االفتراضية  � البيئة  الى  النفط  لــوزارة  املعلومات  شبكة  عمل  بيئة  حتويل 

virtual data center و اعادة تشغيل جميع اخلوادم و االنظمة بنجاح على 
البيئة اجلديدة .

حتويل خادم البريد االلكتروني من بيئة sun الى ms-exchange و نقل  �
. ms-exchange الى sun جميع رسائل املستخدمني من خادم

املعلومات  � تقنية  مجاالت  جميع  في  الفني  الدعم  تقدمي  في  االستمرار 
من انظمة و خوادم الشبكة اخلاصة املعمول بها بالوزارة كنظام التراسل 
االلكتروني G2G الذي يربط وزارات الدولة و نظام املكتبات سيمفوني و 

نظام حفظ و استرجاع الوثائق الياً .
إجنازات إدارة الوثائق و املعلومات النفطية : -

االستمرار في تنمية مصادر املكتبة من كتب و دراسات و دوريات الكترونية  �
متخصصة في مجال القطاع النفطي ، و تقدمي خدمة البحث املوضوعي 
باملكتبة  اخلاص  اآللي  اإلعــارة  نظام  و  الببليوغرافي  املرجعي  اإلرشــاد  و 
 )  7807( و   ) كتاب   4671( عدد  بيانات  على  تشمل  التي  و  اإللكترونية 

دراسة.
ثالثا : - برنامج الشئون الفنية : -

إجنازات إدارة احلفر و اإلنتاج منها  : -
لالحتفاظ  � الالزمة  املتخذة  االحتياطات  و  احلفر  عمليات  جميع  متابعة 

األوقات لضمان احلصول على عمليات  السيطرة في جميع  باآلبار حتت 
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السطحي  التلوث  مكافحة  في  املساهمة  و   ، وسليمة  آمنة  واجنــاز  حفر 
واجلوفي .

البت في طلبات برامج حفر اآلبار االستكشافية و التحديدية و التطويرية  �
وحقن املياه و طلبات برامج إصالح اآلبار اإلنتاجية و التأكد من مطابقتها 

للوائح احملافظة على مصادر الثروة البترولية .
بامليزانيات  � الــواردة  الرأسمالية  املشروعات  و  املستقبلية  اخلطط  دراسة 

السنوية للشركات النفطية و تقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك املشروعات. 
دراسة و تقييم أوراق العمل الفنية اخلاصة مبجاالت عمليات حفر وإكمال  �

اآلبار التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة باملؤمترات العاملية 
و إعطاء املوافقة الالزمة لها .

الشركات  � بإنتاج  اخلاصة  الدورية  و  الشهرية  و  اليومية  التقارير  إعــداد 
مـن  الفتـرة  خـــالل  املصــاحبة  واملياه  الغــاز  و  اخلــام  النفط  من  النفطية 
1 ينـايـر 2016 حتـى 31 ديسمبـر 2016 حلقـول جنـوب و شـرق الكـويت، 
مراكز  و  املبكـر  اإلنتـاج  مـرافق  فيها  مبا  الكـويت  غـرب  و  شمال  وحقول 
التجميع و محطات تعزيز الغاز ، كما تشمل التقارير إنتاج الشركة الكويتية 

لنفط اخلليج مبا فيها مناطق العمليات املشتركة البرية و البحرية. 
دراسة اخلطط التشغيلية املستقبلية و املشروعات الرأسمالية فيما يتعلق  �

مبرافق وعمليات اإلنتاج الواردة بامليزانيات الرأسمالية والتشغيلية السنوية 
للشركات النفطية و تقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك املشروعات و إبداء 

الرأي الفني فيها .  
القيام بالزيارات امليدانية ملتابعة املشاريع اخلاصة بعمليات اإلنتاج ومعاجلة  �

النفط املبتل و إزالة املاء .
الشـركـات  � أجـرتهـا  التـي  الفنيـة  األوراق  و  األبحـاث  و  الدراسات  تقييم 

بشأن  البت  و  اإلنتاج  وعمليات  اخلام  النفط  مجال صناعة  في  النفطيـة 
نشرها في احملافل و املؤمترات الدولية .
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متابعة معدالت اإلنتاج للنفط و الغاز على مستوى اآلبار و احلقول وإعداد  �
اإلحصائيات اخلاصة بذلك . 

إجنازات إدارة االستكشاف و التطوير منها : -
كاملسوحات  � النفطي  للقطاع  االستكشافية  األنــشــطــة  على  ــراف  اإلشــ

اجليولوجية و اجليوفيزيائية و احلفر االستكشافي و التحديدي وتقييمها 
وإعداد التقارير اخلاصة بذلك .

فيما  � البترولية  الثروة  قانون احملافظة على مصادر  لوائح  تطبيق  متابعة   
يتعلق بالعمليات اجليولوجية و اجليوفيزيائية .

دراسة و تقييم طلبات و برامج احلفر و عمليات اإلصالح و االختبار لآلبار  �
االستكشافية والتحديدية .

دراسة و تقييم أوراق العمل الفنية اخلاصة مبجالي اجليولوجيا واجليوفيزياء  �
التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة بها في املؤمترات العاملية 

وإعطاء املوافقات عليها .
اإلشراف على أداء املكامن و تطويرها مبا يضمن أقصى استخراج اقتصادي  �

للنفط و الغاز وفق األساليب العلمية السليمة املبنية على الدراسات املكمنية 
القيام بالزيارات امليدانية ملواقع اآلبار التطويرية املطلوبة للحفر للتأكد من  �

عدم تعارضها مع املنشآت السطحية و مالءمتها لتطوير املكامن املستهدفة.
متابعة و تقييم الدراسات املكمنية و اخلطط املتعلقة بتطوير املكامن النفطية  �

لزيادة معدالت اإلنتاج و االحتياطيات النفطية .
اإلشراف على األنشطة التطويرية لقطاع النفط و الغاز كاملسوحات اجلوفية  �

لقياس الضغط املكمني و اختبارات تدفق اآلبار و بالتالي تقييم أداء املكامن 
و إعداد التقارير اخلاصة بذلك .

إجنازات إدارة التصنيع منها : -
دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة صناعة الكيماويات البترولية و  �
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تقدمي مالحظات مفصلة مبا ورد فيها . 
البترولية مع  � الثروة  لوائح احملافظة على مصادرة  و  متابعة تطبيق قانون 

شركة صناعات الكيماويات البترولية.
جتميع  � طريق  عــن  ذلــك  و  باملراقبة  اخلــاصــة  البيانات  قــاعــدة  حتديث 

وتنظيم البيانات واملعلومات الواردة بالتقارير الشهرية من شركة صناعات 
الكيماويات البترولية .            

الزيارات امليدانية ملواقع عمل الشركات مثل شركة ايكويت و شركة صناعة  �
الكيماويات البترولية و قد مت رفع تقرير فني متكامل بذلك .

املتابعة اليومية والشهرية لطاقات و أداء مصافي التكرير و مصنع إسالة  �
الغاز و معدالت االنتاج للوحدات العاملة و مخزون النفط التي من خاللها 

يتم إعداد التقارير الشهرية السنوية مبساعدة برامج احلاسب اآللي .
دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة البترول الوطنية ومتابعة تقدم  �

البترولية  للمنتجات  املعاجلة  و  بالتكرير  اخلاصة  باملشاريع  العمل  سير 
باإلضافة الى املشاريع املتعلقة مبرافق النقل و التخزين .

)مصفاة  �   KIPIC شركة  مثل  بالشركات  العمل  ملواقع  امليدانية  الزيارات 
الزور ( وشركة البترول الوطنية ) مصفاة ميناء عبداهلل ومصفاة االحمدي( 

و قد مت رفع تقرير فني متكامل بذلك .
رابعا : - برنامج الشئون االقتصادية : -

إجنازات ادارة التخطيط والعالقات الدولية منها : -
الغاز  � و  النفط  لقطاع  العامة  السياسة  اقتراح  في  القرار  متخذي  معاونة 

الدولية  السياسات  ظل  في  التسعيرية  و  اإلنتاجية  السياسات  وبخاصة 
للطاقة .

استراتيجية  � كسلعة  النفط  مكانة  على  للمحافظة  الكفيلة  السبل  اقتراح 
وكمصدر رئيسي للطاقة ، و تعزيز موقع الكويت في األسواق العاملية .
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إبراز املكانة الدولة لدولة الكويت و تقوية دورها في املنظمات و الهيئات  �
األوابك،   ، األوبك  مثل  النفطي  باملجال  العالقة  ذات  الدولية  و  اإلقليمية 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ، ومنظمات األمم املتحدة في مجاالت 

النفط و الطاقة .
معاونة املجلس األعلى للبترول في املهام التي يتوالها و اإلشراف على تنفيذ  �

قراراته.
البرملانية  � و  احلكومية  الهيئات  و  املؤسسات  مع  التنسيق  و  التعاون  توثيق 

و القطاع اخلاص في الشئون ذات العالقة بالثروة و الصناعة النفطية ، 
لالرتقاء بالعمل و تبادل املعلومات و عمل الدراسات و البحوث املتخصصة 

لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة.
املساهمة في عقد الندوات واملؤمترات املتخصصة في النفط والطاقة . �

إجنازات إدارة بحوث الطاقة منها : -
العمل مع متخذي القرار في الوزارة على احملافظة على مستوى األسعار  �

للنفط الكويتي مبا يفي بااللتزامات املالية للدولة ، و احملافظة على مكانة 
النفط كسلعة استراتيجية و كمصدر رئيسي للطاقة .

احتياجات  � تأمني  بشأن  النفطي  القطاع  في  املعنية  اإلدارات  مع  التنسيق 
السوق احمللي من املشتقات البترولية و الغاز و اقتراح سياساتها التسعيرية.

تزويد و تبادل املعلومات مع املؤسسات و الهيئات احلكومية و البرملانية و  �
القطاع اخلاص في الشئون ذات العالقة بالثروة و الصناعة النفطية وعمل 

الدراسات و البحوث املتخصصة بعمل اإلدارة .
العمل على زيادة مساهمة القطاع النفطي في دعم االقتصاد الوطني فيما  �

يخص عمل اإلدارة .
إتباع سياسات إنتاجية و تسعيرية مدروسة و متزنة ضمن منظمة األوبك و  �

بالتعاون مع دولها األعضاء ، للحفاظ على استقرار أسواق  النفط العاملية، 
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و الوضع التنافسي للنفط كمصدر من مصادر الطاقة العاملية الرئيسية . 
على  � التأكيد  و  األوبك  ملنظمة  الوزارية  االجتماعات  في  الفاعلة  املشاركة 

التزام الدول األعضاء بالقرارات التي تتخذها املنظمة .
اجتماعات  � و  ألوبك  التابعة  االقتصادية  اللجنة  اجتماعات  في  املشاركة 

وكذلك  األعضاء  الدول  الواردة من  املعلومات  و  بالبيانات  املتعلقة  اللجان 
جلان دراسات أوبك و أية اجتماعات تختص بالطاقة و النفط .

تقارير الصادرات النفطية من دولة الكويت إلى مناطق العالم . �
تزويد اجلهات احلكومية و اخلارجية ببيانات النفط والغاز احمللية . �
تقارير االستهالك احمللي من النفط و الغاز الطبيعي . �
إعداد تقديرات أسعار النفط و اإلنتاج في املدى القصير واملتوسط ألغراض  �

امليزانية العامة للدولة .
إجنازات إدارة احلسابات النفطية منها : -

إعداد تقديرات اإليرادات النفطية بشكل دقيق للموازنة العامة، بهدف أن  �
احتياجات  وتوفير  التنمية،  للدولة وخطط  املالية  بااللتزامات  الدولة  تفي 
األجيال القادمة وتزويدها إلى املؤسسات والهيئات احلكومية ذات العالقة.

تطبيق الرقابة املالية على إيرادات النفط اخلام و الغاز الطبيعي الناجتة عن  �
الكميات املباعة إلى مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات الدولة األخرى و 

تفعيل الرقابة و ضمانات حتصيلها .
إعداد التسويات املالية اخلاصة مببيعات النفط اخلام و الغاز و املشتقات  �

البترولية مبا يهدف إلى الوصول لإليرادات النفطية الفعلية ، والرقابة على 
خطط و برامج و أنشطة القطاع النفطي .

املتابعة الدقيقة و اإلشراف على عمليات قياس النفط اخلام للتأكد من حجم  �
الرقابة على  ، وتفعيل  التسرب  املنتجة و املصدرة و االبالغ عن  الكميات 
أنشطة القطاع النفطي في قياس النفط و اإلشراف على تأمني السالمة .
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إجنازات إدارة التحليل املالي والتدقيق : -
دراسة و حتليل اخلطط و التقارير املالية و املوازنات التشغيلية والرأسمالية  �

اخلتامية  احلسابات  حتليل  و  دراســة  وكذلك   ، النفطي  القطاع  ألنشطة 
وذلك   ، للبترول  املصدرة  العربية  األقطار  منظمة  عن  املنبثقة  للشركات 

إلبداء الرأي املالي بشأنها .
وفقا لسياسات محاسبية  � لفترة معينة  إعدادها  يتم  التي  البيانات  تدقيق 

خصوصا الشركات الوطنية ذات املصروفات املستردة .
دراسة املشاريع ذات الصبغة املالية املتعلقة باإليرادات و املصاريف وحتليلها  �

و ذلك لتطويرها .



وزارة المواصالت
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وزارة المواصالت
حركة  وتيسير  والبريد  االتصاالت  خدمات  بتوفير  املواصالت  وزارة  تقوم 
التنمية،  النقل مبا يفي احتياجات املواطنني واملقيمني ويتناسب مع متطلبات 
واألنشطه خالل  اإلجنــازات  العديد من  املواصالت حتقيق  وزارة  واستطاعت 
عام 2016 في قطاعات الوزاره حتسب لها على املستويني احمللي واخلارجي 

وذلك على النحو التالي :-
أواًل : قطاع االتصاالت 

توسعة وزيادة سعه عدد اخلطوط في جميع املقاسم احملليه  �
متاشياً مع التوسعة العمرانية واإلسكانية وتوفير سعة اضافيه لعدد  اخلطوط  
الهاتفية  الثابتة في املناطق اجلديدة بلغ إجمالي السعه ملقاسم الوزاره احملليه 
عام 2017 ما يقدر )849 الفاً و523 خط ( وعدد اخلطوط الشغالة )446 الفاً 
و 699 مشتركاً ( مع نهاية عام 2016  مقارنه بنهاية العام املاضي 2015 والذي 
بلغ اجمالي السعه ما يقدر ) 849 الفاً و 213 خط ( بنسبة ارتفاع السعه قدرها 
0.036 % وعدد اخلطوط الشغالة ) 470 الفاً و 219 مشتركاً ( بنسبة انخفاض 

تقدر 5 % حيث يبلغ معدل انتشار الهاتف ب ) 11 ( هاتف لكل مائة نسمه . 

نسبة االنتشار لكل 100 نسمهعدد اخلطوط الشغالهعدد السكانالسنه

10.64 %4،200446،699 مليون2016
11.76 %4،000470،219 مليون2015

مشروع  األلياف الضوئية �
عامليه  تكنولوجيا  أحــدث  يعتبر  الــذي  و  الضوئية  األلياف  شبكه  مشروع 
 Optical Fiber( الضوئية  األلياف  تقنية  باستخدام  االتصاالت  مجال  في 
Technology(  عوضاً عن االسالك النحاسية مما يساعد على توفر خدمات 
مضافه وتطوير جودة الصوت والفيديو والبيانات وخدمات الوسائط املتعددة 
الضوئية  األلياف  شبكه  حتديث  مت  قبل.  عما  أكبر  وبجوده  عالية  بسرعه 
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واالنترنت في مرحلتها الثانيه بقيمه اجماليه تصل الى 22 مليون دينار كويتي 
سكنيه  وحده  الف   34 لتغطيه   )IMS( اجلديد  النظام  الى   )NGN( نظام  من 
تشمل مناطق عده منها السالم - حطني - سعد العبداهلل - الزهراء وغيرها 

من مناطق دولة الكويت . 
ثانيًا : قطاع اخلدمات الدوليه 

تهدف وزارة املواصالت إلى جعل دولة الكويت مركزاً لالتصاالت اإلقليميه 
والدوليه لنقل الصوت والبيانات عن طريق ربط شبكة وزارة املواصالت الدوليه 
بعدد من الكوابل الدوليه البريه والبحريه مع الدول املجاوره األمر الذي يساعد 
خالل  من  ذلك  ويتحقق  واالنترنت  االتصاالت  حركه  واستقرار  تثبيت  على 

املشاريع واإلجنازات التاليه :-
الوصالت البريه : 

 الكابل البري بني الكويت و اململكة العربية السعودية ) MOBIL ( يقوم برط  �
دولة الكويت مع اململكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب مع شركة 

موبايلي وعليه دوائر املؤجره للشركات.  

الكابل اإلجماليةنوع اخلدمةالكابل ) الوصلة (

X STM-64 8 نصف دائرة الكابل البري الكويت والسعودية
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الكابل البري بني الكويت واململكة العربية السعودية )STC( اجلديد مسار  �
)النويصيب – اخلفجي والساملي – الرقعي ( سعة ) 2XSTM-64(  يقوم 
املسار اجلديد بربط دولة الكويت واململكة العربية السعودية عبر منفذي 
النويصيب والساملي  وكذلك تزويد بعض املناطق النائية واحلدودية باخلدمات 
والسعه اإلجمالية للمسار القدمي هي 2X10G  والسعه اإلجمالية للمسار 
الوزارة والدوائر املؤجره  الكابل دوائر  2X40G وتوجد على  اجلديد هي 

للشركات  وبعض الدوائر احمللية . 
�  :)STM-64( مسار اجلهراء والعبدلي )STC( الكابل البري بني الكويت والعراق

يربط دولة الكويت مع  العراق عن طريق منفذ العبدلي الى منطقه البصرة.
وصله الكويت مع هيئة الربط الكهربائي اخلليجي GCCIA مساري املبنى  �

املركزي ومقسم رأس الساملية.
 الوصالت البحرية : 

الكابل البحري اخلليجي FOG من أهم الوصالت البحرية الدولية ويربط  �
  FLAG دول اخلليج بعضها مع بعض كما يرتبط مع كوابل عامليه أخرى مثل
)امــارة  املتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول طريق  عن   ،SMW3،SMW4
فجيره( وقد مت تطوير سعه الكابل اإلجمالية من ST M-32 لتصبح 256 

. XSTM1

الكابل البحري العاملي  ) FALCON  (  امتالك سعات على الكابل الفالكون  �
الدولي على املستوى STM16 وقد مت تطوير األجهزة اخلاصة باملشروع 
مع  الكويت  ويربط   STM-1 on GULF 32 اإلجمالية   السعه  لتصبح 

 .FLAG&FALCON  شبكه من الكوابل البحرية وهو جزء من
الكوابل  � من  شبكه  مع  الكويت  دولــة  يربط   GBI العاملي  البحري  الكيبل 

الدولية على مستوى 8XSTM  - 64- وقابله للزيادة في املستقبل وموزعه 
على جميع محطات االنزال لكي يتم تشغيل سعات دوليه بني هذه الدول 
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وتستخدم لنقل خدمات االتصاالت الدولية ونقل البيانات واالنترنت وقد 
مت ادخال النظام فعلياً بتاريخ 2012/2/15 

�  STM16 مستوى  على  البلدين  يربط  /ايــران  الكويت  البحري  الكيبل 
والذي يوفر جميع خدمات االتصال بني البلدين باالضافه إلى نقل دوائر 
عبر الدول املجاوره الكيبل خارج اخلدمه من تاريخ 2014/11/25 بسبب 

أعطال داخل اجلزء البحري على مسافات مختلفة . 
ثالثا : قطاع البريد

املؤجرعدد صناديق البريدعدد مكاتب البريد البريدالعام

201670131،86043،709

33 %نسبة املؤجر

رابعًا : قطاع نظم املعلومات
التي  � اخلدمات  يعكس  والــذي  االنترنت  شبكة  على  ــوزاره  ال موقع  تطوير 

تقدمها الوزاره للمشتركني حيث تتوفر خدمة الدفع االلكتروني  لتحصيل 
بعد   K-NET بطاقة  بواسطة  للمشتركني  الثابته  الهواتف  فواتير  مبالغ 
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االستعالم عن كشف رصيد الهاتف وخدمات معلوماتيه أخرى  ومت توفير 
بريد الكتروني خاص ملوظفي وزارة املواصالت لغرض املراسالت الداخليه 
ضمن خطة الوزاره نحو تفعيل دور املوظف الشامل ومفهوم دور احلكومه 

االلكترونيه من تيسير إجراء املعامالت عبر شبكة االنترنت .
الآللي في  � لتركيب وصيانه واصالح اجهزة احلاسب  الفني  الدعم  تقدمي 

مختلف اإلدارات واألقسام التابع لوزارة املواصالت . 
خامسًا : قطاع املاليه

بلغت االيرادات احملصله من خدمات الوزاره للسنه املاليه 2016/2015

االيراد ) الدينار الكويتي ( العام

2016/2015155،244،609
2015/2014154،848،762

سادسًا : قطاع التخطيط
ادارة التخطيط العام واملتابعه : 

إعداد اخلطة اخلمسية ومتابعة خطة التنمية لوزارة املواصالت .  �
اصدار الدليل اإلحصائي السنوي 2017/2016 والذي مت إعداده من قبل  �

مراقبة املعلومات واإلحصاء بقسميها املعلوماتي واإلحصائي وذلك بالتعاون 
مع قطاعات الوزاره من مختلف االدارات واألقسام .  

متابعة برنامج عمل احلكومه خلطة التنميه للسنوات الثالث القادمه من  �
قبل مراقبة التخطيط . 

سابعًا : قطاع الشئون اإلداريه والقانونيه
ادارة التدريب : 

التدريبيه متنوعه لتخدم جميع القطاعات املختلفه  � البرامج  جاءت طبيعة 
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في وزارة املواصالت فمنها : ) دورات اداريه-  دورات حاسب آلي- دورات 
فنيه- دورات قانونيه - دورات ماليه( 

مت تنظيم ) 113 ( دوره شارك فيها ) 903 ( متدرب وفيما يلي بيان بأعداد  �
املتدربني : 

أعداد املتدربنينوع الدوره

389اداريه
369فنيه

14 مالية
29قانونيه

102حاسب آلي
903املجموع
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وزارة التربية
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وزارة التربية 

التوجيه الفني للتربية الكشفية 
بعض اجنازات جميع املراحل ) األشبال ، الفتيان ، املتقدم أكتوبر/ سبتمبر/

نوفمبر/ ديسمبر 2016م-  يناير / فبراير/ مارس /أبريل 2017م( منها :
مالحظات األعداد املشاركة التاريخ جهة التنفيذ البرنامج م

الفتيان )جميع الفرق( سبتمبر 2016م  التوجيه
الفني

 االجتماع
األسبوعي 1

األشبال )جميع الفرق
الفتيان )جميع الفرق(
املتقدم )جميع الفرق(

2016/10/21م
2016/10/13م
2016/10/10م

 مركز
 التدريب
الكشفي

 االجتماع
 العام للقادة
والقائدات

2

الفتيان ) جميع الفرق( 2016/10/5م
 مركز

 التدريب
الكشفي

يوم املعلم 3

املتقدم ) جميع الفرق ( 2016/10/21م  التوجيه
الفني

 تنظيف
الشواطئ 4

الفتيان )جميع الفرق ( 2016/10/30م
 مركز

 التوجيه
الفني

 أسبوع
التخضير 5

الفتيان 2016/11/6م  التوجيه
الفني

 إطفاء أخر
بئر 6

 االجتماع
األسبوعي

الفتيان )جميع الفرق (
املتقدم ) جميع الفرق( 2016/12/15م  التوجيه

الفني
 اجتماع قادة

الفرق 7



202

األشبال ديسمبر  2016م
 مركز

 التدريب
الكشفي

 زيارة للمركز
العلمي 8

الفتيان) جميع الفرق(
املتقدم )78 كشاف (

-19
2017/1/25م

 التوجيه
 الفني العام

 للتربية
الكشفية

 املخيم
 الكشفي
 السنوي
الـ70

9

الفتيان )جميع الفرق(
املتقدم ) 20كشاف( 2017/1/28م

 محافظة
 مبارك
الكبير

 املشاركة
 باالحتفاالت

  الوطنية
ورفع العلم

10

املتقدم )جميع الفرق ( 207/1/30م  التوجيه
الفني

 اجتماع
 عام للفرق
الكشفية

11

األشبال)جميع الفرق(
الفتيان  )جميع الفرق(
املتقد م)60 كشاف( 2017/2/10

 التوجيه
الفني

 املشاركة في
 احتفاالت

 الدولة باألعياد
 الوطنية افتتاح
 كرنفال هال

فبراير

12

األشبال ) جميع الفرق(
الفتيان )جميع الفرق(
املتقدم )20 كشاف( 2017/2/15  املنطقة

التعليمة

 احتفاالت
 املنطقة
 التعليمية

 في األعياد
الوطنية

13
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األشبال )جميع الفرق( 2017/2/15  التوجيه
الفني

 رحلة نهاية
 األسبوع
 الثالثة

لألشبال
14

 سوق
املباركية

الفتيان)جميع الفرق(
2017/2/17 املتقدم  التوجيه

الفني

 رحلة نهاية
 األسبوع

الثالثة للفتيان
 ومشاركة
املتقدم

15

األشبال )جميع الفرق (
املتقدم )جميع الفرق(

2017/3/22م
2017/3/2م

 التوجيه
الفني

 يوم اإلخوة
الكشفي 16

الفتيان)جميع الفرق(
املتقدم )جميع الفرق (

2017/3/24م
2017/4/10م

 التوجيه
الفني

 تنظيف
الشواطئ 17

الفتيان 2017/4/7م
 مركز

 التدريب
الكشفي

 يوم الصحة
العاملي 18

 التقييم
النهائي املتقدم 2017/4/3م  التوجيه

الفني
 اجتماع

 قادة الفرق
الكشفية

19

    جميع الفرق الكشفية
)األشبال /الفتيان /

املتقدم(

2017/4/6م

 التوجيه
 الفني العام

 للتربية
 الكشفية
 + التوجيه

الفني

 احلفل
اخلتامي 20



204

ادارة العالقات العامة و اإلعالم التربوي 
األنشطة و اخلدمات و الفعاليات التي قامت بها  إدارة العالقات و اإلعالم 

التربوي في وزارة التربية خالل السنة 2017/2016 م منها:

1- اختبارات الثانوية العامة

اختبارات  � قبل  التعليمية  املناطق  عموم  مــدراء  مع  مصوره  لقاءات  عمل 
الثانوية العامة  ملعرفة عملية سير جلان االختبارات

حول   � التربية  وزارة  وكيل  العالي  التعليم  ــر  ووزي التربية  وزيــر  مع  . لقاء 
استعدادات  الوزارة  الختبارات الثانوية العامة.

عمل لقاءات مع مسؤولي الوزارة و موجهي عموم املواد وأخذ منهم نصائح  �
وارشادات مفيدة التي تساعد الطلبة ألداء االختبار.

تصوير و توثيق فوتوغرافي الختبارات الثانوية العامة. �
تصوير وأعداد فيديو مصور المتحانات الثانوية العامة و لقطات مصورة   �

سير  عملية  لتوضيح  الكنترول  جلان  داخــل  وأيضا  االختبار  جلان  داخــل 
تصحيح أوراق االختبار ومتابعة  اإلحصائيات  اليومية مع الكنترول   العلمي 

واألدبي طوال فترة االختبارات.
لوزير  � كاملة  بتغطية  نقوم  العامة  الثانوية  نتائج  إعالن  بالنسبة حلفل  أما 
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العامة واالتصال على  الثانوية  نتائج  أثناء إعالن  العالي  والتعليم  التربية  
الطلبة األوائل املتفوقني للقسمني العلمي واألدبي و املعهد الديني و النقل 

املباشر للحدث.
تغطية إعالمية حلفل تكرمي الطلبة املتفوقني للعام الدراسي 2017/2016  �

م ونقل احلفل مباشرة على وسائل التواصل االجتماعي.
2- التغطيات اإلعالمية

نقوم بتغطية جميع الفعاليات و األنشطة داخل املدارس في جميع مراحلها  �
من رياض األطفال و االبتدائية و املتوسط و الثانوية .

نقوم  بنشرها في  الصحف  اليومية  وسائل  التواصل  االجتماعي  وعمل   �
لقاءات  مع مدراء املدارس و الهيئة اإلدارية و التعليمية داخل املدارس . 

تغطية الفعاليات باملناطق التعليمية الست مثل 0 افتتاح صالة املراجعني -  �
افتتاح مدارس جديدة (

تغطية جوالت وزير التربية و التعليم العالي التفقدية في املدارس لإلطالع  �
على  استعدادات املدارس لبداية العام الدراسي و االختبارات.

3- املؤمتر الطالبي الوطني األول للمرحلة الثانوية
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عمل اخلطة اإلعالمية قبل انطالق املؤمتر الطالبي الوطني األول. �
اخذ التصاريح من املسئولني عن انطالق املؤمتر الطالبي الوطني األول. �
مت جتهيز القاعات للمؤمتر الطالبي . �
مت التنسيق مع الصحف و التلفزيون و اإلذاعة لعمل التغطيات اإلعالمية  �

الالزمة.
و مت تغطية افتتاح املؤمتر إعالميا ونشره في سائل التواصل االجتماعي  �

اخلاص و الرسمي بوزارة التربية.
4- وسائل التواصل االجتماعي

تقوم إدارة العالقات العامة و اإلعالم التربوي بنشر جميع التغطيات عبر 
التربية  حيث يتم نشر  التابعة لوزارة  التواصل االجتماعي املختلفة و  وسائل 
كل ما يتعلق في وزارة التربية من إعالنات و قرارات وزارية على مواقع وزارة 

التربية الرسمية.

إدارة املكتبات: 

املشاركة في معرض الكويت الدولي 41  للكتاب الذي ينظمه املجلس الوطني  �
للثقافة و الفنون و اآلداب الذي أقيم في الفترة من 16- 26 نوفمبر 2016 
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، و قد دأبت اإلدارة على متثيل وزارة التربية بجناح يتم جتهيزه سنويا يضم 
أبرز إصدارات  إدارة املكتبات و الوزارة إضافة إلى مناذج من كتب املناهج 

الدراسية و توزيع هدايا رمزية لزوار اجلناح . 
املشاركة في املعرض الذي أقامه قسم علوم املكتبات و املعلومات - كلية  �

ضمن   2016 نوفمبر   29-28 بتاريخ  الكويت  جامعة  االجتماعية-  العلوم 
فعاليات احتفالية القسم مبرور عشرون عاما على إنشاءه، و من خالله مت 
التعريف بأنشطتها و  توزيع بعض إصدارات اإلدارة على زوار اجلناح مع 

خدماتها . 
تنظيم 5 ورش عمل ألمناء املكتبات العاملني في املكتبات املدرسية للتدريب  �

زمني  برنامج  إعــداد  مت  قد  و   املكتبة،  في  اآللــي  النظام  استخدام  على 
تشغيل  على  تعليمية  مناطق   5 ل  تابعة  مدرسية  مكتبة   40 عدد  لتدريب 
الفهرس  املتاحة على  املعلومات  البحث عن مصادر  النظام اآللي و كيفية 
التي ميكن تطبيقها  العمليات  بشكل دقيق  و اإلعارة اآللية و غيرها من 

باستخدام الفهرس اآللي باملكتبة. 
توفير النواقص من احتياجات املكتبات املدرسية  حيث مت شراء و توزيع  �

أجهزة و ملصقات الترميز العمودي على 50 مكتبة مدرسية ضمن مشروع 
املكتبة االلكترونية لتشغيل النظام اآللي ، و ذلك متاشيا مع سياسة الوزارة 

في التعليم االلكتروني  . 
الدراسي  � للعام  العربي  القراءة  حتدي  ملشروع  املصاحب  الكتاب  معرض 

بنات  املتوسطة  اليمان  بنت  فاطمة  مبدرسة  اقيم  الــذي   2017-2016
مبنطقة حولي التعليمية شارك فيه وزارة التربية واحتاد الناشرين العرب 
ومشروع حتدي القراءة العربي بدعم من سمو الشيخ محمد بن راشد ال 

مكتوم حاكم دبي من تاريخ 12-22 ديسمبر 2016م .
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قسم االنشطة االجتماعية ) ادارة االنشطة املدرسية ( : 

تسعى وزارة التربية لتحقيق عدة أهداف تربوية تساعد الطالب على معرفة  �
البيئة احمليطة به وبث روح الوالء واالنتماء للوطن من خالل زياراته ملرافق 
على  منا  وذلك حرصا  بها  العامل  املصانع  و  والشركات  ومنشآتها  الدولة 
الزيارات مصنفة  تلك  ترتيب  لذا مت  البيئة،  مع  اإليجابي  التفاعل  حتقيق 
حسب الفئات العمرية و مبا يخدم املنهج املدرسي، وذلك على النحو التالي:

1- مرحلة رياض األطفال :
املسجد الدولة الكبير - متحف التراث البحري الكويتي - دار رعاية املسنني 
- متحف الكويت الوطني - املخابر اآللية - الشركة الوطنية إلنتاج وجتارة املواد 
الغذائية  ) دانية ( - مكتبة الكويت الوطنية - الشركة الكويتية لتعليم قيادة 

السيارات  - متحف شرطة الكويت - متحف القصر األحمر.

2- املرحلة االبتدائية :
بيت  متحف   - القوة اجلوية  تاريخ  متحف   - مبارك  الشيخ  متحف  كشك 
ديكسون - مكتبة البابطني املركزية - املركز األمريكاني الثقافي ) دار اآلثار 
املركز   - الكويت  نفط  شركة  معرض   - القبس  جريدة  مقر   -  ) اإلسالمية 
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البيئي - متحف كي ال ننسى )متحف بيت الكويت لألعمال الوطنية( - متحف 
مكتب   - العثمان  بيت  متحف   - التقليدية  و  القدمية  و  التاريخية  السيارات 
الشهيد - متحف التعليم النظامي ) املدرسة املباركية ( - متحف شهداء القرين 

- مكتبة ماما أنيسة - حديقة الشهيد.

3- املرحلة املتوسطة :
متحف طارق السيد رجب للخط اإلسالمي ) دار جيهان ( - شركة املطابع 
األحمر  الهالل  جمعية   - البناء  ملواد  الوطنية  الصناعات  شركة   - العصرية 
الكويتي - إدارة التأهيل املهني للمعاقني - بنك الدم املركزي - مصنع البسكويت 
- مجلس األمة - متحف الفن احلديث - متحف حامد الفزيع للتراث الكويتي - 
إدارة رعاية األحداث - معهد التمريض - شركة صناعة األنابيب واخلدمات 
و  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة   - اجلامعية  السالم  مدينة صباح   - النفطية 

الثروة السمكية -  كلية العلوم ) املركز النانوسكوب (.
4- املرحلة الثانوية :

الكويت  مؤسسة   - املياه  لتقطير  الشويخ  محطة   - السجاد  شركة صناعة 
جامعة   -  ) كونا   ( الكويتية  األنباء  وكالة   - مخبز صبحان   - العلمي  للتقدم 
الكويت  كلية   - العاملية  الكويتية  القانون  كلية   - الطلبة  عمادة شؤون  الكويت 

للعلوم والتكنولوجيا - بنك الكويت الوطني - معهد الكويت لألبحاث العلمية.
باإلضافة إلى :

عقد محاضرات توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية . -
مسابقات رواد األعمال بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الشباب والرياضة -
التعاون مع مؤسسة اإلنتاج البرنامج املشتركة لدول اخلليج العربي )افتح يا سمسم (. -
الطيران  - مهندسي  و  الطيارين  جمعية   - العلمي  املركز  مع  التعاون 

و  تعليمية  مؤسسة   ( كيدزانيا  مؤسسة   - احليوان  حديقة   - الكويتية 
ثقافية وترفيهية (.
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ادارة التقنيات التربوية 

> معرض النمل

> مخيم السالم السبعني                                      > محمية اجلهراء 2017م

إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية:
مراقبة اخلدمات االجتماعية

أواًل: قسم الدراسات والتخطيط واملتابعة
استكمال دراسة واقع التعثر الدراسي لدى طالب املرحلة املتوسطة - بدولة  �

الكويت
املكتبة الكترونية اخلاصة بقسم الدراسات �
تنفيذ خطة برامج تدريبية للعاملني بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية  �
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من مبدأ الشراكة املجتمعية بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط
برامج تدريبية للباحثني االجتماعيني بامليدان �
االحتفال »باملوظف املثالي« بإدارة اخلدمة االجتماعية   �
كتيب حول دور الباحث االجتماعي في احلد من املشكالت السلوكية �
كتيب حول دور الباحث االجتماعي في العمل مع اجلماعات في املجال املدرسي �

ثانيًا: قسم املساكن الداخلية للطالب واملعلمات
اليوم  � فعاليات  في  واملشاركة  اجلــدد  للطالب  اإلرشادية  التهيئة  برنامج 

املفتوح
املسجد  � ألنشطة  التاسع  الدولي  »الشعوب  ملتقى  في  الطالبات  مشاركة 

الكبير« بفندق كروان بالزا.
الكبير  � املسجد  باإلسالم  والتعريف  اجلاليات  مراقبة  وبرامج  أنشطة  بدء 

داخل وخارج السكن .
بدء أنشطة املرشدات الدينيات التابعات إلدارة التعليم الديني. �
تنفيذ خطة األنشطة الترفيهية خالل عطلة نصف العام )أبراج/اجلزيرة  �

اخلضراء /حولى بارك /حديقة الشعب /مجمع البوليفار  وغيرها .
شاطئ  � و  الشويخ  وحديقة  بوليفار  وحديقة  القادسية  ملعب  إلــى  رحلة 

الفنطاس وملعب الصابون وإقامة مخيم  
العبدلى  ومسجد القمالس وحديقة  � البيئي و زيارة ملزارع    زيارة املركز 

القادسية وجمعية الشيخ عبداهلل النوري وجمعية العون املباشر 
العطاء«  � »كويت  بعنوان  الدراسية  املنح  وطالبات  لطلبة  تكرمي  إقامة حفل 

واالحتفال باألعياد الوطنية لدولة الكويت  احلبيبة 
حضور حفل املنشد البريطاني سامي يوسف واالحتفال باليوم  العاملي للغة  �

للفنان حمزة بونو ومشاركة الطالبات في  العربي  العربية ومعرض اخلط 
معرض »دهنا مبكبتنا« للمنتجات الصناعية باملعهد الديني .

ندوة علمية بعنوان »املواقع األثرية املؤرخة بالفترة ما  قبل اإلسالم  والفترة  �
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اإلسالمية في شبه اجلزيرة العربية«.   
حضور محاضرة وسائل نشر الدعوة اإلسالمية للدكتور /خالد سلطان السلطان. �

  ثالثًا: قسم متابعة احلاالت الفردية املتخصصة :
الطالب  � لرعاية  االجتماعية  اخلدمة  سكن  لطلبة  وبــرامــج  خطة  وضــع 

الكويتيني خالل الصيف .
مشروع الشراكة االجتماعية مع الشرطة املجتمعية �
استكمال احللقات النقاشية اخلاصة بامللتقى التربوي الثاني حتت عنوان    �

» ثقافتي القانونية حتميني«.
إصدار بروشور عن دور الباحث مع احلدث بعد اإلفراج عنه �

مراقبة اخلدمات النفسية
أواًل : قسم تقنني االختبارات واملقاييس والبحوث التخصصية

اإلعداد والتطبيق ملقياس الذكاء الوجداني مقياس الرعاية الوالدية   �
املقياس  � بتطبيق   ) الطبعة اخلامسة   ( تقنني مقياس وكسلر  املشاركة في 

للمرحلة االبتدائية واملتوسطة
إعداد  بحث عن  اضطراب االنتباه و فرط احلركة �
املشاركة في عمل ورش عمل للهيئة التدريبية و أولياء األمور و قائدات و  �

زهرات و مرشدات بعنوان تأثير شبكات التواصل / الضغوط النفسية / أنا 
حر

ثانيًا: قسم عالج احلاالت النفسية املتخصصة  
الوقاية  � التعاطي وسبل  »التعرف على مواد  مت  إعداد ورشة عمل بعنوان 

واملواجهة« .
التعامل معهم( مبدرسة خيطان  � وكيفية  التعلم  ورشة عمل عن )صعوبات 

النموذجية بننت .
)الذكاء  � بعنوان  محاضرة  والنفسية  االجتماعية  اخلدمات  ادارة  ملتقى 
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االجتماعي مفتاح التواصل مع اآلخرين (. 
مشروع غراس )برنامج إعداد وتدريب املتدربني الدولي املعتمد -  ورشة  �

عمل مرافقة  مثقفي األقران الشباب ( . 
ثالثًا: قسم التدريب واإلعداد  املهني

مت تدريب الباحثني النفسيني املبتدئني على مقياس وكسلر الكويت لذكاء  �
األطفال.

مت تدريب الباحثني النفسيني املبتدئني على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء �
وكسلر  � مقياس  على   ) التعليمية  املناطق   ( النفسيني  الباحثني  تدريب  مت 

الكويت لذكاء األطفال
دورة تدريبية كيفية كتابة التقارير النفسية للباحثني النفسيني في املناطق  �

التعليمية
دورة تدريبية على مقياس wpssi لذكاء أطفال ما قبل املدرسة املرحلة  �

االبتدائية
مكتب اإلمناء االجتماعي �
ورش عمل على اختبار متاهات بورتيوس ورسم الرجل للباحثني النفسيني  �

املبتدئني في قسم اإلعداد والتدريب املهني .
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وزارة التعليم العالي
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وزارة التعليم العالي
ادارة العالقات الثقافية : 

قسم التبادل الثقافي : 
الدورة الرابعة للجنة العليا املشتركة الكويتية - القطرية خالل الفترة من  �

10-11/ 2016/1م في العاصمة القطرية الدوحة . 
خالل  � الهنغارية   - الكويتية  املشتركة  العليا  للجنة  الثانية  الــدورة  اجتماع 

الفترة 27- 2016/1/28م في دولة الكويت . 
االجتماع الثامن ملجموعة التوجيه املشتركة الكويتية - البريطانية )لندن(  �

خالل الفترة من 25-26 2016/5م . 
اجتماع احلوار االستراتيجي بني دولة الكويت والواليات املتحدة االمريكية  �

في 2016/10/21م ) واشنطن ( . 
اجتماع اخلطة االستراتيجية لعمل جلنة وزراء التعليم العالي بدول املجلس  �

في  مقر االمانة العامة بالرياض خالل الفترة من 20-21/ 11/ 2016م .
والعمل  � االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  التعاون  بروتوكول  ملناقشة  اجتماع 

بتاريخ 2017/1/30م .
االجتماع الرابع لفريق عمل اخلطة االستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي  �

و البحث العلمي بدول املجلس خالل الفترة من 15-3/16/ 2017 بسلطنة 
عمان .

البريطانية  � الكويتية  املشتركة  التوجيه  ملجموعة  التاسعة  الــدورة  اجتماع 
خالل الفترة من 15-/2017/3 بدولة الكويت .

اجتماع مجموعة العمل املعنية بالشؤون القنصلية و اجلمارك و أمن احلدود  �
باحلوار االستراتيجي بني دولة الكويت و الواليات املتحدة االمريكية بدولة 

الكويت بتاريخ 2017/3/22 .
اجتماع الدورة التاسعة العليا املشتركة بني دولة الكويت و مملكة البحرين  �
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خالل الفترة من 2017/4/16-15 .
األعوام  � في  املوقعة  التنفيذية  البرامج  و  التفاهم  مذكرات  و  االتفاقيات 

: 2017/2016
بني  - العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  مجال  فــي  التعاون  اتفاقية 

حكومة دولة الكويت و حكومة دولة قطر املوقعة في الدوحة بتاريخ 
.2017/1/11

التعليم العالي بني حكومة دولة الكويت و حكومة  - اتفاقية في مجال 
الواليات املكسيكسة املتحدة املوقعة بتاريخ 1/20/ 2016.

مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي بني  -
الكويت و الطاجيكستان املوقعة بتاريخ 5/15 /2016 .

بروناي  - سلطنة  حكومة  و  الكويت  دولــة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة 
دار السالم في مجال التعليم العالي و البحث العلمي املوقعة بتاريخ 

.2016/10/11
اتفاقية بني حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية أوزباكستان في  -

بتاريخ  الكويت  بدولة  املوقعة  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  مجال 
.2017/2/8

قسم املنح الدراسية :
املشاركة في معرض التعليم Kuwait Eduex في أرض املعارض الدولية  �

خالل الفترة من 2017/4/10-8.
املشاركة في معرض الفرص الدراسية و الدراسات العليا بجامعة الكويت  �

خالل الفترة من 2017/6/14-12.
قسم املكاتب األهلية: 

امللتقيات التعليمية التي مت زيارتها خالل عام 2016-2017 منها : )معرض  �
اجلامعات الكندية  - معرض اجلامعات االمريكية - يوم مفتوح للجامعات 
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جلامعة  استشارية  جلسة   - البريطانية  للجامعات  معرض   - االجنبية 
بورتسموث - املعرض الطالبي الثقافي الفرنسي األملاني - معرض جامعة 
معرض   - العليا  والدراسات  الدراسية  الفرص  معرض   - االهلية  عمان 
للجامعات البريطانية والكندية واالمريكية - معرض كيف احدد مستقبلي 

- معرض اخلريف للتعليم العالي (. 
االجتماعات املنعقدة عام 2017م :

االجتماع اخلاص بتحديد آلية ملكافحة مكاتب تسجيل الطلبة املخالفة بني  �
وزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة االثنني 2017/2/13م. 

القرارات الصادرة املنظمة لعمل القسم : 
قرار رقم )90( بتاريخ 2017/4/23م اخلاص بالزام كافة االفراد والشركات  �

من  مسبقة  موافقة  على  للحصول  االهلية  الثقافية  واملكاتب  واملؤسسات 
وزارة التعليم العالي القامة اي ملتقى داخل دولة الكويت . 

ادارة البعثات 
زيارة املكاتب الثقافية  �
املشاركة في املؤمترات اخلارجية اخلاصة بالطلبة والتعليم .  �
دراسة احتياجات سوق العمل خلطة التنمية .  �
متابعة الطالب الدارسني في اخلارج على نفقة الوزارة ونفقتهم اخلاصة  �

واجلهات التي تشرف عليها الوزارة 
زيارة املدارس احلكومية واخلاصة واقامة عرض تفصيلي خلطة البعثات  �

بنت  ثانوية جمانة   ( املدارس  من هذه  الطلبة  استفسارات  على  واالجابة 
ابي طالب - مدرسة الرؤيا ثنائية اللغة - ثانوية محمد عبد اهلل املهيني 
- مدرسة البكالوريا األمريكية - االجنليزية احلديثة - العاملية االمريكية 

وغيرها ( . 
) معرض  �  : بالدراسة في اخلارج منها  تتعلق  التي  املعارض  وزيــارة  اقامة 

ثانوية  ثانوية انس بن مالك- معرض مدرسة روض الصاحلني - معرض 
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جمانة بنت ابي طالب وغيرها( .
ادارة معادلة الشهادات العلمية : 

استقبال املراجعني الراغبني بطلب معادلة شهاداتهم العلمية الصادرة من  �
دولة الكويت . 

التاكد من صحة البيانات الواردة في الشهادات اخلارجية من خالل املكاتب  �
الثقافية .

من  � التاكد  بعد  احلكومية  بالقطاعات  املعينني  الوافدين  شهادات  معادلة 
صحتها .

في  � التعيني  لغرض  وذلك  املبتعثني  للطلبة  االمر  يهمه  ملن  معادلة  اجــراء 
الوظائف العامة بقسميها العربية واالجنليزية .  
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وزارة الشئون االجتماعية
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وزارة الشئون االجتماعية

أوال ــ قطاع الرعاية االجتماعية :
إدارة رعاية األحداث :

وبدار  �  7 االستقبال  بدار  2016م  عام  نهاية  في  األحــداث  نزالء  عدد  بلغ 
الضيافة االجتماعية 3 وبدار املالحظة 20 وبدار الرعاية االجتماعية 34 

وبدار التقومي االجتماعي 5 وبدار املراقبة االجتماعية 311 .
بلغ عدد املستفيدين من اخلدمات التابعة لإلدارة 2448 حدث . �
تنظيم دورات تدريبية و رحالت وعمل ندوات ومحاضرات توعوية إرشادية  �

وتثقيفية لنزالء ونزيالت الدور التابعة لإلدارة ، واملشاركة في االحتفاالت 
والفعاليات في املناسبات الدينية والوطنية وإقامة األنشطة التربوية الهادفة.

إدارة رعاية املعاقني :
بلغ عدد املستفيدين من خدمات اإلدارة حوالي 767 حالة منها 543 حالة  �

رعائية إيوائية، 224 رعاية نهارية .
تقدمي عدد 33 دورة تدريبية للنزالء و 12 ندوة ومحاضرة واملشاركة بعدد  �

4 معسكرات ، 3 مؤمترات ، 6 معارض .
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إقامة عدد 32 نشاط داخل قطاع الرعاية االجتماعية واملشاركة بعدد 25  �
نشاط خارج القطاع .

ادارة احلضانة العائلية :
بدار  � املتواجدين  االطفال  وعــدد  حالة   610 احملتضنني  األبناء  عدد  بلغ 

االطفال 36 طفل و دار الفتيات 12 فتاة وعدد املتواجدين بدار الضيافة 94 
حالة واملستقلني عن دور االيواء 190 حالة و عدد أبناء الكويتيني باخلارج 

70 حالة .
�  142 ، منها  1012 حالة  اإلدارة حوالي  املستفيدين من خدمات  بلغ عدد 

رعاية إيوائية و 181 رعاية منزلية و 689 رعاية الحقة .
 استخراج وجتديد عدد 15 بطاقة مدنية و 15 جواز سفر ، و 5 شهادات  �

جنسية و 2 شهادة ميالد و 190 ملن يهمه األمر.
اشراك عدد 150 من األبناء في دروس تقوية ، و 25 زيارة ملتابعة األبناء في  �

املدارس وإدخال 7 أبناء بدورات مختلفة.
إدارة رعاية املسنني :

بلغ عدد املستفيدين من خدمات اإلدارة 3234 نزيل ونزيلة ، منها 27 رعاية  �
إيوائية و 2307 للخدمة املتنقلة .

بلغت عدد الزيارات التي قام بها قسم اخلدمة املتنقلة في جميع احملافظات  �
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عدد 36116 زيارة .
بينما  �  ، واملتنقلة  اإليوائية  الرعاية  3219 كويتي من خدمات  استفاد عدد 

قدمت اإلدارة الرعاية اإليوائية لعدد 9 غير محددي اجلنسية ، و 2 مجلس 
التعاون ، و 4 وافدون .
إدارة التوعية و اإلرشاد :

قام قسم االرشاد رجال بإقامة الدروس واحملاضرات عدد 699 واجللسات  �
اخلارجية  والرحالت   1835 عدد  واجلمع  والصلوات   12 عدد  االرشادية 
وحلقات   19 عدد  والرياضية  والثقافية  الترفيهية  واملسابقات   28 عدد 

القرآن الكرمي 281 .
بلغ عدد املشاركات في مشروع رشادي  حلفظ القرآن الكرمي الذي يقدمه  �

قسم االرشاد نساء في جميع الدور 71 حافظة ، و عدد املستفيدات من 
برامج و أنشطة  مشروع سبيلي  عدد 79 مستفيدة .

قام قسم الدراسات بإعداد 20 نشرة و 5 مطبوعات ومجالت وإلقاء دروس  �
ومحاضرات عدد 8 و بحث واحد و 6 جهود.

إدارة املركز الطبـي التأهيـلـي :
على  � املترددة  احلــاالت  وعدد   ،1152 التمريضية  الرعاية  نزالء  عدد  بلغ 

عيادات األسنان 8032 حالة مت عالجها .
بلغ عدد الوصفات املصروفة في الصيدليات التابعة للمركز 45087 وصفة  �

، و عدد التحاليل املخبرية داخل املركز 8350 ، وخارجها مبختبرات وزارة 
الصحة عدد 5041 وعدد الفحوصات املخبرية 3378 بجميع املختبرات.

إدارة الـتـأهيـل املهنـي للمعاقني :
بلغ عدد املتدربني باملركز 97 متدربا منهم 46 بورش الرجال  و 51 بورش  �

النساء .
العاملي  � املعاق  يوم  مبناسبة   « إعاقتنا  نتحدى  بإرادتنا   « ماراثون  إقامة 

واملشاركة بالعديد من االحتفاالت الوطنية والدينية .
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إدارة األنشطة العامـة و اإلعالم :
والرياضية  � والتراثية  السياحية  األماكن  كافة  في  رحلة   14 بعدد  القيام 

والترفيهية جلميع نزالء قطاع الرعاية االجتماعية .
لنزالء  � والصيفية  واالجتماعية   الرياضية  األنشطة  في  واملشاركة  إقامة 

قطاع الرعاية االجتماعية.
مركز االرشاد النفسي و االجتماعـي :

دورات  � وتنظيم  سيمينارات   3 وعدد   ، عمل  ورش   5 عدد  اإلدارة  أقامت 
تدريبية للباحثني والعاملني في اإلدارة واملشاركة في حضور ندوات وملتقيات 

خليجية واجتماعات تنسيقية وامللتقيات والندوات .
افتتاح عيادة العالج باللعب في دار الطفولة بالقطاع وافتتاح عيادة االرشاد  �

النفسي، وعيادتني في إدارة رعاية األحداث .
إدارة خدمات دور الرعاية االجتماعية :

صيانة الواجهات ملبنى التأهيل االجتماعي وإدارة رعاية املسنني . �
انشاء مواقف لسيارات النقل التي تخدم النزالء وجتهيز احلديقة النموذجية  �

بدار الطفولة ألبناء الدار ، وزراعة ساحات جديدة وعمل مسطحات خضراء 
جتميلية ملجمع دور الرعاية االجتماعية .

ثـانـيـا ـ  قـطاع التنمية االجتماعية :
إدارة الرعاية األسرية :

�  55761 أفرادها  يبلغ عدد  أسرة   47185 لعدد  العامة  املساعدات  صرف 
فردا صرف لهم مبلغ 254616979 د .ك  .

بلغت األقساط احملولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 735300 د.ك و  �
65840 د.ك وعدد احلاالت املشمولني  و االدخار  التسليف  لبنك  احملولة 
769 فرد وصرف لهم  572 أسرة تضم  بوصاية هيئة شئون القصر عدد 

2618810 د.ك .
بلغت عدد احلاالت املتقدمة لطلب اإلغاثة 8 حاالت صرف لها 9000 د.ك،  �
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و عدد أسر العسكريني غير الكويتيني 92 أسرة صرف لها مبلغ 296941 
د.ك . 

عدد  � وكــان  متنوعة  تدريبية  دورة   21 عــدد  يــدي  كسب  من  مشروع  نظم 
املنتسبات بها 209 منتسبة .

صرف املساعدات لعدد 4213 أسرة جديدة وإعادة املساعدة لعدد 10889  �
وتخفيض  أسرة   555 وترفيع  أسرة   506 لعدد  املساعدات  وإيقاف  أسرة، 

املساعدات عن 1475 أسرة 
 أقامت حاضنة السالم Boutique 33 ملتقى توعوي تضمن على دورة  �

و عدد 2 ورشة و مشاركة مبادرات احلاضنة في أرض املعارض الدولية  
معرض 1000 مشروع  .

 إدارة تنمية املجتمع
�  145 43 دورة وبرنامج تدريبي لألسر، و  18 مركز نظم  املراكز  بلغ عدد 

9 حلقات  ، و  13 جلسة استشارية  42 ورشة عمل، و  محاضرة ونــدوة و 
نقاشية و 7 حمالت توعوية و 14 احتفال ومهرجان و زيارتني ميدانيتني و 

مخيم ربيعي .
املوافقة على عدد 3 طلب لتجديد صاالت األفراح اخلاصة و مت سحب عدد  �

23 صالة .
وتسلية  � الكبار  تسلية  لصاالت  التراخيص  جتديد  طلبات  على  املوافقة 

الصغار عدد 4 صاالت .
نظم املركز عدد 139 محاضرة وندوة، 4 حلقات نقاشية، 10 ورش عمل،  �

83 دورة وبرامج تدريبية ، 9 ملتقيات ومنتديات ، 5 معارض لألسر املنتجة.
إدارة اجلمعيات األهلية :

لدعم  � املخصصة  اإلعانات  قيمة  وبلغت   116 األهلية  اجلمعيات  بلغ عدد 
اجلمعيات 1007000 د.ك تختلف حسب النشاط .

40 مشاركة  � بعدد  اخلارجية  واللقاءات  واالجتماعات  باملؤمترات  املشاركة 
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واملؤمترات الداخلية بعدد 9 مشاركات.
التقارير  � الوزارة ملناقشة  92 جمعية عمومية عادية بحضور مندوبي  عقد 

وعقد انتخابات لعدد 34 جمعية أهلية ، وعقد اجتماعني جلمعيات عمومية 
غير عادية .

 إدارة اجلمعيات اخليرية و املبرات :
بلغ عدد اجلمعيات األهلية اخليرية 27 جمعية وعدد املبرات املشهرة 87 مبرة. �
تشكيل عدد 3 فرق عمل لرصد و إزالة املخالفات . �
128/أ  � الـــوزاري  الــقــرار  مبوجب  التبرعات  جمع  لتنظيم  الئحة  إصــدار 

باستحداث وسائل جديدة جلمع التبرعات ، ووضع آليات وضوابط جلمع 
التبرعات خالل شهر رمضان .

إدارة املرأة و الطـفولـة 

وطفلة  � طفل   35608 ضمت  حضانة   382 اخلاصة  احلضانات  عدد  بلغ 
يشرف عليهم 2404 مشرفة و 2403 مساعدة.

تنظيم عدد 150 زيارة دورية للحضانات و معاينة 70 موقع لطلب حضانات  �
جديدة و منح 46 ترخيص حضانة جديدة .

قام قسم املرأة عدد 3 ندوات و 3 ورش عمل و دورات تدريبية واملشاركة  �
بالفعاليات وامللتقيات واملؤمترات .
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ثالـثـا ـ قــطـاع التـعاون :
إدارة التنمية التعاونـية :

التصديق على 1591 عقد استثمار غير مباشر باجلمعيات التعاونية واصدار  �
شهادات استثمار بعدد  577 شهادة .

التعاونية  � للجمعيات  تابع  موقع  و  نشاط   11669 لعدد  كشف   63 اعتماد 
االستهالكية .

إدارة الرقابة التعاونية :
وبضاعة  � 777161754د.ك  واملشتريات  22508199د.ك  املبيعات  قيمة  بلغت 

أول وآخر املدة باجلمعيات التعاونية االستهالكية 163561402 د.ك و صافي 
الربح 66186732 د.ك .
إدارة التفتيش التعاوني : 

التعاونية  � اجلمعيات  في  العاملني  للموظفني  عقد   710 عدد  على  التصديق 
واحتاداتها وعدد 221 شهادة ملن يهمه األمر .

16684 في اجلمعيات  � الكويتيني   2124 و غير  الكويتيني   العاملني  بلغ عدد 
التعاونية االستهالكية واحتاداتها .

استدعاء أعضاء مجلس إدارة 12 جمعية تعاونية لوضع خطة للبضاعة الراكدة  �
في املخازن.

إدارة املنشآت التعاونيــة :
اعتماد 73 عقد لتنفيذ مشاريع مختلفة ، منها 5 انشائية و 39 تأثيث و 20  �

أعمال صيانة و 9 تصميم وإشراف .
جمعية  �  33 لعدد   101 التعاونية  الرقابة  إلدارة  الصادرة  املراسالت  عدد  بلغ 

مختلفة  حكومية  وهيئات  جهات  إلــى  موجهه  خارجية  مراسلة   30 وإعــداد 
واملشاركة بفريق فتح املظاريف ملشاريع اجلمعيات التعاونية لعدد 19 مشروع .

إدارة شئون العضوية و شهر اجلمعيات التعاونيـة :
مراجعة ملفات املساهمني لعدد 70 جمعية و بحث  عدد 50 شكوى واردة  �

لإلدارة 
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 مراجعة عدد 709 محاضر اجتماع مجلس إدارة واردة للوزارة ومخاطبة  �
اإلدارة املعنية بقطاع التعاون .

 اشهار اجلمعيات التعاونية في كل من املناطق  جابر األحمد ، الصديق ،  �
أبو فطيرة ، النعيم ، العقيلة  .

رابعا ــ قطـاع التـخطيط و التـطويـر اإلداري :
إدارة التخطيط و املتابعة :

مواقع مخصصة  �  7 واستالم  و7 صــاالت خاصة  أفــراح  22 صالة  سحب 
إلنشاء صاالت أفراح .

متابعة املشاريع اخلاصة بالوزارة من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية  �
عدد 18مشروع،  ومشاريع لوزارة األشغال العامة عدد 9مشاريع و 4 من 

قبل جمعيات النفع العام ، ومتابعة تنفيذ 5 صاالت أفراح خاصة .
إدارة احلاسب اآللي :

الــوزارة  � في  املستخدم   G2G و الــداو  نظام  لتشغيل  الفني  الدعم  تقدمي 
في  املوظفني  تدريب  و  املعلومات  لتكنلوجيا  املركزي  اجلهاز  مع  بالتنسيق 

قسم السجل العام على استخدام هذا النظام .
التراسل  � تطبيق  و   Kin شبكة  طريق  عن  احلكومية  اجلهات  مع  الربط 

. office  365  الداخلي عن طريق برنامج
توريد و تركيب و تشغيل أجهزة WIRLEN  ملشروع املوظف الشامل في  �

إدارة الشئون اإلدارية .
إدارة التطوير اإلداري :

ديسمبر2016  � للوزارة   التنظيمية  االختصاصات  دليل  اعداد  من  االنتهاء 
واعداد دليل القوى العاملة لسنة 2015 .

إدخال بيانات التعديالت املعتمدة من قبل ديوان اخلدمة املدنية والصادر  �
بها قرارات وزارية خاصة بالهياكل التنظيمية وذلك في النظم اآللية لديوان 

اخلدمة املدنية.
املشاركة في 13 دورة تدريبية تابعة للجدول الزمني و 3 دورات تابعة لديوان  �

اخلدمة املدنية .
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إدارة البحوث و اإلحصاء :
إعداد موجز أعمال الوزارة لعام 2015م وتزويد وزارة االعالم واعداد التقرير  �

واالجنليزية   العربية  باللغتني  2015م  لعام  الــوزارة  اجنــازات  عن  السنوي 
وتزويد جميع اجلهات احلكومية به و مؤسسات الدولة .

املتصلة  � االحصائية  بالبيانات  لإلحصاء  املركزية  اإلدارة  وتزويد  اعــداد 
والتنسيق   ، م   2017 ـ    2016 اخلطة  في  املستهدفة  التنموية  باملؤشرات 
مع بعض اإلدارات الستيفاء مستهدفات اخلطة اإلمنائية بشكل دوري  ربع 

سنوي .
اعداد بحث مقدم للوزارة » قياس مستوى الرضا عن اخلدمات املقدمة في  �

الوزارة« للمراجعني و املوظفني .
مركز تنمية املوارد البشرية 

مشاركة 171 موظف من قطاعات الوزارة املختلفة في 53 دورة تدريبية . �
منح 8 موظفني بعثات دراسية و 43 موظف إجازة دراسية داخل وخارج الكويت . �

خامسا  ــ قطاع الشئون اإلدارية  و املالية :
إدارة الشئون اإلدارية :

بلغ عدد املذكرات اخلاصة بالعالوات االجتماعية 1430 مذكرة، واعداد كشوف  �
قرارات النقل اجلماعية لعدد 3000، وتغيير مسمى وظيفي لعدد )1050(.

قام قسم اإلجازات بإجناز  26300 إجازة مختلفة ، واتخاذ اجراءا ت التعيني  �
لعدد 193 موظف ، واتخاذ إجراءات انهاء اخلدمة لعدد 216 موظف بسبب 

التقاعد ، و 163 استقالة .
إدارة الشئون املالية :

مبلغ  � م   2016/2015 ــة   ــي ــال امل للسنة  الــفــعــلــي  االنـــفـــاق  قــيــمــة  بــلــغــت 
446266675.966د.ك وبلغت االعتمادات املالية للسنة املالية  2017/2016م 

مبلغ 475399000 د.ك .
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إدارة اخلدمات العامة :
االنتهاء من عقد دراسة وتصميم مبنى مشروع انشاء وإجناز وصيانة صالة  �

ألعاب متعددة األغراض جلمعية املكفوفني الكويتية.
االنتهاء من عقد ودراسة وتصميم مبنى وحدة رعاية املسنني في اشبيليا  �

مببلغ  17.149.280 د.ك وفي حولي 19405500د.ك 
منطقة  � في  مــول  حكومة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  مركز  جتهيز 

الصديق .
إدارة التوريدات و املخازن

بلغ عدد طلبات الشراء 2354 طلب وعدد 3764 طلب صرف املواد . �
طرح 22 مناقصة وإبرام عقدين و 23 ممارسة وتسجيل وحتديث بيانات 12  �

منشأة واستالم 20 ضمان بنكي.
مكتب األمن و احلراسة و اخلدمات اإلدارية :

اصدار عدد 2165 تصريح أمني وعدد 1326 هوية عمل و 10 هويات بدل  �
تالف و 20 هوية بدل فاقد . 

تقدمي خدمات األثاث للقياديني مثل السجاد 18 ، الستائر 31 ، وتقدمي 51  �
خدمة هاتفية  وعمل 21 متديدات كهربائية.

سادسا ــ قطاع الشئون القانونية :
إدارة التحقيقات و العقود :

إداري وصياغة  � 310 تظلم  101 شكوى ودراسة  التحقيقات لعدد  إجراء 
46 عقد .

إدارة الدراسات القانونية و الفتوى :
الرد على 78 سؤال برملاني وإبداء الرأي في 22 اقتراح بقانون ، وعدد  26  �

اقتراح برغبة ، والرد على 1 شكوى .
أنهت اإلدارة عدد  1304  قضية وردت لإلدارة . �
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  سابعا ــ فعاليات وأنشطة وزارة الشؤون االجتماعية لسنة 2016م – 2017م:

مشاركة قطاعات وزارة الشؤون االجتماعية باالحتفاالت واألعياد الوطنية  �
ومعرض االستقالل.

الشؤون  � وزيــر  برعاية  اليتيم«  »بيوم  االجتماعية  الشؤون  وزارة  احتفال 
صبيح  هند   / األســتــاذة  االقتصادية  للشؤون  الدولة  ــر  ووزي االجتماعية 

الصبيح.
االحتفال باليوم العاملي للمعاقني لعام 2016م. �
بحضور  � االجتماعية  الرعاية  لــدور  اجلماعي  الرمضاني  اإلفطار  إقامة 

معالي وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة للشئون االقتصادية األستاذة 
/ هند صبيح براك الصبيح.

معايدة نزالء دور الرعاية االجتماعية بعيد الفطر واألضحى وتوزيع العيادي  �
للشؤون  الدولة  ووزير  االجتماعية  الشؤون  وزير  معالي  بحضور  والهدايا 

االقتصادية األستاذة / هند صبيح براك الصبيح، وكبار مسؤولي الوزارة.
افتتاح »نادي البر لكبار السن » مبركز اخلدمة املتنقلة للمسنني – مبارك  �

الكبير التابع إلدارة رعاية املسنني.
مشروع استثمار »جمعية الدسمة وبنيد القار« إلى »شركة سيتي سنتر«. �
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إقامة »امللتقى اخلليجي السابع عشر لذوي اإلعاقة 28-30 مارس 2017م. �
افتتاح الوحدة االجتماعية – اشبيلية مبارك الكبير -  التابع إلدارة الرعاية  �

األسرية.
إقامة فعاليات وأنشطة متعددة وزيارة وفود »ملشروع بوتيك 33«التابع إلدارة  �

الرعاية األسرية بوزارة الشؤون االجتماعية.
ثامنا ــ الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية:

�  ، الدومنة   - البليارد   - الدامة  للعبة  الشعبية  املقاهي  بطولة  إقامة حفل 
وذلك حتت رعاية سعادة الشيخ /فهد جابر العلي الصباح.

مشاركة وزيارة وفد من »مشروع الرحمة العاملية«، التابع جلمعية اإلصالح  �
االجتماعي للمقاهي الشعبية.

الشؤون  � وزيــر  معالي  بحضور  السعودية  العربية  اململكة  من  وفــد  ــارة  زي
االجتماعية ووزير الدولة للشئون االقتصادية األستاذة / هند صبيح براك 
لدولة  التحرير  وعيد  الوطني  العيد  مبناسبة  الشعبية  للمقاهي  الصبيح 

الكويت.
تاسعا ــ املشاريع التي يتم دعمها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية:

التابع  �  »33« بوتيك  مشروع   - األسرية  الرعاية  إلدارة  التابع  بادر  مشروع 
إلدارة الرعاية األسرية - مشروع من كسب يدي التابع إلدارة تنمية املجتمع 

- مشروع قانون أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة  .
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
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وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
إدارة الشئون اإلدارية

اعتماد عالنية تقييم كفاءة املوظفني بدالً من كونها سرية في السابق. �
� SAP ميكنة العمليات اإلدارية واملالية من خالل برنامج 
تقليص حجم املخالفات التي ترد من ديوان احملاسبة فيما يتعلق بشئون التوظيف. �

إدارة الشئون املالية
التقنية  املالية  األنظمة  تطوير  على  العمل  فكرة  املالية  الشئون  إدارة  تبنت 
املختلفة ، والتي متكنها من تفعيل وربط ميزانية الوزارة باخلطة االستراتيجية 
الوزارة املختلفة بعد  التشغيلية السنوية إلدارات وقطاعات  املتضمنة للخطط 
اعتمادها وقد سعت اإلدارة املالية ومنذ البدء وتطوير هذه األنظمة واملشاريع 

التقنية والفنية إلى حتقيق األهداف والنتائج التالية :

أساس  � االستراتيجية على  باخلطة  والتقديرات اخلاصة  املقترحات  وضع 
وأنشطته(  )البرنامج  أســاس  على  موزعة  وكلفتها  املتوقعة  االحتياجات 
واألنواع  والبنود  واملجموعات  األبواب  وموزعة على  أولوياتها  وفق  ومرتبة 
النمطية وبذلك ميكن الربط بني التقسيم على أساس البرامج والتقسيمات 

األخرى.

تطوير األداء والعمل في إجناز وإعداد احلساب اخلتامي للوزارة. �
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مالية بتكلفة األنشطة واملشروعات لكل إدارة. �
في  � تساهم  التي  املالية  االحصاءات  عن  إحصائية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

عمليات اتخاذ القرارات.
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اجنازات مكتب التنسيق والدعم الفني
التظلمات والشكاوي.

العددالنوع

64التظلمات
19الشكاوي

 األسئلة البرملانية.
املجموعجاري إلعداد الردوداكتمال الردود لالعتمادمت الرد

52121882

 اقتراحات برغبة ملجلس األمة.  
املجموعجاري إلعداد الردودمت الرد

224

إدارة اإلعالم
تغطية جميع األحداث والفعاليات خالل السنة املالية وارسالها إلى الصحف  �

اليومية لنشرها وتضمنت )موسم احلج - العشر األواخر من رمضان( .
بلغ  عدد زوار البوابة اإلسالمية حتى تاريخه 4129414 مبعدل متوسط  �

حوالي 6000 زائر يومياً و 180000 زائر شهرياً .
إدارة مكتب وكيل الوزارة

وكذلك  � املتميزة  لــإلدارة  االلزامية  اجلائزة  في  باالشتراك  اإلدارة  قامت 
املشاريع االختيارية للعام 2016/2015م وقد نالت اإلدارة املراكز اآلتية :

جائزة اإلدارة املتميزة )املركز الثاني( للفئة ب. -
جائزة اإلدارة املتميزة )درع معيار نتائج املجتمع( للفئة ب. -
جائزة اإلدارة املتميزة )درع معيار االستراتيجية( للفئة ب. -
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املشروع الوطني لتوعية العمالة املنزلية )بريدة( حيث قام املشروع بالعديد  �
من االجنازات من خالل عقد نشاطات باجلامعات واملدارس واملجمعات.

إدارة التطوير اإلداري والتدريب
يعد مشروع املعينني اجلدد أحد املكونات الرئيسية باخلطة االستراتيجية  �

قيادات  وإعــداد  منها  املثلي  واالستفادة  البشرية  املــوارد  جودة  تعزيز  في 
القصوى  األهمية  والتدريب  اإلداري  التطوير  إدارة  أولت  لذلك   ، متميزة 
لتدريب املعينني اجلدد وإكسابهم للمهارات واملعارف التي تؤهلهم لالرتقاء 
الرضا  ــادة  وزي املعنوية  روحهم  ورفــع  املؤسسي  والئهم  وتعزيز  بأعمالهم 
الوظيفي ، وقد مت تدريب أكثر من )1600 موظف وموظفة( بهذا البرنامج 
وجاري حصر أكثر من )1500 موظف وموظفة( لتدريبهم باملوسم التدريبي 

احلالي )2017/2016م(.
إدارة الثقافة اإلسالمية

قامت إدارة الثقافة اإلسالمية باستضافة العلماء )33 عاملاً( إلقامة املنتديات  �
واحملاضرات الثقافية وعمل لقاءات تلفزيونية واذاعية معهم لنشر الثقافة 
اإلسالمية في ربوع الكويت ، وقد حظيت تلك الزيارات بحضور جماهيري 
واسع ، ومن هؤالء العلماء )د.سعيد الكملي- د. إيهاب فكري - د. مساعد 
الدخيل -  د. فهد الفهيد - د. عبدالكرمي الرحيلي - د. حامد احلجيلي- د. 
أحمد الطيب  - د. سعيد بن مسفر- د. سعد الشثري -  راشد الزهراني( .

اصدرت اإلدارة عدداً من الكتب مبختلف االختصاصات ومن هذه الكتب: �
سياسة التفاوض في السيرة النبوية والقانون الدولي د. حسن بومراني. -
أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية في النظام املالي اإلسالمي  -

د. فيصل شياد.
املقاصد التعبدية واخلطوط النفسية د. ادريس وهنا. -
الدرس اإلمالئي بني التغيير والتطوير أ. صالح بن ابراهيم احلسن. -
ثقافة احملقق د. محمود أحمد مصري. -
ترتيل املجد )ديوان شعر( د. عبداهلل رمضان -
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طباعة كتب املكفوفني :
الثقافة  � بـــإدارة  الفنية  واملصنفات  املطبوعات  مراقبة  حــرص  إطــار  في 

اختالفه،  على  الثقافي  اإلصــدار  مكانة  على  الضوء  بتسليط  اإلسالمية 
والسعي إلى ابراز دور الوزارة في عقد شراكة متميزة مع مختلف شرائح 
املجتمع وفئاته ، األمر الذي دفعها إلى التفكير جدياً في بسط رؤية جادة 
للتواصل مع شريحة هامة من ذوي االحتياجات اخلاصة )املكفوفني( وتوفير 
اإلصدار الثقافي لهم وعرضه بالطريقة التي تتناسب مع احتياجاتهم في 

قالب فني وثقافي مبتكر ، يلبي رغباتهم وتنفيذه بطريقة طباعة )برايل(.
إدارة اإلعالم الديني :

 حملة العبادات )نفائس( ، حيث يتم تنفيذ حملة توعية قيمية سنوية ضمن  �
املشروع لتعزيز العبادات )عبادة الصالة( وفي اآلونة األخيرة اجته املشروع 

إلى تعزيز قيمة االعتدال والبعد عن الغلو والتطرف.
على  � املشروع  من خالل  اإلدارة  تعمل  حيث   ، اإلذاعية  الفقهية  املوسوعة 

حتويل املوسوعة الفقهية إلى نص درامي مستساغ جلمهور العموم وإنتاجه 
عبر حوار إذاعي شائق وإذاعته عبر إذاعة دولة الكويت على أساس يومي ، 

وقد انتجت منها حتى اآلن ما يقارب من 3500 حلقة إذاعية.
مكتب مجلة الوعي اإلسالمي

احلصول على جائزة )اإلدارة املتميزة ، املركز األول ، في املعيار الرابع، فئة ج(. �
إجناز عدد )45( إصداراً )بني كتاب ، ولوحة حائطية ، وكتيب(. �
تنظيم معرض الطفل التفاعلي حتت مسمى )قطار الثقافة(. �

إدارة املسجد الكبير
استقبال صاحب السمو أمير البالد لصالة العيدين. �
التنظيم واالشراف على عدد )53( صالة جمعة بلغة اإلشارة بحضور أكثر  �

من )1060( مصل خالل العام.
إقامة عدد )4( أنشطة ثقافية لعدد )400( مستفيد ومستفيدة. �



241

إقامة مشروع والئم إفطار الصائم طيلة شهر رمضان املبارك لعدد )53(  �
ألف مستفيد.

من  � العامة  والوفود  الشخصيات  كبار  من  الزيارات  من  العديد  استقبال 
واخلاصة  احلكومية  التربية  وزارة  ومــدارس  واألهلية  احلكومية  اجلهات 
والسياح املسلمني والغير مسلمني حيث أن عدد الزوار هذه السنة أكثر من 

)14000( زائر.
ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية السابع. �
دورات مكثفة في الفنون اإلسالمية. �
الندوة العلمية الدولية )الفنون اإلسالمية القواعد والطرائق واألشكال(. �
منهجية في تعليم فن اخلط العربي. �
دورات وورش تعليمية في الفنون اإلسالمية لطلبة وطالبات وزارة التربية. �

إدارة اإلفتاء
 كتاب الدرر البهية من الفتاوى احلكومية. �
الدورة العلمية اخلامسة )أحكام العمل اخليري( وقد حضر واستفاد من  �

هذه الدورة قرابة )300( شخص من رجال ونساء استلموا شهادة جتاوز 
الدورة.

كتاب امللخص املفيد في أحكام املسلم اجلديد وقد صدر من هذا الكتاب  �
ست لغات وهي )العربية – اإلجنليزية – الفرنسية – البوسنية – السواحلية 

– الروسية( وإصدار أكثر من )50( ألف فتوى 
إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية

كتاب : زبدة الوصول إلى عمدة األصول )3 مجلدات(. �
�  PDF( اكتمال تنزيل جميع اصدارات اإلدارة على الشبكة العنكبوتية بنظام

.)– WORD

إعداد وطرح اجلزء االول للموسوعة األصولية للطباعة. �
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اجنازات إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية
مت االنتهاء من اضافة مداخل املؤلفني واإلعالم العرب في عدد سبعة عشرة  �

كتاب من الكتب التراجم املعتبرة بإجمالي عدد املداخل )95921( مدخل.
مت االنتهاء من ربط ما يزيد عن )74000( مدخل. �
فهرسة املخطوطات األصلية واملصورة عدد )45679( مخطوط. �
اقتناء وتقييم املخطوطات األصلية واملصورة )46( مخطوط. �
حفظ وتعقيم وصيانة املخطوطات األصلية )478(. �
حفظ وتسجيل وتصوير املخطوطات األصلية واملصورة )1566(. �

إدارة الشئون الهندسية
تسليم عدد )30( مسجداً من مساجد املتبرعني ، وعدد )14( مسجداً وسكناً  �

لألمام واملؤذن تابع للرعاية السكنية وتوصيل مياه عذبة وتيار كهربائي لعدد 
)150( موقعاً ملساجد املتبرعني وإيصال الصرف الصحي لعدد )50( موقعاً 

ملساجد املتبرعني.
اإلشراف على عدد )26( مشروعاً من املشاريع اخلاصة باخلطة التنموية  �

للدولة.

إدارة الدراسات اإلسالمية

انشائها على وضع خطة مرسومة  � الدراسات اإلسالمية منذ  إدارة  سعت 
لها لتحقيق اهدافها للعمل على نشر الوعي الشرعي بني افراد املجتمع من 

خالل إقامة األنشطة الثقافية واالجتماعية ومنها :
مشروع املرافئ الصيفية. -
عمل احصائيات بصفة دوية خاصة بقسم األنشطة الثقافية واالجتماعية. -
احلرص على افتتاح عدد من املراكز متاشياً مع الزيادة واحلرص على  -

الدراسة بدور القرآن الكرمي وهي كالتالي : )مركز الزاحم - مركز سعد 
العبداهلل )احلجرف(- مركز مبارك )احلساوي( - مركز )مسفر(.
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مكتب شئون احلج
عمل فيديو توعوي كيف تتحقق من صحة تصريح احلج. �
عمل ورشة عمل مع اصحاب احلمالت لكيفية استخدام املسار االلكتروني. �
زيادة حصة أعداد احلجاج الكويتيني. �
اجتماع اصحاب حمالت احلج مع معالي الوزير في قطاع املساجد لبحث  �

معوقات حج العام املاضي.
عمل آلية جديدة لتقييم حمالت احلج حيث نزل املوظفون إلى منى لتقييم  �

احلج.
التوعية اإلعالمية عن تطعيم احلاج. �
عمل دورة ملوظفي مكتب شئون احلج في الضبطية القضائية. �

إدارة العالقات العامة
أواًل : املجال الرياضي :ـ

حققت الوزارة اجنازات في مجال التنافس الرياضي الرسمي على مستوى  �
وزارات الدولة فقد حققت الوزارة التالية(: املركز األول في كأس الوزارات 
لكرة القدم - املركز األول في كأس الصاالت لكرة القدم الصاالت - املركز 
األول فردي سباحة - املركز األول فردي تنس طاولة - املركز الثالث دوري 

كرة قدم الوزارات( 
ثانيًا:  املجال االجتماعي والعالقات العامة :ـ

�  ، املاضية  مدى اخلمس سنوات  على  بالدم  تبرع  الــوزارة حمالت  نظمت 
محققة بذلك الشراكة املجتمعية.

وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية العالقات العامة الكويتية يهدف  �
الوطنية  القيم  يعزز  مبا  وتأهيلها  الكويتي  الشباب  قــدرات  استثمار  إلى 

واالجتماعية ويظهر رسالة الوزارة ودورها في تنمية املجتمع.
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وزارة الدولة لشئون الشباب
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وزارة الدولة لشئون الشباب

وزارة  إنشاء  على  ينص  الذي   2013 لسنة   )8( رقم  املرسوم  عقب صدور 
استراتيجية  خطة  بناء  على   ــوزارة  ال في  العمل  بدأ  الشباب  لشؤون  الدولة 
 ، الشبابية  للرعاية  ومتكامل  عصري  مبفهوم  الدولة  أهداف  لتحقيق  شاملة 
وبنمطية جديدة تعمل وفق شراكة حقيقية بني قطاعات املجتمع املختلفة، وكافة 
اجلهات احلكومية واألهلية إضافة إلى مؤسسات املجتمع املدني وقبل ذلك مع 
الشباب أنفسهم لتكون وزارة الدولة لشئون الشباب املظلة احلاضنة للشباب 
الكويتي لتحقيق طموحاته الشباب وتلبية متطلباته منها وضع البرامج املناسبة 
لرعاية طاقاتهم وتوجيهها التوجيه األمثل إميانا بأن الشباب هم ثروة البالد 
عاصمة  لتكون  الكويت  دولة  على  االختيار  وقع  املنطلق  هذا  ومن  احلقيقية 
للشباب العربي 2017 ، بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 
بتسمية  العربية  الدول  العامة جلامعة  األمانة  اجتماع  )39( ضمن  دورته  في 
نتيجة  ذلــك  وجــاء  مــايــو2017،  من  ابتداء  العربي   للشباب  عاصمة  الكويت 
تسمع(  )الكويت  مبادرة  في  الشباب  لتوصيات  واستجابتها  الكويت  الهتمام 
وترجمة لتوجيهات صاحب سمو أمير البالد )حفظه اهلل ورعاه( بشأن االهتمام 
بالشباب واالستماع لهم وألفكارهم وتلبية لطموحاتهم وحرصا من وزارة الدولة 
لشئون الشباب على الظهور بالصورة املشرفة في الفعاليات املشاركة في ملف 
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مع  والتعاون  بالتنسيق  قامت   فقد   ،2017 العربي  الشباب  عاصمة  الكويت 
كافة مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص لتوحيد الرؤى من أجل خدمة الشباب 
وصوالً إلى أفضل معايير األداء والتي تعكس الصدى اإليجابي الختيار الكويت 
عاصمة للشباب العربي، والعمل على تعزيز وتطوير مهارات فئة الشباب العربي 
في مختلف املجاالت واألنشطة وتنمية هواياتهم، كون الشباب قادة املستقبل 
السليمة،  اجلسدية  والصحة  بالطاقة  املقرون  الفكري  ونضجهم  آرائهم  بقوة 

التي تدفع عجلة التنمية إلى األمام.
ولقد حرصنا على التعاون في تنظيم حدث الكويت عاصمة للشباب العربي 
وهو حدث على مدار العام مبشاركة وفود شبابية من كافة البلدان العربية، يركز 
على تشجيع الشباب ويحثهم على التفكير املبدع في كافة املجاالت االجتماعية 
كما  التنمية  دورهم في عملية  تعزيز  إلى  باإلضافة  واالقتصادية،  والسياسية 
العربية  الهوية  وتعزيز  الثقافي  التنوع  على  التشجيع  منه  الرئيس  الهدف  أن 
واالقتصادية  السياسية  املشاركة  على  الشباب  حتفيز  جانب  إلى  الشبابية 

والثقافية والتنموية واملجتمعية في البلدان العربية.
أهم وأبرز الفعاليات خالل الفترة 2017-2016 

)مهرجان عدسة 2- جائزة الكويت للتميز واالبداع الشبابي 2- حفل تكرمي 
التطوع  3 - ملتقى  2 - حفل تكرمي اإلجنازات الشبابية  اإلجنازات الشبابية 
الشبابي ملواجهة التطرف - اليوم العاملي للتطوع 2016- حفل افتتاح »الكويت 
عاصمة الشباب العربي«  2017 - امللتقى الريادي  الشبابي - امللتقى اإلعالمي 
الشبابي - غبقة رمضان - معرض ورش فنية )نحت(- تصوير رياضي فني 
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- امللتقى القيادي الشبابي - تقدمي دعم ألكثر من 1200 مبادرة شبابية دعم 
مادي – إعالمي – لوجستي ( .

رؤية الوزارة :-
تتطلع وزارة الدولة لشئون الشباب إلى أهداف ورؤى تتسم بالطموح الذي 
يرضي طموح الشباب ويبرز مهاراتهم ويصقلها في شتى املجاالت من خالل 
استراتيجية واضحة تبلورت حتت شعار » شباب متمسك ومرتق بالقيم الوطنية 

مبدع وشريك في التنمية املستدامة«  .

العمل والتعاون :-

الكفاءة  ذوي  من  كوادر شبابية  باحتضان  الشباب  لشئون  الدولة  تتميز وزارة 
العالية ليعملوا على قدم وساق في خدمة الشباب في شتى مجاالته حيث ان 
الوزارة » من الشباب والى الشباب« وتفتح أبوابها على مدار األسبوع الستقبال 

 www.youth.gov.kw مبادرات الشباب أو عبر املوقع اإللكتروني
تطلعاتنا:-

تعمل وزارة الدولة لشئون الشباب على صياغة العديد من الرؤى واألفكار 
ولتلبية الطموحات التي تفوق التوقعات تنفيذا للرغبة السامية حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح- حفظه اهلل ورعاه-  باحتضان 
الشباب ألنهم هم قادة املستقبل ، كما تسعى الوزارة إلى أن تكون صوت كل 
الغد ومستقبل  كويت  وتشيد  تبني   ، معهم  تعمل وجتتهد  لهم   « شاب وشابة، 

األجيال«  لينعم الوطن ويتبوأ مكانة عالية بني األمم.
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المؤسسة العامة للرعاية السكنية
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المؤسســــة العامة للرعاية السكنية

أوال: أنشطة املؤسســــة العامة للرعاية السكنية :
زيارة معالي الوزير ياسر أبل وقياديوا املؤسسة جلمهورية كوريا اجلنوبية  �

وبحث االستفادة من جتربتها في املشاريع اإلسكانية 2016.
لقاء أهالي مدينة املطالع مع ممثلي اجلهات املعنية بإنشاء مدينتهم بحضور  �

ممثلي السكنية.
في كل عام واكبت املؤسسة االحتفاالت الوطنية بأعياد فبراير، حيث مت  �

عن  املعبرة  واألنــوار  والــرايــات  باألعالم  للمؤسسة  الرئيسي  املبني  تزين 
االعتزاز بهذه األعياد الوطنية، كما مت االحتفال بعمل يوم مفتوح ملوظفني 

املؤسسة وعائالتهم تعبيراً عن احلب والوالء لهذا البلد املعطاء.
العام مع قياديني املؤسسة لتفقد املشاريع االسكانية  � الوزير واملدير  جولة 

واإلطالع على نسبة اإلجناز فيها ومنها مشروع أبو حليفه، توسعة الوفرة 
وغرب عبد اهلل املبارك.

زيارة رئيس اجلهاز احلكومي الشيخ مشعل األحمد ملدينة صباح األحمد  �
ملتابعة اخلدمات واملرافق العامة.

تنظيم وإقامة مؤمتر »5 فرص استثمارية« في مدينتي جابر األحمد وصباح  �
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األحمد حتت رعاية وزير الدولة لشؤون اإلسكان وبحضور وزير اإلسكان 
البحريني وكبرى الشركات االستثمارية في فندق اجلي دبيليو ماريوت.

املشاركة في معرض الصناعات والبناء السادس واستعراض اخر مشاريع  �
املؤسسة اإلسكانية.

استعرض  � مول«  وألقيت  »األفنيوز  من مجمع  كل  في  تعريفي  إقامة جناح 
فيه اخر مشاريعنا االسكانية احلالية باإلضافة الى الرد على استفسارات 

اجلمهور. 
الصحف  � خــالل  من   2017/2016 لعام  العربي  اإلسكان  بيوم  املشاركة 

واملجالت ووسائل التواصل االجتماعي.
ثانيًا: إجنازات املؤسسة العامة للرعاية السكنية:
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حتالف  � مع  اإلسكاني  املطالع  جنوب  ملشروع  التحتية  البنية  عقد  توقيع 
شركات عاملية تقوده »ساليني اإليطالية« و »كولن« التركية.

شركة  � مع  املطالع  ملدينة  االستشارية  األعمال  إلطــالق  عقد  أول  توقيع 
»هيل إنترناشونال األمريكية« لتقدمي اخلدمات االستشارية اخلاصة بإدارة 

برنامج تطوير مشروع جنوب املطالع اإلسكاني.
استقبال الوفد الكوري وبحث التعاون املشترك لتفاصيل املدينة الذكية في  �

جنوب سعد العبد اهلل.
اعتماد واصدار الئحة االستثمار اخلاصة باملؤسسة العامة للرعاية السكنية. �
توقيع عقد اخلدمات االستشارية لتخطيط وتصميم مشروع جنوب سعد  �

العبد اهلل بالشراكة مع مؤسسة األراضي واإلسكان الكورية.
في  � قسيمه   18519 لـ  ضــواح   8 يشمل  التحتية  البنية  اجنــاز  عقد  توقيع 

مشروع جنوب املطالع خالل 30 شهراً.

توقيع عقد اخلدمات االستشارية لـ 5 فرص استثمارية  في مدينتي جابر  �
األحمد وصباح األحمد.

للمعايير  � وفقاً  املتجددة  بالطاقات  يعمل  منوذجي  بيت  إنشاء  عقد  توقيع 
الدولية.

توقيع عقد الستكمال 640 شقة في مدينة جابر األحمد. �
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توقيع عقد إنشاء محطات الكهرباء الرئيسية ملشروع غرب عبد اهلل املبارك  �
اإلسكاني.

اشهار احتاد مالك شقق غرب صليبخات كأول احتاد ثم احتاد مالك شقق  �
مدينة جابر األحمد.

اإلنتهاء من توزيع 11338 قسيمة في جنوب املطالع للعام 2017/2016. �
الستكمال  � للمواطنني  حليفه  وأبو  الوفرة  توسعة  ملشروع  الفعلي  التسليم 

إجراءات البناء.
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بلدية الكويت
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بلدية الكويت 
محافظة العاصمة :

تشمل على 21 منطقة طابعها السكن اخلاص وهي ) الشامية  - الشويخ  �
السكني - ضاحية عبداهلل السالم -املنصورية - الدسمة - كيفان - الفيحاء 
- النزهة - القادسية - الدعية - الروضة - العديلية - اخلالدية- غرناطة 

- الصليبيخات - الدوحة - القيروان - اليرموك -- قرطبة - السرة (
5 مناطق ذات طابع مشترك بني التجاري واإلستثماري ( مدينة الكويت -  �

القبلة - الشرق - املرقاب- دسمان (
 منطقة واحدة ذات طابع استثماري ) بنيدالقار ( �
منطقة واحدة ذات طابع جتاري حرفي ) الشويخ التجاري احلرفي( �
5 جزر هي ) فيلكا - عوهة - مسكان - ام املرادم - قاروه ( �
ميناء  �  - التعليمية  الشويخ   - الصحية  الشويخ   ( وهي  احلكومية  املرافق 

الشويخ - الشويخ الشمالي - مخيم املباركية )اجليوان( - املدينة الترفيهية 
- ميناء الدوحة - محطة تقوية األرسال اإلذاعي – ساحة العلم ( . 

مكتب مدير احملافظة
محالت مت فتحها اداريا )  36( - محالت مت غلقها اداريا )  64(  �
اجمالى ايراد احملافظة من املخالفات  )59195 ( ومن الرسوم )59195 ( �

مراقبة األغذية واألسواق
)5268( - محالت اعطيت اشتراكات صحية   � التفتيش عليها  محالت مت 

)27 ( - محالت نفذت اشتراكات صحية ) 17 (
الى  � أرسلت   5059  –  4353.16 بالطن  اتالفها   مت  التى  املــواد  اجمالى 

مختبر وزارة الصحة  - عينات صاحلة 4635 - عينات غيرصاحلة 6 - 
مخالفات اغذية  1777
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مراقبة احملالت واإلعالنات
محالت مت الكشف عليها  603 - ازالة اعالن من الطرق  5156 - مخالفات  �

اعالنات  616
مراقبة النظافة واشغاالت الطرق

انذارات  4849 - تعهدات  4060 - ملصقات  23104  �
�  - النظافة  قانون  مخالفات   -  408 بلغ   9/87 النظافة  قانون  مخالفات 

نظافة عامة  1356 - مركبات مت رفعها )مهمله - للبيع - سكراب( 2990    
نفايات  �  - بالطن22643  بلدية  نفايات   -  33227 بالطن  انشائية  نفايات 

سكراب  22947   
مراقبة تراخيص اشغاالت الطرق

مطاعم ومقاهى  131 - العاب اطفال  47 - محالت بنشر وكهرباء السيارات  �
2 - مكاتب سيارات  13 - تراخيص مؤقته  42 - تراخيص اخرى  188 . 

مراقبة التراخيص الهندسية  )سكن خاص (
1916- زراعة  � تعديل واضافة   -222 49- هدم  620- ترميم  بناء حديث 

78- مظالت 12
مراقبة البناء )سكن خاص (

إيصال تيار كهربى 754- تقوية تيار كهربى 135- شهادة حتديد اواصف  �
انهاء   -741 واشراف مكتب هندسى  تعهد   -1 إيصال خط هاتف   -806

اشراف مكتب هندسى 1058- شكاوى 6- شهادة ملن يهمه االمر 11  . 
مراقبة البناء ) صناعى (

كتب رد على طلب إدارة البناء 375- كتب  رهن 20- تعهد واشراف هدم  �
صناعى 43 - تعهد واشراف بناء صناعى 47- جتديد عقد 227- عقد 

تنازل 64 . 
محافظة حولي

تشمل على10 مناطق ذات طابع السكن وهي : الشعب - بيان - ضاحية  �
مبارك عبداهلل اجلابر ال صباح - سلوى - الرميثية - مشرف - ضاحية 



261

السالم - ضاحية الصديق - ضاحية حطني - ضاحية الزهراء - ضاحية 
الشهداء

منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وهي )اجلابرية( منطقة  �
واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وجتاري وهي )الساملية(

والشعب  � )حولي  وهي  واستثماري  جتــاري  مشترك  طابع  ذات  منطقتان 
البحري(

 منطقتان ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص والتجاري واملشاريع وهي  �
)الشريط الساحلي أ – البدع(

منطقتان ذات طابع استثماري وهي ) املركز اإلداري والتجاري في الساملية  �
- شرق حولي ( .

ا ستثماري -  � الساحلي وهي ذات طابع سكن خاص -   منطقة الشريط 
مشاريع- منطقة السفارات غرب مشرف ومنطقة االستعماالت احلكومية 

في جنوب السرة وقصر املؤمترات وارض املعارض. 
مكتب مدير احملافظة

محالت مت فتحها اداريا )22( - محالت مت غلقها اداريا )  55( �
مراقبة التراخيص الهندسية �
بناء حديث  424 - ترميم  15 - هدم  207 - تعديل واضافة  1012 -  �

زراعة  18  - مظالت  2 - محالت  3120 
مراقبة النظافة و اشغاالت الطرق

انذارات 784 - تعهدات 500 - ملصقات  7985 - مخالفات قانون النظافة  �
87 / 52 - مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة  671 - مخالفات قانون 
النظافة باعة متجولني 2- مخالفات قانون النظافة 3370 - 1981 - باعة 

متجولني 126 - مركبات مت رفعها )مهمله - للبيع - سكراب ( 2269 . 
عدد دروب النفايات : نفايات انشائية ) بالطن( 33435 -  نفايات بلدية   �

. 47837
مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق: 

مطاعم ومقاهى  186 - العاب اطفال 20 - محالت بنشر وكهرباء السيارات  �
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98 - مكاتب سيارات 16 - تراخيص مؤقته 17 - تراخيص اخرى 946 . 
إدارة السالمة: 

رخص سالمة  757 - رخص تشوين  185 - استالم كفالة مصرفية  821 -  �
افراج عن كفالة مصرفية  668 - تنبيهات  62 - مخالفات  37 - شهادة 
سالمة نظافة 584 - شكاوى املواطنني  10 - تقاطعات وحتويالت طرق  

59 - تقرير حوادث  883 - تصاريح اوامرعمل  212 0
فريق الطوارئ: 

�  -  63 اإلعــالنــات   الئحة  مخالفات   -  1490 األغــذيــة   الئحة  مخالفات 
مخالفات الئحة النظافة  117 - مخالفات القطاع الهندسي 7 - شكاوى 
هاتفية  1355 - إزالة تعديات على امالك الدولة  91 - مواد غذائية مت 

إتالفها بالطن  31  . 
محافظة الفروانية

�  - األندلس   : وهي  اخلــاص  السكن  طابع  ذات  مناطق  تسعة  على  تشمل 
العمرية   - اشبيلية   - الرابية   - الناصر  صباح   - العارضية   - الفردوس 

- ضاحية عبداهلل املبارك .
خمسة مناطق ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص والتجاري واالستثماري  �

وهي : الفروانية – خيطان اجلنوبي - خيطان الشمالي - جليب الشيوخ - 
جنوب خيطان .

منطقتان ذات طابع جتاري وهي: جنوب الفروانية - الضجيج . �
 منطقة ذات طابع استثماري وهي : الرقعي . �
منطقة ذات طابع صناعي حرفي وهي : العارضية الصناعية احلرفية . �

مكتب مدير احملافظة: 
محالت مت فتحها ادرايا  27 و محالت مت غلقها ادرايا  84 . �
اجمالى ايراد احملافظة من املخالفات  77600  �
اجمالى ايراد احملافظة من الرسوم  826840 �

مراقبة تراخيص اإلعالنات:
إعالنات محالت ) جديد – جتديد (  171555 - إعالنات مركبة  97949  �
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إعالنات اسطح  58651 - إعالنات مؤقته ) مناسبات ( 7674  �
إعالنات مظلة 34940 - إعالن ارشادي  7800  �
مكتب دعاية وإعالن  69949 .  �

مراقبة األغذية واألسواق:
محالت مت التفتيش عليها  1574  �
اجمالى املواد التى مت اتالفها )بالطن ( 14329  �
العينات التى مت ارسالها الى مختبر وزارة الصحة  897 - عينات صاحلة   �

738 - عينات غيرصاحلة  7 - مخالفات اغذية  1027. 
مراقبة احملالت واإلعالنات: 

محالت مت الكشف عليها  3266 - محالت تعمل دون ترخيص اعالنات 193  �
إزالة اعالن من الطرق  24415 - مخالفات اعالنات 232 312  .  �

عمال املسالخ:
بلغ االسترالى )اهالي - شركات- اتالف( 159466 - عربى - مهجن طلي   �

95802 - ماعز 2912 - بقر + عجل  1951 - جمل 1071   
مراقبة النظافة و إشغاالت الطرق:

انذارات  1530 - تعهدات  1256  - ملصقات  13063  - مخالفات قانون  �
 -  957 النظافة نظافة عامة  9/87 )358( -  مخالفات قانون  النظافة 
مخالفات قانون النظافة باعة متجولني 847 - مركبات مت رفعها ) مهمله 

- للبيع - سكراب( 3332 . 
عدد دروب النفايات : 

نفايات إنشائية )بالطن ( 33717 - نفايات بلدية ) بالطن( 54927  �
مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق : 

مطاعم ومقاهى  258 - العاب اطفال  9 - محالت بنشر وكهرباء السيارات  �
146 - مكاتب سيارات  22 - تراخيص مؤقته  241 - تراخيص اخرى  61.



264

مراقبة التراخيص الهندسية :
بناء حديث  155 - ترميم  20 - هدم  149 - تعديل واضافة  684 - زراعة  �

24 - مظالت  11 - محالت  312  . 
مراقبة البناء : 

)سكن خاص – استثماري- حكومي ( إيصال تيار كهربى بلغ  68 - تقوية  �
تيار كهربى 18 - شهادة حتديد اوصاف  178 - استالم حدود 49 - إيصال 
خط هاتف 20 - توكيل مقاول 40 - تعهد واشراف مكتب هندسى 79 - 
انهاء اشراف مكتب هندسى 84 - شكاوى 3 - شهادة ملن يهمه األمر 5   . 

إدارة السالمة: 
)سكن خاص – استثماري – حكومي – جتاري ( رخص سالمة جديدة  394  �
رخص سالمة جتديد  41 - رخص سالمة تشوين جديدة  174 - رخص  �

479 - افراج عن  59 - استالم كفالة مصرفية   سالمة تشوين جتديد  
كفالة مصرفية 464 - تنبيهات  1201 - مخالفات  17 - افراج عن تأمني 
نقدى  4 - شهادة سالمة نظافة  866 - قطوعات وحتويالت طرق  24 - 

تقرير حوادث 4 - تصاريح اوامر عمل  1904 . 

فريق الطوارئ : 
�  -  578 اإلعــالنــات   الئحة  مخالفات   -  398 األغــذيــة   الئحة  مخالفات 

مخالفات الئحة النظافة  211 - شكاوى هاتفية  1058 - إزالة تعديات على 
امالك الدولة  4406 - مواد غذائية مت إتالفها بالطن  45 . 

محافظة اجلهراء:
تشمل على عشرة مناطق ذات طابع سكن خاص وهي : الواحة - العيون -  �

القصر - النعيم - النسيم - تيماء - الصليبية - الصبية - مدينة الشيخ 
جابر - مدينة الشيخ سعد

 منطقة واحدة ذات طابع جتاري واستثماري وهي : مدينة اجلهراء  �
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احلرفية  � الصناعية  املنطقة   : وهــي  صناعي  طابع  ذات  مناطق  خمسة   
الصناعية  امغرة  الصليبية احلرفية -  الصناعية -  الصليبية  باجلهراء - 

- جنوب امغرة 
 منطقتان ذات طابع زراعي وهي : العبدلي الزراعية - الصليبية الزراعية  �
جزيرتني ) وربة - بوبيان ( .  �
�  - ابرق   - الساملي   - الشقيا   - اللياح   - الدبدبة   : 15 منطقة صحراوية 

 - اخلويسات   - كاظمة   - الصابرية   – العيش  ام   - الرديفة   - املناقيش 
الصخييبرات - مركز بكره - مركز ام شبرة - جنوب اجلهراء - كبد . 

مراقبة التراخيص الصحية :
تراخيص ) جتديد – جديد ( صحية  297 - تراخيص دراجات هوائية  -  �

سيارات نقل مواد غذائية مبرد / غير مبرد  228 - تراخيص تناكر مياه 
عذبة  138 . 

مراقبة تراخيص اإلعالنات :
إعالنات  ) جديد – جتديد ( محل 873 - إعالنات مركبة 377 - إعالنات  �

مؤقته )مناسبات ( 84 . 

مراقبة التراخيص الهندسية )بند احملالت فقط ( : 
جتارى 377 - صناعى 60 - حكومي  55 - استثمارى19  .  �

مراقبة البناء ) سكن خاص – استثماري- اخرى ( : 
إيصال تيار كهربى 234 - تقوية تيار كهربى  68 - شهادة حتديد اوصاف  �

188 - استالم حدود 117 - إيصال خط هاتف  5 - توكيل مقاول  129 
- تعهد واشراف مكتب هندسي  52 - انهاء اشراف مكتب هندسي 229 - 

شكاوى  3 - مخالفات  12 - إزالة مخالفات  9 . 
فريق الطوارئ: 

�  -  204 اإلعــالنــات   الئحة  مخالفات   -  347 األغــذيــة   الئحة  مخالفات 
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مخالفات الئحة النظافة  125 - مخالفات القطاع الهندسى  204- شكاوى 
هاتفية  332 - إزالة تعديات على امالك الدولة  453 - مواد غذائية مت 

إتالفها بالطن  25  . 
محافظة األحمدي : 

تشمل على 11 منطقة ذات طابع السكن اخلاص وهي : األحمدي - ضاحية  �
جابر العلي - الرقة - هدية- الظهر-  الصباحية - الفنطاس - العقيلة - 
ضاحية الشيخ علي صباح السالم - ضاحية الشيخ فهد األحمد الصباح 

-  مدينة صباح األحمد السكنية - الوفرة السكنية.
 )ثالث مناطق ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص و االسثماري والتجاري  �

وهي : شرق األحمدي - الفحيحيل - املنقف .
مركز  �  - الفنطاس  وهما:  واستثماري  خاص  سكن  طابع  ذات  منطقتان   

الفنطاس .
  منطقة واحدة ذات طابع استثماري ) املهبولة ( .  �
 منطقة واحدة ذات طابع زراعي ) الوفرة ( .  �
 منطقة واحدة ذات طابع سكن خاص و شاليهات  )اخليران ( .  �
 ثالث مناطق عبارة عن موانئ  ميناء عبداهلل - ميناء الشعيبة - ميناء  �

األحمدي.
منطقة مشتركة بني السكن اخلاص واملشاريع ) الشريط الساحلي ج ( .  �
 عدة مناطق اخرى  الشعيبة الصناعية - املنتزة القومي - املقوع - رجم  �

خشمان - مصالن - مركز بنيدر- مركز النويصيب.
 مكتب مدير احملافظة : 

محالت مت فتحها ادرايا 32- محالت مت اغالقها اداريا  198 - اجمالى  �
ايراد احملافظة من املخالفات  2903 - اجمالى ايراد احملافظة من الرسوم  

 .  598475
مراقبة التراخيص الصحية : 

تراخيص  ) جديد – جتديد ( صحية  3451 - تراخيص دراجات هوائية   �
159 - سيارات نقل مواد غذائية  95 - تراخيص تناكر مياه عذبة  3705  . 
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مراقبة تراخيص اإلعالنات : 
إعالنات ) جديد – جتديد ( محل 1709 - إعالنات مركبة  103 - إعالنات  �

مؤقته )منا سبات (  139  . 
مراقبة األغذية واألسواق : 

محالت مت التفتيش عليها  885 - اجمالى املواد التى مت اتالفها )بالطن(  �
1566 - العينات التى مت ارسالها الى مختبر وزارة الصحة  296 - عينات 

صاحلة   273 - عينات غير صاحلة  2 - مخالفات اغذية  1176  . 
اعمال املسالخ : 

) اهالي – شركات- اتالف ( استرالى  11443 - عربى - مهجن - طلى  �
194025 - ماعز 21729 - بقر + عجل 810 - جمل 3283  . 

مراقبة التراخيص الهندسية : 
) سكن خاص – استثماري – اخرى ( بناء حديث  1234 - ترميم 2 - هدم   �

8 - تعديل واضافة  1138 - زراعة 9 - مظالت  2 - محالت  2393. 
مراقبة البناء : 

) سكن خاص – استثماري ( إيصال تيار كهربى  969 - تقوية تيار كهربى   �
241 - شهادة حتديد اوصاف  1982 - استالم حدود  669 - إيصال خط 
هاتف 31 - توكيل مقاول 987 - تعهد واشراف مكتب هندسى 1644 - 
 156 168 - مخالفات   1424 - شكاوى   انهاء اشــراف مكتب هندسى  

- شهادة ملن يهمه االمر8271 . 
مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق :

انذارات  2617 - تعهدات  1950 - ملصقات  6322 - مخالفات قانون  �
 - 128 النظافة - نظافة عامة  9/87 )45 ( - مخالفات قانون  النظافة 
مخالفات قانون النظافة 3370 - 1981 – باعة متجولني- )20( - مركبات 
مت رفعها) مهمله - للبيع - سكراب( 1515 - نفايات انشائية بالطن36467 

- نفايات بلدية بالطن  31906 . 
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مراقبة تراخيص النظافة واشغاالت الطرق: 
) جديد- جتديد ( مطاعم ومقاهى 97 - العاب اطفال 17 - محالت بنشر  �

وكهرباء السيارات 30 - مكاتب سيارات  4 - تراخيص مؤقته  4 - تراخيص 
اخرى  152 .

ادارة السالمة : 
رخص سالمة جديدة  1989 - رخص سالمة جتديد  65 - رخص سالمه  �

تشوين جديدة  138 - رخص سالمة تشوين جتديد 62 - استالم كفالة 
 -  956 تنبيهات   -  1526 كفالة مصرفية   افــراج عن   -  2274 مصرفية 
مخالفات 119 - افراج عن تأمني نقدى 1 - شهادة سالمة نظافة 1282- 
قطوعات وحتويالت طرق 22 - تقرير حوادث  112 - تصاريح اوامر عمل  

 . 1425
محافظة مبارك الكبير:

�  - القرين  شرق  وهي  خاص  سكن  طابع  ذات  مناطق  خمس  على  تشمل 
العدان - القصور - القرين - مبارك الكبير

 منطقة ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص واإلستثماري وهي ضاحية  �
صباح السالم 

منطقة ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص وبني املشاريع وهي  الشريط  �
الساحلي ب

 منطقة ذات طابع صناعي املنطقة الوسطى وشمال صبحان .  �
مكتب مدير احملافظة: 

إيرادات احملافظة من املخالفات 355528 �
إيرادات احملافظة من الرسوم 14610 �

مراقبة التراخيص الصحية:
تراخيص  ) جتديد – جديد ( صحية  417 - درجات هوائية )ايس كرمي (  �

4 - سيارات نقل مواد غذائية مبرد  705 - تناكر مياه عذبه 18. 
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مراقبة تراخيص اإلعالنات :
850 - إعالنات مركبات   � ( إعالنات محالت  –جتديد  ) جديد  تراخيص 

1047 - إعالنات مؤقتة )مناسبات( 20 - إعالنات أسطح   118 - دعاية 
وإعالن  12 - إعالن ارشادي 14 . 

مراقبة األغذية و األسواق :
اشتراطات صحية   � أعطيت  محالت   -  3159 عليها  التفتيش  مت  محالت 

التي مت  املــواد  إجمالي   -  13 اشتراطات صحية   نفذت  196 - محالت 
إتالفها بالطن 3237 - العينات التي مت إراسلها إلى مختبر وزارة الصحة  

6545 - عينات صاحلة   1345- مخالفات أغذية  1086
مراقبة اإلعالنات و احملالت: 

إعالنات  � ترخيص  دون  تعمل  1804 - محالت  عليها  الكشف  محالت مت 
3 - إزالة إعالن من الطرق 19777 - مخالفات إعالنات  278 . 

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق : 
ملصقات 4223 - مخالفات قانون النظافة 9/87 )55(  - مخالفات قانون  �

 1981  - 3370 النظافة  217 - مخالفات قانون  النظافة - نظافة عامة 
 -  52 باعة متجولني   – النظافة  قانون  48 - مخالفات  باعة متجولني   -

مركبات مت رفعها )مهملة- للبيع- سكراب(  567  . 
عدد دروب النفايات :

دروب نفايات أنقاض بناء إنشائية  13641 - دروب نفايات سكانية صلبة  �
- بلديه  16604 - دروب نفايات سكراب  14185 . 

مراقبة تراخيص النظافة و إشغاالت الطرق:
تراخيص ) جديد – جتديد ( مطاعم ومقاهي  44 - محالت بنشر وكهرباء  �

السيارات 10 - مكاتب سيارات 24 - تراخيص مؤقتة  11 - أنشطة أخرى 12. 
مراقبة التراخيص الهندسية : 

) سكن خاص – استثماري اخرى ( بناء حديث  546 - ترميم  22-  تعديل  �
واضافة  13 - هدم  1093 - زراعة  28 - مظالت  23 . 
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مراقبة البناء:
إيصال تيار كهربائي 741 - تقوية تيار كهربائي 108 - إنهاء إشراف مكتب  �

هندسي 746 - شهادة حتديد اوصــاف 2651 - استالم حــدود  565 - 
119 - مخالفات  574 - شكاوى  توكيل مقاول   -12 ايصال  خط هاتف 

52 - تعهد اشراف مكتب هندسي 726 
إدارة السالمة : 

رخص سالمة جديدة  741 - سالمة جتديد 71 - تشوين جديدة  130  �
كفالة  إفــراج عن   -  622 كفالة مصرفية  استالم   -  32 تشوين جتديد   -
مصرفية 468 - تنبيهات  382 - مخالفات  29 - شهادة سالمة نظافة  
896 - قطوعـات وحتــويالت طرق 4 - تقرير حوادث 5 - تصاريح اوامرعمل 

37 - شكاوي مواطنني 20  . 
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الفتوى والتشريع
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الفتوى والتشريع

اخلدمات اإللكترونية:
� www.fatwa.gov.kw  تدشني وحتديث موقع الفتوى والتشريع اإللكتروني

التعريف  نحو  جديدة  انطالقة  اإللكتروني  والتشريع  الفتوى  موقع  يشكل 
بالفتوى والتشريع واختصاصاتها حيث أنه ضرورة الزمة في أساسيات العمل 
املؤسسي ال سيما احلكومي منه في ظل استخدام التكنولوجيا ، حيث انه من 
خالل هذا املوقع تسعى اإلدارة إلى إضافة موسوعة قانونية تكاد تكون الوحيدة 
من نوعها على مستوى جهات الدولة ، وتضم مختلف القواعد القانونية العامة 
وربطها بقاعدة بيانات قانونية ثرية متكن املستخدم واملتصفح بسهولة االطالع 

عليها والبحث عنها .
كما خصص املوقع روابط خاصة مع جهات الدولة ميكن من خاللها الولوج 
إلى قاعدة البيانات التي متكنها من متابعة مختلف موضوعاتها املعروضة على 

اإلدارة للتسهيل على تلك اجلهات في املتابعة .
� : )G2G( تفعيل نظام التراسل اإللكتروني

لتقليل احلاجة ملراسلني بني اجلهات احلكومية ، مت تطبيق وتفعيل خدمة 
التراسل اإللكتروني ، حيث يقوم النظام بإرسال مراسالت السجل العام بني 
اجلهات احلكومية )الصادر والوارد( بشكل آلي ، مع توثيق اجلهات واسم املرسل 
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واملستقبل وتاريخ وساعة اإلرسال واالستقبال وتفعيل نظام التراسل الداخلي 
ومتابعتها  وأرشفتها  واألقسام  اإلدارات  بني  الداخلية  املراسالت  ميكنة  وهي 

وسهولة البحث. 
�  www.clc.fatwa.gov.kw املوقع اإللكتروني اخلاص باملركز الثقافي القانوني

والذي  القانوني  الثقافي  للمركز  خاص  موقع  والتشريع  الفتوى  خصصت 
يخرج بها إلى العاملية من خالل أنشطة التبادل الثقافي القانوني الدولي ، وهو 
يتيح ميزة تصفح تلك  ، كما  املتنوعة  القانونية  املراجع  باملئات من  مركز يعج 
واستعراض فهرس متطور لهذا  أيضاً  واستعارتها إلكترونياً  املراجع إلكترونياً 
القانونية  الرقمية  املكتبات  أوائل  من  بذلك  لتكون  الرقمية  مبكتبتها  الغرض 

املتخصصة .
امليكنة اإللكترونية ألعمال الفتوى والتشريع : �

في إطار تعزيز التعاون بني الفتوى والتشريع وجهات الدولة املختلفة ، أتاح  
النظام روابط خاصة لتلك اجلهات ميكن من خاللها الولوج إلى قاعدة البيانات 
ويتيح   ، اإلدارة  على  املعروضة  موضوعاتها  مختلف  متابعة  من  متكنها  التي 
حملامي الدولة من أعضاء اإلدارة متابعة كافة طلباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم 
املبينة أينما كانوا وذلك في نقله نوعية متطورة ومتميزة على مستوى عملهم 
، ووفق ضوابط تؤمن أعلى مستويات السرية واحلماية ، حيث يقوم  اليومي 
النظام مبيكنة أعمال كافة اجلهات املستفيدة املذكورة أدناه وقياس مؤشر حركة 
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األداء اليومي لقطاعات اإلدارة واإلحصائيات الشهرية اخلاصة بها .
أخبار و أنشطة :-

متابعة القضايا اخلارجية : �
خارج  املتخذة  اإلجــراءات  العام  خالل  متابعتها  مت  التي  القضايا  أهم  من 
البالد في شأن املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية والقضايا اخلاصة بهيئة 

الشباب والرياضة ، وقضايا مكتب اإلستثمار في لندن . 
الفتوى والتشريع تستقبل وفود من دول مجلس التعاون اخلليجي : �

إن إدارة الفتوى والتشريع ممثلة لدولة الكويت استقبل وفد من إدارة التشريع 
اخلليجي  التعاون  ملجلس  العامة  االمانة  عن  ووفد  القطري  الــوزراء  مبجلس 
لدول اخلليج العربية في فبراير 2017 ، ووفد عن اململكة العربية السعودية 
ووفد األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي في إبريل 2017 ، وذلك في إطار 
التشريع  قام قطاع  وقد   ، دول اخلليج  التشريع في  العملي ألعضاء  التدريب 
بإدارة الفتوى والتشريع بإعداد برنامج يحتوى على نبذة تعريفية عن دور الفتوى 
الفني ممثلة باملركز  والتشريع في دولة الكويت ودور األجهزة املعاونة للعضو 

الثقافي القانوني واملكتبة القانونية ومركز نظم املعلومات .
ثم  القوانني  مبشاريع  بدءاً  الكويت  بدولة  التشريعات  أنواع  استعراض  ومت 
على  للتصديق  القانونية  األداة  وإعداد  واللوائح  والقرارات  املراسيم  مشاريع 

اإلتفاقيات الدولية والتعليق على اإلقتراحات بقوانني .
الفتوى والتشريع تشارك في معرض الكتاب الدولي : �
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افتتحت الفتوى والتشريع جناحها اخلاص في معرض الكتاب الدولي بأرض 
املعارض الدولية مبشرف وسط حضور عدد من املسئولني واجلهات املشرفة 
على املعرض ، وتأتي مشاركتها في كل عام جتسيداً حلرصها على التواصل 
االجتماعي مع املواطنني واملهتمني في مجال القانون ، حيث يتم بيع اإلصدارات 

اخلاصة بالفتوى والتشريع بأسعار رمزية .
التقرير السنوي األول : �

التقرير السنوي األول والذي يحتوي على  الفتوى والتشريع  إدارة  أصدرت 
اإلدارة وغيرهم اجلهات احلكومية  تفيد أعضاء  معلومات وإحصائيات مهمة 
في الدولة ، ويعد هذا اإلصدار األول من نوعه في تاريخ اإلدارة ، حيث يتضمن 
الفنية واإلدارية املختلفة وجداول  معلومات قيمة عن هذه اإلدارة وقطاعاتها 

وبيانات إحصائية توضح النشاط الفني للفتوى والتشريع .
وزارة الكهرباء واملاء تقيم ندوة في الفتوى والتشريع : �

أقامت وزارة الكهرباء في مايو 2017 ندوة بعنوان ترشيد القطاع احلكومي 
االستهالك  ترشيد  أهمية  على  خاللها  من  وأكــدت  اجلديدة  التعرفة  وتأثير 
طلبت  ذاته  السياق  وفي  سعرها  وارتفاع  اجلديدة  التعرفة  تطبيق  خالل  في 
وزارة الكهرباء من الفتوى والتشريع تسجيلها ضمن اجلهات التي قامت بتطبيق 
توصيات منتدى )ساعة الترشيد( والذي سوف يقام في إمارة الشارقة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة في يوليو 2017 . 
مطبوعات وإصدارات جديدة : �

التشريعات  مجموعة  تضم   ، جديدة  مطبوعات  والتشريع  الفتوى  أصدرت 
الكويتية ومجموعة املبادئ القانونية التي قررتها اإلدارة ومجلة الفتوى والتشريع 

واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية باللغة العربية واإلجنليزية .
ابرام اتفاقية في شأن طباعة تشريعات جتارية اقتصادية : �

 ، التشريعية  األطر  تطوير  مشروع  حول  التنمية  خطة  مشاريع  ضوء  على 
 )IDLO( أبرمت الفتوى والتشريع اتفاقية مع املنظمة الدولية لقانون التنمية
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بالفعل  ومت  اإلجنليزية  باللغة  واإلقتصادية  التجارية  القوانني  لترجمة  وذلك 
ضمن  من  طباعته  صدد  وفي  والتشريع  للفتوى  وتسليمه  قانون   50 ترجمة 
اصدارات الفتوى والتشريع .   جاء ذلك بناء على املرسوم رقم 215 لسنة 2014 
بشأن التعاون في املجال التشريعي والقانوني بني حكومة دولة الكويت ممثلة 

بإدارة الفتوى والتشريع واملنظمة الدولية لقانون التنمية .

توقيع عقود : �
وقعت الفتوى والتشريع 14 عقد خالل سنة 2016 و 2017 تتعلق بصيانة 
أجهزة البصمة، وصيانة أجهزة املركز الثقافي القانوني، وخدمة ميناك، وتوريد 

وتركيب أجهزة حاسب آلي وغيرها من اخلدمات. 
افتتاح قاعة الشيخ محمد محمد السلمان الصباح ) رئيس الفتوى والتشريع  �

األسبق (:

افتتحت الفتوى والتشريع القاعة الكبرى لها ، والتي يقام بها الندوات العلمية 
والتشريع  الفتوى  وأعضاء  املسؤولني  بني  واللقاءات  واملؤمترات  واإلحتفاالت 
وسميت القاعة بهذا اإلسم في حفل أقامته الفتوى والتشريع تخليدا لذكرى 

املرحوم وملا بذله من جهد وعطاء وإخالص في خدمة اإلدارة . 
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 أقسام جديدة : �
أنشأت الفتوى والتشريع أقسام جديدة ومبوافقة ديوان اخلدمة املدنية وهي 

قسم التنفيذ و قسم الرقابة والتفتيش الداخلي 
ومالحظات ديوان احملاسبة على الفتوى والتشريع : �

إن إدارة الفتوى والتشريع هي اجلهة األولى بالكويت والتي  لم يرصد عليها 
ديوان احملاسبة أي مخالفة مالية ، وحققت هذا املستوى املطلوب من الشفافية 
وااللتزام بإنهاء كافة مالحظات ديوان احملاسبة وذلك )أن إدارة الفتوى والتشريع 
في عهدها اجلديد تشهد تطورات مهمة وقفزات متسارعة وااللتزام بإنهاء أي 
مخالفات لتحقيق أعلى درجات التميز في العمل احلكومي واحلفاظ على املال 

العام( .
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االدارة المركزية لالحصاء

- 
أنشأت االدارة تطبيق خاص  يتم من خالله عرض جميع البيانات و املؤشرات  �

االحصائية التي يتم حتميلها على املوقع االلكتروني و انشاء موقع و تطبيق 
لنظم املعلومات اجلغرافية لالدارة املركزية لالحصاء.

قامت اإلدارة بتصميم العديد من النظم االلية االدارية و االحصائية منها  �
العمل  االلكتروني اجلديد مليكنة  التراسل  و نظام  االكترونية  البوابة  نظام 
االداري باالدارة املركزية لالحصاء و نظام آلي جلمع البيانات االحصائية 
من امليدان كـ ) نظام أسعار املستهلك اجلديد و مسح القوى العاملة الذي 
يعمل باستخدام االجهزة الذكية ، كذلك نظام مستهدفات اخلطة االمنائية/
نظام تبادل البيانات اخلارجية ( من خالل املوقع االلكتروني و ذلك الدخال 
و  لالحصاء  املركزية  االدارة  تخدم  التي  املطلوبة  االحصائية  البيانات 
بعض جهات الدوله، تصميم نظام احصائي آلي موحد السترجاع بيانات 
للتطبيقات  آلية  بيئة  تصميم  و  السابقة  االحصائية  السكانية  التعدادات 
اخلاريجة منفصلة عن البيئة االلية للتطبيقات الداخليه، كما قامت بربط 
الرئيسي  باملبنى  السكانية  االحصاءات  و  التعداد  إدارة  ملبنى  االلية  البيئة 

لإلدارة.
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قامت االدارة املركزية لالحصاء بتحديث و تطوير قواعد البيانات و تعريفها  �
على البيئة االلية اجلديدة ، و حتديث قاعدة بيانات املعلومات اجلغرافية 
بالتنسيق مع اجلهات الرسمية بالدولة ، و حتديث االنظمة االحصائية مبا 
يتوائم مع متطلبات العمل االحصائي و املعايير الدولية كنظام االحصاءات 

الزراعية ليعمل بنظام العينة.
تزويد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و طلبة جامعة الكويت و أعضاء هيئة  �

التدريس باخلرائط االحصائية الالزمة، كما قامت باعداد خرائط جغرافية 
دراسة  اعــداد  ،و  خريطة   295 عددها  كان  و   2016 العامله  القوى  ملسح 

وحتليل عام ملشروع التعداد االقتصادي الشامل.

االحصائية  � املنتديات  اهــم  احــد  في  لالحصاء  املركزية  االدارة  شاركت 
)املنتدى االحصائي االول لدول مجلس التعاون حتت شعار تعزيز الشراكات 
األقليمية ( و املعرض املصاحب له الذي أقيم في الرياض في الفترة من 20 
– 23 مارس 2017 و قد ترأس الوفد املشارك السيد عثمان العثمان مدير 
االدارة املركزية لالحصاء باالنابة و الوكيل املساعد لقطاع االسناد االداري 
و املالي و القانوني، حيث قدمت االدارة املركزية لالحصاء ثالث أوراق عمل 
متخصصة و هي ) تعزيز املعرفة االحصائية ، تطوير االحصاءات باستخدام 
تقنية املعلومات واالتصاالت ، الشراكة بني القطاع العام و اخلاص في مجال 

االحصاء (.
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تكنولوجيا  � لقياس  االقليمي  املنتدى  في  الفني  املكتب  إدارة  شاركت  كما 
املعلومات و االتصاالت الذي اقامه االحتاد الدولي لالتصاالت و اقيم في 
دولة االمارات العربية املتحده – دبي في الفترة 13 – 15 مارس 2016، 
احلكومة  مبنتدى  املعلومات  و  النظم  ادارة  شاركت  ذلــك  الــى  باالضافة 
االلكترونية الذي اقيم في الكويت في عام 2016، كذلك شاركت في معرض 

) اكتشف الكويت ( 2016 و معرض الكتاب احلادي و االربعني 2016.
كانت لالدارة مشاركة فعالة في كل من املؤمتر الدولي السابع لالحصاءات  �

الزراعية 2016 و املؤمتر التاسع ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية في 
الكويت 2017 ، و قد تلقت االدارة دعوة حلضور مؤمتر )عن بعد ( الذي  
، و في  لغـربي اسـيا ) االسكوا(  اللجنة االقتصادية و االجتماعية  اقامته 
امللتقى االعالمي العربي الرابع عشر كان لالدارة مشاركة، الذي اقيم في 
دولة الكويت حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الصباح حتت شعار » االعالم حياة « و يهدف امللتقى البراز دور االعالم و 

املؤسسات االعالمية في املجتمع 2017  
لنظم  � االلكترونية  للبوابة  عمل  ورشــة  لالحصاء  املركزية  االدارة  أمتــت 

املعلومات اجلغرافية، كما  شاركت االدارة في عدد من الورش التي اقامها 
املعهد العربي للتدريب و البحوث االحصائية )عن بعد ( منها ورشة عمل 
حول االرقام القياسية السعار العقارات في الفترة 5 – 9 سبتمبر 2016 و 
ورشة عمل حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامه 2030 في الفترة 17 
– 20 أكتوبر 2016 ، و أخيرا ورشة عمل حول احصاءات التجارة الداخلية 

و اخلارجية في الفترة 15 – 20 ابريل 2017.
اخلليج  � لدول  التعاون  مجلس  لدول  االحصائي  املركز  في  يتعلق  فيما  أما 

العربية شاركت في ورشة عمل اقيليمة حول احصاءات البيئة التي اقيمت 
في الكويت في 5 – 9 فبراير 2017  وورشة عمل اقليمية حول ادارة اجلودة 
في التعدادات املبنية على السجالت االدارية التي اقيمت في سلطنة عمان 
– مسقط في الفترة 9 – 11 ابريل 2017، كما حرصت على املشاركة في 
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الدورة التدريبية التي اقامها املركز عن الناجت احمللي االجمالي الربعي التي 
اقيمت في الكويت في 25 – 29 سبتمر 2016.

املشاركة  في ورشة العمل التي اقيمت في سلطنة عمان – مسقط حول  �
تكامل  و  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات  في  املبتكرة  االستخدامات 

البيانات االحصائية و البيانية و كانت في 19 – 20 ابريل 2017.
في  � احلديثة  العامة  العالقات   « التدريبي  البرنامج  في  االدارة  إجتازت 

و  الكويتية  العامه  العالقات  جمعية  أقامته  الــذي  احلكومية«  املؤسسات 
برنامج االمم املتحده االمنائي UNDP  و قد اقيم البرنامج في الكويت في 

.2017

 شاركت االدارة املركزية لالحصاء متمثلة في السيدة منى الدعاس الوكيل  �
املساعد لقطاع العمل اإلحصائي في جلسة حوارية حول قياس تقدم املرأه 
العربية باملشاركة مع معالي وزير الدولة لشئون الوزراء في االمارات العربية 
املتحدة و رئيس اجلهاز املركزي الفلسطيني ضمن فعاليات املؤمتر الدولي 
أبو  في  املقام   2016 ديسمبر   8 –  5 الفترة  الرسمية خالل  لالحصاءات 
ظبي كما حضرت حلقة نقاشية بعنوان تطوير االحصاء باستخدام تقنيات 
املعلومات و االتصاالت و قد مت التطرق للبرمجيات و التقنيات التي ساعدت 

على تطوير اخلدمات االحصائية.
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املركزية  � االدارة  بها  التي شاركت  الرسمية  املهام  بأبرز  قائمة  يلي  فيما  و 
لالحصاء:

تاريخ االنعقادمكان االنعقاداجلهة املنظمةاالجتماع الدوري

اجتماع جلنة اخلبراء 
للمؤشرات القياسية 

السعار املستهلك
الشعبة االحصائية 

لالمم املتحدة
جنيف - 
2-4 مايو 2016سويسرا

االجتماع الرابع بني 
الوكاالت وفريق اخلبراء 

الحصاءات النوع االجتماعي 
في البلدان العربية

االمم املتحدة / 
اللجنة االقتصادية 
و االجتماعية لغربي 

آسيا ) اسكوا (

اسطنبول – 
9-10 مايو 2016تركيا

االجتماع الثاني للجنة الدائمة 
ملؤشرات التنمية و التقدم

واالستدامة في دول املجلس

املركز االحصائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية

2 يونيو 2016عن بعد

االجتماع الثاني لللجنة 
مدراء و مسئولي تقنية 

املعلومات

املركز االحصائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية

8 اغسطس 2016عن بعد

اجتماع رفيع املستوى 
لدعم التنفيذ الفعلي 

خلطط التنفيذ الوطنية 
من اجل حتقيق األولويات 

االحصائية املشتركة 
لدول مجلس التعاون

املركز االحصائي 
لدول مجلس 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

مسقط – 
عمان 

21-22 سبتمبر 
2016
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اجتماع رفيع املستوى 
لدعم التنفذ الوطني من 
اجل حتقيق االولويات 
االحصائية املشتركة 
لدول مجلس التعاون

املركز االحصائي 
لدول مجلس 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

مسقط – 
عمان 

21- 22سبتمبر 
2016

االجتماع الثامن 
و الثالثون ملجلس 

ادارة مركز االبحاث 
االحصائية و االقتصادية 
و االجتماعية و التدريب 

للدول االسالمية

مركز االبحاث 
االحصائية 
واالقتصادية 
واالجتماعية 

والتدريب للدول 
االسالمية

انقرة - 
تركيا

3-4 اكتوبر 
2016

االجتماع الثالث ملجلس 
ادارة املركز االحصائي

املركز االحصائي 
لدول مجلس 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

مسقط – 
27 أكتوبر 2016عمان 

االجتماع الثالث 
لللجنة الفنية ملبادرة 
االحصاءات العربية 

عربستات

صندوق النقد 
العربي

ابو ظبي - 
االمارات

2-3 نوفمبر 
2017

دور االنعقاد السادس 
لللجنة االقتصادية 

ملنظمة التعاون 
االسالمي

مركز االبحاث 
االحصائية و 
االجتماعية

قونية - 
تركيا

5-6 نوفمبر 
2017
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اجتماع مجلس امناء 
املعهد في دورته 41

املعهد العربي 
للتدريب و البحوث 

االحصائية

عمان - 
االردن

9-10 نوفمبر 
2016

االجتماع الرابع ملجلس 
ادارة املركز االحصائي 

لعام 2016

املركز االحصائي 
لدول مجلس 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

مسقط – 
عمان 

22 ديسمبر 
2016

االجتماع الثالث لفريق 
عمل احصاءات التجارة 

اخلارجية

املركز االحصائي 
لدول مجلس 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

13-14 فبراير الرياض
2017

اجتماع اقليمي ملتابعة 
تنفيذ دورة 2016 
من مشروع برنامج 
املقارنات الدولية

االمم املتحدة / 
اللجنة االقتصادية 

و االجتماعية 
لغربي آسيا 

)اسكوا (

القاهرة - 
مصر

6-10 فبراير 
2017

االجتماع الرابع الدارة 
املعلومات اجلغرافية 

املكانية

اللجنة العربية 
خلبراء االمم 
املتحدة الدارة 

املعلومات 
اجلغرافية املكانية

الدوحة – 
قطر 

21-23 فبراير 
2017

اجتماع االسكوا حول 
االحصاءات القصيرة 

االجل

االمم املتحدة / 
اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

آسيا )اسكوا (
6-9 مارس القاهرة

2017
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االجتماع الرابع للجنة 
احلسابات القومية

عن بعد

املركز االحصائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية

28 مارس 2017عن بعد

االجتماع 39 ملجلس 
ادارة مركز االبحاث

مركز االبحاث 
االحصائية و االقتصادية 
و االجتماعية و التدريب 

للدول االسالمية

سيسرك - 
10 ابريل 2017انقرة

اجتماع الدورة الثانية 
عشر للجنة االحصائية

االمم املتحدة / 
اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

آسيا )اسكوا(

بيروت - 
4-5 ابريل 2017لبنان

اجتماع العمل االقليمي 
حول مؤشرات كفاءة الطاقة 

في دول مجلس التعاون

املركز االحصائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية

البحرين - 
املنامة

23-26 ابريل 
2017

اجتماع اقليمي لالسعار 
واحلسابات القومية في 
اطار برنامج املقارنات 

الدولية 

االمم املتحدة / 
اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

آسيا )اسكوا (

مصر - 
القاهرة

20-27 ابريل 
2017

االجتماع الرابع لفريق 
االحصاءات و املعلومات 

اجلغرافية املكانية

املركز االحصائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية

مسقط - 
عمان

19-20 ابريل 
2017
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األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط و التنمية
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األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط و التنمية

> حفل احلملة اإلعالمية )كويت جديدة( في مركز جابر األحمد  الثقافي 2017/1/30.

إعداد تقرير التنمية البشرية لدولة الكويت. �
اعداد تقرير واقع احلكومة االلكترونية في دولة الكويت التحديات واحللول.  �
اعداد تقرير عن منتدي تعاون الصني العربي املنعقد في جمهورية الصني. �
اعداد تقرير حول موائمة أهداف وغايات التنمية املستدامة مع سياسات  �

اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات )2016/2015- 2020/2019( 
وركائز وبرامج اخلطة السنوية 2018/2017.

�  2015 بعد  ملا  املستدامة  التنمية  أهداف  اتساق  مدى  حول  تقرير  اعداد 
 -2016/2015( للسنوات  األجــل  متوسطة  اإلمنائية  اخلطة  أهــداف  مع 

.)2020/2019
إعداد تقرير حول ركائز اخلطة والبرامج واملشروعات املتعلقة بها وربطها  �

باألدلة واملؤشرات من خالل النظام اآللي.
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�  
اعداد تقارير املتابعة الدورية للخطة السنوية 2017/2016 )كل 3 اشهر ( . �
إعداد تقرير تفصيلي حول نسب اإلنفاق على مشروعات اخلطة السنوية  �

2016/2015 – بعد مطابقة احلساب اخلتامي. 
اعداد اطار خطة التنمية السنوية 2019/2018 و البرنامج الزمني لها. �
إعداد تقرير حول نتائج تطبيق اخلطة اإلمنائية األولى وأثرها على خطة  �

التنمية. 
اعداد تقرير املتابعة السنوي للخطة السنوية 2016/2015 )وفق احلساب  �

اخلتامي ( .
اصدار قانون التخطيط التنموي اجلديد رقم )7( لسنة 2016 . �
املشاركة في مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية في اإلكوادور. �
املشاركة في اعداد وصياغة مرتكزات وبرامج ومشاريع اإلدارة احلكومية  �

الفعالة واملكانة الدولية املتميزة بوثيقة خطة التنمية 2018/2017.
املشاركة في مؤمتر احتاد الصناعات الكويتي. �
والتعاون  � التنمية  ملنظمة  التاسع  السنوي  املؤمتر  حضور  في  املشاركة 

االقتصادي.
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العربي  � املعهد  فــي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  مؤمتر  فــي  املشاركة 
للتخطيط.

� .meed املشاركة في مؤمتر مشاريع الكويت االستراتيجية الكبري 

املشاركة في يوم االمم املتحدة 2016 حتت شعار التنفيذ الوطني ألهداف  �
التنمية املستدامة 2030.

الرابع عشر  � املشاركة في تقرير عن إجنازات احلكومة للفصل التشريعي 
)2014/2013-2017/2016( حقائق وأرقام. 
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التنمية  � بــرنــامــج عــمــل  ــق  ــفــري ل الــســابــع  االجـــتـــمـــاع  ــي  فـ املـــشـــاركـــة   
املستدامة)2017/2016( األمانة العامة- الرياض. 

– جامعة  � الطاقة  وتطوير  السادس ألبحاث  الدولي  املؤمتر  املشاركة في   
الكويت . 

بتاريخ  � للمباني اخلضراء  السادس  الكويت  ومعرض  مؤمتر  في  املشاركة   
.2016/11/10-9

� -16 تــاريــخ  مــن  للكتاب  ــون  ــع واالرب احلـــادي  الكويت  مبعرض  املــشــاركــة 
.2016/11/26

 املشاركة في منتدي احلكومة االلكترونية من تاريخ 2016/11/29-27. �
 املشاركة بامللتقي العاملي للمعلوماتية »التحول الرقمي الى اقتصاد املعرفة«  �

من تاريخ 21-2016/11/23م
املشاركة في معرض الصناعات الوطنية من تاريخ 2016/10/11-9. �
العامة الرقمية واالعالم اجلديد  �  املشاركة في مؤمتر ومعرض العالقات 

والدبلوماسية في عصر املعلومات من تاريخ 2016/10/27-25.
 املشاركة في احتفالية مسيرة التخطيط التنموي خالل 65 عاما.  �
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مؤسسة البترول الكويتية 

نشاط االستكشاف واإلنتاج:
اإلنتاج من  رفع معدل  الكويت في  نفط  املؤسسة ممثلة في شركة  جنحت 
النفط اخلام إلى 3.150 مليون برميل يومياً. ومازالت اجلهود مستمرة ومتوالية 
إلحراز التقدم بشأنها للوصول إلى األهداف املرجوة حسب استراتيجية الشركة. 

وللوصول إلى ذلك الهدف حققت الشركة مجموعة من االجنازات: 
برجاً  �  130 أكثر من  اآلبــار  املستخدمة حلفر وصيانة  األبــراج  زيــادة عدد 

مقارنة بـ 97 برج خالل السنة املاضية، ويعد ذلك منواً غير مسبوقاً في 
تاريخ شركة نفط الكويت.

مت االنتهاء من مرحلة التصميم الهندسي ملشروع الغاز اجليوراسي واحلصول  �
على موافقة مجلس إدارة املؤسسة على تخصيص املوازنة املعنية، وسيساهم 

هذا املشروع بوصول الشركة ألهدافها االستراتيجية.
مت االنتهاء من تقييم شامل للمخزونات واالحتياطات النفطية حلقل برقان  �

الكبير بالتعاون مع مستشار عاملي والذي استمر على مدى عامني باستخدام 
أفضل املمارسات املثلى والبيانات احلديثة في تقدير املخزونات النفطية. 
والتي  االحتياطيات  كبيرة في حجم  زيادة  التقييمات  نتائج هذه  وأظهرت 
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ستساعد على إطالة عمر هذا احلقل االستراتيجي لسنوات عديدة.
مت تفعيل خطة املراقبة ألداء أول مشروع غير حراري لتعزيز استخالص  �

الكويت  غــرب  عمليات  منطقة  في  السرئي  مناقيش  مكمن  في  النفط 
االحتياطيات  إلمناء  النفط  مع  لالمتزاج  القابل  الغاز  خاصية  باستخدام 

النفطية وضمان استدامة اإلنتاج.
في إطار جهود الشركة للحفاظ على جودة النفط اخلام مت تنفيذ وتشغيل  �

نظام احلماية الكاثودية خلط األيوسني 16 بوصة من الوفرة إلى مصفاة 
ميناء عبداهلل.   

في إطار جهود الشركة لالستكشاف األمثل للمنطقة املقسومة البرية التابعة  �
الزلزالي  املسح  بيانات  تسجيل  من  االنتهاء  املشتركة، مت  الوفرة  لعمليات 

ثالثي األبعاد لكامل املساحة املستهدفة.
وفق ما تنص عليه التوجهات االستراتيجية للمؤسسة، فقد قامت املؤسسة  �

ممثلة في الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية باالستحواذ 
على 3 مشاريع جديدة أضافتها إلى محفظة أصولها احلالية.

التقدم في سير العمليات التطويرية املتعلقة مبشروع ويتستون للغاز املسال  �
في استراليا. وإمتام حفر 28 بئر تطويري/تقييمي في مشروع كيبوب للغاز 

الصخري الغني باملكثفات في كندا.
نشاط التكرير والتصنيع:
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متكنت شركة البترول الوطنية الكويتية من إجناز حوالي 28% من مشروع  �
أعمال جتهيز  من  االنتهاء  ومت   ،2017 مارس  شهر  بنهاية  الــزور  مصفاة 
في  البدء  مت  كما   2016 أغسطس  في  ــزور  ال مبصفاة  اخلاصة  األرض 
األعمال االنشائية. ويعد أكبر املشاريع االستراتيجية النفطية لدولة الكويت 
لتلبية الطلب املتنامي حملطات توليد الطاقة الكهربائية من زيت الوقـود ذو 

احملتوى الكبريتي املنخفض )أقل من 1% كبريت(.
اختارت مجلة Hydrocarbon Processing مشروع الوقود البيئي كأفضل 
مشروع في مجال التكرير خالل العام 2016 من حيث حجم تأثيره على صناعة 

النفط والبتروكيماويات إقليمياً وعاملياً.
قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتوقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد  �

ملؤسسة  االستراتيجية  اخلطة  حتقيق  إطار  في  املشروع  لتنفيذ  واإلنشاء 
البترول الكويتية 2030 املتعلقة بتلبية احتياجات السوق احمللي من الوقود 
على املدى البعيد، حيث سيتم إنشاء مرافق بطاقة تبلغ 3000 بليون وحدة 

حرارية بريطانية/ اليوم من الغاز الطبيعي لتزويده للشبكة احمللية. 
إطار خطة  � تعبئة وقود جديدة في  19 محطة  إنشاء عدد  توقيع عقد  مت 

لبناء 100 محطة وقود جديدة وفق أحدث تكنولوجيا وبشكل يعكس مظهر 
املتجددة.  الطاقة  مفهوم  تطبيق  االعتبار  بعني  األخذ  مع  ومتطور  متميز 
الكافي  العدد  لتوفير  الكويتية  البترول  مؤسسة  توجهات  على  بناًء  وذلك 
من احملطات وذلك بهدف مقابلة االحتياجات املستقبلية من الوقود نتيجة 

التوسع العمراني الذي تشهده البالد.
حققت الشركة ملبيعات وقود الطائرات )Q8Aviation( أفضل أرباح منذ  �

العالم  الطائرات في شتى مطارات  تأسيسها حيث قامت بتصريف وقود 
وحافظت على مركزها كأكبر مورد لوقود الطائرات في القارة األوروبية. 

مت توقيع مذكرة التفاهم بني شركة البترول الكويتية العاملية وشركة النفط  �
والبتروكيماويات في  للتكرير  2016 إلقامة مجمع  نوفمبر   9 العمانية في 

دقم في سلطنة عمان الشقيقة.
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التكامل بني التكرير والبتروكيماويات:
صناعة  � شركة  تأسيس  خالل  من  التكامل  حتقيق  إلى  املؤسسة  عمدت   

الكيماويات البترولية املتكاملة في 18 اكتوبر 2016 وهي أول شركة متكاملة 
مال  برأس  بالكامل  الكويتية  البترول  ملؤسسة  تابعة  الالحقة  للصناعات 
وقدره 1.8 مليار دينار كويتي، بهدف إدارة أكبر مجمع نفطي في الكويت 
البتروكيماويات وأول مرافق دائمة في  الزور ومجمع  واملؤلف من مصفاة 
الكويت الستيراد الغاز الطبيعي املسال.  وهي مشاريع كان مناط تنفيذها 
لشركة البترول الوطنية.  ويعد املشروع األكبر من نوعه في منطقة الشرق 
األوسط، والذي سيساعد على تنويع االقتصاد الوطني، وتأمني احتياجات 
ذي  الوقود  زيت  على  املتزايد  الطلب  وتلبية  الكويت  في  احمللية  الطاقة 
احملتوى الكبريتي املنخفض. وفي هذا الصدد مت االنتهاء من تشكيل مجلس 

اإلدارة والبدء بتعيني اإلدارة التنفيذية.
توطيد التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص:

االهتمام  � مجاالت  في  احملاسبة  ديوان  مع  والتعاون  التنسيق  مستوى  رفع 
لذلك  وما  املهنية  االجتماعات  وعقد  الزيارات  تبادل  خالل  من  املشترك 
الرقابي في القطاع  نتائج ذات تأثير إيجابي فعال على تطوير األداء  من 

النفطي.
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احلصول على موافقة املجلس األعلى للبترول على البدء في تنفيذ املرحلة  �
التابعة  الوقود  لتزويد  43 محطة  القطاع اخلاص في  األولى من مشاركة 
لرعاية  الوطني  الصندوق  مع  بالتعاون  الكويتية  الوطنية  البترول  لشركة 
شريحة  إشراك  خالل  من  وذلك  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  وتنمية 
املبادرين في تشغيل وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية 

الكويتية.
اإلستدامة:

إنتاج وقود سفن ذو خصائص مطابقة ألحدث الشروط والقوانني البيئية  �
خصوصاً فيما يتعلق باحلد من انبعاثات غاز كبريتيد الهيدروجني.

تلبية للرغبة السامية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة املتجددة، دشنت شركة  �
500( للطاقة الشمسية في حقل أم قدير  نفط الكويت مشروع ، )سدرة 
في منطقة عمليات غرب الكويت، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على 

مستوى الكويت والذي من شأنه توليد 10 ميغاوات من الكهرباء.
الطاقة  � من  لالستفادة  دراسة  بعمل  البترولية  الكيماويات  صناعة  قامت 

الشمسية وكانت نتائج الدراسة ضمان توفير أكثر من 34% من استهالك 
سطح  على  الشمسية  الطاقة  ألواح  تركيب  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة 
املكتب الرئيسي للشركة، وسوف يتم االنتهاء من املشروع في العام املالي 

.2018/2017
الرئيس  � رعاية  والبيئة حتت  واألمــن  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  أطلق 

التنفيذي ونواب الرئيس في الشركة الكويتية لنفط اخلليج حملة »جذور« 
في سبتمبر 2016 وتشمل كل املوظفني واملقاولني في الشركة الكويتية لنفط 
اخلاصة  واألســس  املبادئ  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  واحلملة  اخلليج. 
باحلفاظ على حياة اإلنسان والتي ميكن استخدامها في أنشطتنا اليومية 

للحد من املخاطر واحلوادث الوشيكة التي نتعرض لها.
تنفيذ مشروع تصميم وتأهيل وطرح مناقصة واإلشراف على تركيب وصيانة  �

األلواح الشمسية ملواقف سيارات مجمع القطاع النفطي مع معهد الكويت 
لتوفير  الدولة  استراتيجية  ضمن  من  املشروع  ويعتبر  العلمية،  لألبحاث 
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الطاقة باستخدام مصادر الطاقة املتجددة وفي إطار استراتيجية القطاع 
النفطي في تبني مفهوم املباني اخلضراء الصديقة للبيئة، وقد مت االنتهاء 
من املرحلتني األولى والثانية من املشروع والبدء باملرحلة الثالثة باملشروع.

االهتمام بالعنصر البشري:
طموحات  � تتضمن  التي  االستراتيجية  التوجهات  حتديث  من  االنتهاء  مت 

القطاع  إدارة  2040، وهو ما يؤكد عزم  لتمتد حتى عام  وأهداف جديدة 
النفطي كقوة مؤثرة في  القطاع  للمحافظة على  باالستمرار في الصدارة 

االقتصاد الوطني والعاملي. 
البرامج  � جــودة  تقييم  في  متقدمة  نتائج  البترولي  التدريب  مركز  حقق 

التدريبية واحملاضرين واملشاركني بنسبة95% مقارنة بـ 85% لنفس الفترة 
من السنة السابقة. )متثل هذه النسب معايير التقييم وهي مواضيع البرامج 
املشاركني،  التدريبية،  الوسائل  التدريبي،  احملتوى  احملاضرين،  التدريبية، 

مواعيد البرامج التدريبية، مرافق البرامج التدريبية، اإلشراف( 
البدء في تنفيذ برنامج التعليم اإللكتروني )E-LEARNING( للمعنيني في  �

القطاع النفطي وفقاً لنظام الكفاءات الوظيفية ملدة سنتني، حيث بدء تنفيذ 
املشروع في شهر مايو 2016، وعدد املشاركني 950 موظف، نسبة اإلجناز 

83% للفترة املشار إليها. 
املسؤولية املجتمعية:

االنتهاء من حملة التوظيف حلديثي التخرج حلملة الشهادة اجلامعية من  �
التخصصات اإلدارية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي 

اسفرت عن قبول عدد 322 مرشح للتوظيف. 
بلغ إجمالي تعيينات الكويتيني في القطاع النفطي 1199 مرشحا للتوظيف  �

مرشح   390 حوالي  قبول  كما مت   ،2017/2016 املالية  السنة  نهاية  حتى 
سيتم القيام بإجراءات التعيني خالل الفترة القادمة.
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مؤسسة الموانئ الكويتية
مؤسسة املوانئ الكويتية هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة 
مبوجب قانون انشائها رقم 133 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1977 لتقوم بإدارة 
وتشغيل املوانئ املخصصة للمالحة التجارية في البالد وتقوم املؤسسة حالياً 

بإدارة ثالث موانئ هي : )الشويخ ، الشعيبة ، الدوحة(.
ميناء الشويخ:-

يرجع تاريخ ميناء الشويخ إلى أواخر اخلمسينات وقد مر إنشاؤه بعدة مراحل 
حتى وصل إلى صورته احلالية، وهو امليناء التجاري الرئيسي في البالد ويتوفر 
به 21 مرسى يبلغ طولها اإلجمالي حوالي 4 كيلو مترات وتتراوح اعماقها ما 
بني 7،6 إلى 10 أمتار وتبلغ مساحة امليناء حوالي 4،4 مليون متر مربع منها 2،1 
مليون متر للحوض املائي و2،3 مليون متر مربع للمساحات األرضية ويوجد 
السفن  رصيف  مثل  البضائع  من  معينة  لنوعيات  متخصصة  أرصفة  بامليناء 
املواد  وأرصفة  احلاويات  وأرصفة  األسمنت  سفن  ورصيف  للحبوب،  الناقلة 
اإلجمالية حوالي  تبلغ مساحتها  واملواشي احلية ومستودعات عديدة  املثلجة 
مائة وخمسة وثمانني ألف متر مربع ومساحات تخزين مكشوفة تصل مساحتها 
محطة  بامليناء  ويوجد  مربع  متر  ألــف  وثمانون  وســت  أربعمائة  حوالي  إلــى 
للحاويات تبلغ مساحتها حوالي مائتني وستني ألف متر مربع، ويتوفر بامليناء 
 Post Panamax نوع  6 رافعات جسرية حديثة ملناولة احلاويات من  عدد 
الستقبال سفن  مجهزة خصيصاً  مراسي  ثالث  على  احلاويات  تقوم مبناولة 

احلاويات وهي املراسي رقم 10، 12، 13 .
ميناء الشعيبة:-

الشعيبة  منطقة  واردات  استقبال  مهمة  ليتولى  الشعيبة  ميناء  أنشئ  وقد 
الصناعية من املعدات واآلالت واملواد اخلام الالزمة لتشغيل وبناء املصانع وفي 
تاريخ إنشاء  الوقت نفسه نافذة لتصدير منتجات املنطقة الصناعية. ويرجع 
امليناء إلى عام 1964 م حيث مرت عملية إنشائه وتطويره في عدة مراحل حتى 
عام 1982 وهو ميناء صناعي وجتاري يتوفر به 20 مرسى يبلغ مجموع أطوالها 
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حوالي أربعة أالف وثمانية وستني مترا وتتراوح أعماقها من 5،7 متر إلى أربعة 
عشر مترا منها أربع مراسي متخصصة ملناولة احلاويات، يوجد عليها حالياً 
 ، Post Panamax عدد 7 رافعات جسرية حديثة ملناولة احلاويات من نوع
أما املراسي األخرى فهي ملناولة البضائع السائبة من صادرات شركة الصناعات 
أيكويت وكذلك  الوطنية وشركة  البترول  البترولية وصادرات شركة  الكيماوية 
املواد السائبة الواردة مثل الصلبوخ واألسمنت السائب واملستلزمات الصناعية 
النفطية وصناعة األسمنت كما يوجد بامليناء رصيف ضخم للمنتجات البترولية 
يبلغ إجمالي طوله ألف وثالثمائة متراً ويستطيع استقبال أربعة ناقالت ضخمة 
بطول يصل إلى أكثر من ثالثمائة متراً وغاطس بعمق ستة عشر مترا ، كما 
توجد بامليناء محطة للحاويات تبلغ مساحتها ثالثمائة وعشرة أالف متر مربع 
وبها أربعة مراسي طولها 880 متر وعمقها 14 متر الستقبال سفن احلاويات 

القادمة إلى امليناء. 
ميناء الدوحة :-

ويتبع املؤسسة ميناء ثالث وهو ميناء الدوحة األصغر حجماً ومناولة ويرجع 
تاريخه إلى عام 1978 عندما صدر األمر بتحويل سفن الصيد من ميناء الكويت 
القدمي إلى ميناء آخر بديل تفادياً الختناق املرور وتقليل مشكلة الضوضاء في 
املنطقة احمليطة بقصر السيف ، ولقد وقع االختيار على منطقة الدوحة بالقرب 
من رأس عشيرج على الساحل اجلنوبي جلون الكويت وطبقاً إلحصائيات عام 
2014، فقد بلغ عدد السفن الساحلية القادمة إلى امليناء 8924 سفينة وقد 
شهدت السنوات األخيرة تطوراً هائاًل في حركة السفن والبضائع واحلاويات 
ذات  السفن  أعــداد  زادت  حيث   ، الكويتية  املوانئ  ملؤسسة  العائدة  باملوانئ 
عام  سفينة   1467 من  والشعيبة  الشويخ  ميناء  إلى  القادمة  العميق  الغاطس 
2000  إلى 4107 سفينة عام 2014 كما زاد إجمالي البضائع املناولة مبوانئ 
املؤسسة من 5،16 مليون طن عام 2000 حتى وصل إلى 4،36 مليون طن عام 
2014 ، كما زاد عدد احلاويات املكافئة املناولة من 308 ألف حاوية عام 2000 
حتى وصل إلى 049،904 ألف حاوية عام 2014 وتقوم املؤسسة خالل خطط 
ميناء  بتزويد  العقد اخلاص  تنفيذ  موانئها حيث مت  بتطوير  املتعاقبة  التنمية 
 Post- الشويخ بعدد 6 رافعات جسرية حديثة إضافية ملناولة احلاويات من نوع
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Panamax كما مت تنفيذ العقد اخلاص بتزويد ميناء الشعيبة بعدد 7 رافعات 
خطط  وهناك   Post Panamax نوع  من  احلاويات  ملناولة  حديثة  جسرية 
مستقبلية لتوسعة وتطوير مينائي الشويخ والشعيبة كما تنوي املؤسسة أيضاً 
تطوير ميناء الدوحة احلالي ونظراً الرتفاع التكلفة املتوقعة للمشاريع اخلاصة 
بتطوير املوانئ فقد رأت اإلدارة العامة للمؤسسة تكليف مكتب استشاري عاملي 
إلعداد مخطط هيكلي لكل ميناء لدراسة اجلدوى االقتصادية من وراء تنفيذ 
املقترحة  التوسعات  لتنفيذ  الالزم  الزمني  واقتراح اجلدول  املقترحة  املشاريع 
املقبلة  عاماً  الثالثني  خالل  الفعلية  االحتياجات  ضوء  على  املؤسسة  ملوانئ 
وعلى ضوء التدفقات املالية املتوفرة ووضع خطة زيادة إيرادات املؤسسة وتنوع 

االستثمار في املجاالت املمكنة. 
واجلدول اآلتي يوضح مؤشرات التشغيل الرئيسة ملوانئ املؤسسة خالل عام 2017/2016.

اإلجماليالدوحةالشعيبةالشويخالبيان

916،3177،3037،310،130عدد السفن القادمة
829،383،8932،833،27225،498361،716.567إجمالي الواردات-طن
762،851866،081،416،1374،149،765إجمالي الصادرات – طن
 إجمالي الواردات
591،235،9798،915،31241،63641،393،025والصادرات – طن

 عدد احلاويات املكافئة
763،982--462،605301،377الواردة والصادرة

مشروع ربط املوانىء مبنظومة متكاملة.
)دراســة   - الشويخ  ميناء  حول  امني  سور  انشاء  مشروع  الــشــويــخ:  ميناء 
استشارية لتطوير ميناء الشويخ تتظمن انشاء محطة حاويات جديدة و تطوير 

األرصفة وتعميق قناة املالحية(
 ميناء الشعيبة: دراسة استشارية لتطوير و توسعة ميناء الشعيبة تتظمن 

انشاء ارصفة جديدة و تطوير األرصفة احلالية.
 ميناء الدوحة: مت األنتهاء من تطوير ارصفة ميناء الدوحة  )املرحلة األولى(  

وبصدد بدء املرحلة الثانية للتطوير .
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املؤمتر واملعرض البحري واإلجتماع األول لقطاع النقل العربي واإلجتماع 
الـ51 إلحتاد املوانئ البحرية العربية.

 
برعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ/ صباح األحمد 
الواحد  واإلجتماع  البحري  املؤمتر  عقد  ورعــاه  اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر 
واخلمسون )51( إلحتاد املوانئ البحرية العربية واإلجتماع األول لقطاع النقل 
العربي بدولة الكويت وتزامن مع هذا اإلجتماع معرض دولي للموانيء العربية 
حيث ترأست دولة الكويت احتاد املوانيء البحرية في هذه الدورة وذلك خالل 

الفترة 31 يناير 2017م وحتى 1 فبراير 2017م.
 وقد مت تنظيم ذلك املؤمتر متواكباً مع اهتمام دولة الكويت بتطوير ودعم 
منظومة النقل البحري لإلستفادة من امليزة اإلستراتيجية والتنافسية ملوقع دولة 
الكويت اجلغرافي مبا يحقق التنمية املستدامة وتنمية اإلقتصاد القومي باعتبار 
قطاع النقل أحد أهم القطاعات اخلدمية احليوية الهامة التي تتكامل وتدعم 
كافة القطاعات األخرى اإلنتاجية واخلدمية بالوطن العربي وبذلك عقد هذا 
املؤمتر بدولة الكويت ألول مرة ويعتبر هذا حدث عربي وإقليمي هام في املجال 
وكان   ، الكويتية  املوانىء  لتطوير  خطة  عرض  مع  وتزامن  واملوانيء  البحري 
لهذا املؤمتر واإلجتماع أثر كبير في نفوس جميع السادة األعضاء من رؤساء 
ودعماً  الدولية  البحرية  واملنظمة  العربية  البحرية  السلطات  ورؤساء  املوانيء 

للعمل العربي املشترك في مجال املوانيء والنقل العربي.



الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية



310



311

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

مت انشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 1961م لدعم الدول 
النامية في جهودها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية . وقد اقتصرت 
عمليات الصندوق حتى منتصف عام 1974م على الدول العربية حيث مت تعديل 
قانون الصندوق وزيادة رأس ماله من 200 مليون دينار كويتي الى 1،000 مليون 
د.ك ) حوالي 3،400 مليون دوالر امريكي ( وتوسعة نشاطة ليشمل باالضافة 
الى الدول العربية الدول النامية االخرى وفي اواخر عام 1981م ادخل تعديل 
آخر على قانون الصندوق الكويتي لزيادة رأسماله من 1،000 مليون د.ك الى 
تنموية  مشاريع  لتمويل  املتزايدة  للطلبات  استجابة  وذلك  د.ك  مليون   2،000

وارتفاع تكاليفها . 
نشاط الصندوق خالل السنة املالية 2016- 2017 

القروض 
 بلغت قيمة القروض امللتزم بها من قبل الصندوق لتمويل املشروعات حوالي  �

19.93 مليار دوالر أميركي حتى 31 مارس 2017 ، استفادت منها 106 
دولة، منها 16 دولة عربية، 42 دولة افريقية، 19 دولة في شرق وجنوب 
آسيا واحمليط الهادي، 17 دولة في وسط آسيا و أوروبا ، و 12 دولة في 
أميركا الالتينية والبحر الكاريبي. أما من حيث التوزيع القطاعي إلجمالي 
إجمالي  من   %  33.92 النقل  قطاع  نصيب  بلغ  فقد  الصندوق،  قــروض 
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قروض الصندوق املقدمة خالل تلك الفترة، يليه قطاع الطاقة 26.15 %، 
يليه قطاع املياه والصرف الصحي 12.95 %، ثم قطاع الزراعة 10.34 %، 
ثم قطاع الصناعة 6.28 %، ثم القطاع االجتماعي 6.07 %، ثم قطاع بنوك 
التنمية 2.4 %، وقطاع االتصاالت 1.73 %، والقطاعات  أخرى 0.16 %. 

متكن الصندوق خالل السنة املالية 2016 / 2017 من توقيع  26 اتفاقية  �
وجنوب  شــرق  في  دول   3 و  افريقية  دول   10 و  عربية  دول   4 مع  قــرض 
آسيا واحمليط الهادي و 3 دول في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ودوله 
واحدة في و سط آ سيا و أوروبا ، وذلك لالسهام في متويل مشروعات في 
قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة . وقد بلغت قيمة القروض املمنوحة 

لهذه الدول حوالي 292 مليون دينار كويتي . 
املعونات الفنية واملنح

� 
بلغت قيمة صافي املعونات الفنية  واملنح املقدمة من الصندوق حوالي 884 
العربية  الدول  وبلغ نصيب   .  2017 31 مارس  أميركي حتى  مليون دوالر 
منها 76.69 %، ودول شرق وجنوب آسيا واحمليط الهادي 4.93 %، والدول 
أمريكا  ودول   ،%  3.10 واألوروبية  اآلسيوية  والــدول   ،%  4.09 األفريقية 

الالتينية والبحر الكاريبي 0.75 %، املؤسسات  10.44 % .
قدم الصندوق خالل عام 2016- 2017 م معونات فنية ومنح بقيمة 34،5  �

مليون دينار كويتي منها حوالي 31 مليون دينار كمساهمة في دعم خطط 
اطار  في  وذلك  املضيفة  الدول  في  السوريني  الالجئني  الزمة  االستجابة 
استكمال  دينار  مليون   0،6 وحوالي  الكويت  دولة  حلكومة  املعلن  االلتزام 
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للعلوم  الصباح  الشيخ صباح االحمد اجلابر  السمو  انشاء مجمع صاحب 
الصحية في جامعة القدس في فلسطني . كما غطت املنح واملعونات الفنية 
انشطة اخرى مختلفة مبا في ذلك دراسات اجلدوى ملشروعات امنائية حيث 
استفاد منها 9 دول نامية ومؤسسة واحدة . كما استمر الصندوق باالسهام 
اقليمية ودولية لدعم عملياتها االمنائية في  في موارد مؤسسات امنائية 
العام  هذا  لها خالل  املدفوعة  املساهمات  قيمة  بلغ  حيث  النامية  الــدول 

حوالي 9،5 مليون د.ك . 
االشراف على منح دولة الكويت 

تقوم حكومة دولة الكويت في حاالت معينة بتقدمي منح لتمويل مشروعات  �
مستعجلة وملحة كاملدارس واملستشفيات واملساكن وغيرها من املستلزمات، 
وبصورة خاصة في االحوال التي يسودها النزاع أو في الدول التي تواجه 
واجلفاف  والفيضانات  كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  على  املترتبة  اآلثــار 
تخضع  التي  املساعدات  هذه  مثل  إدارة  على  الصندوق  ويشرف  احلــاد. 
لنفس اإلجراءات التي يطبقها الصندوق على املشروعات التي يسهم في 
متويلها، أخذا في االعتبار طبيعة هذه املشروعات و أهدافها. وقد بلغت 
31 مارس  الصندوق حتى  والتي يديرها  املقدمة من احلكومة  املنح  قيمة 
2017 حوالي 6.4 مليار دوالر أميركي، استفادت منها 17 دول عربية، و 18 
دولة افريقية، وثالث دول في شرق وجنوب آسيا واحمليط الهندي وثالث 
أوروبــا ودولــة واحــدة في أميركا الالتينية والبحر  دول في وسط آسيا و 

الكاريبي ومؤسستني 
املساهمة في مؤسسات التنمية 
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عالوة على املساعدات املقدمة من الصندوق وحكومة دولة الكويت مباشرة  �
إلى الدول النامية ، يقوم الصندوق نيابة عن حكومة دولة الكويت باملساهمة 
في موارد عدد من مؤسسات التنمية اإلقليمية والدولية لدعم جهودها في 
مساعدة الدول النامية في حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. وبلغ 
إجمالي قيمة مساهمات الصندوق امللتزم بها في املوارد املالية للمؤسسات 
مليار   1.6 حوالي   2017 مــارس   31 حتى  والدولية  اإلقليمية  اإلمنائية 
دوالر أمريكي، خصص للصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
 3.1 أفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  واملصرف   ،  %  36.1 منها 
لضمان  العربية  وللمؤسسة   ،  %  16.5 للتنمية  األفريقي  وللصندوق   ،  %
 ،%  8.6 للتنمية  األفريقي  وللبنك  كويتي،  دينار  مليون   %  0.4 االستثمار 
وملؤسسة التنمية الدولية 26.7 % مليون دينار كويتي ، وللصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية - ايفاد 5.4 % ، ولبرنامج اخلليج العربي للتنمية - أجفند 
3.1 %. وقد مت دفع ما قيمته 390 مليون دينار كويتي من تلك املساهمات 

النصح واملشورة 
وادراكا من الصندوق ألهمية النصح واملشورة لشركائه فقد اكد منذ انشائة  �

على ان يتوفر لديه جهازا فنيا من املستشارين في االقتصاد واملال والقانون 
الدول املستفيدة في كافة مراحل املشروعات مبا في  والهندسة ملساعدة 
ذلك تقدمي النصح واملشورة اثناء اعداد دراسات جدوى املشروعات وحتضير 
وثائق وعقود املناقصات واختيار االستشاريني واملقاولني واملوردين وتبادل 
خبرات الصندوق معهم في مشروعات مماثلة وقد شكلت هذه اخلدمات 
جزءا هاما من مهام وعمل اجلهاز الفني في الصندوق. ويقوم الصندوق 
إجــراءات مبسطة وممارسات  و  بتنفيذ عملياته في ضوء سياسات مرنه 
واألطــر  اإلجـــراءات  قيود  عــبء  املستفيدة  ــدول  ال جتنيب  يهدف  شفافة 
إجراءاته  و  سياساته  تطبيق  من  الصندوق  ويهدف   . الصارمة  االرشادية 
وشروط اقراضه الى ضمان تنفيذ املشروعات بشكل  منتظم وفي املواعيد 
احملددة  لتحقيق أهدافها املرجوة. ومن خالل مزاولة نشاطه اإلمنائي لفترة 
طويلة استطاع الصندوق اكتساب  خبرة واسعة  واستخالص الدروس التي 
متكن  أنه  كما  املشروعات.  تنفيذ  في  املمارسات  أفضل  إتباع  من  متكنه 
في نفس الوقت من احملافظة على عالقات وثيقة مع مختلف شركائه في 

التنمية  و االسهام  في تعزيز الصداقة ما بني تلك الدول ودولة الكويت.



بنك الكويت المركزي
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بنك الكويت المركزي

تأسس بنك الكويت املركزي مبوجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية الصادر بتاريخ 30 يونيو من 
عام 1968، وباشر بنك الكويت املركزي أعماله في األول من أبريل عام 1969، 
ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي )الذي كان قد تأسس في عام 1961(.
وتشمل األهداف الرئيسية لبنك الكويت املركزي املنصوص عليها في القانون 
املشار إليه كاًل من ممارسة امتياز إصدار النقد للعملة الوطنية )الدينار الكويتي( 
نيابة عن الدولة، والعمل على ترسيخ االستقرار النسبي في سعر صرف العملة 
الوطنية مقابل العمالت األجنبية وتأمني حرية حتويلها. كما يتولى بنك الكويت 
والرقابة  اإلشراف  وبرامج  وسياسات  النقدية  السياسة  وتنفيذ  رسم  املركزي 
النقدي  االستقرار  دعامات  لتكريس  واملالي  املصرفي  اجلهاز  وحــدات  على 
بنك  بوظيفة  القيام  إلى  باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  في  املالي  واالستقرار 

احلكومة وتقدمي املشورة االقتصادية واملالية لها.
وفي مجال السياسة النقدية يحرص بنك الكويت املركزي على رسم وتنفيذ 
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هذه السياسـة مبا يساهم في تكريس االستقرار النقدي واحلد من الضغوط 
معدالت  لتعزيز  الداعمة  األجواء  وترسيخ  الوطني،  االقتصاد  في  التضخمية 
وفي  املختلفة.  االقتصاد  لقطاعات  مستدامة  أسس  على  االقتصادي  النمو 
مقابل  الكويتي  الدينار  املركزي سعر صرف  الكويت  بنك  يحدد  اإلطار،  هذا 
العمالت األجنبية استناًدا إلى سلة خاصة من عمالت الدول التي ترتبط معها 
دولة الكويت بعالقات مالية وجتارية مؤثرة، ويهدف هذا النظام إلى تكريس 
العمالت األجنبية  الكويتي مقابل  الدينار  النسبي في سعر صرف  االستقرار 
مقابل  األمريكي  الــدوالر  متوسط سعر صرف  بلغ  ذلك،  الرئيسية. ومبوجب 
الدينار الكويتي في عام 2016 نحو 302.2 فلًسا لكل دوالر وفي إطار عمليات 
بناًء  الدينار  الفائدة على  املركزي سعر  الكويت  بنك  د  يُحدِّ النقدية،  السياسة 
على متطلبات األوضاع االقتصادية احمللية، وفي ضوء متغيرات أسعار الفائدة 
وتنافسيتها  الوطنية  العملة  جاذبية  تعزيز  إلى  يهدف  ومبا  الرئيسية  العاملية 
كوعاء للمدخرات احمللية لتمكني البنوك احمللية من تلبية االحتياجات التمويلية 

ملختلف قطاعات االقتصاد الوطني.
باإلضافة إلى ذلك، يتولى بنك الكويت املركزي مهام اإلشراف والرقابة على 
والرقابة  املكتبية  الرقابة  أسلوبي  واملالي من خالل  املصرفي  القطاع  وحدات 
الوحدات، وذلك ضمن مساعيه املتواصلة للمحافظة على  امليدانية على تلك 
الدوليــة  املعايــير  القطاع، ومبا يتسق مع  سالمة ومتانة أوضاع وحدات ذلك 
للرقابــة املصرفيــة الفعالــة، ومبا يساهــم في زيادة قدرة وحدات ذلك القطاع 
علــى مواجهــة الصدمــات، وتعزيز االستقرار املالي والقيــام بدورهــا احملــــوري 
في دعم عجلة النشاط االقتصادي احمللي، وفي هذا السياق، نظم بنك الكويت 
املركزي ورشة عمل لتطوير العمل املصرفي واملالي بالتنسيق مع هيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وهي اجلهة الرائدة في مجال إصدار 
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معايير  إلى  باإلضافة  العمل  وأخالقيات  احلوكمة  ومعايير  الشرعية  املعايير 
والبنوك  املــال  أســواق  هيئة  منتسبي  من  عدد  بحضور  واملراجعة،  احملاسبة 
ومكاتب احملاسبة  والتمويل اإلسالمية  االستثمار  احمللية اإلسالمية وشركات 
واملراجعة ومكاتب التدقيق واالستشارات الشرعية وذلك في إطار تطوير العمل 
املصرفي واملالي اإلسالمي وتنمية القدرات واجلوانب املهنية واملعرفية للعاملني 
بالقطاع املصرفي واملالي واملهتمني بالصناعة املصرفية اإلسالمية. وقد تناولت 
الورشة املراحل الفنية إلصدار املعايير وأهميتها وتطبيقاتها، كما مت استعراض 

أهم املعايير الشرعية ومعايير احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات.

في  العاملني  قــدرات  تنمية  في  للمساهمة  عمل  ورش  تنظيم  جانب  إلــى 
الكويت  بنك  عقد  حيث  املركزي،  الكويت  بنك  لرقابة  اخلاضعة  القطاعات 
املركزي ورشتي عمل خالل العام 2016، بعنوان »مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب« وأخرى بعنوان »متطلبات التعليمات الصادرة في نطاق تنظيم أعمال 
املركزي  البنك  ينظمها  التي  الدورية  العمل  ورش  وتأتي  الصرافة«،  شركات 
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ضمن اجلهود التي تُبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به على 
القطاعات اخلاضعة لرقابته، وسعياً لتحقيق االلتزام املطلوب وتوضيح تعليماته 
للعاملني في البنوك وشركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها 
عند  الوحدات  هذه  قبل  من  الرقابية  للمتطلبات  الكامل  اإلدراك  ولتحقيق 

مزاولتهم أعمالهم.
كما مت استضافة حلقة نقاشية حول »مخاطر السيولة وخطط التعافي من 
التعثر واإلعسار للبنوك احمللية ذات التأثير النظامي«، وذلك ضمن إطار اجلهود 
املستمرة التي يبذلها بنك الكويت املركزي لتعزيز االستقرار املالي، والتعريف 
مبختلف العوامل التي قد تشكل مصدراً لصدمات قد تؤثر على مقومات هذا 
االستقرار، وحتديد الضوابط املناسبة للحد من هذه املخاطر وكيفية التعامل 
السيولة  »مخاطر  حول  نقاشية  حلقة  املركزي  الكويت  بنك  استضاف  معها، 
النظامي«  التأثير  ذات  احمللية  للبنوك  واإلعسار  التعثر  من  التعافي  وخطط 
بازل  في  الدولية  التسويات  لبنك  التابع  املالي  االستقرار  معهد  نظمها  والتي 
)Financial Stability Institute( بالتعاون مع األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية خالل شهر مايو من عام 2016، وذلك مبشاركة ممثلني من 
البنوك املركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 

على  والذي حصد  اجلديد  املركزي  الكويت  بنك  برج  بإنشاء  يتعلق  وفيما 
جائزة »مشروع العام للبناء لسنة 2016«، حيث حصد مشروع برج املقر اجلديد 
لبنك الكويت املركزي جائزة »ميد« جلودة املشاريع )مشروع العام للبناء لسنة 
2016( على املستوى احمللي كأفضل مشروع وَمعلَم في دولة الكويت وباعتباره 
من املشاريع الكبرى املتميزة في املنطقة. واستحق املقر اجلديد احلصول على 
تكرمي دولي حسب القيمني على اجلائزة حسب ما وصفه كثير من املراقبني 
متطورة،  وهندسة  فريدة  تقنيات  من  واإلنشاء  التصميم  احتواه  ملا  واحلضور 
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لدولة الكويت يرمز إلى  إذ شّكل هذا الصرح العمالق َمعلماً جديداً ورئيسياً 
قوتها االقتصادية ومساهماتها الكبيرة في املنطقة ويُعد ِبناؤه واحداً من أضخم 
اإلجنازات للمؤسسات الدولية الكبرى كذلك األكثر ابتكاراً من الناحية الفنية 

والتقنية في مجال التعمير.
كما أصدر بنك الكويت املركزي مسكوكة تذكارية مبناسبة مرور 130 عام 
الكويت  دولــة  اختيار  مبناسبة  ومسكوكة  »بيزة«  وطنية  عملة  أول  طرح  على 
إلى  الرامية  البنك  جهود  إطار  في  وذلك   ،2016 اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
توثيق تاريخ النقد في الكويت. وتأتي أهمية إصدارها من قبل البنك املركزي 
في توثيق التاريخ السياسي النقدي لدولة الكويت في عهد املغفور له الشيخ 
عبد اهلل بن صباح الصباح )عبداهلل الثاني( احلاكم اخلامس للكويت الذي أمر 
بسكها عام 1886م وتعتبر تلك اخلطوة التي بادر بها رغبًة منه في وضع أسس 
االستقالل االقتصادي استناداً إلى ما متتعت به الكويت في ذلك الوقت من قوة 
جتارية متثلت في احتفاظ الكويت حينئذ بأسطول جتاري كما ذكرت السجالت 
حملة  التذكارية  العملة  إصدار  وقد صاحب  آنــذاك.  الكويت  عن  البريطانية 
توعية شملت فعاليات أخرى، منها التواصل مع اجلمهور للتعريف بتلك احلقبة 
تداولها وصوالً  وأهداف طرحها ومدة  »البيزة« ومواصفاتها  الزمنية وإصدار 
إلى إيقاف التعامل بها وسحبها من األسواق. كما طرح بنك الكويت املركزي 
مسكوكة تذكارية مذهبة للبيع للجمهور مبناسبة اختيار دولة الكويت »عاصمة 

الثقافة اإلسالمية 2016«.
بنك  يواصل  واملصرفية،  النقدية  واملعلومات  البيانات  توفير  مجال  وفي 
الكويت املركزي إصدار نشراته ومطبوعاته الدورية املختلفة )باللغتني العربية 
من  ومؤسسات  أفراًدا  اجلمهور  على  وخارجًيا  محلًيا  وتوزيعها  واإلجنليزية(، 
املهتمني بالشؤون والتطورات النقدية واملصرفية واملالية االقتصادية مع نشرها 
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على املوقع االلكتروني، وتشمل مطبوعات ونشرها البنك املركزي ما يلي:
نقدية  � ومجاميع  بيانات  على  وحتتوي  الشهرية«،  النقدية  »االحصائية 

وإحصاءات مصرفية.
حتليلًيا  � عرًضا  ويتضمن  ميالدية،  سنة  كل  ويصدر  االقتصادي«  »التقرير 

واملالية  واملصرفية  النقدية  التطورات  أهم  عن  البيانات  بأحدث  موثًقا 
واالقتصادية في االقتصاد احمللي.

لبنك  � املالية  القوائم  ويتضمن  مالية،  سنة  كل  ويصدر  السنوي«  »التقرير 
هذا  واخلسائر،  ــاح  األرب وحساب  عمومية  ميزانية  من  املركزي  الكويت 
السنة  املركزي خالل  الكويت  بنك  إجنــازات  أهم  نبذة عن  إلى  باإلضافة 

املالية املعنية.
»تقرير االستقرار املالي« الذي صدر ألول مرة في عام 2012، ويُعتبَر باكورة  �

وتوفير  الشفافية  لتعزيز  املركزي  البنك  إصدار دوري جديد ضمن جهود 
واملالي  املصرفي  بالقطاع  الصلة  ذات  املوثوقة  واإلحــصــاءات  املعلومات 

الكويتي.
الشبكــة  على  به  خاًصا  إلكترونًيا  موقًعا  املركزي  الكويت  بنك  أنشأ  وقد 
الدوليـة لإلنترنت وعنوانهــــا )www.cbk.gov.kw(، للتواصــــل مــــع املهتميــــن 
واملراقبيــن واملختصيــــن باالقتصاد الكويتي على وجه العموم، وبالشؤون النقدية 
واملصرفية واملالية على وجه اخلصوص، وميثل قناة اتصال مع املهتمني وزائري 
املوقع، دعًما جلهود بنك الكويت املركزي لتعزيز اإلفصاح والشفافية من خالل 
توسيع دائرة البيانات واملعلومات التي ينشرها، وزيادة سهولة الوصول إليها من 

قبل املهتمني.
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بنك االئتمان الكويتي
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بنك االئتمان الكويتي 

أواًل: نبذة عن بنك االئتمان الكويتي:
انطالقا من امياننا في بنك االئتمان بحقيقة ان اهم حتدي يواجه املؤسسات 
هو مواكبة التطور التكنولوجي، وبناء على الغاية النبيلة التى تأسس بنك االئتمان 
في عام 1960 لتحقيقها هي توفير الرعاية السكنية املناسبة للمواطن، يواصل 
بنك االئتمان العمل مبثابرة وجهد دؤوب لتحقيق مجموعة االهداف التى مت 
لعصر  جديدة  )رؤيــة  شعار  املعالم حتمل  واضحة  رؤيــة  شكل  على  صياغتها 
جديد( تنبع هذة الرؤية من ادراك تام لدى اسرة بنك االئتمان الكويتي بضرورة 
مواكبة العصر اجلديد و بالتحديد ثورة التكنولوجيه واستغاللها بالشكل األمثل 

لتصب في مصلحة الوطن وتوفر سبل الراحة للمواطن.
باالضافة الى سعي بنك االئتمان الكويتي خللق بيئة مناسبة للعمل نواتها 
الشباب الكويتي املجتهد، تسمح هذه البيئة بتفجير طاقات وتوجيهها مبا يخدم 

الوطن والتنمية املستدامه.
في  الكويتي  االئتمان  بنك  شهده  الــذي  الهائل  التطور  ان  فيه  الشك  مما 
السنوات القليلة املاضية وشهد له كل زائر للبنك ماهو اال ثمرة خلق مثل هذه 
البيئة التى تنطلق فكرتها من خلق جو االسره الواحده بني املوظفني و ادارة 
البنك ، تضع هذه االسرة في نصب اعينها املواطن الكويتي الذي بدوره محور 
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اهتمامها وتذليل الصعوبات امامه وتوفر له افضل اخلدمات هو املعيار احلقيقي 
لنجاح البنك في حتقيق غاياته بتقدمي )القروض العقارية،االجتماعية، قروض 

املرأة ( للمواطنني بسهولة ويسر.
ثانيًا: األنشطة و اخلدمات و الفعاليات التى قام بها البنك:

� Tough Pad
هو جهاز خاص للكشوف الهندسية في املواقع لتسهيل و تبسيط اجراءات 
الهندسي للمهندسني و تقليل عدد املعامالت املكدسة، اجلهاز مزود  الكشف 
بتقنية عالية،صمم خصيصا لالستخدام باملواقع و مت ربطة بالبرامج املطلوبة، 
الكشوفات  و  التقارير  كتابة  و  الكشف  في  السرعة  على  املهندس  ويساعد 
تبسيط  و  املستندية  ــدورة  ال اختصار  و  تقليص  ذلك  أثمر  وقد   ، الهندسية 

االجراءات ومنع تكدس الكشوفات الهندسية.
خدمة التطبيق  الهاتفي )موبايل اإلبلكيشن(: �

توقعات  جتــاوز  و  التطور  مواكبة  على  الكويتي  االئتمان  بنك  من  حرصا 
لتلبية   IOS & Android نسختني  على  املوبايل  خدمة  تطبيق  مت  املواطنني 
احتياجات املواطنني بشكل أسرع و بكل مرونة ، اخلدمات املقدمة عبر تطبيق 
مواد،  دعم  طلب  االلكتروني،  الدفع  حساب،  )كشف  الكويتي،  االئتمان  بنك 



327

االستعالم عن القروض، طلب دفعة ،تقدمي أقترحات او شكوى(. واآلن ميكن 
املوبايل و االجهزة  إدارة حساباتهم و إجناز معامالتهم عبر  املواطنني  جلميع 
اللوحية الذكية من خالل تطبيق بنك االئتمان الكويتي على املوبايل أينما كانوا 

وفي اي وقت.
إفتتاح مركز التدريب و التطوير إلدارة  بنك االئتمان: �

تضمنتها  التى  البشرية  التنمية  مجال  في  املشاريع  أهم  أحد  املركز  يعتبر 
استراتيجية البنك وخطته اخلمسية ، وكان انشاؤه على رأس األولويات خالل 

الفترة املاضية.
ان املركز اضافة مهمة الى البنك ال سيما في الوقت الذي يقوم فيه التدريب 
بدور مركزي في االرتقاء بقدرات العاملني وصقل مهاراتهم ورفع مستوى االداء.
أجهزة  و  عرض  شاشات  من  املعدات  و  األجهزة  بأحدث  مــزودة   واملركز 
بروجكتور ووسائل االيضاح السمعية و البصرية و تكنولوجيا املعلومات،فضال 

عن البرامج و التطبيقات احملاسبية االزمة.
يؤمن البنك بأن التدريب البشري هو الوسيلة االكثر جناحا و فاعلية لتحقيق 
تتوقف عند  دائمة ومستمرة ال  وانه عملية  التنافسية ورفع مستوى اخلدمة، 
سن وال مرحلة معينة و ان التدريب يعتمد على برامج محددة و دقيقة تستهدف 

استثمار املورد البشري و الوصول به إلى أعلى ذرى العطاء و االنتاج.
البوابة االلكترونية لبنك االئتمان الكويتي: �

لهم من خالل  املعامالت  املواطنني وتسهيل  توفير وقت  الى  البوابة  تهدف 
توفير اخلدمات االلكترونية املطلوبة على البوابة وهذه اخلدمات هي :خدمة 
تسجيل احلساب،خدمة الشكاوي و االقتراحات،شهادة ملن يهمه االمر التفصيلية 
بيانات  حتديث  قرض،  دفعات،طلب  االلكتروني،طلب  حساب،الدفع  كشف   ،
خدمة   ،SMS بنظام  )التسجيل  مثل:  أخرى  قيمة  إضافية  خدمات  وهناك 
الدفع االلكتروني، القرض االجتماعي عن طريق التوقيع االلكتروني، إعالنات 
املناقصات و املمارسات، شروط القروض،املستندات املطلوبة جلميع القروض، 

االقساط الشهرية(.
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ــداف احلــكــومــة  � ــ فـــوائـــد اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة لــتــحــقــيــق أهــ
اإللكترونية وهي

إنشاء قنوات اتصال اضافية ما بني املواطنني من جهة و احلكومة من  -
جهة أخرى.

توفير الوقت و اجلهد على املواطنني . -
تأكيد و إظهار الشفافية في عمل بنك االئتمان الكويتي . -
العمل على توفير املعلومات للمواطنني. -
العمل على توفير املعلومات احلديثة بوقت مناسب. -
تشجيع التكنولوجيا احلديثة باعتبارها مستقبل للدول. -
بناء شبكة معتمدة على مفهوم احلكومة االلكترونية. -
جائزة العالقات العامة: �

حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
 « العامة في مجال  للعالقات  الكويت  بجائزة  البنك  فاز  ورعــاه(  )حفظه اهلل 
التميز املؤسسي« في ختام فعاليات املؤمتر الذي أقامته جمعية العالقات العامة 
على مدى ثالثة أيام تسلم اجلائزة نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام من 
وزيرة الشؤون االجتماعية و العمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية السيدة/ 
هند الصبيح وتضاف اجلائزة إلى سجل اجلوائز التي  حصل عليها البنك في 
اآلونة األخيرة وتعكس في مجملها حجم اجلهود املبذولة في مختلف إدارات 
وفروع  البنك لتطوير األداء و االرتقاء مبستوى اخلدمات و حتقيق التنافسية.
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فعاليات البنك خالل السنة: �

املشاركة في امللتقى اإلعالمي 2016 -
معرض الصناعات و البناء 2016 -
لقاء السنوي 2017 -
العيد الوطني 2017 -
إفطار صائم 2017 -
تكرمي املوظفني الذين اجتازوا الدورات 2017 -
املشاركة في معرض جايتكس  2016 -
معرض مصر 2016 -
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شركة ناقالت النفط الكويتية
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شركة ناقالت النفط الكويتية 

أسطول الشركة: 
متتلك شركة ناقالت النفط الكويتية حالياً أسطوالَ مكوناَ من تسعة وعشرين  �

ناقلة نفط خام عمالقة، وثالثة عشر  اثنتي عشر  ناقلة، وهي عبارة عن 
ناقلة منتجات بترولية مختلفة األحجام، وأربع ناقالت غاز مسال عمالقة، 
تبلغ احلمولة اإلجمالية لألسطول حوالي 4.919 مليون طن متري  حيث 
ساكن، وتقوم الشركة بتأجير كامل أسطولها إلى مؤسسة البترول الكويتية 

بنظام التأجير السنوي.
قام أسطول الشركة بنقل 34 مليون طن متري من النفط اخلام واملنتجات  �

البترولية والغاز املسال خالل 2016/2015. 
بلغ معدل تشغيل الناقالت 96.4% خالل العام 2017/2016 . �

خطة جتديد أسطول الشركة:
في إطار اجلهود املتواصلة من قبل شركة ناقالت النفط الكويتية لتحديث  �

 )VLGC( أسطولها تستعد الشركة لطرح مناقصة بناء ناقلتي غاز مسال
وذلك ضمن املرحلة الرابعة من خطة حتديث األسطول والتي تشمل بناء 
8 ناقالت مختلقة األحجام منها ناقلة خام عمالقة )VLCC( و4 ناقالت 
 )VLGC( غاز مسال ناقالت   3 إلى  باإلضافة   )MRs( بترولية  منتجات 
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ويتوقع استالم ناقالت املرحلة الرابعة من حتديث األسطول خالل العامني 
املاليني 2020/2019 و2021/2020.

واصلت شركة ناقالت النفط الكويتية اهتمامها في احملافظة على جودة  �
وسالمة أسطولها واحملافظة على البيئة عن طريق عمليات التسفني الدورية 
حسب املواعيد احملددة لها متاشياً مع قوانني املالحة البحرية العاملية، فقد 
كان إجمالي تكلفة عمليات التسفني هذا العام 3.538 مليون دينار كويتي.

فرع الوكالة البحرية:
واصل فرع الوكالة البحرية تقدمي خدماته املختلفة جلميع الناقالت التي  �

البحرية خالل  للوكالة  تدفعها  رسوم  مقابل  النفطية  الكويت  موانئ  أّمت 
العام 2017/2016، ومن بعض هذه اخلدمات:

خدمة القوارب الصغيرة. -
خدمة تخليص مستندات الشحن. -
عمل تصاريح االلتحاق واملغادرة للبحارة.  -
التخليص اجلمركي للوارد للناقالت. -
إرسال الشحنات برا وجوا. -
استالم وتسليم قطع غيار الناقالت. -
تزويد الناقالت النفطية بالوقود بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية. -
تزويد الناقالت النفطية باملياه العذبة. -
إنهاء إجراءات دخول ومغادرة املوانئ. -
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حتضير احتياجات الناقالت من املؤن. -
استالم وتسليم حاويات املخلفات. -
استقبل فرع الوكالة ما يقارب 1،490 ناقلة نفطية منها، 265 ناقلة كويتية  �

و1،234 ناقلة غير كويتية خالل السنة املالية 2016/2015.
مصنع تعبئة اسطوانات الغاز:

مليون  �  15.840 العيش(  -أم  )الشعيبة  املسال  الغاز  مصنعي  إنتاج  بلغ 
5% عن  تبلغ  2017/2016، بزيادة  املالي  للعام  أسطوانة مختلفة األحجام 

العام املاضي.
لوحظ زيادة في معدل توزيع أسطوانات الغاز حجم 12 كجم )املستخدمة  �

في املنازل( لهذا العام بنسبة 5% عما كان عليه العام املاضي، إذ بلغ إجمالي 
التوزيع 15.569 مليون أسطوانة، ويبلغ عدد مراكز التوزيع املعتمدة من قبل 

شركة ناقالت النفط الكويتية 73 فرع غاز.
بلغ إنتاج دائرة التشغيل بفرع تعبئة الغاز املسال )أم العيش( خالل السنة  �

املالية 2017/2016 عدد 8،961 ألف أسطوانة حجم 12 كجم و430 ألف 
فرع  ويقوم  كجم.   5 حجم  أسطوانة  ألف  و15  كجم   25 حجم  أسطوانة 
تعبئة الغاز املسال في أم العيش بتوزيع ما نسبته 60% من إجمالي حصة 
السوق العام لدولة الكويت من أسطوانات الغاز املسال بأحجامها املختلفة، 
لتغطية احتياجات السوق احمللي في املناطق الشمالية من دولة  وحتديداً 

الكويت. 
القوى العاملة:

ناقالت  � لدى شركة  التشغيلية  وغير  التشغيلية  العاملة  القوى  إجمالي  بلغ 
حيث   ،2017/2016 املالية  السنة  نهاية  في  موظفاً   661 الكويتية  النفط 
بلغت القوى العاملة الوطنية 607 موظفاً كويتياً أي ما يعادل 91.8% من 

إجمالي القوى العاملة.
املشاركة في املعارض النفطية:

رعاية مؤمتر الكويت الرابع للنفط والغاز في إبريل 2016. �
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املشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الواحد واألربعني في  �
نوفمبر 2016.

املشاركة بامللتقى البحري األول الذي نظمته شركة نفط الكويت حتت عنوان  �
»اإلنقاذ البحري« في ديسمبر 2016.

رعاية مؤمتر ومعرض التكرير والبتروكيماويات العاشر » بتروتيك« سبتمبر  �
2016

السالمة واألمن الصناعي:
إن أسطول شركة ناقالت النفط الكويتية متوافق من خالل عملياته بااللتزام  �

لكل  العاملية  واملعايير   ،)ISM( الدولي  السالمة  قانون  ملتطلبات  الكامل 
 )ISO 14001: 2004( البيئة  وإدارة   )ISO 9001:2008( اجلودة  من 
والصحة املهنية والسالمة )OHSAS 18001:2007( ولضمان استمرارية 
  ،ISM Code، ISO & OHSAS االمتثال للمتطلبات العاملية واملتمثلة في

مت إجناز اآلتي:-
-  – ما بني21  بالفترة  العامة  لــإلدارة  السنوي  الداخلي  التدقيق  إجراء 

 ISM Code, ISO(.  24 نوفمبر 2016، للتأكد من تطبيق متطلبات
 )9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS18001:2007

-  Det( التصنيف  هيئة  قبل  مــن  السنوي  اخلــارجــي  التدقيق  إجـــراء 
Norske Veritas GL( بالفترة ما بني 13 -15 فبراير 2017، وقد 
شمل التدقيق مجموعات األسطول في االدارة العامة وعلى عينة لعدد 

)5( ناقالت.  
)SMC Audits( على منت  - داخلي وخارجي  تدقيق  31 عملية  إجراء 

الناقالت لضمان االمتثال للمعايير والقوانني اإللزامية ذات الصلة.
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اإلدارة العامة لإلطفاء



338



339

اإلدارة العامة لإلطفاء 

املميز  � بأدائكم  وإخــالص رجــال اإلطــفــاء  أشــاد بجهود وتفاني  سمو األمير 
كنتم محط أنظار وتقدير اجلميع 15 يونيو 2016

زار صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه اهلل ، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، ونائب 
رئيس  وسمو  الصباح،  اجلابر  األحمد  مشعل  الشيخ  الوطني  احلرس  رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، مبنى اإلدارة العامة لإلطفاء اجلديد، حيث 
كان في استقبال سموه معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبداهلل ومدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء سعادة الفريق يوسف األنصاري.

العبداهلل رعا حفل تكرمي الفريق متقاعد يوسف األنصاري 10 أغسطس 2016 �
حتت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
الفريق  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وحضور  الصباح  املبارك  العبداهلل 
العام  املدير  تكرمي  العامة لإلطفاء حفل  اإلدارة  أقامت   ، املكراد  راكان  خالد 
لإلدارة العامة لإلطفاء السابق الفريق متقاعد يوسف عبداهلل األنصاري في 

فندق اجلميرا بحضور عدد من قيادات اإلدارة العامة لإلطفاء .
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حملة نبيها توصل في كل بيت 10 نوفمبر 2016 �
حملتها  لإلطفاء  العامة  ــاإلدارة  ب واإلعــالم  العامة  العالقات  ادارة  اطلقت 
اليوم  التوعوية »نبيها توصل في كل بيت« من مجمع األفنيوز صباح  السنوية 
اخلميس بحضور نائب املدير العام لشئون قطاع الوقاية بالوكالة العميد/ خالد 
خليل  العقيد/  واإلعــالم  العامة  العالقات  ادارة  مدير  وبحضور  فهد  عبداهلل 
االمير ، وتقام احلملة في املجمعات التجارية بصفة اسبوعية خالل عطلة نهاية 

األسبوع اضافة الى اجلامعات واملعاهد خالل أوقات العمل الرسمي.
مترين شامل )3(  �

 )3( التوالي مترين شامل  على  الثالث  للعام  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  نفذت 
وذلك   ، اجلليعة  منطقة  في   2016 ديسمبر   22 املوافق  اخلميس  يوم  صباح 
حتت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد العبداهلل الصباح وزير الدولة لشؤون 
الفريق خالد راكان  العامة لإلطفاء سعادة  الوزراء ومدير عام اإلدارة  مجلس 
املكراد وبحضور قياديي وممثلي اجلهات ال12 التي شاركت في التمرين وهي 
: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوطني ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة 
األشغال العامة والهيئة العامة للبيئة وشركة البترول الوطنية الكويتية وبلدية 
الكويت واإلدارة العامة للجمارك واإلدارة العامة للطيران املددني ووزارة اإلعالم 

ووزارة الصحة ، برعاية شركة وربة للتأمني.
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حفل تدشني 67 آلية جديدة 5 يناير 2017م. �
الوزراء  لشؤون مجلس  الدولة  وزير  العبداهلل  الشيخ محمد  معالي  برعاية 
وكبار املسؤولني في وزراتي الدفاع والداخلية واحلرس الوطني وسعادة املدير 
العام في اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد راكان املكراد دشنت اإلدارة العامة 

لإلطفاء عدد 67 آلية جديدة لتعزيز قطاع املكافحة .
حملة نبيك سالم 15 يناير 2017 �

بالتعاون مع شركة »ايكويت« للبتروكيماويات، أطلقت إدارة العالقات العامة 
العامة لإلطفاء حملة »نبيك سالم« في مخيم وزارة الدفاع  واإلعالم باإلدارة 
مخاطر  من  املخيمات  رواد  توعية  إلى  احلملة  وتهدف  صبحان.  في  الكائن 
احلرائق واحلوادث املختلفة، وتركز على سالمة التمديدات الكهربائية والطرق 
الوقاية  تعزز  التي  املهمة  اإلرشــادات  من  وغيرها  الفحم،  دوة  لوضع  اآلمنة 
احلملة  تهدف  كما  احلــوادث.  وقــوع  حال  في  التصرف  كيفية  على  والتعرف 

الوصول إلى أكبر شريحة من رواد البر واملخيمات.
حفل افتتاح مهرجان هال فبراير 10- فبراير 2017م �

هال  مهرجان  افتتاح  حفل  فــي  الــيــوم  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  شــاركــت 
من  العديد  املبارك مبشاركة  بشارع سالم  أقيم  والذي   2017 للتسوق  فبراير 
العقيد/  واإلعــالم  العامة  العالقات  إدارة  مدير  االحتفال  وحضر  اجلهات، 
ماجد  ــقــدم/  امل الــعــامــة  والــعــالقــات  التوعية  قسم  ورئــيــس  ــر،  ــي األم خليل 
ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  في  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  وممثل  العتيبي، 
واإلعــالم. العامة  العالقات  إدارة  من  البلوشي  يوسف  الرائد/  فبراير   هال 
وتتمثل مشاركة اإلدارة مبعرض توعوي للجمهور للتوعية من مخاطر احلريق 
 ومسبباته وطرق الوقاية السليمة، باإلضافة الى معرض آلليات ومعدات اإلطفاء.
ويشارك من االدارة كال من(: إدارة العالقات العامة واإلعالم-  قطاع الوقاية.-  
الساملية  إطفاء  مركز  البحري-   اإلطفاء  إدارة  املركزية-   العمليات  ادارة 

اجلنوبي-  مراقبة التحقيق في حوادث احلريق( .
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مهرجان العربات 23 فبراير 2017 �

شاركت االدارة العامة لالطفاء باشراف اللجنة الدائمة لالحتفاالت اليوم في 
كرنفال العربات الذي تنظمه وزارة اإلعالم مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية، 
و الذي أقيم بجانب أبراج الكويت مبشاركة عدة جهات وتتمثل املشاركة مبعرض 

ألليات اإلطفاء ومعرض توعوي للجمهور باإلضافة إلى عرض بحري.
معرض املشاريع الصغيرة 26 فبراير 2017 �

مشاركة اإلدارة العامة لالطفاء مبعرض املشاريع الصغيرة في قصر نايف 
ضمن االحتفال باالعياد الوطنية حتت رعاية وحضور محافظ العاصمة الفريق 
ثابت املهنا وبحضور وكيل وزارة االعالم املساعد لقطاع اخلدمات االعالمية 
واالعالم اجلديد يوسف مصطفى ومت خالله عرض بعض من املهام واالدوار 

التي يقوم بها رجال االطفاء للحفاظ على ارواح الناس عند وقوع املخاطر.
حديقة الشهيد 27 فبراير 2017 �

لإلعداد  الدائمة  اللجنة  اشــراف  حتت  لإلطفاء  العامة  اإلدارة  مشاركة 
لإلحتفاالت في الفعاليات اخلاصة باألعياد الوطنية التي اقيمت في حديقة 
الشهيد حتت عنوان ) شكراً ( في كلمة موجهة الى دول التحالف التي ساهمت 
بتحرير الكويت وذلك في حفل ختامي اقيم يوم امس األحد بحضور الوكيل 
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املساعد في الديوان األميري ومدير عام مكتب الشهيد/ فاطمة االمير وبحضور 
مدير ادارة اطفاء محافظة.

مترين )اللهيب احلارق2(   2 مارس 2017 �
اللهيب  مترين  الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  لالطفاء  العامة  اإلدارة  نفذت   
احلارق برعاية العميد ركن عبدالرحمن الصلبوخ آمر لواء صالح احملمد اآللي 
94 وحضور نائب املدير العام لقطاع املكافحة باالنابة العميد محمد احملميد، 
3 حوادث في أوقات متقاربة أحدها سقوط  التمرين وقوع  تضمنت فعاليات 
طائرة في البر وحريق مركبتني وانحشار اشخاص في إحدى املركبتني حيث 
قامت الفرق بالتدخل السريع وانقاذ املصابني وتأمني اماكن احلوادث واخماد 
تبادل  على  والعمل  اجلهتني  منتسبي  كفاءة  رفع  إلى  التمرين  ويهدف  النيران 
الكوارث  مع  والتعامل  املهارات  لتطوير  امليدانية  والعملية  النظرية  اخلبرات 
واحلوادث الكبيرة باالضافة الى تسهيل عمليات التنسيق والتعاون بني اجلهات 
احلكومية والعسكرية   وأشاد العميد عبدالرحمن الصلبوخ آمر اللواء صالح 
احملمد اآللي 94 ونائب املدير العام لشؤون قطاع املكافحة باالنابة من اإلدارة 
الثاني  التمرين  باملشاركني على جناح  العميد محمد احملميد  العامة لإلطفاء 

وتطبيق ما تلقوه من دروس نظرية وميدانية.

مهرجان يوم رجل اإلطفاء اخلامس عشر 9 مارس 2017 �
جرياَ على عادتها السنوية وتقديراَ لدور رجل اإلطفاء وبتشريف معالي وزير 
العبداهلل  بالوكالة الشيخ محمد  الوزراء ووزير اإلعالم  الدولة لشؤون مجلس 
دشنت اإلدارة العامة لإلطفاء وبحضور جماهيري الفت مهرجانها »يوم رجل 
الفريق  العامة لإلطفاء سعادة  اإلدارة  اإلطفاء اخلامس عشر« بحضور مدير 
ووزارة  الوطني  واحلــرس  الكويتي  اجليش  من  وقيادات  املكراد  راكــان  خالد 

الداخلية.



344

2017 » بدولة الكويت12 مارس  � لـ »حسم العقبان   انطالق التمرين الثاني 
2017 إلى 4 أبريل2017.

به  شاركت  والــذي  الدولية  التمارين  أكبر  من  العقبان  حسم  مترين  يعتبر 
كل  ومشاركة  الكويتي،  اجليش  وإدارة  قيادة  حتت  لإلطفاء  العامة  اإلدارة 
وباقي  اإلعالم  ووزارة  الصحة  وزارة  و  الوطني  واحلرس  الداخلية  وزارة  من 
مؤسسات والهيئات احلكومية جنبا إلى دول مجلس التعاون والواليات املتحدة 
حسم العقبان 2017 هو التمرين الثاني في دولة الكويت بعد استضافة حسم 
العقبان 2015 والذي شاركت فيه مايقارت ال30 دولة خليجية ودولية ، ومن 
 ، البحرين   ، ، قطر  السعودية  العربية  اململكة  املشاركة  هي  الدول  تلك  أبرز 
اإلمارات ، الواليات املتحدة بريطانيا واألرجنتني ، ومصر، واألردن، وبنغالديش 
،وفرنسا وباكستان واليابان، ومترين حسم العقبان 2017 هو النسخة ال14 منذ 
اإلستضافة األولى والتي كانت في سنة 2000 في دولة البحرين ويهدف هذا 
التمرين إلى تطوير التنسيق العملياتي في إدارة املعاضل واألزمات، من خالل 
توحيد املفاهيم وتسهيل اإلجراءات التنسيقية بني كل من القطاعات العسكرية 
واجلهات املدنية في دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة ، كما يهدف إلى 
رفع الكفاءات ملواجهة التحديات أو أي تهديدات قد تشكل أزمات ومخاطر في 

املنطقة.
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إدارة العالقات العامة اإلعالم أقامت دورة للتعريف مببادئ اإلطفاء والسالمة  �
بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية 19-23 مارس 2017

دشنت اإلدارة العامة لإلطفاء دورة تدريبية للتعريف مببادئ اإلطفاء والسالمة 
حتت إشراف مركز إعداد رجال اإلطفاء وبالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية 
املجتمع  أفراد  لدى  الوعي  مستوى  لرفع  الدورة  تهدف  الصحة، حيث  بوزارة 
بوسائل السالمة وطرق التصرف واإلخالء عند حدوث حريق حوالي 60 متدرباً 

ومتدربة.
معرض دبي لإلجنازات احلكومية  2 أبريل 2017 �

شاركت اإلدارة العامة لإلطفاء في معرض دبي الدولي لإلجنازات احلكومية 
املقام حتت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة عبداهلل الشيباني أمني عام املجلس التنفيذي 
إلمارة دبي بوفد يرأسه نائب املدير العام لشؤون قطاع تنمية املوارد البشرية اللواء مهندس 
خالد يوسف التركيت، حيث شاركت اإلدارة العامة لإلطفاء في 3 مشاريع وهي :مشروع 
ومشروع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عن  اآللــي  االستعالم  ومشروع  بيت  كل  في  إطفائي 
أكادميية الكويت لعلوم اإلطفاء، ومت ترشيح املشاريع الثالثة لتدخل من ضمن املتطلبات 
التي وضعتها حكومة دبي للمشاركة في املعرض الذي يشارك به 80 عارضاً من 20 دولة 
وتتضمن فعاليات املعرض 6 ندوات معرفية و 14 ورشة عمل ومشاركة 36 متحدثاً عاملياً 

و 31 جهة دولية.
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شركة النقل العام الكويتية
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شركة النقل العام الكويتية 

أهم األعمال واإلجنازات التي مت تنفيذها خالل عام 2016 م
امليدانية  � الــدراســات  وفــق  الــعــام  النقل  تشغيل خلطوط  جـــداول  إعـــداد 

والتحليلية.
إعداد تقارير دورية ملتابعة أداء خطوط النقل العام. �
تشغيلية  � من خالل وضع خطط  العام  النقل  على خطوط  الرقابة  إحكام 

جلهاز الرقابة والتفتيش.
 التنسيق مع اجلهات املعنية بالدولية لتذليل الصعوبات التي تواجه تشغيل  �

النقل العام واخلاص.
التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص زيادة التشغيل خالل مواسم الزيارات  �

في مواسم معينة لنقل املسافرين مبنفذ العبدلي.
إصدار بطاقات إشتراك خطوط النقل العام خالل عام 2016 بعدد 7،702  �

إشتراك بإجمالي إيرادات 123،645.500 دينار كويتي.
زيادة إيرادات اإلعالن على حافالت خطوط النقل العام. �
اإلستمرار بتوفير اخلدمة للعقد املبرم مع وزارة التربية للمناطق التعليمية  �

بإجمالي عدد 1085 حافلة للعام الدراسي 2017/2016 لنقل طلبة وطالبات 
املدارس.

متديد وتشغيل العقـد املبرم مع وزارة التربيـة بإجمـالي عـدد 320 حافلة  �
للعام الدراسي 2017/2016 لنقل طلبة وطالبات مدارس التربية اخلاصـة 

مع توفير املرافقات واملرافقني الصحيني.
اخلاص  � التربية  وزارة  مع  املبرم  العقد  حافالت  تشغيل  في  اإلستمرار 

بإجمالي  اخلدمة  منفذي  مساعدي  لنقل  سائقني  مع  حافالت  باستئجار 
عدد 22 حافلة. 

الفوز بعدد 2 بند من مناقصة وزارة التربية رقم م ع /2017/2016/27  �
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بإجمالي عدد 593 حافلة لنقل طلبة وطالبات منطقتي األحمدي واجلهراء 
التعليمية ووافقت جلنة املناقصات على التوصية.

اإلستمرار في تشغيل العقد املبرم مع وزارة التعليم العالي لعدد 8 حافالت  �
مع سائقني للعام الدراسي احلالي 2017/2016.

متديد العقد املبرم مع املصنع الوطني للفايبر جالس لفترة تعاقدية جديدة  �
 3 2017/6/30 بإجمالي عدد  2016/7/1 وتنتهي في  ملدة عام تبدأ من 

حافالت.
اإلستمرار في توفير احلافالت املطلوبة خلدمات نقل العاملني باإلدارات  �

رقم  للعقد  املباشر  السنوي  التعاقد  لبنود  تنفيذا  األوقــاف  لــوزارة  التابعة 
107/ 2015 مببلغ إجمالي 60،000.00د.ك.

رقـــم  � اإلســــالمــــيــــة  والــــشــــئــــون  األوقــــــــــاف  وزارة  ــع  ــ مـ عـــقـــد  تـــوقـــيـــع 
ســنــة  ــدة  ــ ملـ الـــــــــوزارة  إدارات  ــة  ــدمـ خلـ ــافــــالت  حــ ــر  ــي ــوف ــت ل  2016/68
إجــمــالــي  مبــبــلــغ   2017/11/30 فـــي  وتــنــتــهــي   2016/12/1 مـــن   تــبــدأ 

70،000 دينار كويتي.
اإلستمرار في تشغيل حافالت وزارة الداخلية بنظام املهمات وهي الشريحة  �

األكبر للعام 2016 مما ساهم في احملافظة على إيراد املهمات، باإلضافة 
إلى قيام الشركة بتأجير حافالت أخرى للوزارة.

اإلستمرار بتأجير حافالت املهمات باألحجام واألنواع املختلفة للمؤسسات  �
احلكومية واخلاصة واألفراد بتطبيق الئحة تأجير احلافالت احلالية بزيادة 

مقارنة بالعام السابق.
زيادة عدد املعتمرين للموسم الهجري 1437 حيث بلغ عدد املعتمرين 5229  �

معتمر مقارنة باملوسم السابق 1436 الذي بلغ عدد 5089 معتمر. 
جتديد ترخيص تسيير رحالت العمرة للموسم 1438 هـ من وزارة األوقاف  �

والشئون اإلسالمية.
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والثروة  � للزراعة  العامة  الهيئة  مع  املبرم  العقد  على  واإلشــراف  التجديد 
السمكية وذلك الستغالل الرصيف البحري لتنزيل وتصعيد القوارب التابعة 

لها.
احلصول على موافقات وزارة املواصالت وهيئة اإلشراف والتصنيف لزيادة  �

عدد ركاب العبارة إيكاروس فيلكا من 24 ليصبح 48 راكب.
األمــن  � ومــعــدات  البحري  املسح  ناحية  مــن  العّبارتني  تراخيص  جتديد 

والسالمة.
ضبط آلية دخول وخروج الركاب مبيناء جزيرة فيلكا بوضع مظالت حتمل  �

شعار الشركة وتخصيص ضباط أمن على مدار الساعة وفتح اإلستراحة 
للركاب باإلضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص حركة الدخول 

واخلروج والتدقيق على بيانات الركاب من الناحية األمنية.
ملعايير  � وفقاً  واليابسة  باملارينا  القارب  حلجم  الــزيــادة  بطلبات  السماح 

ومقاييس مت دراستها مبا يعود بالزيادة لدخل الشركة واالستغالل األمثل 
لكل مساحة.

زيادة قيمة تذاكر الركاب واآلليات والرحالت اخلاصة بنسبة %35. �
إســتبدال أجـــزاء مهمــة من بــدن العبارة اخلــــيران أثناء التحــــويض صيانة  �

عدد 8 بكرات خاصة بأبواب العّبارة مما يحـــافــظ على سالمــــة الركاب 
وكفــــاءة العبارة وإعتمادها من قبل هيئة اإلشــــراف والتصنيف العاملــــــية 

. LOYDS LR

تعزيز إيرادات إدارة النقل البحري من خالل زيادة أسعار التنازل والتحويل  �
للمراسي البحرية واملواقف على اليابسة.

الفيل  � لشركة  وآليات  مركبات  وجتهيز  األميري  للديوان  مركبات  جتهيز 
وجهات نتعامل معها مثل وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – اإلدارة العامة 

لإلطفاء وجتهيز مركبات لشركة فيرست.
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مت تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح للشركات اخلارجية مثل شركة برقان  �
املتطورة – شركة تاج للمأكوالت الكويتية – الهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.  
زيارة عمليات سحب ورفع ونقل املركبات العائدة للشركات اخلارجية. �
مركز  � اللوجستية  واخلدمات  التجاري  القسم  من  الشهري  اإليــراد  زيــادة 

األوناش نظير رفع املركبات املخالفة من الطرقات.
جتهيز وعرض مزادات بجميع مواقع مشروع حجز املركبات املخالفة. �
إعداد دراسة شاملة للحالة الفنية للحافالت العاملة في النقل العام. �
جتهيز احلافالت العاملة على العقود املبرمة مع الشركة والتي تبلغ 1676  �

حافلة من خالل دعم فني متكامل، والتنسيق مع شركات الضمان.
تخفيض مصاريف األعمال اإلضافية. �
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ديوان الـخدمة المدنية
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ديوان الخدمة المدنية 

قطاع الشئون املالية واإلدارية :
إدارة الشئون اإلدارية :

الرد على مالحظات ديوان احملاسبة، ومكتب الرقابة املالية فيما يتعلق  -
بالرواتب واملصروفات .

اعداد الدراسات الالزمة فيما يرد من املكاتب الثقافية . -
املساهمة في تطوير نظام املعلومات املالية بالنظم املتكاملة . -
اعداد مشروع ميزانية الباب االول اخلاصة بالديوان . -

إدارة السجل العام :
قسم الوارد )95969( معاملة . -
قسم التحويل )98193( . -
قسم الصادر )9516162( معاملة . -
قسم السكرتارية )33318( معاملة . -
اإلجمالي : )447642( معاملة  -

إدارة الشئون املالية :
 إعداد ميزانية الديوان وحساباته اخلتامية ومتابعة تنفيذ امليزانية  -
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قطاع التطوير اإلداري :
والبحوث واملوضوعات  � الدراسات  العديد من  التنظيم بإجناز  إدارة  قامت 

اخلاصة بإجراء استحداث أو اعتماد أو تعديل أو إعادة هيكلة الوحدات 
التنظيمية باجلهات احلكومية .

تقدمي الدعم الفني لعدد من اجلهات احلكومية في مجال توصيف وتقييم  �
الوظائف 

تبسيط  � عمليات  باستكمال  العمل  وأساليب  اخلدمة  تطوير  إدارة  قامت 
اجلهات  مستوى  وعلى   ، بــالــديــوان  الداخلي  املستوى  على  ــراءات  اإلجــ

احلكومية.
 قام مركز تنمية املوارد البشرية بتصميم اخلطة التدريبية وما حتتويه من  �

برامج وورش عمل وندوات تدريبية ومتابعة تنفيذها.
العربية  � املنظمة  فعاليات  من  العظمى  الغالبية  في  باملشاركة  القطاع  قام 

للتنمية اإلدارية وقدم خاللها أوراق عمل فنية ودراسات متخصصة ومنها .
التطوير  � إلدارات  العاشر  امللتقى  بعقد   )  2016  ( عام  القطاع خالل  قام 

اإلداري والتدريب باجلهات احلكومية ) مارس 2016 ( .
قطاع مراقبي شئون التوظيف :

متابعة اخلطوات التنفيذية الستكمال تطبيق نظام مراقبي شئون التوظف  �
على 18 وزارة و29 إدارة حكومية وجهة ملحقة .

تزويد مجلس الوزراء بتقارير دورية نصف سنوية . �
تزويد جهاز متابعة األداء احلكومي بتقارير دورية . �
لقاءات  � عقد  بشان  )553/ثالثا/2008(  رقم  الــوزراء  مجلس  قرار  تفعيل 

دورية مع اجلهات احلكومية .  
قطاع نظام املعلومات :

مشروع إعادة هندسة النظم املتكاملة . �
الربط اآللي بني ديوان اخلدمة املدنية ووزارة الداخلية . �
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نظام التحصيل اآللي املركزي للمستحقات احلكومية . �
الربط اآللي بني ديوان اخلدمة واألمانة العامة للجامعات اخلاصة. �
مشروع البديل االستراتيجي . �
خطة االصالح االقتصادي واملالي . �

قطاع البعثات وتسجيل القوى العاملة :
إدارة التدريب اخلارجي ومتابعة قضايا املوفدين :

لتلك  � الوظيفية  املستويات  مختلف  من  موظف   )200( حوالي  ايفاد  مت 
الدورات التعاقدية.

وميكن  �  2017/2016 املالية  السنة  خالل  موفدا  حوالي)2049(  إيفاد  مت 
تصنيف عدد املوفدين طبقا ملجال الدور كما يلي :

بلغ االجمالي املقرر للخطة اخلارجية 210 واملستنفذ 205 . �
بلغ االجمالي املقرر للخطة احمللية 269 واملستنفذ 240 . �
بلغ االجمالي املقرر جلامعة اخلليج العربي 46 واملستنفذ 34. �

إدارة اإلجازات الدراسية :
إيفاد أكثر من 999 موظف في مختلف التخصصات سواء داخل الكويت أو  �

خارجها .
متابعة أكثر من 5345 موظف مستمر بالدراسة . �
السماح للموفدين بدراسة بعض املواد عن طريق االنترنت بواقع 4 مواد. �

إدارة البعثات الدراسية :
إصدار تعميم رقم 2016/3 بشأن اتباع نظام القطعة الواحدة بدال من نظام  �

الكيلوجرام عند حتمل نفقات العفش الزائد  للمبعوثني واملجازين دراسيا .
إصدار تعميم رقم 2016/5 بشأن الغاء شرط التوفل املقرر بالئحة البعثات  �

واإلجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1986/10 
إدارة تسجيل القوى العاملة :

تسجيل الكويتيني الباحثني عن عمل و ذلك لشغل الوظائف الشاغرة في  �
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اجلهات احلكومية التي تطبق قانون و نظام اخلدمة املدنية .
التسجيل للوظائف احلكومية تتم على أربع فترات خالل السنة على النحو  �

التالي:
عدد املسجلنيالفترات

6268من 2016/2/5 حتى 542016/2/19
6034من 2016/5/20 حتى 552016/6/3
5876من 2016/8/19 حتى 562016/9/2
3801من 2016/12/9 حتى 572016/12/23

21979إجمالي المسجلين

إدارة خدمة املواطن والعالقات العامة :
إالشراف على قاعة املراجعني والتي تشمل جميع اإلدارات املعنية بإجناز  �

معامالت املراجعني واستقبلت القاعة خالل الفترة من 2016/1/1 وحتى 
2016/12/31 )43029( مراجع .

استقبال مراجعي الديوان خالل فترات التوظيف األربعة سنويا .  �
تنظيم الندوات واالجتماعات واحملاضرات التي تعقد داخل وخارج الديوان. �
إجنــاز  � فــي  ومساعدتهم  وإرشــادهــم  املراجعني  استفسارات  على  ــرد  ال  

معامالتهم داخل الديوان ، باإلضافة للرد على استفسارات املراجعني من 
خالل هواتف االستعالمات املخصصة لهذا الغرض.

وذلك  � العمل  الراغبني في  الكويتيني  توظيف  فترات  أعمال  املشاركة في   
اإلعالمية  احلملة  وتنفيذ  بالتوظيف  اخلاصة  اإلعالنات  نشر  خالل  من 

املتكاملة لكل فترة من فترات التوظيف.
مكتب التدقيق الداخلي :

التدقيق على تقرير جلنة متابعة قضايا املال العام لعام 2016 . �
إدارة مكتب التخطيط واملتابعة املركزية :

اإلشراف على تنفيذ املشروع الوطني للرقابة على األداء . �
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الهيئة العامة لشئون القصر
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الهيئة العامة لشؤون القصر

تسعى الهيئة العامة لشئون القّصر الى حفظ وتنمية أموال القّصر مبا يضمن 
سالمة أصولها ، واستمرار منائها والنأي بها عن  كل ما يعرضها للتبديد أو 
فقدان القيمة ، كما تسعى الهيئة إلى توفير اخلدمات املتميزة لرعاية القّصر 
السن  بلوغ  عند  النفس  على  االعتماد  من  لتمكينهم  املالئمة  املعيشة  وضمان 

القانوني.
رؤيــــة الهيئة

إدارة آمنة ألموال القّصر و رعاية متميزة الحتياجاتهم. 
أهداف الهيئة

تأمني و رفع املستوى املالي واإلجتماعي للقصر واملشمولني برعاية الهيئة. �
اإلستثمار اآلمن ألموال من تتولى الهيئة الوصاية والقوامة عليهم وتنميتها  �

طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
بيئة  � الوظيفي وخلق  واإلرتقاء مبستواهم  املوظفني  املستمر ألداء  التطوير 

عمل مناسبة.
التميز باخلدمات املقدمة للمشمولني برعايتها. �
الهيئة  � إمكانيات  و  مرافق  و  القانونية  التشريعات  و  اآللية  النظم  تطوير 

لتحقيق التكامل بينها.
التوعية برسالة الهيئة نحو املجتمع واملشمولني برعايتها. �
التوسع في خدمة املجتمع من خالل األثالث اخليرية �
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خدمات الهيئة
تتميز الهيئة بأنها ترعى القّصر واملشمولني برعايتها وترفع املستوى املعيشي 
تقدم مساعدات  أنها  الرشد، حيث  بلوغهم سن  اليها حتى  منذ دخولهم  لهم 
والعالج  السيارات  وترميمها وشراء  املنازل  تأثيث  ومنها  بالرعاية  للمشمولني 
على نفقتها وتسيير رحالت العمرة واحلج وتنظيم الدروس اخلصوصية واقامة 
ومنح  السكن  توفير  عن  فضال  املتفوقني،  والطالبات  الطلبة  تكرمي  حفالت 
باإلضافة  للمساعدات،  املستحقني  على  تنطبق  محددة  شروط  وفق  الرواتب 
الى توزيع احلقائب املدرسية في بداية العام الدراسي والتي تكفي على مدار 
عام دراسي كامل، وكذلك اإلعانة الرمضانية قبل حلول شهر رمضان املبارك 
واملساعدات الدورية باإلضافة الى اقامة حفل تكرمي سنوي للمتفوقني القصر 
تشجيعاً لهم ودعماً ملسيرة تعليمهم وتفوقهم حيث تأتي بعض املساعدات من 
بند األثالث اخليرية وذلك من منطلق املادة رقم 2 من قانون إنشاء الهيئة رقم 
التي يوصى بها على  إدارة أموال األثالث  1983 والتي تنص على   67 لسنة 
يدها أو التي تعني عليها كما تنص املادة 11 أن يكون استثمار أموال القّصر 
التي  وناقصي األهلية أو فاقديها وكذلك أموال األثالث وغيرها من األموال 
تديرها الهيئة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية »ومن هنا انطلقت رؤية مراقبة 
األثالث اخليرية وهي :  إحياء السنة الكرمية وهي الثلث اخليري )الوصية( 

وتطوير أساليب تنفيذها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
استثمارات الهيئة

التي  الشرعية  الضوابط  مع  استثماراتها  تتوافق  ان  على  الهيئة  وحترص 
للمحافظة  املضاربة  عن  بعيدا  الهيئة  في  الشرعية  اللجنة  من  اعتمادها  مت 
على أموال القّصر، فالهيئة ال تضارب إمنا تشارك في املساهمة في تأسيس 
الشركات وغيرها من املشاريع اآلمنة التي تنفذها بعد إعتماد جلنة تنمية أموال 
القّصر املنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والتي تنظر في مثل هذه املشاريع مبا 
العام على  ارباح هذا  بالرعاية، ولقد مت توزيع  يتوافق مع مصلحة املشمولني 
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ومتانة  على مدى سالمة  دليل  وهذا   ،  %11 بنسبة  القّصر  أرصــدة حسابات 
سياسة الهيئة االستثمارية جتاه املشمولني برعايتها.

 كما أولت الهيئة ملوظفيها كل االهتمام بتطوير اخلبرات بهدف رفع مستوى 
األداء وذلك بتدريبهم وصقل مهاراتهم وتنميتها، حيث قامت الهيئة بعمل عدة 
دورات تخصصية وأخرى عامة باعتبارها أحد السبل املهمة لتكوين جهاز إداري 
كفؤ، والتي تهدف إلى تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب املختلفة 
املتجددة عن طبيعة أعمالهم املوكلة إليهم وحتسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، 
ومحاولة تغيير سلوكهم واجتاههم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوي األداء 

والكفاءة االنتاجية.
فروع الهيئة 

املبنى الرئيسي �
فرع برج التحرير – احلكومة مول �
فرع جليب الشيوخ  �
اجلهراء  � فرع   – االحمد  فهد  منطقة ضاحية  في  االحمدي  فرع   : قريبا 

مبحافظة اجلهراء 





األمانة العامة لألوقاف
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األمانة العامة لألوقاف

مركز نظم املعلومات : �
مشروع توسيع البنية التحتية لشبكة األمانة العامة ، حيث مت من خالله  -

زيادة السعة التخزينية لشبكة األمانة وعدد األجهزة املركزية املضيفة والتي 
متثل البنية التحتية للسحابة اإللكترونية اخلاصة باألمانة العامة لألوقاف.

مشروع النظام اآللي إلدارة األوقاف ، يعتبر من أفضل وأحدث النظم اآللية  -
إلدارة الوقف ولتوفير الوقت واجلهد الجناز املهام بدقة

االلكترونية  - البوابة  على  لألوقاف  العامة  لألمانة  جديدة  خدمات  نشر 
الرسمية لدولة الكويت،)خدمة االشتراك في مجلة أوقاف( و)خدمة مكتبة 

علوم الوقف – الفهرس اآللي(
إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية : �

والدراسات  واألبحاث  الكتب  وترجمة  وتوزيع  لنشر  »مــداد«  مشروع  أواًل: 
والرسائل اجلامعية في مجال الوقف:

نشر رسالة جامعية )ماجستير( في مجال الوقف للباحثني :  مرمي أحمد  -
الكندري / عبدالرحمن رخيص العنزي
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طباعة الكتب التالية : دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرف/ د. حازم  -
علي ماهر

والوقف  - املــرأة    - عيسى  رضا محمد  د.   / املغتصبة  األوقــاف  استرداد 
والعالقة التبادلية / أ. إميان محمد احلميدان. 

ثانيا : مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف :
دعم عدد )6( طالب جدد للدراسات العليا )5 ذكور ، 1 إناث( الذين يعّدون  -

رسائلهم اجلامعية )ماجستير/دكتوراه( في مجال الوقف من خالل »برنامج 
دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف« ووصل عدد الطلبة املدعومني 

من بداية املشروع )65( طالباً وطالبة إلى نوفمبر 2016م.
ثالثا : مشروع مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف :

اإلعالن عن الدورة )العاشرة( ملسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف التي  -
تقام حتت رعاية كرمية من سمو ولي العهد الشيخ/نواف األحمد اجلابر 

الصباح،
إصدار كتيب تعريفي ملسابقة الكويت الدولية ) العاشرة ( ألبحاث الوقف -
ألبحاث  - الدولية  الكويت  ملسابقة  التاسعة(   ( الــدورة  في  الفائزين  تكرمي 

الوقف
رابعا : مشروع إصدار دورية دولية للوقف اإلسالمي » مجلة أوقاف« :

إصدار العدد 30 و 31 من املجلة باللغات الثالث )العربية ، واإلجنليزية ،  -
والفرنسية(

عقد الندوة الدولية اخلامسة ملجلة أوقاف في سيدني بأستراليا بالتعاون  -
مع »أوقاف أستراليا« والبنك اإلسالمي للتنمية
خامسا : مشروع مدونة أحكام الوقف الفقهية 

سادسا: مشروع مناء لتنمية املؤسسات الوقفية :
عقد دورة »الوقف في روسيا االحتادية الواقع وآفاق املستقبل« -
عقد دورة »األوقاف في دول االحتاد األوروبي«. -
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سابعا: مشروع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية
عقد ندوة »دور الوقف في التنمية املستدامة في غرب أفريقيا« في موريتانيا  -

)نواكشوط( 
عقد ندوة »نظام الوقف في الهند: التحديات واملشاكل« بجمهورية الهند  -

)نيودلهي( 
ثامنا : مشروع القانون االسترشادي للوقف :

طباعة النسخة التجريبية من نص القانون االسترشادي، والئحته التنفيذية،  -
ومذكرته اإليضاحية )نهاية سنة 2014م(

إدارة الشؤون اإلدارية : �
اخلاصة  - احملاضرات  تقدمي  و  اجلدد  املعينني  تهيئة  برنامج  في  املشاركة 

ونظام  لقانون  وفقا  املوظف  وواجبات  اإلداريــة عن حقوق  الشئون  بــإدارة 
وقرارات ولوائح اخلدمة املدنية .

املشاركة في فعاليات األمانة وجلانها على سبيل املثال أعمال امللتقى السنوي  -
لألمانة ، وأعمال امللتقى الوقفي اجلعفري ،أعمال اللجنة التحضيرية ملنتدى 

قضايا الوقف،أعمال اللجنة التحضيرية للندوات الدولية ملجلة أوقاف .
إدارة املعلومات والتوثيق �

املشاركة في معارض دولية للكتاب داخل وخارج دولة الكويت -
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 معرض اسطنبول العربي األول للكتاب لعام 2016م -
معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2016م -
معرض الكويت الدولي للكتاب لعام 2016م -
لعام  - لألوقاف  العامة  األمانة  لفعاليات  املصاحبة  املعارض  في  املشاركة 

2016م :
مبدينة . 1 »أوقــاف«،  ملجلة  اخلامسة  الدولية  للندوة  املصاحب  املعرض 

سيدني – استراليا في شهر مارس 2016م
شئون . 2 في  للمختصني  الدائمة  اللجنة  وفد  لزيارة  املصاحب  املعرض 

األوقاف باألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت بتاريخ 2016/10/31م.
شئون . 3 في  للمختصني  الدائمة  اللجنة  وفد  لزيارة  املصاحب  املعرض 

األوقاف باألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت بتاريخ 2016/10/31م.
تزويد مكتبة علوم الوقف بشراء عدد )174( مصدر معلوماتي  -
في  - لألطفال  قصص  لتأليف  الدولية  باملسابقة  الفائزة  القصص  طباعة 

مجال الوقف والعمل اخليري والتطوعي )قطوف اخلير1( بطريقة برايل 
للمكفوفني

فوز تطبيق قطوف اخلير2 بجائزة األلكسو للتطبيقات اجلّوالة 2016م. -
ضمن  - هي  و  املنسقة،  الدولة  مشاريع  مظلة  حتت  جديد  مشروع  إنشاء 

وثيقة حتمل  وهي  والتوثيق،  املعلومات  إدارة  عليها  تُشرف  التي  املشاريع 
كل ما يتعلق بالوقف من حدود ومكان وزمان وشروط نص عليها الواقف 
وتعتبر مصدراً رئيسياً من مصادر التاريخ ، ويهدف املشروع إلى دعم رسالة 
األمانة العامة لألوقاف باعتبارها »الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية 

في مجال الوقف«. 



371

الصناديق الوقفية :  �
أوال: الصندوق الوقفي للتنمية الصحية 

طلبات الدعم :

املبلغاملنحةاجلهةم

 الجمعية الكويتية الختالفات1
التعلم

 دعم طباعة مطبوعات الجمعية
1300 د.كالكويتية الختالفات التعلم

 جمعية الهالل األحمر2
الكويتية

 دعم شراء احتياجات ذوي
5000 د.كاالحتياجات الخاصة

3
 وزارة الشئون االجتماعية

 والعمل - إدارة رعاية
المسنين

 دعم الفرق الطبية للخدمة
23400 د.كالمتنقلة لرعاية المسنين

4
 وزارة الشئون االجتماعية

 والعمل - إدارة رعاية
المسنين

 دعم شراء االحتياجات من
 األجهزة للفرق الطبية لرعاية

المسنين
10000 د.ك

 الهيئة العامة لشئون ذوي5
االعاقة

 الدفعة الثانية لمشروع مركز
72300 د.كالمعلومات ودعم الخدمات

 دعم ميزانية مركز صدىمركز تقويم وتعليم الطفل6
668329 د.كالتعليمي لعام 2016

إجنازات الصندوق : �
1- طباعة سلسلة املعرفة طريق الوقاية وحتتوي على العناوين التالية )سن 

األمل/ معاً لظهر بال آالم/ سالمة املولود / آالم املفاصل(
 2- املشاركة في املعرض السنوي األول للصحة والغذاء وذوي االحتياجات 

اخلاصة
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ثانيا: الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة منها : 
مبلغ الدعمالدولةالغرض من طاب الدعماسم اجلهة الطالبة للدعمم

1
 مؤسسة حنيف
 االجتماعية –
طاجيكستان

 دعم بناء مبنى
 جديد داخل مدرسة
 البيروني النموذجية

في طاجيكستان

82500 د.كطاجيكستان

2
 اجلماعة

 االسالمية في
اسبانيا

 دعم مشروع حتفيظ
 القرآن الكرمي
 للمسلمني كبارا

وصغارا في اسبانيا
3935 د.كاسبانيا

3
 اللجنة الكويتية

 املشتركة
 لالغاثة – مكتب

بنغالديش

 دعم مشروع توزيع
 السالت الغذائية
 بني احملتاجني

 والفقراء في جمهورية
بنغالديش

60000 د.كبنغالديش

4
 الرابطة

 االسالمية في
النرويج

 دعم مشروع بناء
 مركز اسالمي في
درامن في النرويج

 120218.760النرويج
د.ك

5
 احتاد املنظمات
 االجتماعية –

أوكرانيا

 دعم مشروع مدرسة
 )مستقبلنا( في مدينة
خاركوف في اوكرانيا

175000 د.كاوكرانيا

6

 جمعية السالم
 لألعمال
 االنسانية

 واخليرية -
قرغيزيا

 دعم مشروع توصيل
 املياه لعدد 18000
 مستفيد في قرية

 قراديقان مبحافظة
 جالل اباد في

قيرغيزيا

52200 د.كقيرغيزيا
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 املركز اخليري7
بجكوا - الهند

 دعم مشروع املضخات
 اليدوية املائية

 لتوزيعها على املساكني
والفقراء في الهند

4500 د.كالهند

 جمعية العون8
املباشر

 دعم مشروع جتهيز
 عدد 200 صهريج
 لنقل املاء الصالح

 للشرب + شراء تناكر
 مع صهريج بسعة 45
 برميل وذلك الغاثة
الشعب الصومالي

13600 د.كالصومال

9
 جمعية التربية
 االسالمية في
مملكة البحرين

 دعم جلنة الطالب
 اجلامعي التابعة

 للجمعية لدعم عدد
 200 طالب من ابناء
 االسر ذات الدخل

احملدود في البحرين

 46128.960البحرين
د.ك

10
 جمعية الكلمة

 الطيبة -
البحرين

 دعم مشروع الزواج
 اجلماعي لعام 2016
 لعدد 100 شابا في

البحرين
10000 د.كالبحرين

 وزارة اخلارجية11
- الكويت

 حفر عدد )5( آبار
 جوفية للمتضررين
 من الفيضانات  في

 مدينة أولغي محافظة
بيان في منغوليا

60000 $منغوليا
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12

 مجمع اخللفاء
 الراشدين

 لتحفيظ القرآن
 الكرمي وعلومه
 في اخلرطوم -

السودان

 طلب املساهمة
 في دعم حفر بئر
 ارتوازي لطالب
 مجمع اخللفاء

 الراشدين لتحفيظ
 القرآن الكرمي

 وعلومه في اخلرطوم
- السودان

6000 د.كالسودان

13
 جمعية السالم

 لألعمال
 االنسانية
واخليرية

 املساهمة في دعم
 املشروع الكبير
 لتوصيل املياه
 لعدد 24991

 مستفيد في 14
 قرية في جمهورية

طاجيكستان

47000 د.كقيرغيزيا

 املركز اخليري14
جكوا - الهند

 دعم كفالة الطالب
 وااليتام والفقراء
 الذين يسكنون في

 املركز اخليري
9000 د.كالهند

15
 اللجنة الكويتية

 املشتركة
 لالغاثة - مكتب

بنغالديش

 بناء مطبخ مع
 مستودع وصالة طعام

 الطعام املساكني
واأليتام

130230 د.كبنغالديش

16
 اللجنة الكويتية

 املشتركة
 لالغاثة - مكتب

بنغالديش

 دعم مشروع سقيا
18000 د.كبنغالديشاخلير في بنغالديش
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17
 اللجنة الكويتية

 املشتركة
 لإلغاثة - مكتب

ألبانيا

 دعم برنامج اإلطعام
70000 د.كألبانيافي ألبانيا

 وزارة اخلارجية18
- الكويت

 طلب مساعدة إغاثة
 شتوية لألسر الفقيرة
 في محافظة أولغي -

منغوليا
50000 $منغوليا

ِثالثا: الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه :
مت توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة التعليم الديني بوازرة التربية لتنفيذ دورات  -

و  االجرومية  منت  شرح  وهي  تخصصية  دورات  خالل  من  للطلبة  علمية 
مجلس سماع األحاديث النووية.

مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده »20«   -
رابعا: الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية

مركز االستماع الدورات التدريبية املقامة من قبل املركز  �

مركز إصالح ذات البني : �
قام املركز خالل الفترة من 1/1 وحتى 2016/12/31 م باستقبال 340 حالة  -

، وقد توزعت هذه احلاالت على مختلف اخلدمات من أهمها عدد 158 
حالة لبحثها ومحاولة التوفيق بني طرفيها ، ومت تقدمي االستشارة اخلاصة 
باألطفال لعدد 61 طفل ومراهق ، كما قدم املركز خدمات استشارة قبل 

الزواج واستشارة خاصة لعدد 86
احملــددة  - املواعيد  حسب  عمل  وورش  دورات  و  محاضرات  املركز  قــدم 

لها،حيث بلغ اجمالي الدورات 10 دورات و4 محاضرات
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إدارة املشاريع الوقفية منها : �

املبلغ املصروفاجلهة املشرفةاسم املشروعم

مشروع التعليم احلضاري - الدرة مشروع 1
تأثيث مشروع املركز الثقافي النسائي الدرة 

في مدينة توزوال في جمهورية البوسنة 
والهرسك والذي سبق املساهمة في دعم 
انشائه من قبل األمانة العامة لألوقاف. 

25.000 د.ك  جمعية الرحمة العاملية 

دعم مشروع بناء املركز االسالمي في 2
مدينة  بارانا في البرازيل.

املركز االسالمي في 
مدينة بارانا – البرازيل.

 $300.000 

طلب ايفاق املقتنيات التراثية لدى األمانة 3
العامة لألوقاف ودعم مشروع حصر 

 املقتنيات متهيدا إليقافها 
لدى األمانة العامة لألوقاف.

38.250 د.ك متحف بيت العثمان 

دعم أعمال اضافية وجتميلية ملسجد 4
الكويت الكبير في دكا –بنغالديش  

والذي مت دعمه بالكامل من قبل االمانة 
العامة لألوقاف .

اللجنة الكويتية 
املشتركة لإلغاثة مكتب 

بنغالديش 

20.309 د.ك

حملة أطراف من اجل االطفال - تأسيس 5
مركز الكويت الطبي لألطراف الصناعية 

في تركيا

100000 د.كبيت الزكاة 

طابعة منهج التربية االسالمية بدولة 6
النيجر - مؤلف الكتاب د. حسام عطااهلل 
السيد مدير مجمع قطر التعليمي بالنيجر.

اجلامعة االسالمية 
بالنيجر

10000 د.ك

دعم مبنى مدرسة الطالبات االسالمية 7
في دولة اجلبل االسود .

املشيخة االسالمية في 
دولة اجلبل االسود

89000 د.ك



377

أوال: مشروع رعاية طالب العلم 
املساعدات اخلاصة بالطلبة الدارسني في املرحلة اجلامعية : �
عدد املتقدمني ملشروع رعاية طالب العلم بلغ )565( ومتت املوافقة على  -

)537( ، املبلغ املصروف بلغ 207.156 د.ك
العامة  - األمانة  في  كويتيني  الغير  العاملني  بأبناء  اخلاصة  املساعدات 

لألوقاف عدد املتقدمني والتي متت املوافقة عليهم جميعا بلغ 41 بقيمة 
اجمالية قدرها 19.998 د.ك

املساعدات اخلاصة باجلاليات غير العربية في املدارس غير العربية بلغ  -
)2( بقيمة بلغت 642 د.ك . 

ثانيا: املشروع الوقفي للرعاية السكنية 
بلغ اجمالي املتقدمني 362 الطلبات التي تنطبق عليها الشروط بلغت 139. -
تقدمي  الدعم و صرف املساعدات للمستحقني بأثر رجعي من شهر يناير  -

،و مت  البنكية  إلى حساباتهم  املبالغ  2016 م عن طريق حتويل  يونيو  إلى 
2016 ، و  100 دينار بشكل دوري شهري إلى شهر ديسمبر  حتويل مبلغ 

حتى تنتهي مدة 18 شهر.
تخفيض نسبة املديونية املشروطة لتقدمي الطلب للمشروع بناء على اقتراح  -

إدارة املشروع وموافقة جلنة املشاريع الوقفية من ) 30 % ( إلى ) 25 % ( 
ليشمل الدعم أكبر عدد ممكن من األسر ذوي الدخل احملدود.

إدارة الوقف اجلعفري  �
تنظيم الدورات الرمضانية لعام 2016م بالتعاون مع أكادميية املعارف )لفئة  -

األطفال (.
اقامة حفل القرقيعان )لألطفال( وذلك في ديسكفري مول يتخلله العديد  -

من الفقرات واملفاجآت .
تنظيم دورات األمن والسالمة و تنظيم دورات اخلط اإلسالمي . -
وذلك  - اجلعفري  الوقف  إدارة  طريق  عن  املقدسة  العتبات  رحالت  تنظيم 
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بالتعاون مع كل من حملة الثقلني وسفريات السيد.
تنفيذ املصارف الوقفية عن طريق اللجان املعاونة.  -
الوقف  - إدارة  بنشاط  املتعلقة  واملعلومات  اخلدمات  من  مجموعة  توفير 

اجلعفري على الهواتف الذكية لاليفون و األندرويد كأنواع الوقف واملصارف 
الشرعية باإلضافة 

إدارة مركز الكويت للتوحد : �
نشر الوعي بإعاقة التوحد من خالل تنفيذ حملة إعالمية مبناسبة » يوم  -

 2002 عام  بإطالقه  للتوحد  الكويت  مركز  بــادر  والــذي  العاملي«  التوحد 
وشارك املركز باعتماده من األمم املتحدة ، ويتم االحتفال به في جميع دول 

العالم في الثاني من أبريل من كل عام .
تنظيم زيارات لطلبة مدارس وزارة التربية و اجلامعة وكليات ملركز الكويت  -

للتوحد .
جتديد االعتماد العاملي للمركز بالتعاون مع جمعية التوحد اإلجنليزي في  -

يناير .
التدريب امليداني لطلبة اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في مركز  -

الكويت للتوحد.
طرح مناقصة مشروع مركز الكويت للتوحد للتأهيل املهني ورعاية الشباب  -

للتنفيذ وبدء املرحلة األولى للتنفيذ.
وتقييم  - العاملني  وتدريب  التدريبي  البرنامج  إلدارة  اخصائيني  استضافة 

الطلبة ومتابعتهم خالل العام الدراسي وتقدمي دورات تدريبية على مدار 
العام إلعداد املعلمني في املركز.

إقامة دورات تدريبية على مدار العام لتدريب أولياء األمور والكوادر العاملة  -
في مجال التوحد في الكويت واخلليج ، حيث أقيمت دورة تدريبية لتدريب 
وفد من ألبانيا ودورة تدريبية لتدريب وفد من سلطنة عمان ودورات تدريبية 

للمختصني. 
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مشروع وقف الوقت لرعاية العمل التطوعي �
البرنامج اإلقليمي السادس لتأهيل املتطوعني .

إقامة دورة تدريبية إقليمية في العاصمة نيامي في جمهورية النيجر في  -
الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2016م بالتعاون املشترك مع مكتب 

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في جمهورية النيجر . 
إقامة  دورة تدريبية إقليمية في العاصمة بودغوريتسا في جمهورية اجلبل  -

مع  املشترك  بالتعاون  2016م  ديسمبر   29  –  24 من  الفترة  في  األســود 
املشيخة اإلسالمية في جمهورية اجلبل األسود . 

إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية �
اخلليجي . 1 الوقفي  األسبوع  وحملة  أجــرك(  )استثمر  التسويقية  احلملة 

)وقفك ذخرك(  .
بالثقافة . 2 االسالمية  ــروح  ال )تعزيز  والعشرين  الثالث  الوقفي  امللتقى 

الوقفية(.
تنفيذ مجموعة من اإلصدارات واملنتجات اإلعالمية التالية :. 3

إصدار لعبة » ثمار الوقف« لعبة ثقافية هادفة للتعرف على الوقف. -
، مبناسبة  - املركزي  البنك  بالتعاون مع  تذكارية  إصدار عملة معدنية 

مرور 20 عام على تأسيس األمانة العامة لألوقاف.
جميع  - على  يحتوي   CD مدمج  قــرص  عن  عبارة  إلكتروني  إصــدار 

تأسيس  منذ  لألوقاف  العامة  األمانة  الصادرة عن  السنوية  التقارير 
األمانة 1994 حتى 2013م.

طباعة 3 أعداد من مجلة الوقفي وهي 23-22-21. -
رزنامة العام امليالدي 2016م. -
كتيب اسهامات األمانة في احتفالية الكويت عاصمة للثقافة االسالمية  -

)ضمن اصدارات امللتقى الوقفي الثالث والعشرين(.                                                          
مدتها . 4 مصورة  رسالة   30 من  مكونة  سلسلة  وهي  وقفية،  رسائل  إنتاج 

في  نشرها  ومت   ، الشرعية  اللجنة  أعضاء  فيها  شارك  حيث  ثانية   30
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العامة لألوقاف  لألمانة  الرسمية  والقناة  الراي،  وقناة  الكويت  تلفزيون 
على اليوتيوب، ومواقع التواصل االجتماعي

فيلم امللتقى الثالث والعشرين ، وإعادة مونتاج فيديو كليب » تنفس الصبح، . 5
والفيلم الوثائقي » الوقف حياة ال تنتهي« .

التي . 6 األمانة  بأنشطة  املرتبطة  والتغطيات  الصحفية  املؤمترات  تنظيم 
ملختلف  وتلفزيونية  إذاعية  مقابالت  وعمل   ، 2016م  عــام  في  ُعقدت 

فعاليات األمانة.
رصد األخبار واملقاالت التي تخص األمانة العامة لألوقاف في الصحف . 7

ومواقع التواصل االجتماعي.
وبعض . 8 العمل  وورش  والــنــدوات  املعارض  في  األمانة  مشاركة  تغطية   

الدولي،  الكتاب  ، ومعرض  املناسبات املختلفة ومنها معرض االستقالل 
ومعرض الكتاب اإلسالمي ، واجتماعات مجلس شؤون األوقاف.

اإلجنازات الصحفية من أهمها :  �

اإلعالنات التسويقية.  -
امللتقى الوقفي الثالث والعشرون -
العماني في  - الكويتي  امللتقى  العربي ومعرض  امللتقى اإلعالمي  معرض 

مسقط و معرض االستقالل 55. 
زيارة األمني العام لدول البلقان )ألبانيا – اجلبل األسود(. -
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مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده العشرين .  -
مشاركة إدارة اإلعالم في معرض ومؤمتر الكويت للمسؤولية االجتماعية.  -
الندوة الدولية اخلامسة ملجلة أوقاف في استراليا – سيدني.  -
اللقاء التشاوري الثاني لرفع مستوى أداء اخلطة التنفيذية اإلستراتيجية. -
في  - األطفال  لتأليف قصص  الدولية  الكويت  الفائزين مبسابقة  تكرمي 

مجال الوقف والعمل اخليري والتطوعي. 
دورتها  - في  الوقف  ألبحاث  الدولية  الكويت  مبسابقة  الفائزين  تكرمي 

التاسعة.
منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن. -
تقييم القيمة التقديرية لعدد 8 عقارات من التي تؤول نظارتهم لألمانة  -

ماليني  خمسة   ( د.ك  لهم5،541،500  التقديرية  القيمة  إجمالي  وبلغ 
وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة دينار كويتي(.

د.ك  -  267،640.275 بقيمة  محصلة  جديدة  نقدية  أوقاف  استقطاب 
وأربعمائة  كويتي  دينار  وأربعون  وستمائة  ألف  وستون  وسبعة  )مائتان 
ومائتان وخمسة وسبعون فلسا(، وتسجيل عدد )3( أوقاف )ثلث ووصايا(.

وهي  - الــعــام،  طــوال  التالية  املــجــالت  فــي  التسويقية  اإلعــالنــات  نشر 
)مجلة البراق – مجلة الفرقان – مجلة املعلم – مجلة غلوبل – مجلة 
Business Islamic  مجلة النهضة – مجلة الكوثر – مجلة املجتمع 
- مجلة طيران اجلزيرة- دليل الكويت الصغير- دليل احلج والعمرة- 

دليل هال فبراير وغيرها.
اعالنات  - ونشر   ، والرأي  الكويت  تلفزيون  على  تلفزيونية  إعالنات  بث 

تسويقية على مواقع التواصل االجتماعي .
اجناز اخلطة االسترشادية لإلستراتيجية اإلعالمية التوعوية والتثقيفية  -

والتسويقية في مجال العمل الوقفي لدول مجلس التعاون اخلليجي.
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وكالة األنباء الكويتية )كونا(
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وكالة االنباء الكويتية )كونا (

             
> رحلة احياء ذكرى الغوص 

 صدر املرسوم بقانون رقم20 في السادس من أكتوبر عام 1976 بتأسيس 
واخلــارج،  الداخل  في  البيانات  وجمع  الستقاء  )كونا(  الكويتية  االنباء  وكالة 
ما  وكل  والتصريحات  والبيانات  واألبحاث  الدراسات  واعداد  املقاالت  وكتابة 
وتوزيعها  والتجارية  واملالية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  باألخبار  يتعلق 

ونشرها داخل الكويت وخارجها وفق األسس التي يقرها مجلس اإلدارة.
وهي  احلني  ذلك  ومنذ  مـــارس1976   11 في  عملها  الوكالة  مارست  وقد 
تسعى ألداء مهامها وااللتزام برسالتها وقد كانت إجنازات الوكالة خالل عام 

2017/2016 كاالتي: 
أوال: مكتب التخطيط والتنمية:

وحدة التدريب:
الكويت  داخل  وجماعية  فردية  إعالمية  غير  دورات  بتنفيذ  املكتب  قام    
للعاملني بالوكالة، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية لهذه السنة )36( برنامجا 

شارك فيها )85( متدربا.
وحدة التطوير:

يقوم مكتب التخطيط والتنمية بعمل تعديالت مستمرة على الهيكل التنظيمي 
للوكالة كلما استدعت احلاجة، فقد قام املكتب بعمل دراسة الستحداث العديد 
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وبطاقات وصف وظيفي ومت  اختصاص  بطاقات  يتبعها من  وما  األقسام  من 
املوافقة على هذه األقسام من قبل ديوان اخلدمة املدنية:

وحدة العقود واالتفاقيات في مكتب الشئون القانونية )موافقة مبدئية(. �
واملالية  � اإلداريـــة  لقطاع  العام  املدير  نائب  تتبع  واملتابعة  التنسيق  قسم 

واالتصاالت )موافقة مبدئية(.
 قسم التصميم واجلرافيك يتبع مركز كونا للتصوير )موافقة مبدئية(. �
قسم التحقيقات املصورة يتبع مركز كونا للتصوير )موافقة مبدئية(. �
)موافقة  � واألبحاث  املعلومات  مركز  يتبع  املعلومات  وتدقيق  مراجعة  قسم 

مبدئية(.
بعمل دراسة الستحداث اقسام ومسميات وظيفية أخرى  � املكتب  كما قام 

وما يتبعها من بطاقات اختصاص وبطاقات وصف وظيفي ولم يتم املوافقة 
عليها من قبل ديوان اخلدمة املدنية بعد.

ثانيا: مركز كونا لتطوير القدرات اإلعالمية:

  
قام املركز بتنظيم )23( برنامج تدريبي اعالمي شارك فيها )245( متدرب  �

من داخل وخارج الوكالة.
ثالثا: إدارة التسويق والعالقات العامة:

قسم العالقات الدولية: توقيع االتفاقيات و العقود :
توقيع اتفاقية تعاون اخباري مع وكالة االنباء األوكرانية شهر اغسطس2016. �
األوسط شهر  � الشرق  انباء  وكالة  مع  اخباري  تعاون  اتفاقية  ملحق  توقيع 

اكتوبر2017.
االجتماعات و املؤمترات و املعارض:

املشاركة في االجتماع ال19 ملسؤولي وكاالت االنباء بدول مجلس التعاون  �
بالرياض يناير2016.
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املشاركة في ورشة عمل مع وكالة انباء رويترز شهر مايو 2016 . �
املشاركة في االجتماع اخلامس التحضيري للمجلس الدولي لوكاالت االنباء  �

في أذربيجان شهر مايو2016.
لوكاالت االنباء بدعوة من وكالة  � الدور املستقبلي  املشاركة في ندوة حول 

تونس افريقيا لألنباء شهر سبتمبر2016.
التحضير و االعداد و املشاركة في االجتماع ال44 للجمعية العمومية الحتاد  �

وكاالت االنباء العربية.
تنظيم و حضور اجتماع مع مراسلي وكاالت االنباء العاملية في الكويت في  �

.2016/11/7
التنسيق و املشاركة في املركز اإلعالمي الذي نظمه االعالم اخلارجي في  �

وزارة االعالم لتغطية انتخابات مجلس االمة2016في شهر نوفمبر.
املشاركة في حفل تدشني تطبيق خدمة الهاتف النقال لوكاالت انباء دول  �

مجلس التعاون في نوفمبر2016 في الدوحة.
التنسيق و مرافقة مراسلي وكاالت االنباء العاملية في الكويت لتغطية افتتاح  �

مركز جابر الثقافي في2016/10/31 .
املشاركة في اجللسة التحضيرية األولى  للمجلس الدولي لوكاالت االنباء  �

في لندن شهر مارس2017 .
املشاركة في املؤمتر الدولي )االعالم ناشر احلضارات و همزة الوصل و  �

احلوار( في بيروت مارس2017.
املشاركة في االجتماع ال20 ملسؤولي وكاالت االنباء بدول مجلس التعاون  �

في الرياض شهر ابريل 2017.
احتاد  � اطار  في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  مع  حوارية  ندوة  في  املشاركة 

وكاالت االنباء بدول مجلس التعاون في الرياض ابريل2017.
املشاركة في اجتماعات املكتب التنفيذي لوزراء االعالم العرب في القاهرة  �

يوليو2017.
زيارة الدائرة اإلعالمية في مقر األمم املتحدة في فيينا شهر اغسطس2017. �
املشاركة في الندوة احلوارية االوربية العربية في اطار احتاد وكاالت االنباء  �
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العربية )فانا(التي استضافتها وكالة االنباء اإليطالية سبتمبر2017.
قسم التسويق:

عن  � الوكالة  إصــدارات  خدمة  تسويق  و  القصيرة  الرسائل  خدمة  تسويق 
طريق وسائل التواصل االجتماعي و موقع الوكالة عن طريق املشاركة في 

املعارض املختلفة إضافة الى تسويق املجالت )كونا الصغير و الدريشة( 
معرض  �  - العربي  اإلعالمي  امللتقى  )معرض  التالية:  باملعارض  املشاركة 

اإلعالمية  الــدورات  تسويق   - االستقالل  معرض  ال44-  الدولي  الكتاب 
التابعة للوكالة - تفعيل نظام كونا ريدر( .

قسم العالقات العامة:
قام القسم بتنظيم و اعداد و إقامة مؤمتر اجلمعية العمومية ال44 الحتاد  �

وكاالت االنباء العربية)فانا(.
استضافة و مرافقة العديد من الوفود من دول عربية و اجنبية واستضافقة  �

العديد من الشخصيات البارزة في شتى املجاالت.
قام القسم بزيارة لدار املسنني مبناسبة عيد االم . �
من باب التواصل مع اجلماهير و احلرص على املسؤولية االجتماعية مت  �

التنسيق مع عدة جهات في الدولة لتوزيع إصدارات مجلة كونا الصغير و 
مجلة الدريشة.

مركز كونا للمعلومات واألبحاث:
اإلجناز-   � من  ...عقد  األحمد  صباح  التالية:)  الكتب  بإصدار  املركز  قام 

الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية-  السيرة الذاتية ملرشحي ومرشحات 
مجلس االمة 2016-  أحداث 2016( .

والتقارير  � بالتراث  األسبوعية اخلاصة  التقارير  العديد من  الى  باإلضافة 
اخلاصة مبختلف املستجدات احمللية واخلليجية والعربية والعاملية وكذلك 
توثيق نشرة كونا العربية يوميا وترجمة ما تنشره الصحف األجنبية العاملية. 
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية



390



391

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تكرمي حضرة صاحب السمو أمير البالد  �
البالد مبناسبة  أمير  السمو  بتكرميها من حضرة صاحب  الهيئة   تشرفت 
فوزها باملركز األول جلائزة الكويت للمحتوى االلكتروني في دورتها السادسة 
في مجال احلكومة االلكترونية لعام 2016 املقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم 
  .)https://stat.paci.gov.kw( العلمي عن موقع نظام اخلدمات اإلحصائية
فضال عن كونه حافزاً مميزاً يشجع الهيئة على استمرار العمل الدؤوب بإبداع 
وابتكار من أجل إثراء احملتوى االلكتروني ونشر ثقافته وتعزيز استخدامه مبا 
يتماشى مع سياسة الدولة وأهدافها املستقبلية وذلك ألهمية الدور الذي يؤديه 
والبيانات  مع اخلدمات  التعامل  في  للهيئة  التابع  اإلحصائية  نظام اخلدمات 
اإلحصائية املتنوعة السيما أنه مياثل أفضل املواقع االلكترونية اإلحصائية في 
العالم ويهدف املوقع إلى تطوير آليات نشر البيانات اإلحصائية التي متلكها 
الهيئة عن السكان والقوى العاملة وبيانات املباني والوحدات إضافة إلى بيانات 
اجلهات واملواليد والوفيات والتي يتم حتديثها يوميا وبصورة دورية ، فضال عن 
إحصاء يومي لعدد السكان في الكويت وإحصاءات دميوغرافية في كل املجاالت 

)47(



392

ورسوم بيانية بأعداد ونسب السكان حسب اجلنسية والنوع في كل احملافظات 
يضمن  وحتديثها مما  البيانات  عرض  في  فائقة  بسرعة  يتسم  كما  واملناطق 
مما  واملؤسسات  واجلهات  لألفراد  خدماته  ويقدم   ، للواقع  ومواكبتها  دقتها 
يسهل عمل الباحثني مهمة الوصول للمعلومات اإلحصائية دون اللجوء للدورات 

املستندية املعقدة .
�  PACI( افــتــتــاح قــاعــه جــديــدة لــإلصــدار الــفــوري للبطاقة املــدنــيــة الــذكــيــة

)EXPRESS
قامت الهيئة بافتتاح وتشغيل قاعة جديدة لإلصدار الفوري للبطاقة املدنية 
)16( جهاز  تستوعب عدد  م2   )150( للهيئة مبساحة  الرئيسي  باملقر  الذكية 
إصدار فوري لزيادة معدل اإلنتاج اليومي للبطاقة املدنية الذكية وتعمل هذه 
ملن  كويتي  قيد جنسية  وتشمل  للمواطنني  تقدمي خدماتها  على  القاعة حالياً 
بلغ 18 سنة وإضافة صورة كويتي ملن بلغ 5 سنوات ، إضافة إلى قيد مولود 
كويتي وجتديد البطاقة املنتهية الصالحية مع إضافة صورة  . وأنه سوف يتم 
اختبار األنظمة لإلصدار الفوري للبطاقة املدنية الذكية للوافدين لتشمل جميع 
اخلدمات املقدمة لهم . هذا باإلضافة إلى القاعة التي سبق افتتاحها وتشغيلها 
للمواطنني باملقر الرئيسي للهيئة مبساحة )162( م2 تستوعب عدد )15( جهاز 

إصدار فوري .
استخدام نظام  املغلف االلكتروني )e-Envelope( للحاصلني على اقامة  �

)التحاق بعائل (
االلگتروني  املغلف  نظام  استخدام  امكانية  بإضافة  الهيئة  قامت   
)e–Envelope System( الذي مت تطويره للحاصلني على إقامة املادة 22 
وهي:  تقدميها  سبق  التي  االلكترونية  اخلدمات  باقة  إلى  بعائل«  »االلتحاق 
)خدمة استكمال بيانات مولود - خدمة تسجيل عمالة منزلية أول مرة - خدمة 
التجديد للكويتي - خدمة التجديد لغير الكويتي( وذلك في إطار استراتيجية 
الهيئة الستبدال خدماتها املقدمة من خالل املغلف الورقي الذي يتم التعامل 
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االنترنت  على  الهيئة  موقع  من خالل  إلكتروني  مغلف  إلى  وحتويله  حالياً  به 
https://e-envelope.paci.gov.kw ، ميكن املراجع من اجناز معامالته 
للوقت  بسهولة ويسر دون احلاجة لشراء مغلف أو تصوير األوراق واختصاراً 
اخلدمة  هذه  وتتطلب  فروعها  أحد  أو  الهيئة  ملبنى  احلضور  وعناء  واجلهد 
إدخال صورة شخصية باإلضافة إلى صورة اإلقامة سارية املفعول وصورة من 

جواز السفر وكذلك فصيلة الدم عبر املوقع االلكتروني للهيئة.
مؤمتر الكويت الثامن ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية �

شاركت الهيئة في مؤمتر الكويت الثامن ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية 
والذي أقيم حتت رعاية الشيخ / أحمد العبد اهلل األحمد الصباح - الرئيس 
الفخري للمجموعة الكويتية ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية خالل الفترة 
محلي  ملتقى  أكبر  املؤمتر  ويعد  الريجنسي  فندق  في   2016/3/29-28 من 
ملتخصصي النظم اجلغرافية في املنطقة والعالم وبحضور  نخبة من املتخصصني 
والباحثني احملليني والعامليني في املجاالت املختلفة ألنظمة املعلومات اجلغرافية 
قامت الهيئة من خالل املؤمتر بتقدمي عرضا حيا لتجربتها في مجال معاجلة 
األبعاد  ثالثية  البيانات  قواعد  وإنشاء  اإلحصائية  والتحاليل  البيانات  وجمع 
رقمية  أول خريطة  توفير  عن  مره  ألول  أعلنت   حيث   ، املختلفة  بتطبيقاتها 
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لرصد االزدحام املروري في مختلف طرق الكويت ودول منطقة الشرق األوسط 
بجهود محلية  لتكون املرشد والدليل ملستخدمي الطرقات ، وهذا في ذاته يعتبر 
إجناز كبير وغير مسبوق  كما كشفت الهيئة النقاب عن مشروع الكويت ثالثية 
األبعاد ، والذي يتمثل في إعداد مجسم ثالثي األبعـــاد ملختــلف مباني دولــــة 
الكــويت ، كما أعلنت الهيئة أيضا عن البوابة املكانية)portal video(  لتبادل 
البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية مع اجلهات احلكومية ومؤسسات 
القطاع اخلاص ،  حيث بلغ عدد اجلهات املستفيدة من خدماتها إلى اآلن 24 

جهة حكومية وخاصة في دولة الكويت .
تكرمي الهيئة في املؤمتر الثامن ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية . �

مت تكرمي الهيئة العامة للمعلومات املدنية  في مؤمتر الكويت الثامن ملستخدمي 
نظم املعلومات اجلغرافية من قبل الشيخ / أحمد العبد اهلل األحمد الصباح 
- الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية 

خالل مشاركتها في املؤمتر .
معرض جيتكس 2016 للتكنولوجيا  �

شاركت الهيئة العامة للمعلومات املدنية في فعاليات معرض جيتكس 2016 
للتكنولوجيا الذي أقيم في مدينة دبي خالل الفترة من 10/16- 2016/10/20 
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ويعتبر أكبر معرض في الشرق األوسط  وسط مشاركة فاعلة من عدة جهات 
 ، املعلوماتية  التقنية  إليه من تطور في مجال  كويتية تعرض أخر ما توصلت 
وأكثر من 4000 شركة عاملية وإقليمية من 64 دولة بوجود أكثر من 230 خبيراً 
في مجال تكنولوجيا املعلومات والتطبيقات الذكية . حيث استعرضت الهيئة 
أحدث مشاريعها التكنولوجية خالل مشاركتها في املعرض كمشروع »التوقيع 
الكويت  مسيرة  في  نوعية  لنقلة  وميهد  مشروع  أهم  يعد  الــذي  االلكتروني« 
للتحول إلى حكومة ذكية ،  وفقا لقانون املعامالت االلكترونية الذي خول الهيئة 
باإلشراف على بناء البنية التحتية للتصديق االلكتروني في جميع مرافق الدولة 
كما مت  إطالق خدمة القراءة اإللكترونية ذات املدى القريب )ان اف سي( على 
هامش املؤمتر وهي تقنية متكن من قراءة محتويات البطاقة املدنية من خالل 

مالمسة الهاتف الذكي واستخراج كل البيانات بشكل سريع السلكيا .

� )Smart Kuwait( مؤمتر الكويت الذكية

الذكية  الكــويت  مـؤمتـــر  في  املـدنيــة  للمعلـومـات  العــامـة  الهيـئة  شاركــت 
 )ITS( والذي تنظمه مجموعة أنظمة الكمبيوتر العاملية « »Smart Kuwait
ترتقي  مدن   « شعار  Nouf Expo( حتت   ( إكسبو  نوف  شركة  مع  بالتعاون 
احلمد  مبارك  جابر   / الشيخ  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  برعاية سمو   » باحلياة 
الصباح - والذي أقيم في 8 مارس 2016 م حيث طرحت الهيئة رؤيتها ملشروع 
وهو  هدفها   في  تتفق  ولكنها  التعريف  حيث  من  تختلف  بأنها  الذكية  املدن 
حتسني مستوى املعيشة لألفراد باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجية حديثة 
ومبا يلبي احتياجات اإلفراد ، ويتم ذلك من خالل حتسني وسائل النقل والبنية 
الدولة واستخدامها  بصورة أفضل مما هي عليه االن  التحتية على مستوى 
وذلك لغرض احملافظة  على البيئة من خالل مشاركة جميع أفراد ومؤسسات 

الدولة .
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امللتقى العاملي للمعلوماتية 2016 �

شاركت الهيئة العامة للمعلومات املدنية في امللتقى العاملي للمعلوماتية والذي 
تنظمه جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية  حتت شعار » التحول الرقمي 
 / الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  برعاية   » املعرفة  اقتصاد  إلى 
صباح األحمد اجلابر الصباح  - حفظه اهلل ورعاه خالل الفترة من 21 نوفمبر 
إلى 23 نوفمبر 2016 ، حيث افتتح معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
امللتقى  الصباح  املبارك  الشيخ / محمد عبد اهلل  الهيئة  إدارة  رئيس مجلس 
وبني أهمية انعقاد هذا امللتقى في الكويت والذي يعد دلياًل حياً على اهتمام 
الدولة بكل التطورات العلمية والبحثية واإلستفادة منها والتي تأتي في إطار 
الرؤية السامية حلضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه التي تؤكد 
الواعدة  واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات  الناشئة  املبادرات  تشجيع  ضرورة 
املتميزة برؤى مستمدة من أحدث األفكار التقنية املبتكرة جلعل الكويت مركزاً 

مالياً وإقتصادياً متميزاً .
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الهيئة العامة للبيئة
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الهيئة العامة للبيئة

> امللتقى التوعوي في كويت ماجك

جنحت الهيئة العامة للبيئة في حتقيق الكثير من االجنازات خالل عام 2016 
وحققت تقدما كبيرا في قياس معدالت التلوث في جميع املجاالت البيئية بدءا 
من املياه والهواء والتربة مع وضع وتطبيق الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة 
اجلديد رقم 42 لسنة 2014م وتعديالته والسياسات العامة حلماية البيئة من 
اجل حتقيق التنمية املستدامة مبا في ذلك توفير صحة بيئية ومعايير علمية 
مناسبة لالنسان ومبا يضمن حماية البيئة واحملافظة على مواردها الطبيعية . 
البيئة  حلماية  الالزمة  واملمارسات  االجــراءات  جميع  الهيئة  اتخذت  كما 
ومتابعة وتقدير ذلك وحتديد امللوثات واملعايير املختلفة للتوعية البيئية واعداد 
القوانني واللوائح واملراسيم واالنظمة والشروط املتعلقة بحماية البيئة ومتابعة 
تنفيذها واقامة دراسات بيئية ودعم االبحاث ومتابعتها وتقدير وتقييم نتائجها 
اجلهات  مع  التعاون  خالل  من  البيئة  تلوث  الى  ادت  التي  املشاكل  وحتديد 
احلكومية املعنية ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص ، باالضافة الى 
دراسة االتفاقيات الدولية واالقليمية املتعلقة بشؤون البيئة واعطاء الرأي بشان 
والتعليم  البيئية  التوعية  لبرنامج  العام  االطار  ومتابعة  اليها ووضع  االنضمام 
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البيئة  املشاركة في حماية  املواطنني وحثهم على  البيئي من اجل جذب وعي 
وفيما يلي ملخص الهم اجنازات الهيئة لعام 2016م : 

قطعت الهيئة شوطا كبيرا في اعداد مشروع االستراتيجية البيئية لدولة  �
والبيئة  والسواحل  والــهــواء  باملياه  خاصة  استراتيجية  يتضمن  الكويت 
وتطوير  والتربة  والتعليم  البيئية  والتوعية  والصحة  والنفط  االقتصادية 

تفاعل االنسان مع البيئة من اجل حماية واستدامة التنمية . 
 سعت الهيئة الى حتسني البيئة بصفة عامة بدءا من الغالف اجلوي الذي  �

البيئة  االتربة ومرورا بقطاعات صحة  ارتفاع معدالت تساقط  يعاني من 
من حيث سالمة مياه الشرب ومراقبة مياه الشواطئ واملجاري واحواض 
البحر  من  واحملالة  اجلوفية  واملياه  املختلفة  بانواعها  والنفايات  السباحة 
وكذلك قطاع الصناعة والطاقة وقطاع احلياة الفطرية احليوانية والنباتية 
، كما تابعت الهيئة قطاع البيئة احلضرية والتراث احلضري وقطاع البيئة 
الساحلية والبحرية واجراء رقابة بيئية على مدار الساعة للكشف عن اي 
تلوث في البر والبحر والهواء والتعامل مع هذا التلوث في اكتشافة للحد 

من التاثيرات السلبية له وحماية صحة املواطن واملقيم . 

> زيارة طالبات كلية العلوم من جامعة الكويت حملمية اجلهراء

نفذت الهيئة خطة عمل لنشر قانون حماية البيئة اجلديد رقم 24 لسنة  �
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2014 وتعديالته والتوعية به مبشاركة جهات الدولة ) القطاع اخلاص – 
احلكومي( وجنحت الهيئة في جعل كافة مؤسسات الدولة وذوي االختصاص 

شركاء حقيقيون في تطبيق مواد القانون . 
اجرت الهيئة العديد من االجراءات التي نتجت الى ان هناك العديد من  �

املسببات التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية يتقدمها مياه الصرف الصحي 
وارتفاع درجات احلرارة  املناخ  وتغيير  املصانع  ونفايات  النفطي  والتسرب 
اضافة الى الضغوطات البشرية كاالستنزاف الكبير للمخزون العام للتنوع 
االحياءي والصيد اجلائر غير املتقن والربط الغير قانوني لشبكات االمطار 

بشكل عام . 
بعد  � مربع  متر  الف   200 البالغة مساحته  ميناء عشيرج  ازالة  وبنجاح  مت 

عمل استمر نحو 3 سنوات بالتعاون مع جلنة ازالة التعديات التابعة ملجلس 
الــوزراء وفريق الغوص الكويتي ، كما مت رفع اكثر من 80 طن من شباك 
ساحل  في  غارقة  خشبية  سفينة   70 وانتشال  واملخلفات  املهملة  الصيد 

عشيرج . 

> املشاركة في حملة تنظيف شاطئ اجلزيرة اخلضراء مع شركة ايكويت

سعت الهيئة للوصول الى الوعي البيئي الى الهدف املنشود عن طريق تنظيم  �
الصادق  باالنتماء  الشعور  لغرس  التوعوية  االنشطة واحلمالت  املزيد من 
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للبيئة في النفوس واحلث على ادراك عمق العالقة االيجابية بني االنسان 
والبيئة مع توفير املعلومات البيئية الصحيحة ونشرها عبر وسائل االعالم 
التربوية والتعليمية واالعالمية  املختلفة وايصالها بشتى الطرق والوسائل 

جلميع افراد املجتمع . 
بذلت الهيئة جهودا حثيثة خالل العام في مكافحة التصحر وتقييم الوضع  �

البيئي للبيئة البرية من خالل مواصلة  املسح امليداني ملواقع البيئة البرية 
وعمل القياسات احلقلية ومنها قياس درجة انضغاط التربة وتسرب املياه 
اجلهات   مع  التنسيق  الى جانب  النباتي  الغطاء  كثافة  نسبة  وقياس  اليها 
ملكافحة  الوطنية  العمل  وبــرامــج  االستراتيجية  العــداد  بالدولة  املعنية 

التصحر.
واصلت محطات الهيئة الثابتة واملتحركة ) املنقولة ( بقياس ملوثات الهواء  �

تلوث طارئ  أي  املبكر عن  الكشف  بهدف  الساعة  الكويت على مدار  في 
وحماية صحة املواطن واملقيم .

وجه  � وعلى  البيئة  بحماية  الكفيلة  واملهام  االعمال  بكافة  الهيئة  قامت 
اخلصوص ما يلي : 

وخطط  - البيئة  بحماية  اخلاصة  للدولة  العامة  السياسة  وتطبيق  وضع 
البيئية  والنظم  الطبيعية  املــوارد  وصــون  البيئة  حماية  اجل  من  العمل 

وحتقيق اهداف التنمية املستدامة 
مواجهة القضايا البيئية وانشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة. -
االعداد واالشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق  -

بحماية البيئة علي املدى القريب والبعيد  بالتنسيق مع االجهزة املعنية 
في الدولة .

االشراف على االنشطة واالجراءات واملمارسات املعنية بحماية البيئة.   -
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مؤسسة الخطوط الـجوية الكويتية
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مؤسسة الـخطوط الـجوية الكويتية 

عملية حتديث أسطول الكويتية: 
 بعد استكمال أسطول طائرات الكويتية فئة بوينغ 300ER-B777 ، وعددها 
10 طائرات ، قامت الكويتية بإبرام صفقة مربحة من خالل  بيع و إعادة تأجير 
عدد 4 طائرات من هذه الفئة لشركة )أالفكو( ، و يعتبر هذا التعاون األول بني 
أحد أهم شركات الطيران وشركات متويل الطائرات في املنطقة وقد استقبلت 
العاشرة  الدولي طائرتها  الكويت  ارض مطار  الكويتية على  اخلطوط اجلوية 
، وبذلك  الكويت  والتي اطلق عليها اسم » قاروه » نسبة الى احد جزر دولة 
-B777 ينتهي استالم جميع طائرات الصفقة املبرمة مع شركة بوينج من طراز
300ER من هذه الفئة  ذات البدن العريض  وعددها 10 طائرات وقد بدأت 
بوينج  نوع  الكويتية  طائرات  ووفرت  رحالت  عدة  الى  الطائرات  هذه  تشغيل 
300ER-B777  إمكانيات جديدة إذ سمحت لعمالئها بالسفر ملسافات طويلة  
ومواقع بعيدة دون توقف وفي وقت أقل. وقد مت جتهيزها أيًضا مبحركات ذات 
تقنية عالية تراعي البيئة. وتفتخر اخلطوط اجلوية الكويتية باستالمها طائراتها 
من هذا الطراز عام2017 . وهي  اليوم حتلق الى عدة دول حول العالم كما ان 
هذا النوع من الطائرات يعتبر االفضل وأكثرها تطورا  اليوم  وتالئم إلى حد 
كبير احتياجات الكويتية و رؤيتها املستقبلية باإلضافة إلى تصميمها الداخلي 
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اجلميل، و تلتزم اخلطوط اجلوية الكويتية تزويد طائراتها بأحدث التكنولوجيا 
وحتسني البيئة  الداخلية على متنها وتوفير أجواء ترفيهية خاصة للركاب ،و 
يتمتع املسافر على متنها  بأفضل وسائل الترفيه ،كما يحتوي اسطول الكويتية 
على خدمة االتصال بشبكة االنترنت و الهاتف على منت الطائرة، مما يجعل 
الراكب يحصل على جميع أنواع الراحة و الرفاهية و التواصل على كافة درجات 
  300ER-B777  الطائرة و متتاز مقصورة اسطول طائرات الكويتية من نوع
بسقفها العالي واإلضاءة البانورامية. وجهزت الكويتية لهذا النوع من الطائرات 
بأرحب و اوسع  مقاعد على الدرجة السياحية مقارنة مبنافسيها ، مما يوفر 
. ومتتاز مقاعد درجة  السفر  اثناء  والراحة  للتمدد  أكبر  للمسافرين مساحة 
رجال األعمال بكونها أحد أكثر مقاعد الركاب تطوراً وراحة إذ ميكن االستفادة 
من املقاعد  كأسّرة مسطحة بالكامل، ثم تأتي بعد ذلك اعلى قمة هرم الفخامة 
والتميز وهي درجة الرويال والتي تعتبر مقاعدها على هيئة »كابينة« مستقلة 
في  قدما  الكويتية  وتسعى   ، للراكب  الكاملة  واخلصوصية  بالفخامة   وتتميز 
طريق إعادة أمجاد الطائر االزرق خلدمة الشعب الكويتي واملقيمني على أرض 
البالد في املقام األول وذلك بتقدمي خدمة سفر مميزة على اسطول الكويتية.

وبهذه اخلطوة تسعى الكويتية الى تطوير اداءها املالي وحتويلها الى الربحية 
لتستعيد بذلك مكانتها لتصبح منافسا رئيسيا في املنطقة وفي سوق الطيران 
عن  مختلف  بشكل  هيكلة  إعــادة  الى  ستخضع  الكويتية  ان  حيث  اإلقليمي، 
السابق و حتويل بعض األنشطة الى شركات، واملضي قدما بإنشاء شركة تدير 
التي  الطيران  للكويتية و شركات  والذي مت تخصيصه  املساند  الكويت  مطار 
خطوات  في  الكويتية  وتقوم  الكويتية  قبل  من  لها  املناولة  خدمة  تقدمي  يتم 
لتحويل قطاع الشحن التابع لها الى قطاع مستقل بهدف التحرر من القيود، 
والتي بدورها ستساعد الكويتية على املنافسة ورفع مستوى االنتاجية، ونوعية 
اخلدمة، وخفض االسعار، ومجاراة الثورة التقنية احلديثة، والتحرك بسرعة 

في سوق الطيران اإلقليمي في املنطقة
الكويتية و موسم احلج:

إن شرف خدمة ورعاية حجاج بيت اهلل احلرام مسئولية كبيرة سعت اخلطوط 



407

اجلوية الكويتية حلملها بكل أمانة وقد قدمت الكويتية كافة االستعدادات لها 
على قدم وساق قبلها بفترة لضمان سهولة ويسر اإلجراءات للسادة احلجاج.  
وقامت الكويتية بالتنسيق مع الطيران املدني الكويتي وجميع الوزارات املعنية 
التي قدمت مؤسساتها أفضل  العربية السعودية  بالتعاون مع سلطات اململكة 
خدمة متكاملة حلجاج بيت اهلل احلرام ، وسخرت كافة اإلمكانيات للخطوط 
اجلوية الكويتية وذلك يعود للتعاون منذ القدم ما بني الكويتية و السلطات في 
اململكة العربية السعودية حيث يعتبر هذا املوسم من أجنح مواسم  احلج التي 
مرت على الكويتية وكل ذلك يعود الى التنسيق املنظم بني الكويتية و قطاعات 

الدولة و كذلك السلطات في اململكة العربية السعودية .
التعاون مع وزارة الصحة:

وزارة  مع  بالتعاون  توعوية  حملة  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  شركة  دشنت 
الصحة الكويتية للمسافرين احلجاج على منت طائرات الكويتية وان الهدف من 
احلملة هو توعية حجاج بيت اهلل احلرام من خالل اإلرشادات الصحية لضمان 
توعوية  أفــالم  بعرض  الكويتية  وقامت  األمــراض  من  خال  وصحي  آمن  حج 
السعودية  العربية  اململكة  الى  املتجهة  للرحالت  طائراتها  شاشات  من خالل 
والتي خصصت للحجاج وتعتبر هذه املواد التوعوية ثمرة جهود وزارة الصحة 
ودورها السامي في احلفاظ على صحة وسالمة احلجاج ولتعزيز ونشر الثقافة 
املعدية  األمــراض  للوقاية من  إرشــادات  وكانت هذه االفالم تتضمن  الصحية 
التي  الصحية  والعوارض  وكيفية جتنبها،  احلج،  موسم  أثناء  تنتشر  قد  التي 
تزداد فرص حدوثها خالل موسم احلج، باإلضافة إلى توعية احلجاج مبختلف 
األمراض وكيفية التعامل معها ومنع املضاعفات التي قد تزداد حدوثها بسبب 
فترة  اثناء  لالزدحام  املصاحبة  العوامل  من  وغيرها  احلرارة  االزدحــام وشدة 
احلج ، وحرصت الكويتية ان تكون كافة هذه االرشادات الصحية والطبية كتبت 
بعناية وباشراف من املختصني بوزارة الصحة، فاخلطوط اجلوية الكويتية متد 
خدمة  اجل  من  االمكانيات  جميع  لتسخير  الدولة  هيئات  التعاون جلميع  يد 

احلجاج، وأنها ال تألو جهدا في تذليل كافة الصعاب أمام ضيوف الرحمن.
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استخدام احدث البرامج و األنظمة في صناعة الطيران:

بشركة  اخلــاص  و  املتكاملة  الطيران  حلول  نظام  بتطبيق  الكويتية  قامت 
)أماديوس( و يعتبر تطبيق هذا النظام نقلة نوعية في مواكبة صناعة الطيران و 
تقدمي خدمات متطورة خاصة بنظام احلجز و إصدار التذاكر و خدمات املطار 
يعد طفرة  عامليا  الرائد  النظام  وهذا  الكويت  و خارج  داخل  الكويتية  لعمالء 
تقنية ستمكن الكويتية ملتابعة شئون املسافرين وعمالئها املختلفني وشركائها 
في مجال السفر والسياحة و يعتبر نظام »أماديوس« نظاما متكامال خلدمات 
الركاب، ويسهل كل التعامالت سواء كانت إلكترونية أو مباشرة بني اخلطوط  
يربط  ان هذا  كما  بالعالم  مكان  اي  في  املتنوعني  وعمالئها  الكويتية  اجلوية 
األقسام  مختلف  بني  ما  أيضا  يربط  فهو  ببعضها،  الطيران  شركات  بني  ما 
التذاكر ومنطقة  ابتداء من قسم حجوزات  األرضية  لدائرة اخلدمات  التابعة 
وزن االمتعة الذي يتم من خالله اصدار بطاقة الدخول للطائرة  وحتى قسم 
بني  ما  املراسلة  يسهل  ذلك  الى  وباإلضافة  االمتعة  فرز  و  باحلمولة  التحكم 

احملطات التابعة للخطوط اجلوية الكويتية من وخارج الكويت .
صالة وزن امتعة الركاب الختصار الوقت:

قامت الكويتية بافتتاح مكتب مساند خلدمات الركاب املغادرين و ذلك من 
خالل جتهيز هذا املكتب في املبنى الرئيسي للخطوط اجلوية الكويتية الواقع 
في منطقة الضجيج ، و ذلك سعيا منها لتخفيف الضغط عن صالة الركاب في 



409

املطار ، حيث يقوم الراكب بإدخال و وزن األمتعة و أخذ بطاقة الدخول للطائرة 
بسهولة و يسر ويأتي ذلك لتلبية احتياجات املسافرين  على الناقل الوطني في 
احلصول على جتربة سفر مثالية ، تسهل عليهم رحلتهم و توفر اجلهد، بعيداً 
عن االزدحام املروري املعتاد وطوابير االنتظار في منطقة تسجيل الدخول في 

املطار لينعم املسافرين براحة وسهولة اثناء إجراءات السفر .
رعاية البطوالت احمللية : 

قامت الكويتية برعاية االحتاد الكويتي لكرة القدم  خالل موسم 2017  من 
خالل رعاية أزياء حكام كرة القدم ملدة موسم كامل ، و تأتي هذه الرعاية ضمن 
مسؤولياتها املجتمعية نحو دعم الرياضة و الرياضيني في الكويت وقد وقعت 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية عقد رعاية حلكام االحتاد الكويتي لكرة القدم  
تأكيدا لدور الشركة في رعاية الرياضة والرياضيني وتقدمي الدعم لهم،  وهي 
خطوة مهمة نحو مزيد من التقدم كي تصل الكويتية إلى عقد شراكة مستدامه 
مع االحتاد، السيما أن هذا التعاون ليس األول بني الكويتية واحتاد كرة القدم 
الكويتي وحملت  الكويتية على عاتقها العمل على تنمية املجتمع الكويتي من 
تعمل  والشباب، حيث  والتعليم  والصحة  البيئة  هي  استراتيجيات  أربع  خالل 
الشركة على دعمها ومساندتها واالرتقاء بها السيما وان كرة القدم تعتبر ذات 
شعبية واسعه بني جمهور الكويت فهي وضعت دولة الكويت في مكانة رائدة في 
املجال الرياضي على املستويات اخلليجية والعربية واآلسيوية والعاملية وسيتم 
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وضع إعالن مشترك للكويتية واالحتاد على شاشات العرض اخلاصة بطائرات 
اخلطوط اجلوية الكويتية مع عرض مباريات كرة القدم التاريخية التي شهدت 
حتقيق العديد من االجنازات.وكذلك سيعرض ضمن ذلك ايضا أبرز املواقف 
خالل  من  الكويت،  في  والثقافية  والفنية  واالقتصادية  السياسية  واحملطات 

الشاشات املوجودة على منت طائرات »الكويتية«.
دعم الشركات الوطنية: 

قامت الكويتية بتسخير مبنى اإلدارة الرئيسي في منطقة الضجيج بتوفير 
القطاع  من  سواء  الدولة  اخلاصة مبؤسسات  املعارض  إلقامة  كبيرة  مساحة 
الفرصة جلميع  اتاحة  على  منها   ً دعما  وذلك  اخلاص  القطاع  أو  احلكومي 
املمكن  من  التي  واخلدمات  السلع  عن  للترويج  املجاالت  ومبختلف  اجلهات 
تقدميها للمجتمع ويأتي ذلك ضمن إطار مسؤوليتها االجتماعية جتاه مؤسسات 
الدولة املختلفة بقطاعيها العام واخلاص والقت هذه اخلطوة جناحا واستحسانا 
كبيرين من قبل املوظفني، مما جعل من مقر الكويتية الرئيسي منصة للشركات 
الكبرى للترويج عن منتجاتها في العروض التجارية واملعارض وفرصة فريدة 
لتحقيق املبيعات من خالل هذا التعاون املشترك بني مؤسسات الدولة وتدعم 
الكويتية مؤسسات الدولة مبختلف مجاالتها على إيجاد عمالء جدد وحتقيق 
ربحية وإقامة شبكة جديدة من العالقات والترويج ألنفسهم بإيجاز، وهو من 
الدولة بهدف  التجارية في  القطاعات  للكويتية بدعم  األهداف االستراتيجية 
الفرصة  هذه  توفر  الكويتية  ان  كما   ، الشركات  الربحية جلميع  نسبة  زيــادة 
و  الوطنية  والشركات  املؤسسات   مع  عالقاتها  لتوثيق  منها  سعيا  التسويقية 

ملساعدتها في حتقيق أهدافها التسويقية واالستراتيجية.
التطبيق اإللكتروني:

رغبة من الكويتية في حتسني وتطوير عالقتها مع عمالئها ولتلبية احتياجاتهم 
بشكل أكثر فاعلية، عكفت الكويتية على تطوير تطبيق مخصص للهواتف الذكية 
الكويتية  وحرصت  املستهلكني  لدى  التجارية  عالمتها  ودعم  أعمالها  لتطوير 
على  تأثير  له  يكون  أن  ميكن  ما  وهو  احلديثة  االجتاهات  مع  التوافق  على 
منتجات الشركة و تعزيز العالمة التجارية اخلاصة و حتسني الصورة الذهنية 
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لدى املستهلك عن الشركة ، وبوجود تطبيق للهواتف الذكية يعطي صورة لدى 
املستخدم باهتمام الكويتية بتطوير جانبها التكنولوجي ويلعب تطبيق الهاتف من 
قبل اخلطوط اجلوية الكويتية دور كبير بزيادة العمالء وهو ما يسهل الترويج 
خلدماتها ، وهو ما يزيد من فرص شراء العمالء وبالتالي حتقيق ربحية عالية 

وتعزيز صورة الناقل الوطني.
مكتب للمبيعات:

أفضل  تقدمي  في  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  لسياسة  وتطبيقا  متاشيا 
 ، الطريق  عناء  وتكبدهم  املواطنني  دون جلوء  وقت ممكن  وبأسرع  اخلدمات 
الكويتية  وتقوم  الشهيرة  التسوق  مراكز  بإحدى  لها  فرع  بفتح  الكويتية  تشرع 
حاليا بإعداد الترتيبات الالزمة ألن يكون هذا الفرع اجلديد على اعلى جهوزية 
اوقات  وسيكون  عليهم،  والتيسير  خدمتهم  اجل  من  العمالء  جميع  الستقبال 
الدوام الرسمية بالفرع اجلديد ممتدة على فترتني صباحية ومسائية وبإمكان 
املواطنني اختيار الوقت الذي يناسبهم في إجناز ترتيبات سفرهم وسيكون هذا 
الفرع متكامل اخلدمات ومن املمكن تطويره في الفترة الالحقة ليستوعب أكبر 
عدد من املراجعني، وسيضم من املوظفني االكفاء والذين ميلكون من اخلبرة 
ما يؤهلهم للتعامل مع العمالء واملواطنني، واتت هذه الفكرة ضمن خطة عملية 
تطوير الشركة، حيث رأت الكويتية بأن تتواجد في اكثراالماكن حيوية، والذي 
ميكن عمالئها  من احلصول على افضل وسائل الترفيه و الراحة اثناء فترة 

االنتظار او عملية احلجز و البحث عن افضل العروض املقدمة.
املساهمة في التوعية الثقافية :

تهدف اخلطوط اجلوية الكويتية على إبراز ثقافة وهوية وتراث الكويت في 
اخلارج، وعلى ضوء ذلك حققت الكويتية تعاون وجتانس بأشكاله املختلفة مع 
كافة اجلهات املعنية، فقد مت عرض فيديو اعالني على منت اسطول الكويتية 
لالحتفاالت الوطنية للعام 2016 من قبل وزارة االعالم، كما تعاونت الكويتية 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بعرض 5 أفالم قصيره 
الى  باإلضافة   2035 لعام  الكويت  لدولة  الضوء على اخلطة اإلمنائية  تسلط 
بعرض  اآلداب  و  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  مع  الكويتية  تعاونت  ذلك 
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أفالم دعائية حول اختيار الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية، وتزود الكويتية 
املسافرين مبجلة كونا الصغير و مجلة  »الدريشة«  الصادرة من وكالة االنباء 
الكويتية )كونا(، وبذلك سيكون للمسافر على الكويتية فرصة للتعرف على ما 
الى  والرياضة،  والتعليم  والفن  الثقافة  في  الكويتي من مجاالت  الشعب  لدى 
جانب ذلك عرض افالم لتوعية املسافرين من انتاج وزارة الصحة كما تعاونت 
عرض  طريق  عن  البيئية  التوعية  نشر  في  للبيئة  العامة  الهيئة  مع  الكويتية 
فالشات توعوية على شاشات اسطول طائرات الكويتية، وذلك تطبيقا ألحكام 
مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 و املعدل بالقانون رقم 99 لسنة2015 حلماية 
البيئة الكويتية و لوقف املمارسات اخلاطئة واحلد  من تلوث البيئة وعليه فإن 
لكم بجزيل  نتقدم  الكويتية، كما  للخطوط اجلوية  أبرز اإلجنازات  تعتبر  هذه 

الشكر على اهتمامكم و متابعتكم املستمرة للناقل الوطني .
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

وذلك   1976/10/1 في  االجتماعية  للتأمينات  متكامل  قانون  أول  صدر 
باألمر األميري بالقانون )61( لسنة 1976 وقد أنشئت مبوجبه املؤسسة العامـــة 
تأمني  تطبيق  وبدأ  به،  الصادر  النظام  تطبيق  لتتولى  االجتماعية  للتأمينات 
الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة للعاملني املدنيني في القطاع احلكومي وفي 
التأمينات  وأخذت   ،1977/10/1 من  اعتبارا  والنفطي  األهلي  القطاعيـــــن 
االجتماعية على عاتقها ضمان املستقبل املعيشي ألفراد املجتمع الكويتي بعد 
للقوانني التأمينية التي سجلت الكويت أسبقية في  تقاعدهم من العمل وفقاً 
ذوي  من  املواطنني  كافة  االجتماعية  التأمينات  نظام  يغطي  اصدارها.حيث 
من  ميزانيتها  ومُتول  يزاولونه،  الذي  العمل  نوع  كان  أياً  املجتمع  في  النشاط 

اشتراكات املؤمن عليهم وأصحاب األعمال واخلزينة العامة للدولة.
التأمينية  اخلدمة  تطوير  على  دائماً  املؤسسة  حترص  آخر  صعيد  وعلى 
بهدف تقدمي خدمة مميزة جلمهور املراجعني من خالل توفير البيئة املناسبة 
للمراجعني واملوظفني ألداء اخلدمة بجودة عالية وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل 
فرعاً  بافتتاح  املؤسسة  قامت  املنطلق  هذا  ومن  الكويت،  مناطق  من  العديد 
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جديداً مبنطقة جنوب السرة ببداية عام 2017.
بيان إجمالي اخلاضعني للتأمينات االجتماعية حتى 2016/12/31

األعدادالبيـــــان
342684املؤمن عليهم املدنيني

93113أصحاب املعاشات املدنيني
26357أصحاب املعاشات العسكريني
119470اجمالي أصحاب املعاشات  

77697أعداد املستحقني
وقد استقبلت إدارة اخلدمة التأمينية باملؤسسة قرابة )346178 ألف مراجع( 
الرئيسي  باملبنى  املراجعني  عدد  بلغ  حيث   2017-2016 املالية  السنة  خالل 
للمؤسسة )123530( مراجع، كما بلغ عدد املراجعني لدى فروع املؤسسة في 
غرناطة وضاحية مبارك العبداهلل و برج التحرير وفهد األحمد  وفرع جنوب 

السرة )222648( مراجع.
 )268370( الهاتفية  لدى مركز اخلدمة  الهاتفي  االستفسار  وبلغت حاالت 
استفسار، كما بلغ إجمالي الشهادات التي مت اصدارها )432194( شهادة منها 

)3545( شهادة عن طريق خدمة التأمينات االلكترونية.
كما أن املؤسسة متيزت في أداء خدمتها للمتقاعدين والعاملني في جميع 
التدريب  لكوادرها  قدمت  حيث  وأحدثها،  الوسائل  بأسرع  الدولة  قطاعات 
الالزم منذ انضمامهم للعمل بها وتطويرهم باستمرار ملالحقة احلداثة والتطور 

في تقدمي اخلدمات.
املؤسسة  بها  قامت  التي  والفعاليات  األنشطة  أهــم  لكم  نعرض  يلي  وفيما 

العامة للتأمينات االجتماعية خالل السنة املالية 2017-2016:
في  � أقيم  الذي  مصر«  في  »الكويت  اإلعالمي  باملعرض  املؤسسة  شاركت 

جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 7-10 نوفمبر 2016.
شاركت املؤسسة في املعرض وامللتقى السنوي لذوي االحتياجات اخلاصة  �
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بالتعاون مع  الرابع حتت عنوان )طموحي يغلب إعاقتي(، وذلك  واملعاقني 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ومتدربي  لطلبة  العام  االحتاد 

خالل الفترة من 10-13 ابريل 2016.
املعارض  � أرض  في  أقيم  الذي   56 االستقالل  املؤسسة مبعرض   شاركت 

الدولية مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.
جامعة  � في  أقيم  الذي  عشر  التاسع  الوظيفي  باملعرض  املؤسسة  شاركت 

اخلليج خالل الفترة من 12-13 مارس 2017.
شاركت املؤسسة في ملتقى الكويت األول ملراكز االتصال والذي أقيم في  �

فندق ومنتجع اجلميرا وذلك يوم االثنني املوافق 13 مارس 2017.
شاركت املؤسسة مبعرض ومهرجان صناع االقتصاد وفرص العمل الثاني  �

14-6مــارس  من  الفترة  خــالل  الكويت  جامـعة  في  أقيم  الذي  والعشرون 
.2017

حجز مواقع في املجمعات التجارية الكبرى إلقامة جناح مؤقت للمؤسسة  �
اخلدمة  والتسجيل  بياناتهم  وحتديث  اجلمهور  استفسارات  على  للرد 
االلكترونية وتوزيع البروشورات التوعوية وإصدار الشهادات التأمينية عن 

طريق جهاز kiosk باستخدام البطاقة املدنية.
قامت املؤسسة باحتفالية ملراجعي وموظفي املؤسسة وذلك ملواكبة األعياد  �

الوطنية مبشاركة الفرقة املوسيقية العسكرية وفرقة العرضة التابعة لوزارة 
الدفاع.

شاركت املؤسسة في جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء التي  �
نظمتها جمعية العالقات العامة الكويتية، وحصلت بها على جائزة صاحب 

السمو أمير البالد » للتميز في خدمة العمالء ».
نظمت املؤسسة محاضرات توعوية بقوانني التأمينات االجتماعية جلهات  �

مختلفة بالدولة مبا فيها اجلامعات.
»التويتر  � االجتماعي  التواصل  مواقع   في  رسمية  املؤسسة حسابات  لدى 

واالنستغرام« ، تقوم من خاللها بنشر آخر األخبار والتوعية التأمينية، كما 
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تقوم بدورها في استقبال االستفسارات والرد عليها.
االجتماعي  � التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  بجميع  توعوية  رسائل  نشر 

من  عليهم  وما  التأمينية  بحقوقهم  املواطنني  توعية  بهدف  انتشاراً  األكثر 
التزامات للمؤسسة وفقاً لقوانني التأمينات االجتماعية.

وفي سبيل تعزيز دور املؤسسة في املجتمع، قامت املؤسسة بتنظيم برامج  �
التأهيل اخلاصة بالكويتيني حديثي التخرج من خالل:

وتقنية  � نظم  مجال  في  التخرج  الكويتيني حديثي  وتأهيل  تدريب  »برنامج 
املعلومات«  ) الدفعة الثامنة ( 

»برنامج تدريب القانونيني الكويتيني حديثي التخرج« ) الدفعة العاشرة(. �
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اإلدارة العامة للطيران المدني 
إدارة التخطيط واملتابعة )قطاع التخطيط واملشاريع(: �

إدارة التخطيط واملتابعة والتابعة لقطاع التخطيط واملشاريع باإلدارة العامة 
للطيران املدني ، هي اإلدارة املسئولة عن تنفيذ ومتابعة كافة مشاريع الطيران 
املدني املتضمنة في املخطط الهيكلي ملطار الكويت الدولي واملشاريع املرتبطة 
بها واملتعلقة بأنظمة املالحة اجلوية واالرصاد والبنية التحتية في مطار الكويت 
الدولي، وقد قامت باإلشراف على تنفيذ عدد من املشاريع الكبرى على مدى 
األعوام القليلة املاضية وجاري العمل على تنفيذ العديد من املشاريع الهامة في 

الوقت احلالي منها:
مشروع تنفيذ املرحلة األولــى من املخطط الهيكلي ملطار الكويت الدولي  �

الكويتي  اجلـــوي  املــجــال  مخطط  لنظام  التحتية  البنية  تنفيذ  مــشــروع 
وفقا  متخصصة  حديثة  بنظم  واملــزود  التحكم(  مــركــز  )مــشــروع   KASP
ألحدث ما توصل إليه من تقنيات في مجاالت الرادارات واملراقبة اجلوية 
الكهربائية  التغذية  نظم  وكذلك  اجلوية  واألرصــاد  املالحية  واالتصاالت 
ونظم التحكم واملراقبة والبنية التحتية للخدمات، عوضا عن تلك التي مت 
تدميرها أثناء الغزو، وإقامة املنشآت اخلاصة بها وفقا للقواعد القياسية 
واألساليب املوصي بها من قبل منظمة الطيران املدني ICAO بحيث يصبح 
املركز اجلديد مؤهال على أعلى مستوى للتحكم في إقليم املعلومات اخلاص 
بالطيران املدني في دولة الكويت وضمان سالمة الطيران املدني الدولي 
عبر األجواء الكويتية لتهيئة مطار الكويت الدولي الستقبال 12 مليون زائر 
االنتهاء  عند  سنويا  زائر  مليون   25 إلى  التدريج  ثم  أولية  كمرحلة  سنويا 
من املرحلة األولى من مبنى الركاب اجلديد T2 بإذن اهلل وتفعيل سياسة 
واالستثمارية  السياحية  وتنمية احلركة  لتنشيط  الهادفة  املفتوحة  األجواء 
لتحقيق أقصى فائدة للنشاط االقتصادي للدولة وتوفير مصادر دخل أخرى 
لذلك  املالئمة  التحتية  البنية  توفير  ومع  النفط  بخالف  ومتنوعة  متعددة 
ويعتبر هذا املشروع من املشاريع ذات األولوية التنموية ألهميته القصوى في 
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ضمان سالمة حركة الطيران واملسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي، 
حيث يسهم في تخفيف وطأة األعباء امللقاة على عاتق اإلدارة العامة للطيران 
املدني، وما حتمله من مسئوليات جسام للعمل على سالمة وانتظام حركة 
املالحة اجلوية، كذلك تطوير املرافق واخلدمات التي يقدمها املطار لتوفير 
من  االنتهاء  مت  وقد  واملغادرين،  للقادمني  واألمــان  الراحة  درجات  أقصى 

تنفيذ ما ال يقل عن )98%( من أعمال هذا املشروع حتى تاريخه.
تنفيذ نظام املراقبة اجلوية املستقبلي وهو نظم وبرامج إدارة املراقبة اجلوية   �

مراقبي  قــدرات  تعزز  وســوف   Air Traffic Managment (ATM)
املالحة اجلوية وتساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية مع توفير احللول 
املناسبة للمواقف املعقدة وتزويد املراقبني بالبيانات املطلوبة وحتديث هذه 
البيانات أوال بأول ومن املتوقع االنتهاء من أعمال العقد في النصف الثاني 

من 2017 ونسبة اجناز املشروع 98% حتى تاريخه
�    Communication System (Com. Sys.) االتــصــاالت  نظام  مشروع 

وهو عبارة عن نظم اتصاالت صوتية ومراقبة ومحطات إرسال واستقبال 
لتمكن املراقبني من االتصاالت ببعضهم البعض ومبراكز املراقبة املجاورة، 
ومن املتوقع االنتهاء من املشروع في النصف الثاني من 2017 بالتزامن مع 

تنفيذ مشروع ATM ونسبة اجناز املشروع 98% حتى تاريخه.
�  Kuwait ــبـــادل املــعــلــومــات مبـــطـــار الــگــويــت الـــدولـــي مـــشـــروع شــبــگــة تـ

Airport Data Interchange Network (KADIN) حيث ستشكل 
العمود الفقري لشبكة االتصاالت املتنامية في املطار. وستكون هذه الشبكة 
 KASP الكويتي  حلقة الوصل بني مشاريع مخطط نظام املجال اجلوي 
من جهة، ومركز التحكم ومختلف إدارات املطار من جهة أخرى، وتتميز هذه 
الشبكة بجاهزيتها الدائمة بنسبة 100%، ومن املتوقع االنتهاء من املشروع 

في النصف الثاني من 2017 ونسبة اجناز املشروع 96% حتى تاريخه.
ILS والهدف منه حتديث  � مشروع استبدال أجهزة الهبوط اآللي باملطار 

وتطوير أنظمة الهبوط اآللي للمدرجني احلالني لقدم أجهزة الهبوط اآللي 
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العاملة حاليا وتطبيق متطلبات املنظمة العاملية للطيران املدني، ومن املتوقع 
االنتهاء من أعمال العقد في النصف الثاني من 2017 ونسبة اجناز املشروع 

99% حتى تاريخه.
املشاريع املستقبلية �

التحتية  بالبنية  املتعلقة  املشاريع  لتنفيذ حزمة من  اإلدارة بوضع خطة  قامت 
وأنظمة املالحة اجلوية واألرصاد اجلوية والتي سيتم تنفيذها خالل السنوات 
العاملية  املدني  الطيران  منظمة  متطلبات  مع  متاشيا  وذلك  القادمة  اخلمس 
ICAO ومنظمة األرصاد اجلوية WMO، ومت طرح املناقصة اخلاصة باملكتب 
االستشاري الذي سيقوم باإلشراف على إدارة املشاريع ومن املتوقع االنتهاء من 
اجراءات توقيع العقد مع املستشار اجلديد بنهاية عام 2017 وبعدها سيقوم 

بوضع اخلطة لتنفيذ املشاريع اجلديدة  للسنوات اخلمس القادمة .

- Management  Air Traffic )ATM) نظم وبرامج إدارة املراقبة اجلوية
- Communication System )Com. Sys.(  مشروع نظام االتصاالت 
- )Kuwait Airport Data )KADIN شبكة تبادل املعلومات مبطار الكويت الدولي
- . ILS مشروع استبدال أجهزة الهبوط اآللي باملطار 
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مراقبة النقل اجلوي للعالقات الدولية : �
التوقيع الكامل على اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة دولة الكويت وحكومة  -

دولة قطر بتاريخ 1 يناير 2016م .
التوقيع على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني دولة الكويت وحكومة الواليات  -

املكسيكية املتحدة بتاريخ 20 يناير 2016م .
الكويت  - دولــة  حكومة  بني  جوية  خدمات  اتفاقية  على  الكامل  التوقيع 

وحكومة هنغاريا بتاريخ 28 يناير 2016م . 
التوقيع باالحرف االولى على اتفاقية خدمات جوية بني الكويت وجمهورية  -

باكستان االسالمية 22مارس 2016م 
التوقيع الكامل على اتفاقية خدمات جوية بني حكومة الكويت وجمهورية  -

تنزانيا املتحدة بتاريخ 29 مارس 2016م 
التوقيع الكامل على اتفاقية خدمات جوية بني حكومة الكويت وحكومة  -

جمهورية طاجيكستان بتاريخ 15 مايو 2016م 
عقد بتاريخ 5 ديسمبر 2016م جولة مباحثات ثنائية بني سلطات الطيران  -

املدني في كل من دولة الكويت وجامايكا .
عقد بتاريخ 7 ديسمبر 2016م جولة مباحثات ثنائية بني سلطات الطيران  -
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املدني في كل من دولة الكويت واستراليا .
نتائج اجنازات قسم املنظمات نذكر منها : �

اجلانب  - مع  احلــوار  مبواضيع  اخلاص  العمل  لفريق  السادس  االجتماع 
االوروبي 6-7 يناير 2016 م الرياض .

املدني بني  - للطيران  اتفاقية شاملة  لفريق عمل مشروع  االجتماع االول 
دول املجلس واالحتاد االوروبي 14-17 فبراير 2016م االمارات العربية 

املتحدة . 
التعاون  - ملجلس  العامة  واالمانة  االوروبية  املفوضية  بني  املشترك  اللقاء 

لدول اخلليج العربية بشان النقل واملواصالت 7 مارس 2016م الرياض. 
2016م  - ابريل   2-1 النقل اجلوي  املنبثق عن جلنة  العمل  فريق  اجتماع 

مونتريال – كندا 
االجتماع )36( للجنة النقل اجلوي في الهيئة العربية للطيران املدني 5-3  -

مايو 2016م الرباط . 
االجتماع االول لفريق العمل اخلاص بالتعاون لبحث مقترح انشاء منظمة  -

خليجية للطيران املدني 27يوليو 2016م الرياض . 
االجتماع التاسع للجنة النقل اجلوي التابعة لألمانة العامة ملجلس التعاون  -

لدول اخلليج العربية 7  أغسطس 2016م قطر . 
آليات  - على  القائمة  العاملية  التدابير  بشان خطة  املستوى  رفيع  اجتماع 

السوق 22-23 مايو 2016م مونتريال – كندا . 
اجتماع اجلمعية العمومية – الدورة التاسعة والثالثون ملنظمة الطيران  -

املدني الدولي 27 سبتمبر -7 اكتوبر 2016م مونتريال – كندا . 
قسم دراسات النقل اجلوي : �

مت اصدار تعميم رسم التأمني لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت  -
الدولي  بعد التاكد من مطابقتها مع الرسوم املرسلة من مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية . 
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التحضير والتنسيق لالجتماع الثامن للجنة النقل اجلوي التابعة لالمانة  -
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 18 ابريل 2016م – الكويت . 

االجتماع اخلاص في مجال االتفاقيات الشاملة واالفقية في مجال النقل  -
اجلوي 31 أغسطس – 1سبتمبر 2016م – الكويت . 

اعداد تقارير حول املواضيع التالية : )التطبيق االلكتروني للشحن اجلوي  -
– استثمار شركات الطيران االجنبية في  – اخلطوط اجلوية القطرية 
اضخم  الدولي  دبي  مطار   – الهندية  باجلمهورية  اجلــوي  النقل  سوق 
مطارات العالم لعام 2015م – دور قطاع الطيران في اقتصاديات دول 
اخلليج – تأثير اسعار النفط على صناعة الطيران – حركة النقل اجلوي 

العربية العاملية – طائرة بوينغ 777 وغيرها( . 
قسم اجلداول :  �

حضور مؤمتر اآلياتا لتنسيق جداول شركات الطيران للموسم الصيفي  -
2017م  - الواليات املتحدة االمريكية من 10- 14 /2016/11م . 

حضور مؤمتر اآلياتا لتنسيق جداول شركات الطيران للموسم الشتوي  -
2017م  - ماليزيا من 10- 14 /2016/6م . 

املوافقة على اصدار 60 تصريح سنوي للطائرات احلكومية والعسكرية  -
واخلاصة . 

رمضان  - شهر   – للعمرة  اضافية  رحالت  تشغيل  طلبات  على   املوافقة 
للفترة من 5/26- 6/26/ 2017م  بعدد 26 رحلة . 

من  - للفترة  الفطر   لعيد  اضافية  تشغيل رحالت  طلبات  على   املوافقة 
27 – 29 /2017/6م بعدد 45 رحلة .  

اجنازات قسم االحصاء  نذكر منها :  �
اصدار االحصاءات الشهرية – الربع سنوية – السنوية وتزويدها الدارة  -

النقل اجلوي واجلهات الرسمية للدولة . 
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الربع  - اجلوي  النقل  حركة  باحصائية  لالحصاء  املركزية  االدارة  تزويد 
سنوي ملطار الكويت الدولي .

اعداد احصائية ملوسم احلج .  -
املشغلة  - للوجهات  اجلوية  احلركة  باحصائية  الطيران  شركات  تزويد 

اخلاصة بها . 
اعداد دراسة حتليلية حلركة النقل اجلوي خالل العام . -
بالبيانات  - تزويدها  خالل  من  اجلامعة  وطلبة  البحثية  اجلهات  خدمة   

والدراسات والبحوث . 
تقييم آثار تطبيق سياسة االجواء املفتوحة على حركة الطيران في مطار  -

الكويت الدولي . 
الكويت  - لدولة  الثاني  الوطني  بالبالغ  اخلاصة  العمل  ورشــات  حضور 

التفاقية األمم املتحدة االطارية لتغير املناخ UNFCCC  بهدف عملية 
حساب جرد االنبعاثات لكل قطاع الطيران . 

قسم سوق النقل اجلوي : �
شعبة التراخيص : 

    يناير- يونيو20162017املعامالت

5019جتهيز مكتب

3712اصدار التراخيص

67128جتديد الترخيص

812جتديد وتغيير عنوان الترخيص

2810تغيير عنوان الترخيص

9030عدد اشعار املخالفة
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شعبة الشكاوى:
بلغت شكاوى اجلمهور واملسافرين )647( شكوى في عام 2016م وبلغت  -

)291( شكوى في عام 2017م .
بلغت  -  )6/2011( رقم  الــوزاري  القرار  من   )14( املادة  احكام  مخالفات 

)215( بسنة 2016م و )151( 2017م . 
بلغ مجموع  الغرامات  االدارية واللجان على مكاتب السياحة والسفر  -

وشركات الطيران للسنوات )2016م/ 2017م ( )133( غرامة  مببلغ 
وقدره )71،80،000 د.ك( 

بلغت غرامات مخالفة القرار الوزاري رقم )6/2011( للسنوات 2016م  -
لغاية 2017/6/30 مجموعه )114( مببلغ وقدره )57،500 د.ك ( . 
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

إدارة االرشـاد الزراعـي:

     
جلميع  � احلكومية  واجلهات  املواطنني  حلدائق  اإلرشادية  اجلــوالت  عدد 

 – –الفروانية-األحمدي  –حولي-اجلهراء  )العاصمة  الكويت  محافظات 
مبارك الكبير ( 476

تنظيم محاضرات تثقيفية في جميع املجاالت الزراعية املختلفة للمواطنني  �
وملوظفي  األسماك  ومربي  والداجنة  احليوانية  الثروة  ومربي  واملزارعني 

الهيئة  عدد )20( 
عقد دورات تثقيفية وتدريبية للمواطنني وملوظفي الهيئة عدد )15( �
الزيارات املكتبية لالستفسارات في املجاالت الزراعية املختلفة 905 �
االتصاالت الهاتفية  للمواطنني لالستفسار في املجاالت الزراعية املختلفة  �

 )1336(
الزيارات املدرسية للمعرض الدائم في الهيئة وزيارة احملميات واحملاضرات  �

اخلارجية )74 ( .
مقاالت علمية في جميع املجاالت الزراعية ) نباتي – حيواني – سمكي –  �

جتميلي ( )113( .
واملواطنني  � واملـــدارس  احلكومية  اجلــهــات  على  إرشــاديــة  نــشــرات  تــوزيــع 
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واملعارض الزراعية )46 ( .
إعداد ارشادات زراعية في جميع املجاالت مت نشرها عبر صفحة تويتر   �

واالنستغرام وموقع الهيئة )132 ( . 
مخططات حدائق منزلية عدد )9( .  �
مت افتتاح مركز التدريب الذي يهدف إلى  تغطية احتياجات االدارة من حيث  �

اقامة احملاضرات التثقيفية  وورش العمل والدورات التدريبية في احملمية 
التابعة للوحدة التطبيقية لنباتات الزينة . 

املشاركة في فريق تنظيم املوروث الشعبي لتحديد االحتياجات الضرورية  �
اخلاصة بقطاع الثروة النباتية وذلك لتأهيل املوقع اخلاص بالهيئة العامة 
لشئون الزراعة والثروة السمكية باإلضافة إلى املشاركة في فريق االشراف 

على الركن اخلاص بالهيئة الستقبال املواطنني واملهتمني بالزراعة .
على  � للحفاظ  التوعوي   البرنامج  في  التجميلية   الزراعة  قطاع  مشاركة 

تثقيفية  توعوية  برامج  بث  طريق  عن  وذلــك  الهيئة  ومنتزهات  احلدائق 
تهدف إلى  احملافظة على احلدائق ومنتزهات الهيئة وقد ساهمت االدارة 
واملشاركة  املــدارس  في  توعوية   محاضرات  القاء  طريق   عن  بالبرنامج 

بالفعاليات التي تقام في احلدائق العامة واألسواق ضمن احلملة .
استمرار فريق املدارس وللسنة الثانية على التوالي  بعقد محاضرات تثقيفية  �

والقيام بورش عمل في املدارس التابعة للمحافظات الست  للمساهمة في 
زيادة الوعي الزراعي لطلبة املدارس

مت تنظيم ورشة عمل حتت عنوان البرنامج التدريبي على منظومة التعامل  �
مع مبيدات اآلفات الواردة عبر املنافذ اجلمركية بدولة الكويت بالتنسيق مع 
إدارة البحوث واملشاتل الزراعية خالل الفترة من 5-7 / ابريل /2016  وقد 
جاء تنظيم البرنامج في اطار التعاون املستمر مع شركات القطاع اخلاص .

االجتماع مع وفد منظمة األغذية حيث مت مناقشة صياغة برامج الشراكة  �
ومشاركة  الزراعية  للتنمية  الكويت  ودولــة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني 
اإلدارة في مشروع انشاء مركز تدريب مع منظمة الفاو ومشروع احلديقة 
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النباتية ضمن املشاريع املدرجة في االتفاقية بني الهيئة ومنظمة األغذية 
والزراعة الفاو.

اختيار موقع لزراعة نخلة مبوقع األبراج لالحتفال بيوم التصحر بناء على  �
طلب من هيئة البيئة .

املشاركة في الفعالية املقامة في شركة ناقالت النفط الكويتية حتت عنوان  �
يوم البيئة بتاريخ 2016/10/10 حيث مت تقدمي محاضرة بعنوان النباتات 

الداخلية كما مت املشاركة بركن ارشادي باملعرض املقام بالفعالية.
مت افتتاح املركز الثقافي مبنطقة العدان التابع لقسم ارشاد املنطقة الثانية  �

وذلك الستقبال املواطنني واملهتمني بالزراعة وتسهيل التواصل معهم مباشرة 
وجاري صيانة املركز الثقافي مبنطقة اجلابرية التابع لقسم ارشاد املنطقة 

األولى .
مت تنظيم دورة تدريبية ملنتسبي جمعية املعلمني والتي أقيمت في منطقة  �

الدسمة خالل الفترة من13-15/ 3 / 2017حيث مت عقد 3 محاضرات 
مميزة وهي )محاضرة النباتات الداخلية - محاضرة كيفية انشاء حديقة 

منزلية - محاضرة االستزراع السمكي(.
�  2017 للمياه  العاملي  اليوم  احتفالية  املقام على هامش  باملعرض  املشاركة 

وذلك  الصحي«  الصرف  »مياه  واملــاء حتت شعار  الكهرباء  بــوزارة  متمثلة 
يوم األربعاء املوافق 2017/3/22 في مقر مركز جابر األحمد الثقافي في 

منطقة العاصمة.
املشاركة في معرض فعالية التخصصات السنوية كجهة توظيفية خلريجي  �

كلية  في   2017/3/1 املوافق  األربعاء  يوم  في  البيئية  التقنية  إدارة  قسم 
العلوم احلياتية في منطقة العديلية .

والعناية  � التنسيق  وأساليب  طــرق  بعنوان  محاضرة  تقدمي  في  املشاركة 
بالنباتات الداخلية يوم الثالثاء املوافق 2017/3/7 ضمن فعاليات املوسم 
التدريبي الزراعي األول في جمعية املهندسني الزراعيني الكويتية مبنطقة 

كيفان.
املشاركة في التحكيم مبسابقة احلدائق السنوية لعام 2017 التابعة لشركة  �

نفط الكويت وذلك يوم السبت املوافق 2017/3/4 مبنطقة االحمدي .
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إدارة الوفرة:- 

      
اواًل: قسم املشتل: - 

متخصص في أنتاج وتوزيع ما يقارب من نصف مليون شتلة مختلفة األنواع 
واالصناف على املزارعني.
ثانيًا: قسم اآلليات: - 

يقوم قسم اآلليات واملعدات الثقيلة بتقدمي اخلدمات للحيازات الزراعية مثل 
)متشيط – تسوية ثقيلة – حراثة( جميع االعمال هي لتجهيز التربة للزراعة 

بأسعار رمزية.
ثالثًا: قسم الوقاية واإلرشاد: - 

ملكافحة سوسة  - الــزراعــيــة  الــوفــرة  املــــزارع مبنطقة  وحــقــن  بــيــان بفحص 
النخيل احلمراء لعام   2017

 الشهر
 عدد
 املزارع
 الكلي

 عدد
 املزارع

 السليمة

 عدد
 املزارع

 املصابة

 عدد
 النخيل

 الكلي

 عدد النخيل
السليم

 عدد
 النخيل
 املصاب

 فوستاكسني
)G.K(

4923671253060553057083475.750 ابريل

5183811373133723129094634.500مايو

366285812320772317393384.250يونيو

13761033343851504850356114814.500اإلجمالي
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بيان رش النخيل باملزارع مبنطقة الوفرة الزراعية ملكافحة سوسة النخيل  -
احلمراء لعام 2017

كمية املبيدات) لتر / ك(عدد النخيلعدد املزارعالشهر
10558995281ابريل
9865335216مايو
5038270147يونيو

253162600644اإلجمالي
ادارة القسائم الزراعية :

العددنوع املعاملة
15 توسعة

13 فرز
121 تغيير مستاجر

8 نقل موقع
5 اضافة شركاء

151 حتويل من ترخيص اداري لعقد دائم
105جتديد ترخيص  /  جتديد عقد

418 االجمالي
قطاع الزراعة التجميلية

مسؤلياتها  ومبوجب  السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  الهيئة  قامت 
قطاع  خالل  ومن  التجميلية  والزراعة  التخضير  وتطوير  وصيانة  رعاية  عن 
التي  التعاقدية  واالجنــازات  املشاريع  من  بالعديد  املختص  التجميلية  الزراعة 
شهدت معها الكويت توسعا كبيرا وتطورا ملحوظا انعكس الزايدة املضطردة 
املتمثلة  واحلرجية  التجميلية  الزراعة  ومواقع  النباتات  ومساحات  أعداد  في 
الدوارات  ـــــ  الرئيسية  والشوارع  الطرق  ــــ  العامة  واحلدائق  املنتزهات   ( في 
نحو  سعيا  وذلك  التحريج(  مشاريع  ــــــ  الشجرية  الساحات  ــــــ  والتقاطعات 
واحلضارية  واجلمالية  والترويحية  البيئة  التخضير  أهــداف  مجمل  حتقيق 
خدمة للوطن واملواطنني وقد بلغت مواقع الزراعة التجميلية واحلرجية وفقا الخر 
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االحصائيات كالتالي :
املساحة /الطول التقريبيالعددنوع املوقعم

3.1 مليون متر مربع134حدائق عامة ومنوذجية1

1700 كيلو متر635طرق وشوارع رئيسية2

820 الف متر مربع500دوارات وتقاطعات3

1.2 مليون متر مربع122ساحات شجرية4

 34 الف دومن12مشاريع التحريج5
ـ  - الكويت  مدينة  ــــى:  األولـ الــزراعــيــة  باملنطقة  الــقــائــمــة  الــعــامــة  احلـــدائـــق 

عبداهلل  ضاحية  ـ  القادسية  ـ  املنصورية  ـ  الدعية  ـ  الدسمة  ـ  بنيدالقار 
املساحة اإلجمالية      ، السكنية(عدد احلدائق   الشويخ  ـ  الشامية  ـ  السالم 

658597 متر2، ملعب كرة متعدد 5 ساحة أطفال 6.  
ـ  - الفيحاء  ـ  النزهة  الثانية:  الزراعية  باملنطقة  القائمة  العامة  احلــدائــق 

كيفان ـ الروضة ـ العديلية ـ اخلالدية ـ السرة ـ قرطبة ـ اليرموك   عدد 
احلدائق 34 املساحة اإلجمالية 411950 متر2 ملعب كرة متعدد 5   ساحة 

أطفال 9 .
-  1 الصناعية  الشويخ  الثالثة:  الــزراعــيــة  باملنطقة  القائمة  العامة  احلــدائــق 

املنطقة  ـ  الصحية  الشويخ  ـ  التعليمية  الشويخ  ـ   2 الصناعية  الشويخ  ـ 
املساحة    4 احلدائق  عدد  الدوحة  ـ  الصليبخات  ـ  غرناطة  ـ  الساحلية 

اإلجمالية 74000 متر2 - ملعب كرة متعدد 1 ساحة أطفال 2 . 
ـ  - الشعب  ـ  الساملية  الرابعة:  الزراعية  باملنطقة  القائمة  العامة  احلدائق 

حولي ـ ميدان حولي ـ اجلابرية ـ سلوى ـ مشرف ـ بيان ـ الرميثية ـ مبارك 
العبداهلل اجلابر عدد احلدائق : 17 املساحة اإلجمالية    424397 متر2 

ملعب كرة متعدد 8  ساحة أطفال 5. 
ـ  - السالم  صباح  اخلــامــســة:  الــزراعــيــة  باملنطقة  القائمة  العامة  احلــدائــق 
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املسيلة ـ الفنيطيس ـ غرب الفنيطيس ـ الفنطاس الغربي ـ القصور ـ العدان 
ـ القرين - ضاحية مبارك الكبيرـ  صبحانـ  املنطقة العسكرية عدد احلدائق 

5 املساحة اإلجمالية 196225 متر2 ملعب كرة متعدد 6 ساحة أطفال 8. 
احلدائق العامة القائمة باملنطقة الزراعية السادسة: الرقة ـ هدية ـ جنوب  -

هديةـ  الصباحيةـ  الظهرـ  الفنطاسـ  ضاحية جابر العليـ  املهبولةـ  املنقف 
ـ ابوحليفة ـ الفحيحيل ـ االحمدي: عدد احلدائق    17 املساحةاإلجمالية 

433154 متر2 ملعب كرة متعدد 6 ساحة أطفال 7. 
احلدائق العامة القائمة باملنطقة الزراعية السابعة: خيطانـ  جنوب السرة  -

ـ املقوع عدد احلدائق 6 -  ـ املطار  ـ الفروانية  ـ العمرية  ـ الري الشرقي 
املساحة اإلجمالية 303691 متر2 ملعب كرة متعدد 2   ساحة أطفال 3   . 

احلدائق العامة القائمة باملنطقة الزراعية الثامنة: الرابية ـ الري الغربي  -
ـ الرقعي ـ األندلس ـ ضاحية صباح الناصر ـ الفردوس ـ العارضية ـ جليب 
الشيوخ ـ الرحاب - عدد احلدائق 6  املساحة اإلجمالية 275046 متر 2 

ملعب كرة متعدد 3 ساحة أطفال 7  . 
ـ الصليبية  - احلدائق العامة القائمة باملنطقة الزراعية التاسعة: اجلهراء 

  1 متعدد  كرة  ملعب  متر2   287239 اإلجمالية  املساحة   3 احلدائق  عدد 
ساحة أطفال 2 . 





جامعة الكويت
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جامعة الكويت

25 عام  � والبترول احتفلت مبرور  الهندسة  كلية  الكويت ممثلة في  جامعة 
على الشراكة االستراتيجية مع شركة نفط الكويت .

جامعة الكويت ابرمت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لدعم انشطة املناظرات  �
الطالبية بهدف تدريب طلبة املرحلة الثانوية على فن احلوار وتقبل الرأي 

اآلخر ومد جسور التعاون بني اجلهتني .
برعاية  � الـ30  الهندسي  التصميم  افتتحت معرض  والبترول  الهندسة  كلية 

وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر أبل وبتنظيم واشراف من قبل املركز .
شؤون  � عمادة  نظمته  الذي  العليا  والدراسات  الدراسية  الفرص  معرض 

50 جهة  من  اكثر  فيه  فعالياته وشارك  اختتم  الكويت  الطلبة في جامعة 
تعليمية من مؤسسات وجامعات وكليات .

اجلامعة  � استالم  اعلن  الفارس  محمد  الدكتور  الكويت  جامعة  عام  أمني 
مشروع ) نفق اخلدمات ( بالناحية الشرقية ملدينة صباح السالم اجلامعية 
في  التحتية  البنى  ملشروعات  املتكاملة  املنظومة  أجــزاء  أحد  يعد  والــذي 

املدينة . 
والثاني حيث مت  � االول  الفصلني  على  موزعني  وطالبة  طالبا   6669 قبول 

قبول 5913 طالبا وطالبة للقصل االول و756 للفصل الثاني 2017/2016 . 
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حتت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أقامت  �
جامعة الكويت وبالتعاون مع مكتب الشهيد افتتاح )جدارية شهداء الوطن (.

انشاء واجناز وصيانة مباني األنشطة  � الكويت عقد مشروع  وقعد جامعة 
حتت  اجلامعية  السالم  صباح  مدينة  في  الرياضية  واالنشطة  الطالبية 
بني  بالتعاون  العيسى  ــدر  د.ب العالي  التعليم  ــر  ووزي التربية  وزيــر  رعاية 
البرنامج االنشائي باجلامعة وشركة سوسايتي دي انتربرايس جسشت قطر 
الطرق  ملقاوالت  الهندسية  االعمار  شركة  احمللي  شريكها  مع  باالشتراك 

واملباني .
وتوحيد  � لتنسيق  تفاهم  الكويت وقعتا مذكرة  للبيئة وجامعة  العامة  الهيئة 

اجلهود املبذولة بني اجلهتني في املجاالت العلمية والفنية بهدف احلد من 
االزدواجية في تناول القضايا البيئية املختلفة .

جامعة الكويت وقعت عقد مشروع انشاء واجناز وصيانة املباني االدارية في  �
مدينة صباح السالم اجلامعية بالتعاون بني البرنامج االنشائي وشركة تشينا 
ليمتد باالشتراك مع شريكها  ستيت كونستركشن اجنينيرينج كوربوريشن 

احمللي شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت . 
جامعة الكويت وقعت اتفاقية دراسة وتصميم واشراف على تنفيذ مباني  �

كليتي العمارة وعلوم وهندسة احلاسوب في مشروع مدينة صباح السالم 
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انترناشيونال  أوكي  »اتش  وشركة  الكويت  جامعة  بني  بالتعاون  اجلامعية 
ليميتد« وشريكها احمللي .

السفارة االمريكية لدى الكويت رشحت استاذة االعالم في جامعة الكويت  �
فاطمة السالم للمشاركة مع فريق طلبة االعالم الدولي في مبادرة حتدي 
في  الثقافية  والعالقات  التعليم  ادارة  برعاية  العنيف  والتطرف  االرهــاب 

وزارة اخلارجية االمريكية . 
مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت اقر برنامج املاجستير في  �

الهندسة الصناعية والنظم واملوافقة املبدئية على برنامج الدكتوراه. 
مدير جامعة الكويت أ.د.حسني االنصاري رعى حفل تكرمي الفائزين بجوائز  �

والفائزين  االختراع  بــراءات  على  احلاصلني  واملخترعني  العلمي  البحث 
مكتب  نظمه  الذي   2016/2015 االكادميي  للعام  العلمي  امللصق  بجوائز 

نائب مدير اجلامعة لألبحاث . 
مجلس اجلامعة يقر مبنح سمو األمير الدكتوراه الفخرية مبناسبة احتفال  �

اجلامعة بيوبيلها الذهبي باجنازات سموه ودوره البارز في احلياة الكويتية 
والعربية واالسالمية والدولية على جميع املستويات االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية واالنسانية . 
جامعة الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ليون الفرنسية ممثلة بكلية  �

احلقوق تتعلق باجلانب االكادميي والطالبي وتسهيل عملية ابتعاث الطلبة 
للدراسات العليا. 

مجالت  � من  ودراســة  بحثا   )105755( نشره  أعلن  العلمي  النشر  مجلس 
املجلس العلمية الكترونيا خالل الفترة من اكتوبر 2015م حتى نهاية 2016م 

بزيادة 38997 بحثا عن العام السابق . 
جامعة الكويت وقعت بروتوكول تعاون بشان دعم مشاريع التطوير التربوي  �

والتعليمي مع اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم . 
أمني عام جامعة الكويت د. محمد الفارس وقع بروتوكول تعاون بني عمادة  �
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خدمة املجتمع والتعليم املستمر ومعهد االكادميية الدولية لالعالم ميثلها 
يوسف الرفاعي . 

افتتحت عمادة كلية الهندسة والبترول معرض القبول التاسع عشر برعاية  �
وزير التربية وزير التعليم العالي . 

اختتمت جامعة الكويت احتفاليتها باليوبيل الذهبي باقامة كرنفال ختامي  �
على مسرح عبد اهلل اجلابر باحلرم اجلامعي – الشويخ شاركت به جميع 
لعرض  الكويت  لكلية  الوطني  واالحتـــاد  العمل  ومــراكــز  اجلامعة  كليات 
اجنازاتهم خالل 50 عاما ، فضال عن مشاركة اجلهات الراعية والداعمة 
لالحتفالية وهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – بنك بوبيان كما شاركت 

اجلاليات الطالبية الدارسني في اجلامعة . 
مدير جامعة الكويت أ. د. حسني االنصاري هنأ طلبة قسم العمارة الفائزين  �

دبي معربا عن فخره  والتي عقدت في  »مدينتي مسؤوليتي«  في مسابقة 
واعتزازه بهذا االجناز الذي يسجل جلامعة الكويت . 
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤمتر Heading Global 2016  )االجتاه نحو العاملية(: �
برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى، 
من  الريجنسي  بفندق  وعاملياً  واقليمياً  محلياً  املعنية  اجلهات  من  كبير  وعدد 
املؤمتر  محاور  تضمنت  2016م  نوفمبر   17 وحتى  نوفمبر   13 املوافق  األحد 
الذكي،  العمل  وبيئة  الذكية  التكنولوجية  والبيئة  الذكية  والطاقة  الذكية  املدن 
الكبير،  النطاق  ذات  واالبتكارات  املستقبل،  ملدن  املستدامة  احللول  وبحث 
واالتصال واملشاركة وتأمني الصحة لتحسني االقتصاد، باالضافة الى القيادة 
وتنمية رأس املال البشري والتحول الرقمي والبنية التحتية فضال عن متكني 
الشباب واملجتمع املعرفي ويتحدث عن النمو املستدام والتنمية االقتصادية وفي 
نهاية املؤمتر مت اخلروج بعدد من التوصيات من شأنها اإلسهام في دفع عجلة 

التنمية في البالد.
فوز »التطبيقي« بجائزة الشرق االوسط 21 للحكومة واملدن الذكية: �

فازت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجائزة الشرق االوسط 21 
تسلم  وقد  الذكية،  التعليم  أنظمة وخدمات  الذكية عن متيز  واملدن  للحكومة 
ختام  في  الهيئة  تكرمي  ومت  االثــري  أحمد  الدكتور  الهيئة  عام  مدير  اجلائزة 
أعمال النسخة الثانية والعشرين ملؤمتر »احلكومة واملدن الذكية في دول مجلس 
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التعاون اخلليجيى« والذي ُعقد على مدار خمسة أيام بفندق الريتز كارلتون، 
بحضور   ، 2016م  مايو   25  -21 من  الفترة  خالل  العاملي  املالي  دبي  مركز 
تقديراً  والعاملية  اإلقليمية  االعالم  ووسائل  القرار  وصّناع  الشخصيات،  كبار 
للدور اإلستراتيجي الذي تضطلع به املؤسسات احلكومية ومواكبة التوجهات 
املستقبلية للتحول الشامل نحو نظم احلكومة واحلوكمة الذكية وتطبيق رؤية 

املؤسسات احلكومية في تبني استراتيجية متيز عاملية مستدامة.
امللتقى الثقافي العلمي الثاني للطالبات في جامعات ومؤسسات التعليم  �

الــعــالــي بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون اخلــلــيــجــي حتــت شــعــار »املـــــرأة اخلليجية 
وحتديات القرن احلادي والعشرين«:

حتت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ومدير عام 
الهيئة د. أحمد األثري أطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فعاليات 
امللتقى الثقافي العلمي الثاني للطالبات في جامعات ومؤسسات التعليم العالي 
القرن  »املرأة اخلليجية وحتديات  التعاون اخلليجي حتت شعار  بدول مجلس 
من  واسعة  من20-22مارس2017 مبشاركة  الفترة  والعشرين« خالل  احلادي 

مختلف اجلامعات اخلليجية.
»التطبيقي« تشارك في معرض دبي الدولي لإلجنازات احلكومية: �

 2017 للتعليم التطبيقي والتدريب خالل شهر ابريل  العامة  الهيئة  شاركت 
في معرض دبي الدولي لإلجنازات احلكومية مبشروعني عن التدريب املنتهي 
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بالتوظف واملرشد اإللكتروني شارك في املعرض80 عارضاً من 20 دولة مختلفة 
حيث شاركت من الكويت 7 جهات حكومية ومن البحرين 4 جهات وجهتان من 
السعودية، ويحظى املعرض كذلك مبشاركات أكادميية من 5 جامعات إماراتية 
هي جامعة اإلمارات وجامعة زايد وجامعة دبي وجامعة لونغونغ وجامعة الغرير.

املتواصلة  � االلكترونية  للحكومة  العربي  املنتدى  في  تشارك  »التطبيقي« 
بشرم الشيخ :

شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في أعمال املنتدى العربي 
للحكومة االلكترونية املتواصلة والذي عقد حتت رعاية رئيس وزراء جمهورية 
مصر العربية املهندس شريف إسماعيل، واستمرت أعمال املنتدى خالل الفترة 
من 23-25 أبريل2017 هدف املنتدى إلى تقدم املفاهيم احلديثة للحكومات 
االلكترونية وكيفية التعامل كمحفزات إنتاجية وخدماتية، وخاصة في اجلوانب 
على  االنترنت  ظاهرة  تأثير  فيها  مبا  واألمــن  والصحة  التعليم  مثل  احلياتية 
التواصل  كل مناحي احلياة، وحتفيز املشاركة واملساهمة من خالل فتح قنوات 
االجتماعي والتعامل معها بفعالية وجدية وتوضيح املتطلبات التشريعية والقانونية 
بذلك،  املجتمعي  الوعي  ونشر  املعلومات  مجتمع  نحو  التحول  في  تسهم  التي 
واالطالع على األنظمة واألساليب املتعلقة بحماية املعلومات واحلفاظ على سرية 

وخصوصية البيانات.
الدورة التدريبية التأسيسية حتت عنوان )دور املتحدث الرسمي في اجلهات احلكومية( �

أطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدورة التدريبية التأسيسية 
حتت عنوان )دور املتحدث الرسمي في اجلهات احلكومية( بحضور مدير عام 
الهيئة الدكتور أحمد األثري واملقامة في الفترة من 7- 10  فبراير 2016 وسط 
إقبال من اجلهات احلكومية الكتساب خبرات التعامل مع وسائل االعالم وتأتي 
الدورة حرصاً من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمؤسسة رائدة في 
مجال التعليم التطبيقي والتدريب حترص دائما على استحداث واعداد مختلف 
التي تسهم في صقل وتنمية اخلبرات واملهارات في كافة  البرامج والــدورات 
املجاالت، وكشريك استراتيجي في عمليات التنمية املختلفة تسعى دائماً إلى 
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مد جسور الشراكة والتعاون بينها وبني املؤسسات والهيئات الرسمية بالدولة 
الى  وصوال  التنمية  عجلة  دفع  في  منها  إسهاما  والتدريب  التعليم  مجال  في 
حتقيق األهداف والطموحات في ظل الدعم السامي والرعاية الالمحدودة من 

سمو أمير البالد.
احللقة النقاشية عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة بالقطاعني احلكومي واخلاص. �

برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، نظمت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب احللقة النقاشية عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة 
بالقطاعني احلكومي واخلاص وذلك مساء الثالثاء املوافق 18 ابريل 2017 على 
نائب  النقاشية  احللقة  بالعديلية حضر  الهيئة  الهيثم مبقر  ابن  مركز  مسرح 
مجلس األمة رئيس جلنة التعليم والثقافة واإلرشاد البرملانية د.محمد احلويلة، 
اعادة هيكلة  وبرنامج  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  وممثلون عن 
واحتاد  الكويتية،  البترول  ومؤسسة  للدولة  التنفيذي  واجلهاز  العاملة  القوى 
املتحدث  النقاشية  احللقة  وأدارت  املدنية،  اخلدمة  وديــوان  الكويت  مصارف 
أهمية  على  النقاشية  احللقة  في  املشاركون  اتفق  وقد  الهيئة  باسم  الرسمي 
استحداث تخصصات فنية جديدة وذلك ملواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدين 
أهمية توفير مخرجات مالئمة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
حسب حاجات سوق العمل مشيرين الى »عوائق« بيروقراطية حدت من حتقيق 

التطلعات والطموحات.
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ويحصدن  � للروبوت  العاشرة  العربية  بالبطولة  يفزن  »التطبيقي«  طالبات 
جائزة افضل فكرة مبتكرة ملشروع السيارة الذكية

في  األول  املركز  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  حققت طالبات 
االبتكار عن مشروع السيارة الذكية وذلك في البطولة العربية العاشرة للروبوت 
التي  البطولة  منافسات  في  الكويت  دولــة  شاركت  الدوحة  في  أقيمت   التي 
اقيمت بدولة قطر في الفترة ما بني 19- 22 مارس 2017  بـ 30 طالبا وطالبة 
شكلوا )13( فريقا من مختلف القطاعات املتمثلة بجامعة الكويت والهيئة العامة 
واالبداع  للموهبة  االحمد  مركز صباح  وفد  والتدريب ضمن  التطبيقي  للتعليم 

والنادي الكويتي للروبوت واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات.
فريق طالبات »التطبيقي« يفوز باملركز األول في املسابقة الثقافية للملتقى  �

الثقافي والعلمي الثاني لطالبات »اخلليجي« 
حصل فريق الطالبات التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على 
الثقافي  امللتقى  هامش  على  اقيمت  التي  الثقافية  املسابقة  في  األول  املركز 
والعلمي الثاني لطالبات »اخلليجي« الذي استضافته »التطبيقي« خالل الفترة 
التطبيقي  فريقي  بني  النهائية  اجلولة  كانت  حيث   2017 مــن20-22مــارس 

وجامعة قطر.
اخلدمات اآللية: �
الشاشة  - والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  البحوث  إدارة  تدشني 

اإلحصائية حلركة األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، 
وهي املرحلة الرابعة من نظام دعم األبحاث العلمية إلكترونيا بالتطبيقي، 
حيث تتميز هذه املرحلة بإجناز الشاشة التي تقدم عرضا ملخصا وسريعا 
ودقيق  تفصيلي  عرض  أيضاً  بها  ويوجد  الهيئة  في  العلمي  البحث  حلركة 
لإلحصاءات املتعلقة بهذه البحوث توضح  عدد األبحاث اجلارية واملنجزة 
زمنية  فترة  أي  خالل  واملتبقية  املصروفة  املبالغ  وقيمة  وكلفتها  واملنشورة 
مطلوبة » بحث ميكن للمعنيني بالهيئة الوقوف على حركة األبحاث املمولة 

من الهيئة حسب الكليات واالقسام العلمية«.
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تدشني نظام Office 365 )نظام متكامل خلدمة البريد اإللكتروني حيث  -
مع  أفضل  بشكل  بالتواصل  املستخدم  متكن  عالية  تخزينية  مساحة  يوفر 
الشبكات  إلى  الفورية  واملراسلة  التواصل  أدوات  بواسطة  والطلبة  الزمالء 
االجتماعية ومؤمترات الفيديو(  ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وذلك 
العليا بالهيئة بامليكنة الشاملة لكل إجراءات  انطالقا من توجيهات اإلدارة 
العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي من أهمها توفير بيئة 

تواصل وحلول مواكبة للتكنولوجيا العصرية. 
تطبيق نظام )TAS( في معاهد »التطبيقي« خلدمة 12 الف متدرب،  ويوفر  -

اعطاء  الى  باالضافة  الهيئة  متدربي  جلميع  رئيسة  بيانات  قاعدة  النظام 
املتدربني، وميكن مسؤولي  التدريب وفي مقدمتهم  لقطاع  متميزة  خدمات 
تطوير  في  كبير  بشكل  يسهم  ما  االمثل  بالشكل  القطاع  ادارة  من  الهيئة 

العملية التدريبية.
كأول  -  ،e.advisor باسم  املعروف  اآللــي  األكادميي  املرشد  نظام  تطوير 

مشروع من نوعه في مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت، الذي يسهم 
في حل مشاكل الطلبة اخلاصة بالتسجيل. حيث يقوم )e.advisor( بإرشاد 
سيرهم  وخط  الدراسية  خططهم  في  اخللل  مكامن  وحتديد  آلياً  الطلبة 
االكادميي وتوفير بيئة ارشادية متطورة، فضاًل عن إسهام النظام في متابعة 
الطلبة  لتحديد مكامن اخللل في تسجيل  اإلرشاد  قبل مكاتب  الطلبة من 
وإصالحها في الوقت احملدد للحد من وقوع الطلبة في مشاكل مما قد يؤدي 

إلى تسربهم.
إطالق التطبيق الذكي والشامل للهيئة )Smart PAAET APP( لإلسهام  -

في إحداث طفرة تكنولوجية في جميع االنظمة املستخدمة في اجلامعات 
تواجه  التي  اإللكترونية  املشاكل  جميع  على  والقضاء  واإلقليمية،  احمللية 

منتسبي التطبيقي.
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المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
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المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

أوال : املهرجانات
اختيرت مدينة الكويت )عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 2016( وذلك من . 1

ثاني  وهو  إيسيسكو(   ( والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  قبل 
تتويج ملدينة الكويت بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية عام )2001( من 

قبل مؤمتر وزراء الشئون الثقافية الدوري.
مهرجان القرين الثقافي )23( في الفترة من 10 يناير – 6 فبراير2017 :. 2
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مهرجان الكويت للمونودراما )3( 2016/4/16. 3
مهرجان املوسيقى الدولي )19( 2016/5/17. 4
مهرجان صيفي ثقافي)11( 2016/8/20-8. 5
مهرجان ليالي مسرحية كوميدية 20 – 8 /2016/9. 6
مهرجان الكويت املسرحي )17(  2016/12/12. 7
مهرجان أجيال املستقبل )28( 12- 2017/3/23. 8
مهرجان الكويت للسينما األول  2017/3/28-24 . 9

ثانيا : معرض الكويت الدولي الواحد واألربعون للكتاب 16- 26 نوفمبر2016
معرض الكويت للكتاب 41

بيانات الدول ودور النشر املشاركة

 دور النشرالدول املشاركة
العربية

 دور النشر
األجنبية

دور نشر اجنبيةعربية
أهلية

دور نشر 
رسمية

منظمات 
42083عربية ودولية

1614503557
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ثالثا : األنشطة والفعاليات

العدد نوع النشاطالعددنوع النشاط

2مناظرة111أمسيات موسيقية وغنائية
8مهرجان57أنشطة عامة لألطفال

11معرض كتاب داخلي64قراءة وكتابة قصة للطفل 
10معرض كتاب خارجي74محاضره

1حفل جائزة تشجيعية29عروض سينمائية
1حفل جائزة تقديرية2ورش تدريب سينمائية

27ندوة 28دورات تدريبية
1مسرح الطفل5اتفاقية ثقافية
10أمسية شعرية وأدبية6معرض صور

16تكرمي37معرض تشكيلي
16 إصدار دوري16ملتقى

7 إصدار غير دوري33زيارة رسمية
2اجتماع4حلقة نقاشية

6تنقيب أثري33معرض تراث وأثار
3يوم عاملي42عرض مسرحي

4يوم عائلي11ورش تدريب مسرحي
2اسبوع ثقافي5مؤمتر

2منارة ثقافية18حفل افتتاح وختام
898املجموع
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رابعا : أيام وأسابيع ثقافية
االتفاقيات  تفعيل  على  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يحرص 
الثقافية بني الدول وذلك بالتواجد في اخلارج أو باستضافة تلك الدول محليا 

لعرض انتاجها الثقافي
التاريخفعاليات خارجيةم

3/29-2016/4/3ليالي سينمائية روسية في الكويت1
27-2016/1/31اسبوع ثقافي جلنوب افريقيا2
11/27-2016/12/4اسبوع ثقافي ايطالي3
23-2017/1/27اسبوع ثقافي ألمريكا الالتينية4

التاريخفعاليات خارجيةم

2016/4/25معرض املسافر العربي في دبي1
8-2016/5/12معرض فلسطني للكتاب2
2016/5/26معرض بينالي البندقية للعمارة3
7/29-2016/8/2أسبوع ثقافي كويتي في اسبانيا4
25-2016/10/29أسبوع ثقافي كويتي في بريطانيا5
11/30-2016/12/4مهرجان بوتراجيا للفنون اإلسالمية6
16-2016/10/20معرض شنغهاي للفنون الدولية7
2017/2/21أيام ثقافية كويتية في أبوظبي8
2017/2/25أيام ثقافي كويتية في تونس9
2017/2/27أيام ثقافية كويتية في سويسرا10
2017/2/20ايام ثقافية كويتية في بروكسل11
2017/2/23أيام ثقافية كويتية في روما12
2017/2/23أيام ثقافية كويتية في برلني13
2017/2/22أيام ثقافية كويتية في القاهرة14
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خامسًا : االتفاقيات الثقافية
حرص املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على توثيق العالقات الثقافية 
والتدريبية والتراثية مع العديد من األطراف اخلارجية والداخلية وهي كما يلي:

التاريخاجلهة نوع االتفاقيةتسلسل

1
عقد استشاري إلعداد ملف ترشيح 
أبراج الكويت ضمن قائمة التراث 

العاملي

 GML
Heritage

2016/4/14

2
بروتوكول تعاون بني مكتبة الكويت الوطنية 
ومكتبة مركز عيسى الثقافي في مملكة 

البحرين
2016/4/17مملكة البحرين

3
اتفاقية تعاون ثقافي بني املجلس 

واملؤسسة العامة للحي الثقافي في 
)كتارا(

2016/4/25دولة قطر

4
مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة 

واستغالل املوارد إلبراز اجلانب 
الثقافي لدولة الكويت

2016/5/12البنك الدولي

اتفاقية حماية التراث العاملي 5
الثقافي والطبيعي

منظمة 
2016/11/10اليونسكو

عقد شراء قاعدة بيانات أمهات 6
الكتب العربية واإلسالمية

املكتبة 
2016/3/27البريطانية
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سادسًا : أنشطة دار اآلثار اإلسالمية:
العدداسم النشاطتسلسل

31احملاضرات1
165برامج وورش لألطفال2
57نادي القراءة والكتابة لألطفال3
16البرنامج العلمي لألطفال4
10برنامج ) لنجعلها خضراء( لألطفال5
15برنامج الثقافة العاملية6
29برنامج الشباب7
14أفالم8
36أمسيات موسيقية9
3مسرحيات10
4دورة تاريخ الكويت11
8يوم عائلي12
5حوارات ثقافية13
3املعارض14
26صناعة القصة15

سابعًا : مشاريع وأعمال صيانة جاري تنفيذها:
املوقعمكونات املشروع املشروعتسلسل

سكن ومقر مكون من دور مقر دائم لبعثات تنقيب االثار1
واحد بثالث أقسام

جزيرة 
فيلكا

القبلةمبنى مكون من 10 مبانإعادة تأهيل متحف الكويت الوطني2

مركز عبد اهلل اجلابر الثقافي3
إعادة وترميم وصيانة

دسمانقصر الشيخ عبد اهلل اجلابر

صيانة املباني التابعة للمجلس 4
مواقع مباني متعددةالوطني للثقافة والفنون واآلداب

متفرقة
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املوقعمكونات املشروع املشروعتسلسل

مواقع مباني متعددةصيانة مباني املكتبات العامة5
متفرقة

مبنى مركز األحمدي الثقافي6

عدد)2( مسرح - عدد )1( مسرح 
 - موسيقى  مسرح   - للبروفات 
قاعات   )3(  - مؤمترات  مركز 
 - متاحف  صاالت   - للفنون 
مركز للطفل - مكتبة - مطاعم 
- مواقف سيارات حتت األرض

األحمدي

ثامنا : فرق التنقيب األثارية 2017-2016
املوقعاملدة الزمنيةالفترة الزمنيةاسم البعثةتسلسل

البعثة الكويتية 1
الفرنسية

أكتوبر – نوفمبر 
القصور – القلعة 6 أسابيع2016

الهلنستية

البعثة الكويتية 2
اإليطالية

يناير – فبراير 
القرينية6 أسابيع2017

البعثة الكويتية 3
البولندية

مارس – ابريل 
الصبية – فيلكا- 6 أسابيع2017

خرائب دشت

البعثة الكويتية 4
اجلورجية

مارس – ابريل 
شرق فيلكا- 6 أسابيع2017

بحرة -2

البعثة الكويتية 5
السويسرية

مارس – ابريل 
أمديره6 أسابيع2017

 – الصبية

البعثة الكويتية 6
السلوفاكية

فبراير- مارس 
القصور6 أسابيع2017

البعثة الكويتية 7
اجلورجية

فبراير – مارس 
6SBH34 أسابيع2017

أكتوبر 2016 – البعثة الكويتية 8
تل بهيتهمايو 2017
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تاسعًا : إصدارات املجلس

عدد اإلصداراتعنوان السلسلة

12عالم املعرفة )شهرية(

5عالم الفكر )فصلية(

4جريدة الفنون ) فصلية(

6إبداعات عاملية ) كل شهرين(

6املسرح العاملي ) كل شهرين(

6مجلس الثقافة العاملية ) كل شهرين(

39املجموع

عاشرا: املهرجانات املقامة في السنة املالية 2016- 2017

مهرجان الكويت للمونودراما )3(  – 2016/4/16. 1
املهرجان العربي ملسرح الطفل )4( - 2016/6/4-5/26. 2
مهرجان املوسيقى الدولي )19( – 2016/5/24-17. 3
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تاسعًا : إصدارات املجلس

عدد اإلصداراتعنوان السلسلة

12عالم املعرفة )شهرية(

5عالم الفكر )فصلية(

4جريدة الفنون ) فصلية(

6إبداعات عاملية ) كل شهرين(

6املسرح العاملي ) كل شهرين(

6مجلس الثقافة العاملية ) كل شهرين(

39املجموع

عاشرا: املهرجانات املقامة في السنة املالية 2016- 2017

مهرجان الكويت للمونودراما )3(  – 2016/4/16. 1
املهرجان العربي ملسرح الطفل )4( - 2016/6/4-5/26. 2
مهرجان املوسيقى الدولي )19( – 2016/5/24-17. 3

4 .2016/9/1 – 7/31 - املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة )18( 
مهرجان الكويت املسرحي )17(  – 2016/12/21-12. 5
مهرجان القرين )23( - 1/8 – 2017/2/6. 6
مهرجان الكويت للسينما األول – 2017/3/28-24. 7
مهرجان صيفي ثقافي)12(  - 2017/7/29-10. 8
معرض الكويت الدولي للكتاب )42( - 2017/11/25-15. 9

مقتنيات مكتبة الكويت الوطنية
العددالبيانم

الكتب العامة واخلاصة وكتب األطفال 1
441814واملطبوعات احلكومية ) عربية وأجنبية ( 

2049الدوريات والرسائل العربية واألجنبية 2
21798املخطوطات 3
5قواعد البيانات4
16664املواد السمعية والبصرية5
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

مرسوم  مبوجب   1976 عام  في  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  تأسست 
اجلابر  األحمد  الشيخ جابر  الراحل،  الكويت  دولة  أمير  أميري أصدره سمو 
الصباح، طيب اهلل ثراه.  إذ تضمنت رؤية سموه إيجاد ورعاية ثقافة مزدهرة  
بالعلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار وحتقيق االستدامة في دولة الكويت ويتم متويل 
أنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خالل الشركات اخلاصة املساهمة 
في الكويت كجزء من املسؤولية االجتماعية لها، حيث تبلغ نسبة املساهمات 

حالياً 1 في املئة من صافي أرباحها السنوية.
والتكنولوجيا  العلوم  تقدم  وحتفيز  تشجيع   « في  تتمثل  املؤسسة  رسالة 
واالبتكار لنفع املجتمع واألبحاث والشركات في دولة الكويت«، وهي ال تزال في 

صميم جميع أنشطتها وخططها.
منذ تأسيسها، أنشأت املؤسسة مراكز بحثية وتعليمية متميزة في الكويت، 
للموهبة  األحمد  ومركز صباح  للسكري،  دسمان  ومعهد  العلمي،  املركز  وهي 

واإلبداع، ومركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي.  
حتظى  الــذي  الدولي  باالعتراف  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  وتفخر 
ذلك، أسست  إلى  إضافة  رائدة.  عاملية  بحوث  ومعاهد  كمرافق  مراكزها،  به 
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املؤسسة شركة التقدم العلمي، التي تعد ذراع النشر للمؤسسة. ومن أحدث ما 
أنشأته املؤسسة أكادميية  التقدم العلمي، وهي جامعة افتراضية تقدم خدماتها 

من خالل اإلنترنت في مقررات التعليم العالي والتنمية املهنية املستمرة.
لقد شهد عام 2016 االنتهاء من تنفيذ أنشطة اخلطة االستراتيجية للفترة 
2012-2016 التي استرشدت بها املؤسسة خالل السنوات اخلمس املاضية. 
وإذ تتطلع املؤسسة إلى املستقبل، فإنها تستعد لتنفيذ استراتيجيتها اجلديدة 
املقبلة.  اخلمس  للسنوات  املؤسسة  أعمال  ستقود  التي   2021-2017 للفترة 
وتركز  للمؤسسة  الرئيسية  الرسالة  تنفيذ  اجلديدة  االستراتيجية  وستواصل 

على ثالثة مجاالت محورية:
العلوم،  مجاالت  في  املجتمع  وعي  نطاق  وتوسيع  العلمية  الثقافة  نشر   .1
من خالل طرح برامج ومبادرات تركز على حتسني تعليم وطرق تدريس 
العلوم، والرياضيات بالتعاون مع وزارة التربية، واستخدام وسائل اإلعالم 
الشباب على  وفئة  للجمهور  العربي  العلمي  نشر احملتوى  اجلديدة في 

وجه اخلصوص.
2. تعزيز قدرات البحث والتطوير في املؤسسات العلمية الكويتية، واالهتمام 
باألولويات الوطنية، من خالل دعم الباحثني وتنفيذ البحوث التطبيقية، 
باإلضافة إلى تعجيل نشر التكنولوجيا املفيدة واجلديدة لصالح املجتمع.
من خالل  األفــراد،  ولدى  الشركات  في  باالبتكار  املعنية  القدرات  بناء   .3
تعزيز ودعم االبتكار في رأس املال البشري في القطاع اخلاص، وكذلك 
بني الشباب بصفة عامة، ودعم االبتكار القائم على التكنولوجيا، وكذلك 

في الشركات الصغيرة واملتوسطة.
اجلهات  مع  العمل   2021-2017 للفترة  اجلديدة  االستراتيجية  تستهدف 
احلكومية للمساعدة على زيادة نسبة التمويل احلكومي للبحوث، من أجل حتقيق 
احلد األدنى من املتوسط العاملي املقبول البالغ %1 من الناجت احمللي اإلجمالي 
2020م ومع إكمال االستراتيجية اخلمسية السابقة وبدء املرحلة  بحلول عام 
املقبلة  )2017-2021(، تواصل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي املساهمة في 
خلق ثقافة علمية غنية في الكويت، وترسيخ اقتصاد مستدام قائم على املعرفة.
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اإلجنازات لعام 2016 م :
االستثمار املتواصل في الطاقة املتجددة لتحقيق أهداف دولة الكويت في  �

مجال الطاقة
مت  - ــذي  وال الشمسية،  الطاقة  في  النموذجي  مشروعنا  جنــاح  على  بناًء 

العامة  األمانة  اعتمدت  منزال،  و150  تعاونيتني  جمعيتني  على  تطبيقه 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية مشروع الطاقة الشمسية في اخلطة 
اإلمنائية اخلمسية لدولة الكويت 2017 - 2020 لتشمل تطبيق املشروع على 

10 جميات تعاونية و 1500 منزل.
اجلوائز اجلديدة التي منحت في عام  2016م  �

مت منح جائزة السميط للتنمية األفريقية في مجالي الصحة )2015( واألمن  -
غينيا  في  التي عقدت  األفريقية   - العربية  القمة  )2016( خالل  الغذائي 

االستوائية في نوفمبر 2016م .
مت منح جائزه أنور النوري ألفضل أطروحة دكتوراه في التربية في العالم  -

العربي ألول مرة خالل حفل توزيع جوائز املؤسسة في الكويت في ديسمبر 
2016

التعاون الدولي �
مت توفير 221 فرصة بحث وتدريب للطالب والباحثني املبتدئني في املركز  -



470

الدولي للفيزياء النظرية، سيانس بو،  وكلية األعمال في هارفرد وكلية جون 
أف كينيدي في هارفرد.

بناء ثقافة علمية في املجتمع الكويتي �

استقبل املركز العلمي أكثر من 9 ماليني زائر منذ افتتاحه سنة 2000  -
للموهوبني  - أكادميية  أول  ــداع  واإلبـ للموهبة  األحمد  صباح  مركز  افتتح 

واملبدعني على مستوى التعليم املتوسط والثانوي للبنني بالتعاون مع وزاره 
التربية.

التقدم  - )بوابة  العربي،  العالم  في  إلكترونية  مكتبة  أول  املؤسسة  أنشأت 
العلمي(، وتضم 120 كتاباً وأكثر من 10،000 مقالة علمية باللغة العربية مت 

حتميلها على املوقع.
عدد الفعاليات العامة التي رعتها املؤسسة مثل الندوات واملؤمترات وورش  -

العمل 
مرات  - وعدد  فعالية   )  93( م   2016 العام  في  العلمية  الثقافة  نشر  تعزيز 

حتميل تطبيق مجلة العلوم )السنة/آالف( في العام 2016 م )5026( مرة.
االستثمار في رأس املال البشري بالقطاع اخلاص �
مختلف  - من  2،200 شخص  من  أكثر  تدريب  لدعم  منحاً  املؤسسة  قدمت 

مجاالت القطاع في القطاع اخلاص.
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اخلاص  - للقطاع  ومؤمتراً  عمل  وورشة  ندوة   29 يقارب  ما  املؤسسة  مولت 
مقارنة بـ 24 فعالية مشابهة في العام السابق.

تعزيز القدرات البحثية �
ما تزال املؤسسة تتلقى طلبات متزايدة لدعم البحوث العلمية في الكويت   -

حيث بلغ في العام 2016 م )122( طلب
39 مشروع  - املنجزة  املشــاريع  وعدد  مشــروع   121 القـائـمة  املشـاريع  عدد 

و59 مشروعا جديدا.
دعم املخترعني الكويتيني �
األحمد  - صباح  مركز  خالل  من   - العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  تدعم 

عرض  من  بــدءاً  اختراعاتهم  مسيرة  في  املخترعني   - واإلبـــداع  للموهبة 
قابلة  ملنتجات  بتحويلها  وانتهاًء  األولية،  بتصنيع مناذجهم  أفكارهم، مرورا 

للتسويق التجاري.
 )22( اختراعات مت تطويرها وتصنيع النماذج األولية لها في الورش التابعة  -

للمركز
الشركاء  - طــريــق  عــن  لها  ــيــة  األول الــنــمــاذج  تصنيع  مت  اخــتــراعــات   )10(

االستراتيجيني 
)22( اختراعات يتم تصنيع مناذج  أولية لها في الصني -
)22( اختراعات قابلة للتطبيق جتارياً -
)11( اختراعات قابلة للتسويق جتارياً وميكن حتويلها إلى منتجات جديدة  -
)4( اختراعات حصلت على عالمة جتارية. -





معهد الكويت لألبحاث العلمية
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معهد الكويت لالبحاث العلمية 

اليوبيل الذهبي 1967- 2017  ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
معهد الكويت لألبحاث العلمية مؤسسة وطنية مستقلة ومركزاً علمياً متميزاً، 
والتطوير  العلمي  البحث  بنشاط  القيام  مسؤولية  إليه  الكويت  دولة  أسندت 
التكنولوجي بهدف توفير حلول عملية ملشاكل التنمية . وقد أنشئ املعهد في 
األميري  املرسوم  بعد صدر  وفيما   . التطبيقية  لألبحاث  كمركز   1967 العام 
وهو  املعهد  إنشاء  وراء  من  األساسي  الهدف  ليحدد   1981 لسنة   )28( رقم 
القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية 
البيئة  وحماية   ، بالصناعة  والنهوض  املستويات،  أعلى  الى  ورفعها  البلد  في 
الدولة في  ، وحتسني قدرات  والطاقة  املياه  الطبيعية، وتكوير موارد  واملوارد 
والتطوير  للبحث  استراتيجيته  تتماشى  أن  املعهد  ويحرص  الغذائي  اإلنتاج 
للتحديات  احللول  إيجاد  في  واملساهمة  الكويت  لدولة  الوطنية  األولويات  مع 
الوطنية وفقا لألهداف احملددة في اخلطة الوطنية للتنمية كما يسعى لتعزيز 
القدرة التنافسية للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا عن طريق مد جسور 
التعاون والشراكة االستراتيجية مع مؤسسات إقليمية ودولية وخليجية والتي 
من شأنها دعم جهود التنمية واملساهمة في تنويع وتعزيز االقتصاد وحتسني 

نوعية وجودة احلياة.
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 100 مــن  وأكــثــر  واملهندسني  الباحثني  مــن   580 مــن  أكثر  املعهد  ويضم 
مختبراً موزعاً على 9 مواقع مختلفة. ويسعى املعهد من خالل تنفيذ خططه 
االستراتيجية من مشروع التحول االستراتيجي والذي بدأ املعهد في تطبيقه 
عام 2010 ويستمر حتى العام 2030 بتوسيع اهتمامه بإجراء البحوث العلمية 
ونشرها وتوفير اخلدمات التكنولوجية للعمالء حتى يستطيع نقل التكنولوجيا 
االستشارات  وتقدمي  السياسات  تطوير  إلى  باإلضافة  وتوطينها  وتطويرها 
االستراتيجية للحكومة وقطاعات اإلنتاج استنادا الى أبحاثه وابتكاراته وتطوير 
قواعد البيانات واملعرفة والتركيز مستقبال على التسويق التجاري للتكنولوجيا 

التي يطورها.
رساله املعهد

العلوم،  أفضل  واستخدام  ونشر،  تطوير،  في  دولياً  ويشارك  املعهد  يقود 
والتكنولوجيا، واملعرفة، واالبتكار لدعم اجلهات املستفيدة في القطاعني العام 
واخلاص، ملا فيه الفائدة لدولة الكويت وغيرها من الدول التي تواجه حتديات 

مماثلة ولديها فرص مشابهة.
قيم املعهد

االلتزام: تسخير البحث والتطوير لتحسني نوعية احلياة في دولة الكويت �
القيادة: حتمل املسئولية واغتنام الفرص �
املهنية : حتقيق معايير التميز في العمل �
االستقامة : التعامل بصدق وعدالة وشفافية �
االحترام: التعامل مع جميع املوظفني باحترام �
العمل اجلماعي: العمل في جو من االنفتاح والتعاون �
احلفاظ على الهوية الثقافية : حلماية تراثنا �

تاريخ تأسيس املعهد
مت تأسيس معهد الكويت لألبحاث العلمية )KISR( في عام 1967، من قبل 
شركة الزيت العربية اليابانية احملدودة وذلك مبوجب اتفاقية امتياز التنقيب 
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البحوث  املعهد إلجراء  تأسيس  فقد مت  الكويت.  دولة  مع حكومة  النفط  عن 
البترول والزراعة الصحراوية واألحياء  التطبيقية في ثالثة مجاالت:  العلمية 

البحرية.
 ،1973 7 مايو عام  أميري صدر في  املعهد مبوجب مرسوم  تنظيم  وأعيد 
والذي مبوجيه أصبح املعهد تابعا ملجلس الوزراء وحتت إشراف مجلس األمناء 
النحو احملدد في املرسوم  الوزراء. وعلى  الدولة لشؤون مجلس  برئاسة وزير 
أميري، فإن األهداف الرئيسية للمعهد هي إجراء األبحاث العلمية التطبيقية، 
الوطني،  واالقتصاد  والزراعة  والصناعة  الطاقة  بــإدارة  يتعلق  ما  خصوصا 
وذلك للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة و لتقدمي املشورة 

للحكومة في سياسة البالد اخلاصة في البحوث العلمية.
وفي عـام 1981، وتقديرا من الدولة ألهمية البحث العلمي والتكنولوجي في 
دفع عجلة التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي للبالد ، فقد صدر املرسوم 
لألبحاث  الكويت  معهد  إعالن  بشأن   1981 لسنة   28 رقم  بالقانون  األميري 
وزير  عليه  يشرف  مستقلة،  اعتبارية  شخصية  ذات  عامة  مؤسسة  العلمية 
يختاره مجلس الوزراء ، وحدد املرسوم الهدف من إنشاء املعهد وهو : النهوض 
بالبحوث العلمية والتطبيقية ، خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد 
الثروة الطبيعية واملوارد الغذائية وسائر املقومات الرئيسة لالقتصاد القومي ، 
وذلك خلدمة أهداف التنمية االقتصادية والتكنولوجية والعلمية للدولة وتقدمي 
املشورة للحكومة بقطاعيها احلكومي و اخلاص ومنطقة اخلليج العربي والعالم 
العربي، وتشجيع التعاون مع املؤسسات العلمية الدولية. مبا في ذلك سياسة 

البحث العلمي للبالد.
رؤية املعهد  االستراتيجية  

أن يكون املعهد بحلول العام 2030 ، وباعتراف دولي، البوابة الرئيسية للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار األكثر متيزاً على مستوى املنطقة، وأن يصبح قوة دافعة 
لعملية االزدهار االقتصادي والتنمية املستدامة وحتسني نوعية وجودة احلياة. 
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التخطيط االستراتيجي 
على مدى 50 عاما، ثابر املعهد  إلى حتقيق أهدافه في سلسلة من اخلطط 
االستراتيجية اخلمسية. فقد مت تنفيذ أول خطة استراتيجية خمسية للمعهد  في 
1978- 1984. وشملت كل من اخلطط اخلمسية  الالحقة مجموعة متنوعة من 
األهداف التي كانت موجهة نحو حل التحديات احلالية واملتوقعة في الكويت.  

اخلطة احلالية
حقق املعهد الريادة في بعض املجاالت ذات األهمية االستراتيجية  لدولة 
الكويت واملنطقة . وللتأكد من املعهد يسير في الطريق الصحيح نحو حتقيق 
إحــرازه  يتم  الــذي  التقدم  لرصد  طريق  خارطة  وضع  مت  فقد   ، الرؤية  هذه 
كل 5 سنوات. وتوضح هذه اخلارطة اخلطوات التي أتبعها املعهد منذ بداية 
عملية التحول االستراتيجي في العام  2010 ليصبح مركزاً دولياً معترفاً بتميزه 
في املجاالت ذات األولوية لدولة الكويت والدول التي تواجه حتديات مماثلة. 
وتوضح هذه اخلطة االستراتيجية كيفية قيام املعهد بتحقيق املعالم األساسية 

التي تنطوي عليها تلك الرؤية خالل سنوات اخلطة . 
يحرص املعهد على أن تتماشى استراتيجيته للبحث والتطوير طويلة األمد 
للتحديات  احللول  إيجاد  في  واملساهمة  الكويت  لدولة  الوطنية  األولويات  مع 
الوطنية وفقاً لألهداف احملددة في اخلطة الوطني للنمية ،وتركز خطة التنمية 
الوطنية لدولة الكويت على إنشاء مركز مالي إقليمي ، وتنمية القطاع اخلاص، 
وحتسني نوعية احلياة للمواطنني في دولة الكويت . وسوف يســـــــــــهم معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الكويت 
في مجال العلوم والتكنولوجيا ، التي من شأنها دعم جهود البالد، واملساهمة 

في تنويع وتعزيز االقتصاد ،و حتسني نوعية وجودة حياتنا. 
ويلتزم املعهد بتحقيق نتائج ملموسة خالل هذه اخلطة اخلمسية من خالل 

تسليط الضوء على جهوده في :
التقدم املطلوب في مجال العلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت -
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تعزيز منو القطاع الصناعي -
املساعدة في تنويع إنتاج الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها -
املساهمة في حتسني صناعة البترول املهمة في دولة الكويت -
دعم جهود حماية بيئتنا وتنوعها البيولوجي -
ضمان وجود بنية حتتية موثوق بها وذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة -
اإلسهام في تلبية االحتياجات املتزايدة من املياه -

األنشطة التي تقوم بها: 
  متيزت املسيرة التاريخية للمعهد والتي امتدت خلمسني عاما )1967 إلى 
2017( بالعديد من االجنازات الرائدة والنجاحات املؤكدة والتي ظهرت آثارها 
البحثية،  املعهد  ملجاالت  املناظرة  التنموية  املجاالت  كافة  على  جلية  واضحة 
وذلك بفضل من اهلل وتوفيقه، وبجهود مخلصة لباحثيه والعاملني فيه ، والتي 
جعلت منه واحدا من أهم املراكز البحثية  في املنطقة العربية . ففي مثل هذه 

األيام وقبل 50 عاما، وفيما يلى تلخيص ألهم اإلجنازات لهذا العام : 

أوال: اإلجنازات البحثية والتكنولوجية:
 أجنز املعهد، خالل السنة املالية )2016/2017(، خطته التشغيلية الثانية 
في ضوء اخلطة االستراتيجية الثامنة لألبحاث )2020/2015(، وتضمنت 158 
مشاريع  وهي   .%62 بلغت  بنسبة  تعاقديا  مشروعا   98 منها  بحثيا  مشروعا 
يعكس  وهيئات حكومية وشركات خاصة مما  لصالح مؤسسات  مهمة جترى 
من  املعهد  في  الباحثون  متكن  وقد  وقدراته.  املعهد  إمكانات  في  عالية  ثقة 
إجناز 29 مشروعا بحثيا، منها : 15 مشروعا تعاقديا،  14 مشروعا داخليا، 
قدمت نتائجها لصالح اجلهات املستفيدة، ويتواصل العمل إلجناز 129 مشروعا 
بحثيا )منها 83  مشروعا تعاقديا بالتعاون مع اجلهات املستفيدة، 46 مشروعا 
داخليا( كما قدم املعهد استشاراته العلمية وخدماته الفنية وتضمنت 42 خدمة 

فنية واستشارية، إضافة إلى عدد )22 ( خدمة عامة أخرى. 
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وقد حتققت هذه اإلجنازات من خالل املراكز البحثية التالية: 
مركز أبحاث البترول: عمل املركز على تنفيذ 22 مشروعا بحثيا، مت إجناز  �

3 مشاريع منها:
مركز أبحاث املياه: باشر الباحثون في املركز العمل في 19 مشروعا بحثيا  �

مت إجناز 7 مشاريع منها.
مركز أبحاث الطاقة والبناء: تضمنت خطة املركز للعام احلالي 33 مشروعا  �

بحثيا، مت االنتهاء من 6  مشاريع منها.
مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية: عملت اإلدارة على تنفيذ 73 مشروعا  �

بحثيا، مت االنتهاء من 12 مشروعا منها.
على  � االقتصاد  إدارة  في  القطاع ممثال  عمل  والتكنولوجيا:  العلوم  قطاع 

إلى  باإلضافة  واحد،  بحثي  منها  مشروع  بحثية، أجنز  تنفيذ8  مشاريع 
دائرة تطوير النظم والبرمجيات فتواصل جهودها إلجناز 3  مشاريع بحثية.

برنامج املبادرات احلكومية: تضمن 21 مشروعا منها 10 مشاريع  إنشائية  �
تطويريا  مشروعا   11 إلى  إضافة  التحتية،  وبنيته  املعهد  مرافق  لتحديث 
لرفع مستوى أداء املعهد وحتقيق الهدف املنشود من إنشاء مراكز بحثية 
متميزة في املجاالت ذات األولوية  للتنمية الوطنية . وتتراوح املدة الزمنية 
لهذه املشاريع بني 3 و10 سنوات، ومن املتوقع إجناز معظمها بحلول العام 

. 2020
ثانيًا- النشر العلمي:

بلغ هذا العام 312 منشورا علميا  منها64  ورقة علمية نشرت في مجالت 
علمية محكمة، باإلضافة إلى173  ورقة علمية قدمت خالل اللقاءات العلمية 

واملؤمترات العاملية، كما مت إصدار75  تقريرا علميا عن نشاطاته البحثية.
وتكنولوجيا«  »علوم  مجلة  ومنها:  الدورية،  اإلعالمية  العلمية  اإلصــدارات 
تسهم في رفع الوعي العلمي للمجتمع ، ونشرة »في املعهد« تستهدف تطوير 
العالقات االجتماعية بني العاملني والتقـرير السنوي يتضمن إجنازات املعهد 
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البحثية والتقنية واملساندة، إصدارات مطبوعة متنوعة يتم إصدار كتب وكتيبات 
وبروشورات للتوعية العلمية.

ثالثًا: التعاون العلمي:
اجلهات  مع  واستشارية  فنية  وخــدمــات  ملشاريع  جديدة  عقود  توقيع  مت 
املستفيدة،  وقد ترافق ذلك بتطوير قاعدة التعاون البحثي مع مؤسسات دولية 
زيارات  تنظيم   كما مت  معها.  وتعاون علمي  تفاهم  وتوقيع مذكرات  وإقليمية 
محلية  جهات  مع  وتواصل  تعاون  وتنسيق  وخارجية  محلية  جلهات  ميدانية 
التي  التحليلية  اخلدمات  إلى  باإلضافة  العلمية،  الوفود  واستقبال  وخارجية 
يقدمها للجهات احلكومية واخلاصة والفردية، واالتفاقيات العلمية والثقافية 
مراجعتها  في  املعهد  ويشارك  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  توقعها  التي مت 
ومتابعة تنفيذ جوانبها العلمية. وأدت الى توطيد وتطوير عالقات تعاون علمي 

مشترك  على املستويات كافة.
رابعًا: براءات االختراع واجلوائز:

بــارزاً جتلى فـي  البحثية حقق املعهد إجنــازاً  بالتزامن مع إجنــازات املعهد 
استكمال تسجيل )11( براءة اختراع خالل السنة احلالية  )2016 – 2017( 
االختراع  بــراءات  مكتب  في  التسجيل  طــور  في  اختراع  بــراءات   )7( وعــدد 
األمريكي، وحصد علي عدد )7( جوائز علمية، وهو ما يعكس التقدير للمعهد 

ومكانته ومستواه العلمي الرائد على كافة األصعدة. 
تنمية املوارد البشرية فقد شهد العام احلالي إجنازات، من أهمها: 

برامج البعثات: أنهى 9 مبتعثني دراستهم العلمية بنجاح، ويوجد حاليا45   -
مبتعثا )22 لدرجة الدكتوراه، 20 للماجستير و 3  للبكالوريوس(، كما مت 

إيفاد 17 في بعثات جديدة )7 لدرجة الدكتوراه و10 لدرجة املاجستير(
برنامج التدريب اخلارجي: شمل البرنامج إيفاد 62 متدربا جميعهم من  -

الكوادر الوطنية.
153 متدربا في  دورات  - البرامج  : شارك في  التدريب احمللية  برامج   

محلية بدولة الكويت.
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داخلية،  - تدريبية  دورة   95 وتنفيذ  تصميم  الداخلية: مت  التدريب  برامج 
استفاد منها 1123 من موظفي املعهد و 289 من العاملني في املؤسسات 

الوطنية احمللية ومن جهات إقليمية أخرى.
برامج التدريب أثناء العمل: شارك فيها 463 متدربا من املعهد، إضافة  -

إلى 19متدربا من خارجه.
هذا وإضافـة إلى البرامج التـدريبيــة الطالبيـة، الصيفــية لطــالب املرحلة 
الثانـوية )96 طالبا وطالبة( واجلـامعيـة )48 طالبا وطالبة( والبرامج التدريبية 
تسهم  والتي  وطالبة(،  طالبا   49( والتاسع  الثامن  الصفني  لطالب  الربيعية 
جميعها في توجيه الشباب للبحث العلمي وفي نشر الوعي العلمي لدى اجليل 

الناشئ.
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ديوان المـحاسبة
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ديوان المحاسبة 

> الصرعاوي خالل تسليم التقرير السنوي ألمير البالد 

 في السابع من يوليو من كل عام يحتفل ديوان احملاسبة بذكرى إنشائه في 
عام 1964 ومع صدور الدستور الكويتي في 11 نوفمبر عام 1962، الذي عنى 
بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون استقالله، حيث 
نصت املادة رقم »151« من دستور دولة الكويت على أن » ينشأ بقانون ديوان 
ويعاون  األمة،  مبجلس  ملحقاً  ويكون  استقالله  القانون  يكفل  املالية  للمراقبة 
في  وإنفاق مصروفاتها  الدولة  إيــرادات  في حتصيل  األمة  ومجلس  احلكومة 
حدود امليزانية، ويقدم الديوان لكل من احلكومة ومجلس األمة تقريراً سنوياً 
عن أعماله ومالحظاته«، وتنفيذاً لذلك فقد صدر القانون رقم 30 لعام 1964 

بتاريخ 7 يوليو بإنشاء الديوان.
اجلهات املشمولة برقابة ديوان احملاسبة

الوزارات واإلدارات واملصالح العامة التي يتألف منها اجلهاز اإلداري للدولة.. 1
البلديات وسائر الهيئات احمللية ذات الشخصية املعنوية العامة.. 2
الهيئات واملؤسسات واملنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها . 3

من الهيئات احمللية ذات الشخصية املعنوية العامة.
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الشركات واملؤسسات التي يكون للدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة . 4
50% منه أو تضمن لها حداً  األخرى نصيب في رأس مالها ال يقل عن 

أدنى من األرباح.
الشركات املرخص لها باستغالل أو إدارة مرفق من املرافق العامة للدولة أو . 5

املمنوحة امتيازاً الستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
التقارير التي يقدمها الديوان

نتائج . 1 متضمناً  برقابته  املشمولة  اجلهات  إلى  إرساله  يتم  دوري  تقرير 
الفترة  خالل  متت  التي  والتصرفات  األعمال  على  والتفتيش  الفحص 
الفحص  نتائج  على  ردها  بإرسال  تقوم  أن  كل جهة  ويجب على  املالية 

خالل شهر من تاريخ إبالغها إليها.
تقرير سنوي عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات . 2

التي تربط ميزانيتها  العامة  واإلدارات احلكومية والهيئات واملؤسسات 
بقوانني وحساباتها اخلتامية عن السنة املالية املنقضية ويقدم التقرير 
إلى رئيس الدولة ومجلس األمة ومجلس الوزراء ووزير املالية في موعد 

أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
تقارير خاصة يعدها الديوان عن التكليفات الرسمية التي تتم من قبل . 3

مجلس األمة أو مجلس الوزراء.
لسنة . 4  1 رقم  للقانون  املستثمرة طبقاً  األمــوال  تقرير نصف سنوي عن 

1993 بشأن حماية األموال العامة.
تقرير عن احلالة املالية للدولة يقدم سنوياً.. 5
تقرير بإجناز تكليف مجلس األمة عن العقود املخاطبة بأحكام القانون . 6

رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العموالت.
تقارير أخرى على مدار السنة في املسائل التي يرى رئيس الديوان أنها . 7

بدرجة من األهمية واخلطورة تستدعي سرعة النظر فيها.
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األنشطة الدولية لديوان احملاسبة

> الصرعاوي خالل توقيع اتفاقية ثنائية مع اجلهاز الهندي 

وعربية،  وإقليمية  دولية  رقابية  منظمات  في عدة  ديوان احملاسبة  يشارك 
في مجال  احلديثة  التقنيات  من  واالستفادة  واخلبرات  املعارف  لتبادل  وذلك 
املستوى  على  الديوان  فيها  يشارك  التي  املنظمات  تلك  أهم  ومن  الرقابة، 
الدولي، املنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا )اإلنتوساي( وهي منظمة يشارك 
عام  الديوان  إليها  أنضم  وقد  املتحدة  األمم  هيئة  في  األعضاء  الــدول  فيها 
1968، ويشارك الديوان في أنشطتها املختلفة وكذلك في العديد من جلانها 
املشّكلة التي تعمل على تطوير التوجيهات اخلاصة مبواضيع معينة مثل اللجنة 
املراجعة  لشئون  اإلنتوساي  عمل  ومجموعة  املعلومات  تقنية  لتدقيق  الدائمة 
البيئية واللجنة الفرعية للرقابة املالية واحملاسبة ومجوعة العمل املعنية بتدقيق 

املشتريات العامة.
وعلى املستوى اإلقليمي يشارك الديوان في عضوية املنظمة اآلسيوية لهيئات 
أنشطتها  ويسهم في دعم   ،1984 منذ عام  وذلك  )األسوساي(  العليا  الرقابة 
املختلفة حيث شارك في مجلس مديري املنظمة وعضوية إحدى جلانها الهامة 
وهي جلنة التدريب لفترتني متتاليتني وهو احلد األقصى الذي حدده النظام 
اإلقليمية  األسوساي  جلنة  عضوية  في  املشاركة  وكذلك  للمنظمة،  األساسي 

لشئون املراجعة البيئية. 
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للرقابة  العليا  لألجهزة  العربية  املنظمة  عضوية  في  الديوان  يشارك  كما 
املالية واحملاسبة )األرابوساي( حيث ساهم في تأسيسها عام1976، وله دور 
القدرات  تنمية  التنفيذي وجلنة  املجلس  املختلفة، خاصة  أنشطتها  فاعل في 
املخطط  البيئية وجلنة  املراجعة  لشئون  اإلقليمية  الفرعية  واللجنة  املؤسسية 
االستراتيجي وجلنة املعايير املهنية والرقابية، كما استضاف الديوان الدورة ال 
11 للجمعية العامة ملنظمة »االرابوساي« واالجتماعات املصاحبة خالل الفترة 

23-27 يونيو 2013 وترأس املنظمة خالل الفترة من 2013 - 2016.
وفي إطار األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يشارك الديوان 
في األنشطة املختلفة التي تهم دواوين املراقبة واحملاسبة بدول املجلس خاصة 
وتطوير  لتدريب  الدائمة  اللجنة  مثل  الفنية  اللجان  وكافة  التدريب  في مجال 
قواعد  مشروع  لدراسة  الفني  والفريق  الوكالء،  وجلنة  بالدواوين،  العاملني 
الدواوين  رؤساء  اجتماعات  في  الديوان  يشارك  كما  العليا،  لألجهزة  الرقابة 

التي تتم دورياً. 
ويحرص الديوان دائماً على دعم أنشطة تلك املنظمات الدولية من خالل 
استضافة العديد من االجتماعات واللقاءات التدريبية والعلمية وغيرها تأكيداً 

على دوره الفاعل في تلك املنظمات.
عالقة ديوان احملاسبة مبجلس األمة

ديوان احملاسبة هيئة مستقلة ملحقة مبجلس األمة، والرقابة املالية التي  �
الذي  الرقابي  العمل  من  العامة هي جزء  األمــوال  الديوان على  يباشرها 

يباشره مجلس األمة على السلطة التنفيذية.
يقدم رئيس ديوان احملاسبة إلى مجلس األمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر  �

من كل عام تقريراً سنوياً عن احلساب اخلتامي للسنة املالية املنقضية لكل 
من الدولة والهيئات واملؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانني يبسط 
التي  الديوان وبني اجلهات  تقع بني  التي  فيه املالحظات وأوجه اخلالف 
تشملها رقابته املالية، كما يقدم تقريراً كل ستة أشهر عن األموال العامة 
بشأن   1993 لسنة   1 رقم  القانون  من   )7( املادة  لنص  تطبيقاً  املستثمرة 
تقرير  تقدمي  يتم  األمة  مجلس  تكليف  على  وبناء  العامة،  األمــوال  حماية 
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سنوي عن العقود التي مت إبرامها وفقاً ألحكام األموال العامة، وبناء على 
تكليف مجلس األمة يتم تقدمي تقرير سنوي عن العقود التي مت إبرامها وفقاً 
ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العموالت التي تقدم 

في العقود التي تبرمها الدولة.
الديوان  � أن )يعني رئيس  الديوان على  إنشاء  املادة )34( من قانون  نصت 

مبرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس األمة وإقرار املجلس لهذا 
الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء( وكذلك يتم تعيني 
نائب الرئيس وفقاً لتلك اإلجراءات، كما نصت املادة )38( من ذات القانون 
على أن )يعني كل من وكيل الديوان والوكيل املساعد مبرسوم أميري بناء 
على ترشيح رئيس الديوان ومبوافقة رئيس مجلس األمة ومجلس الوزراء(.

رئيس كل من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة الشئون التشريعية  �
والقانونية مبجلس األمة عضو باللجنة العليا املشكلة برئاسة رئيس ديوان 
والتي تختص بشئون موظفي ديوان احملاسبة ولها الصالحيات  احملاسبة 
املقررة في القوانني واللوائح ملجلس الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية وديوان 

اخلدمة املدنية في شؤون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.
نصت املادة )75( من قانون إنشاء الديوان على أن )يضع رئيس الديوان  �

مشروع ميزانية الديوان باالتفاق مع رئيس مجلس األمة(.
ملجلس األمة أن يعهد إلى ديوان احملاسبة بفحص ومراجعة أي حساب أو  �

عمل آخر.
إجنازات الديوان خالل عام 2016

ونشاطاته  أبرز إجنازاته  يتضمن  كتاب سنوي  إعداد  الديوان على  يحرص 
السنة  واخلارجي، وخالل  املستوى احمللي  السنة سواء على  التي متت خالل 
املاضية أصدر ديوان احملاسبة عدة تقارير هامة منها ما يصدر بصفة دورية 
أو تقارير غير دورية إضافة الى تقدميه عدة دراسات ومبادرات تضاف الى 

حصيلة إجنازاته الرقابية وهي:
اجناز التقرير السنوي عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات  �

اجلهات احلكومية وحساباتها اخلتامية عن السنة املالية 2016/2015.
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تقارير متخصصة مبوجب املادة رقم )25( من قانون إنشائه رقم 30 لسنة  �
تكليفات  أما  الــوزراء،  مجلس  أو  األمــة  مجلس  تكليفات  في ضوء   1964

مجلس األمة فتنقسم الى قسمني دورية وغير الدورية:
أواًل: التكليفات الدورية:

االرتباط  � نقطة  على  واملراجعة  الفحص  نتائج  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 
في  وصدر   2015/6/30  -  1/1 من  الفترة  عن  البيئة  ملشاريع  الكويتية 

.2016/2/16
تقرير مبالحظات ديوان احملاسبة عن األموال املسـتثمرة للفترة من 7/1  �

إلى 2015/12/31 وصدر في 2016/3/16
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة تزويده بتقرير دوري عن  �

واحتاد  التعاونية  اجلمعيات  على  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  رقابة 
اجلمعيات وصدر في 2016/3/27.

إلى  �  7/1 من  للفترة  املسـتثمرة  األموال  ديوان احملاسبة عن  تقرير  ملحق 
2015/12/31 وصدر في 2016/5/18.

االرتباط  � نقطة  على  واملراجعة  الفحص  نتائج  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 
2015/12/31 وصدر في   -  7/1 الفترة من  البيئة عن  الكويتية ملشاريع 

.2016/5/25
تقرير ديوان احملاسبة عن األموال املسـتثمرة للفترة من 1/1 إلى 2016/6/30  �

وصدر في 2016/8/30
ثانيًا: التكليفات غير الدورية:

بيع  � بعمليات  اخلــاص  األمــة  مجلس  تكليف  بشأن  احملاسبة  ديــوان  تقرير 
من   %50 عن  يقل  ال  ما  لالستثمار  العامة  الهيئة  متتلك  التي  الشركات 

رأسمالها وصدر في 2016/3/17.
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة بشأن شاغلي الوظائف  �

القيادية في الوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة 
واملستقلة والشركات التابعة لها وصدر في 2016/3/31.
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اخلتامي  � واحلساب  امليزانيات  جلنة  طلب  بشأن  احملاسبة  ديــوان  تقرير 
والشئون  ــاف  األوق وزارة  عليها  تشرف  التي  املساكن  عن  األمــة  مبجلس 

اإلسالمية، وشركة ) رمي العقارية ( وصدر في 2016/4/11.
النصــاب ألعضـاء  � عــن  الزائـــدة  الساعات  عــن  ديــوان احملاســبة  تقريــر 

للتعليـم  العامـة  الهيئــة  ومعاهــــد  بكليـــات  والتدريــب  التدريس  هيئتي 
التطبيقي والتدريـب وصدر في 2016/5/4.

تقرير ديوان احملاسبة إلجناز طلب جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي في  �
املسندة  الديوان عن األنشطة واألعمال  برأي  اإلفادة  األمة بشأن  مجلس 
للهيئة العامة للصناعة التي ال تدخل في صميم عملها الصناعي، مع بيان 
مبا  مشفوعاً  واألعمال  األنشطة  تلك  إلسناد  املناسبة  احلكومية  اجلهة 

يؤيدها من قوانني صدرت بهذا الشأن وصدر في 2016/5/25.
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة حول الشكوى املقدمة من  �

العامة  الهيئة  رئيس  لالستثمار ضد  العامة  بالهيئة  العاملني  نقابة  رئيس 
لالستثمار وصدر في 2016/6/22.

تسويات  � متابعة  عن  األمــة  مجلس  تكليف  بشأن  احملاسبة  ــوان  دي تقرير 
للوزارات واإلدارات احلكومية للسنة  بالتقرير السنوي  الواردة  املالحظات 

املالية 2015/2014 وصدر في 2016/6/29.
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة حول تأثير تعدد املستويات  �

في  وصــدر  احلكومية  للجهات  اإلنشائية  املشاريع  تنفيذ  في  اإلشرافية 
.2016/8/11

ثالثًا: دراسات ومبادرات
إعــداد دراســات متخصصة ملوضوعات يرى  � ديــوان احملاسبة على  حرص 

من الضرورة إخضاعها للدراسة والتحليل الفني وإصدار تقارير منفصلة 
لها كمبادرات، وترسل تقاريرها ملجلس األمة أو مجلس الوزراء أو اجلهات 
املعنية املشمولة برقابة ديوان احملاسبة، وقد مت إجناز عدد من الدراسات 

الفنية، ويأتي من بينها على سبيل املثال ال احلصر: 
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الصبــــاح  � مبنطقة  الــوالدة  مستشفى  أداء  تقييم  توصيات  متابعة  تقرير 
الصحيــــة وصـدر فـــي 2016/1/12.

تقرير تقييم كفاءة وفاعلية إدارة التفتيش التعاوني بوزارة الشئون االجتماعية  �
والعمل وصدر في 2016/2/14.

العامة  � بــاإلدارة  التشغيلية  األنشطة  وفاعلية  كفاءة  تقييم  متابعة  تقرير 
للطيران املدني وصدر في 2016/2/22.

للجراحــات  � سـينا  ابــن  مستشفى  أداء  تقييـم  توصيات  متابعــة  تقريـر 
في  وصــدر  الثاني(  اجلــزء   - الصحية  الصباح  )مبنطقة  التخصصيـة 

.2016/2/28
تقريـر متابعــة توصيات تقييـم كفاءة وفاعلية األعمال واخلدمات بفرع الوكالة  �

البحرية التابع لشركة ناقالت النفط الكويتية. وصدر في 2016/2/28.
تقرير تقييم كفاءة وفاعلية أداء الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة وصدر  �

في 2016/3/13.
تقريـر متابعــة توصيات التدقيق البيئي على تصريف املخلفات السائلة في  �

مياه البحر، وصدر في 2016/4/20.
للرعاية  � العامة  أداء املؤسسة  تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية 

السكنية، وصدر في 2016/4/27.
وزارة  � بني  البرم  العقد  ومراجعة  نتائج فحص  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 

الصحة وشركة AETNA األمريكية إلدارة أعمال املكتب الصحي بواشنطن    
وصدر في 2016/5/11.

باألمانة  � بالنشاط االستثماري  املرتبطة  اإلدارية  النظم  تقييم كفاءة  تقرير 
العامة لألوقاف، وصدر في 2016/5/12.

الثروة  � حلماية  املبذولة  اجلهود  كفاءة  تقييم  عن  احملاسبة  ديــوان  تقرير 
السمكية من الصيد اجلائر، وصدر في 2016/5/30.

دراسة بشأن إنشاء نادي البولينغ الكويتي الرياضي، وصدر في 2016/6/21. �
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تقرير ديوان احملاسبة عن أثر استثناء بعض اجلهات احلكومية من تبعية  �
مشاريعها للجنة اختيار البيوت االستشارية، وصدر في 2016/6/30.

تقرير عن زيارة وفد ديوان احملاسبة للتدقيق على منحة دولة الكويت للمملكة  �
املغربية بإشراف الصندوق الكويتي للتنمية، وصدر في يوم 2016/7/4.

تقرير تقييم كفاءة وفاعلية أداء األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة،  �
وصدر في 2016/7/19.

األراضــي  � تخصيص  في  البيئية  اإلجـــراءات  وفاعلية  كفاءة  تقييم  تقرير 
الزراعية السكنية، وصدر في 2016/7/19.

في  � وصــدر  التعليمية،  العاصمة  منطقة  أداء  توصيات  متابعة  تقرير 
.2016/8/4

تقرير متابعة توصيات تقييم فحص النظم املطبقة في املختبرات احلكومية،  �
وصدر في يوم 2016/8/16. 

تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية خطط صيانة صهاريج التخزين  �
بشركة نفط الكويت، وصدر في 2016/8/17.

العام  � النقل  بشركة  التشغيلي  النشاط  أداء  تدقيق  توصيات  متابعة  تقرير 
الكويتية، وصدر في 2016/8/18.

تقرير عن زيارة وفد ديوان احملاسبة ملراجعة العمليات االستثمارية ملكتب  �
االستثمار الكويتي في لندن 2016، وصدر في 2016/9/6.

تقرير متابعة توصيات كفاءة خدمة البريد املمتاز بوزارة املواصالت، وصدر  �
في 2016/10/16.

التعليم  � البعثات اخلارجية بوزارة  تقرير متابعة تقييم كفاءة وفاعلية إدارة 
العالي وصدر في 2016/11/2.
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الهيئة العامة للرياضة
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قطاع الشئون املالية واالدارية
قطاع االنشاءات وصيانة املرافق

قطاع التخطيط والتطوير

إدارة العالقات العامة واإلعالم
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الهيئة العامة للرياضة

أنشئت الهيئة العامة للشباب والرياضة باملرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 
من  والغرض  1992م،  اغسطس   10 املوافق  هجري   1413 صفر   11 بتاريخ 
لهم  والرعاية  القوة  اسباب  وتهيئة  الشباب  بشئون  العناية  هو  الهيئة  إنشاء 
بتنشئة  الكفيلة  الوسائل  وتوفير  والفنية  واخللقية  البدنية  قدراتهم  وتنمية 
املواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز والئه للوطن كما تعنى 
برعاية احلركة الرياضية في البالد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها 
وفقا للمبادئ االوملبية والدولية، وفي عام 2015 صدر القانون رقم 2015/97 
لتصبح الهيئة العامة للرياضة هيئة مستقلة وتقدم خدمات من خالل قطاعاتها 

املختلفة .
قطاع الرياضة
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العديد من  بإجناز  للجميع  الرياضة  ادارة  الرياضة من خالل  قام قطاع    
بالواقع  االرتقاء  إلى  تهدف  والتي  فعالية   )160( عن  زادت  التي  الفعاليات 
التربية  وزارة  لطلبة  الفردية  لأللعاب  االولى  البطولة  :  ختام  منها  الرياضي 
الثانية  املرحلة  استضافة   ، فــوت(  بيبي   - بلياردو   - طاولة  تنس   – )بولينغ 
من السباق العاملي للدراجات الهوائية، بطولة املرحوم داوود عبد اهلل الداوود 
بطولة  التراياثلون،  لرياضة  االولــى  الكويت  بطولة  الهيئة،  ملوظفني  الثانية 
الشاطئية  الكويت  بطولة  االول،  للرعيل  الثالثة  والدومينو  والدامة  البلياردو 
على  للبراعم  االرضــي  التنس  بطولة  والطائرة،  السلة  لكرة  االولــى  املفتوحة 
مالعب االحتاد الكويتي للتنس، بطولة كرة احملافظات االولى لكرة السرعة ، 
بطولة طائرة الهيئة الرمضانية ، بطولة البلياردو )فردي( الرمضانية، بطولة 
تنس الطاولة الرمضانية املفتوحة ، بطولة دورة البراعم لكرة القدم الرمضانية، 
بطولــة الهيئــة التدريســية )ملوجهــات ومعلمــات التربيــة البدنيــة - بنــات علــى 
لألطفال،  الرمضانية  الرياضية  الصحة  حملة   ، التعليميــة  املناطــق  مســتوى 
لإلعالميني،  القدم  لكرة  الرمضانية  الصادق   االمــام  مسجد  شهداء  بطولة 
مركز  للمواهب  السادسة  الرمضانية  ،البطولة  املفتوحة  االسكواش  بطولة 
العاصمة للبولينغ بنني، املهرجان الرياضي الترفيهي العائلي لنادي فتيات العيون 
الرياضي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة الصيفية، البطولة الثالثة للسفارات 
والبعثات الدبلوماسية ،بطولة كرة القدم رجال، بطولة البلياردو والبيبي فوت 
والبالي ستيشن، بطولة كرة السلة ، بطولة الطائرة محافظة اجلهراء، بطولة 
امير القلوب االولى للمكفوفني  ، بطولة دوري كرة القدم لألندية املدرسية بنني، 
املنا  االسكواش، ومهرجان عيالنا  بطولة   ، الــوزارات  ،دوري  ماراثون سبارك 
واملاراثون الرياضي الثانوي، كما مت افتتاح العديد من املراكز املشتركة للتدريب 
بني الهيئة ووزارة التربية التي شارك فيها أكثر من 1200 طالب،كما قامت إدارة 
الطب الرياضي بتنظيم دورات مختلفة في التوعية الصحية والتغذية الرياضية 

وعالج اصابات املالعب.
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قطاع الشئون املالية واالدارية
إعادة توزيع املوظفني العاملني في كافة القطاعات على الوحدات التنظيمية 
املعتمدة من مجلس اخلدمة املدنية وإدراج بيانات املوظفني العاملني على بند 
املكافآت على النظم املتكاملة لديوان اخلدمة املدنية ومت استحداث مناذج تقييم 
الكفاءة السنوية وفق ما نص عليه قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2006/36 
ومت استحداث منوذج اإلنذار الرسمي لإلخطار بإنهاء خدمات املوظفني املستعان 
بهم على بند املكافآت ومت حتديث العديد من النماذج املستخدمة بالهيئة مثال: 
العودة و  الرسمي ، طلب اإلجازات وإقرار  التصريح الشخصي، والتصريح   (
تقييم الكفاءة اإلسترشادي ، التكليف بالعمل اإلضافي  ... إلخ( ومت منح دورات 
تدريبية وبرامج تأهيلية داخلية ملوظفي إدارة املوارد البشرية في قانون ونظام 
اخلدمة املدنية ومتت إعادة هيكلة اإلدارة وتقسيمها وعمل مكتب لالستقبال 
الهيئة  إنشاء  الصادرة منذ  القرارات  املراجعني وإدخال جميع  للحد من عدد 
 ( للتعيني  للمرشحني  املقابالت  وعمل جلنة  اآللي  النظام  على  تاريخه  وحتى 
كويتي، غير كويتي ، استعانة بخبرات ( ، ومن لم ميض على تعيينهم سنة واختيار 
أفضل الكوادر  وتفعيل دور اللجنة الفنية لرفع املستوى الوظيفي وإعمال دورها 
الشروط  توافر  التأكد من  بعد  القانوني ورفع املستوى بشكل مباشر  بالشكل 
دون احلاجة لكتب طلب رفع املستوى وإدخال العقوبات التأديبية ،واالنقطاعات 
بدون عذر على النظم املتكاملة لديوان اخلدمة املدنية وتفعيل القواعد القانونية 
فيما يتعلق بندب املناصب اإلشرافية ، وإعمال قواعد املفاضلة بني املرشحني، 
اخلاصة  امللفات  وترتيب  تنظيم  واعــادة  املوظفني  شئون  جلنة  على  والعرض 
ــواردة  ال املــراســالت  حلفظ  الكتروني  نظام  استحداث  ومت  الهيئة  مبوظفي 
والصادرة ومت ادخال كافة اجازات العاملني على بند املكافآت بالنظام املتكامل 

لديوان اخلدمة املدنية.
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قطاع االنشاءات والصيانة واملرافق

والصيانة إلستاد جابر األحمد  والتشغيل  اإلدارة  بابرام عقد  الهيئة  قامت 
الدولي بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية والذي مت فيه تطبيق املعايير 
العاملية في إدارة االحداث الرياضية باإلضافة الى اعداد برامج الصيانة الدورية 
والوقائية للحفاظ على كفاءة وجاهزية املنشاة الستقبال الفعاليات واالنشطة 
الرياضية كما قامت الهيئة بابرام عدد )3( عقود صيانة شاملة للمناطق االولى 
والثانية ومبنى الهيئة وذلك لتوفير اعمال الصيانة والتجهيز لهذه املرافق ، اما 
فانه  النموذجية  الرياضية  للساحات  و  الثالثة  للمنطقة  الصيانة  عقود  بشأن 

جاري االنتهاء من اجراءات ترسيتها في اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.
ومن منطلق حرص الهيئة على توفير املنشآت الرياضية والبنية التحية للهيئات 
الرياضية واملرافق التي تخدم شرائح املجتمع املختلفة لتشجيعهم على ممارسة 
الرياضة والتي تساهم في احلفاظ على الصحة وحتقق النمو البدني السليم ، 
واسترشاداً بالتطور امللحوظ في التصاميم املعمارية للمنشآت الرياضية العاملية 
فقد مت األخذ بعني االعتبار بأن تكون التصاميم املقترحة للمنشآت الرياضية 
اجلديدة ذات شكل مميز يتماشى مع الرقي الفكري واحلضاري لدولتنا، وجاري 
حالياً القيام بأعمال التصميم لعدد )17( مشروع فعلي سبيل املثال: ) استاد 
بنادي  صاالت  مجمع   - الفحيحيل  استاد  الصليبخات-  بنادي  املبارك  جابر 
كاظمة -مجمع أحواض سباحة بنادي اجلهراء - مجمع صاالت بنادي سلوى 
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الصباح - االحتاد الكويتي للسباحة - استاد صباح السالم لكرة القدم ( ، كما 
مت توقيع عقد تصميم استاد محمد احلمد وعقد وتنفيذ مجمع صاالت رياضية 

بنادي القادسية الرياضي.
قطاع التخطيط والتطوير

مت توقيع اتفاقية بني الهيئة العامة للرياضة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بهدف  وذلك  التخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  بالتعاون مع   UNDP
إدارات  للعديد من  تطبيقية  وبرامج  داخليا ووضع خطط عمل  الهيئة  تطوير 
الهيئة عن طريق شركات عاملية متخصصة في مجاالت )ادارة االصول، حوكمة 
نظم املعلومات ، الرياضة للجميع ، الهيكل التنظيمي ، تسويق خدمات و برامج 
الهيئة(وبالتعاون والتنسيق مع املكتب االستشاري العاملي McKinsey مت وضع 
و مت  للتطبيق  بدائل جاهزة  تتضمن عدة  للرياضة  العامة  للهيئة  استراتيجية 
للرياضة  العامة  الهيئة  ادارة  مجلس  من  الدراسة  من  االول  اخليار  اعتماد 
وتطوير و تدريب 465 موظف بالهيئة من خالل خطة شاملة لتدريب و تطوير 
الكوادر الوظيفية سواء بإقامة او املشاركة في 82 برنامج تدريبي باإلضافة الى 
تدريب 71 طالب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و مختلف اجلهات التعليمية 
بالدولة  من خالل برامج التدريب امليداني كما ان مركز نظم املعلومات ألول 
مرة منذ انشاء الهيئة يتم استحداث عدد من اخلدمات االلكترونية و برمجة 
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و تفعيل اخلدمات في املوقع االلكتروني مثل )عضوية االندية ( بالتعاون مع 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية وحجز عضوية بيوت الشباب وربطها مع البوابة 
اإللكترونية بالتنسيق مع اجلهاز املركزي  لتكنولوجيا املعلومات وبرنامج جرد 
االلكترونية  االجــراءات  نظام  تطوير  و  الرياضية  التفرغات  نظام  و  االصــول 
 143 االستثمار  الئحة ضوابط  وتفعيل  املخططات  و  الوثائق  ارشفة  وبرنامج 
الرياضية مما  األندية   في   استثمارية جديدة  انشطة  واضافة   2015 لسنة 
انشاء  الئحة  مشروع  اعــداد  االستثمارية،  العملية  نطاق  توسيع  في  ساهم 
مرافق  لتأجير  الئحة  واعــداد  الرياضية  باألندية  والتسويق  الدعاية  شركات 
الهيئة واستاد جابر، جتديد بعض العقود االستثمارية بالهيئات الرياضية بقيم 
اعلى مما سبق ، استحداث آلية جديدة لالستثمار باملرافق التابعة للهيئة مما 
السابقة في  100% عن االعــوام  االيــرادات االستثمارية  بنسبة  ساهم بزيادة 
الهيئة العامة للرياضة وتسويق خدمات وانشطة الهيئة من خالل املشاركة في 
معرض االستقالل 56 ومعرض املسئولية االجتماعية  و اقامة ندوة االستثمار 
حتت رعاية معالي وزير الشباب،كما مت توقيع عقود 5 اكادمييات عاملية مبراكز 
الشباب و الساحات التابعة للهيئة في املناطق السكنية، وترسيه 3 كافتريات 
مبواصفات عاملية مبراكز الشباب خلدمة الشباب و تطوير اخلدمات املقدمة.  

إدارة العالقات العامة واإلعالم
قامت إدارة العالقات العامة واإلعالم بتغطية كافة االنشطة والفعاليات التي 
تقوم بها الهيئة العامة للرياضة الى جانب الدور الكبير في القيام  باألنشطة 
واملشاركة في  الهيئة  داخل  بالدم  والتبرع  املسنني  دار  :زيارة  االجتماعية مثل 
املوروث الشعبي واستقبال ابطال الكويت احلائزين على اجنازات مشرفة خارج 
البالد، كما تقوم االدارة  بالتعاون مع اجهزة اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء 
بالدولة بتغطية كافة االنشطة والبرامج والفعاليات، وجتهيز مقر لإلعالم املرئي 

واملسموع باإلضافة إلى مواقع االتصال.
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