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حضرة صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير دولة الكويت

حفظه الله ورعاه
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سمو 

الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
ولي العهد
حفظه الله
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سمو 

الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله
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مقدمة
سبحانه  الله  الى  نتضرع  بدء  ذي  بادئ 
وتعالى شاكرين له نعمة األمن واألمان لدولتنا 
احلبيبة الكويت ولشعبها األبي وللمقيمني على 
املفدى حضرة  أميرنا  راية  الكويت حتت  أرض 
اجلابر  االحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب 
عهده  ولي  وسمو   ، ورعاه  الله  حفظه  الصباح 
حفظهما  الوزراء  مجلس  رئيس  وسمو  األمني 
الله ، ونفتخر ونحن نصدر هذا الكتاب السنوي 
لنحفل باألنشطة املضيئة واالجنازات املتحققة 
في تاريخ ومسيرة دولتنا احلبيبة الكويت دولة 

العطاء والرخاء واألمن واألمان والدميقراطية احلقة ، عاما بعد عام في مجاالت 
ومناحي احلياة كافة، مبا متثله من عنوان ذا داللة ملموسة على قوة وارادة 
الشعب الكويتي في السعي نحو التطور والنماء ، قيام وزارة االعالم بحمل رسالة 
اعالمية كويتية متواصلة مبدأها الشفافية وتبيان املعلومة املتاحة للجماهير ، 
لذا تسعى الوزارة جاهدة تقدميها عاما بعد عام لتظل الكويت باجنازاتها لؤلؤة 
العالم في شراكة القطاعات املختلفة  مضيئة وواحة أمن وأمان على خارطة 
في الدولة من أجل حتقيق جناح تلك االجنازات التي تدخل ضمن استراتيجية 
النهضة الشاملة للدولة التي لقبها العالم بأنها مركزا للعمل االنساني ووصف 
العالم  دول  شعوب  انظار  محط  فأصبحت   ، االنساني  العمل  بقائد  أميرها 

قاطبة .
وفي  العليا  السياسية  القيادة  ورؤى  بحكمة  الكويت  دولة  استطاعت  لقد 
اجلابر  االحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  مقدمتها 
الصباح حفظه الله ورعاه  وسمو ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر 
 – الوزراء  رئيس مجلس  الصباح  احلمد  املبارك  جابر  الشيخ  وسمو  الصباح 
املنصرم 2014- املالي  العام  تنموية خالل  حتقيق معدالت   – الله   حفظهما 
الكتاب  يوثقها  والتي  للدولة  الرسمي  النشاط  أصعدة  مختلف  على   2015
السنوي الثامن واألربعون – الصادر عن وزارة االعالم – حيث تضع بصماتها 
الواضحة باجنازات ماثلة للعيان تعزز التوجه الوطني نحو رفعة كويتنا العزيزة 
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على مستوى العمل احلكومي الشامل على إجنازات وزارات ومؤسسات الدولة 
في كافة القطاعات التي واكبتها جناحات وابداعات أبناء وبنات الكويت داخليا 
وخارجيا لتكتمل منظومة االجناز الوطني اجلاد من اجل اعالء راية الكويت 

في كل مكان .
ان وزارة االعالم وهي تشرف بتقدمي هذا التوثيق السنوي ألنشطة وجهود 
تضمه  مبا  التوالي  على  واألربعني  الثامن  للعام  الدولة  مؤسسات  واجنازات 
انه  تؤكد  والصور  والبيانات  باالرقام  صفحاته من جناحات واجنازات موثقة 
ماكانت لتتحقق تلك االجنازات لوال التعاون الوثيق والتنسيق املستمر فيما بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية اللتني كانتا مبثابة األرضية الصلبة املستقرة 
أضحت  التي  التنمية  خطة  ملشاريع  والرقابة  واملتابعة  التنفيذ  انظمة  لتفعيل 
ونوثقها كاحدى  الداخلي واخلارجي  املستويني  بها على  ونفتخر  للعيان  ماثلة 
ثمار هذا التعاون خلدمة الوطن واملواطنني طوال السنة املالية 2015/2014  
على الرغم من التطورات الدراماتيكية املتالحقة التي شهدها العالم من حولنا 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. 
 حتية اجالل وتقدير للجهود الوطنية التي بذلت من قبل اجلهات احلكومية 
سبق  الذي  العام  في  اجنازه  مت  ملا  استكماال  االجنازات  هذه  وانتجت  كافة 
واستشرافا ملا يتم التخطيط الجنازه في العام التالي ومترجما ملشاريع التنمية 
الطموحة التي تتبناها احلكومة املوقرة في شتى صور وأشكال التنمية الشاملة 
والفكرية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املستويات  على  واملستدامة 
وملس  ثمارها  الكويتي  املواطن  قطف  والتي  واخلدمية  والشبابية  والثقافية 

آثارها االيجابية على حياته اليومية وتطلعاته املستقبيلة .
التوثيق  هذا  اصدار  في  ساهم  من  لكل  االمتنان  وعظيم  الشكر  وجزيل 
السنوي ) الكتاب السنوي الثامن واألربعون ( من كوادر وزارة االعالم جلهودهم 
في اجناز هذا الكتاب املوثق بالبيانات تعبيرا عن معاني الوفاء والوالء واالنتماء 

الوطني للكويت وقيادتها السامية .
والله ولي التوفيق

سلمان صباح السالم احلمود الصباح
وزير االعالم ووزيرالدولة لشئون الشباب
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تـواريـخ وأحـداث
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تـاريــخ وأحــــداث

2800ق.م
2500 ق.م

1650م
1711م
1713م
1716م
1745م

1757م
1762م
1765م
1783م
1798م

1812م

1814م
1831م
1859م
1866م
1866م

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

إقامة أول حصن على ارض الكويت على يد عقيل بن عريعر
وصول آل الصباح الى الكويت .

تأسست مدينة الكويت حتت اسم  » القرين «  .
استقرار العتوب في الكويت. 

جتديد أول مسجد في الكويت وكان يحمل اسم بن بحر وأسسه 
عبد الله بن بحر.

اختيار الشيخ صباح األول  أول حاكم  للكويت حتى »1762« .
بداية حكم الشيخ عبد الله  »  1762  -  1812 « . 

أول تعداد تقديري لسكان الكويت بواقع عشرة آالف نسمة .
انتصار الكويت على بني كعب في موقعة  »  الرقه البحرية«.  

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

تولى الشــيخ جابــر بن عبـد الله بن صبــاح احلكــم  »جــابراألول« 
)جابر  لقب  حيث  كـــرمه  بشدة  اشــتهر  وقــد   1859  -  1812

العيش(. 
بناء السور الثاني وطوله 2300  متر  . 

 انتشار الطاعون في الكويت في شهر يونيو .  
تولى الشيخ صباح بن جابر احلكم  )1859 - 1866(  .

بداية حكم الشيخ عبد الله بن صباح  )1866 - 1892( .
أصدر الشيخ عبد الله بن صباح  »  الثاني  «  أول عملة كويتية 

لكنها لم تستمر طويال . 
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1892م

1897 م

1899 م
1899 م

1901 م

1904 م
1904 م

1910 م
1911 م

1912 م
1913 م
1913 م
1913 م

1913 م

1913 م
1914 م

تولى الشيخ محمد بن صباح احلكم في الكويت حتى عام 1896م 
ولقب  »  بأسد اجلزيرة  «.

غزو  إبراهيم  بن  الله  عبد  بن  يوسف  الكويتي  التاجر  محاولة 
الكويت برا في 30 يونيو .  

 إنشاء أول دائرة في الكويت وهي دائرة اجلمارك  . 
الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع احلكومة البريطانية 

في 23 يناير واستمرت حتى عام 1961م  . 
العزيز  وعبد  الصباح  مبارك  الشيخ  بني    » »الصريف  موقعة 

الرشيد في  17 مارس . 
 بناء قصر السيف  . 

تعيني أول معتمد سياسي بريطاني في الكويت )الكولونيل جي 
نوكس(.

اإلرسالية األمريكية تؤسس مركزا طبيا في الكويت .
مدرسة  أول  وهــي  ديسمبر   24 فــي  املباركية  املــدرســة  افــتــتــاح 

نظامية.
إنشاء خط للتلغراف الالسلكي في الكويت.

عام الطفحة: التسمية بسبب الرقم القياسي لعدد سفن الغوص.
بناء أول مستشفى في الكويت من قبل اإلرسالية األمريكية .

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

وزارة  بها  حتتفظ  رسمية  كوثيقة  للكويت  خــارطــة  أول  رســم   
اخلارجية البريطانيه في ملفاتها . 

إجراء أول مسح جيولوجي في الكويت .
تقرر إبدال العلم التركي بعلم خاص بالكويت يحمل اللون األحمر 

وفي وسطه كلمة كويت باللون األبيض .
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1914 م
1915 م
1916 م
1917 م
1917 م

1919 م 
 1920 م
1920 م
1920 م
1921 م
1921 م
1922 م

1922 م
1922 م
1922 م

1924 م
1924 م
1924 م
1925 م
1927 م
1928 م

عقد أول مؤمتر دولي في الكويت  »  مؤمتر الصبيحية «.  
تقلد جابر بن مبارك الثاني احلكم حتى 1917 م .  

عقد في عهد الشيخ جابر مؤمتر الكويت في 23  نوفمبر .  
بداية حكم الشيخ سالم الصباح حتى عام 1921م . 

تأسيس أول مدرسة لتعليم اللغة اإلجنليزية في الكويت أنشأتها 
اإلرسالية األمريكية  . 

افتتاح مستشفى النساء في الكويت  . 
خاضت الكويت معركة  »  حمض « مع زعيم مطير 16 مايو. 

في 24 مايو بناء السور الثالث ويبلغ طوله اكثر من 5 أميال  . 
موقعة اجلهراء بني الشيخ سالم املبارك وفيصل الدويش.

اختيار الشيخ أحمد اجلابرالصباح حاكما للكويت .
 تأسيس املدرسة األحمدية .

وصل عدد سفن الغوص الكويتية  )800( سفينة يعمل عليها )10( 
آالف غواص وبحار  . 

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

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

في 30 أبريل افتتح النادي األدبي. 
ظهر أول علم للكويت من اللون األحمر وفي وسطه كلمة كويت.

صدور قانون يحظر استيراد العبيد. 
أول بعثة طالبية للدراسة في اخلارج الى بغداد. 

إنشاء أول مطار في الكويت خلف بوابة الشعب  »  البريعصي«
في 28 يناير بدء موقعة الرقعي بقيادة الشيخ علي السالم الصباح. 
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1928 م

1930 م
1934 م

1934 م

1934 م
1934 م
1935 م
1936 م
1937 م
1937 م
1938 م
1938 م

1939 م
1939 م

1939 م

1939 م
1940 م

1940 م  

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

تأسست بلدية الكويت في عهد الشيخ أحمد اجلابر الصباح .
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 . 

سنة  »  الهدامة  «  تهدمت منازل الكويت نتيجة هطول األمطار 
الغزيرة في الكويت في 7  ديسمبر  . 

تأسيس شركة الكهرباء األهلية  . 
إجراء أول عملية انتخابية الختيار أعضاء املجلس البلدي  . 

 في أبريل برزت مدينة االحمدي  . 
أول مجلس لدائرة املعارف  . 

حفر أول بئر في بحرة  . 
 تأسيس دائرة األمن العام . 

 أول مدرسة نظامية للبنات  )1937 - 1938( .
 في 22 فبراير أظهرت عمليات احلفر األولى في حقل برقان 

بوادر تبشر بوجود كميات كبيرة من النفط  . 
 تشكيل املجلس التشريعي الثاني بالكويت  . 

 إنشاء دائرة األمن العام برئاسة املرحوم الشيخ علي  اخلليفة 
الصباح  . 

تأسيس شركة  )ماء الكويت( بواسطة السفن الشراعية لتنظيم 
عملية نقل وتوزيع املياه 

تأسيس دار األيتام 
بداية بناء املستشفى األميري الذي افتتح في   أكتوبر 1949م 

مت حفر آبار للماء املالح في برقان  . 
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 1940 م

1941 م  
 1942 م
1942 م
1942 م
1945 م
1946 م
1946 م
1946 م
1947 م
1947 م
1948 م

1948 م

1948 م

1949 م
1949 م
1950 م
1950 م
1951 م
1952 م
1953 م

أضيفت كلمة  »  ال إله إال الله محمد رســول الله  « على علم 
الكويت .

اكتشاف مصدر للمياه الصليبية  . 
توقف احلفر بسبب احلرب العاملية الثانية كإجراء وقائي مؤقت. 

اكتشاف املاء في العبدلي .
 افتتاح أول بنك في الكويت  )البنك الشاهي البريطاني(.

عودة عمليات التنقيب عن النفط .
في 30 يونيو أرسلت أول شحنة من نفط الكويت اخلام .  

إنشاء أول خط للشحن البحري .
إصدار أول مجلة مدرسية في الكويت  »  مجلة الطالب « . 

تأسيس أول فندق في   الكويت وهو فندق  »  شيرين « .
استخدمت إدارة املعارف أول  » مطبعة « . 

بدء بناء مدينة االحمدي   التي اشتق اسمها من مؤسسها الشيخ 
أحمد اجلابر الصباح .

صدرت مجلة  »  كاظمة « في شهر يوليو كصحيفة شهرية أدبية 
اجتماعية .

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

افتتاح املستشفى األميري في أكتوبر. 
أنشئت أول مصفاة للتكرير في الكويت مبدينة األحمدي. 

بداية حكم الشيخ عبد الله السالم في فبراير  )1965-1951(.
 تشغيل معمل تقطير مياه البحر. 

انطالق اإلذاعة الكويتية في أوائل 1951م .
تأسيس أول نادي رياضي  في الكويت – »النادي   األهلي « .

أول محطة لتكرير املياه.
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إنشاء محطة التجارب الزراعية.
تأسست شركة طيران اخلطوط اجلوية الكويتية في شهر مارس. 
في  رسمية حكومية  كجريدة   » اليوم  الكويت   « مجلة   صــدرت 

11ديسمبر . 
اكتشاف النفط في حقل الروضتني  . 

هدم سور الكويت واإلبقاء على بواباته فقط  .   
أجري أول تعداد للسكان في الكويت  . 
مت بناء أول ناقلة كويتية للنفط اخلام  .

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

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

صدر أول عدد من مجلة العربي في ديسمبر .
وصول أول ناقلة نفط كويتية  »  كاظمة «  مليناء األحمدي .

افتتاح الرصيف الشمالي .
أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح أول مرسوم أميري  يقضي 

بتعيني  رؤساء لدوائر احلكومة .
صدر مرسوم بقانون ينص على أن الدينار هو وحدة النقد الكويتي.

تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.
تأسيس ميناء الشويخ .

إلغاء معاهدة سنة 1899م مع بريطانيا .
انضمام الكويت في 20 يوليو الى جامعة الدول العربية.

إصدار القوانني والتشريعات املنظمة ملختلف مرافق احلياة في 
26 أغسطس . 

في 7 سبتمبر رفع العلم اجلديد في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.
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للتنمية  الدولي  الصندوق  إنشاء  قانون  نوفمبر صدور   20 في   
الزراعية .

  إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في 31 ديسمبر. 
 بداية احلركة التعاونية بصفة رسمية في الكويت  .  

في 11 نوفمبر صدر دستور الكويت  . 
الى ثالث  الكويت  بتقسيم  الذي يقضي  األميري  املرسوم  صدر 

محافظات . 
 تشكيل أول وزارة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح .

افتتاح مستشفى الصباح .
افتتاح املجلس التأسيسى في 20 يناير  . 
في 29 يناير افتتاح أول مجلس لألمة  . 

انضمام الكويت الى عضوية منظمة األمم املتحدة في 15 مايو 
لتصبح العضو  )111( في أسرة املجتمع الدولي  . 

في مايو صدر أول عدد من مجلة الكويت مجلة نصف شهرية 
السالم  الــلــه  عبد  الشيخ  الكويت  أمــيــر  تــوفــى  نوفمبر   24 فــي 

الصباح. 
بداية حكم الشيخ صباح السالم 1965 - 1977م . 

تأسست جمعية الهالل األحمر الكويتي  في 10 يناير  . 
االقتصادي  للتخطيط  مستقلة  كمؤسسة  الكويت  معهد  إنشاء 

االجتماعي في الشرق األوسط. 
افتتاح جامعة الكويت في 27 نوفمبر  . 

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

 تأسيس منظمة املدن العربية في  15 مارس 
تأسيس بنك الكويت املركزي في يونيو. 
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للبترول    العربية املصدرة  اتفاقية بإنشاء منظمة األقطار  إعالن 
)أوابك(.

استخدام اجلزيرة الصناعية .
افتتاح محطة أم العيش األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية 

في 27 أكتوبر  . 
تخرج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية  . 

تشغيل أول وحدة تقطير في  محطة الشعيبة اجلنوبية  .
إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 17 يوليو.

إنشاء بنك الكويت الصناعي  . 
تشكيل املجلس األعلى للبترول  . 

إنشاء وزارة اإلسكان  . 
التوقيع في أول ديسمبر على اتفاقية سيطرة الكويت على الثروة 

النفطية  . 
صدور مرسوم بإنشاء وكالة األنباء الكويتية – كونا في  أكتوبر. 
تصديق الكويت على اتفاقية إنشاء  » صندوق النقد العربي«.  

الكويت  مؤسسة  بإنشاء  ديسمبر   12 في  أميري  مرسوم  صدر 
للتقدم العلمي  . 

إصدار قانون التأمينات االجتماعية للكويتيني  . 
في 31 ديسمبر عني الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح أميرا 

للكويت  . 
 تأسيس شركة نفط الكويت  )شركة مساهمة كويتية(.  

تزكية الشيخ سعد العبد الله السالم في31 يناير وليا للعهد. 
صدور أمر أميري في 8  فبراير بتعيني الشيخ سعد العبد الله 

رئيسا ملجلس الوزراء  . 
تغيير السالم األميري بالنشيد الوطني احلالي  . 
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إنشاء  »  النادي الكويتي للمعاقني  «  في أوائل العام. 
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء »  محافظة اجلهراء « محافظة 

رابعة.
إنهاء االتفاقية املعقودة مع شركة الزيت األمريكية  . 

صدور مرسوم أميري بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية  في 27  يناير.
 التوقيع في أبو ظبي في 25مايو على النظام األساسي  ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي. 
افتتاح أول جسر حديدي يربط جزيرة بوبيان  بأرض الكويت. 

افتتاح املبنى اجلديد » ملتحف الكويت الوطني « في 24 فبراير. 
 في 30  نوفمبر أنشئ  »  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية«.  
اخلليجي  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 طريقه إلى قصر السيف في 25 مايو . 
في 16 فبراير افتتاح القبة السماوية مبتحف الكويت الوطني.

في 8  يونيو الشيخ جابر األحمد يفتتح  »  املسجد الكبير  « . 
بقيمة  الكويتية اجلديدة  النقدية  الورقة  فبراير طرحت    9 في 

عشرين دينارا للتداول  . 
افتتاح مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس في الكويت  يوم 26 يناير.   

 افتتاح » مركز الطب اإلسالمي « في21 فبراير .

افتتاح » منتزه اخليران السياحي « في23فبراير .
في 22 فبراير افتتاح  » الواجهة البحرية «  برعاية الشيخ جابر 

األحمد. 
افتتاح مشروع  »  ساحة الصفاة  «  في 29 فبراير  . 

افتتاح املبنى اجلديد  » ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي «   حتت 
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رعاية سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في  18 مارس  . 
خطف الطائرة الكويتية »اجلابرية « في 5 أبريل ملدة 16 يوما . 

في 20 أبريل افتتاح مبنى  »  قصر العدل  «  برعاية الشيخ جابر 
األحمد الصباح  . 

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

سموه »رئيسا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي« في دورته اخلامسة. 
» عيد الشجرة  «  في الكويت 15 أكتوبر  . 

صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء محافظة الفروانية محافظة 
خامسة  .  

االجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس. 
في 5 أغسطس وجه الشيخ جابر األحمد الصباح كلمة إلى الشعب 

الكويتي بعد العدوان اآلثم الذي تعرضت له البالد . 
في 27 سبتمبر خطاب تاريخي ألمير دولة الكويت الشيخ جابر 

األحمد الصباح أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  . 
قيادته  حول  الشعب  والتحام  جدة  في  الكويتي  الشعبي  املؤمتر 

الشرعية من 13 إلى 15 أكتوبر . 
 مجلس األمن يحدد 15 من يناير كآخر موعد النسحاب القوات 

الغازية من دولة الكويت وإال واجهت احلرب  . 
في 17يناير بداية حرب حترير الكويت )الضربة اجلوية(.  

في 24  فبراير بداية احلرب البرية لطرد املعتدي الغاشم  . 
في 26 فبراير مت حترير الكويت من براثن العدوان اآلثم  . 

14 مارس وصول الشيخ جابر األحمد الصباح إلى أرض الكويت احملررة.  
20مارس ابتدأت عمليات إطفاء آبار النفط التي أشعلها العدو 

بعد اندحاره  . 
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في27 يوليو مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام بعد التحرير.
24أغسطس الشيخ جابر األحمد الصباح يضيء شعلة 

افتتاح العام الدراسي  . 
في 28   سبتمبر سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح  يلقي 

خطابا تاريخيا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .  
في30 سبتمبر املوعد األخير الستبدال عملة النقد القدمية والتي 

أوقف البنك املركزي التعامل بها  . 
في 6 نوفمبر سمو األمير جابر االحمد يرعى احتفال إطفاء آخر 

آبار النفط املشتعلة  .  
التحرير  بعد  التعاون اخلليجي  لدول مجلس  أول مؤمتر  انعقاد 

على أرض الكويت في 23 ديسمبر  . 
في 5 أكتوبر مت إجراء أول انتخابات بعد التحرير الختيار أعضاء 

مجلس األمة املوقر  . 
20 مايو جلنة تخطيط احلدود بني العراق تنتهي من تقرير ترسيم احلدود. 
في 27 يونيو أصــدر مجلس األمــن قــراره رقم )833( للترحيب 

بقرارات جلنة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق  . 
في 13أبريل صدور مرسوم بقبول استقالة خمسة وزراء في التشكيل 

الوزاري الصادر في أكتوبر1992وبإعادة تشكيل احلكومة. 
العراقي  الثورة  قيادة  اعتراف من مجلس  نوفمبر صدر  في 10 
بسيادة دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.  

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

الكويت  . 
األمم  باحتفاالت  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  مشاركة 

املتحدة بالذكرى اخلمسني إلنشائها في )24 أكتوبر( . 
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الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  سمو  اخــتــيــار  ديسمبر   26 فــي 
»شــــخصية العام اخليريــــة«  في أضخم استطالع للرأي   قامت 
ماليني   5 ومبشاركة  والتسويق  لإلعالم  املتحدون  مؤسسة  به 

مواطن عربي  . 
القمة  فــي  الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  مشاركة  ديسمبر   7
القطرية  العاصمة  في  أقيمت  التي  عشر  السابعة  اخلليجية 

»الدوحة « .  
املتحدة  الواليات  إلى  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  زيــارة 
األمريكية في الذكرى اخلامسة للنصر في حرب حترير دولة 

الكويت  . 
 احتفال بوضع األساس للمبنى اجلديد »لغرفة جتارة وصناعة

الكويت « في 25 مايو  . 
افتتاح برج التحرير في 10 مارس  .  

افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثامن ملجلس األمة.
 إعالن وزارة املالية عن تأسيس أول  »  صندوق استثماري  « في 

األول من يونيو  . 
صــــدور مـــرســـوم أمـــيـــري يــقــضــي بــتــشــكــيــل » املــجــلــس األعلى 

للتخطيط«. 
انعقاد مؤمتر القمة الثامن عشر لدول مجلس التعاون اخلليجي   

في الكويت في الفترة ما بني20و22  ديسمبر  . 
إنشاء مجلس األمن الوطني في 4 مارس  . 

إنشاء املنطقة احلرة في ميناء الشويخ .
الدستور   « صــحــيــفــة  مـــن  األول  الـــعـــدد  صــــدر  ــيــو  يــول  2 فـــي 

األسبوعية« 
تدشني بوم »املهلب «  في 12  أغسطس  . 
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 زيارة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ملقر مجمع مصانع شركة  
»  ايكويت للبتروكيماويات « . 

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

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

األمم  في  الــشــرف«  »قائمة  إلــى  الكويت  انضمت  يناير   27 في 
املتحدة .

ــوزارة فــي   22  صدر املرسوم األميري الــذي يقضي بتشكيل ال
مارس  . 

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

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

أقيمت في  » أبوظبي«  في الفترة ما بني7و9 ديسمبر  . 
 في الرابع من مايو أصدر صاحب السمو الشيخ جابر األحمد 
دعوة  مع  دستوريا  حال  األمــة  مجلس  بحل  مرسوما  الصباح 

الناخبني إلى انتخابات أعضاء مجلس أمة جديد  . 
في السادس عشر من مايو أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ 
جابر األحمد الصباح إعطاء املرأة كامل احلقوق السياسية في 
النيابية  للمجالس  بالترشيح  أو  بالتصويت  ســواء  اإلنتخابات 
الكويتية وحتديدا مجلس األمة والبلدي اعتبارا من انتخابات 

عام 2003 م  . 
 وصلت الدفعة الثالثة من اجلسر اجلوي الذي أمر به سمو الشيخ 
جابر األحمد الصباح من دفعات اإلغاثة الكويتية إلى العاصمة 

املقدونية اسكوبيا ملساعدة الالجئني من شعب كوسوفو  . 
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في الثامن من يونيو وافق األمني العام لألمم املتحدة كوفي   أنان 
على تعيني الدبلوماسية الكويتية مرمي العوضي  في  منصب 
نائبة األمني العام التنفيذي للمنظمة االقتصادية لدول  غرب 
آسيا )االسكو( ومقرها بيروت ، وهو أعلى منصب تشغله امرأة 

عربية في األمم املتحدة .
البلدي    املجلس  انتخابات  نتائج  أعلنت  يونيو  مــن  التاسع  فــي 

1999والذي شهد تغيير50٪ من أعضائه السابقني  . 
في الثالث من يوليو جرت انتخابات مجلس األمة الكويتي  والتي   
أسفرت عن فوز 50 مرشحا مبقاعد املجلس ميثلون 25 دائرة 

انتخابية. 
في السابع من  يوليو كلف سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ولي العهد 
الشيخ سعد العبدالله الصباح رئاسة احلكومة اجلديدة وتشكيلها 

قبل موعد انعقاد اجللسة اإلفتتاحية ملجلس األمة اجلديدة.   
في السابع عشر من يوليو افتتح الشيخ جابر األحمد الصباح دور 

االنعقاد األول من الفصل التشريعي التاسع ملجلس األمة.
في الثالثني من سبتمبر متكن أحد العاملني الكويتيني في دائرة 
اإلنتاج والتصدير التابعة لشركة نفط الكويت من ابتكار جهاز 
النفط  آبار  رؤوس  في  استخدامه  يتم  )اخلانق(  يدعي  جديد 

لزيادة أو تقليل إنتاجه حسب احلاجة  . 
 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 . 
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  بالتنقل من وإلى  لهم  السماح  إلى  باإلضافة 

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

باالجتماع  الــصــبــاح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  سمو  شـــارك   4/29
في   اخلليجي  الــتــعــاون  دول مجلس  لــقــادة  الــثــانــي  الــتــشــاوري 

العاصمة العمانية )مسقط( . 
4/24 افتتاح معرض تكنولوجيا البيئة.   

النفط اخلام مبصفاة  6/17وقــع انفجار وحريق في برج تكرير 
الشعيبة نتيجة لتسرب غاز ثاني كبريتيد الهيدروجني  . 

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

الكويت  بــني  البحرية  احلـــدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع  مت   7/3
والسعودية. 

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

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

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

في   آالف سنة  قبل سبعة  ما  حوالي  إلــى  تعود  آثــار  اكتشاف   2/11
السهل الساحلي ملنطقة الصبية من قبل فريق من علماء اآلثار في 
متحف الكويت الوطني وفريق من معهد اآلثار التابع جلامعة لندن. 
4/1 منحت املؤسسة الدولية لضغوط احلوادث احملرجة جائزتها 
لعام 2001 إلى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح تقديراً لدور 
الكويتي  للشعب  النفسية  للصحة  يوليه  الــذي  الكبير  سموه 

ولصالح رفاهية دولة الكويت  . 
والعشرين  الثانية  السنوية  للدورة  رئيسا  الكويت  انتخاب   6/13
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لصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( للتنمية الدولي.
9/21 تعرض سمو الشيخ جابر األحمد الصباح لوعكة صحية 

استدعت نقلة إلى العاصمة البريطانية للعالج  . 
12/22افتتاح مؤمتر املستقبل السياسي للمرأة في   دول مجلس 

التعاون .
1/16عــودة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الكويت بعد 

رحلة العالج في اململكة املتحدة تكللت ولله احلمد بالنجاح . 
1 / 2 انفجار مركز جتميع النفط رقم  )15( في  حقل الروضتني 
أدى إلى مقتل أربعة أشخاص أحدهم كويتي وهوالرائد اإلطفائي 
جنم عبدالله حسني العنزي وثالثة عمال من اجلنسية الهندية 

وإصابة  )19( شخصاً   بجروح  . 
4/28 افتتح رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اجتماع اللجنة

املؤمتر  منظمة  في  األعضاء  الــدول  مجالس  التخاذ  التنفيذية 
 ، اإلسالمي املنعقد في الكويت بسبب الوضع في فلسطني   
وقد دعى اخلرافي املجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف 

أعمال العنف اإلسرائيلية  . 
6/1 احتلت جمعية الهالل األحمر الكويتي املركز األول عربيا والثاني 

آسيوياً ضمن تصنيفات اللجنة الدولية للصليب األحمر.
12/ 8 أجرى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح عملية جراحية 

لعينه في مركز البحر للعيون تكللت بالنجاح.
10/18 إفراج العراق عن األرشيف الوطني  للكويت الذي  متت 

سرقته إبان االحتالل العراقي للكويت . 
11/3  قدم امللحق العسكري في السفارة البريطانية لدى الكويت 
العقيد الركن )ستيفن توماس(  مجموعة من اخلرائط القدمية 

التي تؤرخ الكويت  . 

20/ 3 أطلقت أول صافره إنذار في الكويت الساعة الثانية عشر 
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على  سكوت  صــاروخ  أول  العراق  إرســال  نتيجة  ظهراً  والثلث 
الكويت أثناء حرب حترير العراق .

31 /3 تدشني أنبوب مياه عذبة من الكويت إلى العراق . 
31 / 3 أقر مجلس األمة مبلغ وقدرة )500( مليون دينار إضافي 

للحكومة ملواجهة تطورات حرب حترير العراق  . 
16 / 4 وصول أول طفل جريح عراقي من جرحى حرب حترير 

العراق إلى الكويت وذلك لتلقي العالج الالزم  . 
يدلي    ملــن    كويتي  ديــنــار  مليون  يرصد  الــــوزراء  مجلس   4/16

مبعلومات عن أسرى الكويت في العراق  . 
7/13 صدور مرسوم أميري بتعني الشيخ صباح األحمد الصباح 

رئيسا ملجلس الوزراء. 
26 /10 صدر مرسوم أميرى بتعيني الشيخ نواف األحمد نائباً 

أول لرئيس مجلس الوزراء  . 
1/13صدور تكليف أميرى بتعيني الشيخ مشعل األحمد اجلابر 

الصباح نائباً لرئيس احلرس الوطني  . 
20/ 8 اكتشفت شركة نفط الكويت حقال جديدا في  حقل بحرة 
بكثافة44  خفيف  نفط  عن  عبارة  وهو  اجلوراسي  املكمن  من 
وغــاز مصاحب مبعدل  يوميا،  برميال    )4860( درجــة مبعدل 

12برميل 670  مليون مكعب يومياً  . 
الكويتية  اجلمعية  إشهار  على  الــوزراء  مجلس  موافقة   8  /  22

حلقوق اإلنسان رسميا بعد 21 عاما من تأسيسها  . 
26 /9 أقرت وزارة الصحة مشروع تأمني ضد األخطاء الطبية 
على جميع األطباء الكويتيني والوافدين بشكل إجباري   على أن 

يكون احلد األعلى ملبلغ التعويض 25 ألف دينار  . 
27 / 10أفاد تقرير أصدرته منظمة »مراسلون بال حدود« املعنية 
باحلريات الصحفية في العالم أن الكويت احتلت املرتبةالثانية 
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الرقم 103 على املستوى الدولي .
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  . 
12/10 قررت دولة الكويت إلغاء الرسوم اجلمركية على السلع 
املستوردة من )16( دولة عربية شرط االلتزام بقواعد املنشأ 

تنفيذا التفاقية منطقة التجارة العربية احلرة .
5/16  مجلس األمة يوافق على حق املرأة السياسي باألغلبية.

عبدالعزيز حمد  بالكويت  األمــة  ملجلس  رئيس  أول  وفــاة   5/23
الصقر .

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

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

14 / 11 مجلس األمة يوافق على إسقاط فوائد املتقاعدين.
انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر األحمد 

اجلابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في 15 / 1.
مجلس الوزراء يزكي الشيخ صباح االحمد الصباح أميرا لدولة 

الكويت في 24 / 1.
29   يناير /  مجلس األمة يعقد جلستني  -  يبايع في األولى 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر أميرا للبالد  ..  وفي  الثانية 

سمو األمير يؤدي اليمني أمام املجلس أميرا للبالد . 
للعهد    وليا  االحمد  نــواف  الشيخ  بتزكية  أميري  مرسوم  صــدور 
ومرسوم آخر بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا للوزراء وتكليفه 

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

وزيرا  السنعوسي  محمد  السيد  بتعيني  أميري  مرسوم  صــدور 
لإلعالم .

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.
املرأة  فيها  تشارك  األمــة  ملجلس  انتخابات  أول  الكويت  تشهد 

ترشيحا وانتخابا في 6/29.
التي  اآلسيوية  الـــدورة  ببطولة  يفوز  الكويتي  اليد  كــرة  منتخب 

أقيمت في دولة قطر .  
مرسوم بقبول استقالة وزير اإلعالم محمد السنعوسي  ومرسوم  
وزيرا  واإلســكــان  األشــغــال  وزيــر  بــدر احلميدي  بتكليف  آخــر 

لإلعالم بالوكالة .
في الثامن من يناير صدر العدد األول من »عالم اليوم « كجريدة 

يومية .
مجلس األمة يسقط فوائد القروض على املتقاعدين بالتأمينات 

بعدد 48 صوتا وذلك في 9 / 1 / 2009 م . 
في  وذلــك  الرياضي  اإلحتراف  قانون  يوافق على  األمــة  مجلس 

2/20 / 2007م . 
اإلعالن عن اكتشاف نفطي من النوع اخلفيف مع غاز في شمال 

الكويت . 
صدور العدد األول من جريدة  »الوسط « في 12/ 5 / 2007م.

األسبوعي من  الــراحــة  يــوم  تعديل  على  يــوافــق  ـــوزراء  ال مجلس 
اخلميس إلى يوم السبت وذلك في   27 / 5 / 2007   م والبدء 

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

في  السالم  صــبــاح  ســالــم  الشيخ  تعالى  الــلــه  رحــمــة  إلــى  انتقل 
2007/10/8م . 

في 1 / 11 / 2007 م االحتاد الدولي لكرة القدم يوقف مشاركات 
الكويت الرياضية اخلارجية ومت رفعه بتاريخ 9 / 11/ 2007م             
صدور العدد األول من جريدة »  أوان  «  في 18 / 11 / 2007

صدور العدد األول من جريدة الرؤية اليومية. 
زيــادة رواتــب املوظفني  املالية مصطفى الشمالي يعلن عن  وزير 

الكويتيني 120 دينار و50 دينار للوافدين .
وفاة وزير التربية والنائب األسبق الدكتور أحمد الربعي .

مجلس الوزراء يلغي قانون التجمعات .
الله السالم الصباح  الوالد الشيخ سعد العبد  وفاة سمو األمير 

بتاريخ 2008/5/13م واعالن احلداد لثالثة أيام .
الكويت تشهد انتخابات مجلس األمة بنظام اخلمس دوائر.

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

رفعه في شهر ديسمبر .
البنوك  واألرصــدة في  الودائع  يعلن عن ضمان  ــوزراء  ال مجلس 

الكويتية .
األوراق  في سوق  التداول  بإيقاف  يقضي  قضائي  صــدور حكم 
املالية للمرة األولى بعد هبوط املؤشر ومت عودته بحكم قضائي 

في تاريخ 2008/11/17م .
توقف صدور جريدة )الصوت( اليومية بسبب األزمة املالية.

افتتاح مطار سعد العبد الله وتدشني اخلطوط الوطنية. 
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2009م

2009م

2009م

مت تخريج أول دفعة من ضباط الشرطة النسائية في أكادميية 
سعد العبد الله. 

مجلس الوزراء يقر قانون اإلنقاذ االقتصادي مبرسوم الضرورة.
بانتخابات                           الكويت  تاريخ  في  األولــى  للمرة  مرشحات  أربــع  فوز 

مجلس األمة. 
سمو األمير يفتتح املطار األميري اجلديد.

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

لكرة  اآلسيوية  األندية  بطولة  في  يفوز  الرياضي  الكويت  نــادي 
القدم للمرة األولى في تاريخ األندية الكويتية.

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

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

صفر في جلسة علنية .
االستجواب  األمــة  مجلس  ناقش  ايضا  ثالثة  علنية  جلسة  وفي 
جابر  الشيخ  الداخلية  لوزير  البراك  مسلم  النائب  من  املقدم 

اخلالد .
وفي اجللسة الرابعة ناقش مجلس األمة االستجواب املقدم من 
النائب د- ضيف الله بورمية الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ مبارك احلمد وقد انتهت اجللسة 

في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي . 
مجلس األمة مينح الثقة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
خلفية االستجواب املقدم من النائب فيصل املسلم بنتيجة 35 
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2010م

2010م

2010م

2010م

2010م

2010م
2010م

2010م

2011م

2011م

2011م

صوت ضد 13 صوت وذلك بتاريخ 2009/12/16م .
مجلس األمة يصوت لصالح وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بتاريخ  وذلــك  بنتيجة 26 صــوت ضد 18 صــوت  الثقة  ومنحة 

2009/12/17م .
االوليفيات  ملشاريع  البتروكيماويات  لصناعة  مجمع  أكبر  افتتاح 

الثاني والعطريات والستايرين
دشن سمو أمير البالد احلملة الوطنية للحفاظ على البيئة بإنشاء 

محمية )مدينة الكويت املائية ( في منطقة الزور.
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 

وصناعة الكويت منذ العام 1995م. 
أسبوعية  جــريــدة  )الـــراصـــد(  مــن صحيفة  األول  الــعــدد  صــدر 

شاملة. 
احتجبت صحيفة )أوان( عن الصدور ألسباب اقتصادية .

اقتصادية حيث  الصدور ألسباب  )الرؤية( عن  توقفت صحيفة 
أصدرت 86 عددا فقط.

لقب  منتزعا  األول  املركز  قاسم  صــادق  الكويتي  املخترع  حقق 
مخترع العرب 2010م في برنامج )جنوم العلوم (    

توج بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الشرق األوسط بإجماع 
أكبر 3 مؤسسات عامليه وذلك في سابقة تعد هي األولى من 

نوعها في املنطقة .
أعلن مدير مستشفى الصدري عن جناح أول عملية لزراعة قلب 

صناعي في الكويت .
حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه  أمر بصرف 
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2012م
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مكرمه أميريه مبناسبة الذكرى )50( الستقالل الكويت والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور خمسة سنوات على تولي سموه 
حتى  مواطن  لكل  كويتي  دينار   )1000( بواقع  اإلمــارة  مسند 
الغذائية  املــواد  صــرف  املكرمة  وتشمل  1-2-2011م  مواليد 
 2011-2-1 تاريخ  من  التموينية  البطاقة  حاملي  لكل  باملجان 

حتى تاريخ 31-3-2012م .
حتت رعاية حضرة سمو أمير البالد أقيم حفل وضع حجر أساس 

ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان .
خطة  ضمن  التعلم  بصعوبات  متخصصة  مــدرســة  أول  افتتاح 
مشروع مدارس الدمج التعليمي في منطقة مبارك الكبير بدعم 

من الصندوق الوقفي للتنمية الصحية .
باقتحام  النواب  من  عددا  يتقدمهم  املواطنني  من  قام مجموعة 
ومطالبهم  للحكومة  رفضهم  عن  تعبيرا  وذلــك  املجلس  مبنى 
أصوات  خــروج  وســط  احملمد  ناصر  الشيخ  الرئيس  بإسقاط 

منددة بهذه احلادثة الغريبة على املجتمع الكويتي .
بلقب سمو  الـــوزراء  مجلس  رئيس  أميري مبخاطبة  أمــر  صــدر 

الشيخ جابر املبارك الصباح . 
األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  الكويتية  املكفوفني  جمعية  قامت 
باللغة  الكرمي  القرآن  ملعاني  ترجمة  من  نسخة   500 بطباعة 
االجنليزية بطريقة برايل لتصبح الكويت الرائدة عربيا في هذا 

املشروع الذي يتم ألول مرة .
في  الدولة  موظفي  رواتــب  زيــادة  املدنية  ديــوان اخلدمة  اعتمد 
و  بنسبة ٪25  الــزيــادة  أقــرت  العام واخلــاص حيث  القطاعني 

12.5 ٪ للمتقاعدين  على اجمالي الراتب                   
دخلت الكويت موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأضخم  عرض 
لأللعاب النارية وذلك احتفاال بالذكرى ال 50 للمصادقة على 

الدستور .
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2013م

2013م

2013م

2014م

2015م

جرت أول انتخابات برملانية وفق مرسوم الصوت الواحد.
تقدمت الكويت الى املرتبة الرابعة لعام 2012م كأكبر منتج للنفط 

وفق تصنيفات منظمة أوبك .                
الواحد  الــصــوت  مــرســوم  بتحصني  الدستورية  احملكمة  قضت 

وإبطال مجلس أمة 2012م 
أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل نفطي جديد يتضمن 
كميات من النفط والغاز في منطقة كبد الواقعة غرب البالد .

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

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 .
مشاركة دولة الكويت في معرض ) اكسبو ميالنو 2015 ( الذي 
( وهي رسالة  للحياة  الكوكب طاقة  تغذية   ( يقام حتت شعار 

تنموية وانسانية تهدف الى خير شعوب العالم .
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وزارات الـدولــة
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وزارة اخلارجية
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وزارة اخلارجية 
إداراتها  خــالل  من  اخلارجية  الكويت  لسياسة  تنفيذها  الـــوزارة  واصلت 
املختلفة ومن خالل بعثاتها في اخلارج. فعلى املستوى الداخلي واصلت وزارة 
و غيرهم من  الصديقة  الدول  وزراء خارجية  العديد من  استقبال  اخلارجية 
وزارة  ادارات  واصلت  كما  العالم.  دول  مختلف  من  املستوى  عالي  املسؤولني 
اخلارجية متابعة تسيير عالقتنا مع الدول الشقيقة و الصديقة حيث شاركت 
االدارات في العديد من اللقاءات و اللجان الدولية و املشتركة، ومن ضمن ذلك 
استقبال اصحاب السعادة مدراء ادارات الوزارة للعديد من السفراء املعتمدين 

لدى الدولة .

كما قام معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية بالعديد 
من الزيارات الرسمية ملختلف الدول و حضر العديد من اللقاءات و املؤمترات 
املتحدة و  العامة لألمم  للجمعية  السنوية  الــدورة  املثال  الدولية . على سبيل 
و  التعاون االسالمي  العربية و منظمة  التعاون و اجلامعة  اجتماعات مجلس 
حركة عدم االنحياز و غيرها . كما رافق معالي النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية و معالي وكيل وزارة اخلارجية صاحب السمو أمير 
الــوزراء في رحلتهما  رئيس مجلس  و كذلك سمو  رعــاه  و  الله  البالد حفظة 

الدولية .

وفيما يتعلق مبعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي الذي يرأس 
الــوزراء فقد واصل املعهد  مجلس ادارتــة معالي النائب األول لرئيس مجلس 
خالل العام املنصرم نشاطاتة املبينة في مرسوم انشائه ومنها التدريب الشامل 
للمستجدين و دورات برنامج التعليم املستمر التي ينظمها املعهد لصالح منتسبي 
املعهد عدد من  ينظم  . كما  و مواقع عملهم  رتبهم  وزارة اخلارجية مبختلف 
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الندوات واللقاءات التي تغطي جوانب مختلفة من سياسة الكويت اخلارجية.

من  عــدد  مع  للتعاون  تفاهم  اتفاقيات  على  التوقيع  العام  هــذا  خــالل  ومت 
املعاهد املماثلة في الدولة العربية الشقيقة والدول الصديقة .

ومن  الكويت  في  الدولية  املؤمترات  من  عدد  تنظيم  العام  هذا  شهد  وقد 
ضمنها على سبيل املثال : املؤمتر الثالث للمانحني ملساعدة الوضع االنساني 
في سوريا ، كما عقد في البالد كذلك املؤمتر ال24 ملجلس وزراء خارجية دول 
الدولية  الى االجتماعات االقليمية و  التعاون االسالمي. هذا اضافة  منظمة 
املختلفة التي عقدت في الكويت و من ضمنه ما عقد في نطاق منظومة دول 
للقمة  الكويت  رئاسة  ضــوء  في  وذلــك  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس 

اخلليجية .

وقد عقد في النصف الثاني من شهر ابريل 2015 املؤمتر الثامن لرؤساء 
البعثات الدبلوماسية الكويتية وحيث متت مناقشة كافة جوانب عمل و نشاطات 
و اهتمامات بعثاتنا في اخلارج إضافة إلى العمل في ادارات الوزارة املختلفة 
. وقد صدر عن هذا املؤمتر توصيات تتعلق بتطوير العمل في الوزارة و الدفع 

من نشاط الدبلوماسي الكويتي في اخلارج.
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وزارة الداخلية
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وزارة الداخلية

لقد حققت وزارة الداخلية بفضل توجيهات القيادة السامية ودعمها الكرمي 
إجنازات هامة على صعيــد األمــن وحرصت على االلتــزام بلغة القانون الذي 
أن احترام  والتأكيد على  تهاون  يسري على اجلميع تطبيقه بكل حزم ودون 

القانون والدستور واجب على الكافة بال استثناء .

وفيما يلي عرض في حملة سريعة وموجزة عما حققته وزارة الداخلية على 
صعيد تعزيز األمن الداخلي خالل عام 2014 – 2015   : -

أواًل: احلملة الوطنية جلمع السالح والذخائر واملفرقعات:

نتيجة تفشي ظاهرة  أمنية واستجابة لرغبة شعبية  والتي جاءت لدواعي 
انتشار السالح وإطالق النار في األعراس واألفراح واملناسبات وما نتج عنها 
من حوادث عنف وتهديد وابتزاز ووقوع ضحايا وإصابات حيث تعد األسلحة 

غير املرخصة من أهم أسباب وقوع اجلرائم والعنف املسلح .
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ثانيًا: مكافحة املخدرات:

والتخليقية  الطبيعية  ومشتقاتها  املخدرة  املــواد  من  كميات ضخمة  ضبط 
والتي بلغت إجمالي الضبطيات لعام 2013 )2229( ضبطيه وفي عام 2014 
)2531( ضبطية بارتفاع نسبته 13.5٪ ، واجلرائم هي جلب وحيــازة وتعاطــي 
واإلجتــار باملخـدرات كما مت ايضا ضبط كميــات كبيرة من احلبوب واملؤثرات 
العقلية بلغت خمسة مليون حبة مخدرة وتتولى وزارة الداخلية جل اهتمامها 
الشرسة من مهربي  املنبع رغم احملــاوالت  التهريب من  دابر محاوالت  لقطع 

وجتار ومروجي املخدرات .

ثالثًا: احلوادث املرورية:

الثالثة  على مدى  واقعياً   االلكتروني ومت جتربته  الدفع  قنوات  تفعيل  مت 
مليون  ثالثني  إلى  الفترة  تلك  خالل  التحصيل  نسبة  ارتفعت  املاضية  أشهر 

بفارق تسعة عشر مليون عن العام السابق .

إلى  املرورية عن عام 2014 /2015 وصلت  وفي إطار حتصيل املخالفات 
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واحد وسبعني مليون و265 الف دينار ، بارتفاع 45 ٪ عن العام السابق أما عن 
غرامات شئون االقامة مت حتصيل ثالثني مليون و 572 الف دينار بارتفاع ٪41 

عن العام السابق .

رابعًا: جرائم امللكية الفكرية:

امللكية  األول ملكافحة اجلرائم  اإلقليمي  املؤمتر  الداخلية عقد  وزارة  تبنت 
الفكرية والذي اتخذت من خالله عدة توصيات ابرزها اجراء متارين ميدانية 
مع اجلهات املعنية في وزارة االعالم والتجارة والصحة واجلمارك وبإشراف 
من وزارة الداخلية مت ضبط العديد من القضايا واجلرائم املتمثلة في مجال 
السرقات والتهريب، وكذلك نسخ أقراص  C.D املزورة واستيراد وتهريب وبيع 
البضائع والسلع املقلدة واألدوية غير املصرحة واخلطرة استعمالها داخل دولة 

الكويت والتي تقع ضمن إطار امللكية الفكرية. 

خامسًا: املشاريع االنشائية للمنشآت االمنية:
النظم  أحدث  على  األمنية  واملرافق  املنشآت  شاملة إلحالل  منظومة  وفق 
توفير  والقدمية أسفرت عن  املباني املستأجرة  عن  نهائياً  العاملية واالستغناء 
مبلغ وقدره خمسة عشر مليون و500 الف دينار ترشيداً لإلنفاق على امليزانية 
العامة للدولة إضافة إلى خلــق بيئة عمــل مناسبـة لكــافة أجهزة األمن حيث مت 

افتتاح عدة مشاريع على النحو التالي .

كلية   - اخلاصة  الــقــوات  معسكر  االقــامــة-  لشئون  العامة  االدارة  )مبنى 
الشرطة-  مديرية أمن مبارك الكبير - إدارة شئون إقامة حولي- مخفر شرطة 

الساملي والنويصيب - مبنى الطرق اخلارجية مبيناء عبدالله(.

على مستوى تطوير األنظمة األمنية املركزية واصل قطاع شئون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت جتهيز مشروع املوقع االحتياطي للحاسب الرئيسي على 
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النحو التالي :-

جتهيز موقع احتياطي بديل يشمل كافة نظم التشغيل الرئيسية والهامة  � 
مبقر وزارة الداخلية مبنى نواف االحمد الصباح . 

تشغيل تلقائي عند حدوث أي طارئ لكافة األنظمة االلكترونية . � 

ـــوزارة فــي حــاالت الصيانة أو حتديث  ال املساهمة فــي دعــم خــدمــات  � 
النظم.

املشاريع اجلاري إجنازها وسيتم افتتاحها قريبا :

مبنى مخفر شرطة الدسمة- ادارة شئون االقامة باألحمدي - مديرية  � 
امن محافظة االحمدي

املركبات اجلديدة لدوريات الشرطة:
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واالستخدامات  األنـــواع   من مختلف  مركبة   ) � 2037( عــدد  إدخــال  مت 
إلى اسطول آليات الشرطة بأشكالها املتميزة لكل منها  لتنضم حديثاً 
مبلغ  توفير  والتي جنحنا في  الــدول،  وبأسلوب عصري مماثل ألرقــى 
خمسة ماليني و747 ألف دينار  وبتكلفة أقل عن السابق خلزينة الدولة 
من خالل التعاقد مع الوكالء املعتمدون الذين أبدوا تفهماً ومسئولية في 
مساندة املجهود األمني ، وسيتم قريباً إدخال 685 دورية جديدة أخرى 
إلى اخلدمة الستكمال كافة احتياجات القطاعات واألجهزة األمنية من 

تلك الدوريات احلديثة.

عقود صيانة دوريات الشرطة:-

توقيع عقود مع الشركات إلجراء الصيانة الدورية وإصالح األعطال املفاجئة 
رقابية  اشتراطات  وفق  االصلية  الغيار  قطع  وتوفير  التشغيل  جودة  ومراقبة 
ومحاسبية ومواصفات فنية عالية الدقة تتضمن جتهيز ورش ومعدات فحص 

وإصالح حديثة وتوفير مركبات بديلة خالل فترة التصليح .

مشروع املكتبة املركزيـة للثقافة األمنية.

ثقافياً يجري حالياً تنفيذ مشروع املكتبة املركزية للثقافة األمنية وذلك مببنى 
اللواء متقاعد عبداللطيف فيصل الثويني،  وهي املكتبة  االمنية األكبر في وزارة 
الداخلية التي تخدم جميع منتسبي الوزارة والطلبة والطالبات والربط بأحدث 
الوسائل االلكترونية ، كما يوجد بها رسائل ماجستير ودكتوراه مبختلف العلوم 
وكذلك مجالت علمية وأمنية . ويوجد على موقع وزارة الداخلية محرك بحث 
بواسطة التراسل اإللكتروني عن طريقه ميكن االستفادة من امكانيات املكتبة 
والتعرف على عناوين الكتب املوجودة وسوف تدشن بالقريب العاجل لتصنف 

صرحاً علمياً رديفاً للجهود األمنية .
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احلرس الوطني
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احلرس الوطني

> زيارة حضرة صاحب السمو للحرس الوطني 

يواصل احلرس الوطني الكويتي عاماً بعد عام مسيرة عطائه في التضحية 
إليه  املسندة  املهام  وفق  الوطن  ربــوع  واستقرار  أمن  على  واحلفاظ  والفداء 
العسكرية  الدولة  بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات  الدفاع األعلى  من مجلس 

واملدنية . 
وقد شهدت السنة املالية 2014 / 2015م، عدداً من األنشطة واإلجنازات 
تهدف  التي  والفنية،  واإلداريـــة  العسكرية  املجاالت  في  الوطني  احلــرس  في 
إلى االرتقاء مبنظومة الكفاءة القتالية وتطوير أدائه وتأهيل منتسبيه والتعاون 
الرسالة  أداء  من  رجاله  يتمكن  حتى  املختلفة  الدولة  ومؤسسات  وزارات  مع 
امللقاة على عاتقهم في الذود عن الوطن باعتبارهم ركيزة أساسية في املنظومة 

األمنية في دولة الكويت.

وفي ما يلى نستعرض أبرز هذه اإلجنازات :

أوال- االهتمام بالقوى البشرية : 
يحظى منتسبو احلرس الوطني بعناية فائقة ورعاية شاملة في شتى املجاالت 
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من أجل توفير حياة كرمية وتهيئة الظروف املالئمة لهم  للقيام باملهام والواجبات 
املسندة اليهم بكل كفاءة واقتدار ، وقد متثل ذلك في اآلتي : 

للقوات  األعلى  القائد  املفدى   البالد  أمير  السمو  قيام حضرة صاحب  � 
الشيخ  العهد  ولي  وسمو  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ  املسلحة 
نواف األحمد اجلابر الصباح ، حفظهما الله، بزيارة احلرس الوطني جريا 
على عادة سموه من كل عام  ،  خالل شهر رمضان املبارك ،حيث كان في 
استقبالهما سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني ومعالي 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس الوطني وسعادة 
الرفاعي   الركن مهندس هاشم عبدالرزاق  الفريق  الوطني  وكيل احلرس 
به  يقوم  الــذي  الكبير  بالدور  أشــاد سموه  وقد   ، والضباط  القادة  وكبار 
سمو رئيس احلرس الوطني ومعالي النائب في تطوير ورفع كفاءة احلرس 

الوطني في مختلف املجاالت  .  
  ) � 2015/  2010  ( الوطني  احلــرس  لتطوير  االستراتيجية  اخلطة  إجنــاز 
وظهورها الى حيز التنفيذ مبا حتويه من قيم و أهداف انطالقا من النظرة 
الثاقبة للقيادة العليا للحرس الوطني، ومتاشيا مع اخلطة التنموية للدولة 
سنة  وعشرين  للخمس  للكويت  البالد  أمير  سمو  رؤيــة  من  تنطلق  التي 
االرتقاء  في  رؤيتها  وتتمثل   ، مالي  مركز  الى  بتحويلها   )2035( القادمة 
بجاهزية احلرس الوطني ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى 
بثقة القيادة السياسية واملجتمع الكويتي في حفظ أمن واستقرار البالد 
في بيئة عادلة يسودها االنتماء وروح الفريق ، وتهدف اخلطة الى حتقيق 
الوطني  إعــداد وتأهيل قيادات احلــرس  ، من أهمها  عدد من األهــداف 
في مختلف املستويات وصوال إلى أعلى درجات املهنية ، وتعزيز التكامل 
وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع املؤسسات العسكرية واألمنية ومنظمات 
املجتمع املدني ذات العالقة مبا يخدم أمن البالد واستقرارها، كما يستعد 
احلرس الوطني إلطالق اخلطة االستراتيجية اخلمسية الثانية، ملواصلة 
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العمل املؤسسي استناداً إلى قيم وأهداف محددة. 
إنشاء جلنة للشفافية واإلصالح في احلرس الوطني مهمتها تعزيز  قيم  � 
النزيهة ومكافحة  والنزاهة واملساءلة والعدالة وتكريس اإلدارة  الشفافية 
الفساد ودرء مخاطره مبختلف الوسائل واإلجراءات التي حتقق املصالح 
العليا للحرس الوطني ومنتسبيه، وذلك تتويجاً حلصول احلرس على جائزة 

الشفافية لعامني على التوالي.  
للعام  تنمية ووفاء لكويت العطاء في نسختها الرابعة”   � انطالق مبادرة “ 
الثالث على التوالي، لتدريب وتأهيل الشباب الكويتي والتي تضمنت عددا 
في  ومساعدتهم  الشباب  خــبــرات  لصقل  املختلفة  الفنية  ـــدورات  ال مــن 
مواجهة سوق العمل، وذلك في إطار الدور املجتمعي الذي يقدمه احلرس 

الوطني. 
جميع  تغطي  التي  االشعاعي  والرصد  الكيماوي  الدفاع  العمل مبنظومة  � 
ثابتة ومتحركة  والبحرية من خالل محطات رصد  البرية  الكويت  حدود 

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

وذلك من خالل املنظومة األمنية واالنذار املبكر.
عقد برتوكول تعاون مع احلرس الوطني البحريني لتعزيز التعاون العسكري  � 
املتميزة وتبادل اخلبرات بني  للعالقات  واألمني واالستراتيجي، وتدعيماً 

األشقاء في دول مجلس التعاون اخلليجي  .  
عقد بروتوكول تعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة، بهدف حتقيق األهداف  � 
بتطوير  املتعلقة  الوطني  للحرس  االستراتيجية  اخلطة  تتضمنها  التي 
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العنصر البشري وتشجيع العمل املشترك في املجاالت التدريبية والعلمية 
والتقنية.

ركن  الفريق  الوطني  احلــرس  وكيل  ســعــادة  برئاسة  عسكري  وفــد  قيام  � 
مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بزيارة إلى جمهورية فرنسا الصديقة، 
الوطني  الدرك  الكويتي وجهاز  الوطني  التعاون بني احلرس  لبحث سبل 

الفرنسي. 
السكر  أمــراض  وعــالج  ألبحاث  دسمان  معهد  مع  تعاون  بروتوكول  عقد  � 
واالستفادة من خبرات املعهد في إنشاء مركز متخصص ألبحاث وعالج 
للكشف  مشتركة  وتنظيم حمالت  الوطني   احلــرس  في  السكر  أمــراض 

املبكر عن املرض والتوعية به ومكافحته.   
تعزيز الدور املجتمعي للحرس الوطني من خالل إطالق فرع لبنك الدم في  � 
معسكر الصمود يعد األول من نوعه خارج وزارة الصحة ،فرع بنك الدم 
في احلرس الوطني األمر الذي يساهم بشكل رئيسي في إنعاش رصيد 
بنك الدم املركزي، وقد وصل عدد املتبرعني إلى 2232 متبرعاً، إضافة 
إلى القيام مببادرة اإلسعافات األولية والتوعية الصحية للمجتمع املدني 
من خالل فحص موظفي الوزارات و طلبة املدارس، وذلك بهدف  تثقيفهم 

صحياً والكشف املبكر عن األمراض . 
رفع املستوى الثقافي والتوعوي ملنتسبي احلرس الوطني في شتى املجاالت  � 
بالتعاون مع اجلهات املختلفة،  مثل  من خالل تنظيم احلمالت املختلفة 
بيد ضد املخدرات« ملكافحة املخدرات بني منتسبي احلرس  حملة » يداً 
الوطني،  وحملة »معاً جنمع السالح« جلمع األسلحة والذخائر واملفرقعات 
غير املرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إضافة إلى تنظيم  املسابقات 
املتنوعة مثل املسابقة الثقافية الرمضانية واملسابقة الشعرية واملسابقات 
الرياضية واحملاضرات والندوات واستضافة املتخصصني لالستفادة من 

خبراتهم. 
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فتح باب التسجيل للطلبة حملة الثانوية العامة والطلبة اجلامعيني 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 مشكلة 
البطالة، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للمدارس واجلامعات املختلفة 
الطلبة  أمــام  الوظيفية  الفرص  واستعراض  الوطني  باحلرس  للتعريف 

لتشجيعهم على االلتحاق باحلرس الوطني .

   ثانيا – التأهيل والتدريب : 
يولي احلرس الوطني تدريب منتسبيه أهمية خاصة لرفع كفاءتهم القتالية 
املالية 2014/  السنة  املجال  خالل  هذا  في  اتخذ  وقد   ، واإلداريـــة  والفنية 

2015م خطوات عدة تتمثل في : 
العربية  الـــدول  الــى  الصف  وضــبــاط  الضباط  مــن  كبيرة  أعـــداد  ابتعاث  � 
واألجنبية واجلامعات املتخصصة داخل الكويت  وخارجها للحصول على 
الشهادات العلمية ، فضال عن إحلاقهم بالدورات املتخصصة التي ترفع 

كفاءتهم وتصقل خبراتهم . 
تخريج دفعة من املتدربني على تزويد الطائرات بالوقود وطرق الصيانة  � 
لتزويد  الكويتية  الشركة  مع  التعاون  إطار  في  وذلــك   للمعدات،  الدورية 

الطائرات بالوقود) كافكو(    
(  والذي  تنفيذ عدد من التمارين ملراكز القيادة ، مثل مترين ) نصر-13 �
الوطني  احلــرس  في  والرئيسية  القيادية   الــوحــدات  جميع  فيه  شاركت 
بالتعاون مع شركة التطوير األمريكية ) mpri  ( ، 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 
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العامة لإلطفاء  في إطار من التنسيق والتعاون بني زمالء السالح.
الى جانب قوات وزارة الداخلية  املشاركة في مترين “ الدرع احلاسم 4”  �
واالستعداد  اجلاهزية  على  احلفاظ  بهدف  فيلكا،  جزيرة  في  والــذي مت 

الدائم لتنفيذ املهام األمنية بكفاءة واحتراف.  
اجليش  قوات  جانب  إلى  العقبان- 2015”  � حسم   “ في مترين  املشاركة 
دول  من  شقيقة  عسكرية  وفود  ومبشاركة  األمريكية  والقوات  والشرطة 
مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية واململكة األردنية الهاشمية، إضافة 

إلى وفود من اململكة البريطانية املتحدة وفرنسا. 

   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 
الكويت وخارجها ، وفي هذا اإلطار مت استقبال عدد من  ذات الصلة داخل 
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 :
فعاليات  فــي  املختلفة  الــوحــدات  فــي  الــوطــنــي   قـــوات احلـــرس  مشاركة  � 
وعيد  االستقالل  عيد  مثل  الكويت  شهدتها  التي  الوطنية  االحتفاالت 
التحرير ومراسم رفع العلم واملعارض  واألنشطة املختلفة التي أقيمت على 

هامش هذه االحتفاالت.  
مشاركة وفود مختلفة من وحدات احلرس الوطني في املعارض وامللتقيات  � 
التي عقدت خارج الكويت وداخلها واملتعلقة بالدفاع واألمن  بهدف االطالع 
على كل جديد في منظومة التسليح والتدريب، إضافة الى تبادل الزيارات 

مع املسؤولني في اإلدارة العامة لإلطفاء ومؤسسة املوانئ الكويتية .  
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 رابعا – التخريج والتكرمي  : 

شهدت السنة املالية 2014/ 2015م في احلرس الوطني كثيرا من حفالت 
واألفراد  الصف  وضباط  الضباط  من  املختلفة  والدفعات  للدورات  التخريج 
الشكر  بأعمال تستحق  الذين قاموا  واملتفوقني   املتميزين  إلى تكرمي  إضافة 
والتقدير أو حققوا إجنازات تضاف الى رصيد احلرس الوطني  وتساهم في 
املجاالت، وكذلك  احلاصلني على شهادات علمية مثل  به في شتى  االرتقاء 
املاجستير والدكتوراه في تخصصات تعود بالنفع على احلرس الوطني  ، ونذكر 

من ذلك على سبيل املثال ال احلصر : 
وكأس  دوري  في  األولــى  باملراكز  الفائزة  الوطني   احلــرس  فــرق  تكرمي  � 
 ،  )2014  –  2013 ( الرياضي  للموسم  واملؤسسات احلكومية  ــوزارات  ال

وكذلك تكرمي املتميزين في وحدات احلرس الوطني املختلفة. 
والدكتوراه  املاجستير  شهادتي  على  احلاصلني  الضباط  من  عدد  تكرمي  � 

واملتفوقني في املجاالت املختلفة. 
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وزارة الــعـــدل
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وزارة العدل 
عدد القضايا الواردة واملنظورة واملفصول فيها واملؤجلة مبحكمة التمييز  � 

حسب نوع القضية خالل عام 2014م

القضايا نوع القضية
الواردة

القضايا 
املؤجلة

القضايا 
املنظورة

القضايا املفصول 
فيها نهائيا

2334260249362420جتاري
6298151444679عمالي
1398137127691411مدني

9523951347951احوال شخصية
7179221639685جنايات
1168239335611259إدارية

71988498156967405اإلجمالي

عدد القضايا الواردة واجلديدة واملنظورة واملفصول فيها واملؤجلة مبحكمة  � 
االستئناف وفروعها حسب نوع القضية خالل عام 2014م

نوع القضية

القضايا 
املقيدة 
الواردة 

باجلدول

القضايا 
اجلديدة 

خالل 
السنه

القضايا 
املؤجلة 

خالل
 السنه

إجمالي 
القضايا 
املنظورة

إجمالي
 القضايا 
املفصول 

فيها

القضايا 
املؤجلة 
خارج 
السنه

411942161050526648161411جتاري
56825185949613453661441مدني

730069221438836073331697أحوال شخصية
1825179231321052151376عمالي

2213207113822091938259إيجارات
295327161308402436431677إدارية

1551653019517348قضايا سوق املال
6066556071567490متييز جنح

2780277517229472731247اجلزائي )جنايات(

2763326497545831955288257246اإلجمالي
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عدد القضايا غير اجلزائية الواردة واملنظورة واملفصول فيه واملؤجلة في  � 
احملكمة الكلية واحملاكم اجلزئية خالل عام 2014م

القضايانوع الدائرة
 الواردة

القضايا 
املنظورة

القضايا 
املؤجلة

قضايا 
اإلحالة

القضايا
 املفصول 

فيها

املتداول
 العام

1618431923321319745375استئناف مستعجل

17398487574039270810394استئناف جزئي

808952198385272101346175356جتاري كلي
جتاري مدني كلي

54102903120387160848451348 حكومة

33196154339441افالس
3561223481612474615033243مدني كلي

2960175981330198419929646اداري
1220638004221733701546152285ايجارات كلي

49418511020198121390ايجارات جزئي
3287735435075737906675التظلمات

608616086100608610أوامر األداء
1263140715331251931اإلعفاء من الرسوم

3352471175997032923البيوع
جتاري مدني 
1043752067353971881648256631جزئي حكومة

106852346910813431261323341مستعجل

4487360492654120948860842عمالي
2160180797511354262923681176أحول شخصية

اثبات حالة
106243862872315114558 مستعجل أدارة اخلبراء

1501264428932519351735189223496555اإلجمالي
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عدد القضايا اجلزائية املنظورة واملفصول فيها واملؤجلة لدوائر اجلنايات  � 
واجلنح باحملكمة الكلية خالل عام 2014م

القضايا نوع الدائرة
املنظورة

القضايا 
املؤجلة

قضايا 
اإلحالة

القضايا 
املفصول 

فيها
أوامر 

جزائية

-15612106271924793اجلنايات

14917362448112458550اجلنح املستأنفة

77820276253614983457803اجلنح

108349418766016587266353اإلجمالي

عدد القضايا الواردة واملتصرف فيها واملنظورة في النيابة العامة حسب  � 
نوع القضية خالل عام 2014م

القضايا نوع القضية
الواردة

القضايا 
املتصرف 

فيها

قضايا 
قيد 

التصرف
إجمالي القضايا 

املنظورة

879288703929262جنايات

19482785362821جنح جتارة

12411238421280جنح أحداث

4053887395جنح الصحافه

12371136131149جنح شيكات

75381627843مدمني مخدرات

143751523351715750اإلجمالي
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إجمالي عدد املعامالت التي مت اجنازها بإدارة التسجيل العقاري حسب  � 
املراقبة والفرع خالل عام 2014م

عدد املعامالتاملراقبات / الفروع
7834الشؤون الفنية

6094العقود
6486االئتمان العقاري

120640احملفوظات العقارية
6605املعلومات اآللية واإلحصاء
23175الرسوم واخلدمات اإلدارية

2685قسم القضايا
3890املكتب الفني

الفروع 
اخلارجية

10059اجلهراء
23390األحمدي

4514بنك االئتمان العقاري
42233برج التحرير
34236جابر العلي

9040صبحان
11561احلكومة مول اجلهراء

8703جليب شيوخ
9حولي

321154اإلجمالي

التوثيق حسب املراقبة  بإدارة  التي مت اجنازها  اجمالي عدد املعامالت  � 
خالل عام 2014م

عدد املعامالتاملراقبات
97916املكتب الرئيسي للتوثيق

22958محفوظات التوثيق واملعلومات اآللية
6541توثيق العقود والشركات

244599فروع التوثيق
372014اإلجمالي الكلي للمعامالت
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عام  خــالل  اخلبراء  بــإدارة  واملنجزة  احملالة   املأموريات  عــدد  اجمالي  � 
2014م

األقسام
املأموريات احملالة

املأموريات اإلجمالي
املنجزة

الرصيد 
املتبقي آخر 

العام احملال خالل العامالرصيد أول العام

49611290817869131804689احلسابية

20386935897371861787الهندسة

69991984326842203666476اإلجمالي

م اهم األعمال املنجزة بإدارة التنفيذ خالل عام 2014 �

األحكام 
املعلنة

امللفات 
املنفذة نهائيا

ملفات تركة 
جديدة

أوامر منع السفر 
والتوقيف

األوراق 
املعلنة

886713611984917183641703

إجمالي عدد املراجعني وحاالت الصلح بإدارة االستشارات األسرية خالل  � 
عام 2014م

عدد املراجعني حسب الفروع

مبارك الدسمةاجلهراءاألحمديالرقعيالفرع
اإلجماليحوليالكبير

4029842560125410115977العدد

عدد حاالت الصلح حسب اجلنسية

كويتي٭ اجلنسية
كويتية

كويتي٭
غير كويتية

غير كويتي٭ 
كويتية

غير كويتي٭
غير كويتية

اإلجمالي

10803041223241830العدد
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وزارة املــالـيـة
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وزارة املالية

- التقى معالي وزير املالية السيد أنس خالد الصالح في صباح يوم الثالثاء 
املوافق  6/17/ 2014م في مكتبه مببنى الوزارة كلن من سعادة السيد مايكل 
جي ادلر نائب رئيس البعثة في السفارة األمريكية بدولة الكويت - سعادة السيد 
فالدميير  السيد  سعادة   - الكويت  بدولة  املتحدة  اململكة  سفير  بيكر  فرانك 
كوهوت  سفير جمهورية صربيا بدولة الكويت ، وقد مت خالل اللقاءات التباحث 

واستعراض عدد من املواضيع ذات االهتمام املشترك .
- اطالق وزارة املالية ملشروع الطابع االلكتروني احلكومي

طبقت وزارة املالية مشروع الطابع االلكتروني متاشيا مع سعي احلكومة نحو 
تقدمي املزيد من اخلدمات االلكترونية لتيسير اجناز املعامالت احلكومية. فقد 
حرصت وزارة املالية على مواكبة التطور التقني في دفع االيــرادات والرسوم 
احلكومية.  للجهات  متطورة  الكترونية  خدمات  تقدمي  خالل  من  احلكومية. 
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على  بناءا  نــت.  كي  املشتركة  اآللية  املصرفية  اخلــدمــات  بشركة  باالستعانة 
اتفاقية تقدمي خدمات الدفع االلكتروني احلكومي )تسديد( التي أبرمتها وزارة 
املالية معها سيتم تنفيذه على مرحلتني - املرحلة األولى مت استخراج الطوابع 
االلكترونية من خالل أجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة اخلدمة الذاتية )للدفع 
النقدي فقط ( في مراكز التحصيل لدى اجلهات احلكومية، املرحلة الثانية مت 
استخراج الطوابع االلكترونية مطبوعة آليا على منوذج املعاملة عند الدفع من 
خالل أجهزة نقاط البيع املتكاملة مبركز التحصيل كما سيتمكن املتعاملني مع 
اجلهات احلكومية مستقبال من شراء الطوابع االلكترونية عبر الهاتف النقال 

واالنترنت. 
لتقييم  املستوى  عالية  دولــيــة  مــؤشــرات  تطبيق  تتبنى  املالية  وزارة   -

وحتسني أداء االنفاق احلكومي واملساءلة املالية

تبنت وزارة املالية مشروعا رائدا يهدف الى تقييمه تقييما موضوعيا شامال 
والتنظيمية  الفنية  جوانبه  مختلف  من  العامة  املالية  الشئون  إدارة  أداء  عن 
والتشريعية من خالل تبني تطبيق مؤشرات دولية عالية املستوى لقياس أداء 
 public pefa accountability financial املالية  واملسائلة  احلكومي  اإلنفاق 
and expenditure وذلك في إطار اتفاقيات التعاون املشترك مع البنك الدولي 

، األمر الذي يساهم في حتديد مواطن الضعف في األداء ومن ثم متكني االدارة 
من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام املوارد املالية وترسيخ 
مبادئ احلكومة والشفافية واملسائلة املالية ، والتي تنعكس ايجابيا على األداء 
على املدى القصير إضافة إلى نتائج منهجية على املدى الطويل تدعم سبل 
تنمية مقدرات الدولة لألجيال القادمة وأن دولة الكويت ممثلة بوزارة املالية 
تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم  كانت سابقة على املستوى اإلقليمي في 
االنفاق احلكومي واملسائلة املالية ) pefa ( ، وذلك من خالل إدراجــه ضمن 
قد  املالية  وزارة  وأن   2014/2013-2011/2010 للسنوات  اإلمنائية  اخلطة 
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حرصت طول الفترة املاضية ومنذ العام 2012 على العمل بشكل مكثف إلجناز 
الوطنية من املختصني  الكفاءات  هذا املشروع االستراتيجي من خالل جهود 
بوزارة املالية وفي إطار التعاون املستمر مع البنك الدولي ليخرج بنتائج عملية 

فاعلة تتناسب مع األهداف والتطلعات املرجوة من تطبيقه  
- توقيع عقد مشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات

قامت وزارة املالية بتوقيع عقد مشروع إنشاء وإجناز وصيانة أعمال تأهيل 
وتطوير مبنى مجمع الوزارات بتاريخ 2014/1/27 هذا ويعتبر مجمع الوزارات 
من أكبر وأهم املواقع احلكومية التي تضم مجموعة من الوزارات والهيئات التي 
تخدم ما يزيد عن 12000 مراجع يومياً  منذ ما يزيد عن الثالثني عاماً وسيتم 
املشروع  تنفيذ  مدة  بتاريخ 2014/4/1 وستكون  باملوقع  فعلياً  العمل  مباشرة 
910 يوماً، ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ األعمال واستالم املشروع في شهر 

سبتمبر 2016م .
اإلصدار الرابع ملوازنة املواطن
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  أصدرت وزارة املالية بتاريخ 2014/1/13 )موازنة املواطن( للسنة املالية 
)2014/2013( في خطوة نحو توعية املواطنني بأوجه االيرادات واملصروفات -

العامة للدولة وتعميق املشاركة الفاعلة في صنع قرار املالية العامة وأضافت 
الوزارة إن هذا االصدار الذي يأتي بنسخته الثالثة يهدف الى اطالع املواطن 
على الوضع املالي للدولة وجعله “دائم احلرص على املساهمة بفاعلية اكبر في 

قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة”. 

املشاركة في معرض جايتكس 2014 – دبي

> الشيخ / حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اثناء زيارته جلناح الوزارة خالل حفل 
االفتتاح

- املشاركة في معرض GiTex لتكنلوجيا املعلومات واملقام في إمارة دبي، 
فقد مت عرض أهم النظم االلية للوزارة وتبادل اخلبرات مع حكومات الدول 
األخرى الشقيقة لكسب الفائدة العظمى وإبراز الوزارة كقطاع حكومي مهم 
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نكون منظمة  بأن  تتمثل  التي  ــوزارة  ال رؤيــة  وتوضيح  الدولة  في  وحساس 
حكومية عصرية أكثر احترافية.

مشاركة وزارة املالية في امللتقى السنوي االول بعنوان )النزاهة املجتمعية 
.. رؤية أم غاية؟(

-  شاركت وزارة املالية يوم االربعاء املوافق 2014/12/10 بامللتقى السنوي 
العامة  الهيئة  والذي نظمته  أم غاية؟(  املجتمعية رؤية  )النزاهة  بعنوان  االول 
في  وتأثيرها  املالية  النزاهة  محور  خــالل  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
احلفاظ على املال العام، ويهدف هذا امللتقى الى متكني املؤسسات التعليمية 
ألداء رسالتها االكادميية كأكبر مؤسسة في الدولة وذلك من خالل خلق وبناء 
جيل قادر على مكافحة كافة أوجه الفساد ، وتعزيز دور املؤسسات احلكومية 
في التوعية املجتمعية من خالل احلمالت اإلعالمية ، إضافة الى تعزيز دور 
الفرد في مختلف مراحل حياته ودعمه في املجتمع في حتديد رؤيته بشكل 

واضح نحو محاربته للفساد كواقع عملي وليس شعارات وغايات وهمية . 
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تكرمي وزارة املالية كأفضل جهة حكومية

-  تكرمي وزارة املالية كأفضل جهة حكومية ، كأفضل موقع الكتروني في 
الشفافية  جمعية  نظمتها  والتي  والصالح  للشفافية  الكويت  جائزة  احتفالية 
الكويتية حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح 

الصباح وذلك مساء يوم االربعاء املوافق 25يونيو 2014.
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وزارة اإلعـــالم
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وزارة االعالم
قطاع االخبار والبرامج السياسية

1- إدارة األخبار والبرامج السياسية اإلذاعية

والدولية  والعربية  احمللية  األخبار  تقدمي  في  الرئيسي  بدورها  القيام   -
ملستمعي إذاعة الكويت عبر نشراتها الرئيسية التي تبلغ خمسة نشرات وهي 
الواحدة  نشرة  صباحا-  الثامنة  نشرة  صباحا-   السادسة  نشرة   ( كالتالي: 
ظهرا - نشرة الثامنة مساء - الثانية عشر منتصف الليل( وكذلك عبر املواجيز 
اإلخبارية التي تأتي على مدار الساعة إضافة إلى البرامج السياسية املختلفة 

وهي مفصلة كالتالي:

 1( برنامج محطات إخبارية.

 2( برنامج جولة إخبارية.

 3( برنامج اجلولة الصباحية.

 4( برنامج حدث وتعليق.

 5( برنامج قضايا في الصحافة.

 6( برنامج اجلولة املسائية.

 7( قضايا برملانية وهو برنامج أسبوعي كل ثالثاء.

 8( صروح واجناز وهو برنامج أسبوعي كل أربعاء.

 9(  برنامج اضاءات دستورية أسبوعي كل ثالثاء.

 10( برنامج مؤشرات وأسواق )اقتصادي( يومي.
بتغطية   2015  -  2014 عام  خالل  السياسية  والبرامج  األخبار  إدارة  وقامت    -  
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العديد من األحداث احمللية والعربية والدولية ومن أبرزها:

 � تغطية مؤمتر املانحني الدولي الثاني للشعب السوري في شهر يناير من 
عام 2014 واملؤمتر الثالث في شهر مارس من عام 2015 م .

عامي  فبراير  شهر  التحرير خالل  وعيد  الوطني  العيد  ذكــرى  تغطية  � 
2014 و2015 والتركيز على األبعاد الوطنية لهاتني املناسبتني.

 � تغطية فعاليات القمة العربية التي استضافتها الكويت في شهر مارس 
من عام 2014م. 

.  تغطية االنتخابات التكميلية ملجلس األمة في شهر يونيو عام 2014 �

في  الكويت  لدولة  البائد  العراقي  النظام  لذكرى غزو  تغطية � خاصة   
شهر أغسطس.

.  تغطية انتخابات املجلس البلدي في شهر سبتمبر عام 2014 �

الله  حفظه  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  جلولة  خاصة  تغطية  � 
ورعاه اخلارجية في شهر أغسطس والتي امتدت حتى منتصف شهر 

سبتمبر.

 � تغطية خاصة وموسعة لتكرمي حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه 
الله ورعاه من قبل األمم املتحدة وتسميته قائدا للعمل اإلنساني وتسمية 

الكويت مركزا للعمل اإلنساني في شهر سبتمبر 2014.
.  تغطية قمة اخلليج التي استضافتها البالد في شهر ديسمبر عام 2014 �

 � تغطية العديد من القضايا الدولية الساخنة وأبرزها األوضاع في العراق 
وسوريا واحلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والتركيز على املساعدات 

الكويتية للقطاع.

.  تغطية األحداث في اليمن خالل هذا العام  2015 �
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 2- ادارة التنسيق واملتابعة

 مراقبة رصد االخبار
هامة  نقلة  ويعد  املراقبة  اجنــازات  واهــم  ابــرز  من  الرصد«  »سيرفر   � 
واإلذاعية  التلفزيونية  املعلومات  ورصــد  مراقبة  مجال  في  وجوهرية 
التقليدي الذي كان قائما على الرصد  للنظام  وااللكترونية وهو بديل 
اليدوي ويعتبر االحدث من نوعه وساهم في حتسني جودة مخرجات 
املــواد الفيلمية  من خالل  سرعة البحث عن اخلبر  وتتبع تطوراتها 

وارتباطاته مع االخبار االخرى.
ترصد املراقبة 20 قناة فضائية اخبارية عربية واجنبية و10 � محطات 
اذاعية و28 موقعا الكترونيا اضافة الى وكاالت االنباء العربية والعاملية 
في  الرسمية  اجلهات  وتــزويــد  االنترنت  شبكة  على  االخــبــار  ومــواقــع 
وتفريغ  االخبارية  الفيلمية  واملــواد  العاجلة  باألخبار  الدولة  مؤسسات 

النصوص املقروءة.
قامت املراقبة خالل الفترة املذكورة باالشراف على ادارة وحترير اخبار  � 
واملوقع  االلكتروني news.gov.kwwww. وتزويده باملستجدات واملواد 
 www.media.gov.kw الفيلمية وكذلك بوابة وزارة االعالم االلكترونية
بالتنسيق مع ادارة نظم املعلومات ليشتمل  ويتم حاليا حتديث املوقع  
على واجهة حديثة وروابط اضافية ومحركات فيديو ونظام بحث متطور 

يخدم مخرجات قطاع االخبار والبرامج السياسة.
مت تزويد اجلهات الرسمية بـ 188 � مادة  اخبارية خاصة خالل الفترة من 

2014/4/1 الى 2015/5/1  وعدد 75 مادة فيلمية .
يبلغ متوسط املواد التي يتم التعامل معها من خالل السيرفر نحو 810 � 
مادة شهريا منها 60٪  اخبار ومقابالت وتقارير اخبارية وحتليلية و40 
٪ برامج سياسية مباشرة وتسجيلية ذات صلة بالكويت ودول اخلليج 

والقضايا االقليمية والدولية البارزة .
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واقليمية  محلية  احــداث  بتغطية  املذكورة  الفترة  املراقبة خالل  قامت  � 
عديدة من بينها االنتخابات التكميلية ملجلس االمة و املوروث  الشعبي و 
املتلقي االعالمي اخلليجي ومشاركة الكويت في اكسبو واحلملة الوطنية 

جلمع السالح ومؤمتر شرم الشيخ االقتصادي والقمة العربية .
منذ  بدء عملية عاصفة احلزم  قامت املراقبة باصدار 60 � تقرير خاص 
اليمنية  الفضائية  القنوات  الفعل ورصد وتوثيق كل ما ورد في  بردود 
وغيرها وال تزال املراقبة تقدم خدماتها االخبارية للجهات الرسمية من 

خالل التقارير اليومية ذات الصلة .
مت  اصدار ملف شامل لتكرمي صاحب السمو امير البالد قائدا للعمل  � 
االنساني في االمم املتحدة في الفترة من 2014/8/18 الى ما بعد يوم 
تكرمي سموه حفظه الله ورعاه شمل كل ما تناولته القنوات الفضائية 
واحملطات االرضية واملصادر االلكترونية اضافة الى تخصيص املوقع 

االلكتروني البراز املناسبة واعداد تقارير وملفات خاصة. 
من  سياسيا  برنامجا   � 2380 وتوثيق  وتفريغ  برصد  املراقبة  وقــامــت 

القنوات احمللية ورفع 1860 مادة فيلمية على موقع يوتيوب.
 � news.gov.kw االلكتروني باملوقع  تزويدها  التي مت  بلغ عدد االخبار 
خالل الفترة من 2014/4/1 الى 2015/4/1  نحو )19440 ( والتعامل 
وارســال 11520  هام  بحدث  ذات صلة  وتطور  عاجل  5520 خبر  مع 
الكتروني ونحو 8360 تغريدة ومشاركة في موقعي تويتر  رسالة بريد 

وفيسبوك .

 3- مراقبة التخطيط البرامجي 

 قسم التخطيط :
و خطة عمل التنمية  إعداد خطة برنامج عمل احلكومة 2015 / 2016 �

ملدة خمس سنوات قادمة.
مت ترشيح وابتعاث عدد من موظفي قطاع االخبار والبرامج السياسية  � 
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بكافة إداراته إلى التدريب  خارجيا ضمن خطة وزارة االعالم  في كل 
من دبي و القاهرة .

مت تدريب عدد من مذيعي ومحرري قطاع االخبار والبرامج السياسية  � 
التقدمي  من  عــاٍل  مستوى  على  إلعدادهم  داخلية  تأهيلية  دورات  في 

والتحرير االخباري .
مدربني  ليكونوا  لتأهيلهم  املدربني  إلعــداد  املوظفني  من  عدد  ترشيح  � 

معتمدين على مستوى عالي من الكفاءة.
 قسم املعلومات:

 تطوير برنامج شبكة ENPS وتركيب اجهزة NET work �  - إضافة 
تخزين ألرشفة كافة املواد االخبارية.

 4- إدارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية 

أوال:  التغطيات  
تغطية فعاليات املؤمتر الدولي الثالث  للمانحني لدعم الوضع اإلنساني  � 

في سوريا والذي عقد في  الكويت  خالل شهر مارس 2015 .
القمة العربية  والتي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية  � 

خالل شهر فبراير 2015  .
قامت اإلدارة بالتفاعل والتعاطي مع »عاصفة احلزم« ومبا يتماشي مع  � 
السياسية العامة للدولة من خالل النشرات السياسية والتغطيات احلية 

املباشرة إضافة الى البرامج اإلخبارية .
ثانيا : البرامج السياسية 

بإعداد  العربية  التلفزيونية  السياسية  والبرامج  االخبار  إدارة  قامت  � 
وإنتاج العديد من البرامج السياسية باإلضافة إلى استضافة العديد من  
الضيوف واحملللني بالنشرات والبرامج السياسية من أهمها : )برنامج 
قراءات إستراتيجية -رؤى وطنية - في قلب احلدث - احلصاد- االخبار 
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بني األمس واليوم - الكويت في أسبوع( .
برنامج اقتصادي ينتج في لندن حول األوضاع والتطورات االقتصادية.  � 
البرامج  لتشمل  وتنويعها  االخــبــار  قطاع  ينتجها  التي  البرامج  طوير  � 
بالدولة من  التنمية  السياسية واالقتصادية وبرامج خاصة تبرز خطة 

أهمها : ) برنامج العالم هذا الصباح  - اجنازات - صناع املستقبل(.
ثالثًا :  اجلانب الفني :ـ

تفعيل العمل بنظام ) ENPS ( � في قاعة حترير االخبار بحيث أصبح 
كل محرر ميكنه مشاهدة وكتابة االخبار العاملية وهو في قاعة حترير 
االخبار ، باإلضافة إلى التخلص من عيوب النظام القدمي والذي كان 

يؤدي إلى تلف املواد الفلمية عن طريق تلف األشرطة أو قطعها .
املنتج  وتنسيق  ملتابعة  »بروديوسر«  وحدة  استحداث  على  حاليا  العمل  � 

االخباري والبرامجي .
كانت  الفعاليات سواء  في تغطيات  �  “ بوكس  االسترمي   “ إدخــال نظام 
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  � 
من  مجموعة  إشـــراف  حتــت  عمل  وورش  داخــلــيــة  دوارات  عقد  ومت 
اخلبراء باإلضافة إلى الدورات اخلارجية التي حصل عليها مجموعة 

من احملررين.
استقطاب  الكويت عن طريق  دولــة  داخــل  املراسلني  دور شبكة  تعزيز  � 
جميع  لتغطية  املراسلني  أعــداد  زيــادة  على  والعمل  الوطنية  الكفاءات 

الفعاليات واألنشطة الداخلية .
 5- ادارة  حترير االخبار االجنبية 

و استخدام  االخبار  القطاع على  حترير  املوظفني اجلدد في  تدريب  � 
االعــالم بشكل دوري من قبل  وزارة  لوائح  اتباع  و  الوكاالت االخبارية 
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رؤساء التحرير في مختلف نوبات العمل  
الفعاليات السياسية و االقتصادية و  متت تغطية املؤمترات احمللية و  � 
عمل  و  كفاءة  ذوي  مراسلني  قبل  من  الكويت  بدولة  احمللية  الثقافية  
تقارير بشكل اكثر كفاءة من خالل اضافة املقابالت و االهتمام بجودة 

احملتوي و تغطية احداث مهمة مثل : 
االنتخابات البرملانية التكميلية ملجلس االمة  – 

امللتقي االعالمي العربي الثاني عشر – 
الثالث و ما تضمنه املؤمتر من فعاليات و  مؤمتر مانحني سوريا  – 
اجتماع اللجان الوزارية و امللتقي االعالمي التحضيري باملؤمتر و 

ذلك بإرسال محررين و مراسلني لتتبع اخر التطورات .  
في  السوريني  بالالجئني  اخلاصة  للتبرعات  املتنوعة  احلمالت  – 

مختلف الدول العربية
ــوزراء و ذلك من خالل  ال تغطية جلسات مجلس االمــة و مجلس  – 
تقارير مدعمة باملقاالت مع ذوي االختصاص و نواب مجلس االمة 

و الوزراء 
الوفد  زيــارة  مثل  الكويت  لدولة  الــزائــرة  الوفود  نشاطات  تغطية  – 

السنغافوري لغرفة جتارة و صناعة الكويت 
عمل تغطيات و تقارير عن احلمالت التوعوية و الصحية و معارض  – 
تعليمية لتطوير النشرات االخبارية لتبدو اكثر مواكبة لألحداث في 

دولة الكويت 
تغطية فعاليات و انشطة االمم املتحدة بدولة الكويت   – 

تغطية االحداث  السياسية  التي حتتاج  الي متابعة و اهتمام خاص  – 
كأحداث الشرق االوسط و اليمن ووفاة خادم احلرمني الشريفني 
دورية  تعميمات  اصــدار  و  تدريب  و  دوريــة  اجتماعات  من خــالل 

تتناسب مع الئحة االعالم التابعة للوزارة 
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مت التعرف على تقنيات حديثة من قبل هندسة  و رصد االخبار عن  � 
استخدام تقنيات حديثة مثل برنامج )Inews( و برنامجٍ )Stratus(الذي 

اتخذته ادارة حترير االخبار كاهم نقلة في تطوير العمل بشكل عام.

 6- إدارة اإلنتاج اإلخباري والتشغيل

 � تغطية ملؤمتر الدول املانحة الثاني للشعب السوري بدولة الكويت.
تغطية القمة العربية للدورة اخلامسة والعشرين .  � 

ورعــاه في جامعة  الله  البالد حفظه  امير  لتكرمي سمو  تغطية شاملة  � 
الدول العربية حلصوله على لقب القائد اإلنساني من األمم املتحدة.

تغطية القمة اخلليجية ال 35 � بالدوحة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
تغطية شاملة لوفاة املغفور له باذن الله خادم احلرمني الشريفني امللك  � 

)عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود(.
 – السيسي  � الرئيس املصري عبدالفتاح  تغطية شاملة لوصول فخامة 

رئيس جمهورية مصر العربية الي دولة الكويت.
بدولة  الثالث  الــســوري  للشعب  املانحة  الـــدول  ملؤمتر  شاملة  تغطية  � 

الكويت. 
تغطية شاملة للقمة العربية بالقاهرة في شرم الشيخ. � 

عمل برامج أسبوعية وهي قلب احلدث - احلصاد - مراسلون - الكويت  � 
في اسبوع - رؤي وطنية - إجنازات - قراءات استراتيجية.

مت طــرح العديد مــن املــمــارســات والــتــوريــدات املهمة مــن اجــل تطوير  � 
ديكورات حديثة لالستوديو ، شبكة اضاءة حديثة .

 � العمل بالسيرفر  اجلديد و الربط ما بني االستوديو والتحرير واملركز 
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ومت  الكويت  دولة  لتلفزيون  كبيرة  نقلة  تعتبر  وهي  واملونتاج  االخباري 
تنفيذها والعمل عليها وتعمل بشكل جيد وفعال ودائما سيتم تطوير كل 

ما يلزم هذا الشأن. 

 قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية

يقوم القطاع بوضع الرؤية وحتديد السياسات االعالمية واحملاور االساسية 
للرسائل االعالمية وأولوياتها لتتولى باقي القطاعات تنفيذها باساليب متنوعة 
ويتم تفعيل ذلك من خالل عدة آليات من اهمها ، اقرار مبدأ االعتماد واالنطالق 

والدراسات التحليلية وامليدانية عبر املصادر التالية: 
تأسيس وحدة البحوث والدراسات االعالمية حتت مظلة التخطيط  � 

ومؤسسات  مراكز  تنفذها  التي  املجتمعية  الــدراســات  من  االستفادة  � 
البحوث في جامعة الكويت .

االستفادة من الدراسات التي يقوم بها املجلس الوطني للثقافة والفنون  � 
واآلداب 

استخدام مواقع الوزارة ووسائل التواصل االجتماعي كمصدر الجتاهات  � 
الرأي العام .

بحوث  في  املتخصصة  الشركات  مع  التعامل  في  افضل  آلية  ايجاد  � 
املشاهدة واالستماع وضرورة االجتاه ألحدث أساليب القياس . 

املعرفية  والتنمية  االعالمي  التخطيط  قطاع  بني  دوريــة  لقاءات  عقد  � 
وباقي قطاعات الوزارة ملراجعة مدى االلتزام بالتوجه العام الذي سبق 

اقراره واالتفاق عليه في ضوء الدراسات والبحوث .
احملتوى  لتوجهات  الدائمة  املراجعة  مهمته  مصغر  عمل  فريق  تكوين  � 

والرسالة االعالمية ومن ثم رفعها الى االجتماع املوسع



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)94(

2015 - 2014

قطاع الشؤون القانونية :

)الفتوى  وإدارة  املــذكــرات(  وإعــداد  )الــدعــاوى  بــإدارة  القطاع متمثال  يقوم 
والقيام  القانوني  الرأي  تقدمي  على  القانونية(  واألبحاث  والدراسات  والــرأي 
بإجراءات التحقيق االداري ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات 
الى جانب القيام بالعمل القضائي اخلاص بالدعاوى املتداولة بالنيابة العامة 

واحملاكم وإدارة اخلبراء وكتابة ومتابعة التحقيقات   . 

قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات:

  إدارة االعالم املرئي واملسموع

والئحته  2007م  لسنة   61 رقــم   القانون  تطبيق  على  اإلدارة  دور  يقتصر 
التنفيذية .

مراقبة التراخيص والتصاريح اإلعالمية :

عمل األرشيف االلكتروني مللفات القنوات الفضائية واملكاتب اإلعالمية  � 
على  ورفعه  اإلعالمية  والتصاريح  التراخيص  مراقبة  لــدى  املــوجــودة 

سيرفر الوزارة .
إقامة  املوافقة على عدد 7 تصاريح تصوير - 106 طلب جتديد وإصدار  �

إعالمية - 3 طلبات تصريح دخول معدات تصوير
تقدمي ردود لعدد 6 � قضايا محالة من النيابة .

إصدار هويات إعالمية لعدد من القنوات واملكاتب التمثيلية . � 
التواصل مع القنوات في شأن املؤمترات والندوات املقامة في الدولة  � 

للتغطية اإلعالمية .
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ادارة تفتيش املطبوعات

عدد املضبوطاتنوع املصنف
497134 منسوخة DVD  أفالم      

29499سي دي صوتي

808أجهزة حتتوي على برامج منسوخة

352كتب غير مصرحة

965سي دي برامج منسوخة

697العاب الفيديو جيم )اصلي( ممنوعة

6490العاب الفيديو جيم )منسوخ(

485أشرطة كاسيت صوتي

56أجهزة نسخ

VHS50 أشرطة افالم   
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املطبوعات وحسب طبيعة عمل  تفتيش  ادارة  فيها  تقوم  التي  االنشطة  ان 
االدارة ، هي متابعة و تنفيذ كافة القرارات والقوانني اخلاصة لكل من قانون 
املطبوعات والنشر وقانون االعالم املرئي واملسموع وكذلك القرار الوزاري رقم 
)2004/34( اخلاص بتنظيم احلفالت الغنائية العامة ، والتأكد ايضا من عدم 
نشر او بيع اي منتج او مصنف فني يحتوي على محاذير رقابية او مخالفات ، 

وذلك من خالل التفتيش الدوري وامليداني على هذه املؤسسات 

ومن الفعاليات التي شاركت فيها االدارة خالل هذا العام - املؤمتر االقليمي 
االول ألجهزة إنفاذ القانون املعنية في مكافحة جرائم امللكية الفكرية واالجتار 
الغير مشروع في إقـلـيم الشــــرق األوســـط وشمــال أفريقيا خــالل الفترة من 
1-3 /2015/6 - وذلك من خالل عمل ركن خاص باإلدارة مت عرض فيديو 

لبعض جهود فرق التفتيش وعرض احصائيات لإلدارة بهذا اخلصوص 
 عدد القضايا احملالة للنيابة العامة هي 541 � محضر

وجهة( لفرق التفتيش على جميع محافظات   عدد الطلعات )الدورية وامل �
ومناطق دولة الكويت اكثر من 2830 طلعة خالل نفس الفترة اعاله .

إدارة املصنفات الفنية 

إلى  من  2014/1/1  الفترة  واإلنتاج خالل  السينما  مراقبة  إجنــازات   -  
 2015/5/31

قسم السينما

527 األفالم املجازة

87األفالم املمنوعة

614املجموع
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قسم الطرود

590عدد الطرود الواردة

579عدد الطرود التي متت اعادتها الى اجلمارك

2عدد الطرود احملالة لألوقاف

26عدد األفالم املمنوعة بالطرود الشخصية

0عدد األغاني املمنوعة بالطرود الشخصية

53األلعاب املرئية املمنوعة بالطرود الشخصية

   476عدد التراخيص املمنوحة للشركات

480عدد األلعاب املجازة للشركات

17عدد األلعاب املمنوعة للشركات

قسم الفيديو واالنتاج

113مواد مرئية مصرح بعرضها

23مواد مرئية غير مجازة وقد يصرح بعرضها بعد حذف احملاذير الرقابية

14 مواد مرئية ممنوعة

383االعالنات املصرح لها

24مواد صوتية مجازة

إلى   2014/1/1 من  الفترة  خــالل  القضائية  املتابعة  مراقبة  -إجنـــازات 
 2015/5/3

مراقبة املتابعة القضائية

45عدد القضايا التي مت تفريغها

45املجموع
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مراقبة التراخيص :

االجنازات التي متت خالل الفترة من 2014/1/1 – 2015/5/1 
 � دعاية واعالن وانتاج فني ونشر وتوزيع وم صوتية وم مرئية وترجمة 
وبرمجة كمبيوتر والعاب مرئية ومكتبية ) اصدار ترخيص جديد 265- 
 173 الغاء   – ترخيص   590 بيانات  تعديل   – ترخيص   1492 جتديد 

ترخيص – استالم ترخيص 270 ترخيص ( .
إدارة مطبعة احلكومة :

 املطبوعات اخلاصة بسنة 2014م 

( اذن طباعة وهي تشمل ماليني املطبوعات لوزارة الدولة  � 1756(
( اذن اختام تشمل آالف االختام لوزارات الدولة املختلفة . � 974(

 املطبوعات اخلاصة بسنة 2015م 

( اذن طباعة تشمل ماليني املطبوعات لوزارات الدولة  � 689(
( اذن اختام تشمل آالف االختام لوزارات الدولة . � 425(

إدارة املطبوعات والنشر : 
تقوم مراقبة الوارد البري والبحري في استقبال املطبوعات الواردة الى  � 
دولة الكويت عبر املنافذ البرية والبحرية ) قسم وارد البر الصليبية – 
قسم مطبوعات ميناء الشويخ – قسم مطبوعات ميناء الدوحة – قسم 

مطبوعات ميناء الشعيبة ( 
شهري  طــرد  � 5000 الى  يصل  البرية  للمنافذ  الشهري  العمل  متوسط 

خاص بالشركات ودور النشر بدولة الكويت 
متوسط عمل املنافذ البحرية الشهري يصل الى 3000 � طرد شهري. 

يقوم قسم تراخيص املطابع بعمل التراخيص للمطابع املوجودة بدولة  � 
الكويت حسب الشروط املبينة باملادة 3 لسنة 2006م من قانون املطبوعات 

والنشر .
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يقوم قسم األرشيف واملعلومات التابع ملراقبة التراخيص بدور رئيسي  � 
في املعارض الدولية املنعقدة سنويا في االستعالم على جميع كتب دور 
تتم  الكويت في تلك املعارض وعليه  النشر املشاركة من داخل وخارج 

الرقابة من قبل الرقباء . 
الكتب هي املسؤول االول  على مراقبة املطبوعات  مراقبة مطبوعات  � 
الكويت وإعطاء  النشر من داخل وخارج  العربية واالجنية جلميع دور 
قرار بكل كتاب مجاز او ممنوع باإلضافة الى املشاركة باملعارض املنعقدة 

سنويا داخل وخارج دول الكويت . 
بلغ أعداد الصحف واملجالت اخلاصة بقسم الشحن اجلوي مبراقبة  � 
مطبوعات وارد املطار والبريد ) 28588 صحيفة ومجلة – 4510 طرود 

الكتب – 9078طرد املطبوعات املختلفة والكتالوجات ( .
إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية

 القيام بحفظ أرشيف اجلريدة الرسمية “الكويت اليوم”يدوي وآلي:

مت تشكيل فريق من اإلدارة بجمع أعداد اجلريدة الرسمية وجتليدها ووضعها 
بخزانة ذات أرفف متحركة ضد احلريق والتلف واحلشرات، كما مت االحتفاظ 

.)PDF( بجميع األعداد بصيغة الكترونية مبلفات
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الرسمية–  اجلــريــدة  إلصـــدار  الكتروني  آلــي  عمل  إلــى  الــيــدوي  العمل  حتويل   
الكويت اليوم:

مت العمل بالنظام اآللي باجلريدة الرسمية بدورة مستندية متكاملة تتضمن 
مراحل )التسجيل واالعداد واملراجعة واالخراج والنشر والطباعة واالرشفة( 

داخل محيط إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية. 
إنشاء بيئة عمل مناسبة للعاملني ووضع كاونتر الستقبال املراجعني:

قاعة  وضــع  مع  باألقسام  العاملني  جلميع  مناسبة  عمل  بيئة  تهيئة  متت 
لالجتماعات والتدريب وإنشاء كاونتر استقبال يتسع لثمانية موظفني استقبال 
يتم من خاللهم التعامل مع كتب النشر باجلريدة الرسمية والرد على استفسارات 

املراجعني كما يختص باشتراكات اجلريدة الرسمية. 
إقامة احتفالية مبناسبة مرور 60 عاما على صدور اجلريدة الرسمية:

للجريدة  االول  العدد  صــدور  على  عاما   60 مــرور  مبناسبة  االحتفال  مت 
دبليو  جي  فندق  في  2015/2/10م  املوافق  الثالثاء  يوم  في  وذلــك  الرسمية 
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ماريوت قاعة اجلهراء وهي حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
الدولة لشئون  ووزير  وزير اإلعالم  البالد ومعالي  أمير  السمو  ممثل صاحب 
الشباب ووزراء اإلعالم السابقون والعديد من وسائل اإلعالم املرئي واملسموع 
واملقروء، كما مت تكرمي صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح – حفظه الله ورعاه – وهو صاحب مبادرة انطالقة اجلريدة الرسمية 
– الكويت اليوم عندما كان يترأس اللجنة التنفيذية العليا آنذاك، وقد تضمن 
احلفل تكرمي أول أسرة حترير للجريدة الرسمية الكويت اليوم مع توزيع أكياس 
الهدايا التي احتوت على فيلم وثائقي خاص بنشأة اجلريدة الرسمية وكتيب  

خاص باالحتفالية وأول عدد صدر للجريدة الرسمية مع بعض التذكارات. 
 أول عدد إلكتروني للجريدة الرسمية – الكويت اليوم مع احتوائه على الفهرس 

والتبويب:
إلكتروني  أول عدد  إطــالق  املوافق 2015/5/3م مت  األحــد  يوم  في صباح 
للجريدة الرسمية – الكويت اليوم وهو يحمل رقم )1234( والذي احتوى على 
فهرس حملتويات اجلريدة الرسمية مع عمل تبويب خاص وقد مت عمل احتفال 

مبسط بإدارة جريدة كويت اليوم الرسمية. 
 املوقع االلكتروني للجريدة الرسمية – الكويت اليوم:

اليوم والذي  الكويت   – الرسمية  للجريدة  املوقع االلكتروني  متت انطالقة 
مينح املستخدم صالحيات البحث بالعديد من الطرق حسب االسم والتاريخ 

واملوضوع ورقم العدد والعنوان واجلهة.
ادارة املعارض واإلصدارات االعالمية:

أوال : مراقبة املعارض:
تختص بحضور املعارض داخل وخارج الكويت وعرض االصدارات االعالمية 
اخلدمات  لقطاع  التابعة  االعالمية  واخلدمات  املناسبات  ادارة  مع  بالتنسيق 

االعالمية واإلعالم اجلديد.
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1-قسم املعارض:

حضور املعارض داخل وخارج الكويت. � 
عرض االصدارات االعالمية بالتنسيق مع االدارات ذات الصلة. � 

إعداد تقارير دورية عن املعارض وأهميتها والتوصيات الالزمة لتطوير  � 
أعمال القسم.

2- قسم التنسيق واملتابعة:

التنسيق واملتابعة بشأن التأكد من صحة وسالمة التنفيذ. � 
تفعيل اجراءات االتصاالت مع االدارات املعنية في سبيل تنفيذ املعارض  � 

بشكل مميز.
متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لتجهيز املعارض. � 

االلتزام مبواصفات ضبط اجلودة فيما يتعلق مبعارض االصدارات. � 
إعداد تقرير دوري عن أعمال القسم. � 

ودعــم احلركة  بهدف تشجيع  وذلــك  مؤلفيها  الكتب من  تقييم وشــراء  � 
الثقافية  الفعاليات  واملشاركة في  والفكرية من جهة  والثقافية  األدبية 
ومعارض الكتاب واحملافل الدولية من جهة أخرى بهدف إبراز اجلانب 

الثقافي واحلضاري لدولة الكويت.

ثانيا : مراقبة االصدارات االعالمية:

تختص بإصدار كافة االصدارات االعالمية والبوسترات واألعالم الكويتية 
ومتابعة االصدارات والوقوف على مدى تنفيذ املواصفات واألعداد املطلوبة.

1- قسم االصدارات االعالمية:
صور  وملصقات  كبوسترات  متنوعة  مطبوعات  اصــدار  على  القسم  يعمل 
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صاحب السمو وولي العهد 
وشــعــار الــدولــة وعــلــم الكويت 
مبناسبة  مــخــتــلــفــة  بــأحــجــام 
اصــــــدار  الوطني–  الـــعـــيـــد 
بوسترات عن الكويت –مغلف 
األمة  مجلس  ألعــضــاء  صـــور 
و كتاب  –اصدار  املاضي  في 
عربي يـــاكـــويـــت  عـــمـــار   CD

واجنليزي –اصدار مغلف لقطات من املاضي ومغلف لقطات من احلاضر لدولة 
الكويت –اصدار كروت بريدية –اصدار كتيب دستور الكويت عربي واجنليزي 
املرئي واملسموع عربي  –كتاب دستورنا سورنا باللغة العربية –كتيب االعالم 
الكويت األصالة والعطاء  –كتاب  –كتيب قانون املطبوعات والنشر  واجنليزي 
عربي واجنليزي وفرنسي – اصدار بروشور الكويت ترحب بكم عربي واجنليزي 
وفرنسي –اصدار كتب و CD الكويت حقائق وأرقام عربي واجنليزي –اصدار 
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العدد األول من سلسلة قصة األطفال )ديرتي( –اصدار رزنامة حائط ومكتب 
وجيب  وامساكية شهر رمضان –اصدار بطاقات تهنئة وشكر لشهر رمضان 

ولعيدي الفطر واألضحى.
2- قسم التنسيق واملتابعة:

يعمل القسم على توزيع اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( للمشتركني اشتراك 
املطبوعات  صــدور  ملتابعة  االصــدار  قسم  مع  بالتنسيق  القسم  يقوم  سنوي. 
االعالمية في زمنها احملدد وسد النقص لتلك املطبوعات. يقوم القسم بتوزيع 
مطبوعات متنوعة في املعارض الداخلية واخلارجية وللجهات احلكومية وغير 
احلكومية الى جانب سفارات الكويت في اخلارج واملراكز االعالمية واملكاتب 
الرسمية  املناسبات  في  ومراجعيها   الــوزارة  الى ضيوف  باالضافة  الثقافية 
الدينية  واملناسبات  السنة  ورأس  والتحرير  والوطني  كالعيد  الكويت  لدولة 
السمو  صاحب  صور  مثل:-بوستر  واالضحى  الفطر  وعيدي  رمضان  كشهر 
- ملصق  أحجام.   3 العهد  ولي  -بوستر صور سمو  أحجام.    3 البالد  أمير 
اخلاصة مبعالم   الكويت.-البوسترات  -بوستر حكام  أحجام.   3 الدولة  شعار 
ترحب  الكويت  بروشور  كاردز.–   بوست  بريدية  كروت  الكويت.-مغلف  دولة 
بكم عربي واجنليزي وفرنسي  - مغلف لقطات من املاضي ومغلف لقطات من 
احلاضر لدولة الكويت – رزنامة حائط ومكتب وجيب  وامساكية شهر رمضان 

– بطاقات تهنئة وشكر لشهر رمضان ولعيدي الفطر واألضحى.
 � CDو كتاب  االخــرى مثل:  واملطبوعات  الكتب  بتوزيع  القسم  يقوم  كما 
عمار ياكويت عربي واجنليزي –كتيب دستور الكويت عربي واجنليزي 
–كتاب دستورنا سورنا باللغة العربية –كتيب االعالم املرئي واملسموع 
الكويت  –كتاب  والنشر  املطبوعات  قــانــون  –كتيب  واجنليزي  عربي 
ترحب  الكويت  –بروشور  وفرنسي  واجنليزي  عربي  والعطاء  األصالة 
بكم عربي واجنليزي وفرنسي –كتب و CD الكويت حقائق وأرقام عربي 

واجنليزي – العدد األول من سلسلة قصة األطفال )ديرتي( .
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ادارة شئون الصحافة احمللية 

أوال: مراقبة التراخيص

أ- قسم الرقابة على الصحف واملجالت:

متابعة ورقابة الصحف احمللية اليومية. � 
والشهرية  األسبوعية  واملــجــالت  األسبوعية  الصحف  ورقــابــة  متابعة  � 

والدورية.
رفع تقرير يومي ملعالي وزير اإلعالم وسعادة وكيل وزارة اإلعالم وتقرير  � 

إعالمي حول ما نشر في الصحف احمللية عن وزارة اإلعالم.
املسائل  فــي  واملــجــالت  الصحف  مبخالفات  اخلــاصــة  التقارير  كتابة  � 

احملظور نشرها وفقا لقانون املطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.
متابعة الصحف اإلعالنية من ناحية اإلعالنات املخالفة للقانون وكذلك  � 

ما يرد من حظر لإلعالنات من اجلهات الرسمية في الدولة.
متابعة والرد على شكاوى سفارات الدول املختلفة حول ما ينشر عنها  � 

في الصحافة احمللية.
 ب- قسم التراخيص واملجالت

 مت اصدار 28 � شهادة ملن يهمه األمر.
مت اصدار 14 � كتاب أدلة جنائية.

مت اصدار 2 � موافقات على تغيير اسم املجلة
مت اصدار 3 � موافقات مبدئية إلصدار مجلة.

مت اصدار 6 � موافقات نهاية إلصدار مجلة.
مت الغاء 4 � تراخيص لصحف ومجالت دورية.

مت اصدار 5 � موافقات على تغيير رئيس التحرير.
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ثانيا: مراقبة اخلدمات الصحفية:

أ- نشر اإلعالنات احلكومية:

يقوم قسم اإلعالنات احلكومية باستقبال طلبات اإلعالنات احلكومية  � 
من اجلهات الرسمية.

طلبات  نشر  يخص  فيما  احلكومية  جــهــات  مــع  ــصــال  واالت التنسيق  � 
اإلعالنات.

االتصال والتنسيق مع الصحف احمللية لنشر طلبات اإلعالنات احلكومية  � 
من تلك الصحف.

ابالغ اجلهات احلكومية بكل تغير يطرأ على أسعار اإلعالنات. � 
قسم اإلعالنات احلكومية

قام قسم اإلعالنات احلكومية مبراقبة اإلعالنات واالشتراكات بإدارة  � 
شئون الصحافة احمللية بإجناز 400 إعالن حكومي لعام 2015-2014 
حيث أجنز إعالنات لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – بلدية الكويت 
واملاء  الكهرباء  وزارة   – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس   –
– وزارة التربية – 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 رسمي من الوزارة وإرسالها للصحف ومتابعة نشرها ثم استالم 
الفواتير اخلاصة بها وعمل كتب صرف بعد التأكد من صحة البيانات 

واملرفقات وإرسالها للشئون املالية. 
هويات  من  احملليني  الصحفيني  يخص  ما  جميع  بعمل  املراقبة  تقوم  � 
وإقــامــات واألعــمــال اخلــاصــة بــاملــراســلــني ومــــدراء املــكــاتــب للصحف 
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والوكاالت األجنبية العاملة داخل دولة الكويت.
1- هويات صحفية ملراسلني مدراء مكاتب خارجيني عد )2(.

2- إقامات ملراسلني ومدراء مكاتب خارجيني عدد )8(.
داخل  أجنبية  ووكــاالت  إعالمية لصحف  مكاتب  تراخيص  إعطاء   -3

دولة الكويت عدد )2(.
4- التغطية الصحفية عدد )2(.

للصحفيني  إقامة  وحتويل  وجتديد  إصــدار  معاملة   )148( إجنــاز   -5
األجانب العاملني في دور الصحف واملجالت الكويتية.

6- إصدار عدد )2( هوية صحفية.
7- إجناز عدد )3( معامالت اعتماد توقيع. 

ثالثا: مراقبة األرشيف الصحفي

أ- قسم األرشيف واإليداع

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

ب- قسم التوثيق اآللي

1- إدخال كافة البيانات على أجهزة احلاسب اآللي.
2- استخدام التقنية احلديثة في توثيق وأرشفة وحفظ البيانات.

اعداد قاعدة بيانات رئيسية لإلدارة.  -3
 ج- قسم الدعم اإلداري

ويقوم هذا القسم بطباعة جميع األعمال إدارة شئون الصحافة احمللية  – 
ومراسالتها مع اإلدارة األخرى داخل الوزارة أو الوزارات ذات الصلة.
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أعمال يختص بها قسم  دعم الصحافة و االشتراكات

قطاعات  مختلف  على  وتوزيعها  احمللية  املجالت  و  الصحف  استالم  1 .
ادارة على حــدة و ذلــك وفــق كشف  الـــوزارة املختلفة حسب حاجة كل 

معتمد من مدير ادارة شؤون الصحافة احمللية .

من  املعتمدة  الكويت  دولــة  لسفارة  املجالت احمللية  و  الصحف  ارســال  2 .
وزارة  الــى   ، بكل ســفــارة  امللصق اخلــاص  تغليفها ووضــع  بعد  اخلـــارج 

اخلارجية حيث يتم ارسالها بواسطة احلقيبة الدبلوماسية .

احمللية  املجالت  و  للصحف  السنوية  االشتراكات  بتنظيم  القسم  يقوم  3 .
التي ال تتلقى دعما حكوميا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 57 لسنة 
2012 ، حيث يكون مبلغ االشتراك السنوي للصحف اليومية )4.900 
د.ك( اما االسبوعية )4.000 د.ك(، في حني الشهرية )3.000 د.ك( و 

اخيرا الفصلية أو الدورية )1.500 د.ك(.

أ- عدد الصحف التي لها اشتراك سنوي مع الوزارة بلغ )10( صحف 
 – اليومي  الشاهد   – الصباح   – النهار   – البيداء  وهي: )صحيفة 

الرأي – الوسط – السبق – اخلليج – اجلريدة – الكويتية ( .

)6( وهي  الـــوزارة  اشــتــراك سنوي مع  لها  التي  املجالت  بلغ عــدد  ب- 
)املجتمع و املخدرات – لنا – صوت الوفرة – صرخة صامتة – رواد 

املالحة – عاملكشوف( .

عمل كتب تأييد صوف مالي للصحف و املجالت احمللية التي لها  ج- 
اشتراك سنوي مع الوزارة ، كما هو مبني باجلدول ادناه :
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عدد كتب تأييد الصرف املاليالصحيفة / املجلةم

4صحيفة اخلليج1

4مجلة املجتمع و املخدرات2

4صحيفة الكويتية3

7صحيفة النهار4

3الشاهد االسبوعية5

3صحيفة الصباح6

3صحيفة اجلريدة7

6صحيفة الوطن8

5الشاهد اليومي9

7 مجلة لنا10

7مجلة عاملكشوف11

7صحيفة الوسط12

2السبق13

4البيداء14

4صحيفة الرأي15

2صوت الوفرة16

د- مت جتديد االشتراك السنوي عدد )8( مطبوعات وهي ) صحيفة 
الشاهد اليومي – مجلة صوت الوفرة – صحيفة الوسط – الرأي 
جمعية  عن  الصادرة  احملاسبون(  مجلة   (  – الكويتية   – النهار   –
احملاسبني و املراجعني الكويتية – و مجلة ) صرخة صامته( الصادرة 
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عن مركز الكويت للتوحد.
و- مت الغاء عقود االشتراك السنوي مع الوزارة )3( صحف منها صحيفتني 

يوميتني و صحيفة اسبوعية كما هو مبني باجلدول أدناه:

سبب االلغاء رقم العقد الصحيفة / املجلة

 بناء على القرار اإلداري رقم 58 لسنة 2015 الصادروأ/ 20094الوطن1
في 2015/1/20

 بناء على القرار االدراي رقم 992 الصادر فيوأ/20067عالم اليوم2
2014/7/22

عدم االنتظار بالصدور و االخالل بالتزام التعاقدوأ/20126الشاهد االسبوعي3

يقوم القسم كذلك بتقدمي الدعم احلكومي للصحف و املجالت احمللية و  4 .
ذلك في أربعة مراحل بالسنة أي كل 3 شهور مببلغ و قدرة )566.000د.ك( 

لعدد )33( صحيفة و مجلة .
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2014. 5

. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 اكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014. 6
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 يناير 2015 وحتى 31 مارس 2015. 7
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 ابريل 2015 وحتى 30 يونيو 2015. 8

يقوم القسم كذلك بعمل فسح لإلفراج عن الكفالة البنكية للصحف و  9 .
املجالت احلكومية بعد مخاطبة الشئون اإلدارية و املالية و مت اإلفراج 

عن الكفالة البنكية لعدد )3( مطبوعات وهي :
صحيفة الوطن أ- 

صحيفة عالم اليوم ب- 
صحيفة الشاهد االسبوعي ج- 
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مجلة الكويت :
واصلت املجلة مسيرة التطوير التي اعتمدتها منذ أوائل العام 2005م وثبتت 
اخلطوط العريضة ألهم الصفحات مع استمرار بعض األقالم الثابتة كالدكتور 
سليمان الشطي والدكتور خالد القحص وأضافت اقالما جديدة ثابته كالدكتور 

عبد الله بلقزيز والدكتور فهمي جدعان . 
اعتماد  املجلة  وبــدأت 
االســــــتــــــطــــــالع احملــــلــــي 
يتناول  الــذي  واخلليجي 
الفنية  احلـــيـــاة  ظـــواهـــر 
واجلغرافية  واالجتماعية 
...الخ ، بالكلمة والصورة 
مع اإلبقاء على حيز صغير 
االستطالعات  لــبــعــض 

العربية . 

األسس املعتمدة باملجلة: 

املـــــــادة  إعـــــطـــــاء   -1
احملليني  والكتاب  احمللية 
صفحات  من   ٪70 نسبة 

املجلة. 
2- إفساح املجال للمادة اخلليجية بنسبة ٪20 .

3- اعتماد ما نسبته 10٪ للمادة العربية والعاملية .
4- مت توسيع مدى تغطيات املجلة للمواد الفنية اخلاصة باإلذاعة وتلفزيون 
الكويت وأنشطتها املتنوعة عبر احلوار مع اإلعالميني وتقدمي التحليل والعرض 
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لألعمال التلفزيونية واإلذاعية كما مت تطوير اإلخراج الفني . 

. ) سنة 2014م صدر 12 عددا من رقم ) 363- 374 �
 . ) سنة 2015 م صدر 6 أعداد حتى تاريخه من رقم ) 375- 380 �

م . كتاب الكويت الثاني عشر “ التسامح “ مع العدد 369 يوليو 2014 �
مع العدد رقم  كتاب الكويت الثالث عشر “ الدراما التلفزيونية العربية “  �

375 يناير 2015م . 
والسادس  والثالثني  اخلامس  الدولي  الكتاب  مبعرض  املجلة  مشاركة  � 
والثالثني عبر جناح مخصص ملجلة الكويت ومت توزيع بعض إصدارات 

املجلة .  

قطاع اخلدمات اإلعالمية واإلعالم اجلديد

إدارة اإلعالن التجاري

يتمثل نشاط اإلعالن التجاري في تسويق البرامج اإلذاعية والتلفزيونية من 
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الناحية اإلعالنية بهدف رفع مستوى اإلعالن وزيادة إيراداته وقد قامت اإلدارة 
خالل عام 2014 /2015 بتسويق الــدورات البرامجية ال سيما بشهر فبراير 
وشهر رمضان املبارك وبطولة كأس اخلليج في اإلذاعة والتلفزيون وقد متكنا 

من حتقيق إيرادات إعالنية متثلت في :

التلفزيون إجمالي القنوات : 687638.500 �  دينار كويتي .
اإلذاعة  إجمالي احملطات : 435957.500 � دينار كويتي .

املجموع الكلي : 1.123.626 � دينار كويتي .

إدارة التواصل االجتماعي
املناسبات  تــغــطــيــة  � 
واملؤمترات  الوطنية 
ــــــــاالت  ــــــــف واالحــــــــت
احمللية  والفعاليات 
العربية  وامللتقيات 

واخلليجية. 
ــــق  بــــرامــــج  ــــســــوي ت � 
واإلذاعة  التلفزيون 
املباشرة  ــيــومــيــة  ال

واملسجلة.
ــغــطــيــة األحــــــداث  ت � 
والتطورات  احمللية 
الهامة  الــســيــاســيــة 
على ــيــا  ودول عربيا 

مـــدار الــســاعــة وإبــــراز اإلنــتــاج الــيــومــي لــنــشــرات األخــبــار والتغطيات 
املباشرة.
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احمللية  والفعاليات  واالحتفاالت  واملؤمترات  الوطنية  املناسبات  تغطية  � 
وامللتقيات العربية واخلليجية 

تسويق  برامج التلفزيون و اإلذاعة اليومية املباشرة واملسجلة. � 
ودوليا  عربيا  الهامة  السياسية  والتطورات  احمللية  األحــداث  تغطية  � 
والتغطيات  األخبار  لنشرات  اليومي  اإلنتاج  وإبراز  الساعة  مدار  على 

املباشرة.
تسويق احلمالت اإلعالمية توجيه  الرسائل اإلعالمية . � 

تغطية أخبار وزير اإلعالم )مقابالت-مؤمترات- استقباالت- مناسبات(. � 
وكبار املسئولني في الوزارة .

التنبيه والتنويه إلى ما سيقدمه التلفزيون واإلذاعة واألخبار من برامج  � 
هامة .

مواكبة حاالت الطوارئ إلعادة التوازن عبر املصادر الرسمية ) حاالت  � 
الطقس – انقطاع الكهرباء ....الخ(

مــتــابــعــة األحـــــداث  واحلـــقـــوق احلــصــريــة لــلــصــور املــنــقــولــة بتغطيات  � 
ميدانية.

حتميل حلقات البرامج التلفزيونية والبرامج اإلخبارية وحلقات احلمالت  � 
على  الــوزارة  حسابات  في  ونشرها  التلفزيونية.  والرسائل  اإلعالمية 
شبكات التواصل االجتماعي : ) تويتر- انستغرام – يوتيوب – فيسبوك 

...الخ( 

 إدارة اخلدمات اإلعالمية:
1(  املوروث الشعبي : 

قرية  لفعاليات  والتغطية  الترويج  في  اإلعالمية  اخلدمات  إدارة  شاركت 
التراثي  اخلليجي  الشعبي  املــوروث  ومهرجان  التراثية  األحمد  صباح  الشيخ 
تلبية لتوجهات صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح في إبراز 
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هذا اإلرث التاريخي كما قامت اإلدارة بتنظيم مسابقة أجمل صورة للموروث 
الشعبي في االنستغرام .

2( مؤمتر املانحني :

الذي  الثالث  املانحني  مــؤمتــر  بتغطية  اإلعــالمــيــة  اخلــدمــات  إدارة  كلفت 
املقابالت  من  العديد  التغطية  هذه  وتخللت  الثالثة  للمرة  الكويت  استضافته 
لشخصيات مهمة وضيوف وإعالميني كما مت تغطية جميع فعاليات املؤمتر مبا 

في ذلك املركز اإلعالمي وافتتاح املعرض التابع للمؤمتر .
3( ملتقى حوار الشباب وامللتقى اإلعالمي العربي الثالث عشر 

الذي يجمع اإلعالميني العرب لتبادل اخلبرات والتجارب والرؤية اإلعالمية 
املستقبلية استمر فعاليات املؤمتر 3 أيام . 

4( حملة جمع السالح :

األسلحة  جلمع  الوطنية  احلملة  فــي  اإلعالمية  اخلــدمــات  إدارة  شــاركــت 
والذخائر واملفرقعات غير املرخصة والتي حتمل شعار ) معا جنمع السالح( 
التواصل  مواقع  الــوزارة في  ونشرها عبر حسابات  عن طريق عمل تصاميم 

االجتماعي . 

إدارة الترجمة
واملستندات  والوثائق  والبحوث  الدراسات  بترجمة  الترجمة  إدارة  تختص 
الوزارة  إدارات  كافة  من  إليها  ترد  التي  واالتفاقيات  العقود  ترجمة  وكذلك 

منها:
تــرجــمــة عــقــد اســتــقــبــال الـــوكـــاالت اإلخــبــاريــة وحتــريــرهــا إلـــى اللغة   )1 

العربية.
ترجمة تقرير القضية رقم 2013/410 مرور الشرق.  )2 

ترجمة دليل الدخول واإلقامة في إيطاليا واملبادئ والتوجيهات اخلاصة   )3 
باملشاركة في معرض اكسبو ميالنو العاملي 2015.
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مع  املبرمة  األعمال  على  املشرفة  االستشارية  الشركة  عقد  ترجمة   )4 
.Studio Pession Associato وزارة اإلعالم

ترجمة الرسالة الصادرة عن املدير العام لليونسكو.  )5 
ترجمة دراسة اجلدوى إلنشاء أكادميية لإلعالم واالتصال على مستوى   )6 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
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وزارة األشغال



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)118(

2015 - 2014



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)119(الكتاب السنوي الثامن واألربعين

2015 - 2014

وزارة االشغال العامة  
حني أنشئت دائرة األشغال عام 1945 لم يكن يعمل فيها سوى بضعة موظفني 
يشغلون ثالثة مكاتب ال تزيد مساحتها عن خمسني متراً مربعاً . وكانت املهام 
امللقاة على عاتق دائرة األشغال آنذاك محدودة  إذ اقتصرت على إنشاء بعض 
مباني  وبعض  الــشــورى  كمجلس  والــدوائــر  العامة  للخدمات  الــالزمــة  املباني 
اجلمارك واجلوازات ودائرة الصحة والداخلية واملستشفى األميري القدمي ، 
وكان من أولى مهام دائرة األشغال إجراء مسح جوي لدولة الكويت ووضع خريطة 
للمدينة مع تعيني مناطق اخلدمات العامة ، وقد شهدت فترة اخلمسينيات من 
الدخل  وبزيادة  السكان  عدد  وبزيادة  العمرانية  النهضة  بداية  املاضي  القرن 
القومي ظهرت الكثير من املتطلبات اإلنشائية سواًء في مجال الطرق أو في 
املجال املعماري ، إضافة إلى توفير السالمة الصحية من خالل إنشاء شبكات 
الفنية  توفير اخلدمات  بد من  وكــان ال   ، األمطار  الصحي وصــرف  الصرف 
الالزمة لتلك األعمال ، فتم إنشاء محطة األبحاث احلكومية عام 1953 ملعاجلة 
كل ما يعترض اإلنشاءات من مشاكل في ظل األحوال اجلوية السائدة ، وفي 
العام نفسه وبنمو األعمال وإزدياد أعداد املوظفني والفنيني وتضاعف حجم 
، وبتطور احلياة  الــوزارة إلى منطقة املرقاب  إنتقلت مكاتب  اآلالت واملعدات 
املدنية ومتطلباتها تطورت أجهزة ومرافق وزارة األشغال العامة بكافة أجهزتها، 
األشغال شهد  دائرة  واختصاصات  فيه مسئوليات  تعددت  الذي  الوقت  وفي 
إلى دائــرة األشغال  الزراعي  النشاط  عام 1952 إسناد مهمة اإلشــراف على 
الرقعة اخلضراء ممثلة  زيــادة  في  اإلهتمام  النهضة احلديثة من  تقتضيه  ملا 
بالزراعة اإلنتاجية واجلمالية باإلضافة إلى اجلانب العمراني،  في حني انتقلت 
بعض االختصاصات إلى جهات حكومية أخرى  حيث مت في عام 1960 نقل 
قسم املياه والغاز إلى دائرة الكهرباء واملاء ، كما مت في عام 1961 نقل قسمي 
املساحة والتنظيم وقسم املطافئ إلى دائرة البلدية في عام 1962 حتولت دائرة 

األشغال إلى وزارة األشغال العامة وحتددت مسئولياتها واختصاصاتها .
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املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة واألبحاث

> السالمة املهنية 
يتولى قطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلـــودة واألبحــــاث أعمال 
فحص واختبار املواد املستخدمة في اإلنشــــاء سواء أكانت للمنشآت أو ألعمال 
 ، صالحيتها  من  للتأكد  واألمطار  الصحي  الصـــــــــــــرف  ملشاريع  أو  الطرق 
والتحقق مـن مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو املواصفات الدولية 
أو املوصفات الفنية لوزارة األشغال العامة ، وفحص املنشـآت القائمة وتربة 
لوزارة  التابعة  املشاريع  القطاع  نشـاط  ويغطي   ، والطرق  للمنشآت  التأسيس 

األشغال العامة والـوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلاص . 
قطاع التخطيط والتنمية 

وما  لــلــوزارة  العامة  االستراتيجية  اعــداد  والتنمية  التخطيط  قطاع  يتولى 
مستوى  على  املشاريع  كافة  حتديد  خــالل  من  إمنائية  خطط  من  بها  يتعلق 
ــوزارة وأولــويــات البدء فيها ، ووضــع األطــر العامة التي تكفل حسن األداء  ال
تأهيل  وبرامج  وتنفيذ خطط  وإعــداد  التدريبية  االحتياجات  وتكامله وحصر 
وتدريب القوى  العاملة ، ووضع وتنفيذ ومتابعة اخلطط التشغيلية لنظم وتقنية 

املعلومات.
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قطاع شئون الهندسة الصحية

> التحكم باملياه املعاجلة 

يتولى قطاع شئون الهندسة الصحية إعداد التصاميم واإلشراف على تنفيذ 
شبكات خطوط املجاري الصحية ومحطات الرفــــــــع والضخ وتشغيل وصيانة 
ومراجعة   ، ومنشآتها  الري  الصحي ومحطات  الصـــرف  مياه  تنقية  محطات 
التنسيق  و    ، باملخططات  ورد  ما  مع  ومطابقتها  الفنية اخلاصة  املواصفات 
مـــــــــع بلدية الكويت واجلهات املختصة الستالم املواقع والتأكد مــــــــــن خلوها 
الصيانة  أعمال  إجنـــــــــاز  على  واإلشــراف  بالتنفيذ  املباشرة  قبل  العوائق  من 
الدورية والطارئة ملنشآت ومرافق شبكـــة مياه الصرف الصحي املعاجلة مبا 

يضمن استمرار صالحيتها للعمل . 

قطاع شئون هندسة الصيانة
يتولى قطاع شئون هندسة الصيانة تفقد شبكات الطرق وشبكات صرف مياه 
األمطار والصرف الصحي القتراح أعمال الصيانـة الالزمة ، واإلشراف على 
تنفيذ عقود الصيانة املتعلقة بهـا ، ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها ، باإلضافة 
التراخيص  وإصــدار   ، املختلفــة  الصيانة  عقود  في  العمــل  سيـر  متــابعة  إلى 
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اخلاصة بتوصيالت املباني على شبكة الصرف الصحي و التــأكد مـن تطبيق 
إجراءات وقواعد األمن والســالمة في املواقــع والتنسيــق مع اجلهات املختصة 
فيما يتعلق بتطويرها ، وتشغيل وصيانــة جميع املعدات واآلليات املتخصصة 
التابعة لقطاع هندسـة الصيانة من  معدات شفط ، ومعدات توليد الكهربـاء 

املتنقلة ، واملضخات املتنقلة ، وضاغطات الهواء وغيرهـــا .
قطاع شئون هندسة الطرق

> جسر الشيخ جابر االحمد الصباح 

تنفيذ  التصاميم واإلشــراف على  يتولى قطاع شئون هندسة الطرق إعــداد 
مشاريع الطرق واخلدمات واجلسور وأعمال صيانة الطرق السريعة واجلسور 
املنفذة  لألعمال  املقاولني  أداء  ملستـوى  والنهائي  الــدوري  التقييم  وإعــداد   ،
وإخطار مكتب التخطيط واملتابعـة بنتائج التقييم ومتابعة سير العمل باملشاريع 
ومقارنتها مع البرامج الزمنية املعتمدة وإعداد التقارير الدورية بذلك والتنسيق 
مع اجلهات املعنية في حل املشاكل التصميمية للمشاريع خالل مراحل التنفيذ 
وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية املختلفة لشبكات صرف مياه األمطار 
واقتراح  القائمة  اجلــســور  وتقييم  األمــطــار  مــيــاه  قــنــوات  وســـدود  واملــجــاريــر 

اإلصالحات أو التقوية الالزمة لها بالتنسيق مع اجلهات املعنية . 
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قطاع شئون هندسة املشاريع اإلنشائية

> مستشفى الشيخ جابر االحمد الصباح 

املشاريع  وتخطيـط  دراســة  مهمة  اإلنشائية  املشاريع  هندسة  قطاع  يتولى 
ذات الطابع اخلاص ومتابعة مراحــــل تصميمها مع املكاتب الهندسية احمللية 
مشاريع  وإجنــاز  تنفيذها  على  واإلشــراف  التصميـم  بأعمال  املكلفة  والعاملية 
املباني العامـــة املختلفة من مدارس ومساجد ومستوصفات ومراكز ضواحي 
وغيرها وحصرا ألعمال وجرد وتقييم املعدات واآلالت واملواد في حالة سحـب 
العمل من املقاول أو إيقافه عن العمل بسبب تقصيره ومتابعـة تنفيذ أعمال 
االستشاري  وفــاء  من  والتأكـد  االستشارية  الهندسية  املكاتب  مع  االتفاقيات 
واملتعارف  املتبعـة  القياسية  باملعايير  والتزامه  االتفاقية  لبنود  بالتزاماته وفقا 
عليها في أعمال التصميم ومراجعة وتدقيق التصاميم واملخططات واملواصفات 
ونظم  الصحية  واألعمال  الهواء  وتكييف  الكهربـــاء  الكميات ألعمال  وجداول 
املكافحــة وإنـــذار احلريق وأعمال املصاعد ونظم االتصاالت وغيرها والتي يتم 

جتهيزها من قبل املكاتب الهندسية االستشارية للمشاريع .
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مشاريع جارى تنفيذها خالل عام 2014 - 2015

البحري  الكبير  مبارك  وميناء  بوبيان  جزيرة  وتنمية  تطوير   � مشروع 
)ميناء بوبيان سابقا(

كما مت االنتهاء � من مشروع تطوير مدينة اخليران اجلديدة
املعارض وامللتقيات التى شاركت بها الوزارة خالل السنه املالية 2014 - 2015 

. املشاركة مبعرض انفوكنكت و انفوبيز 26 – 30 يناير 2014. 1
أبريل   2 .17  – النفايات 16  السادس إلدارة  الكويت  املشاركة مبعرض 

.2014
. املشاركة في املعرض البيئي 24 أبريل 2014. 3

ديسمبر   4 .4  –  1 عشر  السابع  الوظيفية  الفرص  مبعرض  املشاركة 
.2014

. املشاركة بامللتقى االعالمي الكويتي العماني 14 – 16 مارس 2015. 5
لألداء  الثامنة  السنوية  التنفيذي  الرئيس  جائزة  بفعاليات  املشاركة  6 .

املتميز في مجال الصحة و السالمة والبيئة 30 أبريل 2015.
إقامة املعرض الثانى لتقنية املعلومات 2015. 7

إقامة معرض نصف شهري لقطاعات الوزارة - قطاع هندسة الطرق  8 .
3 – 5 مايو 2015.

العربي رقم   امللتقى االعالمي  املشاركة باملعرض املصاحب لفعاليات  9 .
.12

10.  تدشني البوابة االلكترونية اجلديدة لوزارة االشغال العامة 13 مايو 
.2015
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وزارة الكهرباء واملـاء
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وزارة الكهرباء واملاء
قطاع التخطيط والتدريب

إصدار كشوف وجداول إحصائية شهرية عن إنتاج واستهالك الطاقة  � 
الكهربائية واملياه والوقود

تزويد املنظمات التابعة لألمم املتحدة واللجان التابعة ملجلس التعاون  � 
لدول اخلليج العربية باإلحصائيات اخلاصة بوزارة الكهرباء واملاء.

متابعة استراتيجية تطبيق مشروع تقنني الطاقة وتطبيقه على املباني  � 
مبختلف قطاعاتها يشمل ترشيد املباني احلكومية واالسواق االستثمارية 

والفنادق والبنوك والقطاع النفطي

اختيار مشروع ترشيد استهالك الطاقة إلدارة املراقبة الفنية كأفضل  � 
األمريكية في  الطاقة  ترشيد طاقة من قبل جمعية مهندسي  مشروع 

الواليات املتحدة على مستوى الشرق األوسط.

الطلبة  لتوعية  الدراسية  املراحل  جلميع  ترشيديه  محاضرات  عمل  � 
واإلدارات املدرسية بأهمية الكهرباء واملاء  وسبل ترشيدها.

متابعة مشروع استهالك املياه املنزلية واحملافظة عليها في دولة الكويت  � 
 5 األولــى  املرحلة  توريد  مت  حيث  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  مع 
املنزلية لعدد 5 فلل وجاري احتساب  املياه  عــدادات لقياس استهالك 
مواقع الهدر في املنازل وجاري جتهيز املرحلة الثانية بتوريد 65 عداد 

لتركيبهم على الفلل حسب محافظات الكويت.

البدأ باملرحلة الثانية لبناء وإنشاء فيال مستدامة على الطراز الكويتي  � 
القدمي مع معهد الكويت لألبحاث العلمية.
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وتنفيـذ  وإعـــــداد    ) � 2015/2014( السنويـة   اإلمنائية  اخلطة  متابعة 
 )  2020/2019-2016/2015( الثـانيـــة  اخلمسية  اإلمنـائية  اخلطـة 
العامة  لألمانة  االلكتروني  املوقع  على  واملاء  الكهرباء  بــوزارة  اخلاصة 

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

حتديث خطة الطلب على الكهرباء واملاء الى عام 2030 � وفق املستجدات 
التي طرأت على تنفيذ خطة الوزارة خالل الفترة املاضية .

تنسيق البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع نقل الطاقة الكهربائية واملياه مع  � 
مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه .

  مركز تنمية مصادر املياه   

إعداد التقارير والدراسات املختصة بجودة املياه املنتجة بواسطة وزارة  � 
املياه  نوعية  بطرق حتسني  يتعلق  ما  كل  في  والبحث  واملــاء،  الكهرباء 

وضمان جودتها حيث بلغ عدد التقارير الصادرة بهذا الشأن )50( تقرير.

( فحصا بكتيريولوجيا.  جمع)7596( عينة مياه اجري عليها )47509 �

( حتليال كيميائيا،  جمع عدد )1857( عينة مياه اجري عليها )50577 �
وقد كانت جودة مياه الشرب مطابقة ملواصفات واسترشادات منظمة 

الصحة العاملية.

اداء  ورفــع  الفنية  املشاكل  حلل  التحلية  حملطات  الفني  الدعم  تقدمي  � 
املقطرات وفحص ومعاينة عدد )57( مقطرة خالل عام 2014  ورفع 

التوصيات ألعمال الصيانة األولية والنهائية.

متابعة نوعية املياه أثناء التعقيم  بثاني أكسيد الكلورين في مجمع الزور  � 
للخلط والضخ.
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اضافة فحوصات مخبرية جديدة لفحوصات مياه الشرب البكتيريولوجية  � 
حتليل  وإضــافــة  لألكسجني،  والكيميائي  البيولوجي  املتطلب  لقياس 
مركبات الهالواستيونايترال و البولي ارومانكهيدروكاربونية في املختبر 

الكيميائي.

املتعلقة  واألنشطة  الفعاليات  التجهيز جلميع  و  اإلعــداد  في  املشاركة  � 
مبناسبة يوم املياه العاملي واليوم العربي للمياه لعام 2014.

قطاع التنسيق واملتابعة :

تنفيذ حمالت توعوية للمستهلكني تشمل املجمعات التجارية واملدارس  � 
واجلوالت امليدانية .

إعداد وتنفيذ اجلوالت والزيارات امليدانية التي يقوم بها قياديي الوزارة  � 
من خالل الصحافة واإلعالم واإلذاعة .

املشاركة في املعارض احمللية واخلارجية إلبراز جهود الوزارة ومشاريعها  � 
املستقبلية.

أمراض  التعاون في تفعيل اخلدمات الصحية واالجتماعية ) بنك الدم –  �
السكر ( .

قطاع اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسية

إدارة التصميم واإلشراف

أواًل : مشاريع اإلتفاقيات اإلستشارية :

مشروع إنشاء عدد 6 � مباني خضراء خلدمة املواطن باحملافظات الست.

مشروع إنشاء مبنى متكامل للتدريب . � 
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ثانيا : مشاريع إنشائية : - 

إنشــــــاء  مشــــــروع   � 2012-2011/92 م  ك  و  رقــــــم  املناقصــــــة  طرح 
عــــــدد 6  مخــــــازن بصــــــبحان بتاريخ 2014/8/24  .

طـــــــرح مناقصـــــــة رقـــــــم و ك م/2015/2014/22 � مشـــــــروع إنشـــــــاء 
بالشــــــــويخ  املســــــــتهلكني  وشــــــــئون  الكهربـــــــاء  طـــــــوارئ  مبنـــــــى 

والســــــــاملية بتاريخ 2014/10/28 .

ثالثا : مشاريع الطاقة الشمسية: -

 تسليم وتشغيل أعمال العقد و ك م / ع  / 4519 / 2012 – 2013 � 
مبنى  على سطح  الكهروضويئة  اخلاليا  نظام  وتشغيل  وتركيب  توريد 
تاريخ 2014/4/30 وفى  العامة فى  واألشغال  واملــاء  الكهرباء  وزارتــى 

فترة الضمان والصيانة ملدة 24 شهراً.

تسليم وتشغيل مشروع  تزويد وتركيب االلواح الكهروضوئية على مواقف  � 
.kw 117  السيارات مرفق أبراج الكويت املرحلة األولى

رابعًا : مشاريع الصيانة : -

وصيانة  وتشغيل  وتوريد  استبدال  أعمال  مشـــــروع  وتشـــــغيل  تســـــليم  � 
محطة تبريد مركزية حملطة ضخ املياه بالزور 

تســـــليم وتشـــــغيل مشـــــروع أعمال التعديل والتحسني لنظامي التكييف  � 
 )NP5( والتهوية حملطة ضخ املياه مبيناء عبدالله

تسليم وتشغيل مشروع استكمال أعمال تزويد وتركيب وإصالح نظام  � 
مكافحة وإنذار احلريق بأبراج الكويت .
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خامسًا : املناقصات واملمارسات املطروحة : -

مت ترســـــــية املناقصـــــــة رقـــــــم : و ك م /2013/72-2014 �  التمديـــــــدات 
األولـــــى  اجلغرافيـــــة  باملنطقـــــة  الصـــــغيرة  لألعمـــــال  الكهربائيـــــــة 
العقد  توقيع  اجلهراء( ومت    – الفروانيـــــة  العاصـــــمة-   ( محافظـــــات 

فى 2014/11/25.

مت طرح املناقصــــــــة رقــــــــم : و ك م /2014/19-2015 �  التمديــــــــدات 
الكهربائيــــــــة لألعمــــــــال الصغيرة باملنطقة اجلغرافية الثانية محافظات 

) األحمدى–  مبارك الكبير–  حولى ( بتاريخ 28/ 2014/9

/ صــــــيانة منشــــــآت  مت طرح املناقصــــــة رقــــــم : و ك م 44/2014-2013 �
الفروانية  الكبير-  مبارك  )األحمدى–   محافظات  الــوزارة  ومرافــــــق 

)بتاريخ 27 / 4 /2014 .

/ صــــــيانة منشــــــآت  مت طرح املناقصــــــة رقــــــم: و ك م 43/2014-2013 �
بتاريخ   اجلهراء(   – حولى    – )العاصمة  الوزارة محافظـات  ومرافــــــق 

.2014/ 5  / 11

/ صــــــــيانة  : و ك م 23/2015-2014 � رقــــــــم  املناقصــــــــة  مت طــــــــرح 
منشــــــــآت ومرافــــــــق إدارة املخازن بالوزارة بتاريخ 28 / 10 /2014

ادارة الرسم الهندســــــــي

دراسة وتقييم واجراءات الترسيه ملشروع ردم وحفر وانشاء سور مبنطقة  � 
صبحان .

التصميم املعماري واالنشائي ملبنى ادارة املخازن اجلديد مبنطقة صبحان  � 
وملبنى الطوارئ مبنطقة الشويخ ومبنى شئون املستهلكني مبنطقة الشويخ 
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مبنطقة  املستهلكني  شئون  ومبنى  الساملية  مبنطقة  الــطــوارئ  مبنى  و 
الساملية و للمجمع الرياضي مبنطقة صبحان .

الشوارع اجلديد  انارة  ادارة  املعماري ملبنى  التصميم  بأعمال  املباشرة  � 
مبنطقة صبحان و مبنى طوارئ حولي مبنطقة السالم ومشروع احلرس 
الصيانة  إلدارة  التابع  اجلهراء  محطة حتويل  وحماية  لتأمني  الوطني 

والتحكم .

مراقبة امليكروفيلم وحفظ وطبع الرسومات:
خــاص مبحطة  الــف مخطط  وثــالثــون  ( سبعة  � 37000( عــدد  ادخـــال 
الزور لتوليد القوى الكهربائية في ذاكرة احلاسب اآللي مبوجب كتاب 

رسمي.
استالم وفهرسة وحفظ املخططات اجلديدة وامليكروفيلم واالسطوانات  � 
املمغنطة حملطات التحويل الرئيسية والفرعية اجلديدة التي مت انشائها 

في مناطق الكويت املختلفة .

 اجنازات رقابة الرسم الهندسي :
املخازن  إلدارة  و  حولي  طــوارئ  ملبنى  اخلاصة  املعمارية  املخططات  � 

بصبحان و خلزان الوقود بصبحان.

املشروع  و  اجلابريه  ملبنى  اخلاصة  واملعمارية  اإلنشائية  املخططات   � 
الرياضي بصبحان.

املشاغل الرئيسية
  إدارة الصيانة :

الديزل  على  العاملة  املولدات  و  اآلليات  أنــواع  واصــالح جميع  صيانة  � 
الكهرباء  و مولدات  الطني  األبــار ومضخات  و حفارات  الكرينات  مثل 
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والتركتورات والرافعات الشوكية وساللم غسيل العوازل وساللم اإلنارة 
والقاطرات واملقطورات والسبيدولودرات والتناكر واملعدات والضواغ.

تزويد اآلليات واملعدات الثقيلة مع أو بدون سائق جلميع أقسام الوزارة  � 
و متابعة استئجارها فى حالة عدم توفرها ومتابعة تنفيذ أعمال إزالة 

الرمال والهدم  

تشغيل محطات التكييف وتشغيل نظام ضغط الهواء فى املشاغل وعمل  � 
الصيانة الدورية الالزمة لها.

والتوربينات  احملـــاور  ألعــمــدة  الديناميكى  الــتــوازن  عمليات  إجـــراء  � 
واحملاور.

إجناز عدد ) 474 � ( طلب عمل لألليات واملولدات واملعدات تنوعت بني             
) الصيانه الدهنية والبنشر و الصيانه امليكانيكية والكهربائية وكذلك 

عمرات األليات و املولدات ( . 

إجناز عدد ) 727 � ( طلب عمل تنوعت بني ) نقل محوالت ، نقل درامات 
كيبالت ، نقل زيوت احملــوالت ، نقل أنقاض ، براميل كيميائية ، نقل 

حديد متنوع ، نقل مواد مختلفة وسكراب بجميع أنواعه (

إنـــــــــــــجاز 320 � طلـــــب ) قسم صيانة سيارات ( إلجراء أعمال صيانة 
زيتية وتبديل قطع غيار للمحركات واملولدات الصغيرة  وأعمال حلام 

وسمكرة وصبغ للمولدات والتناكر واملعدات الثقيلة .

( مضخات مغمورة إلدارة إنتاج املياه اجلوفية  والعمل  صيانة عدد )82 �
على دراسة واعتماد استخدام عدد 3 أنواع من املضخات املغمورة ماركة 

»جراندفوس« إلستخدامها بإدارة مشاريع املياه اجلوفية .
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محركات   ) � 101( و  الشبكات  لطوارئ  تابع  محول   )50( عــدد  اصــالح 
كهربائية لصيانة احملطات و )10( مولد ديزل تابع خلدمات الطوارئ.

ادارة الفحص وأجهزة القياس
كهربائي  عــداد  للشركات - 388 �  كهربائي  عــداد  ومعايرة 685  فحص 
لشؤون املستهلكني -193 عداد مياه للشركات - 116 عداد مياه لشؤون 
املستهلكني - 31 عينه كهربائيه  مختلفه للشركات - 6 سخانات مياه 

منزليه للمؤسسة العامه للرعاية السكنية

  إدارة اإلنتاج 
مت عمل عدد 32 انود زنك مستطيل من احلجم الكبير- 32 � من احلجم 

الصغير- 5 مروحة محرك و5 غطاء مروحة من احلديد الزهر.
سباكة 1.650 � طن من الرصاص + القصدير في قوالب خاصة على 

هيئة شريحة .
دهان عدد 200 لوحة ارشادية حملطات التحويل و 2 � قاعدة برج حديد 
لصيانة الكيبالت - عمل كاونترات استقبال لكل من  مراقبة االحمدي. 

قطاع الشئون االدارية .

ارشادية  لوحات  و10 �  الشعيبة  ارشادية حملطة  لوحه   148 عدد  عمل 
للمياه اجلوفية و9 لوحات ارشادية لشئون املستهلكني .

عمل عدد 5 شاليهات للدوحة الغربية وعدد 1 � شالية لطوارئ الديزل و 
عدد 1 شالية إلدارة املخازن .

إدارة التشغيل والصيانة
( عقود الستبدال وحدات تكييف الهواء القدمية  مت جتهيز وطرح  عدد )6 �

فى احملافظات الست 
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الوزارة  مخازن  في  القدمية  الــهــواء  تكييف  وحــدات  استبدال  أعمال  � 
بصبحان.

فى  الهواء  تكييف  لوحدات  التشغيل  وجــارى  الشاملة  الصيانة  أعمال  � 
محطات التحويل الكهربائية الرئيسية لضمان عملها بدون أعطال أثناء 

فترة الصيف.
الهواء فى مرافق  تكييف  الشاملة ملعدات  الصيانة  االنتهاء من أعمال  � 

الوزارة لضمان عملها بدون أعطال أثناء فترة الصيف.

قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه

> وحدة التناضح العكسي في محطة الزور اجلنوبية

في  اجلنوبية  الــزور  محطة  في  العكسي  التناضح  محطة  تشغيل  بدء  � 
2014/4/5 بسعة اجمالية 30 م .ج.أ.

بدء التشغيل التجاري لوحدتي التوربينات البخارية بسعة إجمالية 370 � 
ميجاواط التي تعمل على نظام الدورة املشتركة في الوحدات التوربينات 

الغازية رقم )2( في محطة الزور اجلنوبية .
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توربينتان  لوحدتني  إضافية  ميجاواط   � 30 االنتاجية   القدرة  رفع  مت 
بخاريتان في محطة الزور اجلنوبية.

الصيانة  أعمال  بإجراء  البخارية  للتوربينات  االفتراضي  العمر  زيــادة  � 
الشاملة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية في محطة الزور اجلنوبية .

تطوير وحتديث أجهزة ومعدات وأنظمة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية  � 
في محطة الدوحة الشرقية محطات القوى الكهربائية .

إصدار تقارير يوميه ، أسبوعية ، شهرية و سنوية جلميع األمور الفنية  � 
املتعلقة في محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه .

املستلم عن طريق مؤسسة  بالوقود  والتقارير اخلاصة  البرامج  إعداد  � 
البترول الكويتيه وشركاتها التابعه لها من قبل محطات القوى الكهربائية 

وتقطير املياه و املستهلكة  فيها .

 قطاع شئون املستهلكني  

لشئون  التابعة  املكاتب  الفواتير عن طريق  وإصــدار  الــقــراءات  ادخــال  � 
اإللكترونية  اخلــدمــات  طريق  عــن  أو  اجلـــوال  احملصل  او  املستهلكني 

)اإلنترنت والهواتف الذكية ( .
حتصيل فواتير االستهالك عن طريق املكاتب التابعة لشئون املستهلكني  � 
)اإلنترنت  اإللكترونية  اخلــدمــات  طريق  عــن  أو  اجلـــوال  احملصل  او 

والهواتف الذكية ( .
( بقيمة املدفوعات للمستهلك وقيمة فواتير  � SMS( ارسال رسائل نصية

الكهرباء واملاء
براءة   ، جدولة  الى  احلساب  رصيد  ،حتويل  املعلقة  النهائيات  تسوية  � 

الذمة العامة. 
( من املستهلك. التعهد والضمان ، إقرار الدين ، استالم مغلف )2000 �
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مراكز املراقبة والتحكم 

تكلفة األعمال )د.ك.(املشاريع املنجزةت

1
ملركـــز  الشـــمالية  الـــزور  محطـــة  توصيـــل 

التحكم الوطني

مليونـــني  )فقـــط  د.ك   2.397.221/-
وثالثمائـــة وســـبعة وتســـعون ألـــف ومائتـــني 

وواحد وعشرون دينار كويتي ال غير( .

2
تزويـــد وتركيب معـــدات املراقبـــة والتحكم 

)W( حملطة حتويل اجلامعة

-/1.403.005 د.ك )فقط مليون وأربعمائة 
ال  كويتـــي  دينـــار  وخمســـة  آالف  وثالثـــة 

غير(.

3

تزويـــد وتركيب معـــدات املراقبـــة والتحكم 
واجلامعـــة    D اجلامعـــة  حتويـــل  حملطـــات 
 H واجلامعـــة G واجلامعـــة  F واجلامعـــة E

K و اجلامعة J واجلامعة I واجلامعة

ماليـــني  أربعـــة  )فقـــط  د.ك   4.937.975/-
وتســـعمائة وســـبعة وثالثون ألف وتسعمائة 

وخمسة وسبعون دينار كويتي ال غير(

إدارة االتصاالت

> مركز االتصال املوحد اجلديد 152

نقل مركز االتصال املوحد اجلديد من مبنى الوزارة الرئيسي الى ادارة  � 
االتصاالت الكائن في برج املراقبة والتحكم وجتهيزها بلوازم جديدة من 

كمبيوترات وهواتف ذكية لسرعة استقبال وارسال شكاوى املواطنني .
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مت تركيب وتوصيل بدالة جديدة بجودة افضل من السابق تخدم مصلحة  � 
جميع  ربــط  ومت   152 املوحد  االتصال  ملركز  اجلديد  املقر  في  العمل 
ملركز  التابعة  والشبكة  اخلطوط   مع  واملياه  الكهرباء  الطوارئ  مراكز 

االتصال املوحد اجلديد .

زيادة عدد خطوط مركز االتصال املوحد من عدد ) 8 � ( خطوط الى 
)16( خط مرتبط مع جميع املراكز التابعة لوزارة الكهرباء واملاء خلدمة 

املواطنني.

مت تفعيل خدمة الرسائل االلكترونية للتواصل مع شكاوى املواطنني في  � 
مركز االتصال املوحد 152 على مدار الساعة .

بالعاملني في قسم  املعلومات اخلاصة  ألكتروني حلفظ  أرشيف  عمل  � 
التشغيل )مركز االتصال املوحد152(.
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وزارة التجارة
والصناعة
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وزارة التجارة والصناعة 
مكتب مكافحة غسيل االموال

غسيل  مكافحة  عــن  شاملة  دراســـة  إلعـــداد  خبرة  بيوت  االدارة  طلبت  � 
االموال ومتويل االرهاب حيث مت ادراج الطلب كبند من بنود مشروع خطة 
التنمية املعتمدة ببرنامج عمل احلكومة منذ عام 2010 ومتت املوافقة في 

مارس2014م ومت االنتهاء من جميع املراحل والبنود املتفق عليها .
لبناء  الدولي  التعاون   ( اخلامس  السنوي  املؤمتر  بتنظيم  االدارة  قامت   � 
 ) استراتيجية متكاملة ملكافحة عمليات غسيل االموال ومتويل االرهاب 

خالل الفترة من 4-5 مارس 2014م 
االجتماع مع ادارة نظم املعلومات لتفعيل املوقع االلكتروني لإلدارة . � 

مبيزانية  التنموية  خطة  مشاريع  حتت  السادس  السنوي  املؤمتر   ادراج  � 
قدرها 122000 . 

املشاركة في ورشة عمل حول التوصيات االربعني ومنهجية التقييم خالل  � 
الفترة من 26-30 يناير 2014م .

املشاركة في فعاليات االجتماع 19 � ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
االوسط خالل الفترة من 16- 18 يونيو 2014م .

املشاركة في فعاليات االجتماع العام ملجموعة العمل املالي ملكافحة غسيل  � 
االموال ومتويل االرهاب خالل الفترة 25- 27 يونيو 2004م .

املشاركة في ورشة العمل املشتركة في تطبيقات وبناء القدرات مبجموعة  � 
العمل املالي خالل الفترة 14-17 ديسمبر 2014م في دولة قطر . 

املالية والشؤون  العامة والشؤون  قامت االدارة مبخاطبة ادارة اخلدمات  � 
االدارية من اجل التنسيق لالنتقال للمــبنى اجلديد ) برج گيبكو – الدور 

 )23
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قطاع السياحة 
تأسيس قاعدة بيانات احصائية تتضمن احصائيات سياحية . � 

مشاركة موظفي ادارة البحوث واملعلومات السياحية بدورة تدريبية بعنوان  � 
) منهجية التوعية السياحية 9 من 9-20 فبراير 2014م ودورة )بناء فرق 

عمل فعالة ( من 9-13 مارس 2014م .
 ) اعداد اخلطة السنوية االولى ملشروع النظام االحصائي  )2014- 2015 �

وملشروع التوعية السياحية 2015- 2016 م . 
العمل على ترتيب االجتماع التأسيسي األول لوزارة السياحة بدول مجلس  � 

التعاون اخلليجي 11-14 اكتوبر 2014م . 
املشاركة بعدد  من املعارض اخلارجية منها ) معرض fitur  من 26-22 � 
يناير 2014م – مدريد و معرض بورصة برلني ITB  من 5-9 مارس 2014م 

ومعرض سوق السفر العربي ATM  من 5-8 مايو 2014م – دبي. 
م  � 2014 يناير   29-27 من  هوريكا  معرض  الداخلية  باملعارض  املشاركة 

ومعرض سوق الكويت من 28- 30 ابريل 2014م . 
القيام بعدد 21 زيارة  للمنشآت الفندقية واصدار 3 � شهادة تصنيف ملنشآت 
فندقية واصدار عدد 4 موافقات مبدأية و3 شهادات ترخيص دائمة وعدد 

2 شهادة ترخيص مؤقتة ملنشآت فندقية . 

شؤون الرقابة وحماية املستهلك 
مت الكشف عن 127 � منشاة متهيدا لتجديد تراخيصها وبلغ عدد محاضر 
اخلارجية هذا  املراكز  . حررت  للوزارة 1906 محضرا  املرسلة  الضبط 

العام 225 مخالفة للمنشآت التجارية املخالفة .
بلغ عدد البطاقات التموينية التي مت اصدارها 10176 بطاقة، 904 � بدل 

فاقد ومت اضافة 30954 شخصا في البطاقة التموينية .
مت اغالق عدد 32 محل وافتتاح 29 � محل بعد اغالقها .
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بلغ عــدد الــدراســات التي مت عملها هــذا العام 112 دراســة وعــدد 344 � 
احصائية . 

 بلغت اعداد شكاوي املستهلكني للوزارة 3116 � شكوى في حني بلغ اجمالي 
محاضر الضبط املرسلة للنيابة جلميع املراكز 1445 محضرا. 

 بلغ قيمة الدعم حوالي 259 � مليون د.ك . واجمالي املواد االساسية بلغت 
134 مليون د.ك اما املغذيـــــات وحلــــيب االطـــفـــال فـقــد بلغــت حــــوالي 
فقد  املدعومة  االنشائية  املــواد  وقيمة  لكميات  بالنسبة   . د.ك  مليون   5
بلغت 119 مليون د.ك وتشمل ) االسمنت – احلديد – الطابوق اجليري 
– والطابوق االبيض العازل – اخلرسانة – الطابوق االسمنتي – التكييف 

– االطقم الصحية – اسالك الكهرباء – السيراميك والبورسالن ( . 
سجل نشاط التنزيالت ارتفاع بسيط حيث بلغ 2379 � معاملة و معامالت 
اسواق مركزية ( 1958 معاملة . معامالت  عرض خاص  ) جمعيات – 

عرض خاص ) محالت جتارية ( 3102 معاملة .
بلغت معامالت التخفيضات املعلنة 366 معاملة، معامالت عروض توزيع 8 � 

معامالت و عروض تصفية بلغت 55 معاملة . 
بلغت االفراجات اجلمركية 83 � في حني بلغ تثبيت بلد املنشأ خالل العام 

19 معاملة .

الشركات والتراخيص التجارية 
مت اصدار 5446 � ترخيص جتاريا لألفراد  احتل قطاع التسويق والصيرفة 
البسيطة  احلــرف  وقطاع  ترخيصا   1187 بعدد  االول  املركز  والفنادق 
املركز الثاني بعدد 841 ترخيصا . بلغ عدد التراخيص الفردية في قطاع 
عدد  الغذائية  الوجبات  قطاع   . ترخيصا   726 والكماليات  املنسوجات 
630 ترخيصا في حني بلغ عدد التراخيص بقطاع االثاث واالجهزة 303 

ترخيصا . 
االشخاص  شركات  إلدارة  املقدمة  للشركات  التأسيس  طلبات  عدد  بلغ  � 
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3669 طلب وبلغ عدد طلبات الفروع 2172 طلب لعام 2014م  بلغ عدد 
تعديل بيانات الشركات 4996 . وبلغ عدد طلبات املستخرجات 16148 

معاملة كما بلغ عدد معامالت الرهن 250 معاملة .
اجمالي  بلغ  كما  16 � رخصة  الرئيسية  للشركات  التراخيص  اجمالي  بلغ 

شركات الفروع 85 رخصة .
( د.ك   بلغ اجمالي ايرادات ادارة التأمني لعام 2014م ) 1802235079 �

 - التجارية من طلبات تسجيل - جتديد  الوكاالت  معامالت  اعــداد  بلغ  � 
تعديل - الغاء - بدل فاقد - الرد على الكتب 4884 معاملة 

قامت الوزارة بإصدار 1967 � ترخيصا جديدا لالستيراد مبختلف أنواعه 
سواء لألفراد او شركات االشخاص وشركات االموال .

قامت الوزارة بإصدار 7308 � ترخيصا عاما في مجال تراخيص االستيراد 
املؤقتة . اما تراخيص االستيراد العام اجلديدة واملجددة فقد بلغت 12832 

ترخيصا . 

الشؤون الفنية وتنمية التجارة 
ارتفعت كمية الذهب املدموغة حيث بلغت 24543.876 � كجم . بلغ وزن 
كميات الفضة لهذا العام 2491.637 كجم . اما بالنسبة لكميات االحجار 

ذات القيمة التي مت فحصها 2212 قطعة .

املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية 
احلضور واملشاركة في اجتماع اقليمي حول التحديات املتعلقة بتنفيذ اتفاق  � 
العوائق التقنية امام التجارة لدول اخلليج العربي ودول الشرق االوسط 

التي عقدت في ابوظبي في 29- 30 /2014/4م .
التفاوض في اطار  االعداد والتنسيق واملشاركة في ورشة عمل مهارات  � 

منظمة التجارة العاملية بالتعاون مع WTO  من 11-2014/5/16م .
العاملية  التجارة  منظمة  جلنة  اجتماع  في  واملشاركة  والتنسيق  االعــداد  � 
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العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  ألمانة  التابع   والثالثني  اخلامس 
3/31- 4/2/ 2014م .

احلضور واملشاركة في االجتماع اخلاص مبفاوضات حترير جتارة اخلدمات  � 
بني الدول العربية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 2014/4/17م.

متابعة آخر تطورات مفاوضات جتارة اخلدمات من منظمة التجارة العاملية  � 
وما يصدر عنها من قرارات من مجلس جتارة اخلدمات في املنظمة 

وباريس  االدبية  املصنفات  حلماية  برن  التفاقيتي  لالنضمام  التصديق  � 
حلماية امللكية الصناعية .

 - املشاركة باالجتماع االول للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في 27 �
28 اغسطس 2014م مبقر االمانة العامة ملجلس التعاون – الرياض.
( معاملة . بلغت اعداد املعامالت التجارية وبراءة االختراع ) 52754 �

للتعاون  الفرنسة املشتركة  الكويتية  للجنة  باالجتماع 13 �  الــوزارة  شاركت 
االقتصادي والصناعي والتجاري في باريس 17-18/ 2014/2م 

مشاركة الوزارة في مؤمتر مراقبة التصدير خالل الفترة من 16-18 /3/ 2014م � 
في دبي .

املشاركة في منتدى التجارة واالستثمار بني دول مجلس التعاون واستراليا  � 
من 15-10/17/ 2014م .

حضور اجتماع املجلس االقتصادي واالجتماعي – الدورة العادية 93 � على 
املستوى الوزاري 

م مبقر  اجتماع جلنة االحتاد اجلمركي العربي 27 من 2014/6/12-11 �
جامعة الدول العربية بالقاهرة .

االجتماع 63 � للجنة االحتاد اجلمركي لدول مجلس التعاون اخلليجي .
االجتماع املشترك الثاني حلماية املستهلك وهيئة التقييس بدول املجلس  � 

وجلنة االحتاد اجلمركي في الفترة من 8-9 ابريل 2014م في الرياض. 
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وافقت الوزارة على اقامة عدد 124 معرضا خالل العام بعدد 15 � معرض 
خارجي . 

بلغت اجمالي صادرات الكويت الى دول العالم من املنتجات الكويتية املنشأ  � 
322مليون د.ك حيث بلغت الصادرات الى الدول العربية 213 مليون د.ك 

الصادرات الى دول العالم االخرى 110 مليون د.ك .
الدعم الفني والتخطيط 

اضافات جديدة على نظام السلع املدعومة صرف مواد جديدة )االصباغ  � 
اخلشبية – االسالك الكهربائية – خرسانة جاهزة – تكييف مركزي(.

االلكتروني  التراسل  بنظام  حكومية  وهيئة  جهة   � 54 بعدد  الــوزارة  ربط 
 .  G2G

قامت ادارة التدريب بإعداد 356 دورة تدريبية شارك فيها 1690 � متدرب 
 .

على  يحتوي  الــذي  االميري  بالديوان  اخلــاص  الشهري  التقرير  اصــدار  � 
 – للصناعة  العامة  الهيئة  تراخيص   – املساهمة  الشركات  تراخيص   (

اجنازات ادارة التموين – كشوف تراخيص شركات االشخاص ( . 
 – العربية  �  ( السنوي  التجارية الشهرية والتقرير  النشرة  اعداد واصدار 

اإلجنليزية (. 
إلعداد  املتاحة  واملعلومات  بالبيانات  اخلارجية  اجلــهــات  بعض  تــزويــد  � 

الدراسات والبحوث االقتصادية . 
مت عقد عدد 10 � اجتماعات لفريق العمل اخلاص مبتابعة مشاريع خطة 

التنمية اخلاصة بالوزارة .
م  مت حضور اجتماع مع االمانة العامة للتخطيط والتنمية بتاريخ 2014/3/11 �

إلعداد اخلطة االمنائية الثانية.
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وزارة النـفــط
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وزارة النفط  

> حظيرة  خزانات النفط اخلام باألحمدي                       

أواًل: إدارة الشئون اإلدارية:

خارجية ( - تفعيل  وضع البرامج ودورات التأهيل والتدريب )محلية –  �
دورات الصحة والسالمة والبيئة – مؤسسة البترول الكويتية .

األنشطة احمللية  كافة  وتدوين  تدريبي يساهم في حفظ  اعــداد جواز  � 
واخلارجية التي يشارك فيها موظفي الوزارة. 

مت عمل برنامج لدى النظم املتكاملة وتعديالته لديوان اخلدمة املدنية  � 
من حيث التحديثات لبعض الشاشات اخلاصة ) االستقطاعات ، صرف 
املكافاة ، صرف حضور وجلسات اللجان وفرق العمل ، مذكرات تعلية 

االمانات( 

ثانيًا: مركز نظم املعلومات:

رقم  تفعيل نظام التراسل االلكتروني G2G وفقا لقرار مجلس الوزراء  �
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الفعلي  العمل  ومت   2014/3/31 بتاريخ  والــصــادر   2014 لسنه   412
بالتراسل مع اجلهات احلكومية املختلفة املطبقة للمشروع اعتبار من 

. 2014/10/26

 � IP- االتـــصـــال  بــنــظــام  واخلــــاص   Call Manager بــرنــامــج  حتــديــث 
. 80MB كما مت رفع سرعه شبكة االنترنت لـ  Telephony

استمرار ادارة الوثائق واملعلومات النفطية  في تنمية مصادر املكتبة من  � 
كتب ودراسات ودوريات الكترونية متخصصة في مجال القطاع النفطي، 
وتقدمي خدمة البحث املوضوعي واإلرشاد املرجعي الببليوغرافي ونظام 
اإلعارة اآللي اخلاص باملكتبة اإللكترونية والتي تشمل على بيانات عدد 

) 4671 كتاب( و )7807 دراسة(.

ثالثًا: الشئون الفنية 

كاملسوحات  النفطي  للقطاع  االستكشافية  األنشطة  على  اإلشـــراف  � 
اجليولوجية واجليوفيزيائية واحلفر االستكشافي والتحديدي وتقييمها 

وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.
دراسة وتقييم طلبات وبرامج احلفر وعمليات اإلصالح واالختبار لآلبار  � 

االستكشافية والتحديدية.
القيام بزيارات ميدانية ملواقع اآلبار االستكشافية والتحديدية الستطالع  � 
مدى تعارضها مع املنشآت السطحية وللفرق الزلزالية ملتابعة عمليات 

املسح الزلزالي.
اجليولوجيا  مبجالي  اخلــاصــة  الفنية  العمل  أوراق  وتقييم  دراســـة  � 
للمشاركة  النفطية  الــشــركــات  بــإعــدادهــا  تــقــوم  الــتــي  واجلــيــوفــيــزيــاء 

باملؤمترات العاملية وإعطاء املوافقة الالزمة لها.
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استخراج  أقصى  يضمن  مبا  وتطويرها  املكامن  أداء  على  اإلشـــراف  � 
على  املبنية  السليمة  العلمية  األساليب  وفق  والغاز  للنفط  اقتصادي 

الدراسات املكمنية .
كاملسوحات  والغاز  النفط  لقطاع  التطويرية  األنشطة  على  اإلشــراف  � 
اجلوفية لقياس الضغط املكمني واختبارات تدفق اآلبار باإلضافة إلى 
متابعة برامج التسجيل الكهربائي وبالتالي تقييم أداء املكامن وإعداد 

التقارير اخلاصة بذلك .
دراسة وتقييم أوراق العمل الفنية اخلاصة مبجال هندسة املكامن التي  � 
تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة باملؤمترات العاملية وإعطاء 

املوافقة الالزمة لها. 
البت في طلبات برامج حفر اآلبار االستكشافية والتحديدية والتطويرية  � 
وحقن املياه وطلبات برامج إصالح اآلبار اإلنتاجية والتأكد من مطابقتها 

للوائح احملافظة على مصادر الثروة البترولية.

دراسة برامج إصالح اآلبار احملفورة رأسيا والتي يراد حتويلها إلى آبار  � 
املصاحبة  املياه  نسبة  وتخفيض  اإلنتاجية  طاقتها  زيــادة  بهدف  أفقية 

وتقييم نتائج هذه العمليات.
متاسك  ســالمــة  مــن  للتأكد  الكهربائية  التسجيالت  وحتليل  دراســـة  � 
خـالل  املصاحبة  واملــيــاه  والــغــازات  القيسون،  أنابيب  خلف  االسمنت 

الفتـرة مـن 1ينـايـر 2014 حتـى 31 ديسمبـر 2014م. 
اإلشراف امليداني على مرافق اإلنتاج وشبكات أنابيب نقل النفط والغاز  � 

الطبيعي من اآلبار وحتى مراكز التجميع.

اإلنتاج  بعمليات  اخلاصة  املشاريع  ملتابعة  امليدانية  بالزيارات  القيام  � 
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ومعاجلة النفط املبتل وإزالة املاء واألمالح ، وتتمثل أهم الزيارات لهذا 
العام الى كل من مركز اإلنتاج املبكر رقم 50 بشمال الكويت ، والتشغيل 

التجريبي ملركز اإلنتاج املبكر رقم 16 اجلديد بغرب الكويت 

  ادارة التصنيع :
لوحدات  التشغيلي  والوضع  املصافي  ألداء  الشهرية  التقارير  متابعة  � 

التصنيع من حيث استمرارية العمل أو التوقف وأسبابه والصيانة.
ومتابعة  الوطنية  البترول  لشركة  السنوية  الرأسمالية  امليزانية  دراسة  � 
للمنتجات  واملعاجلة  بالتكرير  اخلــاصــة  باملشاريع  العمل  سير  تقدم 
البترولية باإلضافة إلى املشاريع املتعلقة مبرافق النقل والتخزين لشركة 
نفط الكويت وشركة ناقالت النفط الكويتية وللشركة الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود )كافكو(.
الداخلية  التخصصية  الفنية  والــدورات  واملؤمترات  بالندوات  املشاركة  � 

واخلارجية وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية .
دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة صناعة الكيماويات البترولية  � 

وتقدمي مالحظات مفصلة مبا ورد فيها .

متابعة تطبيق قانون ولوائح  احملافظة على مصادر الثروة البترولية مع  � 
شركة صناعات الكيماويات البترولية من أجل حتقيق االستغالل األمثل  

ملصادر الثروة البترولية في البالد  

جتميع  طريق  عن  وذلــك  باملراقبة  اخلاصة  البيانات  قاعدة  حتديث  � 
شركة  من  الشهرية  بالتقارير  ـــواردة   ال واملعلومات  البيانات  وتنظيم 
صناعات الكيماويات البترولية وذلك لتحقيق اإلشراف األمثل للوزارة 

على الشركة .
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املشاركة في الندوات واملؤمترات والدورات الفنية التخصصية الداخلية  � 
واخلارجية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة .

فيما  القطاع اخلاص  للوزارة إلنشاء شركات  املقدمة  الطلبات  دراسة  � 
حال  في  منعها  أو  املوافقات  وإعطاء  البتروكيماويات  مراقبة  يخص 
عدم املوافقة عال بعض أغراض الشركة أو تعارض إنشائها مع سياسة 

الوزارة .

> مصانع شركة إيكويت

رابعًا: برنامج الشئون االقتصادية:

ة الدولية لدولة الكويت وتقوية دورها في املنظمات والهيئات  إبراز املكان �
اإلقليمية والدولية ذات العالقة باملجال النفطي مثل األوبك، األوابك، 
في  املتحدة  األمم  ومنظمات  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس 

مجاالت النفط والطاقة.
معاونة املجلس األعلى للبترول في املهام التي يتوالها واإلشراف على  � 

تنفيذ قراراته.
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والبرملانية  والهيئات احلكومية  املؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون  توثيق  � 
والقطاع اخلاص في الشئون ذات العالقة بالثروة والصناعة النفطية، 
لالرتقاء بالعمل وتبادل املعلومات وعمل الدراسات والبحوث املتخصصة 

لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة.

إعداد تقديرات اإليرادات النفطية بشكل دقيق للموازنة العامة، بهدف  � 
وتوفير  التنمية،  وخطط  للدولة  املالية  بااللتزامات  الــدولــة  تفي  أن 
احتياجات األجيال القادمة وتزويدها إلى املؤسسات والهيئات احلكومية 

ذات العالقة.

تطبيق الرقابة املالية على إيرادات النفط اخلام والغاز الطبيعي الناجتة  � 
الدولة  الكويتية ومؤسسات  البترول  إلى مؤسسة  املباعة  الكميات  عن 

األخرى وتفعيل الرقابة وضمانات حتصيلها.

إعداد التسويات املالية اخلاصة مببيعات النفط اخلام والغاز واملشتقات  � 
البترولية مبا يهدف إلى الوصول لإليرادات النفطية الفعلية، والرقابة 

على خطط وبرامج وأنشطة القطاع النفطي.

املتابعة الدقيقة واإلشراف على عمليات قياس النفط اخلام للتأكد من  � 
حجم الكميات املنتجة واملصدرة واإلبالغ عن التسرب، وتفعيل الرقابة 
النفط واإلشــراف على تأمني  النفطي في قياس  القطاع  على أنشطة 

السالمة.

دراسة وحتليل اخلطط والتقارير املالية واملوازنات التشغيلية والرأسمالية  � 
ألنشطة القطاع النفطي والشركات املنبثقة عن منظمة األقطار العربية 

املصدرة للبترول، وذلك إلبداء الرأي املالي بشأنها.
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خامسًا: إدارة االعالم البترولي والعالقات العامة :

ديسمبر   � 12 في  اإللكترونية  الشبكة  على  النفط  وزارة  موقع  حتديث 
2013 ، وإضافة إليه مواد جديدة تعني بشئون الثقافة البترولية املوجهة 

.)www.moo.gov.kw( لطلبة املدارس في دولة الكويت

 ، � )alnaft@moo.gov.kw( باملوقع  إلكترونيا على اإلمييل اخلاص  الردود 
وهاتفيا وعن طريق الفاكس على استفسارات وأسئلة الباحثني واملهتمني 

والطلبة.

مت استحداث حساب في مواقع التواصل االجتماعي تويتر وانستغرام  � 
.)moo_kw( حتت اسم

إصدار مجلة النفط األعداد 37 و 38 � للسنة املاضية ، وإصدار نشرة 
نفطيات الداخلية األعداد 46 و 47 خالل العام 2014.

مت عمل العديد من التغطيات الصحفية: ومن أهمها :

. تغطية اجتماع اللجنة الفنية الكويتية اليمنية املشتركة 2014/8/18 �

اجتماعاً  في  �  )Bp( الوطنية  البترول  لشركة  النفط  وزارة  وفــد  ــارة  زي
اعالمياً ما بني الــوزارة والشركة في مقر أرشيف الشركة في املمكلة 

املتحدة مبدينة »كوفنتري«.

الثالث والتسعني  الــوزارة لالجتماع  تغطية خبر زيارة الوزير ووفد من  � 
في  املتحدة وحتــديــداً  العربية  اوبــك في دولــة االمـــارات  ملجلس وزراء 

العاصمة ابوظبي.

خبر مشاركة الكويت في منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر املنعقد في  � 
روسيا في تاريخ 2015/2/26.
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ــــوزارة فــي مــعــرض »الــكــويــت فــي قلب  بــيــان صحفي حــول مــشــاركــة ال � 
مصر«.

تغطية زيارة الوفد الهولندي للوزارة كما مت تغطية وفد من اليابان. � 

الندوات 

- ندوة )النفط الصخري ( للمهندس / خالد السميطي و املهندس ـ احمد 
الرشيد من )koc( بتاريخ 2014/6/21.

- ندوة ) مشروع غمر بالبحار ( للمهندس / عبدالعزيز الصالح و املهندس / 
يوسف عثمان بتاريخ 2014/10/21 من شركة نفط الكويت . 

بتاريخ  املطيري  تهاني   / لــألســتــاذة   ) حــيــاة  منهج   - االيجابية   ( نـــدوة   -
املبارك  رمــضــان  لشهر  متكامل  بــرنــامــج  هــنــاك  وكـــان   2014/11/24

كالتالي:-
العتيبي  الدكتور / خالد شجاع  للشيخ   ) اقبل  باغي اخلير  يا   ( ندوة  � 

بتاريخ 2014/7/2 .
ندوة ) اسرار رمضان ( للشيخ / طالل فاخر بتاريخ 2014/7/8 � .

الشريكة  الدكتور / عبدالله  للشيخ   ) الصائم  املوظف  اخــالق   ( نــدوة  � 
بتاريخ 2014/7/14 

احللقات النقاشية :

من  ( ملجموعة  منها  واالستفادة  الشمسية  الطاقة   ( النقاشية  احللقة  � 
املهندسني في شركة نفط الكويت بتاريخ 2014/10/3 .

احللقة النقاشية ) تطوير النفط الثقيل ( للمهندس / احمد الوايل من  � 
شركة نفط الكويت بتاريخ 2014/10/19.

زيــــــارة احلـــقـــول الـــذكـــيـــة الــتــابــعــة لــشــركــة نــفــط الـــكـــويـــت بتاريخ  � 
.2014/12/21
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استقبال الوفد اليمني بالفترة من 17-19اغسطس 2014 � .

 املشاركات الداخلية و اخلارجية للملتقيات و املعارض :- 
- املشاركة  املشاركة مبعرض االستقالل )53( من 9-13 فبراير 2014 �
والتحضير  املشاركة  ابــريــل2014-   9-7 الثاني  اخلليجي  املنتدى  في 
بدول  البترولي  التعاون  للجنة  الثالثون  و  الثالث  لالجتماع  التنسيق  و 
معرض   ( في  املشاركة   - 10-11ســبــتــمــبــر2014  من  بالفترة  املجلس 

الكويت في مصر ( بالفترة من 15-18 ديسمبر 2014 .
االعالنات  لــعــرض   � )  publicrelation1( االنــســتــقــرام  مــوقــع  تصميم 
اليوتيوب لعرض بعض  الــوزارة وقامت بإعداد فيلم  اخلاصة مبوظفي 

اجنازات الوزارة.

سادسًا: إدارة البيئة والسالمة:
اعداد املعلومات و البيانات املطلوبة جلهات االختصاص و تزويدها بها  � 

حسب طلبها.
دراسة و متابعة التقارير التي ترد الينا من الشركات النفطية وهي: � 

- التقرير الشهري لكل من )شركة البترول الوطنية الكويتية عن الصحة 
و السالمة و البيئة- الصحة و السالمة و البيئة لشركة نفط اخلليج - 
األحوال اجلوية لشركة نفط اخلليج-  الصحة و السالمة و البيئة لشركة 
الدولي  الصندوق  عن  الــصــادرة  الوثائق   - البتروكيماويات  صناعات 

للتعويض بالنفط( .

اللجان :

جلنة اإلشراف على خطة الطوارئ اإلشعاعية و النووية- جلنة الطوارئ  � 
و الدفاع املدني في املجمع النفطي - اجتماعات جلنة تنفيذ أعمال و 
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تدابير الدفاع املدني- اجتماعات اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ - 
جلنة السلطة الوطنية املعنية بآلية التنمية النظيفة - اللجنة التنفيذية 
لترشيد استهالك طاقة الكهرباء و املاء - جلنة السالمة التابعة  لبلدية 
في  االنقاذ  و  للحوادث  االستجابة  محطات  و  مراكز  - جلنة  الكويت 

احلاالت الطارئة.

االجتماعات و املؤمترات و الدورات :

املشاركة في االجتماع التنسيقي خلبراء البيئة- مؤمتر الكويت السادس  � 
إلدارة تدوير النفايات - مؤمتر و معرض األمن و السالمة و الصحة - 

ورشة عمل ملراجعة خطة الطوارئ للمخاطر اإلشعاعية و النووية .
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وزارة الصحة
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وزارة الصحة 
ادارة العالقات العامة واالعالم :

تقوم ادارة العالقات العامة واالعالم بالتنسيق بني املستشفيات واالقسام  � 
احلاالت  ملعاينة  شهر  كــل  فــي  املستشارين  كــبــار  الستضافة  الطبية 
املرضية واجراء العمليات اجلراحية النادرة مبشاركة االطباء العاملني 
واملؤمترات  العلمية  احملاضرات  والقاء  الصحة  وزارة  مستشفيات  في 
الطبية مما يعمل على احداث نقلة نوعية في اخلدمات الصحية املقدمة 
للمواطنني واملقيمني واتباعا لسياسة الوزارة العالجية املتطورة القادمة 
من أكبر املراكز الطبية العاملية وكذلك توفير عناء السفر على املرضى 

حيث استضافة الوزارة ما يقارب 192 من نخبة االطباء العامليني.
لعقد  والتنظيم  بالترتيب  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  االدارة  قامت  � 
املؤمترات الطبية حيث اقيم 28 مؤمترا طبيا عامليا و 15 ورشة عمل .

مت افتتاح عدد 12 � مركزا صحيا في شتى مناطق الكويت وذلك لتخفيف 
االعباء على املراكز الصحية وحتسني جودة اخلدمة الصحية .

املركزة لألطفال في مستشفى  العناية  ووحــدة  القلب  افتتاح وحدة  مت  � 
مبارك .

افتتاح املختبر الرئيسي ومختبر الفيروسات في مستشفى اجلهراء  � 
افتتاح عيادة انف واذن وحنجرة في مركز سعد العبد الله . � 

النفسية  للصحة  الكويت  مركز  في  واملراهقني  االطفال  جناح  افتتاح  � 
التابع ملنطقة الصباح الطبية التخصصية .

االنف واالذن  العيون –  � افتتاح العيادات اخلارجية ) عيادة اجللدية – 
االحمدي  مبنطقة  الــعــدان  مستشفى  فــي   ) الصيدلية   – واحلــنــجــرة 

الصحية .
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افتتاح غرفة العمليات مبستشفى الرازي . � 
اعادة وتأهيل وتشغيل وحدة امليكروبيولوجي في قسم املختبرات في ابن  � 

سينا والعيادات اخلارجية مبركز محمد عبد الرحمن البحر .
للمرضى(  املالحظة  غرفة  �  – االنعاش  ) غرفة  احلــوادث  افتتاح قسم 

مبستشفى الفروانية .
لــلــحــروق مبــركــز عــبــد العزيز  ــاح االول والــثــانــي  اعــــادة تــأهــيــل اجلــن � 
للجراحات  سينا  ابن  التجميل مبستشفى   وجراحة  للحروق  البابطني 

التخصصية.
مبستشفى  االطفال  قسم  في  لألطفال  التنفسي  النوم  مختبر  افتتاح  � 

الصباح .
مركز الكويت ملكافحة السرطان 

تأسس مركز الكويت ملكافحة السرطان في أوائل عقد السبعينات من  � 
القرن املاضي كمركز رعاية صحية ثالثية في منطقة الصباح الصحية 
وهو ميثل مستشفى االورام الوحيد الذي يغطي الرعاية املقدمة لكافة 
مرضى السرطان في الكويت يتكون من 5 مراكز تبلغ طاقتها االستيعابية 
459 سرير وحتتوى هذه املراكز على 143 سريرا في املباني اجلديدة 
والقدمية  في مركز حسني مكي جمعة للجراحات التخصصية و عدد 
150 سرير في مركز الشيخة بدرية لعالج وزراعة اخلاليا اجلذعية و 
عدد 29 سرير في مركز فيصل عيسى سلطان لألشعة التشخيصية . 

مستشفى االمراض الصدرية :
م  مت انشاء املصح الداخلي ألمراض الصدر عام 1953م وفي عام 1965 �
انشئت مراكز مكافحة السل ومكتب لبحث املصابني بالسل من الناحية 
االجتماعية ، وفي عام 1959م افتتح مصح لألمراض الصدرية وفيها 
ما يقارب من 27طبيبا في عملهم 24 ساعة وادخلت للمصح الصدري 
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أمراض  كبيرا في مجال  دورا  لها  كان  وأدويــة حديثة  أساليب جديدة 
القلب .

م مت افتتاح مستشفى التعاونيات حيث يعد نقلة نوعية في  وفي عام 2008 �
مجال الرعاية الصحية املتخصصة ويتكون املبنى الرئيسي للمستشفى 
منها 24  151 سرير  على  ويحتوي  م2  الف   26 ادوار مبساحة   4 من 

بغرف العناية املركزة وجناحني لكبار الشخصيات . 
القلب والصدر في مستشفى االمراض الصدرية  حصل قسم جراحة  � 
نوعه في  مــن  االول  يعد  بحيث  دولــي  تــدريــب  كمركز  االعــتــراف  على 
الشرق االوسط والرابع في العالم في تقنية استخدام املناظير احلديثة 

الستخراج االوردة في عمليات القلب املفتوح .

مستشفى الصباح لألطفال :  
الصحة  وزارة  اجنزتها  التي  الصحية  املشاريع  واضخم  اول  من  يعتبر  � 
حيث افتتح في 1962/6/20م . وفي عام 2000م مت افتتاح مستشفى 
جديد بجوار مستشفى االطفال بتبرع من بنك الكويت الوطني ويتصالن 
وحدة طب  مبمر داخلي يحتوي املبنى على ) وحدة أمــراض القلب – 
االعصاب – وحدة الطب النووي – املختبر – الصيدلية – قسم االشعة 

والسونار وغرفة عمليات صغرى (
يوجد مبستشفى الصباح لألطفال عدد 12 � عيادة تخصصية وهي )عيادة 
الربو واحلساسية – امراض الكلى – الوراثة – السكر – امراض الدم 

– االعصاب – الطب النووي ( .

مستشفى مبارك الكبير
هو مستشفى عام يقع في منطقه اجلابريه في محافظه حولي وهو يتبع  � 
من الناحية اإلدارية منطقه حولي الصحية. وقد مت افتتاح املستشفى 
تيمنا  التسمية على مستشفى مبارك  في عام 1982 ومت إطالق هذه 
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� 

العالجية  اخلــدمــات  املستشفى  يقدم  الصباح  مبارك  الشيخ  له  باملغفور 
والوقائية لسكان محافظه حولي بطاقة استيعابيه تقدر حوالي 734 سرير، 
وتهتم اداره املستشفى بتطوير اخلدمات الصحية للمراجعني بكافة اقسامها 
تبعا للمعايير العاملية في األداء الصحي واجلودة ويعتبر مستشفى مبارك 
الكبير املستشفى املركزي العام باملنطقة وينفرد بتقدمي خدمات تخصصيه 
دون غيرها منها )غسيل الكلى – األوعية الدموية – امراض الدم – عيادة 
امراض اجلهاز العصبي – الطب النووي( باإلضافة الى املهمات التعليمية 
مستشفى  ويغطي  الطبية.  البحوث  وكذلك  واألطــبــاء  الطب  كليه  لطلبه 
 1.000.000 حوالي  تعدادها  مجموع  يبلغ  سكنيه  مناطق  الكبير  مبارك 
مليون نسمه حتى تكون الرؤية بان يصبح املستشفى محط ثقة في رعاية 

املرضى والتعليم الطبي االكلينيكي.
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اخلدمات واألنشطة والفعاليات:
ان اخلدمات التي قدمت للمرضى عديده حيث استقبلت املستشفى حوالي 
والطوارئ حوالي  ألف مراجع، استقبل قسم احلوادث  يقارب )800.00(  ما 
470.133 ألف مراجع دخل منهم املستشفى حوالي 21.124 مراجع، في حني 
بلغ عدد حاالت العيادات اخلارجية حوالي 342.398 ألف مراجع دخل منهم 
املستشفى حوالي 10.000 ألف حاله الفتا ان الطاقة السريرية للمستشفى 
األطباء 526 طبيبا و1542 ممرض  يقترب عدد  تصل 734 سريرا في حني 

وممرضه.

اإلجنازات:
الكويت  بدوله  الثاني  املركز  وهو  الهضمي  للجهاز  احلبيب  هيا  مركز  � 
املتخصص بأمراض اجلهاز الهضمي وأول مركز بالكويت يتضمن امللف 
 )28( و   )27( جناحني  على  املبنى  يحتوي  حيث  للمرضى  االلكتروني 

بسعة سريريه 26 سرير لكل جناح.
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افتتاح جناحني في مستشفى مبارك الكبير � 
. 1 وحده العناية املركزة لألطفال

 
وحده مجهزه بأحدث األجهزة والتسهيالت التي تسمح بتطوير عالجات جديده  
واستراتيجيات اداريه لألطفال املصابني بأمراض خطيره ولدى الوحدة فريق 
بالدعم  االســر  تزويد  الى  اضافه  ونفسيني  اجتماعيني  واخصائيني  متكامل 

النفسي املطلوب.
وحده العناية املركزة للقلب للكبار 2 .
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تستقبل سنويا نحو 1400 مريض مع دخول العدد نفسه ألجنحه القلب العامة 
للمجهود  فحص  و1600  للقلب  سونار   55.000 حوالي  بــإجــراء  به  تقوم  ملا 
املشورة  إعطاء  يتم  كذلك  سنويا  القلب  دقــات  ملراقبه  هولتر  فحص  و1000 

بالعالج لألقسام األخرى بإحصائية تقدر حوالي 1700 مريض.
افتتاح غرفتني لليوم الواحد ألمراض الدم باألجنحة وكذلك ألمراض  � 

املخ واالعصاب باألجنحة )27( و )28(.
توسيع نشاط اخلدمات املقدمة للمرضى زيادة عن املتواجد وخاصه في  � 
العيادات اخلارجية بهدف تقليل مواعيد االنتظار للمرضى منها عيادات 
اجلهاز   – -الباطنية  اجلراحة   – الصماء  -الغدد  )السكر-الروماتيزم 
اآلالم  عيادة   – التنفس  املعدة عن طريق  فحص جرثومه   – الهضمي 

احلادة( بعدد اجمالي 20 غرفه تضاف الى االعداد األخرى.
افتتاح عيادة للطب النووي بهدف قياس وإجراءات االختبارات العقلية  � 
لألطفال ويوجد فريق متكامل يتكون من الطبيب واالخصائي النفسي.

برنامج سالمه املرضى واالستفادة من البرنامج في تطبيق نظام احللول  � 
التسعة لتحقيق معايير اجلودة في اجنحه املستشفى.

اجــــراء دراســــات عــن مــســتــوى رضـــا املــرضــى عــن اخلــدمــات املقدمة  � 
باملستشفى وتقرير العوامل املؤثرة عن مستوى رضا املستفيدين.

احلملة التوعوية على تشجيع االفراد على تبني منط حياه وممارسات  � 
صحية للوقاية من االمراض املزمنة الغير معديه.

احلملة التوعوية لدوره التغذية العالجية ألمراض الكلى وكيفية التعايش  � 
مع مرض الكلى واحلد من مضاعفاته.

احلملة الثانية على التوالي للتبرع بالدم وقد حازت على املرتبة األولى  � 
من فصائل  املختلفة  األنــواع  توفير  بهدف  احلكومية  املستشفيات  بني 

الدم.
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وزارة املواصالت
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 وزارة املواصالت 

حركة  وتيسير  والبريد  االتصاالت  خدمات  بتوفير  املواصالت  وزارة  تقوم 
النقل مبا يفي باحتياجات املواطنني واملقيمني ويتناسب مع متطلبات التنمية، 
العديد من اإلجنــازات واألنشطة خالل  واستطاعت وزارة املواصالت حتقيق 
عام 2014 في قطاعات الوزارة حتسب لها على املستويني احمللي واخلارجي 

وذلك على النحو التالي:- 

أواًل : قطاع االتصاالت 
توسعة وزيادة سعه عدد اخلطوط في جميع املقاسم احمللية:  �

لعدد   اضافية  سعة  وتوفير  واإلسكانية  العمرانية  التوسعة  مع  متاشياً 
اخلطوط  الهاتفية  الثابتة في املناطق اجلديدة بلغ إجمالي السعه ملقاسم 
الــوزارة احملليه ما يقدر )843 الفاً و682 خط ( وعدد اخلطوط الشغالة 
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)483 الفاً و957 مشتركاً ( مع نهاية عام 2014  مقارنه بنهاية العام املاضي 
2013 والذي بلغ اجمالي السعه ما يقدر ) 832 الفاً  653 خط ( بنسبة 
ارتفاع السعه قدرها 1.32 ٪ وعدد اخلطوط الشغالة ) 499 الفاً و 949 
مائة  لكل  هاتف   )  13  ( ب  الهاتف  انتشار  معدل  يبلغ  حيث   ) مشتركاً 

نسمه.  

نسبة االنتشار لكل 100 نسمهعدد اخلطوط الشغالهعدد السكانالسنة

12.74 %3.800483957 مليون2014

مشروع  األلياف الضوئية  : � 

مت حتديث شبكه األلياف الضوئية واالنترنت من نظام )NGN( الى النظام 
اجلديد )IMS( لتغطيه 34 الف وحده سكنيه في مناطق عده منها: )السالم(.

)املنقف(،  )الشهداء(،  )اشبيليه(،  )الزهراء(،  العبدالله(،  )سعد  )حطني(. 
)عبد الله مبارك(، )القيروان(، )فهد األحمد(، )ضاحية صباح الناصر( . 

ثانيًا : قطاع اخلدمات الدوليه 

الوصالت البريه :

: � )MOBI( الكابل البري بني الكويت و اململكة العربية السعودية

يقوم بربط دولة الكويت مع اململكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب 
مع شركة موبايلي وعليه دوائر املؤجره للشركات حيث يبلغ السعه اإلجمالية 

على الكابل  

الكابل اإلجماليةنوع اخلدمةالكابل ) الوصلة (

X STM-64 8 نصف دائرة الكابل البري الكويت والسعودية
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 ) � STC( الــكــابــل الــبــري بــني الــكــويــت واملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة
اجلديد: 

)2XSTM-64( سعة )مسار )النويصيب – اخلفجي والساملي– الرقعي
عبر  السعودية  العربية  واململكة  الكويت  دولــة  بربط  اجلديد  املسار  يقوم 
منفذي النويصيب والساملي  وكذلك تزويد بعض املناطق النائية واحلدودية 
باخلدمات الهاتفية والسعه اإلجمالية للمسار القدمي هي 2X10G  والسعه 
اإلجمالية للمسار اجلديد هي 2X40G وتوجد على الكابل دوائر الوزارة 

والدوائر املؤجره للشركات  وبعض الدوائر احمللية .

� :)STC( الكابل البري بني الكويت والعراق

> مسار اجلهراء والعبدلي )STM-64(: يربط دولة الكويت مع  العراق عن 
طريق منفذ العبدلي الى منطقه البصرة .

 الوصالت البحرية : 

 � :FOG الكابل البحري اخلليجي

الدولية ويربط دول اخلليج بعضها مع بعض  البحرية  الوصالت  من أهم 
كما يرتبط مع كوابل عامليه أخرى مثل FLAG  ،SMW3،SMW4 عن طريق 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة )امارة فجيره( وقد مت تطوير سعه الكابل 

. X STM1 256 لتصبح STM-32 اإلجمالية من

� : )FALCON(  الكابل البحري العاملي 

امتالك سعات على الكابل الفالكون الدولي على املستوى STM16 وقد مت 
 STM-1 32 السعه اإلجمالية   لتصبح  باملشروع  تطوير األجهزة اخلاصة 
من   جزء  وهو  البحرية  الكوابل  من  مع شبكه  الكويت  ويربط   on GULF

 .FLAG&FALCON
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� :GBI الكابل البحري العاملي

يربط دولة الكويت مع شبكه من الكوابل الدولية على مستوى 8XSTM-64 وقابله 
للزيادة في املستقبل وموزعه على جميع محطات االنزال لكي يتم تشغيل 
الدولية  االتصاالت  لنقل خدمات  وتستخدم  الدول  بني هذه  دوليه  سعات 
ونقل البيانات واالنترنت وقد مت ادخال النظام فعلياً بتاريخ 2012/2/15. 

الكيبل البحري الكويت /ايران :  �

يربط البلدين على مستوى STM16 والذي يوفر جميع خدمات االتصال 
بني البلدين باإلضافة إلى نقل دوائر عبر الدول املجاورة إليران . وميكن 
 FOG استخدامه الستعادة حركة االتصاالت على الكابل البحري واخلليجي

 . ) JASK ( في حالة األعطال  عن طريق الكابل البحري
ثالثا : قطاع البريد

املؤجرعدد صناديق البريدعدد مكاتب البريد  العام
37 الف و 574 صندوق129 الف و 60 صندوق201468

العام

البريد املمتازالطرود البريدية الصادرة والواردة  )جويه وسطحيه(

صادر
) جويه (

وارد
واردصادر

جويهسطحيه

غير متوفر20141834132768642961

رابعًا : قطاع نظم املعلومات :
تطوير موقع الوزارة على شبكة االنترنت والذي يعكس اخلدمات التي  � 
تقدمها الوزارة للمشتركني حيث تتوفر خدمة الدفع االلكتروني  لتحصيل 
مبالغ فواتير الهواتف الثابتة للمشتركني بواسطة بطاقة K-NET بعد 
االستعالم عن كشف رصيد الهاتف وخدمات معلوماتية أخرى كدليل 
الهاتف 101  ومت توفير بريد إلكتروني خاص ملوظفي وزارة املواصالت 
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لغرض املراسالت الداخليه ضمن خطة الوزارة نحو تفعيل دور املوظف 
الشامل ومفهوم دور احلكومة االلكترونية من تيسير إجراء املعامالت 

عبر شبكة االنترنت .
تقدمي الدعم الفني لتركيب وصيانة وإصالح اجهزة احلاسب الآللي في  � 

مختلف اإلدارات واألقسام التابع لوزارة املواصالت . 

خامسًا : قطاع املالية:

املاليه 2015/2014  للسنة  الــوزارة  بلغت االيــرادات احملصله من خدمات 
حتى تاريخ 31/مارس/ 2015 

االيراد ) الدينار الكويتي ( العام

137990718مجموع 2015/2014 ) 31 مارس 2015 (   

163404586 مجموع 2014/2013  

سادسًا : قطاع التخطيط:

إعداد اخلطة اخلمسية  ومتابعة خطة التنمية للسنوات اخلمس القادمة  � 
لوزارة املواصالت . 

اصدار الدليل اإلحصائي السنوي 2014/2013 � والذي مت إعداده من 
قبل مراقبة املعلومات واإلحصاء بقسميها ) 1 ( املعلومات ) 2 ( اإلحصاء 

بالتعاون مع قطاعات الوزارة .  
متابعة برنامج عمل احلكومة خلطة التنمية للسنوات الثالث القادمة من  � 

قبل مراقبة التخطيط . 
العمل مع ديوان اخلدمه في املشروع املركزي لتبسيط اإلجراءات وتطوير  � 

اخلدمات والهياكل التنظيميه على مستوى وزارات الدوله . 
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وزارة  وظــائــف  مــن  لعدد  شغلها  وشـــروط  الوظيفية  املسميات  إعـــداد  � 
املواصالت . 

اخلدمه  ديـــوان  حسب  الــــوزارة  فــي  الــوظــائــف  بعض  وتقييم  توصيف  � 
املدنيه. 

جاءت طبيعة البرامج التدريبيه متنوعة لتخدم جميع القطاعات املختلفة  � 
 - آلي  دورات حاسب   - اداريــه  دورات   ( فمنها  املواصالت  وزارة  في 
دورات فنيه - دورات مالية( مت تنظيم )120( دوره شارك فيها ) 808( 

متدرب وفيما يلي بيان بأعداد املتدربني :

أعداد املتدربنينوع الدوره

372اداريه

284فنيه

17 مالية

135حاسب آلي

808املجموع
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وزارة التربـية
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وزارة التربية
   إدارة األنشطة املدرسية

العربي  التربية  مكتب  جائزة  تنظيم   - العامـة  الثانويـة  متفوقـي  حفل  � 
لدول اخلليج - رحلة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية - 

رحلة العمرة للطلبة والطالبات املتفوقني - حفـل تكريـم املعلـم . 
إدارة التقنيات التربوية

مراقبة التقنيات التربوية  : 
عمل استطالع الرأي لتحديث و تطوير أجهزة التقنيات التربوية  باملدارس  � 
و ديوان عام الوزارة  وفرز نتائج االستطالع  و تعديل املقايسات وفقا  

لنتائج الدراسة .
إعداد فريق عمل للقيام بالكشف عن مختبرات الروبوت و مدى مالءمة  � 
هذه املختبرات لتركيب أجهزة الداتا شو و شاشات العرض و من ثم 
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صرفها لبعض املدارس بعد االنتهاء من الزيارات 
اإلعداد للموسم الثقافي 2015/2014 � التابع لليونسكو . 

املشاركة في املخيم الكشفي السنوي 68 للبنني ) يناير 2015 � م( و املقام 
مبقر املخيم الكشفي في كبد .

املشاركة في مخيم  السالم السنوي  للزهرات  واملرشدات . � 
 � املشاركة في الكرنفال  في احتفاالت العيد الوطني من خالل جتهيز 

حافلة )مركبة وزارة التربية (
و  الــتــدريــب  مركز  فــي  اللغوي  للمختبر  مكثفة  تدريبية  دورات  عقد  � 

التطوير.
القادسية حتت  نحو 2035 � في مدرسة  الكويت  املساهمة في معرض 

رعاية وزير النفط . 
دراسة تأهيل القبة السماوية الواقعة مبدرسة نسيبة بنت كعب املتوسطة  � 

بنات .
مراقبة التلفزيون التعليمي - إدارة التقنيات التربوية  

( ندوة  تصوير ومونتاج العديد من الفعاليات اخلاصة بالوزارة عدد )8 �
– )2 ( مؤمتر- )4 (دورة  - )7( معرض – )5(  احتفال - )8( ورشة 

عمل . 
واجلرافيكس  والنسخ  للمونتاج  واإللكترونية  الفنية  األجهزة  جتديد  � 

والصوت والتصوير . 
املناطق  ضيافة  فــي  املتنقل  العلمي  املــعــرض  عــن  فلم  وإنــتــاج  إعـــداد  � 

التعليمية. 
للتربية  الكويتية  الوطنية  للجنة  الرابع  الثقافي  املوسم  في  املشاركة  � 
والعلوم والثقافة  و 22 للمركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج . 
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املشاركة في املخيم الكشفي السنوي 68 � - مخيم السالم الثامن عشر. 
 .» املشاركة في معرض الصناعات عبر العصور » الكويت نحو 2035 �

املشاركة في فعالية » بانوراما قصة وطن« - املشاركة في كرنفال العيد  � 
الوطني . 

ملسابقة  الكويت  دولـــة  مستوى  على  النهائية  البطولة  فــي  املــشــاركــة  � 
التطبيقات الصناعية املدرسية التاسعة للمراحل الثالث . 

الثانية  الكويت  دولة  دستور  ملسابقة  النهائية  التصفيات  في  املشاركة  � 
عشر . 

التوجيه الفني العام للتربية الكشفية  

الدراسة العملية للشارة اخلشبية لقائدات فرق األشبال خالل الفترة  � 
الكشفي  للتدريب  الكبير  مبارك  ديسمبر 2014 مبركز   22  – من 14 

عدد املشاركني 35 قائدة .
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م   � 2015 يناير   15  –  8 من  الفترة  خــالل   68 السنوي  الكشفي  املخيم 
املخيم الكشفي الدائم – كبد عدد املشاركني  700 كشاف وقائد

املخيم الكشفي البحري السادس خالل الفترة من 8 - 15 يناير 2015 � 
نادي الكشافة البحرية الفنطاس عدد املشاركني  100 كشاف وقائد

االحتفاالت الوطنية )رفع العلم ( األربعاء 28 يناير 2015 � بوابة وزارة 
التربية عدد املشاركني 30 شبل .

مارس   اللقاء الثاني للكشافة البحرية ) فتيان( خالل الفترة من 26 – 28  �
2015 مركز نادي الكشافة البحرية عدد املشاركني  48 كشاف. 

الدراسة التخصصية لتأهيل قادة الفرق الكشفية البحرية خالل الفترة  � 
من 31 مارس  إلى  9 أبريل 2015 نادي الكشافة البحرية عدد املشاركني 

31 قائد
التوجيه العام للزهرات واملرشدات 

مسيرة توعوية عن البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة تبدأ املسيرة من  � 
جمعية املرشدات الكويتية وتنتهي عند أبراج الكويت - 2015/3/25م 
باملشاركة مع الهيئة العامة للبيئة وجميع فرق مرشدات املرحلة املتوسطة 

وباقات زهرات منطقة األحمدي  .
االحتفال بيوم املرشدة العربية واخلليجية  جمعية املرشدات الكويتية    � 
زهرات كل من  أم الفضل االبتدائية / ليلى بنت اخلطيم  االبتدائية  / 

أم أمين االبتدائية / أبو حليفه االبتدائية .
املشاركات باالحتفال بقائد اإلنسانية ) استقبال ( على مسرح مدرسة  � 
لطيفه بنت عبداملطلب  بتاريخ 2015/9/19م-   باقات زهرات أم أمين 

االبتدائية 
احتفاالت رفع العلم مبدرسة الدرة بنت ابي سفيان - 2015/1/28 � .

مخيم السالم 18 � بجمعية املرشدات الكويتية /بنيد القار- من الفترة 
6- 2015/1/11م
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إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية)مكتب مدير اإلدارة (

التوجيـه الفني للخدمــة االجتماعية :-
تاريخهالبرنامج التدريبيم

الدور املهني للباحث االجتماعي في مجال اخلدمة 1
االجتماعية املدرسية.

19 / 10 / 2014م
30 / 10 / 2014م

الدور املهني للموجه املبتدئ في مجال اخلدمة 2
االجتماعية والنفسية املدرسية .

16 / 11 / 2014م
23 / 11 / 2014 م

1 / 3 / 2015مالتدخل السريع باملواقف واألزمات في املدارس.3
12 / 3 / 2015م

العنف مظهر من مظاهر التطرف واألساليب التربوية 4
ملواجهته.

15 – 19 مارس 2015م
22 – 26 مارس 2015 م

قسم عالج احلاالت النفسية املتخصصة
 ) مجموع احلاالت التي راجعت القسم لهذا العام 2014/ 2015 بلغ )350 �
حالة منهم ) 150( حالة مستجدة و )200( حالة متابعة تراجع القسم 
منذ سنوات ماضية وذلك لطبيعة املرض النفسي واألعراض املصاحبة  
الشخصية  للمعايير  وفقا  حالة  كل  تواجهها  التي  الصعبة  والظروف 
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اإلكلينيكية. هذا باإلضافة إلى استقبال العديد من االستشارات النفسية.
ويبلغ عددها ) 30 ( استشارة نفسية وسلوكية وإصدار التقارير النفسية 

التي يبلغ عددها ) 350(   تقرير .
مت متابعة  وعالج عدد ) 9 � ( حاالت استشارات عالج أسري مما أثر 

إيجابا على حاالت أبنائهم .
إدارة مدارس التربية اخلاصة

افتتاح مسرح إدارة مدارس التربية اخلاصة
إدارة  افتتاح مسرح  م مت  � 2014  /  12  / املوافق 17  األربعاء  يوم  وفي 
للتعليم  املساعد  الوكيل  رعاية  كــان حتت  و  اخلاصة  التربية  مــدارس 
اخلاص والنوعي األستاذ فهد الغيص بحضور الشيخة / شيخة العبد 
نخبة  ( مبشاركة  اإلنسانية  قائد   ( بعنوان  وطني  أوبريت  وإقامة  الله 
جميلة من أبناءنا الطلبة والطالبات بجميع إعاقاتهم وفئاتهم العمرية .

اليوم الوطني العاشر للتضامن مع املعاقني
من  رعاية سامية  م حتت  � 2014  /  11  /  13 املوافق  االثنني  يوم  وفي 
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حضرة صاحب السمو أمير البالد إلقامة اليوم الوطني العاشر للتضامن 
وطني  غنائي  بحفل  العبدالله  شيخة   / الشيخة  بحضور  املعاقني  مع 
شارك في طلبة وطالبات مدارس التربية اخلاصة ومشاركة الفنان فواز 

املرزوق
كرنفال ) قائد االنسانية (

م حتت رعاية الوكيل املساعد  وفي يوم األربعاء املوافق 25 / 3 / 2015 �
للتعليم اخلاص والنوعي على مستوى وزارة التربية أقيم كرنفال وطني 
االهلي  البنك  الرسمي  الراعي  كــان  و  اإلنسانية(  )قائد  عنوان  حتت 
الكويتي والذي كان في الشارع املقابل إلدارة مدارس التربية اخلاصة 
كانت  وأيضا  وطنية  مبجسمات  بنات(  )بنني-  مدرسة   18 مبشاركة 
املشاركة من  جهات الدولة والقطاعات األهلية منها )وزارة الداخلية - 

وزارة الدفاع - احلرس الوطني وأخرى(. 
املناطق التعليمية

 منطقة األحمدي التعليمية 
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افتتاح مركز اإلرشاد والتوجيه األسري. � 

اوبريت غنائي وطني مبناسبة األعياد الكويت واالحتفال بأميرنا كقائد  � 
للعمل اإلنساني .

املدارس  ( مبشاركة  الــرأس  فــوق  الكويت   ( عن  وطنية  بحملة  القيام  � 
والطالب 

االجتماعية  اخلــدمــات  ملراقبة   � 21 التربوي  الثقافي  باملوسم  القيام 
والنفسية بعنوان- إنسانية وطن يترجمها قائد 

مشروع ورود رياض األطفال ملراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية . � 

معسكر طالبي ثقافي تربوي ترفيهي للمجالس الطالبية  . � 

تنظيم حملة التبرع بالدم ملنطقة األحمدي التعليمية  . � 

برامج التنمية املهنية والورش واحملاضرات  لفئة الباحثني االجتماعيني  � 
والنفسيني .

األحمدي  منطقة  مــدارس  أســوار  وتزين  لرسم  وطني  القيام مبشروع  � 
التعليمية 

املسابقات العامة للتوجيه الفني للتربية الكشفية مثل  )مسابقة  تصميم  � 
الشعار الكشفي ( ، )الرزنامة الكشفية( ، ) التحفة الفنية الكشفية(، 
البــري  الــنــمــوذجــي  املخيم   (  ،) املــتــقــدم  ملرحله  الــنــمــوذجــي  )املــخــيــم 
الكشفية(، )اإلبداع  الفنية  )اللوحة   ،  ) الكشفي  والبحري(، )االوبريت 
الفني الكشفي(، )املاراثون لألشبال( ، ) املخيم النموذجي للفتيان ( ، 

)املبخر الكشفي(، )املسرحية الوطنية ( ، )زيارة مركز التدريب ( .

احتفال توجيه الزهرات واملرشدات بيوم األسرة . � 



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)187(الكتاب السنوي الثامن واألربعين

2015 - 2014

منطقة اجلهراء التعليمية

األطـــفـــال مبنطقة اجلهراء  ريــــاض  تــوجــيــه  الــقــصــيــد  بــيــت  مــهــرجــان  � 
التعليمية. 

تكرمي الطلبة  الفائزين باملراكز االولى مبسابقة مركز صباح األحمد  � 
للموهبة واالبداع  ومسابقة جلنة ادخال الروبوت في التعليم.

حصول مدرسة فاطمة بنت احلسني.أ.بنات على املركز االول ملسابقة  � 
الرياضيات.   

مهرجان الدمى لرياض اطفال منطقة اجلهراء التعليمية. � 
 � ندوة ثقافتي القانونية حتميني مبدرسة ابن طفيل . م. بنني مبنطقة 

اجلهراء التعليمية .  
معرض هوايتي مشروع حلياتي  لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.   � 

افتتاح قاعة  التعليم الضوئي لطلبة الداون وذوي االحتياجات اخلاصة  � 
مبدرسة مال راشد السيف. 
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وتوزيع  الزبير  بــن  عــروة  ثانوية  طلبة  مــن  مجتمعي(  خدمة   ( إطــالق  � 
مجموعة كراسي متحركة لكبار السن واملرضى.

والتي  اهم  بفعالية حياتك  التعليمية  مشاركة مدارس منطقة اجلهراء  � 
اقامته محافظة اجلهراء.

خويلد.م.بنات  بنت  هــالــة  مبــدرســة  اخلــاصــة  التربية  فــصــول  افتتاح  � 
واإلحتفال باليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة.

)للوطن  بــعــنــوان  والنفسية  االجــتــمــاعــيــة  اخلــدمــة  تــوجــيــه  احــتــفــاالت  � 
إنتمائي(.

فعالية التوجيه الفني لالجتماعيات مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية  � 
بعنوان )بوركت يا وطني(. 

 � امللتقى االلكتروني للتربية االسالمية بعنوان )جيل الطموح(.
بأنامل طلبة مدارس منطقة   ) الشعبية  الفني )أمثالنا  الطلبة  معرض  � 

اجلهراء التعليمية.
منطقة حولي التعليمية
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نحبك يا    تكرمي املعلمني واملعلمات والطالبات املشاركني في فعالية “ �
بابا نواف” من قبل محافظ حولي الشيخ/ أحمد النواف الصباح، والتي 
أقيمت في مجمع مارينا كريسنت من قبل التوجيه الفني للتربية الفنية 

التابع ملنطقة حولي التعليمية.
 ” املدرسي � “التميز  املشروعي  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  أقامت 

و“رخصة املعلم”. 
أقام قسم املكتبات معرض )في حب الوطن(. � 

 � افتتاح املعرض املتنقل للمتحف العلمي ، وذلك في مدرسة أم القرى 
االبتدائية-بنات.

البرنامج التدريبي لكيفية استخدام السبورة التفاعلية )الفصل املتكامل(  � 
في ثانوية مارية القبطية-بنات                 

في مدرسة السالم االبتدائية-  انطالق مشروع “مهنتي في نشاطي”  �
بنات.

 �  تدشني أول منوذج تدريبي ملشروع الفصول املتكاملة في ثانوية ماريا 
القبطية-بنات 

في مدرسة القيروان بإشراف التوجيه الفني  أقام معرض “ابداعاتنا”  �
للدراسات العملية.            

 � ملتقى بــاســم )بــلــد الــعــطــاء وقــائــد اإلنــســانــيــة( أقــامــتــه مــدرســة هند 
املتوسطة-بنات.                

 � مشروع بعنوان )ثقافتنا من قائدنا( والذي أقيم في مدرسة عاتكة بنت 
زيد-بنات.     

احلفل املوسيقي اخلتامي للمرحلة الثانوية )بنني-بنات( . � 
بالبطولة  األول  باملركز  الفائزين  الطالب  أبنائها  العامة  االدارة  تكرمي  � 
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العربية الثامنة املفتوحة للروبوت بالتعاون مع املنظمة العاملية )امللس(.                         
حفل ختام تكرمي الطالب والطالبات الفائزين باملراكز العشر األولى في  � 

مسابقة التصوير الفوتوغرافي األولى .
)الرياضيات  بعنوان  التطبيقية  للرياضيات  الوطنية  املسابقة  معرض   � 

حياة( .
أقام املؤمتر الطالبي الثاني بعنوان )شغف التفكير(       � 

واجنازات  مدروسة  )خطط  مسابقة  للرياضيات  الفني  التوجيه  أقــام  � 
ملموسة( على مسرح مدرسة مارية القبطية،.         
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وزارة التعليم العالي
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وزارة التعليم العالي
أوال:  إداره التخطيط والبحوث:

اصدار مطلوية )الريادة في مجال التعليم العالي لتنمية املجتمع(. 1 .
برنامج عمل وزارة التعليم العالي وجاري متابعة تنفيذ البرنامج. 2 .

تقييم اخلطة اخلمسية السابقة لبعثات الوزارة . 3 .
اعداد كتيب مؤشرات األداء لسنه 2011- 2012 / 2013- 2014. 4

ثانيا : اداره العالقات العامة وخدمة املواطن:
ابراز دور الوزارة عن طريق املشاركة باملعارض والندوات االرشادية . 1 .

عمل ندوات توعية في املدارس. 2 .
تنظيم سير العمل مبساعدة االدارات االخرى في اقصر مدة وفي حاالت  3 .

الذروة وكثرة عدد املراجعني وخصوصا خالل فترة خطة البعثات.
تسهيل عملية لقاء املراجعني من قبل املعنيني .  4 .

متابعة شكاوي املراجعني من قبل املوظفني املعنيني. 5 .
استقبال شكاوي واستفسارات واقتراحات املراجعني والرد على األسئلة. 6 .

كاونتر خاص بكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة. 7 .
ثالثا : ادارة شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس األمة: 

الرد على املواضيع البرملانية من اسئلة واقتراحات وشكاوي.  1 .
التحضير الجتماعات مجلس األمة. 2 .

واملؤسسات  الــوزارة  بأعمال  املتعلقة  األمــة  مجلس  أعمال جلان  متابعة  3 .
التعليمية بها.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتقرير ديوان احملاسبة  4 .
لكل سنة مالية.

متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة واملؤسسات التعليمية التابعة لها. 5 .
رابعا :ادارة مركز نظم املعلومات:

. 1 .G2G تنفيذ مشروع التراسل االلكتروني احلكومي
تدشني منظومة الديرة للخدمات االلكترونية. 2 .
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تنفيذ مشروع الطابع االلكتروني online. 3 بالتعاون مع وزارة املالية.
اجلامعات  ملجلس  العامة  لألمانة   4 .online االلكتروني  التسجيل  نظام  تطبيق 
اخلاصة )البعثات الداخلية(. وكما مت التطبيق للبعثات اخلارجية وللمنح الدراسية.
تطبيق منح معالي الوزير لتسجيل الطلبة الغير كويتيني في جامعة الكويت  5 .

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
املشاركة في االتفاقية احلكومية مع شركة مايكروسوفت متمثلة في العقد  6 .

اجلماعي لبرنامج مايكروسوفت.

خامسا :ادارة العالقات الثقافية :
االجتماع السادس عشر للجنة التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس  1 .

التعاون اخلليجي.
امللتقى السنوي الثالث والتوجية واالرشاد. 2 .

االجتماع الرابع ملجموعة التوجية املشتركة الكويتية - البريطانية. 3 .
ورشة عمل تعزيز املواطنة اخلليجية املنعقدة في دولة الكويت. 4 .

االجتماع الثاني لفريق العمل املشترك بني دول مجلس التعاون واململكة  5 .
املغربية.

الدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة الكويتية. 6 .
الدورة العاشرة للجنة العليا املشتركة الكويتية. 7 .

االجتماع الثاني لفريق العمل املشترك بني دول مجلس التعاون واململكة  8 .
االردنية الهاشمية.

البحرينية. الدورة الثامنة للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 9
تنفيذ خطط املنح الدراسية السنوية واالعالن عنها للطلبة الكويتيني. 10 .
البريطانية. االجتماع اخلامس ملجموعة التوجية املشتركة الكويتيه – . 11

السودانية. الدورة الثانية للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 12
العمانية. الدورة السابعة للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 13

االجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول  14 .
مجلس التعاون اخلليجي.

املشاركة في املنتدى البريطاني اخلليجي األول. 15 .
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سادسا : ادارة الرأي والبحوث القانونية:
الرد على التظلمات املقدمة من موظفني االدارة واملعاهد الفنية. 1 .

الرد على األسئلة البرملانية. 2 .
دراسة االقتراحات والقوانني املقدمة من أعضاء مجلس األمة . 3 .

دراسة االتفاقيات مابني اجلامعات واملكاتب الثقافية. 4 .
اعداد وصياغة مشاريع القرارات الوزارية واالدارية. 5 .

سابعا : ادارة املكاتب الثقافية اخلارجية.
واملوظفني  الثقافيني  وامللحقني  الثقافية  املكاتب  رؤســاء  ملفات  أرشفة  1 .

الكترونيا.
التعليم  وزراء  مخاطبة  ضـــرورة  بشأن  االخـــرى  اجلــهــات  مــع   التنسيق  2 .

العالي.
اعداد هيكل تنظيمي للمكاتب الثقافية في اخلارج. 3 .

في  الثقافية  املكاتب  فــي  وظيفية  مسميات  باستخدام  مقترح  تقدمي  4 .
اخلارج.

مقترح بتشكيل جلنة مختصة لتقييم اداء املكاتب الثقافية في اخلارج. 5 .
. 6 انشاء استمارة لتقييم اداء املوظفني احملليني والراشدين األكادمييني.

ثامنا :ادارة القضاء والتحقيقات:
العمل على اصدار قرار وزاري بااللتزام بنشر القرارات اخلاصة بوزارة  1 .

التعليم العالي.
تشكيل جلنة عليا ملكافحة الفساد واملفسدين بوزارة التعليم العالي. 2 .

ديــوان احملاسبة عن احلساب  ما تكشف مبالحظات  تنفيذ  العمل على  3 .
اخلتامي 2014-2013.

العمل على ضمان سير املرفق العام بانتظام واطراد . من خالل اجراء  4 .
التحقيق االداري مع املوظفني املخالفني لنظام اخلدمة املدنية.

مذكرات  واعــداد  وضدها  الـــوزارة  من  املرفوعة  القضايا  جميع  متابعة  5 .
الدفاع.

متابعة االجراءات القانونية الالزمة نحو تنفيذ االحكام القضائية. 6 .
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تاسعا: ادارة البعثات :
زيارة الى املكاتب الثقافية  1 .

املشاركة في املؤمترات اخلارجية اخلاصة بالطلبة والتعليم . 2 .
اعداد خطة البعثات والعمل على اضافة تخصصات جديدة . 3 .

دراسة احتياجات سوق العمل خلطة التنمية  4 .
متابعة الطالب الدارسني في اخلارج على نفقة الوزارة ونفقتهم اخلاصة  5 .

واجلهات التي تشرف عليها 
زيارة املدارس احلكومية واخلاصة واقامة عرض تفصيلي خلطة البعثات  6 .

واالجابة على استفسارات الطلبة.
ومن املدارس التي مت زيارتها:

املدرسة العاملية 
األمريكية

ثانوية ريطة بنت 
احلارث

ثانوية عبدالله 
األحمد

ثانوية عواطف 
العذبي

مدرسة الرؤية 
ثنائية اللغة 

مدرسة محمد 
عبدالله املهيني

مدرسة الكويت 
االجنليزية

ثانوية اجلابرية - 
بنات

مدرسة روض 
الصاحلني

املدرسة االمريكية 
مدرسة البيان ثانوية فهد الدويريالدولية

ثنائية اللغة

املدرسة االجنليزية 
مدرسة النبراس ثانوية االمام مالكثانوية العدان - بناتاحلديثة

الدولية

اقامة وزيارة املعارض التي تتعلق بالدراسة في اخلارج:

معرض اجلامعات – 
ثانوية العدان

معرض اجلامعات 
األول – ثانوية ابن 

العميد

معرض التسجيل 
والقبول – ثانوية صباح 

جابر العلي الصباح

معرض مستقبلي 
بيدي

ثانوية قرطبة

معرض اجلامعات – 
ثانوية عيسى الهولي

معرض اجلامعات – 
ثانوية الروضة 

امللتقى التربوي – 
خطوات ذكية نحو حياة 

جامعية 
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وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

> مهرجان االبن البار

تعتبر وزارة الشئون االجتماعية و العمل من أكثر اجلهات احلكومية ارتباطا 
مباشرا بجمهور املواطنني  والوافدين من مختلف فئاتهم و أعمارهم و أوضاعهم 
، فقد تعددت خدماتها في مجاالت الطفولة و الشباب و املرأة و األسرة و ذوي 
العمالة  استخدام  تنظيم  و  األعمال  وأصحاب  والعمال  اخلاصة  االحتياجات 
املساعدات  تقدمي  و  األهلية  اجلمعيات  و  التعاونية  اجلمعيات  ودعم  الوافدة 
للمستحقني وانشاء مراكز تنمية املجتمع و حدائق األطفال كمؤسسات تربوية 

واجتماعية و مراكز اشعاع ثقافي و حضاري في املناطق السكنية .
 قطاع الرعاية االجتماعية :

( من اإلناث ،  مت فتح ملف جديد لعدد )1268( من الذكور وعدد )59 �
تقارير  لبحث حاالتهم االجتماعية ورفع  واستقبال عدد )753( حدث 

عنهم حملكمة االحداث ومحكمة اجلنايات .
رعاية  إلدارة  التابعة  الـــدور  ونــزيــالت  لــنــزالء  تدريبية  دورات  تنظيم  � 
األحداث في مجاالت مختلفة وكان عددها )69( دورة و عدد )340( 
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نشاط متنوع.
من  لعدد  العمرة  مناسك  ألداء  اخلارجية  الــرحــالت  من  عــدد  تنظيم  � 

األحداث 
الدور  و  املعاقني  ادارة رعاية  األبناء املستفيدين من خدمات  بلغ عدد  � 

التابعة لها )828( حالة منهم )441( ذكور و)387( إناث .
احتفال األبناء بعيد األسرة والقرقيعان والعيد الوطني وعيد التحرير  � 

واليوم العربي والعاملي للمعاقني .
املشاركة في فعاليات امللتقى العاشر الذي اقامته كلية العلوم االجتماعية  � 

بجامعة الكويت ومؤمتر التوحد.
( حالة ،وعدد االطفال املتواجدين بدار  بلغ عدد األبناء احملتضنني )588 �
بدار  املتواجدين  وعدد  فتاة   )13( الفتيات  دار  و  طفل   )28( االطفال 
الضيافة )102( حالة واملستقلني عن دور االيــواء )185( حالة و عدد 

أبناء الكويتيني باخلارج )71( حالة .
ووفد  االمني  التعاون  ادارة  في  متمثل  البحرين  مملكة  وفد  استقبال  � 

مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال لدار االطفال . 
احلاالت  وعــدد  نزيلة  و  نزيل   ) � 32( اإليوائية  الرعاية  نــزالء  عــدد  بلغ 

املستفيدة من خدمات الرعاية املتنقلة للمسنني )3417( مسن .
. انشاء مجلة فصلية بإسم “أمواج فرح”  �

افتتاح الوحدة املتنقلة حملافظة الفروانية قسم الرحاب ليصبح مجموع  � 
الوحدات املتنقلة )14( فرقة باحملافظات .

إقامة اسابيع ثقافية حتت عنوان )الدرر املصونه( وإقامة لقاء اسبوعي  � 
فنية  ورش  و  االجتماعية(  )الديوانية  باسم  العائلية  احلضانة  ألبناء 

بعنوان )الكويت قلبي أنا( .
( زيارة ملختلف فئات قطاع الرعاية  قام قسم االرشاد رجال بعدد )327 �
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االجتماعية .
و  الصحية  واخلــدمــات  الرعاية  بتقدمي  التأهيلي  الطبي  املركز  يقوم  � 

التأهيلية والوقائية لعدد )625( نزيل ونزيلة .
الكشف  مت  حالة   ) � 9962( األسنان  عيادات  من  املستفيدين  عــدد  بلغ 
عليها وعالجها ، بلغت احلاالت التي خضعت للعالج الطبيعي )6255( 

حالة . 
الطبي  للمركز  التابعة  الصيدليات  في  املصروفة  الوصفات  عدد  بلغ  � 
التأهيلي )45087( وصفة ، و عدد التحاليل املخبرية )8230( فحصا 
مخبريا داخل مختبر املركز وعدد )5480( فحصا مخبريا خارج املركز 
( ذكور  بلغ عدد املتدربني مبركز التأهيل املهني )108( متدربا منهم )50 �

و)58( إناث .
( نشاط ترفيهي وثقافي  املشاركة في عدد )4( معارض وإقامة عدد )10 �

ورياضي .
إقامة ندوة بعنوان »الطاقة الشفائية بالقرآن« ، و دورتان بعنوان »خطة  � 
االخالء للمباني – البرامج املوازية للتدخل املبكر في اإلعاقة احلركية 

واحلسية والتوحد« .
( رحالت خارجية  قامت إدارة  االنشطة العامة واالعالم بتنظيم عدد )7 �

وإقامة دورة رياضية وتخصصية ) دورة رياضية لأللعاب املائية ( .
إقامة عمل مسرحي لألطفال ، ومشاركة ابناء ونزالء موظفي القطاع  � 
التخضير مبناسبة  ويوم  األول  الثقافي  التطوعية في األسبوع  والفرق 

تنصيب صاحب السمو أمير البالد بقائد اإلنسانية .
شارك مركز االرشاد النفسي و االجتماعـي في أسبوع ثقافة الالعنف  � 
للمسنني  العاملي  باليوم  وأيضا  االجتماعية  العلوم  كلية  تنظمها  التي 

واليوم العاملي للتوحد.
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االحتفال باليوم العاملي للمعاقني واليوم العربي لذوي اإلعاقة . � 
املشاركة في املؤمتر العلمي الرابع حتت شعار » علم النفس في عالم  � 

متغير«.
قـطاع التنمية االجتماعية :

أفرادها  عــدد  يبلغ  أســرة   ) � 41423( لعدد  العامة  املساعدات  صــرف 
)51608( فردا صرف لهم مبلغ )260832809( د. ك .

 ) � 68780( السكنية  للرعاية  العامة  للمؤسسة  احملولة  األقساط  بلغت 
د.ك و احملولة لبنك التسليف و االدخار)813310( د.ك واملترتبة على 

بعض املستفيدين من املساعدات .
لها  صــرف  حالة   ) � 18( اإلغــاثــة  لطلب  املتقدمة  احلـــاالت  عــدد  بلغت 
)12500( د.ك ، و عدد العسكريني غير الكويتيني )77( أسرة صرف 

لها مبلغ )192384( د.ك . 
( دورة تدريبية متنوعة وكان عدد  نظم مشروع من كسب يدي عدد )13 �

املنتسبات بها )231( منتسبة .
السالم  )33Boutique( �  مبرور عام على احلاضنة  احتفلت حاضنة 
وقامت بتقدمي ندوة بعنوان “قصة جناحي” تناولت أربع مشاريع كويتية 
املؤمتر  في  وشاركت  املنتجة  االســر  بعنوان  معرض  واقامت   ، ناجحة 

العاملي حتت عنوان “دور املرأة في العمل اخليري” .
لألسر  عمل  وورشــة  معرض   ) � 14( نظم  مركز   )19( املراكز  عــدد  بلغ 
ونظم )40( دورة تدريبية و توعوية شارك بها عدد )455( متدرب وعدد 
نادي   )17( إقامة عدد   - نقاشية  )15( حلقة  )100( محاضرة وعدد 

صيفي و اصدار عدد )2( موقع إلكتروني .
( جمعية . بلغ عدد اجلمعيات  االهلية )105 �

( فرقة  دعم الفرق الشعبية لتمكينها من أداء رسالتها ويبلغ عددها )22 �
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يصرف لها )77( ألف د.ك .
( جمعيات وعدد املبرات املشهرة  بلغ عدد اجلمعيات األهلية اخليرية )10 �

)88( مبرة .
( طفل و  بلغ عدد احلضانات اخلاصة )320( حضانة ضمت )21760 �

طفلة يشرف عليهم )4882( فردا.
عمل يوم ترفيهي مفتوح ويوم ربيعي لألسر ومهرجان وطني مبناسبة  � 
االحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير واملشاركة باملعرض الذي شاركت 

به الوزارة بأرض املعارض .
( طفال وعدد املترددين  بلغ عدد األطفال املنتسبني حلدائق األطفال )315 �

على احلدائق )420( طفال .
( حلقات نقاشية وتنظيم  قام قسم املرأة بعمل عدد )10( محاضرات و )8 �

عدد )3( ملتقى ، واملشاركة في )11( ندوة وورشة عمل . 
قــطـاع التـعاون :

 ) بلغ عدد اجلمعيات التعاونية )63( جمعية منها )56( استهالكية و)3 �
إنتاجية و)2( نوعية .

 ) اصدار )621( شهادة استثمار وجتديد )1907( شهادة ، وتعديل )278 �
وإلغاء)5( .

 ) � 5474938( األسهم  وعدد   )466257( املساهمني  األعضاء  عدد  بلغ 
باجلمعيات التعاونية .

السنوي  اجلــرد  بأعمال  والقيام  ــإلدارة  ل العمومية  امليزانيات  اعتماد  � 
للجمعيات واالحتادات التعاونية .

( قــرارات إداريــة ، حضور  إصــدار عدد )9( قــرارات وزاريــة وعــدد )7 �
للجمعيات  تكميلية  انتخابات  و)37(  عمومية  اجتماعات   )41( عــدد 

التعاونية.
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( عقد لتنفيذ مشاريع انشائية وتأثيث وأعمال صيانة بتكلفة  اعتماد )30 �
قدرها )6137339د.ك( .

( مراسلة لعدد  بلغ عدد املراسالت الصادرة إلدارة الرقابة التعاونية )47 �
)28( جمعية.

( جمعية واشهار جمعية اشبيليا    مراجعة ملفات املساهمني لعدد )65 �
عدد  وتدقيق  مراجعة   - لها  االنتخابية  اجلـــداول  وحتضير  والرابية 
)917( محضر اجتماع مجلس إدارة و )3612( محضر للجان العاملة 

باجلمعيات التعاونية .
 قطـاع التـخطيط و التـطويـر اإلداري :

 ) متابعة بناء األراضي املخصصة لصاالت االفراح وجتديد عقود )10 �
صاالت أفراح .

تنفيذ املشاريع اخلاصة بالوزارة وجاري تنفيذها من قبل املؤسسة العامة  � 
للرعاية السكنية ووزارة االشغال العامة .

توفير خدمة االنترنت ونقل املعلومات للوزارة ، توريد وتركيب وتشغيل  � 
لعدد  اآللي  احلاسب  وأجهزة  املركزية  االجهزة  حماية  برامج  وصيانة 

)4000( مستخدم .
املشاركة في جلنة تصنيف وتوصيف الوظائف اخلاصة للوزارة ومراجعة  � 

االختصاصات التنظيمية للوحدات اإلدارية بالوزارة .
- املشاركة في إعداد مقترح اخلطة اإلمنائية الثانية )2019/2016-2015 �

2020( بالتنسيق مع قطاعات الوزارة واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية من خالل فريق عمل إعداد اخلطة اإلمنائية.

اعداد تقرير حول تطور قطاعات الوزارة خالل اخلمس سنوات املاضية  � 
من 2009إلى 2013 .

والتنمية  للتخطيط  األعلى  واملجلس  لإلحصاء  املركزية  اإلدارة  تزويد  � 
ببيانات واحصاءات عن أنشطة الوزارة املختلفة.
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دورة   ) � 28( في  املختلفة  الـــوزارة  قطاعات  من  موظف   )62( مشاركة 
تدريبية .

داخل  دراسية  إجــازة  موظف   ) و)43 � دراسية  بعثات  موظفني   )9( منح 
وخارج الكويت .

قطاع الشئون اإلدارية  و املالية :
معاملة   ) و)207 � التعيينات  بقسم  خاصة  معاملة   )2677( عدد  اجنــاز 
بقسم انهاء اخلدمة، )1209( معاملة لقسم الدوام  و)17400( معاملة 
لسجل العاملني واجناز عدد)58705( لقسم اإلجازات واعداد )4368( 
مذكرة خاصة بقسم العالوات والبدالت ، واعداد ) 5215( مذكرة لقسم 

ترتيب الوظائف .
 ) � 2014/2013( املــالــيــة  للسنة  الفعــــــلي  االنفـــــــــاق  قيمة  بلغت 
املالية  للسنة  املالية  االعــتــمــادات  وبلغت  د.ك(   401185015( مبلغ 

)2015/2014( مبلغ )596733000 د.ك( .
 ) بلغ عدد طلبات الشراء)3570( طلب و)8842( طلب صرف املواد و)77 �

طلب باملخازن الفرعية .
( ممارسات وتسجيل وحتديث  طرح )16( مناقصة وإبرام )30( عقد و)8 �

بيانات )2039( منشأة .
) اصدار عدد)3200(تصريح أمني وعــدد)271( هوية عمل وإحالة )5 �

حراس للتقاعد .
قطاع الشئون القانونية :

إداري  تظلم   ) � 248( ودراســـة  شكوى   )161( لعدد  التحقيقات  إجــراء 
وصياغة )49( عقد .

( استفسار قانوني  أنهت اإلدارة عــدد)1049( قضية والرد على )241 �
و)24( سؤال برملاني.
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وزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية
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وزارة االوقاف والشئون االسالمية 
ادارة العالقات اخلارجية :

ارتفعت نسبة املبالغ التي صرفت من جلنة التعاون اإلسالمي في قارة  � 
آسيا حيث بلغت هذه النسبة 37.6 ٪ من إجمال املبالغ املنصرفة لكافة 
القارات ، يخص منها 23.5٪ للدول العربية الواقعة في قارة أسيا أي 
ما يقارب الربع ،أما النسبة الباقية وهي  76.5٪ فهي قد خصصت 

للدول غير العربية.

في الترتيب الثاني جاءت نسبة املبالغ التي صرفت لقارة أوروبا حيث  � 
بلغت هذه النسبة 33.7٪ من مجمل املبالغ املنصرفة ، تلتها في الترتيب 
نسبة املبالغ املنصرفة لقارة افريقيا حيث  بلغت هذه النسبة 23٪ من 
والنسبة  النسبة٪83.6  بلغت  العربية األفريقية  للدول  نفس اإلجمالي 

الباقية 16.4 ٪  للدول غير العربية .

الشمالية  أمريكا  لقارتي  التي صرفت  املبالغ  انخفضت وتدنت نسبة   � 
وأمريكا اجلنوبية بلغت 5.3٪ - 0.4 ٪ لكل منهما على التوالي .

أعلى نسبة من املشاريع  التي صرفت عليها اللجنة كانت بقارة آسيا  � 
أفريقيا 39  قــارة  في  املشاريع  عــدد  وبلغت  بلغ عددها 48مــشــروع  إذ 
بلغ  الشمالية واجلنوبية  امريكا  وقارة  اوروبا 55مشروع  وقارة  مشروع 

عدد املشاريع )6-8( على التوالي . 

بلغ عدد الدعاة املتخصصني املبتعثني للخارج بلغ عدد 71 � الى قارة آسيا 
– 22 الى قارة أفريقيا – اوروبا 49 – امريكا اجلنوبية 17 مبتعث . 

التربية 57 منحة 30 � طالب  وزارة  املقدمة من  املنح  اجمالي عدد  بلغ 
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للجنة الوطنية لليونسكو و17 طالب جلامعة الكويت و 10 طالب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . 

بلغ اجمالي عدد الدول التي ارسلت لها مطبوعات والكتب الثقافية 7 � 
دول واجمالي عدد املطبوعات والكتب الثقافية التي ارسلتها االدارة الى 

املراكز االسالمية وسفارات دولة الكويت باخلارج 2728 كتاب . 

بلغ اجمالي عدد الزائرين للوزارة 120 � زائر من اربع قارات .

ادارة الدراسات االسالمية 

اجمالي عدد الطلبة والطالبات الدارسني مبعاهد الدراسات املسجلني  � 
616 املستمرين بالدراسة 571 الناجحني 537 . 

بلغ عدد الطلبة والطالبات الدارسني مبراكز االترجة 9519 � مسجلني 
8945 املستمرين بالدراسة 8298 الناجحني . 

الدراسات  مــرافــئ  بها  قــامــت  الــتــي  التدريبية  الــــدورات  اجمالي  بلغ  � 
االسالمية 48 دورة 

 � 315 كالتالي  االسالمية  الــدراســات  ادارة  بها  قامت  التي  االنشطة 
محاضرة، 146 ملتقى، 51 سوق خيري، 92 رحلة، 163 مسابقة،260 

زيارة ميدانية، 47 حفلة تكرمي،  28 طبق خير، 1733 انشطة عامة . 
قطاع املساجد 

املشاريع  التي تشرف عليها مراقبة تخطيط  املساجد  اعلى نسبة من  � 
واملتبرعني   ٪46.5 بلغت  باملتبرعني  اخلاصة  املساجد  هي  االنشائية 

حتت االنشاء بلغت 8.48 ٪ 

الوزارة  اشــراف  اإلنشاء  املتبرعني حتت  مساجد  نسبة  جاءت  واخيرا  � 
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حيث بلغت 4.7 ٪ .

بلغت عدد املشاريع االنشائية بحسب نوع املسجد 261 � مشروع وعدد 
التقارير الفنية بلغت 900 تقرير اما عدد الزيارات امليدانية فقد بلغت 

900 زيارة .

االبتدائي  فئاتها  بجميع  املــســاعــدات  لهم  املقدمة  الطلبة  عــدد  بلغ   � 
واملتوسط والثانوي 1552 طالب . 

بلغ عدد املشاركني في الدورات التدريبية سواء املؤذنني اجلدد واألئمة  � 
اجلدد واملؤذنني الراغبني بعمل امام بلغ عددهم 682 .

ادارة شؤون القرآن الكرمي :

 – ) مشرفني  � القرآن   العاملني مبراكز حتفيظ  من  نسبة  اعلى  بلغت 
مشرفات ( جاءت بني احلاصلني على مؤهل جامعي فاكثر حيث بلغت 
38.6٪ يليها احلاصلني على الثانوية العامة بنسبة 37.7٪ في املقابل 

بلغت نسبة احلاصلني منهم على الدبلوم 13.6٪ من نفس االجمالي .

٪ في حني  بلغ عدد ) املشرفني واملشرفات ( الكويتيني 99 بنسبة 31.3 �
عدد الغير كويتيني 217  بنسبة ٪68.75 . 

ارتفعت نسبة الطلبة والطالبات املسجلني خالل سنوات الدراسة مقارنة  � 
بسنة االساس ) 2007- 2008( حيث بلغت ) ٪2.8 - ٪3.3 - ٪7.3 

- 9.3٪- 14.9٪ ( على التوالي .  
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املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية
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املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الرعاية  توفير  بضرورة  الدولة  من  وإميــانــاً   ، املاضي  القرن  منتصف  منذ 
الوحدات  توفير  سياسة  الكويتية  احلكومة  أقرت  فقد   ، للمواطنني  السكنية 
الوحدات  بإنشاء  الكويتية حيث شرعت منذ 1954  املناسبة لألسر  السكنية 
السكنية ببدائل مختلفة سواء بيوت حكومية ، قسائم ، أو شقق ، ويتم توزيعها 
على املواطنني طبقاً آلليات وقواعد منظمة تكفل األسس العادلة في منح تلك 

املساكن. 
املعنيني  الــوزراء  املعالي  ألصحاب   ) � 13( االجتماع  تستضيف  السكنية 

بشئون االسكان بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

السكنية  للرعاية  العامة  املؤسسة  استضافت  الكويت  دولــة  من  بدعوة       
االجتماع الثالث عشر ألصحاب املعالي الوزراء املعنيني بشئون االسكان بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  في الفترة من 7- 11 سبتمبر2014م في 

فندق الريجنسي.
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 ) السكنية شاركت في معرض )انفـوكونكــت()34 �
االلكترونية  الثقافة  السكنية على نشر  للرعاية  العامة  املؤسسة  حرصا من 
وانفوبيز(بجناحها  )انفوكونكت  مبعرض  املؤسسة  شاركت  فقد  للمواطنني، 
اخلاص في الفترة من 26 -30  يناير 2015م املقام على ارض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف ، وقد شارك باملعرض عدد من الوزارات والهيئات احلكومية 

لعرض احدث خدماتهما االلكترونية املتميزة.
السكنية تشارك مبعرض الصناعات الكويتية � 

شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض الصناعات الكويتية الذي 
أقيم برعاية ساميه من حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه بأرض املعارض الدولية )مشرف( وذلك من 

18- 21 مايو 2014م  والذي يقيمه وينظمه احتاد الصناعات الكويتية.
مشاركة املؤسسة في معرض الصناعات والبناء الرابع � 

شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض الصناعات والبناء الرابع 
الذي أقيم برعاية معالي وزير الدولة لشئون اإلسكان السيد/ ياسر حسن أبل 
الفترة من )7-10 ديسمبر 2014م ( مبشاركة 60جهة مختلفة،  وامتد خالل 
عرضت فيه املؤسسة خططها ومشاريعها احلالية واملستقبلية وذلك في فندق 

جميرا املسيلة.
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السكنية تشارك في  االسبوع الكويتي السابع في مصر � 
شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض »االسبوع الكويتي السابع 
في مصر« املقام في القاهرة بتاريخ 14 -17ديسمبر 2014م ، الذي أقيم برعاية 

معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وسفير دولة الكويت في مصر.
تـوزيــعـــات السنة املالية )2014- 2015 � (

مت توزيع عدد 12.75 وحدة سكنية ) قسيمة – بيت – شقة ( لسنة 2014 
/ 2015 موزعة على املناطق التالية :   صباح االحمد – جابر االحمد –شمال 
غرب صليبخات – غرب عبد الله املبارك – ابو حليفة – الصباحية – الوفرة 

القائم – توسعة الوفرة 
مفتوح للموظفني وعائالتهم في املخيم الربيعي اخلامس تنظيم يوم  �

نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم باملؤسسة العامة للرعاية السكنية يوماً 
مفتوحاً للموظفني وعائالتهم في املخيم الربيعي اخلامس ويعتبر اليوم املفتوح 
من ضمن األنشطة االجتماعية التي تنظمها اإلدارة وذلك من اجل الترفيه عنهم 
بصحبة ذويهم واالستمتاع باألجواء البرية اجلميلة، وزيادة التواصل االجتماعي 

بني املوظفني بعيداً عن ضغوط العمل.
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بلدية الكويت 
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بلدية الكويت 
 > محافظة العاصمة 

تتكــــــون احملافظة من )43 � ( منطقة  منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري 
واالستثماري والصناعي واملناطق احلكومية واجلزر. 

( نســــــمه ويبلغ عدد وحدات الســــــكن  عدد ســــــكان  احملافظة )326513 �
. )44046(

اجمالــــــي ايــــــرادات احملافظــــــة مــــــن الرســــــوم )22115 � ( ومثلهــــــا مــــــن 
املخالفات.

مت اغالق ) 22 ( محل وافتتاح ) 6 � ( محالت . 
.) اجمالي التراخيص الصحية )3587 �

 - ) اجمالــــــي تراخيص اعالنات احملــــــالت )7156( - مركبات )10250 �
اسطح )46(

( - تعديل واضافة  اجمالي تراخيص بنــــــاء حديث )1163(- ترميم )16 �
)814( - هدم )243( .

( - انهاء اشراف  ايصال تيار كهربائي )588( - تقوية تيار كهربائي )52 �
مكتب هندسي )1699( – صالحية االنشاء )117( . 

 ) بلغــــــت مخالفات القطاع الهندســــــي )343( - الئحــــــة االعالنات )656 �
الئحة االغذية )546( - الئحة النظافة )441( . 

بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
الطلب املقدم من شــــــركة املشروعات الســــــياحية للموافقة على مشروع  � 

تطوير اجلزيرة اخلضراء بالواجهة البحرية .
مشــــــروع تطوير حديقة النافورة املوســــــيقية بالقطاع الثاني من احلزام  � 

األخضر حول مدينة الكويت.
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( مبنطقة حدائق السور داخل املدينة مشروع حديقة الشهيد قطعة )4 �
توسعة ميناء الشويخ بعمل دفان بالبحر شمال شرق امليناء . � 

طلب شركة املشروعات السياحية إلقامة وترخيص موقع ملشروع مجمع  � 
الرياضــــــات املثيرة بالقطاع الثاني من احلزام األخضر بني موقع حديقة 

النافورة املوسيقية وموقع صالة التزلج.
( لتكون مقرا دائما  تخصيــــــص األرض الكائنة مبنطقة القبلة قطعة )14 �

للهيئة العامة ملكافحة الفساد.
طلــــــب املوافقة التنظيمية على املخططات املعمارية اخلاصة مبشــــــروع  � 
مبنــــــى ادارة اخلدمــــــات التمريضية ضمن موقــــــع وزارة الصحة مبدينة 

الصباح الطبية 
تســــــليم حدود موقع مشــــــروع املرقاب ) 47 � ( االســــــكاني الى املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية 
> محافظة حولي

تتكــــــون احملافظــــــة مــــــن ) 26 � ( منطقــــــة منهــــــا اخلاص واالســــــتثماري 
والتجاري.

 . ) عدد السكان ) 672910( نسمة وعدد الوحدات السكنية )139362 �
( محل اداريا . مت فتح عدد )35( محل اداريا واغالق عدد )90 �

( ومن الرســــــوم  اجمالــــــي ايرادات احملافظة مــــــن املخالفات ) 109243 �
 )974709(

 – اجمالــــــي التراخيص الصحية )6033(- شــــــهادات العمال )20435(  �
دراجات هوائية )22(- سيارات نقل مبردة ) 23( .

 -) اجمالي تراخيص اعالنات محل  ) 5979( - اعالنات مركبة )1346 �
اعالنات اسطح )8(  0

 - ) مت تفتيــــــش )4789( محــــــل – اجمالي املواد التــــــي مت اتالفها ) 309 �
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اجمالــــــي مخالفات االغذية )1911( - مت فحــــــص )898( عينة )738( 
عينة صاحلة و )7( غير صاحلة 

 – محالت مت الكشــــــف عليها  )3403(- ازالــــــة )25( اعالن من الطرق  �
عدد )720( مخالفات اعالنات .

 ) اجمالــــــي تراخيص احملالت )3963( – بناء حديث )738(- ترميم )20 �
- هدم )380( - زراعة )35( . 

بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
تخصيص قطعة ارض للمعهد الدبلوماسي في منطقة مشرف مخصصة  � 

للبعثات .
مشــــــروع إنشــــــاء مراكز طبية متخصصة وتخصيــــــص أراضي مجاورة  � 

ملستشفى مبارك .
موافقة تنظيمية ملشروع )البوليفارد( منتزه الساملية . � 

تثبيت وتسليم موقع مشروع طب األسنان مبنطقة الساملية . � 
مشروع مركز الشيخ / عبدالله السالم الثقافي . � 

طلــــــب موافقة على تعديــــــالت بجمعية الثقافــــــة االجتماعية ملك وزارة  � 
الشئون االجتماعية والعمل.

املوافقة على إنشاء ديوان خاص بأهالي جزيرة فيلكا منطقة الصديق. � 
محافظة الفروانية 

( منطقة تشمل سكن خاص وجتاري واستثماري  تتكون احملافظة من )20 �
وصناعي 

 ) عدد الســــــكان )400975( نســــــمة وعــــــدد وحدات الســــــكن ) 45055 �
وحدة.

( محال اغالق  مت فتــــــح عدد )85( محل فتحا اداريا واغــــــالق عدد )41 �
اداري .
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( ومن املخالفات بلغت  بلغت ايرادات احملافظة من الرســــــوم ) 355845 �
 . )1454025(

 – اجمالــــــي التراخيــــــص الصحية )1271( - شــــــهادات العمال )6800(  �
تناكر مياه عذبة ) 459( – ســــــيارات نقل مــــــواد غذائية مبردة  )289( 

وغير مبردة ) 205( .
العينات التي ارســــــلت للمختبرات بلغت      مت تفتيش عدد )1540( محل –  �

) 279( عينة – )262( عينة صاحلة و)11( غير صاحلة . 
( اعالن من الطرق  محالت مت الكشــــــف عليها  ) 2350(- ازالة )5961 �

– ) 458( مخالفات اعالنات .
 - ) بلغــــــت عدد تراخيص املطاعم واملقاهي ) 207(- العاب اطفال ) 20 �

محالت بنشر وكهرباء سيارات ) 129( – مكاتب سيارات )56( .
( - زراعة  تراخيــــــص بناء حديث ) 178( – ترميــــــم )24( – هدم )144 �

)7( – تعديل واضافة )400( . 
(- صناعي  اجمالي تراخيص احملالت استثماري ) 187(- جتاري )984 �

 .)53(

بعض االعمال التي اجنزت  باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :

دراسة تطوير القطاعات ارقام  10.6.5 �  مبنطقة خيطان.
تسليم املواقع املخصصة ملستشفيات الضمان الصحي . � 

تثبيــــــت وتســــــليم املواقــــــع املقــــــررة لإلقامة مــــــدارس خاصــــــة مبنطقة  � 
الفروانية.

 – دراســــــة تخصيص مواقع ملراكز الدفاع املدني مبحافظات )الفروانية  �
األحمدي – اجلهراء( بالتنسيق مع كافة الوزارات املعنية .

تثبيت وتسليم عدة حدائق ضمن حدود محافظة الفروانية للهيئة العامة  � 
للزراعة والثروة السمكية .
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املوافقة على إقامة مســــــرح مدرج وخدمــــــات ضمن حدود مدينة صباح  � 
السالم اجلامعية .

محافظة اجلهراء 

تتكــــــون احملافظة من ) 40 � ( منطقة منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري 
واالستثماري والصناعي واملناطق البرية واجلزر .

 ) يبلغ عدد السكان ) 818571 ( نسمة وعدد وحدات السكن ) 149044 �
وحدة  

( محل . مت فتح )3( محالت اداريا واغالق )17 �
 – بلغ عدد التراخيص الصحية ) 1967( – شــــــهادات العمال ) 7063(  �
ســــــيارات نقل مواد غذائية مبرد وغير مبردة ) 130( – دراجات هوائية   

) 42( – تراخيص تناكر مياه عذبة ) 153( .

 – ايصال تيار كهربائي ) 578( – شهادة حتديد اوصاف البناء ) 626(  �
ايصال خط هاتف ) 35( - تعهد واشراف مكتب هندسي ) 454(.

 -) محــــــالت مت التفتيــــــش عليها ) 2047(- محاضــــــر مخالفات ) 1233 �
محالت اعطت اشــــــتراطات صحيــــــة ) 144( - العينات التي ارســــــلت 
للمختبــــــرات ) 1339( – العينــــــات الصاحلــــــة )1070(- العينات الغير 

صاحلة ) 44( .
( اعالن  محــــــالت تعمــــــل دون ترخيص اعالنــــــات ) 6(- مت ازالة )5395 �
بالطرق – مت ازالة ) 4292( اعالن محل – مخالفات اعالنات )397(.

( طن  مت رفع ) 5( مركبات – ) 18928( طن نفايات انشائية – )18877 �
نفايات بلدية .

 – اجمالي التراخيص الهندســــــية ) ســــــكن خاص 32– اســــــتثماري 25  �
صناعي 43 – حكومي 57 – جتاري 565 (.
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بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
تخصيص وتســــــليم موقع مكتب لطوارئ وزارة الكهرباء واملاء بشاليهات  � 

الصبية .
تســــــليم  املوقع املخصــــــص للكلية اجلامعية لإلدارة فــــــي الكويت لوزارة  � 

التعليم العالي مبنطقة الصليبية .
تخصيص موقع مستشفى عام على أن يشمل جميع التخصصات الطبية  � 
ألحــــــدث األجهزة الطبية املوجودة على الســــــاحة العاملية لوزارة الصحة 

مبنطقة الصليبية الزراعية .
مشروع مبنى محكمة األحداث مبنطقة الصليبية . � 

تثبيــــــت املركز الثقافي فــــــي محافظة اجلهراء التابــــــع للمجلس الوطني  � 
للثقافة والفنون واآلداب .

تخصيص موقع للمركز اإلعالمي للثقافة والفنون واآلداب في محافظة  � 
اجلهراء

محافظة األحمدي 
( منطقة منها الســــــكن اخلاص واالســــــتثماري  تتكون احملافظة من )30 �

والصناعي والزراعي والشاليهات 
 ) يبلغ عدد السكان ) 588068( نسمة وعدد الوحدات السكنية ) 81826 �

وحدة .
تبلــــــغ ايرادات  محــــــالت مت فتحهــــــا اداريــــــا ) 46( – واغــــــالق )21( –  �
احملافظة من الرســــــوم ) 598651( – ايرادات احملافظة من املخالفات 

تبلغ )683(.
 -) اجمالــــــي التراخيــــــص الصحية )3093(- شــــــهادات صحية )11010 �

تراخيص نقل مواد غذائية ) 98( - تناكر )552(.
اعالنات محالت بلغت  )2145( – اعالنات مركبات ) 121( - مظالت )32(. �
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 – محالت مت التفتيش عليها من قبل مراقبة االغذية واالسواق ) 915(  �
)5( مقاصف مدرســــــية – العينات التي مت ارسالها ملختبر وزارة الصحة  
) 202( – عينات صاحلة ) 133( – بلغت مخالفات االغذية ) 623( .

 – اجمالي التراخيص الهندســــــية  بناء حديــــــث )1402( – ترميم )5 (  �
تعديل و اضافة  ) 106 ( – هدم ) 552 ( .

بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم : 
مشروع املركز اخلدمي والترفيهي بالعقيلة  � 

طلب شركة املشروعات السياحية تطوير شاطئ املهبولة . � 
طلب تخصيص موقع للنادي الكويتي للربع ميل لسباق السيارات مبنطقة  � 

األحمدي.
جتهيز املخططات املعتمدة مبنطقة الشعيبة الصناعية الغربية . � 

طلب شركة البترول الكويتية توسعة مستودع املنتجات البترولية مبنطقة  � 
األحمدي

نقل موقع معارض بيع وشــــــراء الســــــيارات وموقع حراج الســــــيارات في  � 
منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان .

محافظة مبارك الكبير 
( مناطق منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري  تتكــــــون احملافظــــــة مــــــن )9 �

واالستثماري والصناعي .
عــــــدد الوحدات الســــــكنية  عــــــدد الســــــكان يبلغ ) 258813( نســــــمة –  �

.)25644(
مــــــن املخالفات  بلغــــــت ايــــــرادات احملافظــــــة من الرســــــوم ) 48843( –  �

 .)98858216(
 ) اجمالي التراخيص الصحية )530(- شــــــهادات صحية للعمال ) 4158 �

سيارات نقل مواد غذائية مبردة ) 504( - تناكر مياه عذبة ) 26( . 
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اعالنات  بلغت اعالنات محــــــالت  )355(- اعالنات مركبات )617( –  �
اسطح )7(- مكتب تراخيص دعاية واعالن )2( . 

العينات  محالت مت التفتيش عليها من قبل مراقبة االغذية ) 4168( –  �
التــــــي ارســــــلت ملختبــــــر وزارة الصحــــــة ) 16248( – مخالفــــــات اغذية 

.)1005(
تعديل  اجمالي التراخيص الهندسية   بناء حديث )503(  – ترميم )16(–  �

و اضافة  )595 ( – هدم )24(- زراعة )9( – محالت ) 1148(.
بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :

تخصيص ديوانية لكبار الســــــن خلدمة أهالي منطقــــــة القرين ومبارك  � 
الكبير مبركز الضاحية القرين قطعة )2( .

م  مبنطقة صباح  تخصيــــــص موقع لرعايــــــة املســــــنني مبســــــاحة 1500 �
السالم.

دراسة تخصيص موقع مجمع احملاكم ومحكمة األسرة . � 
) تسليم مواقع مخصصة كحدائق عامة مبنطقة  أبو فطيرة  قطعة )11 �

والقصور قطعة )2( للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
دراسة موقع املجمع الثقافي ومحكمة االسرة في ابو فطيرة احلرفية . � 

دراســــــة مشــــــاريع املطاعــــــم واألنشــــــطة الترفيهيــــــة مبنطقة الشــــــريط  � 
الساحلي.
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الوحدات االقتصادية
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مؤسسة البترول
الكويتية
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مؤسسة البترول الكويتية

> ورشة عمل )شل( االعالمية للقياديني 

لتصل  )شــل(  الكبرى  العاملية  الشركات  أحد  مع  زيــادة و جتديد عقد  � 
الكمية الى 200 ألف برميل يوميا من النفط اخلام ملدة ثالث سنوات 

تعاقدية.
اخلام  النفط  لتخزين  املصرية   � SUMED شركة   مــع   عقد   ابــرام 
جديدة  تسعيرة  نظام  واستحداث  كرير  سيدي  خزانات  في  الكويتي  

للشحنات النفطية املتوجهة لزبائن اقليم البحر املتوسط.
السوق  في  الشركات  إلحــدى  البترولي  الفحم  بيع  عقد  كميات  زيــادة  � 
البحريني من 130 الف الى 260 الف طن متري، كما مت زيادة كميات 
الى  الف  املصرية من 50  الشركات  البترولي إلحدى  الفحم  بيع  عقد 
100 الف طن متري و ايضا عقد بيع الكبريت الى إحدى الشركات في 

تونس من 100 الى 120 طن متري.
الغاز املسال حيث مت توقيع عقد مع  لبيع  الدخول في اسواق جديدة  � 
السوق الفيتنامي لتوريد الغاز الى جمهورية فيتنام ألول مرة في تاريخ 

املؤسسة.
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مشروع مصفاة الزور: مت البدء بأعمال عقد جتهيز واستصالح موقع  � 
املشروع في مارس 2014

قامت شركة البترول الكويتية العاملية بافتتاح أكبر محطة تزويد الوقود  � 
في الطريق السريع E25 Capellen من لوكسمبورج إلى بلجيكا والتي 

تعتبر ثالث أكبر محطة وقود في العالم
الكلي   � )NSRP( فيتنام الكلي في مشروع مصفاة  بلغت نسبة اإلجناز 
33٪وتشمل تنفيذ األعمال الهندسة التفصيلية التي قاربت من االنتهاء 
استمرار  مع  مستمرة  للموقع  وتوريدها  املــواد  شــراء  أعمال  ومــازالــت 
األعمال االنشائية حيث مت وصول مجموعة من املعدات الثقيلة الرئيسية 
وبدء  البتروكيماويات  ومصنع  املصفاة  تشغيل  ومتوقع  املشروع،  ملوقع 

االنتاج بحلول عام 2017.
 ) ناقالت حديثة، )4 � الكويتية عدد )9(  النفط  ناقالت  استلمت شركة 
منها ناقالت نفط خام عمالقة )VLCC( حمولة كل منها 320 ألف طن 
متري ساكن، وناقلة واحدة منتجات بترولية حمولة 110 ألف طن متري 
ساكن من شركة دايو في كوريا اجلنوبية، و)4( ناقالت منتجات بترولية 
حمولة كل منها 50 ألف طن متري ساكن من شركة هيونداي في كوريا 
الثالثة واألخيرة من  اجلنوبية، وبهذا يكون قد مت االنتهاء من املرحلة 

خطة حتديث األسطول.
مت تشغيل املصنع اجلديد لتعبئة اسطوانات الغاز املسال في أم العيش  � 

في مارس 2015.
مت حتقيق أعلى عائد لبيع منتج االمونيا في السوق االسيوي مع شركة  � 
الالتينية  أمريكا  سوق  في  الشركة  حصة  رفع  مت  كما   ، ميتسوبيشي 
بنسبة قدرها 100 ٪ مقارنة في العام املاضي ، هذا ولم يتم تسجيل 
 Zero complaints( أى شكوى على منتجات األسمدة من قبل الزبائن
باألسواق  اخلاصة    AQIS شهادة  جتديد  الى  باإلضافة   ،  )Claims

األسترالية.
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عقد مؤمتر اقليمي عن الصحة والسالمة والبيئة واألمن حتت رعاية  � 
فبراير  في  الكويتية   البترول  مؤسسة  وبرعاية  الكويتي  النفط  وزيــر 

.2015
افتتاح العيادة الطبية اجلديدة في مبنى مجمع القطاع النفطي بتاريخ  � 

28 مايو 2014.
الكويتية  الــبــتــرول  ملؤسسة  األزمــــات  إلدارة  املــوحــدة  اخلــطــة  حتــديــث  � 

وشركاتها التابعة.
تطبيق مشروع استرداد الضريبة على القيمة املضافة ملوظفي مؤسسة  � 

البترول الكويتية.
- سيجما  واعتمادها بشكل رسمي من  االنتهاء من اجناز)5( مشاريع 6 �

املستشار العاملي.

تنظيم ورشة عمل حول » تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال صناعة  � 
النفط و الغاز«.

 � K-Team( تنفيذ مشروع تطوير مهارات رؤساء الفرق في القطاع النفطي
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التدريبية الالزمة لتطوير رؤساء  ( والذي يهدف لتحديد االحتياجات 
العامة  الكفاءات  يخص  ما  في  النفطي  القطاع  مستوى  على  الفرق 
املوحدة ملوظفي القطاع النفطي. وبلغت نسبة املشاركة لرؤساء الفرق 
في التقييم الذاتيSelf-Assessment Questionnaire  )97٪( ونسبة 
رؤساء  ونسبة مشاركة   )  ٪98( فرقهم  رؤســاء  لتقييم  املــدراء  مشاركة 
الفرق في  تقييم القدرات Psychometric Tool )96٪(، وبلغت النسبة 

اإلجمالية من املشاركة في املشروع )٪92 (.
الـ 6 � سيجما لتحسني اجراءات  بتطبيق منهجية  اطالق مشاريع عمل 
، وضمان احلفاظ على  املعلومات  لتكنولوجيا  النظم اجلديدة  تدشني 

سرية وأمن املعلومات في املؤسسة. 
البدء في اإلجراءات لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد  � 
الكهرباء في املجمع النفطي والذي يعتبر أحد مشاريع حتويل املجمع 

النفطي الى مبنى أخضر صديق للبيئة.
مت االنتهاء من املرحلة األولى )وضع خطة العمل التنفيذية( على ضوء  � 
نتائج مشروع االرتباط الوظيفي والبدء في أعمال املرحلة الثانية )تطبيق 

خطة العمل( على مستوى القطاع النفطي. 
تنفيذ مشروع برنامج )Fast Track( � والذي يهدف الى تنمية مهارات 
موظفي القطاع النفطي أصحاب املهارات والكفاءات العالية من خالل 
تنفيذ عدد من البرامج املتخصصة داخل وخارج الكويت،  حيث بلغ عدد 
املوظفني املشتركني في البرنامج )46( موظف/موظفة من الدرجات 14 

وما فوق.
تطبيق مشروع تطبيق منهجية 6 � سيجما والذي يهدف إلى زيادة معدل 
االستجابة على مناذج تقييم السلوك والتي يتم إرسالها من قبل دائرة 
القياس والتقييم إلى املتدربني ومدراءهم من 26٪ إلى 70٪ لشركة نفط 
الكويتية  البترول  إلى 50٪ ملؤسسة  ومن ٪0  الفنية(  )البرامج  الكويت 

)البرامج اإلدارية( وذلك في فبراير 2015. 
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تدشني املوقع اإللكتروني  لنظام البعثات  واإلجازات الدراسية. � 
النفطية  الثقافة  بغرس  نفطي اخلاص  ملشروع  الثانية  املرحلة  تدشني  � 
لدى اجليل الناشئ وتضمن اقامة 32 محاضرة نفطية لطلبة املدارس 
، تنظيم معرضني نفطيني في األفنيوز ومجمع ديسكفوري، تنظيم أول 

مخيم نفطي ربيعي. 
تنظيم لقاءات تنويرية للسادة أعضاء مجلس األمة حول انخفاض أسعار  � 

النفط واستراتيجية املؤسسة املتبعة. 
مناهج خاصة  وتطوير  بناء  الـK-Lead �  التدريبي وهو  تطبيق مشروع 
التابعة،  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  قياديي  و  مدراء  بتدريب 
حيث مت تنفيذ عدد 12 برنامج تدريبي بني الكويت و لندن للقياديني و 
17 برنامج تدريبي ملدراء القطاع النفطي في املؤسسة و الشركات التابعة 

و ذلك بالتعاون مع خالل اجلامعات والشركات العاملية املتخصصة. 
السليمة  القيادة  أثر  و  السالمة  و  الصحة  اعداد محاضرة بخصوص  � 
بيئة عمل خالية من  االجـــراءات من أجل  و  اللوائح  على مدى تطبيق 

املخاطر لقياديي املؤسسة و الشركات التابعة.



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)238(

2015 - 2014



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)239(الكتاب السنوي الثامن واألربعين

2015 - 2014

 الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية

العربية 
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 الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية 

> اتفاقية قرض بني جمهورية السنغال والصندوق الكويتي للتنمية 

الصندوق  انشاء  على  عاما   54 مــرور    2015/2014 املالية  السنة  شهدت 
الكويتي للتنمية ونشاطه املتواصل في مساعدة الدول العربية والدول النامية 
األخرى في جهودها الرامية لتحقيق التنمية املرجوة وحتسني مستويات معيشة 
شعوبها. وهى مناسبة إلبراز أهم إسهامات الصندوق الكويتى فى دعم وترسيخ 
التكامل اإلنساني  ودعم برامج  األمم املتحدة االمنائية ، وتعزيز مكانة دولة 

الكويت على الصعيدين  اإلقليمي والعاملي .

فعلى الصعيد املالي ، تابع الصندوق نشاطه خالل السنة املالية 2015/2014 
والتي شملت تقدمي القروض امليسرة للمساهمة في متويل املشروعات اإلمنائية 
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التي تقدمت بها الدول النامية، وذلك بعد تقييم تلك املشروعات من النواحي 
الفنية واالقتصادية واملالية والقانونية للتأكد من جدواها وأثرها على اقتصاديات 
الدول املعنية. كما تابع الصندوق خالل السنة املالية تقدمي املساعدات الفنية 
لتمويل إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمشاريع اإلمنائية، ولدعم 
من  لتمكينها  املساعدات  هذه  من  املستفيدة  واملؤسسات  الدول  قدرة  وتعزيز 
تطوير الكفاءات الفنية واإلدارية وحتسني مستويات أدائها. إضافة إلى ذلك 
، استمر الصندوق مبتابعة املشروعات قيد التنفيذ مع تقدمي النصح واملشورة 
للدول املستفيدة ملساعدتها في حتقيق أهداف املشروعات اإلمنائية التي سبق 
له أن أسهم في متويلها. كما قام الصندوق كذلك خالل السنة املالية املشار 

إليها باملساهمة املالية في موارد مؤسسات إمنائية.

املالية احلالية  السنة  الصندوق خالل  التي قدمها  القروض  وصل عدد  1 .
2015/2014 ) 29( قرضا بلغت قيمتها اإلجمالية )242.3( مليون دينار 
كويتي شملت قطاعات النقل والطاقة والزراعة واملياه والصرف الصحي 

إضافة إلى قطاع املشروعات االجتماعية وقطاعات أخرى .

استفادت من تلك القروض 6 دول عربية و8 دول في أفريقية و 6. 2 دول  
في شرق و جنوب أسيا واحمليط الهادي، و دولة واحدة في دول وسط 

آسيا وأوروبا و5 دول في أمريكا الالتينية و الكاريبي .

التوزيع القطاعي لتلك القروض ، فقد احتل قطاع الطاقة املرتبة األولى  3 .
إذ بلغ نصيبه 30.95 ٪ من إجمالي القروض ، يليه قطاع النقل بنسبة 
21.82 ٪، ثم قطاع املياه و الصرف الصحي بنسبة 19.99 ٪ ، والقطاع 
االجتماعي بنسبة 19.40 ٪، والقطاع الزراعي بنسبة 6.60٪ والقطاعات 

األخرى بنسبة 1.24 ٪.
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وعــالوة على ذلك ، فقد قام الصندوق أيضا باإلشراف على املنح املقدمة 
من دولة الكويت إلى الدول واملنظمات مبا في ذلك إدارتها ومتابعتها، إضافة 
إلى تعاونه مع العديد من مؤسسات التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية بهدف 

تنسيق اجلهود واالشتراك في متويل املشروعات.

املالية احلالية 2015/2014 يكون الصندوق قد ساهم منذ  وبانتهاء السنة 
إنشائه بتقدمي 889 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 5.404 مليون دينار كويتي. 
الــدول املستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها 104، منها 16 دولة  أما 
عربية، و40  دولة أفريقية و 19 دولة في شرق وجنوب آسيا و احمليط الهادي 
و 17 دولة وسط آسيا وأوروبا و12 دولة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 
ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد املساعدات الفنية واملنح الفعلية املقدمة 
من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية مارس 2015 نحو 255 معونة / منحة 
، بلغت قيمتها اإلجمالية 129.7 مليون دينار كويتي . كما بلغ إجمالي قيمة 
مساهمات الصندوق امللتزم بها في املوارد املالية للمؤسسات اإلمنائية اإلقليمية 

والدولية حوالي 436 مليون دينار كويتي

السنة  الكويتي خالل  الصندوق  فقد ساهم   ، اإلعالمي  اجلانب  على  وأمــا 
املاضية بالتعريف بدور دولة الكويت والتأكيد على مساهمتها في مجال التنمية 
وتوثيق  الــدول  مع  التعاون  وتعزيز  اإلغاثية  الدولي  املجتمع  جهود  ومساندة 
الصداقة  وتوثيق  الكويت  ودولــة  املستفيدة  الــدول  بني  االقتصادية  العالقات 
معها وكسب تأييدها لقضايا ومصالح دولة الكويت خالل نشاط إعالمي على 

الصعيدين الداخلي واخلارجي.

فعلى الصعيد احمللي استمر الصندوق في دعم جهود التنمية البشرية في 
دولة الكويت عن طريق برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني 



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)244(

2015 - 2014

 20 حوالي   2014 ديسمبر  حتى  خالله  من  تخرجت  والــذي  التخرج  حديثي 
دفعة بواقع 433 مهندس ومهندسة يعمل معظمهم حاليا في القطاع اخلاص 
الكويتي. كما استمر الصندوق في تنظيم رحلة الطلبة املتفوقني وهي الرحالت 
التي قرر الصندوق الكويتي تسييرها حتفيزا لطلبة الثانوية العامة على طلب 
العلم والتفوق والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التربية بدولة الكويت. وزار الطلبة 
والطالبات خالل العام املاضي جمهورية الصني الشعبية باإلضافة إلى اململكة 

املغربية.

كما قام الصندوق بالتعاقد مع عدد من املواقع اإللكترونية واسعة االنتشار 
في عدد من الدول العربية  مثل جمهورية مصر العربية و اململكة األردنية و 
اململكة املغربية لتسهم بشكل أو بآخر في إبراز الدور التنموي للصندوق عن 
اإلمنائية  جهوده  تبرز  املصورة  و  املكتوبة  التحقيقات  من  نشر سلسلة  طريق 

املختلفة .
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بنك الكويت املركزي
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بنك الكويت املركزي

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 1968م وباشر بنك الكويت املركزي أعماله في األول من أبريل عام 
1969م ، ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي )الذي كان قد تأسس في 

عام1961م (. 

وتشمل األهداف الرئيسية لبنك الكويت املركزي املنصوص عليها في قانون 
الكويتي(  الوطنية )الدينار  للعملة  النقد  إنشاء كاًلمن ممارسة امتياز إصدار 
صرف  سعر  في  النسبي  االستقرار  ترسيخ  على  والعمل  الــدولــة،  عن  نيابة 
العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وتأمني حرية حتويلها . كما يتولى بنك 
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االشراف  وبرامج  وسياسات  النقدية  السياسة  وتنفيذ  رسم  املركزي  الكويت 
االستقرار  دعامات  لتكريس  واملالي  املصرفي  اجلهاز  وحــدات  على  والرقابة 
النقدي واالستقرار املالي في االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى القيام بوظيفة 

بنك احلكومة وتقدمي املشورة االقتصادية واملالية لها.

التطورات  ملــواكــبــة  املــركــزي  الــكــويــت  لبنك  املــتــواصــل  السعي  إطـــار  وفــي 
املركزي  الكويت  بنك  ارتــأى  النقدية،  االوراق  مجال صناعة  في  التكنولوجية 
طرح إصدار جديد )اإلصدار السادس( جلميع فئات أوراق النقد للعملة الوطنية 
ليحل محل اإلصدار اخلامس الصادر منذ نحو 20 عاًما وذلك لالستفادة من 
التطورات في مجال تعزيز العالمات واملواصفات األمنية وجودة أوراق النقد، 
باإلضافة إلى التطورات األخرى في مجال صناعة وطباعة أوراق النقد. وفي 
هذا الشأن، وبناًء على التوصية الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت املركزي، 
واستناًدا على نص املادة 8 من القانون رقم  32  لسنة 1968م املشار إليه آنًفا، 
اعتمد مجلس الوزراء املوقر بجلسته املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2013م  اإلصدار 
السادس  )اجلديد( املقترح أوراق النقد للعملة الوطنية مبا في ذلك مواصفات 
فئات األوراق النقدية  وشكلها وتصميمها. ومبوجب ذلك القرار، واصل بنك 
الكويت املركزي جهوده احلثيثة واستكمل االجراءات الالزمة ومت طرح اإلصدار 
السادس ألوراق النقد الكويتي بجميع فئاته للتداول اعتبارا من 2014/6/29م 
.  وقد مت طرح هذا اإلصدار بسالسة والقى قبوالً وترحيًبا كبيرا لدى اجلمهور 
منذ بداية طرحه للتداول، حيث تعدت نسبة التداول90٪  من إجمالي النقد 
املتداول في نهاية مارس 2015م .  وجدير بالذكر أن هذا اإلصدار اجلديد 
قد فاز بجائزة عام 2015م  العاملية ألفضل إصدار لألوراق النقدية والتي مت 
اإلعالن عنها خالل مؤمتر العملة السنوي الذي عقد في مدينة فانكوفر بكندا 

خالل الفترة من 10- 13 مايو 2015م .
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وفي مجال السياسة النقدية يحرص بنك الكويت املركزي على رسم وتنفيذ 
هذه السياسة 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 
الكويتي مقابل  الدينار  املركزي سعر صرف  الكويت  بنك  هذا اإلطــار، يحدد 
العمالت األجنبية استناًدا إلى سلة خاصة من عمالت الدول التي ترتبط معها 
دولة الكويت بعالقات مالية وجتارية مؤثرة، ويهدف هذا النظام إلى تكريس 
الكويتي مقابل العمالت األجنبية  الدينار  االستقرار النسبي في سعر صرف 
األمريكي مقابل  الــدوالر  بلغ متوسط سعر صرف  ذلك،  الرئيسية. ومبوجب 
الدينار الكويتي في عام 2014م نحو 284.5 فلسا لكل دوالر وفي إطار عمليات 
بناًء  الفائدة على الدينار  د بنك الكويت املركزي سعر  السياسة النقدية، يُحدِّ
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 
الكويت  بنك  يتولى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الوطني.  االقتصاد  ملختلف قطاعات 
من  واملالي  املصرفي  القطاع  وحــدات  على  والرقابة  االشــراف  مهام  املركزي 
وذلك  الوحدات،  تلك  على  امليدانية  والرقابة  املكتبية  الرقابة  أسلوبي  خالل 
ضمن مساعيه املتواصلة للمحافظة على سالمة ومتانة أوضاع وحدات ذلك 
القطاع، ومبا يتسق مع املعايير الدولية للرقابة املصرفية الفعالة، ومبا يساهم 
في زيادة قدرة وحدات ذلك القطاع على مواجهة الصدمات، وتعزيز االستقرار 
احمللي.  االقتصادي  النشاط  عجلة  دعم  في  احملــوري  بدورها  والقيام  املالي 
وتشمل وحدات القطاع املصرفي واملالي احمللي اخلاضعة لرقابة واشراف بنك 
الكويت املركزي واملسجلة لديه كما في نهاية مارس  2015م ، البالغ إجماليها  
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)147(، كاًل من البنوك احمللية وعددها 23  بنًكا منها 5 بنوك تقليدية وبنك 
متخصص واحد، و 5 بنوك إسالمية و 12 فرعا لبنوك أجنبية منها فرع لبنك 
إسالمي وشركات التمويل )2(  وشركات االستثمار وعددها 82 شركة منها 45 
شركة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ، حيث يقتصر دور بنك الكويت 
املركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله، 
الكويت  بنك  يقوم  الشأن،  هــذا  وفــي  شركة   40 وعددها  الصرافة  وشركات 
املركزي بإعداد وتطبيق العديد من االجراءات والقرارات والتعاميم في اإلطار 
املالية  األوضــاع  ومتانة  شأنها ضمان سالمة  من  التي  واإلشرافي  التنظيمي 
لوحدات القطاع املصرفي واملالي في إطار معايير الرقابة الدولية، ومن ضمنها 
معايير احلوكمة وادارة املخاطر وغيرها من املعايير املالية الصادرة عن جلنة 

بازل للرقابة املصرفية، ومنها ما يُعَرف بحزمة  اصالحات بازل )3( .

بنك  يواصل  واملصرفية،  النقدية  واملعلومات  البيانات  توفير  مجال  وفــي 
الكويت املركزي إصدار نشراته ومطبوعاته الدورية املختلفة باللغتني العربية 
من  ومؤسسات  أفــرادا  اجلمهور  على  وخارجًيا  محلًيا  وتوزيعها  واإلجنليزية، 
املهتمني بالشؤون والتطورات النقدية واملصرفية واملالية االقتصادية مع نشرها 

على املوقع االلكتروني، وتشمل مطبوعات البنك املركزي ما يلي:

نقدية  ومجاميع  بيانات  على  الشهرية«، وحتتوي  النقدية  »االحصائية  � 
وإحصاءات مصرفية.

إحصاءات  على  وحتتوي  والشهرية«،  الفصلية  االحصائية  »النشرة  � 
.ومؤشرات نقدية ومالية واقتصادية متنوعة عن االقتصاد الكويتي.

»التقرير االقتصادي«، ويصدر كل سنة ميالدية، ويتضمن عرضا حتليلًيا  � 
واملالية  واملصرفية  النقدية  التطورات  أهم  عن  البيانات  بأحدث  موثقا 
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واالقتصادية في االقتصاد احمللي.

»التقرير السنوي«، ويصدر كل سنة مالية، ويتضمن القوائم املالية لبنك  � 
هذا  واخلسائر،  ــاح  األرب وحساب  عمومية  ميزانية  من  املركزي  الكويت 
باإلضافة إلى نبذة عن أهم اجنــازات بنك الكويت املركزي خالل السنة 

املالية املعنية.

م ، ويُعتَبر  تقرير االستقرار املالي الذي صدر ألول مرة في عام 2012 �
باكورة إصدار دوري جديد ضمن جهود البنك املركزي لتعزيز الشفافية 
املصرفي  بالقطاع  الصلة  ذات  املوثوقة  واإلحــصــاءات  املعلومات  وتوفير 

واملالي الكويتي.

وقد أنشأ بنك الكويت املركزي موقًعا إلكترونًيا خاًصا به على الشبكة  � 
الدولية لإلنترنت وعنوانها   www.cbk.gov.kw ، للتواصل مع املهتمني 
وبالشؤون  العموم،  وجه  على  الكويتي  باالقتصاد  واملختصني  واملراقبني 
مع  اتصال  قناة  واملالية على وجه اخلصوص، وميثل  واملصرفية  النقدية 
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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الهيئة العامة للصناعة
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الهيئة العامة للصناعة

انشئت الهيئة العامة للصناعة مبوجب قانون رقم )56( لسنة 1996م حيث 
نصت املادة 27 على » تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى 

الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة » .
استمرت الهيئة في بذل املزيد من اجلهود لترسية دعائم العمل فيها لتوجيه 
كافة انشطتها نحو تنمية القطاع الصناعي في البالد والنهوض به واالشراف 
عليه  لتكون لهذا القطاع دورا رائدا وفعاال لتدعيم القاعدة االنتاجية لالقتصاد 

الوطني
تسعى الهيئة خالل العام املالي 2015/2014 لتنفيذ البرامج االمنائية اخلاصة 
بها في اطار اخلطة التنموية للدولة وشهدت هذه الفترة خطوات فاعله لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي بالكويت وخصوصا في مجال 

توفير القسائم ) الصناعية – احلرفية ( للمستثمرين .
احلكومة   « املعلومات  تكنولوجيا  ادخـــال  فــي  احلكومة  لسياسة  وتطبيقا 
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االلكترونية » فقد قامت الهيئة بإدخال تكنولوجيا املعلومات على كافة أنشطتها 
وبتحول تدريجي نحو امتام اجراءات العمل بالهيئة الى انظمة آلية 

ونتيجة إلميان الهيئة الراسخ بدعم الصناعة احمللية فقد اخذت الهيئة على 
عاتقها مسئولية اقامة وتنظيم املشاركة في معارض للصناعات الكويتية داخل 
وخارج الكويت ومنح الصناعات املشاركة في هذه املعارض العديد من املزايا.

تنفيذا لتوجهات الدولة بضرورة زيادة دور القطاع اخلاص فقد قامت بإسناد 
تلك  بطبيعة  طبقا  اخلــاص  القطاع  الــى  واملــشــروعــات  االنشطة  مــن  العديد 
االنشطة وسوف تستمر الهيئة باملضي في هذا التوجه باإلضافة الى اجنازات 

الهيئة لكافة انشطتها الدائمة نحو تقدمي اخلدمات الالزمة .  
اجنازات الهيئة العامة للصناعة :

حتى   � 2014/4/1 من  التشغيلية  االنشطة  إلدارة  مالي  فائض  حتقيق 
2015/3/31 مقداره  17.343.139 د.ك .

بلغ اجمالي االيرادات 58.199.734 � د.ك
بلغت املصروفات الفعلية للهيئة 40.856.595 � د.ك.

( موظف  بلغ اجمالي عدد العمالة الوطنية حتى 31مارس 2015م )938 �
من اجمالي عدد موظفي الهيئة )967( موظف .

وفنيا من  اداريــا  قدراتها  لتنمية  الكويتية  العمالة  بتدريب  الهيئة  تقوم  � 
خالل حتديد االحتياجات التدريبية لإلدارات املختلفة حيث شارك عدد 
188 موظفا في دورات تدريبية خارجية )93 دورة ادارية، 95 دورة فنية( 
وعدد 644 موظفا في دورات تدريبية محلية ) 486 دورة اداريــة، 58 

دورة فنية ( .
مشروع انشاء واجناز وتشغيل وصيانة البنية االساسية ملنطقة الشدادية  � 
باملتطلبات  صناعية  منطقة  تهيئة  الــى  املــشــروع  ويــهــدف  الصناعية 
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مبنطقة  واملتوسطة  الصغيرة  والصناعات  احلــرف  لتوطني  االساسية 
الشدادية وهي من املناطق الواعدة وتقع غرب طريق الدائري السابع 

مبساحة اجمالية للمنطقة تبلغ ) 5 مليون م2 ( .
( من منطقة صبحان  مشروع انشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية ق )11 �
والتي تقع شمال صبحان مبساحة اجمالية 495.000 م2 وذلك لتلبية 
االحتياجات الضرورية لتوطني الصناعات التي متت املوافقة على منحها 
التراخيص الصناعية . يبلغ عدد القسائم الصناعية التي سيتم توفيرها 

172 قسيمة صناعية من فئات 1000م2 .
تصميم وانشاء البنية التحتية لعدد من القطع مبنطقة الشعيبة الصناعية  � 
) املنطقة الغربية ( وذلك لتلبية االحتياجات الضرورية لتوطني الصناعات 

التي متت املوافقة على منحها التراخيص الصناعية .
انشاء هيئة مستقلة للمواصفات واملقاييس كهيئة ذات شخصية اعتبارية  � 
وميزانية مستقلة بغرض تطوير وتنمية نشاط االشراف والرقابة على 
دورها  تكثيف  و  الكويت  دولة  بالتقييس في  العالقة  ذات  االمور  كافة 
باملواصفات  املتعلقة  االنشطة  بجميع  املختص  املعتمد  املرجع  لتصبح 
وشؤون  املطابقة  وشــارات  اجلــودة  وعالمة  الفنية  واللوائح  واملقاييس 

تقومي املطابقة وشؤون االعتماد .
م وذلك  مشروع االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 �
لزيادة مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي الوطني واحلد 
من االنشطة االقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع االنشطة االقتصادية 
بني  العلمي  البحث  مؤسسات  بني  العالقة  وتعزيز  املــال  رأس  كثيفة 
جانب  الــى  اخلــاص  والقطاع  الدولة  في  واخلــدمــات  االنتاج  قطاعات 
توظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات االنتاج واخلدمات 

بالدولة .
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شركة ناقالت النفط 
الكويتية
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شركة ناقالت النفط الكويتية
أسطول الشركة: 

من ثالثني  مكوناَ  أسطوالَ  الكويتية حالياً  النفط  متتلك شركة ناقالت  � 
واثنتي  عمالقة،  خــام  نفط  ناقلة  عشر  اثنتي  عن  عبارة  وهــي  ناقلة، 
عشر ناقلة منتجات بترولية مختلفة األحجام، وأربع ناقالت غاز مسال 
عمالقة، حيث تبلغ احلمولة اإلجمالية لألسطول حوالي 5.040 مليون 
إلى مؤسسة  أسطولها  كامل  بتأجير  الشركة  وتقوم  متري ساكن،  طن 

البترول الكويتية بنظام التأجير السنوي.
اخلام  النفط  من  متري  طن  مليون   � 29.9 بنقل  الشركة  أسطول  قــام 

واملنتجات البترولية والغاز املسال خالل 2015/2014. 
٪ عن العام املاضي  ارتفع معدل تشغيل الناقالت هذا العام بحوالي 2.03 �

حيث بلغ ٪98.19.
خطة جتديد أسطول الشركة:

استلمت شركة ناقالت النفط الكويتية خالل العام املالي 2015/2014 � 
 VLCC سبع ناقالت جديدة عبارة عن ثالث ناقالت نفط خام عمالقة
بترولية  منتجات  وناقلة  منها  لكل  ساكن  متري  ألف طن   317 حمولة 
البناء  حــوض  مــن  ساكن  متري  طــن  ألــف   109.7 حمولة   Aframax
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دايوو في كوريا اجلنوبية، وثالث ناقالت منتجات بترولية MR حمولة 
46.3 ألف طن متري ساكن لكل منها من حوض البناء هيونداي في 
خطة حتديث  من  الثالثة  املرحلة  وذلــك ضمن  أيضاً،  اجلنوبية  كوريا 

األسطول.
تاريخ االستالم نوع الناقلة السعة )طن متري( اسم الناقلة

2014/5/18  VLCC  316.884 ناقلة نفط خام عمالقة الدروازة

2014/8/25 VLCC  ناقلة نفط خام عمالقة 317.033 اليرموك

2014/10/30 VLCC  ناقلة نفط خام عمالقة 317.300 الكوت

2014/6/23 LR2  ناقلة منتجات بترولية 109.719 الدسمة

2014/5/28 MR  ناقلة منتجات بترولية 46.320 بوبيان

2014/7/24  MR  ناقلة منتجات بترولية 46.330 كيفان 

2014/10/20 MR  ناقلة منتجات بترولية 46.330 مطربه

فرع الوكالة البحرية:
الناقالت  املختلفة جلميع  خدماته  تقدمي  البحرية  الوكالة  فرع  واصل  � 
التي أّمت موانئ الكويت النفطية مقابل رسوم تدفعها للوكالة البحرية 

خالل العام 2015/2014، 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. – 
البترول  مؤسسة  مــع  بالتنسيق  بالوقود  النفطية  الناقالت  تــزويــد  – 

الكويتية.
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تزويد الناقالت النفطية باملياه العذبة. – 
إنهاء إجراءات دخول ومغادرة املوانئ. – 
حتضير احتياجات الناقالت من املؤن. – 

استالم وتسليم حاويات املخلفات. – 
ناقلة  منها، 296 �  نفطية  ناقلة  يقارب 1.617  ما  الوكالة  استقبل فرع 

كويتية و1.321 ناقلة غير كويتية خالل السنة املالية 2015/2014.
مصنع تعبئة اسطوانات الغاز:

مختلفة  أسطوانة  مليون   � 13.901 العام  هــذا  الغاز  مصنع  إنتاج  بلغ 
األحجام، وزع منها 13.322 مليون أسطوانة.

لوحظ زيادة في معدل توزيع أسطوانات الغاز حجم 12 � كجم )املستخدمة 
في املنازل( لهذا العام بنسبة 0.32٪ عما كان عليه العام املاضي، إذ بلغ 

إجمالي التوزيع 13.322 مليون أسطوانة.

حتت رعاية وحضور السيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي ملؤسسة  � 
البترول الكويتية والشيخ طالل اخلالد األحمد الصباح الرئيس التنفيذي 
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لشركة ناقالت النفط الكويتية مت افتتاح مصنع تعبئة الغاز املسال )أم 
العيش( يوم اخلميس املوافق 2015/3/19. ويأتي هذا من منطلق زيادة 
القدرة التخزينية واإلنتاجية الكلية للغاز املسال وذلك لسد احتياجات 
الكويت من الغاز املسال حتى عام 2030م . وقد بلغت قيمة عقد تصميم 
وبناء مصنع تعبئة الغاز املسال 54.590.188 د.ك، مت إبرامه مع شركة 

.)Hanwha( هانوا الكورية اجلنوبية
القوى العاملة:

بلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية لدى شركة ناقالت  � 
النفط الكويتية 706 موظفاً في نهاية السنة املالية 2015/2014، حيث 
بلغت القوى العاملة الوطنية 617 موظفاً كويتياً أي ما يعادل 87.3٪ من 

إجمالي القوى العاملة.
األنشطة االجتماعية:

. تنظيم احتفالية خاصة مبناسبة يوم الطفل العاملي في نوفمبر 2014 �
تنظيم معرض خاص بيوم األسرة ومعرض مستلزمات البر. � 

الكرمي  القرآن  حلفظ  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  مسابقة  تنظيم  � 
وجتويده في شهر رمضان املبارك.

تنظيم احتفالية خاصة باألعياد الوطنية في املبنى الرئيسي بالشركة. � 
السالمة واألمن الصناعي:

عملياته  من خالل  متوافق  الكويتية  النفط  ناقالت  أسطول شركة  إن  � 
واملعايير   ،)ISM( الدولي  السالمة  قانون  ملتطلبات  الكامل  بااللتزام 
 ISO 14001:( وإدارة البيئة )ISO 9001:2008( العاملية لكل من اجلودة

 .)OHSAS 18001:2007( والصحة املهنية والسالمة )2004

برنامج Danaos �  نظام إلدارة األسطول ) وحدة احلوادث(:  مت عمل 
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مراجعة وتعديل برنامج DANAOS لتحسني عملية اإلبالغ عن احلوادث، 
للحصول  للحوادث  لألسباب اجلذرية  واخلصائص  الصفات  وحتديث 
على بيانات إحصائية أكثر دقة . لضمان استمرارية االمتثال للمتطلبات 
العاملية واملتمثلة في ISM Code، ISO & OHSAS،  مت إجناز اآلتي:-

 � Det Norske( إجراء التدقيق اخلارجي السنوي من قبل هيئة التصنيف
Veritas GL( بالفترة ما بني 24 ــ 26 نوفمبر 2014، وقد شمل التدقيق 

حيث  لناقلتني،  عينة  وعلى  العامة  االدارة  في  األســطــول  مجموعات 
مما  رئيسية،  مخالفات  أيــة  وبــدون  بنجاح  التدقيق  الشركة  اجــتــازت 
 DOC & ISOخولها للحصول على الشهادات العاملية بهذا اخلصوص
والتي   9001:2008. ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007

صدرت صاحلة ملدة 5 سنوات قادمة حتى تاريخ 21 يناير 2020 . 
على منت  �  )SMC Audits( إجراء عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي
الصلة،  ذات  اإللزامية  والقوانني  للمعايير  االمتثال  لضمان  ناقلة   31
وقد مت التعامل مع جميع املالحظات وتقارير عدم االمتثال بحيث يتم 

اغالقها بوقت الحق. 
( حملة سالمة على منت الناقالت تهدف للتوعية بأهمية  مت عمل عدد )14 �
 OHSAS 18001:2007 معها  التعامل  وكيفية  احلــوادث  عن  اإلبــالغ 
التصحيحية  اإلجـــراءات  البيئة،  إدارة  نظام   ،  -  ISO 14001:2004

والوقائية لتقارير عدم االمتثال.
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الوحدات اخلدمية
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االدارة العامة لإلطفاء
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االدارة العامة لإلطفاء

> معرض االستقالل )54( 

أهم االنشطة والفعاليات التي شاركت بها االدارة العامة لإلطفاء خالل 
السنة املالية 2015/2014 

 � دورة اطفائي في كل بيت والتي تقدمها االدارة للجمهور من املواطنني 
مبركز ابن الهيثم ومركز اطفاء الساملية كل 3 اشهر ملدة اسبوع .
م . معرض وملتقى االسبوع الكويتي في القاهرة – سبتمبر 2014 �

حملة سالم بالتعاون مع شركة ايكوت للبتروكيماويات للتوعية مبخاطر  � 
احلريق ومسبباته في فصل الصيف في املجمعات التجارية واجلامعات 

واملعاهد التطبيقية اقيمت خالل شهري سبتمبر – اكتوبر 2014م .
م . حفل جتربة الرجل احلراري مبجمع الورش في منطقة الري - اكتوبر 2014 �

حملة سالم للتوعية مبخاطر احلريق ومسبباته في فصل الشتاء اقيمت  � 
لرواد املخيمات في البر – نوفمبر 2014م – فبراير 2015م .
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املشاركة مبراسم رفع العلم مبجمع الورش في منطقة الري – 28 يناير 2015م  �
مترين شامل بالتعاون مع وزارة الداخلية واحلرس الوطني ووزارة الصحة  � 

بصبحان – 28ديسمبر 2015م .
 – حفل تدشني جهاز اصدار التراخيص لقطاع الوقاية ببرج التحرير  �

8فبراير 2015م .
 . معرض االستقالل )54( بأرض املعارض مبشرف من 9-13 فبراير 2015م �
بالقرية الضوئية  مهرجان تكرمي صاحب السمو بلقب قائد االنسانية  � 

مبشرف من 14-28  فبراير 2015م .
م مع مؤسسة البترول  معرض ومؤمتر السالمة والصحة والبيئة 2015 �

الكويتية بفندق الريجنسي من 16- 17 فبراير 2015م .

م .  املشاركة مبسير قائد االنسانية بشارع اخلليج العربي – 26 فبراير 2015 �
م .  املشاركة باملؤمتر العاملي الثالث للكوارث في اليابان من 14-18 مارس 2015 �

. مهرجان يوم رجل االطفاء الثالث عشر بسوق شرق من 5-7 مارس 2015م  �
مترين حسم العقبان مبشاركة 29 � دولة خليجية وعربية ودول صديقة 

في عدة مواقع برية وبحرية – مارس 2015م .
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شركة النقل العام
الكويتية 
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شركة النقل العام الكويتية 

فعال جلميع  بشكل  املسبق  الدفع  وبيع  إصــدار  أجهزة  بتشغيل  البدء  � 
عمالء ورواد حافالت شركة النقل العام الكويتية .

طلبة  لنقل  حافالت  إلستئجار  التربية  وزارة  لعقد  الكامل  التشغيل  � 
وطالبات مدارس املناطق التعليمية حملافظات )الفروانية - األحمدي – 
اجلهراء – مبارك الكبير ( بإجمالي عدد )1085( حافلة بقيمة إجمالية 
)15.987.045.000 د.ك( فقط خمسة عشر مليون و تسعمائة وسبعة 
سنوات  ثالث  ملدة  الغير  كويتي  دينار  وأربعون  وخمسة  ألف  وثمانون 

دراسية تنتهي في نهاية املوسم الدراسي )2017/2016(.
طلبة  لنقل  حافالت  الستئجار  التربية  وزارة  لعقد  الكامل  التشغيل  � 
للتربية  العامة  األمــانــة  ومـــدارس  اخلاصة  التربية  مــدارس  وطالبات 
اخلاصة ، وتوفير مرافقني ومرافقات لطلبة وطالبات مدارس التربية 
اخلاصة أثناء النقل بإجمالي عدد )320( حافلة ، وعدد )320( مرافق 
بقيمة إجمالية )4.970.460.000 د.ك( فقط أربعة ماليني  تسعمائة 
كويتي الغير ملدة ثالث سنوات  دينار  وأربعمائة وستون  ألف  وسبعون 

دراسية تنتهي في نهاية املوسم الدراسي )2017/2016( . 
توفير خدمة اإلعالن والتسويق على أسطول حافالت النقل العام ومرافقها.  � 
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االستمرار بتقدمي خدمة رحالت العمرة املقدمة من شركة النقل العام  � 
الكويتية على مدار السنة وزيادة إيرادات هذا النشاط ملوسم )1435ه( 

عن موسم )1434 ه(  بنسبة زيادة )٪11.20( .

> عبارات شركة النقل العام الكويتية  جلزيرة فيلكا 

وحافالت  واخلارجية  الداخلية  املهمات  حافالت  تأجير  خدمة  توفير  � 
العمره حيث قامت الشركة بتنفيذ عدد )16.485( مهمة خالل هذا العام.

( يوماً  مت إستحداث والعمل مبجموعة إشتراكات بقيمة مخفضة ملدة )90 �
وصل  التعاونية حيث  واجلمعيات  احلكومية  باجلهات  للعاملني  خاصًة 

عدد املشتركني حتى نهاية شهر أكتوبر من عام )2014( )900( مشترك.
احلافالت  حركة  وتنظيم   ، العام  النقل  خطوط  على  الرقابة  تشديد  � 

ومتابعتها وضمان وصولها الى احملطات في الوقت احملدد .
العبارات من وإلى امليناء في موقع  تنظيم عملية دخول وخروج ركاب  � 
راس األرض وجزيرة فيلكا من خالل تعيني عدد من مالحظي الرصيف 

وذلك إلحكام الرقابة.
وزارة  عقدي  )GPS( � حلافالت  احلافالت  مراقبة  إدارة  نظام  تطبيق 

التربية ) املناطق التعليمية – واملعاهد اخلاصة ( .
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ديوان اخلدمة املدنية
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ديوان اخلدمة املدنية
أوال : قطاع نظم املعلومات 

اجناز مشروع الربط اآللي إلجازات احلج مع وزارة األوقاف و الشؤون  � 
االسالمية .

ربط اجلهات الغير مشمولة بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية حيث مت  � 
حصول على بيانات لعدد )7( جهات غير مشمولة ومت الربط معها من 

خالل النظام
مشروع الربط اآللي من بيت التمويل الكويتي والذي مت مبوجبة استخدام  � 
بيت التمويل لنظام االجازات املرضية اخلاص بديوان اخلدمة املدنية.

نظام احلضور و االنصراف والذي مت االنتهاء من تطبيقه وعمل الربط  � 
االلكتروني لنظام البصمة في )8جهات حكومية (

مت االنتهاء من التفعيل اآللي لعدد ما يقارب 337 � / مكافأة من اجمالي 
 489

املرضية  االجــازات  وتكلفة   � 2.326.270 املمنوحة  املرضية  أيام  بلغت 
املمنوحة 46.525.400 دينار كويتي.

تركيبه  و  االلكتروني  التراسل  نسخة  االصــدار اجلديد من  تركيب  مت  � 
بإدارات الديوان

ثانيا : قطاع التطوير االداري :
الثالثة من مشروع  »تطوير االوضــاع التنظيمية على  مت عمل املرحلة  � 
»تبسيط  مشروع  من  الثالثة  واملرحلة   - احلكومية«  اجلهات  مستوى 
االجراءات و تطوير اخلدمات لدى بعض اجلهات احلكومية« واملرحلة 
الثالثة من مشروع »تفعيل و تطوير التدريب بالقطاع احلكومي في اطار 
القيادات  تنمية  و  »اعــداد  من مشروع  الثانية  املرحلة  و  الدولة«  رؤيــة 

لتحسني الفعالية اإلدارية ملوظفي الدولة«.
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 القيام بدراسة و بحث عدد 24 � هيكل تنظيمي واعداد الدراسات اخلاصة 
بعدد 11 هيكل تنظيمي معروضة على مجلس اخلدمة املدنية.

 � اجناز مشروع حتديث بطاقات الوصف الوظيفي اخلاصة بوزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة-  وزارة التربية - بلدية الكويت و غيرهما .

الثالثة من املشروع تبسيط االجــراءات و تطوير  املرحلة  االنتهاء من   � 
اخلدمات لدى كل من وزارة الصحة و وزارة التربية ووزارة الكهرباء و 

املاء.
 � قام مركز تنمية املوارد البشرية بتصميم اخلطة التدريبية وما حتتويه 
على  اشتملت اخلطة  وقــد  تدريبية،  نــدوات  و  وورش عمل  برامج  من 
عدد من البرامج األساسية يتراوح ما بني 125 – 130 برنامجا تدريبيا 
شارك بها حوالي 1240 متدربا من مختلف املستويات الوظيفية ) الفئة 
الفئة  الفئة التنفيذية –  الفئة اإلشرافية –  الفئة الوسطى –  العليا – 

التخصصية – املعينني اجلدد (
اجناز دراسة استشارية حول »االجتاهات االدارية احلديثة إلصالح و  � 
تطوير أعمال ادارة احلكومة« ودراسة استشارية حول » تصميم نظام 

إلدارة اجلودة الشاملة باجلهات احلكومية .

ثالثا: قطاع الشؤون القانونية :
( تظلم وبلغ عدد  بلغ عدد التظلمات الواردة من اجلهات احلكومية )1287 �
الشكاوي )478( شكوى حيث بلغ اجمالي عدد املعامالت و التظلمات 

والشكاوي الواردة الى املكتب )1765(.
معاملة   ) � 30539( والــرأي   الفتوى  إلدارة  الــواردة  املعامالت  عدد  بلغ 

والصادرة )36617( معاملة خالل عام 2014م .
عام  اخلــدمــة  نهاية  مــكــافــأة  املستحقني  مــن  معاملة   ) � 2489( اجنـــاز 

2014م 
امتام اجراءات التعيني و اجناز تعديل األوضاع الوظيفية للحصول على  � 
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احتساب  و  اجلنسية  على  للحصول  األوضــاع  تسوية  و  عليا  مؤهالت 
خبرات و تقييم الدورات اخلاصة و عددهم )14557( .

رابعا : قطاع البعثات و تسجيل القوى العاملة :
 ) بلغ عدد املسجلني لدى الشرطة )1976( - واجليش )2200 �

من  الفترة  خــالل  االجمالي  العدد  بلغ  احلكومية  للوظائف  التسجيل  � 
2014/1/1 حتى 2014/12/31 هو )18226(.

التخصصات  اجــازة دراسية في مختلف  أكثر من 770 � موظف   ايفاد 
سواء داخل الكويت أو خارجها  ومتابعة أكثر من 3500 موفد مستمر

ايفاد عدد )404 ( في بعثات دراسية ) دراسات عليا ( للعام 2015/2014 � 
مقسمة بناءا على دول االيفاد و نوع اخلطة  ) خارجية – محلية (

الــعــربــي فــي التخصصات  ( مــوفــد جلــامــعــة اخلــلــيــج  ايــفــاد عـــدد )51 �
املختلفة 

احلكومية  اجلــهــات  مختلف  فــي  املــوظــفــني  طلبات  بحث  و  املــوافــقــة  � 
الراغبني بإجازة أداء امتحان مبعدل )35-40( طلب باليوم خالل العام 

.2015/2014
( موظف من اجلهات احلكومية بالدورات التدريبية  ايفاد حوالي )950 �

الفنية بالبالد العربية و األجنبية في مجاالت متعددة .
تدريبية  بــدورات  مالي  و  قانوني  مدير  و  قيادي   ) � 170( حوالي  ايفاد 

تعاقدية باخلارج .
التنسيق من مكتب اخلدمة املدنية ترتب عليه موافقة املجلس على زيادة  � 
مخصصات الدورات التدريبية عن الشهر األول من الدورة بواقع 180 
د.ك يوميا للمشاركة بدال من 120 د.ك يوميا اعتبارا من 2014/4/1.

خامسا : قطاع شؤون مراقبي شؤون التوظيف
عدد  وتصحيح  احلكومية  باجلهات  املخالفات  من   ) � 962( عدد  رصد 
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)63( وجاري العمل على تصحيح باقي املخالفات .
( مالحظة بوزارة الدولة املختلفة . مت رصد عدد )2670 �

التي  باملالحظات  سنوية  نصف  دوريــة  بتقارير  الــوزراء  مجلس  تزويد  � 
بدأها مراقبي شؤون التوظيف في اجلهات احلكومية .

عن  سنوية  ربــع  دوريـــة  بتقارير  احلكومي  األداء  متابعة  جهاز  تــزويــد  � 
الــتــي مت رصــدهــا فــي اجلهات  مــالحــظــات مــراقــبــي شـــؤون التوظيف 

احلكومية 

املـــؤرخ بتاريخ   ) ـــوزراء رقــم )553/ثــالــثــا/2008 � ال تفعيل قــرار مجلس 
التي  احلكومية  اجلهات  مع  دوريــة  لقاءات  عقد  بشأن   2008/5/19

لديها مخالفات متكررة.

سادسا: قطاع الشؤون املالية و االدارية :

كافة  مــن  احلكومية  اجلــهــات  احــتــيــاجــات   ) � 19400( عــدد  ادخـــال  مت 
التخصصات املطلوبة و ذلك لنظام التوظيف املركزي بالديوان .

و  الديوان  لدى  املركزي  التوظيف  بنظام  املسجلني  الكويتيني  تعيينات  � 
الذين مت ترشيحهم للجهات احلكومية وفقا آللية الترشيح املعمول بها 

من هذا العام عدد )11143( معاملة .
. ) تعديل أوضاع املوظفني الكويتيني املوجودين باخلدمة عدد )4900 �

( معاملة و معظمها نظام تعاقد  تعيينات الغير كويتيني بواقع )12000 �
بوزارة الصحة و األوقاف و الشؤون االسالمية .

تظلم  بشأن  الديوان  رئيس  استفسارات  من  معاملة   ) � 800( على  الرد 
بعض املوظفني العاملني بالدولة و االستفسارات التي تطلبها اجلهات 
احلكومية من ديوان اخلدمة املدنية عن احلاالت الوظيفية العاملة بهذه 

اجلهات.
مراقبي شؤون  ادارة  من  احملولة  املوضوعات  من  معاملة   ) � 300( عدد 
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التوظيف و املرتبطة بتطبيق بقرار مجلس اخلدمة املدنية ) 2006/25( 
العاملني باجلهات احلكومية .

و  املراجعة  مكتب  من  احملولة  املوضوعات  من  معاملة   ) � 1100  ( عدد 
الدراسات القانونية و مكتب شؤون مجلس اخلدمة املدنية فيما يتعلق 
في استفسارات اجلهات احلكومية و أعضاء مجلس األمة و الشكاوي 
املقدمة من املوظفني و بحث القضايا املرفوعة من قبل املوظفني على 

جهات عملهم و صدر بشأنها حكم قضائي نافذ .
اقرار مزايا مالية ملوظفي بعض اجلهات  ( معاملة لدراسة  عدد )200 �

احلكومية ) بدل خطر / بدل عدوى / بدل أعمال شاقة .....( .
الفترات  عن  األول  الباب  ميزانية  تنفيذ  ملتابعة  معاملة   ) � 150( عــدد 

الواقعة في السنة امليالدية 2014 .
( بحث ميداني للموضوعات التي ترد من اجلهات احلكومية  عدد )200 �
بشأن طلب اقرار بدل خطر أو بدل ضوضاء أو عدوى أو بدل تلوث لبعض 
العاملي في مراكز العمل املختلفة بهذه جلهات و ذلك بعد صدور قرار 

مجلس اخلدمة املدنية و بشأن الكوادر املالية للموظفني الكويتيني.
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شركة املشروعات 
السياحية 
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شركة املشروعات السياحية 
مسابقة الـحداق : 

اقيم بنادي الفحيحيل البحري أحد مرافق شركة املشروعات السياحية والتي 
نظمها أعضاء النادي حملبي وعشاق هواية صيد السمك، وتأتي هذه املسابقة 
من األنشطة التي قام بتنفيذها األعضاء حتى يكون هناك تفاعل بني األعضاء 
وقد قامت اللجنة املنظمة للمسابقة بفحص ووزن األسماك و إعالن النتائج 
الهاجري  محمد  الفحيحيل  نادي  مبشرف  متمثلة  املشروعات  شركة  وقامت 

بتقدمي دروع تذكارية لرئيس وأعضاء اللجنة املنظمة.
سيسمي ستريت :
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أقيمت عروض أملو وأصدقاؤه في صالة التزلج الكبرى عروض شيقه و مميزة 
أملو  بشخصيات  ارتبطوا  والذين  األطفال  اعجاب  على  العروض  حــازت  وقد 
وأصدقاؤه أيي وكادابي وبيج بيرد وآرني وجميع أصدقائهم الذين حضروا إلى 

الكويت ملشاركة األطفال حبهم للموسيقى .
بطولة هوكي اجلليد :

من  هادفة  اجلليد  لهوكي  الثالثة  اخلليج  بطولة  التزلج  صالة  في  اقيمت 
استضافة هذه البطولة تطوير اللعبة في الدول اخلليجية ونشرها بني أوساط 

الشباب.
عروض فريق ستومب العاملي :
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ضمن األنشطة والفعاليات املختلفة التي تقدمها شركة املشروعات السياحية 
فريق  قدمها  مذهلة  فنية  عــروض  التزلج  نظمت صالة  مرافقها  مختلف  في 
ستومب العاملي على مسرح صالة التزلج اشتملت العروض على مزيج سحري 
من االستعراض على انغام االيقاع الغربي من خالل مسرحية كوميدية استخدم 
خاللها الفريق كافة أنواع االستعراضات على وقع الطبول كما استخدمت كافة 

التجهيزات الصوتية والضوئية ضمن مواصفات عاملية.
مشاركة شركة املشروعات السياحية في معرض سوق الكويت للسفر:

شاركت شركة املشروعات السياحية برعاية ماسية في معرض سوق السفر 
املنظم من قبل شركة ليدرز جروب لتنظيم املعارض حتت رعاية وزير االعالم 
الدولة لشؤون الشباب و بحضور وكيل وزارة اإلعــالم صالح منصور  و وزير 
املباركي فشركة املشروعات السياحية تشارك في املعرض إمياناً منها بالتعاون 
و  املعرض  زوار  مع  تواصاًل  و  املعارض  هذه  ملثل  املنظمة  اجلهات  مع  املثمر 
رواد مرافق شركة املشروعات السياحيةوتأتي هذه املشاركة من واقع اهتمامها 
املواطنني  من  الكرمي  املميزة جلمهورها  لتقدمي اخلدمات  ومرتاديها  بزوارها 

واملقيمني.
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الهيئة العامة
لشؤون القصر
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الهيئة العامة لشؤون القصر
ان اخلدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون القصر باإلضافة لألنشطة 
والفعاليات التي تقوم بها ، فقد متيزت  برعاية القّصر واملشمولني برعايتها 
و رفع املستوى املعيشي لهم منذ تولي الهيئة الوصايا عليهم حتى بلوغهم سن 

الرشد .
بها  شاركت  التي  والفعاليات  قدمتها  التي  اخلدمات  لكم  نوجز  يلي  وفيما 

الهيئة : 
> املوقع االلكتروني للهيئة :

تطور  مدى  تعكس  التي  الواجهات  أهم  أحد  للهيئة  االلكتروني  املوقع  يعد 
العمل فيها وخصوصاً في مجال اإلدارة ورعاية القّصر، كما يساهم في نقل 
صورة متكاملة حولها بشكل عام وعن العاملني بها وعناوين الفروع اخلارجية 
واخلدمات املتنوعة والفريدة التي تقدمها للمشمولني برعايتها على املستوى 

احمللي واإلقليمي والعاملي.
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مساعدات الترميم:

العقارات  وترميم  الصيانة  أعمال  وتنفيذ  اإلشـــراف  مبهمة  الهيئة  قامت 
السكنية واالستثمارية واحلفاظ عليها، والعائدة جميعها أو جزءاً منها للقّصر 
واملشمولني برعاية الهيئة، حيث بلغ عدد املعامالت التي مت تنفيذها كمساعدات 

أعمال الترميم )688 معاملة(.
مساعدات التأثيث:

والذين  برعايتها  واملشمولني  القّصر  لتأثيث سكن  الهيئة مساعدات  قدمت 
تنطبق عليهم ضوابط وشروط املساعدات .

مساعدات عالجية:

تقدم الهيئة مساعدات طبية منها دفع رسوم العالج باخلارج اذا ما استدعى 
األمر ذلك وأيضا شراء أجهزة طبية للقّصر واملشمولني برعاية الهيئة، وذلك 

حسب ضوابط وشروط املساعدات.
مساعدات دراسية:

 ، تقوم الهيئة بدفع الرسوم الدراسية للقاصر داخل أو خارج دولة الكويت 
وذلك بعد عرض ودراسة كل حالة من قبل جلنة اخلدمة االجتماعية.

 املساعدات الدورية:

الهيئة مساعدات دورية كل ثالثة شهور للقّصر الذين تنطبق عليهم  وفرت 
بنود املساعدات. 

دروس التقوية:

لتحقيق  ضماناً  وذلــك  للقّصر  التعليمي  املستوى  رفع  على  الهيئة  حرصت 
من خالل  التقوية  دروس  تقدمي  إلى  الهيئة  دأبــت  حيث  لهم  أفضل  مستقبل 

جمعية املعلمني.
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احلقيبة املدرسية:

سعت الهيئة العامة لشئون القّصر قبل بداية كل عام دراسي جديد على توزيع 
حقيبة مدرسية حتتوي على جميع األدوات املدرسية األساسية على القّصر، 
وذلك دعماً منها لهم ولتحسني مستواهم العلمي خلدمة وطنهم، ولقد استفاد 

منها عدد )2000( قاصر.
احلج والعمرة:

تلبيًة  واألرامــل  للقّصر  والعمرة  احلج  إلى  رحلة  سنة  كل  في  الهيئة  تنظم 
للواجب الديني، حيث يستفيد منها جميع القّصر واملشمولني بالرعاية.

املؤونة الرمضانية:

ومن ضمن باقة خدماتها الرعوية املقدمة ألبنائها تقوم الهيئة بتوزيع كوبونات 
املؤونة الرمضانية للمستحقني من أسر القّصر واملشمولني برعاية الهيئة مع 
عدد  املساعدات  هــذه  من  استفاد  حيث  املــبــارك،  رمضان  شهر  حلول  قــرب 

)1600( قاصر .
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مساعدات شراء وتصليح سيارة:

التي حتتاجها،  الهيئة بتقدمي مساعدات شراء وتصليح سيارة لألسر  تقوم 
وقد استفاد من هذه املساعدات )46( قاصر.

جلنة اخلدمة االجتماعية:

تقوم  اإلدارة،  التابعة ملجلس  االجتماعية  اللجنة  منبثقة من  هي جلنة  � 
باالجتماع كل شهر وتختص بتقدمي عدد من املساعدات املالية لألسر 
املشمولة بالرعاية بهدف تغطية احتياجاتهم، بحيث تقوم بدراسة كل 

حالة على حدى للنظر في استحقاقها لهذه املساعدات من عدمها.
األنشطة و الفعاليات التي أقامتها الهيئة :

الترفيهية- املدينة  تنظيم فعاليات ترفيهية للقصر ) منتزه الشعب –  �
مرح الند(.

تنظيم يوم صحي خاص بفحص السكر للموظفني . � 
النسائية في  اليوم املفتوح للقصر الذي أقامته اجلمعية  املشاركة في  � 

املدينة الترفيهية . 
تكرمي القاصر املتفوق واملوظف املثالي . � 
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األمانة العامة لألوقاف 
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األمانة العامة لألوقاف

> امللتقى الوقفي احلادي والعشرون

 �عقد امللتقى الوقفي احلادي والعشرون حتت رعاية الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح وبحضور معالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد/ 
برعاية  النبوية  )السيرة  الصانع، وذلك حتت شعار  يعقوب عبد احملسن 
كورت  ماريوت  فندق  2014فــي  ديسمبر   22-21 من  الفترة  في  وقفية(، 
يارد- قاعة الراية، كما مت اجناز كافة اجلوانب اإلعالمية الالزمة للملتقى 
والتنمية  اإلعــالم  وإدارة  العلمية  والفرق  التحضيرية  اللجنة  طريق  عن 
الوقفية، وذلك كاملعرض املصاحب للملتقى واملطبوعات كما مت تنفيذ فيلم 
خاص بامللتقى، ومت إجناز جميع اجلوانب اإلعالمية الالزمة للملتقى عن 
طريق اللجنة التحضيرية والفرق العاملة وإدارة اإلعالم والتنمية الوقفية 
إلى جناح األمانة والذي احتوى على لوحات تصميم املجمع باإلضافة إلى 

ركن غذاء الرسول.
 �فوز األمني العام بجائزة الشارقة للعمل التطوعي واإلنساني.

مت إصدار طوابع بريدية مبناسبة مرور 20 � عام على انشاء األمانة العامة 
لألوقاف.
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إذاعة  العامة لألوقاف في عشرين عاما في  األمانة  برنامج  وبث   �تنفيذ 
القرآن الكرمي يوميا خالل الفترة من 1-20 رمضان 1434ه.

 �عقد عدة أنشطة ملوظفي االمانة )إقامة محاضرة فضل السيرة النبوية 
األمانة-  وموظفات  ملوظفي  العمرة  رحلة  -إقامة  املطوع  دانة  للحاضرة 
وإجابة  للموظفني  اخلدمات  بعض  لتقدمي  وذلــك  بوبيان  بنك  استضافة 

استفساراتهم حول خدمات البنك( 
 �استكمال احلملة اإلعالمية التسويقية أنا واقف.

 �انطالق املؤمتر العاملي للتوحد الرابع.
التربية  كتاب  )اصــدار   : اإلعالمية  اإلصـــدارات  من  مجموعة  تنفيذ   �مت 
الوقفية - اعتماد تصميم املسكوكة التذكارية مبناسبة مرور 20 عاما على 
انشاء األمانة العامة لألوقاف من بنك الكويت املركزي- اعتماد تصميم 
لعبة تثقيفية عن الوقف بعنوان “ثمار الوقف”- اصدار النشرة الداخلية 
حقائق  االسالمي  الوقف  كتاب  طباعة  الوقفي-  مجلة  اصــدار  )امانة(- 
مضيئة - اعادة طباعة كتاب الوقف االسالمي فنون ادارته والدعوة اليه 
العشرينيات -  إعــادة طباعة كتاب  الفقهية -  الضوابط  - طباعة كتيب 

طباعة بوستر البشائر النبوية - اصدار رزنامة البشائر النبوية.
 �إقامة لقاء اعالمي للسيد األمني العام مع الصحافيني في إطار التواصل 

االعالمي مع املؤسسات الصحفية.
استقطاب أوقاف عقارية جديدة بقيمة )905.00 � د.ك( فقط 

استقطاب أوقاف نقدية جديدة محصلة بقيمة )431841 � د.ك( .
 � إطالق احلملة اإلعالمية التسويقية )أوقف وين ماكنت(.

 �مت نشر اإلعالنات التسويقية في املجالت واملطبوعات.
 �استقبال الواقفني بقاعة العطاء والرد على استفساراتهم وعمل وقفياتهم 

وفق اإلجراءات املتبعة.
 - اإلماراتي  الكويتي  امللتقى  إقامة   - فرنسا  في  املسلمني  ملتقى   �إقامة 
املشاركة   - االستقالل  معرض  إقامة   - العربي  اإلعالمي  امللتقى  إقامة 
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مبعرض كويتي وافتخر- إقامة امللتقى اإلعالمي الكويتي البحريني.
كواالملبور  املاليزية  بالعاصمة  الرابعة  أوقــاف  ملجلة  الدولية  الندوة   �عقد 
حتت عنوان »حوكمة الوقف«، وذلك من 11 حتى 12 مارس، بالتعاون مع 

اجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا، والبنك اإلسالمي للتنمية. 
امللكية  حقوق  بعنوان  الوقف  مجال  في  )دكــتــوراه(  جامعية  رسالة   �نشر 

الفكرية )دراسة فقهية مقارنة( للدكتور محمد مصطفى الشقيري.
دعم عدد 4 � طالب جدد للدراسات العليا الذين يعدون رسائلهم اجلامعية 
في مجال الوقف من خالل برنامج دعم طلبة الدراسات العليا في مجال 

الوقف.
واالستثمار/مؤسسة  اخلــيــري-اإلدارة  للعمل  عصرية  رؤية  � “ نــدوة  عقد 
 28-27 من  الفترة  في  )ميلوز(  فرنسا  جمهورية  في  منوذجا”  الوقف 
ديسمبر 2014م، بالتعاون مع رابطة مسلمي األلزاس، واملعهد اإلسالمي 

للبحوث والتدريب.
 �إطـــالق الــقــانــون االســتــرشــادي للوقف، وذلـــك فــي يــوم األربــعــاء املوافق 
الدول  بني  والتواصل  التكامل  في حتقيق  يسهم  والــذي   ،2014/11/12

اإلسالمية في مجال تشريع الوقف.
 �إقامة مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال ومسابقة األبحاث 

الدولية.
لتأليف قصص  الدولية  الكويت  الفائزة مبسابقة  طباعة عدد 3 � قصص 

األطفال في مجال الوقف والعمل اخليري والتطوعي.
السقاف  محمد  أحمد  السيد/  بــإســم:  موقوفتني  مكتبتني   �استقطاب 

والسيد/ حمد محمد السعيدان.
( مصدر معلوماتي ومكتبة ماما أنيسة  تزويد مكتبة علوم الوقف بعدد )578 �

بعدد )47( قصة ووسيلة تعليمية.
- إقامة ملتقى كبار الواقفني في فندق راديسون بلو خالل الفترة من 14 �

15يناير 2015.
 �إقامة امللتقى اجلعفري اخلامس في فندق الريجنسي وذلك خالل الفترة 
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من 29-31 مارس 2015.
 �إقامة مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده حتت رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
تدريبية  دورة  العام عقد  لهذا  باملسابقة  استجد  وما  ورعــاه،  الله  حفظه 
للمحكمني واحملكمات املشاركني بالتصفيات النهائية للمسابقة العتمادهم 
كمحكم مبسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي و جتويده كنوع من 
عبد  الشيخ  اشــراف  واحملكمات حتت  احملكمني  بني  والتنافس  التحفيز 

الرحمن احلشاش نائب رئيس اللجنة الدائمة للمسابقة.
قام مركز إصالح ذات البني باستقبال 206 � حالة وقد توزعت هذه احلاالت 

على مختلف اخلدمات.
والطفولة  ونفسيه  اجتماعية  ملشاكل  استشاره  اإلستماع 956 �  مركز  قدم 
وضغوط  االجتماعية  والتنشئة  والقانونية  واملالية  والصحية  واملراهقة 
استشاري  قدمها  باملركز  للعاملني  دورات  بإقامة  املركز  قام  كما  العمل 

املركز.
 �مت تفعيل احلساب اخلاص مبركز الرؤية على موقع التواصل االجتماعي 
 )  @al_rouya( الرؤية   مركز  اسم  حتت  واالنستقرام   )  twitter(
املستفيدة  الفئات  خدماته،   ، )أهــدافــه  باملركز  التعريف  خالله  من  يتم 
منه ، مواعيد العمل ..الخ( الى جانب التواصل مع اجلمهور والرد على 

استفساراتهم.
 �اصــدار سلسلة تربية األبناء والتي تهدف إلى توعية أفــراد األســرة نحو 

كيفية التعامل مع األبناء واملساهمة في تطوير العملية التربوية.
كانت  حيث  بنغالديش  جمهورية  في  املكفوفني  لرعاية  برنامج  عمل   �مت 
اجلهة املشرفة على ذلك هو معهد حضرة محمد صلَّ الله عليه وسلم في 

جمهورية بنغالديش.
 �دعم مشروع متطلبات الصيانة واملراقبة واحلفاظ على مقتنيات متحف 

بيت العثمان.
 �تقدمي مساعدات ودعم للطلبة في املرحلة اجلامعية والطلبة غير العرب 

في املدارس غير العربية.
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وكالة األنباء الكويتية
)كونا(
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وكالة االنباء الكويتية »كونا« 

> قمة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية )35(

اكتوبر عام 1976م مهمة  السادس من  بقانون  رقم 20 في  املرسوم  صدر 
 . واخلــارج  الكويت  في  االنباء  وجمع  استقاء  في  كونا  الكويتية  االنباء  وكالة 
ما  وكل  والتصريحات  والبيانات  واألبحاث  الدراسات  وإعداد  املقاالت  وكتابة 
يتعلق باألخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية والتجارية 
الداخلية واخلارجية . وتوزيعها ونشرها في الكويت وخارجها وفق االسس التي 

يقرها مجلس االدارة . 
وهي  ذلك احلني  ومنذ  1976م  مــارس   11 في  عملها  الوكالة  مارست  وقد 

تسعى بجد ألداء مهامها وااللتزام برسالتها 
اوال : مكتب التخطيط والتنمية :

وحدة التدريب :

قام املكتب بتنفيذ دورات غير اعالمية فردية وجماعية داخل وخارج الكويت 
للعاملني بالوكالة . حيث بلغ عدد البرامج لهذه السنه ) 82( شارك فيها ) 180( 
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موظفا كما قام املكتب بتنفيذ مشروع برنامج عمل احلكومة ) تطوير القيادات 
 )14( السنة  لهذه  التدريبية  البرامج  عدد  بلغ  حيث   ) االشرافية  والوظائف 

برنامج داخلي وخارجي شارك بها ) 48( موظف اشرافي وقيادي . 
ثانيا: مركز كونا لتطوير القدرات االعالمية :

قام املركز بتنظيم ) 30( برنامج تدريبي اعالمي داخلي و )4( دورات اعالمية 
خارجية و )4( دورات تابعة خلطة عمل احلكومة للمحررين االقتصاديني وعدد 

)1( دورة تابعة خلطة عمل احلكومة لتدريب الطلبة اجلامعيني . 
ثالثا : ادارة التسويق والعالقات العامة : 

قسم العالقات العامة :

املعارض الداخلية :

م . معرض االصدارات واملطبوعات احلكومية – يناير 2014 �
املعرض املقام على هامش املؤمتر الدولي الثاني لدعم الوضع االنساني  � 

في سوريا – يناير 2014م .
م .  املعرض املقام على هامش امللتقى االعالمي العربي – ابريل 2014 �

م. املعرض الدولي للكتاب )39( بأرض املعارض –نوفمبر 2014 �
م . املعرض املقام على هامش منتدى االجنازات – ديسمبر 2014 �

م .  معرض االستقالل )54( بارض املعارض الدولية – فبراير 2015 �
املعرض املقام على هامش املؤمتر الدولي الثالث لدعم الوضع االنساني  � 

في سوريا – مارس 2015م . 
م . املعرض املقام على هامش امللتقى االعالمي العربي – ابريل 2015 �

ابريل  معرض الكتاب املقام على هامش مؤمتر القراءة الوطني االول –  �
2015م .

معرض املشروع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصة 8 � فندق شيراتون 
الكويت – مايو 2015م .
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املعارض اخلارجية :
م كانت دولة الكويت هي  معرض القاهرة الدولي للكتاب – فبراير 2014 �

ضيف الشرف للمعرض .
( لقمة دول مجلس التعاون  معرض الصور املقام على هامش الدورة )35 �

اخلليجي في الدوحة – ديسمبر 2014م . 
م .  معرض الكويت في مصر الذي اقيم بالقاهرة – ديسمبر 2014 �
م .  معرض ومهرجان كويت السالم – امارات الوفاء – يناير 2015 �

قسم التسويق :
كونا  خدمات  تسويق  هدفها  مختلفة  مبعارض  التسويق  قسم  شــارك  � 
االخبارية وبيع االصدارات التي تنتجها الوكالة من اهم هذه املعارض 
الكويتي  امللتقى   – االستقالل  معرض   – االجنــازات  منتدى  ) معرض 
 – االتصال  وتكنولوجيا  االعــالم  وسائل  معرض   – بالقاهرة  املصري 

معرض الكتاب السنوي ( 
احلمالت االعالنية التي قام بها القسم ) حملة اعالنية عن خدمات  � 
الوكالة على وسائل النقل العام )باصات ( الكويت – حملة اعالنية عن 
خدمات الوكالة في مجلة البراق اخلاصة باخلطوط اجلوية الكويتية – 

حملة اعالنية خلدمات كونا في تلفزيون الكويت (
بنسبة  الهاتفية  االخبارية   � 120 كونا  بخدمة  املشتركني  نسبة  زيــادة 

.٪20
قسم العالقات العامة :

االتفاقيات: 

االيطالية  االنباء  وكالة  اتفاقية جديدة مع  لتوقيع  والتحضير  االعــداد  � 
انسا في شهر نوفمبر مت توقعها 2015/5/4م 
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نوفمبر  الكوبية  األنباء  )وكالة  تعاون اخباري مع  اتفاقيات  توقيع عدة  � 
2014م – وكالة االنباء الكورية مارس 2014م – وكالة االنباء االلبانية 

اكتوبر 2014م ( 
االلكترونية  ميد  مجلة  في  اشتراك  عقد  لتوقيع  والتنسيق  التحضير  � 

لالخبار االقتصادية – يناير 2015م.
االنباء  وكالة  مع  اخباري  تعاون  اتفاقية  لتحضير  والتنسيق  التحضير  � 

املكسيكية . 
      املعارض :

الفترة  في   � 53 االستقالل  معرض  في  للمشاركة  والتحضير  االعــداد 
ال )25(  العربية  للقمة  املصاحب  واملعرض  فبراير 2014م  من 13-9 

مارس.
االجتماعات واملؤمترات : 

انباء  والتحضير واملشاركة في االجتماع 18 � ملسؤولي وكاالت  االعداد 
دول مجلس التعاون اخلليجي – نوفمبر 2014م الكويت .

التنسيق مع االمانة العامة الحتاد وكاالت االنباء العربية )فانا ( للورش  � 
 – في  رويترز  طمسون  مؤسسة  مع  بالتعاون  تنظمها  التي  التدريبية 

العاصمة االردنية عمان .
التحضير واالعداد ملشاركة السيد / املدير العام في االجتماع ال 42 � 
بالبحرين–  )فانا(  العربية  االنباء  وكــاالت  الحتــاد  العمومية  للجمعية 

نوفمبر 2014م .
التحضير واالعداد ملشاركة السيد / املدير العام في معرض اكسبو ميالنو  � 

لتوقيع اتفاقية مع وكالة االنباء االيطالية – ابريل /مايو 2014م. 
مارس  العربية–  � القمة  مــؤمتــر  فــي  واملــشــاركــة  االعـــداد  و  التحضير 

2014م.
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رابعا: قطاع التحرير :

ادارة شؤون النشرة االقتصادية :
االول  للربع  بتقاريرها  النفطية  تقاريرها  االقتصادية  االدارة  اصدرت  � 
2014م والتقرير االقتصادي للنصف االول  والثاني والثالث والرابع – 

والنصف الثاني – 2014م .
مركز كونا للتصوير :

على  الوكالة  معرض  �  – للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في  املشاركة 
هامش اجتماع القمة اخلليجية – معرض منتدى االجنازات – 2014م 
 – للمانحني  � الثالث  الــدولــي  للمؤمتر  املــرافــق  املــعــرض  فــي  املــشــاركــة 
مبناسبة  الوطنية  املجمعات  في  املتنقلة  الوكالة  معارض  في  املشاركة 

االعياد الوطنية – 2015م .
مت تزويد عدد من املؤسسات حكومية وخاصة وأفراد بأكثر من ثالث  � 

آالف صورة .
مركز كونا للمعلومات واألبحاث :

قسم االبحاث : 
 � 47 بلغت  التي  والتحليالت  بالتقارير  الوكالة  نشرة  بإثراء  القسم  قام 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  القضايا  مختلف  وتناولت  تقريرا 

واملناسبات . 
كتاب اجلامعة  اصدر مركز املعلومات واألبحاث ) كتاب قائد االنسانية –  �
التقارير  وإعــداد   – العام 2013م  احداث   – العربية قضايا وحتديات 
اخلاصة بإحداث العام 2014م احمللية واخلليجية والعربية والدولية . 

قسم الكشاف :
قام القسم بتوثيق نشرة وكالة االنباء الكويتية النسخة العربية والتي مت  � 
تكشيف ما يقارب 38 الف خبر خالل عام 2014م حيث يصل معدل 

النشرة اليومي الى 100 خبر .
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اإلدارة العامة للجمارك
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االدارة العامة للجمارك 
األهداف اإلستيراجتية التى مت حتقيقها

احلفاظ على امن وسالمة سلسلة العمليات اللوجستية . � 
تأمني ظروف أفضل للنمو االقتصادي من خالل تيسير التجارة وتسهيل  � 
حركة انسياب البضائع عبر احلدود وخلق بيئة جاذبة لالستثمار دون 

االخالل بالرقابة الفعالة
اعتماد اجراءات جديدة غايتها تسهيل عمليات تخليص البضائع . � 

حتسني البنية التحتية للقطاعات اجلمركية شامال اإلنشاءات والصيانة  � 
والتجهيزات باملنافذ احلدودية و القطاعات اإلدارية .

اجلمركي  االحتـــاد  مــبــادئ  وترسيخ  التعاون  مجلس  دول  مــع  التكامل  � 
واالهتمام باالتفاقيات الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية 

إجنازات تكنولوجيـا املعلومات
التطبيقات اإللكترونية للمستودعات اجلمركية العامة. � 

التطبيقات اإللكترونية إلصدار إشعار املقاصة اإللكتروني. � 
التطبيقات اإللكترونية لتوثيق تصريح العمالت للمغادرين. � 
التطبيقات اإللكترونية حملاضر الضبط األمنية والتجارية. � 

التطبيقات اإللكترونية لتوثيق البضائع بصحبة املسافرين مبطـار الكويت  � 
الدولي و مطـار الشيخ سعد.

التطبيقات اإللكترونية إليصاالت سداد الرسوم اجلمركية  و التدقيق  � 
االلي للسجالت املالية .

التطبيقات اإللكترونية للتدقيق االلي للمطالبات بني دول مجلس التعاون  � 
اخلليجي.
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العام  التخليص  مكاتب  شئون  ملفات  إلدارة  اإللكترونية  التطبيقات  � 
واخلاص.

احلدودية  باملنافذ  الصـادر  تفتيش  و  لتوثيق  اإللكترونية  التطبيقات  � 
)الساملي والنويصيب(.

باملنفذ  الوارد  واإلفــراج عن  والتوثيق  للتصريح  اإللكترونية  التطبيقات  � 
احلدودي للنويصيب.

التطبيقات اإللكترونية للربط االلي  باملنافذ البينية مع جمارك اململكة  � 
العربية السعودية .

البترول  مؤسسة  مع  معلوماتية  ربــط  لشبكة  اإللكترونية  التطبيقات  � 
الكويتية لإلفراجات.

التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع الهيئة العامة للصناعة  � 
لشهادات إعفاء املنشآت الصناعية.

التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع وزارة الداخلية حلركة  � 
املركبـات عبر املنافذ البرية بالساملي والنويصيب.

التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع دول مجلس التعاون  � 
اخلليجي للتحويل املبـاشر للمطالبات.

إجنازات تكنولوجيا التفتيش
للمسح  التفتيش  بقطاعات  متخصصة  تكنولوجية  خــدمــات  تدشني  � 

اإلشعاعي باستالم و استخدام أجهزة ثابتة و متحركة
تدشني خدمات تكنولوجية متخصصة في حتليل وعد العمالت النقدية  � 

واكتشاف العمالت املزيفة
 � تدشني خدمات تكنولوجية متخصصة في عد احلبوب 

تدشني املركز األمني الرئيسي التخصصي للكالب البوليسية وتوسيع  � 
نطاق املراكز الفرعية بخدمات متكاملة باملنافذ.
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إجنازات استراتيجية وإدارية
بتواجد اجلهات احلكومية  الــوزراء مشكورا  قــرار من املجلس  اصــدار  � 
باملنافذ احلدودية واالدارات التوثيقية واخلاصة لإلفراجات اجلمركية 

وذلك لتسهيل العمل و الربط االلي لتبادل املعلومات.
تشكيل جلنة للتفاوض مع الشركة املستثمرة حول املشاكل العالقة في  � 
بالقرار  واملمدد  رقم 2014/16  الــوزاري  القرار  املزايدة مبوجب  عقد 

الوزاري رقم 2014/28 ومبوجب القرار الوزاري رقم  2014/35. 
وضع خطوات تنفيذية لتطوير منفذي العبدلي والنويصيب والساملي. � 

ضبطيات اإلدارة العامة للجمارك

في  اخفائها  عبر  املــخــدرة  الكبتاجون  حبوب  تهريب  محاولة  إحباط  � 
طبليات اخلشب اخلاصة بالبضاعة ميناء الشويخ بعدد مليون وثمامنائة 

حبة تقريبا
إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية عدد 2400 � تقريباً  علبة ميناء الشويخ.

إحباط محاولة تهريب عدد 200 � ألف حبة كبتاجون املخدرة في مخبأ 
سري في جتاويف الة البيانو الشحن اجلوي
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التقدمي  طـــاوالت  فــي  مخبأه  مــخــدرة  حبوب  تهريب  محاولة  إحــبــاط  � 
والصورة األخرى توضح احلبوب على جهاز السكنر

إلى  متجه  لوافد  أمريكي  دوالر  ونصف  مليون  تهريب  محاولة  إحباط  � 
العراق.

إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عبر أهواز الضغط  مليون حبة  � 
مخدرة تقريباً.

من احلشيش 142 �  كمية ضخمة  العبدلي  منفذ  رجال جمارك  ضبط 
كيلو تقريباً  وعدد  100 ألف حبة مخدرة تقريباً مخبأة بداخل صندوق 

األمتعة اخلاص بباص نقل عام.
ضبط عدد 3000 � تقريباً زجاجة خمر مخبأة في حاوية قادمة على أنها 

حاوية فواكه.
ضبط عدد 4872 � زجاجة خمر تقريباً قادمة على أنها اثاث شخصي 
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وقد كانت مخبأه باجلزء األخير من احلاوية وذلك في ميناء الشويخ.
إحباط محاولت تهريب 250 � ألف حبة مخدرة مخبأة في مساطر اخلام 

وذلك في مراقبة الشحن اجلوي.
االحصائية النصف سنوية لضبطيات اإلدارة العامة للجمارك
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الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية 
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الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مشروع البطاقة املدنية الذكية

الذكية  املدنية  البطاقة  إصــدار  1 .
للمواطنني : 

قامت الهيئة بإصدار وتوزيع البطاقة 
عدد ويبلغ  للمواطنني  الــذكــيــة  املــدنــيــة 

املواطنني الذين بحوزتهم بطاقة ذكية بتلك اللحظة  1.257.614 متثل نسبة 
98.6 ٪ من اجمالي املواطنني والذي يبلغ عددهم حالياً 1.275.857 نسمه 

إصدار البطاقة املدنية الذكية للوافدين  : 2 .
يبلغ عدد البطاقات الذكية بحوزة الوافدين بتلك اللحظة1.840.821بطاقة 
التعاون  مدنية ذكية ويشمل من يعامل معاملة الكويتي ومواطني دول مجلس 
اخلليجي والعاملني بالقطاع احلكومي مادة )17( والعاملني بالقطاع اخلاص 
مادة )18( وااللتحاق بعائل مادة )22( وذلك بنسبة 89.2٪ من اجمالي عدد 

الوافدين بتلك الفئات والذي يبلغ عددهم 2.062.841 نسمة .
إصدار البطاقة البالستيكية بدون شريحة للعمالة املنزليـة : 3 .

مت إصدار عدد 445.998 بطاقة مدنية جديدة للوافدين من حملة اإلقامة 
نسمة    552.588 يبلغ  الــذي  عددهم  اجمالي  من   ٪80.7 بنسبة   )20( مــادة 
مواصفات  لها  بــأن  البطاقة  هــذه  وتتميز   ، في حكمهم  ومــن  اخلــدم  وتشمل 
شريحة  على  حتتوي  ال  أنها  غير  للوافدين  الصادرة  الذكية  املدنية  البطاقة 

الكترونية.
امللف الصحي :

العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  لــدول  التوجيهية  اللجنة  أقــرت  � 
باجتماعها العاشر املنعقد بدولة الكويت خالل الفترة من 21-22 أكتوبر 
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2014 على تأجيل مناقشة البيانات الصحية التي ميكن تضمينها في 
البطاقة املدنية الذكية حتى يتم االطالع إلى ما توصل إليه املكتب الفني  
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون  حول تنفيذ توصيات الفريق 

الفني في اجتماعه الذي عقد يومي 16-17 أبريل 2014.  

 االعتداد بالبطاقة املدنية الذكية ملواطني دول مجلس التعاون
-2/2012( رقم  باجتماعه  املتخذ   )466( رقم  ــوزراء  ال مجلس  قــرار  صدر 
21( املنعقد بتاريخ 2012/4/22 بشأن استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية 
ملجلس  األعلى  املجلس  لقرار  تنفيذاً  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  ملواطني 
التعاون اخلليجي بشأن االعتداد بالبطاقة املدنية الذكية ملواطني دول مجلس 

التعاون . 
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )194( بتكليف الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مبخاطبة كافة الوزارات واجلهات احلكومية بشأن مدى التزامها والتزام 

جهات القطاع اخلاص اخلاضعة إلشرافها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء .

التوسع في استخدامات البطاقة املدنية الذكية
السحب اآللي للمبالغ النقدية باستخدام البطاقة املدنية الذكية:

البطاقة  باستخدام  النقدية  للمبالغ  اآللــي  السحب  خدمة  بوبيان  بنك  أطلق 
في  نوعها  من  األولــى  اخلدمة  تعتبر  وهي  الهيئة  مع  بالتعاون  الذكية  املدنية 
منطقة الشرق األوسط . وأن هذه اخلدمة تتيح لعمالء البنك إمكانية سحب 
مبالغ نقدية من أجهزة السحب اآللي اخلاصة بالبنك دون استخدام البطاقة 
املصرفية وتتسم بأعلى معايير األمان واحلماية واحلفاظ على سرية املعلومات 
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بتاريخ 2009/6/22  الــوزراء رقم )506(  تنفيذ قرار مجلس  إطار  وذلك في 
للمعلومات  العامة  الهيئة  بالتنسيق مع  املعنية  والذي نص »على حث اجلهات 
املدنية في شأن تفعيل استخدامات البطاقة الذكية وحتقيق االستفادة القصوى 

منها « . 
PKI مشروع البنية التحتية للمفتاح العام

حرصاً من الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي احلديث في تقدمي خدماتها 
قامت ببناء البنية التحتية للمفتاح العام ROOT OF Kuwait PKI( PKI( إلصدار 
الهويات والتواقيع االلكترونية لتأمني التعامل اآلمن واملوثوق لكافة انواع املعامالت 
االلكترونية التي تتطلب وجود نظام آمن ومعتمد يقوم بعملية التوثيق والتشفير 
واحلماية  األمــان  معايير  بأعلى  االلكترونية  واملراسالت  واملعامالت  لألفراد 
واحلفاظ على سرية املعلومات وتعمل الهيئة على توقيع وتوريد مليون شهادة 
الشهادات  إصــدار  في  الستخدامها  االلكترونية   بالشريحة  خاصة  رقمية 

االلكترونية .
مشروع التصديق والتوقيع االلكتروني 

حرصت الهيئة على توسعة نطاق استخدام البطاقة املدنية الذكية وال يقتصر 
دورها كوسيلة للتعرف على  الهوية الشخصية وخاصة بعد تطوير البنية التحتية 
للمفتاح العام PKI لتوثيق وتأمني البيانات املسجلة على الشريحة االلكترونية 
والتوقيع  التصديق  مشروع  بإجناز  الهيئة  قامت  الذكية   املدنية  البطاقة  في 

االلكتروني إلصدار الشهادات االلكترونية . 
كما قامت الهيئة بإطالق حملة إعالمية للمشروع . وجاري العمل بالتنسيق مع 
اجلهة املختصة لوضع الضوابط التي أشار إليها قانون التعامالت االلكترونية 

بوابه التصديق االلكتروني
انتهت الهيئة من تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع بوابة التصديق االلكتروني 
للتحقق اآلمن من هوية املستخدم قبل احلصول على اخلدمة  وذلك حفاظاً 
على أسرار وخصوصية األفراد وذلك من خالل الشهادات االلكترونية املوجودة 

في الشريحة االلكترونية للبطاقة الذكية . 
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مشروع التصديق االلكتروني اخلليجي
اخلاصة  األنظمة  تطوير  بعرض  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  قامت 
التعاون  لدول مجلس  التوجيهية  اللجنة  على  اخلليجي  اإللكتروني  بالتصديق 

الذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة 2014/10/22-21 . 
االجتماع  في  اخلليجية  االلكترونية  للحكومة  التنفيذية  اللجنة  ناقشت  كما 
الرابع عشر الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 2014/11/24 عدداً من املشاريع 

اخلاصة باحلكومة االلكترونية منها مشروع الشبكة اخلليجية املوحدة.
بيانات  وحتديث  لتطوير  اجلغرافية  للمعلومات  اآللــي  النظام  مشروع 

GIS نظام العناوين واملباني واخلرائط
ضمن سعى الهيئة لتوسيع  نطاق استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لدى 
الهيئة من قبل اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم 1/10  فقد قامت الهيئة بتوفير خدمات نظم املعلومات اجلغرافية بعدة 
اجلهات  احتياجات  حسب  اجلهات  مختلف  احتياجات  لتلبية  وذلــك  أشكال 

واستخداماتها حيث وفرت الهيئة هذه اخلدمة على األشكال التالية:
. – Online GIS Service خريطة األساس لدولة الكويت على شكل

توفير البيانات اإلحصائية على خرائط نظم املعلومات اجلغرافية على  – 
. Online  GIS Service شكل

توفير واجهات وآليات استخدام امكانية االستفسار على بيانات العناوين  – 
على  اإلمكانيات  هــذه  اضــافــة  األخـــرى  للجهات  يتيح  بشكل  واجلــهــات 

التطبيقات اخلاصة بها 
توفير خدمة استضافة البيانات اجلغرافية للجهات احلكومية واخلاصة  – 
األخرى والتي ترغب في عرض بياناتها على تطبيقات الهيئة كبرنامج 

كويت فايندر.
املعلومات  نظم  تستخدم  التي  واخلــاصــة  احلكومية  اجلهات  عــدد  بلغ  – 
اجلغرافية املقدمة من الهيئة أكثر من 13 جهة مع األخذ بعني االعتبار أن 
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العديد من هذه اجلهات تستخدمها في أكثر من مكتب  أو إدارة خاصة 
بها ، حيث من اجلدير بالذكر أن وزارة العدل من خالل إدارة التنفيذ 
القضائي واإلعالن تقوم باستخدامها في كل اماكنها املوزعة على مختلف 

محافظات ومناطق دولة الكويت وذلك استشعاراً للفائدة منها .
مؤمتر  فــي  واالفــتــتــاحــي  الرئيسي  املــوضــوع  لتكون  الهيئة   اختيار  مت  – 
والذي  وافريقيا  األوسط  للشرق  املعلومات اجلغرافية  نظم  مستخدمي 
نظمته  شركة esri العاملية  والذي مت اقامته في دولة الكويت ألول مره 
في شهر أكتوبر 2014 وحضره ما يزيد عن 1000 شخص ، وقد قامت 
الهيئة بتزويد بيانات نظم املعلومات اجلغرافية لعدة جهات منها الهيئة 
العامة للصناعة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية 

والطوارئ الطبية. 
. )PACI GIS WORKFLOW( تطبيق حتديث إجراءات العمل

يعد تطبيق إجراءات العمل املرتكز على نظم املعلومات اجلغرافية نقلة في 
توفير خدمة أفضل للمواطن وذلك من خالل الربط بني بيانات اخلادم الرئيسي 

Mainframe  وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية واألجهزة احملمولة .

اجلهات   لتسجيل  املستغرقة  الزمنية  الفترة  لتقليل  التطبيق  يسعى  حيث 
والعناوين وتقليل اإلجراءات الورقية لعملية التسجيل

الكويت  مدينة  مناطق  على  فعلي  بشكل  التطبيق  باستخدام  الهيئة  قامت 
كمرحلة أولى  ومن ثم التوسع لتغطية 3 محافظات كمرحلة ثانية .

ازري  مستخدمي  مؤمتر  في  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  شاركت  كما 
لنظم املعلومات اجلغرافية واملقام في الواليات املتحدة األمريكية في مسابقة 
أفضل التطبيقات املعنية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية حيث شارك في 
املسابقة أكثر من 32 جمعية وجامعة أمريكية ودولية ، حيث حصلت الهيئة على 
املركز الثاني في فئة أفضل تطبيقات اإلنترنت واملركز الثاني في فئة أفضل 
 PACI( تطبيقات األجهزة الذكية من خالل مشاركتها بتطبيق إجراءات العمل

. )GIS WORKFLOW
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برنامج كويت فايندر :
عملت الهيئة على تسجيل برنامج كويت فايندر كعالمة جتارية مسجلة لدى 
وزارة التجارة والصناعة كما قامت الهيئة بإطالق النسخة التجريبية من برنامج 
)Kuwait Finder 2.0 Beta( كما حصلت الهيئة على جائزة أفضل تطبيق لألجهزة 

احملمولة في مسابقة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية من 
خالل مشاركتها في تطبيق كويت فايندر.

مشروع تطوير اخلدمات اإلحصائية املتوفرة بنظام املعلومات املدنية 
وتوفيرها  تطوير خدماتها اإلحصائية  العمل على   الهيئة ضــرورة  أدركــت   

وإطالقها عبر موقعها االلكتروني  )www.paci.gov.kw( بآلية حديثة .
كما قامت الهيئة بإنشاء وإطالق موقع جديد مخصص للتقارير اإلحصائية 
)Stat.paci.gov.kw( ميكن كافة اجلهات ذات العالقة والباحثني للحصول على 
أحدث املعلومات اإلحصائية بشكل مباشر وفوري مصحوباً بالرسومات البيانية 
مع املرونة في اختيار عناصر البحث املتعددة ، كما متكن اخلدمة اجلديدة من 
موزعة حسب  بياني  رسم  في  وعرضها  والتاريخية  الزمنية  السالسل  توفير 
هذه  تغيير  إمكانية  مع  املناطق  أو  واحملافظات  واجلنس  واألعمال  اجلنسية 
فعالة  وسيلة  اجلديد  النظام  هذا  يجعل  مما  الباحث  رغبة  حسب  العناصر 
للباحث في الرصد واملتابعة بشكل فوري ودائم للمتغيرات املطلوبة واخلاصة 

في التركيبة السكانية .

)PACI EXPRESS( مشروع نظام اإلصدار الفوري للبطاقة املدنية الذكية
في ظل إطار تطوير إجراءات العمل في الهيئة ودعماً لتطبيق مفهوم احلكومة 
االلكترونية وسرعة اجناز املعامالت وتخفيف العبء على املواطنني واختصاراً 
للوقت واجلهد في إصدار البطاقة املدنية الذكية بشكل فوري  ، قامت الهيئة 
 )PACI EXPRESS( بعد تشغيل نظام اإلصدار الفوري للبطاقة املدنية الذكية
وزيادة أجهزة اإلصدار الفوري لديها . بتجهيز وتشغيل قاعة جديدة ألجهزة 
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للهيئة مبساحة  الرئيسي  املقر  في  الذكية  املدنية  للبطاقة  الفوري  اإلصــدار 
معدل  لزيادة  وذلــك   )PACI EXPRESS( جهاز   )15( عــدد  تستوعب  162م2 
 )109.734 ( . حيث مت إصدار عدد  الذكية  املدنية  للبطاقة  اليومي  اإلنتاج 

بطاقة للمواطنني . 
حصول الهيئة على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

اجلابر  األحمد  الشيخ/ صباح  األمير  السمو  رعاية وحضور صاحب  حتت 
الصباح حفظة الله ورعاه حفل تكرمي الفائزين في السنة الثالثة عشر جلائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بقصر بيان ، تشرف مدير عام 
الهيئة السيد / مساعد محمود العسعوسي بتكرمي صاحب السمو األمير بفوز 
الهيئة العامة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن تطبيق 

)كويت فايندر( للتطبيقات الذكية .
وحضر احلفل سمو ولي العهد الشيخ / نواف األحمد الصباح ورئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر 
األمناء  ورئيس مجلس  الدولة  في  املسئولني  وكبار   ، الــوزراء  ومعالي  املبارك 
الشيخة / عايده سالم العلي التي رحبت باحلضور وحتدثت عن أهمية اجلائزة 

في صناعة املعلوماتية ودورها في حتقيق التنمية .
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االجتماع العاشر للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية

الذكية  للبطاقة  التوجيهية  للجنة  العاشر  االجتماع  الكويت  دولــة  استضافت 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يومي 21- 22 أكتوبر 2014 برئاسة 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية متمثلة  في مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية بالوكالة ورئيس وفدها السيد / منصور أحمد املذن  ومبشاركة وفود 
من جميع الدول األعضاء واألمانة العامة ملجلس التعاون حيث أكد مدير عام 
الهيئة العامة للمعلومات املدنيـة بالوكـــالة السيد/ منصور احمد املـذن - خالل 
ترأسه االجتماع العاشر للجنة التوجيهية بدول املجلس على أهمية االستفادة 
من البطاقة املدنية الذكية ووضع تطبيقاتها في العديد من املجاالت ليستفيد 

منها جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
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الهيئة العامة للبيئة
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 الهيئة العامة للبيئة
  

رســــــمت الهيئة العامة للبيئة اســــــتراتيجية قائمة على ترســــــيخ املفاهيم البيئية 
احلديثة وادماجها بالبعد التربوي من خالل استثمار نظام التعليم بدولة الكويت 
الــــــذي يضم عددا من املناهج ذات التوجة البيئي والتي حتاكي أهمية احملافظة 
على البيئة بشتى صورها وقد قامت الهيئة العامة للبيئة باستثمار ذلك التعاون 
من خالل زيادة عدد محاضراتها مبختلف املراحل السنية مبدارس وزارة التربية 
واجلامعات اخلاصة واحلكومية اضافة الى اشتراكها بعدد كبير من الفعاليات 

التي تسلط الضوء على االهتمام بالبيئة . 
وقامت الهيئة خالل العام الدراسي بعقد نحو 190 محاضرة مبختلف املدارس 
واملشــــــاركة بنحو 90 فعالية اسهمت في ايضاح الصورة للمستفيدين من الطلبة 
والطالبــــــات حول البيئــــــة وأهميتها وكيفية احملافظة عليهــــــا من عدة منطلقات 
اجتماعيــــــة ودينيــــــة وركزت الهيئة فــــــي تواصلها مــــــع وزارة التربية على نوعية 
احملاضرات وتســــــجيلها وتوثيقها اضافة الى تشــــــكيل فرق بيئية بكل مدرســــــة 
)أصدقاء البيئة ( أو ) الشرطة البيئية ( األمر الذي كان له أبلغ األثر في حتقيق 
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اســــــتمرارية وزيادة التواصل مع املدارس وتزويدنا باألخبار واطالعنا على أهم 
املنجزات التــــــي تقوم بها املدارس وبخاصة في اســــــتثمار العمل على احلدائق 
املدرسية وتخضير الساحات الترابية وجمع مخلفات املدرسة بحاويات خاصة 

مصنفة حسب نوعية النفايات 

ومن أهم األنشـــطة التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة 
التربية :

اقامة محاضرات بيئية في املدارس احلكومية واخلاصة واملعاهد واجلامعات � 
إقامــــــة االحتفاالت باملناســــــبات البيئية احمللية واالقليميــــــة والعاملية في  � 

املدارس
عمل ورش عمل ومعارض بيئية في مختلف مدارس وزارة التربية لترسيخ  � 
املفاهيم البيئية كعملية اعادة تدوير النفايات وترشيد االستهالك والتقليل 
من اســــــتنزاف امليــــــاه على اعتبار أنهــــــا ثروة ناضبــــــة ومصدرها اخلليج 

العربي

تشــــــكيل فريق )أصدقاء البيئة ( أو العمل التطوعــــــي في املدارس للقيام  � 
بأنشطة بيئية مختلفة كاحملافظة على النظافة واالهتمام بزراعة الساحات 
الترابيــــــة وجتميــــــع النفايات الورقيــــــة لغرض إعادة تدويرهــــــا واالهتمام 

مبجتمعهم الصغير ونقل هذه الثقافة الى منازلهم
تنظيم حمالت تنظيف الشواطئ  واحلدائق العامة وحمالت توعية لرواد  � 
البر )الصحــــــراء ( خالل فترة التخييم وتقدمي مجموعة من املنشــــــورات 
والبوســــــترات التوعوية التي تدعو إلى احملافظة على التربة وكيفية عمل 

املخيم البيئي
تنظيــــــم زيارة طلبة املدارس الى مرافق الهيئــــــة العامة للبيئة مثل معرض  � 
البيئة الثابــــــت واحملميات الطبيعية واملختبــــــرات التحليلية لالطالع على 
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عمليــــــة جمع العينات وحتليلها وبعض االدارات الفنية املتخصصة بالتربة 
والهواء واملاء

مســــــابقة األبحاث العلمية البيئية التي تعممهــــــا وزارة التربية على جميع  � 
املناطق التعليمية وتتناول كل عام قضية بيئية معينة كالتصحر – االحتباس 

احلراري – الطاقة املتجددة – النفايات املنزلية وغيرها 
مسابقة املجسمات البيئية املصنوعة من النفايات كالبالستيك أو الكرتون  � 

أو املعادن والتشجيع على استخدام مواد معاد تدويرها 
عمل مســــــابقات حول أجمل مقالة بيئيــــــة أو قصة بيئية قصيرة أو أجمل  � 

صورة بيئية معبرة
أصدرت الهيئة مطبوعات تربوية مت توزيعها على مختلف املراحل السنية  � 

مبدارس وزارة التربية
اســــــتثمار التكنلوجيا احلديثة في التعاطي مع املشكالت البيئية وشرحها  � 

من خالل رسومات أو صور تتناسب مع املرحلة السنية
ومن أهم االعمال التي تقوم بها الهيئة حاليا هي تعزيز الشراكة املجتمعية  � 
وتوفيــــــر الغطاء القانوني للتجمعات الشــــــبابية الراغبة بالعمل البيئي من 
خالل اشــــــتراكهم بعدد من الفعاليات البيئية بدولــــــة الكويت اضافة الى 

دمجهم بعدد من احلمالت التطوعية 
واستقطبت الهيئة العامة للبيئة عددا من الطلبة املتميزين حيث اشتراكهم  � 
بعدد من املســــــابقات على مســــــتوى اخلليج من خالل امللتقيات الشبابية 
التــــــي تكون منظومة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وتشــــــارك 
فيهــــــا مجموعات ) خمســــــة طالب من كل دولة ( وذلــــــك لتبادل اخلبرات 
واستعراض االجنازات التي قام بها الشباب في احملافظة على البيئة وما 
هــــــي البيئة وما هي اجنح احللول لتطويرهــــــا واحملافظة عليها من خالل 

رؤيتهم 
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ادارة رصد السواحل والتصحر

ورشــــــة عمل لبناء القدرات ألعداد االستراتيجية وبرامج العمل الوطنية  � 
ملكافحــــــة التصحر بتاريــــــخ 16-17 نوفمبر  2014 مت اجناز  الورشــــــة 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للبيئة UNEP واللجنة الوطنية ملكافحة 
التصحر وجاري التنسيق واالعداد للورشة الثانية والتي تضمنت اسس 

اعداد االستراتيجية وبرامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر 
ورشــــــة عمل حقلية اعادة تأهيل النظــــــام البيئي الصحراوي في محمية  � 
الليــــــاح التي نظمها معهد الكويت لألبحــــــاث العلمية بالتعاون مع الهيئة 

العامة للبيئة بتاريخ 2014/3/5 .
االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر )17 � يونيو ( مت توثيق معلومات 
بيئية عن دراسة اجلدوى االقتصادية للنباتات الفطرية في دولة الكويت 
ومت االعالن عنها عن طريق موقع االتفاقية و عرضها باليوتيوب كاعالن 
مباشر و  بالتنسيق مع ادارة اليوتيوب بلغ عدد املطلعني و الزائرين على 
املوقع اكثر من عدد نصف مليون شــــــخص 534.000 على مستوى دولة 

الكويت ودول اخلليج العربية.
) املشاركة بيوم احلياة الفطرية لدول مجلس التعاون  )30 ديسمبر 2014 �

تقييم الوضع البيئي من خالل املسح امليداني للبيئة البرية من قبل إدارة  � 
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رصد الســــــواحل و التصحر - الهيئة العامة للبيئة خالل موسم التخييم 
2015/2014

إدارة التخطيط و تقييم املردود البيئي
 مشروع تعزيز نظام تقييم املردود البيئي في دولة الكويت بالتنسيق مع 

البنك الدولي
مت إصدار  الدليل االرشــــــادي لنظام تقييم املردود البيئي و االجتماعي  � 
فــــــي دولة الكويــــــت بالتعاون مع البنــــــك الدولي ومت التنســــــيق مع )28( 
جهــــــة حكومية والقطاع اخلاص بهدف حتســــــني كفــــــاءة وفعالية النظام 
بهدف تســــــهيل اإلجراءات للمســــــتثمر  احمللي ورفع صورة الكويت في 
احملافل الدولية حلماية البيئية وتسهيل التعامل املباشر مع االستثمارات 

األجنبية.
مت التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وتقليل اإلجراءات وتقليص الدورة  � 

املستندية للمشاريع.
مت تفعيــــــل مكتب الهيئة العامة للبيئــــــة في مركز اخلدمة املتكاملة التابع  � 

للهيئة العامة للصناعة.
مت التنســــــيق مــــــع بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بشــــــأن احلرف  � 
الصناعية التي ال تتطلب دراسة تقييم املردود البيئي وعددها 70 نشاط 

وحرفة.
مت تفعيــــــل الربط االلكتروني بــــــني الهيئة العامة للبيئــــــة والهيئة العامة  � 

للصناعة
تنظيم ورش العمل مبا يتعلق باختصاصات اإلدارة

ورشة عمل بخصوص الربط االلكتروني مع املكاتب االستشارية والهيئة  � 
العامة للصناعة خالل سبتمبر  ونوفمبر 2014

ورش العمل اخلاصة ببرنامج إدارة املشــــــاريع بالتنســــــيق مع مركز نظم  � 
املعلومات .
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رشة عمل النظرة العامة على الوضع البيئي ملشروع العقد : ه ط /140 � 
جسر الشيخ جابر االحمد الصباح 

ورشــــــة عمل تنظيم اجراءات املوافقات البيئية على املنشآت الصناعية  � 
بني الهيئة العامة للبيئة و الهيئة العامة للصناعة في يوليو 2014.

تنظيم املناطق الصناعية في دولة الكويت
قامت إدارة التخطيط وتقييم املردود البيئي ممثلة بقســــــم املشاريع الصناعية 
بتنظيــــــم توطني الصناعات القائمة واملقترحة فــــــي املناطق الصناعية في دولة 

الكويت كالتالي :
( - تنظيم منطقة أبو فطيرة - تنظيم  منطقة أمغرة الصناعية قطعة )13 �

منطقة العارضية الصناعية
مشروع تصميم وجتهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية  للقطعة  � 
)11( مبنطقة صبحان الصناعية و منطقة الشــــــدادية الصناعية بنظام 
)التصميم/ البناء( و منطقة الشعيبة الصناعية و متابعة وضع املنشآت 

في منطقة الصليبية الصناعية.
املوافقات البيئية للمشاريع :

  ) بلغ عدد املشاريع التي مت دراستها من قبل قسم املشاريع التنموية )165 �
مشروع تنموي.

بلغ عــــــدد املكاتب االستشــــــارية البيئيــــــة التي مت تقييمهــــــا و اعتمادها  � 
ومتابعتها )69( مكتب.

بلغ عدد اجلهات الرســــــمية فــــــي الدولة التي مت التنســــــيق معها ضمن  � 
برنامج الرقابة البيئية خالل عام 2014 ) 28( جهة.

بلغ عدد املشــــــاريع التي مت دراســــــتها من قبل قســــــم املشاريع الصناعية  � 
)134( مشروع صناعي.

بلغ عدد مشاريع اخلدمات و املرافق و مواقع املشاريع التي مت دراستها  � 
من قبل قسم التخطيط البيئي )156( مشروع.
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مؤسسة اخلطوط
اجلوية الكويتية
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مؤسسة الـخطوط الـجوية الكويتية 

أبرمت اخلطوط اجلوية الكويتية عقد شراء 10 � طائرات من شركة بوينج 
وبتوقيع  نهاية عام 2016م  تسليمها  ويبدأ    300ER-B777 من طراز 
هذا العقد تكون اخلطوط اجلوية الكويتية قد استكملت برنامج تطوير 

اسطولها لتتكامل كافة انواع الطائرات .

  � A320 قامت اخلطوط اجلوية الكويتية باستالم 7 طائرات من طراز
وثــالث طــائــرات مــن طــراز A330 مــن شركة ايــربــاص ويــأتــي استالم 
الطائرات ضمن صفقة حتديث االسطول التي بدأت في شهر ديسمبر 
وبذلك يصبح عدد  املؤجرة اجلديدة  الطائرات  اولى  باستالم  2014م 

الطائرات التي مت استالمها 10 طائرات . 

 ) � LOYAC( شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية بالتعاون مع منظمة لوياك
اطالعهم  طريق  عــن  للمنظمة  املنتسبني  الشباب  مــن  نخبة  بتأهيل 
مبشاركتهم في اخلدمات املقدمة للمسافرين في مطار الكويت الدولي 

بهدف تطوير خبراتهم وتنمية مكتسباتهم وصقل مواهبهم .
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قامت اخلطوط اجلوية الكويتية مبنح مكافآت ألعضاء الواحة كأول مرة  � 
في شهر فبراير الى نهاية مايو 2015م حيث مينح ركاب الدرجة االولى 
ورجال االعمال 40٪ والدرجة السياحية 30٪ زيادة باألميال احملتسبة 
للوجهة الى جميع اجلهات على منت اخلطوط اجلوية الكويتية كما قامت 

مبنح اعضاء نادي الواحة خصم 20٪ في شهر رمضان املبارك . 

شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية وكراعي وشريك فضي في النسخة  � 
الثانية من املعرض الهندي الدولي للسياحة والسفر وقد شارك باملعرض 
اكثر من 500 جهة من كافة ارجاء العالم والذين اشتملوا على هيئات 

سياحية دولية .
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بالتعاون مع شركة نفط الكويت ) KOC ( � مت افتتاح منطقة الوزن وقبول 
الركاب اخلاصة بالدرجة االولى ورجال االعمال وقاعة دسمان .

افتتاح مكتب املبيعات اجلديد الواقع في برج راكان . � 
اطلقت اخلطوط تطبيقها اخلاص بالهواتف الذكية واملتوفرة على أجهزة  � 

.KUWAIT AIRWAYS ابل وأندرويد حتت اسم
العمالء حيث فازت  العامة بخدمة  للعالقات  الكويت  املشاركة بجائزة  � 
العام  عن  الطيران  لقطاع  شركة  بأفضل  الكويتية  اجلوية  اخلطوط 

. 2015 -2014
الفوز بأفضل عارض خالل فعاليات املعرض العاشر للسياحة والسفر  � 

الذي نظمته شركة نفط الكويت ) KOC ( في ابريل 2015م .
املشاركة مع الهيئة االسالمية اخليرية العاملية بتسيير حملة اغاثة الى  � 

الشعب السوري الشقيق في لبنان.
م .  اعادة تشغيل محطتها في ) املدينة املنورة ( بتاريخ 2015/3/29 �

http://www. اسم  � اليوتيوب حتت  موقع  على  اخلاصة  القناة  اطــالق 
 .   youtube.com/kuwaitairways1954

للنقل  الدولي  لالحتاد   � 135 العمومية  اجلمعية  اجتماع  في  املشاركة 
اجلوي     ) االياتا ( عقدت في مدينة براغ التشيكية . 

شركة  برعاية  للطيران  االوســط  الشرق  مبؤمتر  واحلضور  املشاركة   � 
املسؤولية   : مــوضــوعــات  عــدة  تضمنت  التي  دبــي  فــي  منويك  هــوملــان 
 – الطيران  املؤثرة في خطوط  واملنافسة  التحكيم  اصول   – القانونية 
والنقاش   – االخــرى  واالقاليم  االوســط  الشرق  بإقليم  التامني  معيدي 

حول تأجير الطائرات التجارية .
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كاس  بطولة  لقب  لالسكواش  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  فريق  احــرز  � 
العالم لالسكواش للمرة التاسعة لشركات الطيران التي اقيمت مؤخرا 

في تايالند . 
 �   املشاركة والتنسيق مع جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتي في 

معرض يوم االستقالل الذي ينظم سنويا على أرض املعارض الدولية.
ابرام اتفاقية شراكة مع شركة اخلليج للتامني ملنح اعضاء نادي الواحة  � 
 viva – 5 ميل مقابل كل دينار كويتي ومع شركة االتصاالت الكويتية
منح اعضاء الواحة 3 ميل عند استخدام برنامج نقاط فيفا واتفاقية 
مع شركة هرتز لتأجير السيارات تتضمن منح اعضاء نادي الواحة 500 

ميل عند التأجير .   

املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
صدر أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية في 1976/10/1 وذلك باألمر 
العامـــة  املؤسسة  مبوجبه  أنشئت  وقد   1976 لسنة   )61( بالقانون  األميري 
تأمني  تطبيق  وبدأ  به،  الصادر  النظام  تطبيق  لتتولى  االجتماعية  للتأمينات 
احلكومي  القطاع  في  املدنيني  للعاملني  والوفاة  واملــرض  والعجز  الشيخوخة 
وفي القطاعيـــــن األهلي والنفطي اعتبارا من 1977/10/1، وأخذت التأمينات 
االجتماعية على عاتقها ضمان املستقبل املعيشي ألفراد املجتمع الكويتي بعد 
للقوانني التأمينية التي سجلت الكويت أسبقية في  تقاعدهم من العمل وفقاً 

اصدارها .
النشاط  ذوي  من  املواطنني  كافة  االجتماعية  التأمينات  نظام  يغطي  حيث 
في املجتمع أياً كان نوع العمل الذي يزاولونه، ومُتول ميزانيتها من اشتراكات 
التخفيف  وبهدف  للدولة،  العامة  واخلزينة  األعمال  وأصحاب  عليهم  املؤمن 
من أعباء املواطنني عند تقاعدهم وتوفير احلياة الكرمية لهم وحتقيق العدالة 
القانون رقم )110( لسنة  اهتمامها  لدائرة  املؤسسة  بينهم أضافت  واملساواة 
2014 واخلاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية 
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك، وقد نشر 
من  به  العمل  على  ونص   2014/8/10 في  الرسمية  باجلريدة  القانون  هذا 

. 2015/1/1

بيان إجمالي اخلاضعني للتأمينات االجتماعية خالل عام 2014
األعدادالبيـــــان

328941املؤمن عليهم املدنيني

84217أصحاب املعاشات املدنيني

22704أصحاب املعاشات العسكريني

106921  اجمالي أصحاب املعاشات

72878أعداد املستحقني
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التأمينية  اخلدمة  تطوير  على  دائــمــاً  املؤسسة  حتــرص  آخــر  صعيد  وعلى 
بهدف تقدمي خدمة مميزة جلمهور املراجعني من خالل توفير البيئة املناسبة 
للمراجعني واملوظفني ألداء اخلدمة بجودة عالية وبوقت قياسي عبر التجهيزات 

والتسهيالت املوجودة حالياً في املبنى الرئيسي والفـروع .
ألف   262948( قــرابــة  باملؤسسة  التأمينية  اخلــدمــة  إدارة  استقبلت  وقــد 
مراجع( خالل عام 2014  حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى الرئيسي للمؤسسة 
املؤسسة في غرناطة  املراجعني لدى فروع  بلغ عدد  )113123( مراجع، كما 

وضاحية مبارك العبدالله و برج التحرير )149825( مراجع .
 )214168( الهاتفية  اخلدمة  مركز  لدى  الهاتفي  االستفسار  حاالت  وبلغت 
استفسار، كما بلغ إجمالي الشهادات التي مت اصدارها )375919( شهادة منها 

)875( شهادة عن طريق خدمة التأمينات االلكترونية .
والعاملني في جميع  للمتقاعدين  أداء خدمتها  املؤسسة متيزت في  أن  كما 
التدريب  لكوادرها  قدمت  حيث  وأحدثها،  الوسائل  بأسرع  الدولة  قطاعات 
الالزم منذ انضمامهم للعمل بها وتطويرهم باستمرار ملالحقة احلداثة والتطور 

في تقدمي اخلدمات .

وفيما يلي نعرض لكم أهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية خالل عام 2014 :-

استضافة االجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات  � 
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد بدولة 

الكويت خالل الفترة من 27-28 اكتوبر 2014 .
الذي أقيم في جمهورية  املشاركة باملعرض اإلعالمي “الكويت في مصر”  �

مصر العربية خالل الفترة من 15-18 ديسمبر 2014 .
أقيم في قاعة سلوى صباح األحمد  الذي  املشاركة مبنتدى اجنــازات  � 
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والذي كان حتت رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية، خالل الفترة من 28-29 ديسمبر 2014 .

املشاركة مبعرض االستقالل 54 � الذي أقيم في أرض املعارض الدولية 
مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية كما قامت بتوزيع الهدايا واحللويات 

على جمهور املواطنني بهذه املناسبة .
املشاركة في الكرنفال الوطني )قائد االنسانية( الذي أقيم على شارع  � 
به  شاركت  والــذي   2015/2/26 املوافق  اخلميس  يوم  العربي  اخلليج 
العديد من اجلهات احلكومية وجمعيات النفع العام والقطاع اخلاص، 
وجاءت مشاركة املؤسسة في هذا الكرنفال مبركبة جتسد أهم اجنازات 

املؤسسة منذ نشأتها وخدماتها املميزة .
بتنظيم  املؤسسة  قامت  املجتمع،  في  املؤسسة  دور  تعزيز  سبيل  وفي  � 

برامج التأهيل اخلاصة بالكويتيني حديثي التخرج من خالل:
نظم  في مجال  التخرج  الكويتيني حديثي  وتأهيل  تدريب  »برنامج  أ- 

وتقنية املعلومات« ) الدفعة السادسة( 
الدفعة   ( التخرج«  حديثي  الكويتيني  القانونيني  تدريب  »برنامج  ب- 

الثامنة (
مؤقت   � Booth إلقامة  الكبرى  التجارية  املجمعات  في  مواقع  حجز 
للمؤسسة حيث تواجدت ملدة زمنية محددة )خمسة أيام في االسبوع 
وحتديث  اجلمهور  استفسارات  على  للرد  ومسائية(  لفترتني صباحية 

بياناتهم وتوزيع البروشورات التوعوية 
ملواكبة  وذلــك  املؤسسة  وموظفي  ملراجعي  باحتفالية  املؤسسة  قامت  � 
األعياد الوطنية مبشاركة الفرقة املوسيقية العسكرية وفرقة العرضة 
وتوزيعها  الهدايا اخلاصة  من  وتوفير مجموعة  الدفاع،  لوزارة  التابعة 
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على جميع العاملني واملراجعني وذلك مبساهمة منها في تعزيز الروح 
الوطنية .

وما  التأمينية  بحقوقهم  املواطنني  توعية  بهدف  توعوية  رسائل  نشر  � 
عليهم من إلتزامات للمؤسسة وفقاً لقوانني التأمينات االجتماعية، ومت 
نشرها في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت باإلضافة إلى الصحف اليومية 

األكثر انتشاراً .
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اإلدارة العامة
للطيران املدني
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اإلدارة العامة للطيران املدني

إدارة الشئون اإلدارية
تتمثل املهمة األساسية إلدارة الشئون اإلدارية بتقدمي الدعم الضروري لإلدارة 
العامة للطيران املدني ككل. وتعتبر املسئولة بصورة رئيسية عن إدارة املوارد 
والتطوير  والتدريب  بالتوظيف  اخلاصة  األمــور  كافة  على  وتشرف  البشرية 
الوظيفي واالنضباط وتبذل ما بوسعها لتوفير التدريب الالزم جلميع العاملني 
فيها مبا يضمن جودة أدائهم جلميع املهام املوكلة إليهم ويتم اإلشراف على تدريب 
التدريبية املتقدمة للموظفني  التدريب وتقام الدورات  األفراد بواسطة مكتب 
بالتعاون مع وزارات حكومية أخرى وكليات وجامعات محلية. وتغطي الكمبيوتر 
والبرمجة والعالقات اإلعالمية أما بالنسبة للتدريب التخصصي العالي مثل 
مراقبة احلركة اجلوية وهندسة النظم واإلشراف األمني وحتقيقات احلوادث 
بها  معترف  تدريبية  ملراكز  املوظفني  ابتعاث  فيتم  الطيران،  قانون  أو  اجلوية 
خارج البالد وفي عالم متزايد التعقيد، من املفيد معرفة آخر القواعد واللوائح 
التي تعتمد فيها اإلدارة العامة للطيران املدني على مشورة وخبرة مكتب الشئون 
مراجعة  القانوني  العمل  لفريق  الداخلية  الرئيسية  املهام  وتتضمن  القانونية 
ملفات القضايا واتخاذ اإلجراءات القانونية نيابة عن اإلدارة العامة للطيران 
املدني أو املرافعات الدفاعية في القضايا املرفوعة ضدها. كما يتولى املكتب 
اللوائح  العقود ذات العالقة باملطار لضمان توافقها مع  مراجعة جميع  أيضاً 
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االمتياز  أصحاب  أداء  مراقبة جودة  الوقت  نفس  وفي  باملناقصات،  اخلاصة 
بصورة منتظمة لضمان التزامهم باملقاييس الصارمة لإلدارة العامة للطيران 

املدني.
قسم العالقات العامة واالعالم 

يقوم القسم باإلشراف على اصدار مجلة مطار الكويت الدولي الدورية  � 
من  العديد  الــى  بــاإلضــافــة  الــدولــي  الكويت  ملــطــار  السنوي  والــكــتــاب 

املطبوعات االخرى .
في  الــعــامــة  االدارة  مــشــاركــات  جميع  وحتضير  بتنظيم  القسم  قــام  � 
االجتماعات اخلاصة واملعارض املختصة الدولية واحمللية وورش العمل 
الطائرات اخلاصة  ترتيبات حلفالت تدشني  والندوات وجتهيز جميع 
بشركات الطيران التي تهبط للمرة االولى أو بالشركات التي تسير خط 
لوجهات جديدة الى جانب تنظيم وتزين املطار باالحتفاالت الوطنية . 

مشاريع قسم تنفيذ املشروعات
نظام احلضور واالنصراف  � 
نظام الهويات و التصاريح � 

 � نظام األرشيف واملراسالت اإللكترونية
نظام املفقودات � 

املشاريع املنجزة في قسم املخطط الهيكلي
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الكويت  ملطار  الهيكلي  املخطط  لتحديث  االستشارية  اخلــدمــات  مشروع 
الدولي :

عنها  نتج  الهيكلي  املخطط  مستشار  بها  قــام  التي  للدراسات  نتيجة  � 
املشاريع التالية: )املدارج - مدينة الشحن اجلوي - املشاريع االستثمارية 
- مواقف طائرات االسطول االميري - إنشاء برج مراقبة جديد في 
والــرادار واالرصاد  الدولي - مشاريع االجهزة املالحية  الكويت  مطار 
اجلوية - مشروع مترو الكويت - انشاء مبنى طيران عام جديد - نقل 
محطات  انشاء   - جديد  موقع  الى  العسكرية  املبارك  عبدالله  قاعدة 
اطفاء جديده في مطار الكويت الدولي - انشاء محطات كهرباء جديدة 
املياه - دراســة املجال اجلوي - وضع اخلطط  باإلضافة الى مصادر 
املشروع عام  االنتهاء من  الكويت مركز مالي وجتــاري( وقد مت  جلعل 

.2013
 2005 الهيكلي  املخطط  مشاريع  لتنفيذ  املشاريع  إدارة  خدمات  مشروع 

في مطار الكويت الدولي
يهدف هذا املشروع على تطوير مطار الكويت الدولي من خالل التعاقد  � 
في  اجلــديــدة  املشاريع  إلدارة  الطيران  مجال  في  عاملي  مستشار  مع 
الدولية  والقوانني  للنظم  اتباعها  من  والتأكد  الدولي  الكويت  مطار 
)املشاريع  للطيران وعليه فإن املشروع مختص بإدارة املشاريع التالية: 
في  املـــدارج  وانــشــاء  تطوير  من  الــدولــي  الكويت  مطار  في  احلكومية 
املطار- مشروع مبنى الركاب اجلديد ومرافقه- مشروع مبنى الركاب 

املساند ومرافقه(، وما زال املشروع قائم وجاري تكملة أعماله.
تصميم وتنفيذ وصيانة مبنى املرصد اجلوي اجلديد في مطار الكويت 

الدولي:
مت إنشاء مبنى رصد جديد يتوافق مع املتطلبات الدولية في هذا املجال.  � 
حالة املشروع: مت االنتهاء من تنفيذ املشروع واالنتهاء من فترة الصيانة 

وذلك بتاريخ )2014/7/7( 
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ادارة النقل اجلوي 
مراقبة النقل اجلوي لعمليات الطيران 

الكويت  مطار  في  عاملة  تشغيل عدد 50 � شركة طيران  على  املوافقة 
الدولي وتشغيل عدد 179 رحلة اضافية .

املوافقة على اصدار 45 � تصريح سنوي للطائرات احلكومية والعسكرية 
واخلاصة وعدد 582 تصريح للطيران العام وعدد 128 تصريح لعبور 

اجواء الكويت . 
بلغ عدد الشكاوي املقدمة لإلدارة 103 شكوى وقد مت انهاء41 � شكوى.

اصدار املوافقة على عدد 27 مكتب سياحة وسفر جديد وجتديد 53 � 
لشركات  مكتب  و5  جوي  مكتب شحن   11 منها  وسفر  سياحة  مكتب 

الطيران .
املــغــادرون والــقــادمــون ) 4403220 � ( وعــدد حركة  الــركــاب  بلغ عــدد 
الشحن اجلوي ) 79560233( وعدد الطائرات القادمة واملغادرة بلغت 

 .)41005 (
مراقبة النقل اجلوي للعالقات الدولية :

عقد مباحثات ثنائية بني سلطات الطيران املدني الكويتي والسوداني  � 



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)355(الكتاب السنوي الثامن واألربعين

2015 - 2014

من 9-10 فبراير 2015م 
الكويت ودولة  مت عقد جولة مباحثات بني سلطات الطيران في دولة  � 

االمارات العربية املتحدة في 1 ابريل 2015م 
مطار  في  العاملة  الطيران  لشركات  التأمني  رســم  تعميم  اصــدار  مت  � 

الكويت الدولي .
تنظيم دورة » مقدمة في صناعة النقل اجلوي« ملوظفني النقل اجلوي  � 

للعالقات الدولية .
 – مت اعداد التقارير التالية ) قانون حتويل الكويت الى شركة مساهمة  �
خطر طيران االمارات على  2014م العام األسوأ في عالم الطيران – 

اخلطوط اجلوية االمريكية (.
عقد االجتماع السابع للجنة النقل اجلوي باألمانة العامة ملجلس التعاون  � 

اخلليجي من 1-11مارس 2015م بالرياض .
اجتماع فريق عمل حماية املستهلك واالجتماع الرابع والثالثون للجنة  � 
النقل اجلوي بالهيئة العربية للطيران املدني من 16-18مارس 2015م 

الرباط .
االجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للطيران املدني باألمانة العامة  � 

ملجلس التعاون اخلليجي في 29ابريل 2015م بدولة قطر . 
ادارة سالمة الطيران 

الطيران  لسالمة  االقليمية  للمجموعة  الثالث  االجتماع  استضافة  � 
  RASG

خارج  الطيران  بسالمة  خاصة  ومــؤمتــرات  اجتماعات  فــي  املشاركة  � 
الكويت عدد ) 8( .

عمل عدد 12 دورة تدريبية خارج الكويت وعدد 5 � دورات تدريبية داخل 
الكويت . 

اصدار وجتديد شهادة صالحية الطيران عدد 40 � .
على  سنوي  وتدقيق   � 48 عــدد  الطيران  سالمة  على  تفتيشية  عملية 



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)356(

2015 - 2014

املشغلني اجلويني وشركات الصيانة الوطنية عدد 4 واالجنبية عدد 22.
التحقيق في الوقائع من قبل جلنة البالغات االلزامية عدد 94 � والتحقيق 

خارج الكويت عدد 1 .
تسجيل عــدد 3 طــائــرات فــي سجل الــطــائــرات والــغــاء عــدد 2 � طائرة 

واستالم عدد 3 طائرات جديدة الصنع.
 - جــوي 106 � وناقل  )طيار جتــاري  ترخيص  اصــدار وجتديد وحتديث 
مهندس طــيــران 49- شــهــادة مــرحــل جــوي 25- شــهــادة طــاقــم كبينة 

للطيارين 152- للمضيفني 783( . 
املشغلني  لطياري  والتدريب  االخــتــبــارات  اداء  لتقدمي  ميدانية  زيــارة  � 
التدقيق السنوي على شركات املشغلني  اجلويني املعتمدين عدد 45 – 

اجلويني الوطنية عدد 3.
العبور فوق االجــوار عدد  او  للهبوط  الالزمة  الفنية  املوافقات  اصدار  � 

35- جتديد شهادة نقل مواد خطرة عدد3 .
الــتــعــديــالت الــتــي مت اجنــازهــا عــلــى انــظــمــة ســالمــة الــطــيــران املدني  � 
على اصــدار عدد NPA 2 لعام 2014م واصــدار عدد NSPA 5 لعام 

2015م.
مشروع حتديث أنظمة سالمة الطيران املدني الكويتية مع هيئة الطيران  � 

 . CAAI املدني البريطاني الدولي
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الهيئة العامة
لشؤون الزراعة

والثروة السمكية 
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية 

أوال : اجنازات قطاع الثروة النباتية :

ادارة االرشاد الزراعي

( جولة ارشادية حلدائق املواطنني واجلهات احلكومية  تنفيذ عدد ) 272 �
 – الفروانية  –اجلهراء-  )العاصمة- حولي  الكويت  جلميع محافظات 

االحمدي- مبارك الكبير ( .
الزراعية  املــجــاالت  جميع  فــي  تثقيفية  محاضرة   ) � 22  ( عــدد  تنظيم 
املختلفة للمواطنني واملزارعني ومربي الثروة احليوانية والداجنة ومربي 

االسماك وملوظفي الهيئة .
( دورة تثقيفية وتدريبية للمواطنني وملوظفي الهيئة . عقد عدد)23 �
( محاضرة في املدارس خالل املناسبات الزراعية . القاء عدد )11 �

الزراعية  املجاالت  حول  لالستفسار  مكتبية  زيــارة   ) عـــدد)655 � تنفيذ 
املختلفة .

( اتصال هاتفي من املهتمني واملواطنني لالستفسار  استقبال عدد )711 �
في املجاالت الزراعية املختلفة . 

( زيارة مدرسية للمحميات في الهيئة . استقبال عدد )1 �
( مخطط حلدائق املواطنني واجلهات احلكومية . تنفيذ عدد )23 �

نباتي-   ( الزراعية  املجاالت  جميع  في  علمي  مقال   ) � 78( عــدد  نشر 
حيواني- سمكي- جتميلي ( . 

( رسالة ارشادية في الصفحة االلكترونية للهيئة . نشر عدد )35 �
( معرض زراعي .  حضور عدد )1 �
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ادارة البحوث واملشاتل الزراعية :

أ. وحدة الزراعة احلقلية :
مت جتربة تقييم زراعة خمس أصناف من نبات الفيتيفار حتت الظروف  � 

املناخية  لدولة الكويت .
مت جتربة تقييم اداء النمو ملجموعة من نباتات الفواكة االستوائية حتت  � 

الظروف املناخية لدولة الكويت.
والبطاطس حتت  والبرتقال  املوز  النمو ألشجار  اداء  تقييم  مت جتربة  � 

الظروف املناخية لدولة الكويت.

ب. وحدة الزراعة احملمية : 
الهولندي حتت ظروف  ( اصناف مختلفة من اخلس  جتربة زراعــة )4 �

تقنيات الزراعة 
جتربة ادخال وتطوير تقنية الزراعة بدون تربة في الزراعة بدولة الكويت  � 
بالتعاون مع املركز الدولي لالنتاج الزراعي باملناطق اجلافة )ايكاردا( .

جتربة ادخال واكثار اصناف متنوعة من نباتات الزينة وزهور القطف  � 
النادرة . 

ج. وحدة الزراعة النسيجية  :
اكثار النباتات املثمرة عن طريق الزراعة النسيجية مثل املوز والفاكهة  � 
الى  اضافة  اصناف  بعدة  البلح  ونخيل  بالبيتايا  املسمى  االستوائية 

االناناس والتوت 
 � اكثار الزهور النادرة عن طريق الزراعة النسيجية مثل زهور اجلوري 

وزهور األمارالس وزهورالفريزيا واالنتوريوم .
اكثار النباتات الفطرية  واملهددة باالنقراض بالتعاون مع مراقبة النباتات  � 

الفطرية مثل : العلندا، أشجار الفتنة ، العرفج، األرطي .
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 ادارتي الوفرة والعبدلي  

العبدلي الزراعية . حصر شجر النخيل لعدد 940 مزرعة –  �
العبدلي الزراعي . حصر الدعم النباتي لعدد 3448 مزرعة –  �

مزرعة  -  العبدلي الزراعي . حصر اعالف لعدد 916 �
العبدلي الزراعية . اعداد كشف عمالة لعدد 490 مزرعة –  �

العبدلي الزراعية . اعداد كشوف فنية لعدد 1900 مزرعة –  �
مت زراعة 10 آالف شتلة سدر – 10 آالف شتلة زيتون – 30 � ألف شتلة 
كوناكابرس – 500 شتلة مببر – 1000شتلة صفصاف – 1500 شتلة 
نيم – 2000 شتلة مجنونه – 700 شتلة صبار – 6000شتلة واشنتونيا 

– 2000 شتلة سلم – انتاج 500 دفلة .

زراعة عدد 10 � شبرات بأصناف مختلفة من اخلضروات .
. القيام باعمال الفحص الفني والرش لسوسة النخيل على الوجه االمثل �

ادارة القسائم الزراعية 

مزرعة -  عدد مزارع  دعم النخيل ) اجمالي عدد مزارع النخيل 1753 �
النخيل املرحلة للصرف 934 مزرعة - عدد مزارع النخيل الغير مرحلة 

632 مزرعة (.

الدعم النباتي ) اجمالي عدد مزارع الدعم النباتي خالل الفترة االولى  � 
1040 مزرعة والفترة الثانية 561 مزرعة والثالثة 848 مزرعة – اجمالي 
عدد مزارع الدعم النباتي املرحلة للصرف الفترة االولى 503 والثانية 
االولى  للمرحلة  223مزرعة  مرحلة  والغير   – 396مزرعة  253والثالثة 

و80 للمرحلة الثانية و198 للمرحلة الثالثة( 
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ثانيا : الثروة احليوانية :

استحداث مركز االنذار املبكر لالمراض احليوانية العابرة . � 
م2 �   1250 مبساحة  قسيمة   321 عــدد  االبــل  قسائم  توزيع  استكمال 

للواحدة .
توزيع قسائم تربية اخليول العربية االصيلة عدد 81 � قسيمة مبساحة 

10000م2 للقسيمة الواحدة .
العمل على استكمال قسائم تربية االغنام مبا يقارب من 100 � قسيمة 

مبساحة 1250 م2 للواحدة في منطقة كبد .
الشركات  على  للواحدة  50000م2 �  مبساحة  قسيمة   320 عدد  توزيع 
في منطقة العبدلي لتربية وتسمني االغنام وزراعة االعالف اخلضراء 

بهدف رفع نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء .
توزيع عدد 46 � قسيمة مبساحات مختلفة للشركات املتخصصة لتربية 
االبقار وانتاج احلليب وتسمني العجول بهدف رفع نسبة االكتفاء الذاتي 

من احلليب الطازج ومنتجات اللحوم احلمراء مبنطقة كبد .
توزيع قسائم الدواجن ) الدجاج الالحم ( � 

تثبيت موقع حديقة احليوان الكبرى مبساحة ) 1400000 ( متر2 � غرب 
اجلهراء .

ثالثا : قطاع الثروة السمكية :

دارة تنمية املوارد السمكية : ا. 1

االنتهاء من مخطط التوسعة للمفرخ الوطني ومناقشة اعمال الصيانه  � 
اخلاصة به .

ارشاد املراجعني واملربني حول الطرق الصحيحة لتربية االسماك . � 
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املناسبات  في  مدرسية  ومشاركات  وتلفزيونية  صحفية  لقاءات  عمل  � 
الوطنية .

حضور مؤمترات وورش عمل داخلية وخارجية واجتياز دورات تدريبية  � 
لعدد من املوظفني .

ادارة الرقابة البحرية : 2 .

مت طرح مناقصة العادة تأهيل وصيانة الدوريات . � 
االنتهاء من مناقصة توريد وصيانة القوارب البحرية و شراء حوامة. � 

ارسال  محطات   � 4 عــدد  وتشمل  الالسلكي  شبكة  وتشغيل  توريد  مت 
واستقبال .

وضع خطة ملوسم صيد الروبيان ومت تطبيق الدراسات اخلاصة بالصيد  � 
وتطبيق مخرجات دراسة صيد االسماك القاعية ) الصيد بالقراقير(.

ادارة تراخيص الصيد:  3 .

- اصدار ملفات  بلغ عدد ) الغاء هوية صيد 48- استبدال محرك 63 �
جديدة سفن وطراريد وحظور 2- اصدار هويات صيد 871( . 

رابعا: اجنازات قطاع الزراعة التجميلية :

ومنتزهات  احلدائق  على  للحفاظ  توعوي  برنامج  واعــداد  دراســة  مت  � 
الهيئة .

املكاتب  مــن  املقدمة  للعروض  والفنية  املالية  الــدراســة  مــن  االنــتــهــاء  � 
االستشارية للمشاريع التالية :

)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  1 .
النويصيب ( .
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)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  2 .
الزور – الوفرة (

طريق  مختلفة)  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  3 .
ميناء عبد الله- الوفرة (

)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  4 .
الساملي (.

مشروع حتريج ام الهيمان  5 .
والتصميم واالشـراف على احلـدائق املخصـصة  الدراسة  مشروع  6 .
N - O املــشــاركــة مبــعــرض االســتــقــالل بـــأرض املــعــارض الدولية 

مبشرف.
الوطنية  االعــيــاد  مبناسبة  الكويت  تلفزيون  باحتفالية  املشاركة  7 .

بساحة العلم .
املشاركة مبعرض الصحة والبيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت. 8 .

املشاركة في فعاليات كويتي وافتخر  9 .
املشاركة في اسبوع التخضير باملدارس . 10 .

مشاريع اخلطة اخلمسية الدارة التحريج واملراعي :
املناطق  فــي  املــراحــل  متعددة  الــريــاح  مــصــدات  وتصميم  دراســـة  1 .

الشمالية والغربية بدولة الكويت 
دراسة وتصميم وتطوير مشروع مخيمات الربيع وانشاء منتزهات  2 .

صحراوية .
دراسة وتصميم وزراعة مناطق رعوية منوذجية . 3 .

مشروع حتريج ام الهيمان البيئي  4 .
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الوحدات العلمية
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جامعة الكويت
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جامعة الكويت 

من أهم األحداث واإلجنــازات واألنشطة التي شهدتها جامعة الكويت  � 
املالية  2014- 2015 وما يلي ذكره من هذه اإلجنازات  خالل السنة 
يعكس رؤية جامعة الكويت التي تتمثل في سعيها إلى تقدمي تعليم متميز 
واملساهمة في إنتاج املعرفة وتطويرها ونشرها وتأهيل املوارد البشرية 

لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات املجتمع.  

متثلت اإلجنازات واألحداث العديدة التي شهدتها جامعة الكويت عام  � 
2015/2014  في حصول أساتذة اجلامعة وطلبتها على جوائز علمية 
محلية وعاملية عديدة وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات أكادميية وبحثية 
التخصصات  في مختلف  ومعارض  وإقامة مؤمترات   ، املستوى  عالية 

وفي جميع كليات اجلامعة.

 كما شهدت اجلامعة في عام 2014 � توسعاً واضحاً في البنية التحتية 
من خالل مشروع بناء مدينة صباح السالم اجلامعية.  مت تشكيل جلنة 
إلنشاء كلية الزراعة كما مت إنشاء كلية جديدة هي كلية الصحة العامة 
وتتبع مركز العلوم الطبية، والتي ستؤدي دورا هاما في التدريب املهني 
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في مجال الصحة العامة في الكويت، وستمنح الكلية درجة البكالوريوس 
واملاجستير في الصحة العامة  

الراغبني  الطلبة  أعداد  ازدياد  التغلب على موجة  استطاعت اجلامعة  � 
في االلتحاق باجلامعة من خالل توظيف أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
األكادميية املساندة، وتوفير مساحات إضافية للتدريس وتطوير اجلداول 

الدراسية.

إنشاء قسم وبرنامج البكالوريوس في علوم البحار تابع لكلية العلوم، وبدأ  � 
العمل به في مركز علوم البحار ليضيف حرما جامعيا جديدا بالفنطاس 

و إنشاء قسم جديد للغة الفرنسية وثقافاتها في كلية اآلداب .

إقامة املؤمتر األول لكلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت حتت شعار  � 
»نحو مجتمع مستدام« مبشاركة  نخبة من الباحثني من كندا والواليات 
اخلليج  دول  ومــن  ونيوزلندا  واستراليا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة 
لعرض آخر املستجدات في مجاالت علوم وإدارة التقنية البيئية وعلم 

الغذاء والتغذية وعلوم اضطرابات التواصل .

جامعة الكويت استضافت جنل رئيس جمهورية كوبا البروفيسور فيدل  � 
العلوم في مجتمع  ألقى محاضرة عن دور  الذي  باالرت  دييز  كاسترو 
املعلومات حتت عنوان »التحديات في مجال العلوم واالبتكار من أجل 

التنمية: التجربة الكوبية«.

رئيس الوزراء البريطاني األسبق السير جون ميجور زار جامعة الكويت  � 
وشارك في الندوة األولى من ندوات ديكسون السنوية بعنوان »العالقات 
البريطانية الكويتية: تاريخياً وحاضراً ومستقباًل« التي نظمتها سفارة 
اململكة املتحدة في الكويت، وأقامتها وحدة الدراسات األوروبية اخلليجية 
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في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت. 

كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت متمثلة بقسم هندسة البترول  � 
الكويت وقسم هندسة  توتال  تعاون مشترك بني شركة  اتفاقية  وقعت 

البترول.

كلية العلوم الطبية املساعدة نظمت يوم امللصق الطالبي السابع مبشاركة  � 
91 بحثا.

فيالدلفيا  مهرجان  في  لها  مشاركة  اول  في  حصدت  الكويت  جامعة  � 
للمسرح اجلامعي العربي احلادي عشر في األردن على خمس جوائز 
والفنية  الثقافية  االنشطة  إلدارة  التابع  املسرح  نشاط  مشاركة  عبر 
 )  .. إلــى  ) رسالة  وذلــك عن عــرض مسرحية  الطلبة،  بعمادة شــؤون 
من تأليف وإخراج نصار النصار ومتثيل الطلبة: عثمان الصفي، دعيج 
العطوان، ناصر الكندري، جراح الدوب، فاضل النصار، ماجد البلوشي، 

ميثم احلسيني.

بعنوان  للطفل  األول  السنوي  امللتقى  نظمت  االجتماعية  العلوم  كلية  � 
»طفولة في أمان« الذي عقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا حلماية 

الطفل بوزارة الصحة ومكتب اإلمناء االجتماعي.

كلية العلوم حصلت على املركز الثاني في مسابقة البرميل اإلمبراطوري  � 
AAPG-IBA )في تخصص جيولوجيا البترول( على مستوى جامعات 

الشرق األوسط.

فوز قسم النشر اإللكتروني بإدارة العالقات العامة واإلعالم باجلامعة  � 
بدرع احلكومة االلكترونية العربية وحصوله على جائزة أفضل منصة 
تفاعلية ) تويتر( عن فئة مواقع الهيئات واملؤسسات الرسمية بالكويت.
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الهندسي  التصميم  مشاريع  معرض  أقامت  والبترول  الهندسة  كلية  � 
 91 تضمن  والــذي  والبترول  الهندسة  كلية  لطلبة  والعشرين  السادس 
للبتروكيماويات  ايكويت  مشروعا مبشاركة 357 طالبا وطالبة وشركة 

تتبنى املشاريع الطالبية.
الكويت  بجامعة  احلاسوب  وهندسة  علوم  كلية  عميد  العلمي  الباحث  � 
للمياه  العربي  الــوزاري  املجلس  بجائزة  يفوز  العنزي  فواز شخير  أ.د. 

للعمل الرائد.
شركة االتصاالت الكويتية فيفا وقعت اتفاقية تعاون مع كلية الهندسة  � 
وتطوير  التعليم  قطاع  حــول  االجتماعية  مسؤوليتها  ضمن  والبترول 

الشباب.
كاظم  د.  الصباح هنأ  األحمد اجلابر  الشيخ صباح  البالد  أمير  سمو  � 
ودوره  الطبية  اجنازاته  عن  البريطانية  اإلمبراطورية  بوسام  بهبهاني 
املتميز وما حققه من اجنازات في املجال الطبي خالل استقباله بقصر 

بيان.



الكتاب السنوي الثامن واألربعين

)373(الكتاب السنوي الثامن واألربعين

2015 - 2014

صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  اســم  تطلق  القدس  جامعة  � 
االحمد على فوج اخلريجني ال33 من طلبتها.

وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د. عبد احملسن املدعج أصدر  � 
قرارا بإنشاء قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة الكويت.

البترول أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز التميز في  مؤسسة  � 
اإلدارة التابع لكلية العلوم اإلدارية لتنفيذ املشروع الوطني تعيني وتوطني 

املعرفة اإلنتاجية في املؤسسات العامة في الكويت 
التعليم  جامعة الكويت استضافت االجتماع العشرين للجنة مؤسسات  � 
العالي بدول اخلليج العربية خالل الفترة من 13 – 15 أكتوبر 2014. 

 � 2014 املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  جائزة  تسلمت  الكويت  جامعة 
التي ينظمها سنويا االحتاد الدولي لالتصاالت في جنيف عن مشروع 
اجلائزة  وتسلمت  االلكترونية  العلوم  بفئة  بعد  عن  االلكتروني  املجهر 

نائب مدير اجلامعة أ.د. فريال بوربيع.

جامعة الكويت في املرتبة 11 � عربيا: ضمن تصنيف مؤسسة أمريكية 
االبتكار في  ( خــالل قمة  العاملية  ريــبــورت  وورلــد  آنــد  نيوز  يو إس   (

الدوحة.

بحضور  وثقافاتها  الفرنسية  اللغة  قسم  بإنشاء  احتفلت  اآلداب  كلية  � 
امللحق الثقافي الفرنسي.

الطالب عبد الرحمن احلصان من قسم هندسة البترول بجامعة الكويت  � 
وفريقه املكون من 6 طالب من مختلف اجلامعات العاملية حصلوا على 
أقيم في  الذي  االديبيك  الثاني ضمن فعاليات مؤمتر ومعرض  املركز 

العاصمة االماراتية أبو ظبي.
لدراسة  اآلداب  وكلية  الفساد  مكافحة  هيئة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  � 
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انتشار الفساد في الكويت وفق ملؤشرات الدولية املعتمدة. 
االحتاد  تأسيس  على  عاما  مــرور 50 �  احتفالية  رعى  العهد  ولي  سمو 

الوطني لطلبة الكويت.
في  والتطوير  البحث  مجال  في  تعاون  اتفاقية  وقعت  الكويت  جامعة  � 

صناعة النفط والغاز مع شركة نفط الكويت.
عمادة شئون الطلبة رحلة للطالبات املتفوقات من مختلف كليات جامعة  � 

الكويت إلى جمهورية سنغافورة.
الوفد  حضر   ) � JPLمختبر(  )NASA( ناسا  وكالة  من  رسمية  بدعوة 
الكويتى والذي ترأسه الدكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة 
خالد  هالة  والدكتورة  فرحان  أمينة  والدكتورة  العلمي  للتقدم  الكويت 
االحتفالية  الكويت  بجامعة  العلوم  كلية   – الفيزياء  قسم  من  اجلسار 
لقياس  نوعه  من  الفريد   )SMAP( الصناعى  القمر  بإطالق  اخلاصة 
رطوبة التربة عن بعد بواسطة موجات امليكروويف الكهرومغناطيسية.

كلية الصيدلة افتتحت مؤمترها اخلامس حول مرض السرطان، حيث  � 
مت بحث آخر املستجدات حول تطوير أدوية مرضى السرطان من البحث 

إلى التطبيق. 
العلوم االجتماعية أقامت ملتقى التطوير الثالث لقسم علم النفس. � 

بجائزة  الفائزين  لتكرمي  حفل  أقامت  الكويت  بجامعة  العامة  األمانة  � 
التميز اإلداري.

 � كلية العلوم اإلدارية وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية إجناز الكويتية.
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه  � 
على  العليا  والــدراســات  اجلامعية  اإلجــازة  توزيع شهادات  رعــى حفل 

خريجي اجلامعة املتفوقني للعام اجلامعي 2014/2013 الدفعة 44.
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله رعى  � 

احلفل املوحد للخريجني للعام اجلامعي 2014/2013 الدفعة 44.
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الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي 

والتدريب
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الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب

تتوقف  ال  حثيثة  بجهود  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  تسعى   
إلى حتقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها وهي توفير األيدي العاملة الوطنية 
واملدربة، التي تلبي احتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد من 
خالل تطبيق سياسة القبول التي تسهم في التحاق الشباب الكويتي مبختلف 
مسارات التعليم التطبيقي والتدريب وتفعيل كافة السياسات التعليمية والتدريبية 
التي تتبناها الهيئة وفقا للظروف العامة والدور املجتمعي لها، أخذاً باالعتبار 
حتقيق التوجهات العامة خلطة التنمية وأهداف برنامج عمل احلكومة ومراعاة 
الطاقة االستيعابية ما أمكن في توزيع املقبولني على الكليات واملعاهد لتلبية 
احتياجاته من خريجي  العمل وما يحمله من متغيرات حتكم  متطلبات سوق 

الكليات التطبيقية واملعاهد التدريبية.
ويبلغ اجمالي أعداد الطلبة املقيدين بكليات الهيئة العامة  للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 2014-2015 ) احصائية شهر مايو 2015( 35353 
طالب وطالبة، واجمالي أعداد الطلبة املقيدين في املعاهد التدريبية والدورات 
التدريبية اخلاصة للعام التدريبي 22728 متدرب ومتدربة أما أعداد الطلبة 
اخلريجني من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفصل الدراسي 
الطلبة  ، واجمال اعداد  العدد 4364 خريج وخريجة  بلغ اجمالي  األول فقد 
اخلريجني من املعاهد التدريبية والدورات اخلاصة التدريبية للفصل التدريبي 

األول 1167 خريج وخريجة.
عام   في  والــتــدريــب   التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إجنـــازات  أهــم   <

2015/2014 ما يلي : 

 � قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باإلعالن عن حاجتها 
ألعضاء هيئتي التدريب والتدريس لسد النقص وبلغ عدد املعينني حتى 
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شهر يونيو 2015م )90( عضو هيئة تدريب وتدريس. 
 ) � 349( اخلــارج  من  واملتقدمني  الهيئة  منتسبي  من  املبتعثني  عدد  بلغ 
مبتعث حتى يونيو 2015 م )  53 مبتعث للحصول على درجة املاجستير 
- 99 مبتعث للحصول على درجة الدكتوراه -  197 مبتعث للحصول 

على درجتي املاجستير والدكتوراه(.
تطبيق نظام امليكنة في العمل ونظام اإلدارة اإللكتروني وربطه بجميع  � 
في  للتسجيل  التقدم  أن  ذلــك  على  مثال  وأبــرز  احلكومية  املؤسسات 
للتعليم التطبيقي والتدريب يتم عن طريق ادخال الرقم  العامة  الهيئة 
املدني دون احضار أي اوراق أخرى، و نظام األرشفة اإللكتروني اإلداري 
لتسيير العمل والنظام املالي اإللكتروني الذي يساهم بإجناز العمل بكل 

دقة ويسر.

عمل رحالت للطلبة املتفوقني من كليات ومعاهد الهيئة  إلى خارج دولة  � 
الكويت، حيث نظمت العمادة رحلة إلى العاصمة األملانية ) برلني ( اطلع 
والسياحية  التاريخية  واملواقع  املتاحف  اهم  على  الطلبة  وفد  خاللها 

للدولة كما زار الوفد بعض املؤسسات التعليمية املناظرة  للهيئة.
مت تدشني نظام Office 365 � ) نظام متكامل خلدمة البريد االلكتروني 
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بشكل  بالتواصل  املستخدم  متكن  عالية  تخزينية  مساحة  يوفر  حيث 
أفضل مع الزمالء والطلبة بواسطة أدوات التواصل واملراسلة الفورية 

الى الشبكات االجتماعية ومؤمترات الفيديو ( . 
املهندسني  جمعية  مع  بالتعاون  للشباب  األول  الروبوت  معرض  تنظيم  � 
الدراسات  بكلية  االلكترونية  الهندسة  تكنولوجيا  وقــســم  الكويتية 
 ، الشباب  لشئون  الدولة  وزارة  من  وبدعم  للهيئة  التابعة  التكنولوجية 
شارك باملعرض عدة جهات منها جامعة الكويت ومركز صباح االحمد 
الكويت  في  االمريكية  واجلامعة  اكادمييا  وجريدة  واالبــداع  للموهبة  
االوسط  الشرق  وجامعة  الكويتية  املهندسني  وجمعية  التربية  ووزارة 

االمريكية واجلامعة العربية املفتوحة.

»الصناعة  مؤمتر  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  نظمت  � 
املصرفية اإلسالمية » على مسرح كلية التربية االساسية حيث يهدف 
املجتمع  مؤسسات  على  واالنفتاح  التواصل  ضــرورة  إلــى  املؤمتر  هــذا 
املدني على كافة األصعدة مبا يصب في صالح الكويت، حيث يلعب دورا 
اجتماعيا كبيرا لفتح آفاق التواصل بني الهيئة واملؤسسات االقتصادية 

من جهة أخرى.
بالتعاون مع البنك الصناعي، نظمت »حاضنة الشويخ احلرفية« التابعة  � 
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للعمل  )املبادرين  معرض  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة 
احلرفي( باحلاضنة ومنتسبي املعاهد التدريبية بالهيئة  وذلك في مجمع 
االفنيوز ، حيث يأتي هذا املعرض في اطار دعم الشباب واستمالتهم 
نحو العمل التجاري احلر واقامة املشروعات الصغيرة اخلاصة بهم مبا 

يعود بالنفع عليهم ومستوى التنمية في البالد.
  » � ATD 2015« شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مؤمتر

والذي مت تنظيمه في الواليات املتحدة األميركية.
مثل مكتب العالقات العامة واإلعالم الهيئة في مهرجان  »كويت السالم  � 
– امارات الوفاء« والذي أتى تزامنا مع االحتفال باليوم الوطني االماراتي 
وفوزها بتنظيم اكسبو 2020، وأتت هذه املشاركة انطالقا من حرص 
الكويت  دولة  بني  والثقافية  التعليمية  العالقات  دور  ابراز  على  الهيئة 

ودولة االمارات العربية املتحدة. 
وامللتقى  باملعرض  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  شاركت  � 
وذلــك ضمن  العربية  بجمهورية مصر  اقيم  الــذي  املصري   - الكويتي 

اطار التعاون والتبادل الثقافي بني البلدين.
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النزاهة   « ملتقى  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  نظمت  � 
املجتمعية ... رؤية أم غاية« حيث يهدف هذا امللتقى إلى تسليط الضوء 
على املعايير العاملية املطلوبة لتحقيق مفاهيم النزاهة بكل أشكالها في 

املجال االكادميي واملالي واإلداري.
التعاون بني »التطبيقي« واملؤسسات احمللية والعاملية

أوال : االتفاقيات والشراكات احمللية:
اتفاقية التعاون مع شركة البترول الوطنية. � 

اتفاقية مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجية واملدرسة الفنية بوزارة  � 
الدفاع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كجهة استثمارية.

ثانيا: االتفاقيات والشراكات الدولية:
اتفاقية التعاون مع شركة »هيونداي للصناعات الصديقة للبيئة« � 

اتفاقية التعاون مع أكادميية باريس الدولية. � 
اتفاقية التعاون مع اجلامعة الكورية � 
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املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
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املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب

أوال، املهرجانات:

تعتبر املهرجانات الثقافية والفنية ومعرض الكويت للكتاب التي ينظمها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، تتويجا جلهود مجموعات كبيرة من العاملني 
من جميع قطاعات املجلس وإداراته إلخراج املهرجان في صورته املتميزة، فهي 
نتاج جهد وتنسيق جماعي، وفيما يلي عرض موجز جدا لفعاليات املهرجانات 

ومعرض الكتاب:

1- مهرجان القرين الثقافي ال 21 من 5-24 يناير 2015م 

> احلائزون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في افتتاح مهرجان القرين 19

1- مهرجان القرين الثقافي ال 21- يناير 2015

الفعالية
حفلي 

 االفتتاح 
واخلتام

ورش 
فنية

حفل 
غنائي

حفل 
موسيقي

عرض 
مسرحي

عرض
 سينمائي

معرض 
فنون 

تشكيلية
أمسية 
شعرية

فنون
 شعبية
كويتية

فنون 
شعبية 
هندية

2646423321احلدث
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الفعالية
أمسية 
غنائية 
فرنسية

منارة 
ثقافية 
كويتية

معرض
 صور

 فوتوغرافية

معرض 
إصدارات 

املجلس
ندوات

محاضرات 
باللغة 
العربية

محاضرات
 بالغة 

اإلجنليزية

معرض 
احتفاليةعلمي

111135311احلدث

املنارة   - والتشجيعية  التقديرية  الدولة  جوائز  توزيع  االفتتاح  حفل  يشمل 
بريد  مكتب  أول  إنشاء  احتفالية  املضف-  بــدر  الــراحــل  لإلعالمي  الثقافية 

كويتي
2- معرض الكويت التاسع والثالثون للكتاب من 19- 29 نوفمبر 2014م 

>   حفل افتتاح معرض الكويت للكتاب 39

توزيع عناوين الكتب حسب املوضوع عام 2014

عدد العناويناملوضوع

258االعالم واالتصال واملعرفة العامة

468الفلسفة وعلم النفس

901األديان

2058العلوم اإلنسانية
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عدد العناويناملوضوع

289اللغات

828الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا

421الفنون واملوسيقي والرياضة

1810األدب

862التاريخ واجلغرافيا واحلضارة

2313كتب أطفال

10208جملة عناوين الكتب املعروضة

3- مهرجان املوسيقى الدولي ال 17 من 17- 21 يونيو 2014

شهد حفل االفتتاح مشاركة خمسة فنانني ألداء 10 أعمال موسيقية وغنائية. 
وليلة الفلكلور الطاجيكي للفرقة الطاجيكية الوطنية، وحفل الفنانة الفلسطينية 
العراقي  التراث  أحيت  التي  العراقية  دجلة  صيور  فرقة  ثم  البرغوثي،  ناي 
الكويتي  املوسيقية  لفنون  العالي  للمعهد  وأخيرا حفل اخلتام  كويتية،  بأحلان 

مبشاركة سبعة فنانني وكورال املعهد لتقدمي 11 عمل موسيقي وغنائي .

4- مهرجان مسرح الطفل العربي من 11- 20 يونيو 2014م :

ورش حفلالعام
فنية

عروض 
مسرحيةعرائس

عرض 
خيال 

ظل

مؤمتر 
جملةصحفي

عام 
2015/2014231711327
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5- املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة )16( من 10-21 اغسطس 2014م :
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112111111الفعاليات

6- مهرجان صيفي ثقافي
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23213222525332الفعاليات

7- مهرجان الكويت املسرحي اخلامس عشر10-20 ديسمبر 2014م 
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>جانب من املكرمني في مهرجان الكويت املسرحي ال 15

ثانيا، أنشطة القطاعات:

قطاع دار اآلثار اإلسالمية:
بلغ مجموع فعاليات القطاع 129 فعالية خالل العام 2015/2014  وتوزيعهم 

كالتالي:
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قطاع الثقافة:
األيام الثقافية الكويتية في اخلارج:

عدد املشاركنياملشاركةاملدينةالدولة

12معرض البينالي الدولي للعمارةفينسياإيطاليا

بكنيالصني
املنتدى الثقافي العربي- الصيني

6على طريق احلرير

أيام ثقافية أجنبية داخل الكويت:
عدد املشاركنياملشاركة
8أيام ثقافية هندية
16أيام ثقافية إيرانية

47أيام ثقافية فلسطينية
21أيام ثقافية ألبانية
30أيام ثقافية روسية

7أيام ثقافية بريطانية

إصدارات املجلس:
عدد اإلصداراتاإلصدار

12سلسة عالم املعرفة )كتاب شهري(

4مجلة عالم الفكر )مجلة فصلية(

12جريدة الفنون )جريدة شهرية(

6سلسلة إبداعات عاملية )تصدر كل شهرين(

5سلسلة املسرح العاملي )تصدر كل شهرين(

2مجلة الثقافة العاملية )تصدر كل شهرين(
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االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية:

االتفاقيات الثقافية بني دولة 
الكويت وكل من:

البرامج التنفيذية بني دولة الكويت 
وكل من:

للتعاونالدولة
في مجال

تاريخ 
للتعاون في الدولةالتصديق

لألعواممجال

الثقافةالسنغال
الثقافة اإلمارات2015/2/2 والفنون

2014-2016والفنون

الثقافةاملغرب
الثقافة مصر2015/2/3 والفنون

2014-2017والفنون

الثقافةالسودان
2015/2/10 والفنون

هيئة 
أبو ظبي 
للسياحة 
والثقافة

املكتبات 
والثقافة 
والفنون

2017-2014

اليونسكو
حماية التراث 
الثقافي غير 
املادي 2003

قطاع اآلثار واملتاحف:

التنقيب عن اآلثار:

الفريق اسم البعثة
األجنبي

الفريق 
الكويت

املوقع 
األثري

الفترة احلضارية 
للموقع

البعثة الكويتية الفرنسية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 

القلعة الهلنستية والقصور
1316

القلعة 
الهلنستية 

وقرية 
القصور

القرن الثالث قبل 
امليالد )القلعة( والعصر 

اإلسالمي املبكر 
)القصور(
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الفريق اسم البعثة
األجنبي

الفريق 
الكويت

املوقع 
األثري

الفترة احلضارية 
للموقع

البعثة الكويتية اإليطالية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 

القرينية بجزيرة فيلكا
العصر اإلسالميالقرينية1416

البعثة الكويتية البولندية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 

العبيد
املدينة 1516

العصر احلجريالدملونية

البعثة الكويتية اجليورجية 
للتنقيب عن اآلثار في شرق 

جزيرة فيلكا
شرق جزيرة 1516

فيلكا

ما قبل اإلسالم 
والعصرين اإلسالمي 

املبكر واملتأخر

البعثة الكويتية للتنقيب 
عن اآلثار املعرضة للخطر 

على مسار جسر الشيخ جابر 
مبنطقة الصبية

16
شبه جزيرة 

طبيج، جزيرة 
فيلكا

العصر البرونزي، 
العصر اإلسالمي املبكر

البعثة الكويتية الدامناركية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع

F6 بجزيرة فيلكا
املدينة 616

الدملونية
العصر البرونزي-

حضارة دملون

إدارة الشئون املعمارية والهندسية:
ترميم وصيانة املباني التاريخية

موقعهاسم املبني
تكلفة الترميم 

والصيانة في عام 
2015/2014

1500 د.كشرقمتحف الفن احلديث )املدرسة الشرقية بنات(

5000 د.كاملباركيةاملدرسة املباركية

جاري العملشرقاملدرسة الشرقية )بنني(

15.000 د.كالشويخبيت الكويت لألعمال الوطنية
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موقعهاسم املبني
تكلفة الترميم 

والصيانة في عام 
2015/2014

10.000 د.كالقرينمتحف شهداء القرين

5000 د.كالقبلةاملدرسة القبلية

5000 د.كالقبلةاملستشفى األمريكاني

جاري العملالقبلةمدرسة عايشه

40.000 د.كشرقبيت ديكسون

10.000 د.كاملباركيةكشك مبارك

20.000 د.كالقبلةبيت السدو

قطاع الفنون
الفنون التشكيلية:
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مكتبة الكويت الوطنية

إحصاء مبقتنيات مكتبة الكويت الوطنية

العددالبيان

6487مجموعة كويتنا

157333الكتب

37889املكتبات اخلاصة

32000مكتبة التراث العربي

852الكتب النادرة

984مجموعة الدوريات

7406كتب األطفال

944كتب النشء

1882مجموعة الرسائل اجلامعية

8000املطبوعات احلكومية

21798املخطوطات
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مؤسسةالكويت
للتقدم العلمي
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

> معهد دسمان للسكري

أنشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبوجب مرسوم أميري صدر في12 
ذي احلجة  1396 ه املوافق 12 ديسمبر 1976 م. وكان إنشاؤها نتاج تالقي رؤية 
سامية ألمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، طيب الله 
ثراه ، مع مبادرة من قيادات القطاع اخلاص في الكويت لتصبح املؤسسة إحدى 
مجلس  املؤسسة  ويدير  املنطقة.  في  املعرفية  والتنمية  العلمي  العطاء  ركائز 
إدارة يرأسه حضرة صاحب السمو أمير البالد )حفظه الله ورعاه(، ويضم ستة 
أعضاء يختارهم حضرة صاحب السمو ملدة ثالث سنوات . وتتلقى املؤسسة 
حاليا دعما ماليا من الشركات املساهمة الكويتية مبقدار 1٪ من صافي األرباح 
السنوية لهذه الشركات. ويعني مجلس اإلدارة مديرا عاما للمؤسسة يقوم على 
إدارة أعمال املؤسسة العلمية واإلدارية واملالية وينفذ سياسات وتوجهات مجلس 

اإلدارة.
و تستهدف املؤسسة تكوين منظومة و ثقافة وطنية فاعلة للعلم و التكنولوجيا 

و اإلبداع  .ساهمت املؤسسة في تطويرها. لتشكل دعامة لتنمية مستدامة.
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وتتميز رسالة املؤسسة بتحفيز ودعم القدرات البشرية واالستثمار في تنميتها 
، وفي مبادرات تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا واإلبداع وتعزيز 
العلمية  الثقافة  تطوير  املبادرات  تلك  وتشمل  لذلك،  املمكنة  الثقافية  البيئة 
املمكنة  الثقافية  البيئة  وتعزيز  واالبتكار،  البحث  قدرات  وتقوية  املجتمع،  في 
وتشجيع  االبتكار،  إلى  املعارف  وترجمة  واملتميزين،  املوهوبني  ودعــم  لذلك، 
إجناز قدرات تكنولوجية متطورة في القطاع اخلاص . وللمؤسسة أربعة مراكز 
تابعة لها هي املركز العلمي الذي يستهدف تعزيز الثقافة العلمية لدى املجتمع 
، ويضم ثالثة مرافق رئيسة هي األكواريوم و قاعة االستكشاف و صالة عرض 
الذي تستهدف رسالته  للسكري  الثاني هو معهد دسمان  واملركز  آي ماكس. 
ذات  الصحية  واملشكالت  الّسكري  آثار مرض  والسيطرة، واحلد من  الوقاية 
الصلة في دولة الكويت، من خالل برامج فعالة في مجال البحث، والتدريب، 
والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل حتسني نوعية حياة السكان. أما 
املركز الثالث فهو مركز صباح األحمد للموهبة و اإلبداع الذي يقوم باكتشاف 
و رعاية املتميزين و املوهوبني و املبدعني من أبناء دولةالكويت من خالل توفير 
املركز  أما  وينميها.  مواهبهم  و  متيزهم  يبرز  الــذي  النحو  على  مالئمة  بيئة 
الرابع فهو مركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي الذي يستهدف 
حتسني حياة الناس عبر مساعدتهم على اكتشاف االمراض مبكرا والتخفيف 

من معاناتهم والتعاون مع املراكز النظيرة في العالم.
وقامت إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتطوير استراتيجيات تعمل على 
توجيه عملية اتخاذ القرار في كيفية االستثمار في مواردها احملدودة؛ إلجناز 
مهمتها وحتقيق رؤيتها بفعالية أكبر وبأقل املخاطر املمكنة. وتقوم االستراتيجية 
للعناصر  البشرية  املــوارد  من  واالحتياجات  التطوير  احتياجات  حتديد  على 

املختلفة ملنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في أربعة محاور ، هي:
- احملور االستراتيجي األول: تطوير حملة توعية قوية مؤيدة للعلم والتعليم 

والثقافة  العلمية
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املعاهد  في  البحثية  القدرات  ودمــج  تقوية  الثاني:  االستراتيجي  احملــور   -
العلمية الكويتية وفيما بينها.

الوطنية  الــعــلــوم  وتــطــويــر منظومة  دعــم  الــثــالــث:  -  احملـــور االســتــراتــيــجــي 
والتكنولوجيا واالبتكار

 - احملور االستراتيجي الرابع: دعم وتطوير القدرات العلمية والتقنية للقطاع 
اخلاص واملساهمة في بناء اقتصاد املعرفة

> مركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي

وتقدم املؤسسة سنويا جوائز علمية متنح لعدد من العلماء الكويتيني والعرب 
الذين قدموا عطاءات غزيرة متميزة ومؤثرة في تطور العلم واملعرفة تساهم 
في تنمية وازدهار املجتمعات. واستطاعت هذه اجلوائز أن تتبوأ مكانة إقليمية 
وعاملية مرموقة ملا ثبت من موضوعية ونزاهة في منحها، وملا لها من أهمية 
في تشجيع العلماء وحتفيزهم ملزيد من العطاء العلمي خدمة للبشرية جمعاء. 
وتستعد املؤسسة إلطالق جائزة جديدة باسم الراحل عبد الرحمن السميط 
موجهة  لألبحاث والدراسات ذات األثر الكبير للتنمية في الدول األفريقية، 
وستُمنح سنوياً بقيمة مليون دوالر أميركي في مجاالت األمن الغذائي والصحة 
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والتعليم. كما ستطلق املؤسسة قريبا جائزة أنور النوري ألفضل أطروحة دكتوراه 
في التربية في الوطن العربي.

وتتميز املؤسسة بوجود مكتب البرامج الدولية الذي يتولى التعاون مع عدد 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  في  عاملياً  املعروفة  اجلامعات  او  املنظمات  من 
واململكة املتحدة أوروبا ، مستهدفة من ذلك أن تكون هذه البرامج  محفزا مهما 
العلمية  والتجارب  واخلبرات  والتكنولوجيا  العلمي  التقدم  نقل  على  ومشجعاً 
املتميزة من الدول املتطورة إلى الكويت ومنطقة اخلليج ، إضافة إلى تسهيل 
عملية التواصل بني صناع القرار في مجاالت عدة في الكويت ونظرائهم في 
العلمي بني علماء  الثقافي و  التعاون  املنظمات واجلامعات املرموقة، وتطوير 
الكويت و طلبتها من جانب ونظرائهم  في تلك املؤسسات العريقة من جانب 
الفرص  توفير  و  العالم،  و  الكويت و محيطها  التنمية في  آخر بهدف خدمة 
لتوسيع وتعميق املعرفة حول الكويت ودول اخلليج، مبا يصب في النهاية في 
املشروعات  ومن  واملجتمعات.  الــدول  بني  والتعاون  والتالقي  التفاهم  تعزيز 
التي أجنزتها املؤسسة في العام املاضي مشروع توليد الطاقة الكهربائية على 
مباني وزارتي الكهرباء واملاء واألشغال متاشيا مع ما تسعى إليه الكويت لتأمني 
الطاقة  توليد  ومشروع   ،  2030 عام  حلول  مع  الطاقة  على  الطلب  من   ٪15
أنظمة اخلاليا  التعاونية، ومشروع الستخدام  الشمسية في بعض اجلمعيات 
الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزال لتشجيع تعميم 

استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في املنازل.
ونظمت املؤسسة ومولت العام املاضي عدة مؤمترات وملتقيات وورش عمل 
ودورات تدريبية في شتى املجاالت، إضافة إلى مسابقات علمية لطلبة املراحل 
واملترجمة،  املؤلفة  العلمية  الكتب  من  العديد  وأصــدرت  والثانوية،  اجلامعة 
الطلبة  تكرمي  عن  فضال  العلمية،  الثقافة  تعزيز  تستهدف  التي  واملــجــالت 

املتفوقني .
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معهد الكويت
لألبحاث العلمية
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

> املبنى اجلديد ملعهد الكويت لألبحاث العلمية

التطبيقي  العلمي  العلمية كأول مركز للبحث  الكويت لألبحاث  أنشئ معهد 
في منطقة اخلليج العربي، في عام 1967 ليمثل رصيدا للتقدم العلمي للكويت 
وملنطقة اخلليج العربي واملنطقة العربية. وفي العام  1981صدر املرسوم األميري 
بقانون رقم )28( بشأن إعالن معهد الكويت لألبحاث العلمية مؤسسة عامة 

ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير يختاره مجلس الوزراء. 
وقد استطاع املعهد، في ظل جهود وخبرات العاملني فيه، أن يحقق أهدافه 
ومهامه عبر خطط استراتيجية، آخرها اخلطة االستراتيجية السابعة )2010- 
2015(، وهي اخلطة القائمة حاليا والتي تعكس انسجاما كبيرا مع التوجهات 
والتكنولوجية  العلمية  الــتــطــورات  متابعة  على  وتــركــز  الــبــالد،  فــي  التنموية 

املستجدة.
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أوال: اإلجنازات البحثية والتكنولوجية:

> الوحدات النمطية في مركز ابحاث البترول التابع للمعهد

 أجنز املعهد، خالل العام احلالي خطته التشغيلية الرابعة في ضوء اخلطة 
االستراتيجية السابعة لألبحاث 2010- 2015 ووفقا لتوجهات مشروع التحول 
االستراتيجي للمعهد 2010- 2030 وتضمنت اجنازات املعهد خالل هذا العام 
134 مشروعا بحثيا منها 83 مشروعا تعاقديا بنسبة بلغت 62٪ وهي مشاريع 
مهمة جترى لصالح مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة مما يعكس ثقة 
عالية في إمكانات املعهد وقدراته. وقد متكن الباحثون في املعهد من إجناز 
40 مشروعا بحثيا، منها 25 مشروعا تعاقديا، قدمت نتائجها لصالح اجلهات 
اجلهات  مع  بالتعاون  بحثيا  مشروعا   94 إلجنــاز  العمل  ويتواصل  املستفيدة، 

املستفيدة.
وقد حتققت هذه اإلجنازات من خالل املراكز البحثية التالية: 

البترول: عمل املركز على تنفيذ 17 � مشروعا بحثيا، مت  مركز أبحاث 
إجناز 9 مشاريع منها.
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الباحثون في املركز العمل في 22 � مشروعا  مركز أبحاث املياه: باشر 
بحثيا، مت إجناز 6 مشاريع منها.

 � 24 احلالي  للعام  املركز  خطة  تضمنت  والبناء:  الطاقة  أبحاث  مركز 
مشروعا بحثيا، مت االنتهاء من6مشاريع منها.

مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية: عمل املركز على تنفيذ 66 � مشروعا 
بحثيا، مت االنتهاء من 18 مشروعا منها.

القطاع  عمل  التقني:  االقتصاد  إدارة    - والتكنولوجيا  العلوم  قطاع  � 
أجنز  بحثية،  6مشاريع  تنفيذ  على  التقني  االقتصاد  إدارة  في  ممثال 

منها  مشروع بحثي واحد. 
القصوى من خبرات  يرتكز على االستفادة  املشاريع اخلاصة:  برنامج  � 
متنوعة وتتولى اإلدارة العليا متابعة تنفيذه وقد شمل 4  مشاريع خاصة 

منها ثالثة جلهات حكومية وواحد لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
برنامج املبادرات احلكومية: وضعت اإلدارة العليا للمعهد برنامجا خاصا  � 
لهذه املبادرات وقدمته للحكومة الكويتية ومتت املوافقة عليه وتضمن 
وبنيته  املعهد  مرافق  لتحديث  إنشائيا  منها 12 مشروعا  23 مشروعا 
املعهد  أداء  مستوى  لرفع  تطويريا  مشروعا   11 إلى  إضافة  التحتية، 
وحتقيق الهدف املنشود من إنشاء مراكز بحثية متميزة في مجاالت ذات 
أولوية  للتنمية الوطنية . وتتراوح املدة الزمنية لهذه املشاريع بني 3 و7 

سنوات، ومن املتوقع اجناز معظمها بحلول عام 2017.

ثانيا - االستشارات العلمية واخلدمات الفنية: 
قدم املعهد للسنة احلالية 105 خدمة فنية واستشارية وعامة مت إجناز 84 

خدمة ويستمر العمل إلجناز 21 خدمة أخرى.     
ثالثا- النشر العلمي: 

بلغ هذا العام 215 منشورا علميا  منها 57 ورقة علمية نشرت في مجالت 
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العلمية  اللقاءات  علمية قدمت خالل  ورقة  إلى83  باإلضافة  علمية محكمة، 
واملؤمترات العاملية، كما مت إصدار75  تقريرا علميا.

اإلصدارات العلمية اإلعالمية الدورية:

مجلة »علوم وتكنولوجيا«: تسهم في رفع الوعي العلمي للمجتمع. � 
نشرة »في املعهد«: تستهدف تطوير العالقات االجتماعية بني العاملني  � 

في املعهد.
التقـرير السنوي: يتضمن إجنازات املعهد البحثية والتقنية واملساندة. � 

وبروشورات  وكتيبات  كتب  إصــدار  يتم  متنوعة:   مطبوعة  إصـــدارات  � 
للتوعية العلمية.

رابعا: التعاون العلمي:

اجلهات  مــع  واستشارية  فنية  وخــدمــات  ملشاريع  جــديــدة  عقود  توقيع  مت   
املستفيدة، وقد ترافق ذلك بتطوير قاعدة التعاون البحثي مع مؤسسات دولية 
زيارات  تنظيم  مت  كما  معها.  علمي  وتعاون  تفاهم  مذكرات  وتوقيع  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 
التي مت توقيعها مع الدول الشقيقة والصديقة ويشارك املعهد في مراجعتها 
ومتابعة تنفيذ جوانبها العلمية. وأدت الى توطيد وتطوير عالقات تعاون علمي 

مشترك  على املستويات كافة.

براءات االختراع واجلوائز: متكن املعهد من تسجيل العديد من براءات اختراع 
في مكتب براءات االختراع األمريكي، وحصد عدة جوائز علمية، وهو ما يعكس 

التقدير العاملي للمعهد ومكانته ومستواه العلمي الرائد على كافة األصعدة. 
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خامسا: تنمية املوارد البشرية: 

يتميز املعهد بكادر ميتلك تخصصات وخبرات متنوعة في العديد من مجاالت 
البحث العلمي واإلدارة، ومن أهم اجنازات هذا القطاع: 

العالية،  العلمية  دراستهم  املعهد  كــوادر  من   � 10 أنهى  البعثات:  برامج 
و   للماجستير   4 ــوراه،  ــدكــت ال لــدرجــة   22( مبتعثا  حــالــيــا32   ويــوجــد 

6للبكالوريوس(.
برنامج التدريب اخلارجي: شمل البرنامج إيفاد 124 � متدربا جميعهم 

من الكوادر الوطنية.
برامج التدريب الداخلية: مت تصميم وتنفيذ 95 � دورة تدريبية داخلية، 
استفاد منها 859 من موظفي املعهد و 346 من العاملني في املؤسسات 

الوطنية احمللية ومن جهات إقليمية أخرى.
برامج التدريب أثناء العمل: شارك فيها 349 متدربا، إضافة إلى 37 � 

متدربا من خارج املعهد.
هذا وإضافة إلى البرامج التدريبية الطالبية، الصيفية لطالب املرحلة  � 
والبرامج  وطالبة(  45طالبا   ( واجلامعية  وطالبة(  )78طالبا  الثانوية 
التدريبية الربيعية لطالب الصفني الثامن والتاسع )41 طالبا وطالبة( 
باإلضافة إلى ذوي االحتياجات اخلاصة 14 متدربا والتي تسهم جميعها 
في توجيه الشباب للبحث العلمي وفي نشر الوعي العلمي لدى اجليل 

الناشئ          
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الوحدات الرقابية
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ديوان احملاسبة
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ديوان احملاسبة

نشأة ديوان احملاسبة

بالنص  عنى  وقــد   ،1962 سنة  نوفمبر   11 في  الكويت  دولــة  دستور  صــدر 
صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون استقالله، إمياناً بأن 
بسياج  يحاط  أن  ثم يجب  ومن  نهضتها  الدولة وعماد  العام هو عصب  املال 
وإنفاقه فيما يدعم  أو تقصير  كاماًل دون نقص  من احلماية لضمان جبايته 
املجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير. وقد نصت املادة )151( من 
دستور دولة الكويت على أن: )ينشأ بقانون ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون 
استقالله ويكون ملحقاً مبجلس األمة، ويعاون احلكومة ومجلس األمة في رقابة 
حتصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود امليزانية، ويقدم الديوان 
لكل من احلكومة ومجلس األمة تقريراً سنوياً عن أعماله ومالحظاته(. وتنفيذاً 
بإنشاء  يوليو 1964  بتاريخ 7  القانون رقم 30 لسنة 1964  لذلك فقد صدر 

ديوان احملاسبة بدولة الكويت.
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إجنازات الديوان خالل عام 2014

الديوان ينفذ التقرير السنوي عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ  � 
املالية  السنة  عن  اخلتامية  وحساباتها  احلكومية  اجلهات  ميزانيات 
من   )25( رقم  املــادة  تقارير متخصصة مبوجب  وهناك   2014/2013
قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 في ضوء تكليفات مجلس األمة أو 
مجلس الــوزراء، أما تكليفات مجلس األمة وتنقسم الى قسمني دورية 

وغير الدورية.

أواًل: التكليفات الدورية:

تقريـر ديوان احملاسـبة بشأن تكليف مجلس األمة عن نتائـج الفحص  � 
األموال  وعن  البيئة  ملشـاريع  الكويتية  االرتباط  نقطة  على  واملراجعـة 
االرتبــاط  نقطة  على  الــديــوان  ورقــابــة  فحص  نتائج  وعــن  املسـتثمرة 
الكويتيـة ملشاريــع والتحقق من تالفي وزارة الدفاع املالحظات اخلاصة 

)C130J( بعقد طائرات
أما مشاريع القوانني الواردة لديوان احملاسبة من مجلس األمة أو مجلس  � 
الوزراء واملطلوب إبداء الرأي فيها فقد مت اعداد مذكرة تفصيلية بشأن 
رد ديوان احملاسبة على طلب جلنة حماية األموال العامة ملجلس األمة 
اتخاذ الديوان اجراءات ترى اللجنة أنها الزمة لتفعيل أحكام املادة 6 من 
القانون رقم 1993/1 بشأن حماية األموال العامة، وتقرير بخصوص 
رأي ديوان احملاسبة بالرد على دفوع ديوان اخلدمة املدنية بشأن انعقاد 
املالية،  املخالفات  ارتكاب  عن  التأديبية  باحملاكمات  املختصة  الهيئة 
ديوان  واقتراح  اللجنة  إليه  انتهت  الــذى  النص  يوضح  مقارن  وجــدول 
احملاسبة واألسانيد القانونية لالقتراح وذلك بالنسبة للمواد )44،38،7( 
من مشروع قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ومذكرة برأي 
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أعضاء  السادة  من  املقدمني  بقانون  املقترحني  بشأن  احملاسبة  ديوان 
مجلس األمة بشأن انشاء هيئة الرقابة اإلدارية .

ثانيًا: التكليفات غير الدورية:

تقارير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس االمة حول عقد الداو، وفحص  � 
جوانب العقد املبرم بني شركة نفط الكويت وشركة شل، وعمليات تهريب 
ودراسة  الشدادية،  جامعة  أجناز  في  التأخير  وأسباب  الديزل،  وقود 
تقارير اللجنة املشكلة من وزير املالية بشأن تقارير ديوان احملاسبة عن 
كافة  املواطنني  ودعوة  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  أعمال 
ليقدموا لديوان احملاسبة أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بقضايا 
فساد، وفحص ومراجعة عالقــة الشركـــة الكويتية لالستثمـــــار بشركة 

)أدفانتج( لالستشارات اإلدارية واالقتصادية

ثالثًا: دراسات ومبادرات

كما أن هناك دراسات متخصصة يعدها ديوان احملاسبة ملوضوعات يرى من 
ملجلس  إما  وترسل  )مبادرات(  منفصلة  وتقارير  بدراسات  افرادها  الضرورة 
املعنية اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة  أو اجلهات  الــوزراء  أو مجلس  األمة 

ومنها:
تقرير ديوان احملاسبة عن مساهمة مؤسسة املوانئ الكويتية في صندوق  1 .

املوانئ االستثماري بناء على طلب جلنة حماية األموال العامة.
تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة للشركات اخلاضعة  2 .

لرقابة ديوان احملاسبة.
التي  واملنح  املساعدات  ديــوان احملاسبة عن  التي أعدها  دراســة شاملة  3 .

يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية ومالحظات الديوان عليها.
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دراسة اخلدمات الصحية بدولة الكويت. 4 .

بالوزارات  التنمية  خطة  إجنـــازات  متابعة  عــن  احملاسبة  ديـــوان  تقرير  5 .
واالدارات احلكومية عن السنة املالية 2013/2012.

في  العالي  التعليم  التحليلية عن  الدراسة  بشأن  ديوان احملاسبة  تقرير  6 .
اجلامعات احلكومية واخلاصة.

تقـــرير بأبرز الظواهــــر التي رصدها ديوان احملاســبة على الوزارة عـــن  7 .
السنة املالية 2013/2012.

دراسة حتليلية حول ما يدرجه ديوان احملاسبة من مالحظات بتقاريره  8 .
السنوية واألسباب التي أدت إلى وقوعها وتوصياته بشأنها.

وسجالت  حسابات  ومراجعة  فحص  نتائج  عن  احملاسبة  ديــوان  تقرير  9 .
األمانة العامة لألوقاف عن السنة املالية 2013/2012.

تقرير عن آلية طرح وتنفيذ املشاريع اإلنشائية املدرج اعتمادها بامليزانية  10 .
العامة للدولة ودراسة حتليلية بشأن التدقيق على مدد دراسة املواضيع 

لدى الرقابة املسبقة.

عن  واإلداريــة  االستثمارية  والتجاوزات  باملخالفات  املتعلقة  والتقارير  11 .
مكتب لندن واملكاتب األخرى حول العالم.

استكمال التقارير املتعلقة باملخالفات والتجاوزات االستثمارية واإلدارية  12 .
عن مكتب لندن واملكاتب األخرى حول العالم.

تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة النظم الرقابية والتشغيلية للهيئة  13 .
العامة للصناعة.
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أنشطة الديوان

لتوثيق  اإلنتوساي  عمل  ملجموعة  والعشرون  الثالث  االجتماع  افتتاح  � 
تكنولوجيا املعلومات WGITA املنعقد بدولة الكويت للفترة من 10 – 

.2014/2/12
رئيسي  املدققني ومدقق  كبيري  الديوان مع  رئيس  للسيد  لقاء مفتوح  � 

ومدقق أول مدقق مبسرح الديوان.
وتقنية  واخلبراء  الفنية  املكاتب  بأعضاء  الديوان  رئيس  السيد  لقاء  � 

املعلومات واملهندسني واملراقبني.
ديوان  مدققي  بــالــســادة  الوكيل  والسيد  الــديــوان  رئيس  السيد  لقاء  � 

احملاسبة.
إقامة بطولة ديوان احملاسبة لكرة القدم للعاملني بالديوان. � 

لقاء السادة املشاركني باالجتماع السابع عشر لوكالء دواوين املراقبة  � 
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بدولة  املنعقد  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  بــدول  واحملاسبة 
الكويت للفترة من 2014/9/18-17.

حفل تكرمي السادة أعضاء وفد ديوان احملاسبة وفرق العمل املشاركة في  � 
االجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة لدول مجلس 

التعاون اخلليجي املنعقد بدولة الكويت في 2014/11/18.
للرقابة  العليا  لألجهزة  البحوث  مسابقة  في  املشاركني  تكرمي  حفل  � 
االجتماع  في  واملشاركني  اخلليجي  التعاون  مجلس  لــدول  واحملاسبة 
الثالث عشر ألجهزة الرقابة واملراجعة لدول مجلس التعاون اخلليجي 

املنعقد بدولة الكويت.
افتتاح معرض الكتاب السنوي )الثامن( والذي تنظمه إدارة املنظمات  � 

الدولية في ديوان احملاسبة.
افتتاح الندوة اخلليجية األولى لدول مجلس التعاون حول موضوع أهمية  � 
املشمولة  واجلهات  واحملاسبة  املراجعة  دواوين  بني  والتعاون  التواصل 
بالرقابة وأساليب حتقيق ذلك األثر املتحقق لذلك التعاون املنعقد بدولة 

الكويت في 10_2014/12/11 بفندق ريجنسي.
حفــــل تكرمي جلـــان اعـــداد التقريـــر السنوي لقطاع الرقابة على اجلهات  � 

امللحقة واالستثمار عن السنة املالية 2014/2013 مبسرح الديوان
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الوحدات الرياضية
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الهيئة العامة 
للشباب والرياضة
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الهيئة العامة للشباب والرياضة

انشات الهيئة العامة للشباب والرياضة باملرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 
بتاريخ 11 صفر 1413 هجري املوافق 10 اغسطس 1992م، والغرض من إنشاء 
وتنمية  لهم  والرعاية  القوة  اسباب  وتهيئة  الشباب  بشئون  العناية  هو  الهيئة 
املواطن  بتنشئة  الكفيلة  الوسائل  وتوفير  والفنية  واخللقية  البدنية  قدراتهم 
الصالح دينيا وإجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز والئه للوطن كما تعنى برعاية 
وفقا  وتطويرها  ونشرها  تدعيمها  على  والعمل  البالد  في  الرياضية  احلركة 
للمبادئ االوملبية والدولية، وتقدم الهيئة خدماتها املختلفة من خالل قطاعات 
ويتضمن هذا  والصيانة  واالنشاءات  والتطوير  والتخطيط  والرياضة  الشباب 
التقرير نبذه مختصره عن االنشطة والفعاليات التي مت تنظيمها واجنازها من 

خالل قطاعات وادارات الهيئة املختلفة.

مركز الطب الرياضي ومركز اعداد القادة وإدارة التطوير اإلداري:
بتنظيم  االداري  والتطوير  القادة  اعــداد  ومركز  الرياضي  الطب  مركز  قام 
اإلدارات  قبل  من  تنفيذها  مت  التي  التدريبية  والـــدورات  والبرامج  األنشطة 

املذكورة من اجل االرتقاء باألداء في كافة الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة.
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أنشطة قطاع الشباب:

البرنامج  ضمن  املدرجة  والبرامج  االنشطة  من  العديد  الشباب  قطاع   نفذ 
لقطاع  الفني  املكتب  وادارة  الشبابية  الهيئات  وإدارة  الشباب  ملراكز  الزمني 
الشباب  تضمنت مسابقات القرآن الكرمي والشعر الشعبي والفصيح والتصوير 
قسم  ينفذها  التي  املجتمع  خدمة  أنشطة  إلى  باإلضافة  التشكيلية  والفنون 
اجلوالة واملعسكرات وفعاليات الدوري الثقافي وكذلك فعاليات الدورة العاشرة 

ملهرجان أيام املسرح للشباب في شهر سبتمبر 2014. 
قطاع الرياضة:

قام قطاع الرياضة من خالل اداراته املختلفة بإجناز العديد من الفعاليات 
التي تهدف إلى االرتقاء بالواقع الرياضي ومنها تنظيم بطولة الكويت اخلامسة 
عشر لسباق الهجن واستضافة وزراء الشباب والرياضة اخلليجي واالجتماعات 
املصاحبة والذي استضافته دولة الكويت وافتتاح املهرجان االول ملراكز التدريب 
املشتركة ودوري الوزارات كما مت تنظيم بطولة شهداء مسجد االمام الصادق 
الرمضانية االولى اضافة إلى الندوات التوعوية في مجال الصحة والرياضة 
كما مت اقرار حول مسودة قانون االحتراف اجلزئي اضافة إلى املشاركة في 

عدد من امللتقيات الرياضية اخلارجية.
وفيما يلي مناذج من االنشطة  التي نظمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة  � 

في مختلف قطاعاتها وهي فقط على سبيل املثال وليس احلصر
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علم دولة الكويت
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خريطة دولة الكويت
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مقدمة
سبحانه  الله  الى  نتضرع  بدء  ذي  بادئ 
وتعالى شاكرين له نعمة األمن واألمان لدولتنا 
احلبيبة الكويت ولشعبها األبي وللمقيمني على 
املفدى حضرة  أميرنا  راية  الكويت حتت  أرض 
اجلابر  االحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب 
عهده  ولي  وسمو   ، ورعاه  الله  حفظه  الصباح 
حفظهما  الوزراء  مجلس  رئيس  وسمو  األمني 
الله ، ونفتخر ونحن نصدر هذا الكتاب السنوي 
لنحفل باألنشطة املضيئة واالجنازات املتحققة 
في تاريخ ومسيرة دولتنا احلبيبة الكويت دولة 


العطاء والرخاء واألمن واألمان والدميقراطية احلقة ، عاما بعد عام في مجاالت 
ومناحي احلياة كافة، مبا متثله من عنوان ذا داللة ملموسة على قوة وارادة 
الشعب الكويتي في السعي نحو التطور والنماء ، قيام وزارة االعالم بحمل رسالة 
اعالمية كويتية متواصلة مبدأها الشفافية وتبيان املعلومة املتاحة للجماهير ، 
لذا تسعى الوزارة جاهدة تقدميها عاما بعد عام لتظل الكويت باجنازاتها لؤلؤة 
العالم في شراكة القطاعات املختلفة  مضيئة وواحة أمن وأمان على خارطة 
في الدولة من أجل حتقيق جناح تلك االجنازات التي تدخل ضمن استراتيجية 
النهضة الشاملة للدولة التي لقبها العالم بأنها مركزا للعمل االنساني ووصف 
العالم  دول  شعوب  انظار  محط  فأصبحت   ، االنساني  العمل  بقائد  أميرها 


قاطبة .
وفي  العليا  السياسية  القيادة  ورؤى  بحكمة  الكويت  دولة  استطاعت  لقد 
اجلابر  االحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  مقدمتها 
الصباح حفظه الله ورعاه  وسمو ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر 
 – الوزراء  رئيس مجلس  الصباح  احلمد  املبارك  جابر  الشيخ  وسمو  الصباح 
املنصرم 2014- املالي  العام  تنموية خالل  حتقيق معدالت   – الله   حفظهما 
الكتاب  يوثقها  والتي  للدولة  الرسمي  النشاط  أصعدة  مختلف  على   2015
السنوي الثامن واألربعون – الصادر عن وزارة االعالم – حيث تضع بصماتها 
الواضحة باجنازات ماثلة للعيان تعزز التوجه الوطني نحو رفعة كويتنا العزيزة 
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على مستوى العمل احلكومي الشامل على إجنازات وزارات ومؤسسات الدولة 
في كافة القطاعات التي واكبتها جناحات وابداعات أبناء وبنات الكويت داخليا 
وخارجيا لتكتمل منظومة االجناز الوطني اجلاد من اجل اعالء راية الكويت 


في كل مكان .
ان وزارة االعالم وهي تشرف بتقدمي هذا التوثيق السنوي ألنشطة وجهود 
تضمه  مبا  التوالي  على  واألربعني  الثامن  للعام  الدولة  مؤسسات  واجنازات 
انه  تؤكد  والصور  والبيانات  باالرقام  صفحاته من جناحات واجنازات موثقة 
ماكانت لتتحقق تلك االجنازات لوال التعاون الوثيق والتنسيق املستمر فيما بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية اللتني كانتا مبثابة األرضية الصلبة املستقرة 
أضحت  التي  التنمية  خطة  ملشاريع  والرقابة  واملتابعة  التنفيذ  انظمة  لتفعيل 
ونوثقها كاحدى  الداخلي واخلارجي  املستويني  بها على  ونفتخر  للعيان  ماثلة 
ثمار هذا التعاون خلدمة الوطن واملواطنني طوال السنة املالية 2015/2014  
على الرغم من التطورات الدراماتيكية املتالحقة التي شهدها العالم من حولنا 


سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. 
 حتية اجالل وتقدير للجهود الوطنية التي بذلت من قبل اجلهات احلكومية 
سبق  الذي  العام  في  اجنازه  مت  ملا  استكماال  االجنازات  هذه  وانتجت  كافة 
واستشرافا ملا يتم التخطيط الجنازه في العام التالي ومترجما ملشاريع التنمية 
الطموحة التي تتبناها احلكومة املوقرة في شتى صور وأشكال التنمية الشاملة 
والفكرية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املستويات  على  واملستدامة 
وملس  ثمارها  الكويتي  املواطن  قطف  والتي  واخلدمية  والشبابية  والثقافية 


آثارها االيجابية على حياته اليومية وتطلعاته املستقبيلة .
التوثيق  هذا  اصدار  في  ساهم  من  لكل  االمتنان  وعظيم  الشكر  وجزيل 
السنوي ) الكتاب السنوي الثامن واألربعون ( من كوادر وزارة االعالم جلهودهم 
في اجناز هذا الكتاب املوثق بالبيانات تعبيرا عن معاني الوفاء والوالء واالنتماء 


الوطني للكويت وقيادتها السامية .
والله ولي التوفيق


سلمان صباح السالم احلمود الصباح
وزير االعالم ووزيرالدولة لشئون الشباب







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)17(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


تـواريـخ وأحـداث
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تـاريــخ وأحــــداث


2800ق.م
2500 ق.م


1650م
1711م
1713م
1716م
1745م


1757م
1762م
1765م
1783م
1798م


1812م


1814م
1831م
1859م
1866م
1866م


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


إقامة أول حصن على ارض الكويت على يد عقيل بن عريعر
وصول آل الصباح الى الكويت .


تأسست مدينة الكويت حتت اسم  » القرين «  .
استقرار العتوب في الكويت. 


جتديد أول مسجد في الكويت وكان يحمل اسم بن بحر وأسسه 
عبد الله بن بحر.


اختيار الشيخ صباح األول  أول حاكم  للكويت حتى »1762« .
بداية حكم الشيخ عبد الله  »  1762  -  1812 « . 


أول تعداد تقديري لسكان الكويت بواقع عشرة آالف نسمة .
انتصار الكويت على بني كعب في موقعة  »  الرقه البحرية«.  


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


تولى الشــيخ جابــر بن عبـد الله بن صبــاح احلكــم  »جــابراألول« 
)جابر  لقب  حيث  كـــرمه  بشدة  اشــتهر  وقــد   1859  -  1812


العيش(. 
بناء السور الثاني وطوله 2300  متر  . 


 انتشار الطاعون في الكويت في شهر يونيو .  
تولى الشيخ صباح بن جابر احلكم  )1859 - 1866(  .


بداية حكم الشيخ عبد الله بن صباح  )1866 - 1892( .
أصدر الشيخ عبد الله بن صباح  »  الثاني  «  أول عملة كويتية 


لكنها لم تستمر طويال . 
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1892م


1897 م


1899 م
1899 م


1901 م


1904 م
1904 م


1910 م
1911 م


1912 م
1913 م
1913 م
1913 م


1913 م


1913 م
1914 م


تولى الشيخ محمد بن صباح احلكم في الكويت حتى عام 1896م 
ولقب  »  بأسد اجلزيرة  «.


غزو  إبراهيم  بن  الله  عبد  بن  يوسف  الكويتي  التاجر  محاولة 
الكويت برا في 30 يونيو .  


 إنشاء أول دائرة في الكويت وهي دائرة اجلمارك  . 
الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع احلكومة البريطانية 


في 23 يناير واستمرت حتى عام 1961م  . 
العزيز  وعبد  الصباح  مبارك  الشيخ  بني    » »الصريف  موقعة 


الرشيد في  17 مارس . 
 بناء قصر السيف  . 


تعيني أول معتمد سياسي بريطاني في الكويت )الكولونيل جي 
نوكس(.


اإلرسالية األمريكية تؤسس مركزا طبيا في الكويت .
مدرسة  أول  وهــي  ديسمبر   24 فــي  املباركية  املــدرســة  افــتــتــاح 


نظامية.
إنشاء خط للتلغراف الالسلكي في الكويت.


عام الطفحة: التسمية بسبب الرقم القياسي لعدد سفن الغوص.
بناء أول مستشفى في الكويت من قبل اإلرسالية األمريكية .


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


وزارة  بها  حتتفظ  رسمية  كوثيقة  للكويت  خــارطــة  أول  رســم   
اخلارجية البريطانيه في ملفاتها . 


إجراء أول مسح جيولوجي في الكويت .
تقرر إبدال العلم التركي بعلم خاص بالكويت يحمل اللون األحمر 


وفي وسطه كلمة كويت باللون األبيض .
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1914 م
1915 م
1916 م
1917 م
1917 م


1919 م 
 1920 م
1920 م
1920 م
1921 م
1921 م
1922 م


1922 م
1922 م
1922 م


1924 م
1924 م
1924 م
1925 م
1927 م
1928 م


عقد أول مؤمتر دولي في الكويت  »  مؤمتر الصبيحية «.  
تقلد جابر بن مبارك الثاني احلكم حتى 1917 م .  


عقد في عهد الشيخ جابر مؤمتر الكويت في 23  نوفمبر .  
بداية حكم الشيخ سالم الصباح حتى عام 1921م . 


تأسيس أول مدرسة لتعليم اللغة اإلجنليزية في الكويت أنشأتها 
اإلرسالية األمريكية  . 


افتتاح مستشفى النساء في الكويت  . 
خاضت الكويت معركة  »  حمض « مع زعيم مطير 16 مايو. 


في 24 مايو بناء السور الثالث ويبلغ طوله اكثر من 5 أميال  . 
موقعة اجلهراء بني الشيخ سالم املبارك وفيصل الدويش.


اختيار الشيخ أحمد اجلابرالصباح حاكما للكويت .
 تأسيس املدرسة األحمدية .


وصل عدد سفن الغوص الكويتية  )800( سفينة يعمل عليها )10( 
آالف غواص وبحار  . 


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


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


في 30 أبريل افتتح النادي األدبي. 
ظهر أول علم للكويت من اللون األحمر وفي وسطه كلمة كويت.


صدور قانون يحظر استيراد العبيد. 
أول بعثة طالبية للدراسة في اخلارج الى بغداد. 


إنشاء أول مطار في الكويت خلف بوابة الشعب  »  البريعصي«
في 28 يناير بدء موقعة الرقعي بقيادة الشيخ علي السالم الصباح. 
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1928 م


1930 م
1934 م


1934 م


1934 م
1934 م
1935 م
1936 م
1937 م
1937 م
1938 م
1938 م


1939 م
1939 م


1939 م


1939 م
1940 م


1940 م  


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


تأسست بلدية الكويت في عهد الشيخ أحمد اجلابر الصباح .
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 . 


سنة  »  الهدامة  «  تهدمت منازل الكويت نتيجة هطول األمطار 
الغزيرة في الكويت في 7  ديسمبر  . 


تأسيس شركة الكهرباء األهلية  . 
إجراء أول عملية انتخابية الختيار أعضاء املجلس البلدي  . 


 في أبريل برزت مدينة االحمدي  . 
أول مجلس لدائرة املعارف  . 


حفر أول بئر في بحرة  . 
 تأسيس دائرة األمن العام . 


 أول مدرسة نظامية للبنات  )1937 - 1938( .
 في 22 فبراير أظهرت عمليات احلفر األولى في حقل برقان 


بوادر تبشر بوجود كميات كبيرة من النفط  . 
 تشكيل املجلس التشريعي الثاني بالكويت  . 


 إنشاء دائرة األمن العام برئاسة املرحوم الشيخ علي  اخلليفة 
الصباح  . 


تأسيس شركة  )ماء الكويت( بواسطة السفن الشراعية لتنظيم 
عملية نقل وتوزيع املياه 


تأسيس دار األيتام 
بداية بناء املستشفى األميري الذي افتتح في   أكتوبر 1949م 


مت حفر آبار للماء املالح في برقان  . 
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 1940 م


1941 م  
 1942 م
1942 م
1942 م
1945 م
1946 م
1946 م
1946 م
1947 م
1947 م
1948 م


1948 م


1948 م


1949 م
1949 م
1950 م
1950 م
1951 م
1952 م
1953 م


أضيفت كلمة  »  ال إله إال الله محمد رســول الله  « على علم 
الكويت .


اكتشاف مصدر للمياه الصليبية  . 
توقف احلفر بسبب احلرب العاملية الثانية كإجراء وقائي مؤقت. 


اكتشاف املاء في العبدلي .
 افتتاح أول بنك في الكويت  )البنك الشاهي البريطاني(.


عودة عمليات التنقيب عن النفط .
في 30 يونيو أرسلت أول شحنة من نفط الكويت اخلام .  


إنشاء أول خط للشحن البحري .
إصدار أول مجلة مدرسية في الكويت  »  مجلة الطالب « . 


تأسيس أول فندق في   الكويت وهو فندق  »  شيرين « .
استخدمت إدارة املعارف أول  » مطبعة « . 


بدء بناء مدينة االحمدي   التي اشتق اسمها من مؤسسها الشيخ 
أحمد اجلابر الصباح .


صدرت مجلة  »  كاظمة « في شهر يوليو كصحيفة شهرية أدبية 
اجتماعية .


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


افتتاح املستشفى األميري في أكتوبر. 
أنشئت أول مصفاة للتكرير في الكويت مبدينة األحمدي. 


بداية حكم الشيخ عبد الله السالم في فبراير  )1965-1951(.
 تشغيل معمل تقطير مياه البحر. 


انطالق اإلذاعة الكويتية في أوائل 1951م .
تأسيس أول نادي رياضي  في الكويت – »النادي   األهلي « .


أول محطة لتكرير املياه.
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1953 م
1954 م
1954 م


1955 م
1957 م
1957 م
1958 م
1958 م


1958 م


1958 م
1959 م
1959 م
1959 م


1960 م
1960 م
1960 م


1961 م   
1961 م
1961 م


1961 م


إنشاء محطة التجارب الزراعية.
تأسست شركة طيران اخلطوط اجلوية الكويتية في شهر مارس. 
في  رسمية حكومية  كجريدة   » اليوم  الكويت   « مجلة   صــدرت 


11ديسمبر . 
اكتشاف النفط في حقل الروضتني  . 


هدم سور الكويت واإلبقاء على بواباته فقط  .   
أجري أول تعداد للسكان في الكويت  . 
مت بناء أول ناقلة كويتية للنفط اخلام  .


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


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


صدر أول عدد من مجلة العربي في ديسمبر .
وصول أول ناقلة نفط كويتية  »  كاظمة «  مليناء األحمدي .


افتتاح الرصيف الشمالي .
أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح أول مرسوم أميري  يقضي 


بتعيني  رؤساء لدوائر احلكومة .
صدر مرسوم بقانون ينص على أن الدينار هو وحدة النقد الكويتي.


تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.
تأسيس ميناء الشويخ .


إلغاء معاهدة سنة 1899م مع بريطانيا .
انضمام الكويت في 20 يوليو الى جامعة الدول العربية.


إصدار القوانني والتشريعات املنظمة ملختلف مرافق احلياة في 
26 أغسطس . 


في 7 سبتمبر رفع العلم اجلديد في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.
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1961 م


1961 م
1962 م
1962 م
1962 م


1962 م
1962 م
1962 م
1963 م
1963 م


1964 م
1965 م


1965 م
1966 م
1966 م


1966 م
1967 م


1967 م
1968 م


للتنمية  الدولي  الصندوق  إنشاء  قانون  نوفمبر صدور   20 في   
الزراعية .


  إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في 31 ديسمبر. 
 بداية احلركة التعاونية بصفة رسمية في الكويت  .  


في 11 نوفمبر صدر دستور الكويت  . 
الى ثالث  الكويت  بتقسيم  الذي يقضي  األميري  املرسوم  صدر 


محافظات . 
 تشكيل أول وزارة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح .


افتتاح مستشفى الصباح .
افتتاح املجلس التأسيسى في 20 يناير  . 
في 29 يناير افتتاح أول مجلس لألمة  . 


انضمام الكويت الى عضوية منظمة األمم املتحدة في 15 مايو 
لتصبح العضو  )111( في أسرة املجتمع الدولي  . 


في مايو صدر أول عدد من مجلة الكويت مجلة نصف شهرية 
السالم  الــلــه  عبد  الشيخ  الكويت  أمــيــر  تــوفــى  نوفمبر   24 فــي 


الصباح. 
بداية حكم الشيخ صباح السالم 1965 - 1977م . 


تأسست جمعية الهالل األحمر الكويتي  في 10 يناير  . 
االقتصادي  للتخطيط  مستقلة  كمؤسسة  الكويت  معهد  إنشاء 


االجتماعي في الشرق األوسط. 
افتتاح جامعة الكويت في 27 نوفمبر  . 


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


 تأسيس منظمة املدن العربية في  15 مارس 
تأسيس بنك الكويت املركزي في يونيو. 
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1970 م
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1975 م
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1978 م


للبترول    العربية املصدرة  اتفاقية بإنشاء منظمة األقطار  إعالن 
)أوابك(.


استخدام اجلزيرة الصناعية .
افتتاح محطة أم العيش األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية 


في 27 أكتوبر  . 
تخرج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية  . 


تشغيل أول وحدة تقطير في  محطة الشعيبة اجلنوبية  .
إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 17 يوليو.


إنشاء بنك الكويت الصناعي  . 
تشكيل املجلس األعلى للبترول  . 


إنشاء وزارة اإلسكان  . 
التوقيع في أول ديسمبر على اتفاقية سيطرة الكويت على الثروة 


النفطية  . 
صدور مرسوم بإنشاء وكالة األنباء الكويتية – كونا في  أكتوبر. 
تصديق الكويت على اتفاقية إنشاء  » صندوق النقد العربي«.  


الكويت  مؤسسة  بإنشاء  ديسمبر   12 في  أميري  مرسوم  صدر 
للتقدم العلمي  . 


إصدار قانون التأمينات االجتماعية للكويتيني  . 
في 31 ديسمبر عني الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح أميرا 


للكويت  . 
 تأسيس شركة نفط الكويت  )شركة مساهمة كويتية(.  


تزكية الشيخ سعد العبد الله السالم في31 يناير وليا للعهد. 
صدور أمر أميري في 8  فبراير بتعيني الشيخ سعد العبد الله 


رئيسا ملجلس الوزراء  . 
تغيير السالم األميري بالنشيد الوطني احلالي  . 
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1980 م
1980 م
1981 م
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1983 م
1983 م
1984 م
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إنشاء  »  النادي الكويتي للمعاقني  «  في أوائل العام. 
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء »  محافظة اجلهراء « محافظة 


رابعة.
إنهاء االتفاقية املعقودة مع شركة الزيت األمريكية  . 


صدور مرسوم أميري بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية  في 27  يناير.
 التوقيع في أبو ظبي في 25مايو على النظام األساسي  ملجلس 


التعاون لدول اخلليج العربي. 
افتتاح أول جسر حديدي يربط جزيرة بوبيان  بأرض الكويت. 


افتتاح املبنى اجلديد » ملتحف الكويت الوطني « في 24 فبراير. 
 في 30  نوفمبر أنشئ  »  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية«.  
اخلليجي  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 طريقه إلى قصر السيف في 25 مايو . 
في 16 فبراير افتتاح القبة السماوية مبتحف الكويت الوطني.


في 8  يونيو الشيخ جابر األحمد يفتتح  »  املسجد الكبير  « . 
بقيمة  الكويتية اجلديدة  النقدية  الورقة  فبراير طرحت    9 في 


عشرين دينارا للتداول  . 
افتتاح مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس في الكويت  يوم 26 يناير.   


 افتتاح » مركز الطب اإلسالمي « في21 فبراير .


افتتاح » منتزه اخليران السياحي « في23فبراير .
في 22 فبراير افتتاح  » الواجهة البحرية «  برعاية الشيخ جابر 


األحمد. 
افتتاح مشروع  »  ساحة الصفاة  «  في 29 فبراير  . 


افتتاح املبنى اجلديد  » ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي «   حتت 
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رعاية سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في  18 مارس  . 
خطف الطائرة الكويتية »اجلابرية « في 5 أبريل ملدة 16 يوما . 


في 20 أبريل افتتاح مبنى  »  قصر العدل  «  برعاية الشيخ جابر 
األحمد الصباح  . 


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


سموه »رئيسا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي« في دورته اخلامسة. 
» عيد الشجرة  «  في الكويت 15 أكتوبر  . 


صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء محافظة الفروانية محافظة 
خامسة  .  


االجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس. 
في 5 أغسطس وجه الشيخ جابر األحمد الصباح كلمة إلى الشعب 


الكويتي بعد العدوان اآلثم الذي تعرضت له البالد . 
في 27 سبتمبر خطاب تاريخي ألمير دولة الكويت الشيخ جابر 


األحمد الصباح أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  . 
قيادته  حول  الشعب  والتحام  جدة  في  الكويتي  الشعبي  املؤمتر 


الشرعية من 13 إلى 15 أكتوبر . 
 مجلس األمن يحدد 15 من يناير كآخر موعد النسحاب القوات 


الغازية من دولة الكويت وإال واجهت احلرب  . 
في 17يناير بداية حرب حترير الكويت )الضربة اجلوية(.  


في 24  فبراير بداية احلرب البرية لطرد املعتدي الغاشم  . 
في 26 فبراير مت حترير الكويت من براثن العدوان اآلثم  . 


14 مارس وصول الشيخ جابر األحمد الصباح إلى أرض الكويت احملررة.  
20مارس ابتدأت عمليات إطفاء آبار النفط التي أشعلها العدو 


بعد اندحاره  . 
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في27 يوليو مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام بعد التحرير.
24أغسطس الشيخ جابر األحمد الصباح يضيء شعلة 


افتتاح العام الدراسي  . 
في 28   سبتمبر سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح  يلقي 


خطابا تاريخيا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .  
في30 سبتمبر املوعد األخير الستبدال عملة النقد القدمية والتي 


أوقف البنك املركزي التعامل بها  . 
في 6 نوفمبر سمو األمير جابر االحمد يرعى احتفال إطفاء آخر 


آبار النفط املشتعلة  .  
التحرير  بعد  التعاون اخلليجي  لدول مجلس  أول مؤمتر  انعقاد 


على أرض الكويت في 23 ديسمبر  . 
في 5 أكتوبر مت إجراء أول انتخابات بعد التحرير الختيار أعضاء 


مجلس األمة املوقر  . 
20 مايو جلنة تخطيط احلدود بني العراق تنتهي من تقرير ترسيم احلدود. 
في 27 يونيو أصــدر مجلس األمــن قــراره رقم )833( للترحيب 


بقرارات جلنة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق  . 
في 13أبريل صدور مرسوم بقبول استقالة خمسة وزراء في التشكيل 


الوزاري الصادر في أكتوبر1992وبإعادة تشكيل احلكومة. 
العراقي  الثورة  قيادة  اعتراف من مجلس  نوفمبر صدر  في 10 
بسيادة دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.  


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


الكويت  . 
األمم  باحتفاالت  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  مشاركة 


املتحدة بالذكرى اخلمسني إلنشائها في )24 أكتوبر( . 
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الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  سمو  اخــتــيــار  ديسمبر   26 فــي 
»شــــخصية العام اخليريــــة«  في أضخم استطالع للرأي   قامت 
ماليني   5 ومبشاركة  والتسويق  لإلعالم  املتحدون  مؤسسة  به 


مواطن عربي  . 
القمة  فــي  الصباح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  مشاركة  ديسمبر   7
القطرية  العاصمة  في  أقيمت  التي  عشر  السابعة  اخلليجية 


»الدوحة « .  
املتحدة  الواليات  إلى  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  زيــارة 
األمريكية في الذكرى اخلامسة للنصر في حرب حترير دولة 


الكويت  . 
 احتفال بوضع األساس للمبنى اجلديد »لغرفة جتارة وصناعة


الكويت « في 25 مايو  . 
افتتاح برج التحرير في 10 مارس  .  


افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثامن ملجلس األمة.
 إعالن وزارة املالية عن تأسيس أول  »  صندوق استثماري  « في 


األول من يونيو  . 
صــــدور مـــرســـوم أمـــيـــري يــقــضــي بــتــشــكــيــل » املــجــلــس األعلى 


للتخطيط«. 
انعقاد مؤمتر القمة الثامن عشر لدول مجلس التعاون اخلليجي   


في الكويت في الفترة ما بني20و22  ديسمبر  . 
إنشاء مجلس األمن الوطني في 4 مارس  . 


إنشاء املنطقة احلرة في ميناء الشويخ .
الدستور   « صــحــيــفــة  مـــن  األول  الـــعـــدد  صــــدر  ــيــو  يــول  2 فـــي 


األسبوعية« 
تدشني بوم »املهلب «  في 12  أغسطس  . 
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 زيارة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ملقر مجمع مصانع شركة  
»  ايكويت للبتروكيماويات « . 


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


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


األمم  في  الــشــرف«  »قائمة  إلــى  الكويت  انضمت  يناير   27 في 
املتحدة .


ــوزارة فــي   22  صدر املرسوم األميري الــذي يقضي بتشكيل ال
مارس  . 


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


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


أقيمت في  » أبوظبي«  في الفترة ما بني7و9 ديسمبر  . 
 في الرابع من مايو أصدر صاحب السمو الشيخ جابر األحمد 
دعوة  مع  دستوريا  حال  األمــة  مجلس  بحل  مرسوما  الصباح 


الناخبني إلى انتخابات أعضاء مجلس أمة جديد  . 
في السادس عشر من مايو أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ 
جابر األحمد الصباح إعطاء املرأة كامل احلقوق السياسية في 
النيابية  للمجالس  بالترشيح  أو  بالتصويت  ســواء  اإلنتخابات 
الكويتية وحتديدا مجلس األمة والبلدي اعتبارا من انتخابات 


عام 2003 م  . 
 وصلت الدفعة الثالثة من اجلسر اجلوي الذي أمر به سمو الشيخ 
جابر األحمد الصباح من دفعات اإلغاثة الكويتية إلى العاصمة 


املقدونية اسكوبيا ملساعدة الالجئني من شعب كوسوفو  . 
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في الثامن من يونيو وافق األمني العام لألمم املتحدة كوفي   أنان 
على تعيني الدبلوماسية الكويتية مرمي العوضي  في  منصب 
نائبة األمني العام التنفيذي للمنظمة االقتصادية لدول  غرب 
آسيا )االسكو( ومقرها بيروت ، وهو أعلى منصب تشغله امرأة 


عربية في األمم املتحدة .
البلدي    املجلس  انتخابات  نتائج  أعلنت  يونيو  مــن  التاسع  فــي 


1999والذي شهد تغيير50٪ من أعضائه السابقني  . 
في الثالث من يوليو جرت انتخابات مجلس األمة الكويتي  والتي   
أسفرت عن فوز 50 مرشحا مبقاعد املجلس ميثلون 25 دائرة 


انتخابية. 
في السابع من  يوليو كلف سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ولي العهد 
الشيخ سعد العبدالله الصباح رئاسة احلكومة اجلديدة وتشكيلها 


قبل موعد انعقاد اجللسة اإلفتتاحية ملجلس األمة اجلديدة.   
في السابع عشر من يوليو افتتح الشيخ جابر األحمد الصباح دور 


االنعقاد األول من الفصل التشريعي التاسع ملجلس األمة.
في الثالثني من سبتمبر متكن أحد العاملني الكويتيني في دائرة 
اإلنتاج والتصدير التابعة لشركة نفط الكويت من ابتكار جهاز 
النفط  آبار  رؤوس  في  استخدامه  يتم  )اخلانق(  يدعي  جديد 


لزيادة أو تقليل إنتاجه حسب احلاجة  . 
 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 . 
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  بالتنقل من وإلى  لهم  السماح  إلى  باإلضافة 


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


باالجتماع  الــصــبــاح  األحــمــد  جــابــر  الشيخ  سمو  شـــارك   4/29
في   اخلليجي  الــتــعــاون  دول مجلس  لــقــادة  الــثــانــي  الــتــشــاوري 


العاصمة العمانية )مسقط( . 
4/24 افتتاح معرض تكنولوجيا البيئة.   


النفط اخلام مبصفاة  6/17وقــع انفجار وحريق في برج تكرير 
الشعيبة نتيجة لتسرب غاز ثاني كبريتيد الهيدروجني  . 


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


الكويت  بــني  البحرية  احلـــدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع  مت   7/3
والسعودية. 


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


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


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


في   آالف سنة  قبل سبعة  ما  حوالي  إلــى  تعود  آثــار  اكتشاف   2/11
السهل الساحلي ملنطقة الصبية من قبل فريق من علماء اآلثار في 
متحف الكويت الوطني وفريق من معهد اآلثار التابع جلامعة لندن. 
4/1 منحت املؤسسة الدولية لضغوط احلوادث احملرجة جائزتها 
لعام 2001 إلى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح تقديراً لدور 
الكويتي  للشعب  النفسية  للصحة  يوليه  الــذي  الكبير  سموه 


ولصالح رفاهية دولة الكويت  . 
والعشرين  الثانية  السنوية  للدورة  رئيسا  الكويت  انتخاب   6/13
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لصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( للتنمية الدولي.
9/21 تعرض سمو الشيخ جابر األحمد الصباح لوعكة صحية 


استدعت نقلة إلى العاصمة البريطانية للعالج  . 
12/22افتتاح مؤمتر املستقبل السياسي للمرأة في   دول مجلس 


التعاون .
1/16عــودة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الكويت بعد 


رحلة العالج في اململكة املتحدة تكللت ولله احلمد بالنجاح . 
1 / 2 انفجار مركز جتميع النفط رقم  )15( في  حقل الروضتني 
أدى إلى مقتل أربعة أشخاص أحدهم كويتي وهوالرائد اإلطفائي 
جنم عبدالله حسني العنزي وثالثة عمال من اجلنسية الهندية 


وإصابة  )19( شخصاً   بجروح  . 
4/28 افتتح رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اجتماع اللجنة


املؤمتر  منظمة  في  األعضاء  الــدول  مجالس  التخاذ  التنفيذية 
 ، اإلسالمي املنعقد في الكويت بسبب الوضع في فلسطني   
وقد دعى اخلرافي املجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف 


أعمال العنف اإلسرائيلية  . 
6/1 احتلت جمعية الهالل األحمر الكويتي املركز األول عربيا والثاني 


آسيوياً ضمن تصنيفات اللجنة الدولية للصليب األحمر.
12/ 8 أجرى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح عملية جراحية 


لعينه في مركز البحر للعيون تكللت بالنجاح.
10/18 إفراج العراق عن األرشيف الوطني  للكويت الذي  متت 


سرقته إبان االحتالل العراقي للكويت . 
11/3  قدم امللحق العسكري في السفارة البريطانية لدى الكويت 
العقيد الركن )ستيفن توماس(  مجموعة من اخلرائط القدمية 


التي تؤرخ الكويت  . 


20/ 3 أطلقت أول صافره إنذار في الكويت الساعة الثانية عشر 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)35(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


2003 م
2003 م


2003 م


2003 م


2003 م


2004 م


2004م


2004م


2004 م


2004 م


2004 م


على  سكوت  صــاروخ  أول  العراق  إرســال  نتيجة  ظهراً  والثلث 
الكويت أثناء حرب حترير العراق .


31 /3 تدشني أنبوب مياه عذبة من الكويت إلى العراق . 
31 / 3 أقر مجلس األمة مبلغ وقدرة )500( مليون دينار إضافي 


للحكومة ملواجهة تطورات حرب حترير العراق  . 
16 / 4 وصول أول طفل جريح عراقي من جرحى حرب حترير 


العراق إلى الكويت وذلك لتلقي العالج الالزم  . 
يدلي    ملــن    كويتي  ديــنــار  مليون  يرصد  الــــوزراء  مجلس   4/16


مبعلومات عن أسرى الكويت في العراق  . 
7/13 صدور مرسوم أميري بتعني الشيخ صباح األحمد الصباح 


رئيسا ملجلس الوزراء. 
26 /10 صدر مرسوم أميرى بتعيني الشيخ نواف األحمد نائباً 


أول لرئيس مجلس الوزراء  . 
1/13صدور تكليف أميرى بتعيني الشيخ مشعل األحمد اجلابر 


الصباح نائباً لرئيس احلرس الوطني  . 
20/ 8 اكتشفت شركة نفط الكويت حقال جديدا في  حقل بحرة 
بكثافة44  خفيف  نفط  عن  عبارة  وهو  اجلوراسي  املكمن  من 
وغــاز مصاحب مبعدل  يوميا،  برميال    )4860( درجــة مبعدل 


12برميل 670  مليون مكعب يومياً  . 
الكويتية  اجلمعية  إشهار  على  الــوزراء  مجلس  موافقة   8  /  22


حلقوق اإلنسان رسميا بعد 21 عاما من تأسيسها  . 
26 /9 أقرت وزارة الصحة مشروع تأمني ضد األخطاء الطبية 
على جميع األطباء الكويتيني والوافدين بشكل إجباري   على أن 


يكون احلد األعلى ملبلغ التعويض 25 ألف دينار  . 
27 / 10أفاد تقرير أصدرته منظمة »مراسلون بال حدود« املعنية 
باحلريات الصحفية في العالم أن الكويت احتلت املرتبةالثانية 
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الرقم 103 على املستوى الدولي .
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  . 
12/10 قررت دولة الكويت إلغاء الرسوم اجلمركية على السلع 
املستوردة من )16( دولة عربية شرط االلتزام بقواعد املنشأ 


تنفيذا التفاقية منطقة التجارة العربية احلرة .
5/16  مجلس األمة يوافق على حق املرأة السياسي باألغلبية.


عبدالعزيز حمد  بالكويت  األمــة  ملجلس  رئيس  أول  وفــاة   5/23
الصقر .


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


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


14 / 11 مجلس األمة يوافق على إسقاط فوائد املتقاعدين.
انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر األحمد 


اجلابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في 15 / 1.
مجلس الوزراء يزكي الشيخ صباح االحمد الصباح أميرا لدولة 


الكويت في 24 / 1.
29   يناير /  مجلس األمة يعقد جلستني  -  يبايع في األولى 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر أميرا للبالد  ..  وفي  الثانية 


سمو األمير يؤدي اليمني أمام املجلس أميرا للبالد . 
للعهد    وليا  االحمد  نــواف  الشيخ  بتزكية  أميري  مرسوم  صــدور 
ومرسوم آخر بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا للوزراء وتكليفه 


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


وزيرا  السنعوسي  محمد  السيد  بتعيني  أميري  مرسوم  صــدور 
لإلعالم .


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.
املرأة  فيها  تشارك  األمــة  ملجلس  انتخابات  أول  الكويت  تشهد 


ترشيحا وانتخابا في 6/29.
التي  اآلسيوية  الـــدورة  ببطولة  يفوز  الكويتي  اليد  كــرة  منتخب 


أقيمت في دولة قطر .  
مرسوم بقبول استقالة وزير اإلعالم محمد السنعوسي  ومرسوم  
وزيرا  واإلســكــان  األشــغــال  وزيــر  بــدر احلميدي  بتكليف  آخــر 


لإلعالم بالوكالة .
في الثامن من يناير صدر العدد األول من »عالم اليوم « كجريدة 


يومية .
مجلس األمة يسقط فوائد القروض على املتقاعدين بالتأمينات 


بعدد 48 صوتا وذلك في 9 / 1 / 2009 م . 
في  وذلــك  الرياضي  اإلحتراف  قانون  يوافق على  األمــة  مجلس 


2/20 / 2007م . 
اإلعالن عن اكتشاف نفطي من النوع اخلفيف مع غاز في شمال 


الكويت . 
صدور العدد األول من جريدة  »الوسط « في 12/ 5 / 2007م.


األسبوعي من  الــراحــة  يــوم  تعديل  على  يــوافــق  ـــوزراء  ال مجلس 
اخلميس إلى يوم السبت وذلك في   27 / 5 / 2007   م والبدء 


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


في  السالم  صــبــاح  ســالــم  الشيخ  تعالى  الــلــه  رحــمــة  إلــى  انتقل 
2007/10/8م . 


في 1 / 11 / 2007 م االحتاد الدولي لكرة القدم يوقف مشاركات 
الكويت الرياضية اخلارجية ومت رفعه بتاريخ 9 / 11/ 2007م             
صدور العدد األول من جريدة »  أوان  «  في 18 / 11 / 2007


صدور العدد األول من جريدة الرؤية اليومية. 
زيــادة رواتــب املوظفني  املالية مصطفى الشمالي يعلن عن  وزير 


الكويتيني 120 دينار و50 دينار للوافدين .
وفاة وزير التربية والنائب األسبق الدكتور أحمد الربعي .


مجلس الوزراء يلغي قانون التجمعات .
الله السالم الصباح  الوالد الشيخ سعد العبد  وفاة سمو األمير 


بتاريخ 2008/5/13م واعالن احلداد لثالثة أيام .
الكويت تشهد انتخابات مجلس األمة بنظام اخلمس دوائر.


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


رفعه في شهر ديسمبر .
البنوك  واألرصــدة في  الودائع  يعلن عن ضمان  ــوزراء  ال مجلس 


الكويتية .
األوراق  في سوق  التداول  بإيقاف  يقضي  قضائي  صــدور حكم 
املالية للمرة األولى بعد هبوط املؤشر ومت عودته بحكم قضائي 


في تاريخ 2008/11/17م .
توقف صدور جريدة )الصوت( اليومية بسبب األزمة املالية.


افتتاح مطار سعد العبد الله وتدشني اخلطوط الوطنية. 
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مت تخريج أول دفعة من ضباط الشرطة النسائية في أكادميية 
سعد العبد الله. 


مجلس الوزراء يقر قانون اإلنقاذ االقتصادي مبرسوم الضرورة.
بانتخابات                           الكويت  تاريخ  في  األولــى  للمرة  مرشحات  أربــع  فوز 


مجلس األمة. 
سمو األمير يفتتح املطار األميري اجلديد.


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


لكرة  اآلسيوية  األندية  بطولة  في  يفوز  الرياضي  الكويت  نــادي 
القدم للمرة األولى في تاريخ األندية الكويتية.


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


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


صفر في جلسة علنية .
االستجواب  األمــة  مجلس  ناقش  ايضا  ثالثة  علنية  جلسة  وفي 
جابر  الشيخ  الداخلية  لوزير  البراك  مسلم  النائب  من  املقدم 


اخلالد .
وفي اجللسة الرابعة ناقش مجلس األمة االستجواب املقدم من 
النائب د- ضيف الله بورمية الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ مبارك احلمد وقد انتهت اجللسة 


في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي . 
مجلس األمة مينح الثقة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
خلفية االستجواب املقدم من النائب فيصل املسلم بنتيجة 35 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)40(


2015 - 2014


2009م


2010م


2010م


2010م


2010م


2010م


2010م
2010م


2010م


2011م


2011م


2011م


صوت ضد 13 صوت وذلك بتاريخ 2009/12/16م .
مجلس األمة يصوت لصالح وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بتاريخ  وذلــك  بنتيجة 26 صــوت ضد 18 صــوت  الثقة  ومنحة 


2009/12/17م .
االوليفيات  ملشاريع  البتروكيماويات  لصناعة  مجمع  أكبر  افتتاح 


الثاني والعطريات والستايرين
دشن سمو أمير البالد احلملة الوطنية للحفاظ على البيئة بإنشاء 


محمية )مدينة الكويت املائية ( في منطقة الزور.
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 


وصناعة الكويت منذ العام 1995م. 
أسبوعية  جــريــدة  )الـــراصـــد(  مــن صحيفة  األول  الــعــدد  صــدر 


شاملة. 
احتجبت صحيفة )أوان( عن الصدور ألسباب اقتصادية .


اقتصادية حيث  الصدور ألسباب  )الرؤية( عن  توقفت صحيفة 
أصدرت 86 عددا فقط.


لقب  منتزعا  األول  املركز  قاسم  صــادق  الكويتي  املخترع  حقق 
مخترع العرب 2010م في برنامج )جنوم العلوم (    


توج بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الشرق األوسط بإجماع 
أكبر 3 مؤسسات عامليه وذلك في سابقة تعد هي األولى من 


نوعها في املنطقة .
أعلن مدير مستشفى الصدري عن جناح أول عملية لزراعة قلب 


صناعي في الكويت .
حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه  أمر بصرف 
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مكرمه أميريه مبناسبة الذكرى )50( الستقالل الكويت والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور خمسة سنوات على تولي سموه 
حتى  مواطن  لكل  كويتي  دينار   )1000( بواقع  اإلمــارة  مسند 
الغذائية  املــواد  صــرف  املكرمة  وتشمل  1-2-2011م  مواليد 
 2011-2-1 تاريخ  من  التموينية  البطاقة  حاملي  لكل  باملجان 


حتى تاريخ 31-3-2012م .
حتت رعاية حضرة سمو أمير البالد أقيم حفل وضع حجر أساس 


ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان .
خطة  ضمن  التعلم  بصعوبات  متخصصة  مــدرســة  أول  افتتاح 
مشروع مدارس الدمج التعليمي في منطقة مبارك الكبير بدعم 


من الصندوق الوقفي للتنمية الصحية .
باقتحام  النواب  من  عددا  يتقدمهم  املواطنني  من  قام مجموعة 
ومطالبهم  للحكومة  رفضهم  عن  تعبيرا  وذلــك  املجلس  مبنى 
أصوات  خــروج  وســط  احملمد  ناصر  الشيخ  الرئيس  بإسقاط 


منددة بهذه احلادثة الغريبة على املجتمع الكويتي .
بلقب سمو  الـــوزراء  مجلس  رئيس  أميري مبخاطبة  أمــر  صــدر 


الشيخ جابر املبارك الصباح . 
األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  الكويتية  املكفوفني  جمعية  قامت 
باللغة  الكرمي  القرآن  ملعاني  ترجمة  من  نسخة   500 بطباعة 
االجنليزية بطريقة برايل لتصبح الكويت الرائدة عربيا في هذا 


املشروع الذي يتم ألول مرة .
في  الدولة  موظفي  رواتــب  زيــادة  املدنية  ديــوان اخلدمة  اعتمد 
و  بنسبة ٪25  الــزيــادة  أقــرت  العام واخلــاص حيث  القطاعني 


12.5 ٪ للمتقاعدين  على اجمالي الراتب                   
دخلت الكويت موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأضخم  عرض 
لأللعاب النارية وذلك احتفاال بالذكرى ال 50 للمصادقة على 


الدستور .
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جرت أول انتخابات برملانية وفق مرسوم الصوت الواحد.
تقدمت الكويت الى املرتبة الرابعة لعام 2012م كأكبر منتج للنفط 


وفق تصنيفات منظمة أوبك .                
الواحد  الــصــوت  مــرســوم  بتحصني  الدستورية  احملكمة  قضت 


وإبطال مجلس أمة 2012م 
أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل نفطي جديد يتضمن 
كميات من النفط والغاز في منطقة كبد الواقعة غرب البالد .


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


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 .
مشاركة دولة الكويت في معرض ) اكسبو ميالنو 2015 ( الذي 
( وهي رسالة  للحياة  الكوكب طاقة  تغذية   ( يقام حتت شعار 


تنموية وانسانية تهدف الى خير شعوب العالم .
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وزارة اخلارجية 
إداراتها  خــالل  من  اخلارجية  الكويت  لسياسة  تنفيذها  الـــوزارة  واصلت 
املختلفة ومن خالل بعثاتها في اخلارج. فعلى املستوى الداخلي واصلت وزارة 
و غيرهم من  الصديقة  الدول  وزراء خارجية  العديد من  استقبال  اخلارجية 
وزارة  ادارات  واصلت  كما  العالم.  دول  مختلف  من  املستوى  عالي  املسؤولني 
اخلارجية متابعة تسيير عالقتنا مع الدول الشقيقة و الصديقة حيث شاركت 
االدارات في العديد من اللقاءات و اللجان الدولية و املشتركة، ومن ضمن ذلك 
استقبال اصحاب السعادة مدراء ادارات الوزارة للعديد من السفراء املعتمدين 


لدى الدولة .


كما قام معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية بالعديد 
من الزيارات الرسمية ملختلف الدول و حضر العديد من اللقاءات و املؤمترات 
املتحدة و  العامة لألمم  للجمعية  السنوية  الــدورة  املثال  الدولية . على سبيل 
و  التعاون االسالمي  العربية و منظمة  التعاون و اجلامعة  اجتماعات مجلس 
حركة عدم االنحياز و غيرها . كما رافق معالي النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية و معالي وكيل وزارة اخلارجية صاحب السمو أمير 
الــوزراء في رحلتهما  رئيس مجلس  و كذلك سمو  رعــاه  و  الله  البالد حفظة 


الدولية .


وفيما يتعلق مبعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي الذي يرأس 
الــوزراء فقد واصل املعهد  مجلس ادارتــة معالي النائب األول لرئيس مجلس 
خالل العام املنصرم نشاطاتة املبينة في مرسوم انشائه ومنها التدريب الشامل 
للمستجدين و دورات برنامج التعليم املستمر التي ينظمها املعهد لصالح منتسبي 
املعهد عدد من  ينظم  . كما  و مواقع عملهم  رتبهم  وزارة اخلارجية مبختلف 
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الندوات واللقاءات التي تغطي جوانب مختلفة من سياسة الكويت اخلارجية.


من  عــدد  مع  للتعاون  تفاهم  اتفاقيات  على  التوقيع  العام  هــذا  خــالل  ومت 
املعاهد املماثلة في الدولة العربية الشقيقة والدول الصديقة .


ومن  الكويت  في  الدولية  املؤمترات  من  عدد  تنظيم  العام  هذا  شهد  وقد 
ضمنها على سبيل املثال : املؤمتر الثالث للمانحني ملساعدة الوضع االنساني 
في سوريا ، كما عقد في البالد كذلك املؤمتر ال24 ملجلس وزراء خارجية دول 
الدولية  الى االجتماعات االقليمية و  التعاون االسالمي. هذا اضافة  منظمة 
املختلفة التي عقدت في الكويت و من ضمنه ما عقد في نطاق منظومة دول 
للقمة  الكويت  رئاسة  ضــوء  في  وذلــك  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس 


اخلليجية .


وقد عقد في النصف الثاني من شهر ابريل 2015 املؤمتر الثامن لرؤساء 
البعثات الدبلوماسية الكويتية وحيث متت مناقشة كافة جوانب عمل و نشاطات 
و اهتمامات بعثاتنا في اخلارج إضافة إلى العمل في ادارات الوزارة املختلفة 
. وقد صدر عن هذا املؤمتر توصيات تتعلق بتطوير العمل في الوزارة و الدفع 


من نشاط الدبلوماسي الكويتي في اخلارج.
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وزارة الداخلية
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وزارة الداخلية


لقد حققت وزارة الداخلية بفضل توجيهات القيادة السامية ودعمها الكرمي 
إجنازات هامة على صعيــد األمــن وحرصت على االلتــزام بلغة القانون الذي 
أن احترام  والتأكيد على  تهاون  يسري على اجلميع تطبيقه بكل حزم ودون 


القانون والدستور واجب على الكافة بال استثناء .


وفيما يلي عرض في حملة سريعة وموجزة عما حققته وزارة الداخلية على 
صعيد تعزيز األمن الداخلي خالل عام 2014 – 2015   : -


أواًل: احلملة الوطنية جلمع السالح والذخائر واملفرقعات:


نتيجة تفشي ظاهرة  أمنية واستجابة لرغبة شعبية  والتي جاءت لدواعي 
انتشار السالح وإطالق النار في األعراس واألفراح واملناسبات وما نتج عنها 
من حوادث عنف وتهديد وابتزاز ووقوع ضحايا وإصابات حيث تعد األسلحة 


غير املرخصة من أهم أسباب وقوع اجلرائم والعنف املسلح .







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)52(


2015 - 2014


ثانيًا: مكافحة املخدرات:


والتخليقية  الطبيعية  ومشتقاتها  املخدرة  املــواد  من  كميات ضخمة  ضبط 
والتي بلغت إجمالي الضبطيات لعام 2013 )2229( ضبطيه وفي عام 2014 
)2531( ضبطية بارتفاع نسبته 13.5٪ ، واجلرائم هي جلب وحيــازة وتعاطــي 
واإلجتــار باملخـدرات كما مت ايضا ضبط كميــات كبيرة من احلبوب واملؤثرات 
العقلية بلغت خمسة مليون حبة مخدرة وتتولى وزارة الداخلية جل اهتمامها 
الشرسة من مهربي  املنبع رغم احملــاوالت  التهريب من  دابر محاوالت  لقطع 


وجتار ومروجي املخدرات .


ثالثًا: احلوادث املرورية:


الثالثة  على مدى  واقعياً   االلكتروني ومت جتربته  الدفع  قنوات  تفعيل  مت 
مليون  ثالثني  إلى  الفترة  تلك  خالل  التحصيل  نسبة  ارتفعت  املاضية  أشهر 


بفارق تسعة عشر مليون عن العام السابق .


إلى  املرورية عن عام 2014 /2015 وصلت  وفي إطار حتصيل املخالفات 
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واحد وسبعني مليون و265 الف دينار ، بارتفاع 45 ٪ عن العام السابق أما عن 
غرامات شئون االقامة مت حتصيل ثالثني مليون و 572 الف دينار بارتفاع ٪41 


عن العام السابق .


رابعًا: جرائم امللكية الفكرية:


امللكية  األول ملكافحة اجلرائم  اإلقليمي  املؤمتر  الداخلية عقد  وزارة  تبنت 
الفكرية والذي اتخذت من خالله عدة توصيات ابرزها اجراء متارين ميدانية 
مع اجلهات املعنية في وزارة االعالم والتجارة والصحة واجلمارك وبإشراف 
من وزارة الداخلية مت ضبط العديد من القضايا واجلرائم املتمثلة في مجال 
السرقات والتهريب، وكذلك نسخ أقراص  C.D املزورة واستيراد وتهريب وبيع 
البضائع والسلع املقلدة واألدوية غير املصرحة واخلطرة استعمالها داخل دولة 


الكويت والتي تقع ضمن إطار امللكية الفكرية. 


خامسًا: املشاريع االنشائية للمنشآت االمنية:
النظم  أحدث  على  األمنية  واملرافق  املنشآت  شاملة إلحالل  منظومة  وفق 
توفير  والقدمية أسفرت عن  املباني املستأجرة  عن  نهائياً  العاملية واالستغناء 
مبلغ وقدره خمسة عشر مليون و500 الف دينار ترشيداً لإلنفاق على امليزانية 
العامة للدولة إضافة إلى خلــق بيئة عمــل مناسبـة لكــافة أجهزة األمن حيث مت 


افتتاح عدة مشاريع على النحو التالي .


كلية   - اخلاصة  الــقــوات  معسكر  االقــامــة-  لشئون  العامة  االدارة  )مبنى 
الشرطة-  مديرية أمن مبارك الكبير - إدارة شئون إقامة حولي- مخفر شرطة 


الساملي والنويصيب - مبنى الطرق اخلارجية مبيناء عبدالله(.


على مستوى تطوير األنظمة األمنية املركزية واصل قطاع شئون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت جتهيز مشروع املوقع االحتياطي للحاسب الرئيسي على 
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النحو التالي :-


جتهيز موقع احتياطي بديل يشمل كافة نظم التشغيل الرئيسية والهامة  � 
مبقر وزارة الداخلية مبنى نواف االحمد الصباح . 


تشغيل تلقائي عند حدوث أي طارئ لكافة األنظمة االلكترونية . � 


ـــوزارة فــي حــاالت الصيانة أو حتديث  ال املساهمة فــي دعــم خــدمــات  � 
النظم.


املشاريع اجلاري إجنازها وسيتم افتتاحها قريبا :


مبنى مخفر شرطة الدسمة- ادارة شئون االقامة باألحمدي - مديرية  � 
امن محافظة االحمدي


املركبات اجلديدة لدوريات الشرطة:
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واالستخدامات  األنـــواع   من مختلف  مركبة   ) � 2037( عــدد  إدخــال  مت 
إلى اسطول آليات الشرطة بأشكالها املتميزة لكل منها  لتنضم حديثاً 
مبلغ  توفير  والتي جنحنا في  الــدول،  وبأسلوب عصري مماثل ألرقــى 
خمسة ماليني و747 ألف دينار  وبتكلفة أقل عن السابق خلزينة الدولة 
من خالل التعاقد مع الوكالء املعتمدون الذين أبدوا تفهماً ومسئولية في 
مساندة املجهود األمني ، وسيتم قريباً إدخال 685 دورية جديدة أخرى 
إلى اخلدمة الستكمال كافة احتياجات القطاعات واألجهزة األمنية من 


تلك الدوريات احلديثة.


عقود صيانة دوريات الشرطة:-


توقيع عقود مع الشركات إلجراء الصيانة الدورية وإصالح األعطال املفاجئة 
رقابية  اشتراطات  وفق  االصلية  الغيار  قطع  وتوفير  التشغيل  جودة  ومراقبة 
ومحاسبية ومواصفات فنية عالية الدقة تتضمن جتهيز ورش ومعدات فحص 


وإصالح حديثة وتوفير مركبات بديلة خالل فترة التصليح .


مشروع املكتبة املركزيـة للثقافة األمنية.


ثقافياً يجري حالياً تنفيذ مشروع املكتبة املركزية للثقافة األمنية وذلك مببنى 
اللواء متقاعد عبداللطيف فيصل الثويني،  وهي املكتبة  االمنية األكبر في وزارة 
الداخلية التي تخدم جميع منتسبي الوزارة والطلبة والطالبات والربط بأحدث 
الوسائل االلكترونية ، كما يوجد بها رسائل ماجستير ودكتوراه مبختلف العلوم 
وكذلك مجالت علمية وأمنية . ويوجد على موقع وزارة الداخلية محرك بحث 
بواسطة التراسل اإللكتروني عن طريقه ميكن االستفادة من امكانيات املكتبة 
والتعرف على عناوين الكتب املوجودة وسوف تدشن بالقريب العاجل لتصنف 


صرحاً علمياً رديفاً للجهود األمنية .
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احلرس الوطني
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احلرس الوطني


> زيارة حضرة صاحب السمو للحرس الوطني 


يواصل احلرس الوطني الكويتي عاماً بعد عام مسيرة عطائه في التضحية 
إليه  املسندة  املهام  وفق  الوطن  ربــوع  واستقرار  أمن  على  واحلفاظ  والفداء 
العسكرية  الدولة  بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات  الدفاع األعلى  من مجلس 


واملدنية . 
وقد شهدت السنة املالية 2014 / 2015م، عدداً من األنشطة واإلجنازات 
تهدف  التي  والفنية،  واإلداريـــة  العسكرية  املجاالت  في  الوطني  احلــرس  في 
إلى االرتقاء مبنظومة الكفاءة القتالية وتطوير أدائه وتأهيل منتسبيه والتعاون 
الرسالة  أداء  من  رجاله  يتمكن  حتى  املختلفة  الدولة  ومؤسسات  وزارات  مع 
امللقاة على عاتقهم في الذود عن الوطن باعتبارهم ركيزة أساسية في املنظومة 


األمنية في دولة الكويت.


وفي ما يلى نستعرض أبرز هذه اإلجنازات :


أوال- االهتمام بالقوى البشرية : 
يحظى منتسبو احلرس الوطني بعناية فائقة ورعاية شاملة في شتى املجاالت 
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من أجل توفير حياة كرمية وتهيئة الظروف املالئمة لهم  للقيام باملهام والواجبات 
املسندة اليهم بكل كفاءة واقتدار ، وقد متثل ذلك في اآلتي : 


للقوات  األعلى  القائد  املفدى   البالد  أمير  السمو  قيام حضرة صاحب  � 
الشيخ  العهد  ولي  وسمو  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ  املسلحة 
نواف األحمد اجلابر الصباح ، حفظهما الله، بزيارة احلرس الوطني جريا 
على عادة سموه من كل عام  ،  خالل شهر رمضان املبارك ،حيث كان في 
استقبالهما سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني ومعالي 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس الوطني وسعادة 
الرفاعي   الركن مهندس هاشم عبدالرزاق  الفريق  الوطني  وكيل احلرس 
به  يقوم  الــذي  الكبير  بالدور  أشــاد سموه  وقد   ، والضباط  القادة  وكبار 
سمو رئيس احلرس الوطني ومعالي النائب في تطوير ورفع كفاءة احلرس 


الوطني في مختلف املجاالت  .  
  ) � 2015/  2010  ( الوطني  احلــرس  لتطوير  االستراتيجية  اخلطة  إجنــاز 
وظهورها الى حيز التنفيذ مبا حتويه من قيم و أهداف انطالقا من النظرة 
الثاقبة للقيادة العليا للحرس الوطني، ومتاشيا مع اخلطة التنموية للدولة 
سنة  وعشرين  للخمس  للكويت  البالد  أمير  سمو  رؤيــة  من  تنطلق  التي 
االرتقاء  في  رؤيتها  وتتمثل   ، مالي  مركز  الى  بتحويلها   )2035( القادمة 
بجاهزية احلرس الوطني ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى 
بثقة القيادة السياسية واملجتمع الكويتي في حفظ أمن واستقرار البالد 
في بيئة عادلة يسودها االنتماء وروح الفريق ، وتهدف اخلطة الى حتقيق 
الوطني  إعــداد وتأهيل قيادات احلــرس  ، من أهمها  عدد من األهــداف 
في مختلف املستويات وصوال إلى أعلى درجات املهنية ، وتعزيز التكامل 
وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع املؤسسات العسكرية واألمنية ومنظمات 
املجتمع املدني ذات العالقة مبا يخدم أمن البالد واستقرارها، كما يستعد 
احلرس الوطني إلطالق اخلطة االستراتيجية اخلمسية الثانية، ملواصلة 
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العمل املؤسسي استناداً إلى قيم وأهداف محددة. 
إنشاء جلنة للشفافية واإلصالح في احلرس الوطني مهمتها تعزيز  قيم  � 
النزيهة ومكافحة  والنزاهة واملساءلة والعدالة وتكريس اإلدارة  الشفافية 
الفساد ودرء مخاطره مبختلف الوسائل واإلجراءات التي حتقق املصالح 
العليا للحرس الوطني ومنتسبيه، وذلك تتويجاً حلصول احلرس على جائزة 


الشفافية لعامني على التوالي.  
للعام  تنمية ووفاء لكويت العطاء في نسختها الرابعة”   � انطالق مبادرة “ 
الثالث على التوالي، لتدريب وتأهيل الشباب الكويتي والتي تضمنت عددا 
في  ومساعدتهم  الشباب  خــبــرات  لصقل  املختلفة  الفنية  ـــدورات  ال مــن 
مواجهة سوق العمل، وذلك في إطار الدور املجتمعي الذي يقدمه احلرس 


الوطني. 
جميع  تغطي  التي  االشعاعي  والرصد  الكيماوي  الدفاع  العمل مبنظومة  � 
ثابتة ومتحركة  والبحرية من خالل محطات رصد  البرية  الكويت  حدود 


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


وذلك من خالل املنظومة األمنية واالنذار املبكر.
عقد برتوكول تعاون مع احلرس الوطني البحريني لتعزيز التعاون العسكري  � 
املتميزة وتبادل اخلبرات بني  للعالقات  واألمني واالستراتيجي، وتدعيماً 


األشقاء في دول مجلس التعاون اخلليجي  .  
عقد بروتوكول تعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة، بهدف حتقيق األهداف  � 
بتطوير  املتعلقة  الوطني  للحرس  االستراتيجية  اخلطة  تتضمنها  التي 
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العنصر البشري وتشجيع العمل املشترك في املجاالت التدريبية والعلمية 
والتقنية.


ركن  الفريق  الوطني  احلــرس  وكيل  ســعــادة  برئاسة  عسكري  وفــد  قيام  � 
مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بزيارة إلى جمهورية فرنسا الصديقة، 
الوطني  الدرك  الكويتي وجهاز  الوطني  التعاون بني احلرس  لبحث سبل 


الفرنسي. 
السكر  أمــراض  وعــالج  ألبحاث  دسمان  معهد  مع  تعاون  بروتوكول  عقد  � 
واالستفادة من خبرات املعهد في إنشاء مركز متخصص ألبحاث وعالج 
للكشف  مشتركة  وتنظيم حمالت  الوطني   احلــرس  في  السكر  أمــراض 


املبكر عن املرض والتوعية به ومكافحته.   
تعزيز الدور املجتمعي للحرس الوطني من خالل إطالق فرع لبنك الدم في  � 
معسكر الصمود يعد األول من نوعه خارج وزارة الصحة ،فرع بنك الدم 
في احلرس الوطني األمر الذي يساهم بشكل رئيسي في إنعاش رصيد 
بنك الدم املركزي، وقد وصل عدد املتبرعني إلى 2232 متبرعاً، إضافة 
إلى القيام مببادرة اإلسعافات األولية والتوعية الصحية للمجتمع املدني 
من خالل فحص موظفي الوزارات و طلبة املدارس، وذلك بهدف  تثقيفهم 


صحياً والكشف املبكر عن األمراض . 
رفع املستوى الثقافي والتوعوي ملنتسبي احلرس الوطني في شتى املجاالت  � 
بالتعاون مع اجلهات املختلفة،  مثل  من خالل تنظيم احلمالت املختلفة 
بيد ضد املخدرات« ملكافحة املخدرات بني منتسبي احلرس  حملة » يداً 
الوطني،  وحملة »معاً جنمع السالح« جلمع األسلحة والذخائر واملفرقعات 
غير املرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إضافة إلى تنظيم  املسابقات 
املتنوعة مثل املسابقة الثقافية الرمضانية واملسابقة الشعرية واملسابقات 
الرياضية واحملاضرات والندوات واستضافة املتخصصني لالستفادة من 


خبراتهم. 
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فتح باب التسجيل للطلبة حملة الثانوية العامة والطلبة اجلامعيني 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 مشكلة 
البطالة، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للمدارس واجلامعات املختلفة 
الطلبة  أمــام  الوظيفية  الفرص  واستعراض  الوطني  باحلرس  للتعريف 


لتشجيعهم على االلتحاق باحلرس الوطني .


   ثانيا – التأهيل والتدريب : 
يولي احلرس الوطني تدريب منتسبيه أهمية خاصة لرفع كفاءتهم القتالية 
املالية 2014/  السنة  املجال  خالل  هذا  في  اتخذ  وقد   ، واإلداريـــة  والفنية 


2015م خطوات عدة تتمثل في : 
العربية  الـــدول  الــى  الصف  وضــبــاط  الضباط  مــن  كبيرة  أعـــداد  ابتعاث  � 
واألجنبية واجلامعات املتخصصة داخل الكويت  وخارجها للحصول على 
الشهادات العلمية ، فضال عن إحلاقهم بالدورات املتخصصة التي ترفع 


كفاءتهم وتصقل خبراتهم . 
تخريج دفعة من املتدربني على تزويد الطائرات بالوقود وطرق الصيانة  � 
لتزويد  الكويتية  الشركة  مع  التعاون  إطار  في  وذلــك   للمعدات،  الدورية 


الطائرات بالوقود) كافكو(    
(  والذي  تنفيذ عدد من التمارين ملراكز القيادة ، مثل مترين ) نصر-13 �
الوطني  احلــرس  في  والرئيسية  القيادية   الــوحــدات  جميع  فيه  شاركت 
بالتعاون مع شركة التطوير األمريكية ) mpri  ( ، 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 
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العامة لإلطفاء  في إطار من التنسيق والتعاون بني زمالء السالح.
الى جانب قوات وزارة الداخلية  املشاركة في مترين “ الدرع احلاسم 4”  �
واالستعداد  اجلاهزية  على  احلفاظ  بهدف  فيلكا،  جزيرة  في  والــذي مت 


الدائم لتنفيذ املهام األمنية بكفاءة واحتراف.  
اجليش  قوات  جانب  إلى  العقبان- 2015”  � حسم   “ في مترين  املشاركة 
دول  من  شقيقة  عسكرية  وفود  ومبشاركة  األمريكية  والقوات  والشرطة 
مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية واململكة األردنية الهاشمية، إضافة 


إلى وفود من اململكة البريطانية املتحدة وفرنسا. 


   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 
الكويت وخارجها ، وفي هذا اإلطار مت استقبال عدد من  ذات الصلة داخل 
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 :
فعاليات  فــي  املختلفة  الــوحــدات  فــي  الــوطــنــي   قـــوات احلـــرس  مشاركة  � 
وعيد  االستقالل  عيد  مثل  الكويت  شهدتها  التي  الوطنية  االحتفاالت 
التحرير ومراسم رفع العلم واملعارض  واألنشطة املختلفة التي أقيمت على 


هامش هذه االحتفاالت.  
مشاركة وفود مختلفة من وحدات احلرس الوطني في املعارض وامللتقيات  � 
التي عقدت خارج الكويت وداخلها واملتعلقة بالدفاع واألمن  بهدف االطالع 
على كل جديد في منظومة التسليح والتدريب، إضافة الى تبادل الزيارات 


مع املسؤولني في اإلدارة العامة لإلطفاء ومؤسسة املوانئ الكويتية .  
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 رابعا – التخريج والتكرمي  : 


شهدت السنة املالية 2014/ 2015م في احلرس الوطني كثيرا من حفالت 
واألفراد  الصف  وضباط  الضباط  من  املختلفة  والدفعات  للدورات  التخريج 
الشكر  بأعمال تستحق  الذين قاموا  واملتفوقني   املتميزين  إلى تكرمي  إضافة 
والتقدير أو حققوا إجنازات تضاف الى رصيد احلرس الوطني  وتساهم في 
املجاالت، وكذلك  احلاصلني على شهادات علمية مثل  به في شتى  االرتقاء 
املاجستير والدكتوراه في تخصصات تعود بالنفع على احلرس الوطني  ، ونذكر 


من ذلك على سبيل املثال ال احلصر : 
وكأس  دوري  في  األولــى  باملراكز  الفائزة  الوطني   احلــرس  فــرق  تكرمي  � 
 ،  )2014  –  2013 ( الرياضي  للموسم  واملؤسسات احلكومية  ــوزارات  ال


وكذلك تكرمي املتميزين في وحدات احلرس الوطني املختلفة. 
والدكتوراه  املاجستير  شهادتي  على  احلاصلني  الضباط  من  عدد  تكرمي  � 


واملتفوقني في املجاالت املختلفة. 
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وزارة الــعـــدل
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وزارة العدل 
عدد القضايا الواردة واملنظورة واملفصول فيها واملؤجلة مبحكمة التمييز  � 


حسب نوع القضية خالل عام 2014م


القضايا نوع القضية
الواردة


القضايا 
املؤجلة


القضايا 
املنظورة


القضايا املفصول 
فيها نهائيا


2334260249362420جتاري
6298151444679عمالي
1398137127691411مدني


9523951347951احوال شخصية
7179221639685جنايات
1168239335611259إدارية


71988498156967405اإلجمالي


عدد القضايا الواردة واجلديدة واملنظورة واملفصول فيها واملؤجلة مبحكمة  � 
االستئناف وفروعها حسب نوع القضية خالل عام 2014م


نوع القضية


القضايا 
املقيدة 
الواردة 


باجلدول


القضايا 
اجلديدة 


خالل 
السنه


القضايا 
املؤجلة 


خالل
 السنه


إجمالي 
القضايا 
املنظورة


إجمالي
 القضايا 
املفصول 


فيها


القضايا 
املؤجلة 
خارج 
السنه


411942161050526648161411جتاري
56825185949613453661441مدني


730069221438836073331697أحوال شخصية
1825179231321052151376عمالي


2213207113822091938259إيجارات
295327161308402436431677إدارية


1551653019517348قضايا سوق املال
6066556071567490متييز جنح


2780277517229472731247اجلزائي )جنايات(


2763326497545831955288257246اإلجمالي
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عدد القضايا غير اجلزائية الواردة واملنظورة واملفصول فيه واملؤجلة في  � 
احملكمة الكلية واحملاكم اجلزئية خالل عام 2014م


القضايانوع الدائرة
 الواردة


القضايا 
املنظورة


القضايا 
املؤجلة


قضايا 
اإلحالة


القضايا
 املفصول 


فيها


املتداول
 العام


1618431923321319745375استئناف مستعجل


17398487574039270810394استئناف جزئي


808952198385272101346175356جتاري كلي
جتاري مدني كلي


54102903120387160848451348 حكومة


33196154339441افالس
3561223481612474615033243مدني كلي


2960175981330198419929646اداري
1220638004221733701546152285ايجارات كلي


49418511020198121390ايجارات جزئي
3287735435075737906675التظلمات


608616086100608610أوامر األداء
1263140715331251931اإلعفاء من الرسوم


3352471175997032923البيوع
جتاري مدني 
1043752067353971881648256631جزئي حكومة


106852346910813431261323341مستعجل


4487360492654120948860842عمالي
2160180797511354262923681176أحول شخصية


اثبات حالة
106243862872315114558 مستعجل أدارة اخلبراء


1501264428932519351735189223496555اإلجمالي
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عدد القضايا اجلزائية املنظورة واملفصول فيها واملؤجلة لدوائر اجلنايات  � 
واجلنح باحملكمة الكلية خالل عام 2014م


القضايا نوع الدائرة
املنظورة


القضايا 
املؤجلة


قضايا 
اإلحالة


القضايا 
املفصول 


فيها
أوامر 


جزائية


-15612106271924793اجلنايات


14917362448112458550اجلنح املستأنفة


77820276253614983457803اجلنح


108349418766016587266353اإلجمالي


عدد القضايا الواردة واملتصرف فيها واملنظورة في النيابة العامة حسب  � 
نوع القضية خالل عام 2014م


القضايا نوع القضية
الواردة


القضايا 
املتصرف 


فيها


قضايا 
قيد 


التصرف
إجمالي القضايا 


املنظورة


879288703929262جنايات


19482785362821جنح جتارة


12411238421280جنح أحداث


4053887395جنح الصحافه


12371136131149جنح شيكات


75381627843مدمني مخدرات


143751523351715750اإلجمالي
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إجمالي عدد املعامالت التي مت اجنازها بإدارة التسجيل العقاري حسب  � 
املراقبة والفرع خالل عام 2014م


عدد املعامالتاملراقبات / الفروع
7834الشؤون الفنية


6094العقود
6486االئتمان العقاري


120640احملفوظات العقارية
6605املعلومات اآللية واإلحصاء
23175الرسوم واخلدمات اإلدارية


2685قسم القضايا
3890املكتب الفني


الفروع 
اخلارجية


10059اجلهراء
23390األحمدي


4514بنك االئتمان العقاري
42233برج التحرير
34236جابر العلي


9040صبحان
11561احلكومة مول اجلهراء


8703جليب شيوخ
9حولي


321154اإلجمالي


التوثيق حسب املراقبة  بإدارة  التي مت اجنازها  اجمالي عدد املعامالت  � 
خالل عام 2014م


عدد املعامالتاملراقبات
97916املكتب الرئيسي للتوثيق


22958محفوظات التوثيق واملعلومات اآللية
6541توثيق العقود والشركات


244599فروع التوثيق
372014اإلجمالي الكلي للمعامالت
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عام  خــالل  اخلبراء  بــإدارة  واملنجزة  احملالة   املأموريات  عــدد  اجمالي  � 
2014م


األقسام
املأموريات احملالة


املأموريات اإلجمالي
املنجزة


الرصيد 
املتبقي آخر 


العام احملال خالل العامالرصيد أول العام


49611290817869131804689احلسابية


20386935897371861787الهندسة


69991984326842203666476اإلجمالي


م اهم األعمال املنجزة بإدارة التنفيذ خالل عام 2014 �


األحكام 
املعلنة


امللفات 
املنفذة نهائيا


ملفات تركة 
جديدة


أوامر منع السفر 
والتوقيف


األوراق 
املعلنة


886713611984917183641703


إجمالي عدد املراجعني وحاالت الصلح بإدارة االستشارات األسرية خالل  � 
عام 2014م


عدد املراجعني حسب الفروع


مبارك الدسمةاجلهراءاألحمديالرقعيالفرع
اإلجماليحوليالكبير


4029842560125410115977العدد


عدد حاالت الصلح حسب اجلنسية


كويتي٭ اجلنسية
كويتية


كويتي٭
غير كويتية


غير كويتي٭ 
كويتية


غير كويتي٭
غير كويتية


اإلجمالي


10803041223241830العدد
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وزارة املــالـيـة
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وزارة املالية


- التقى معالي وزير املالية السيد أنس خالد الصالح في صباح يوم الثالثاء 
املوافق  6/17/ 2014م في مكتبه مببنى الوزارة كلن من سعادة السيد مايكل 
جي ادلر نائب رئيس البعثة في السفارة األمريكية بدولة الكويت - سعادة السيد 
فالدميير  السيد  سعادة   - الكويت  بدولة  املتحدة  اململكة  سفير  بيكر  فرانك 
كوهوت  سفير جمهورية صربيا بدولة الكويت ، وقد مت خالل اللقاءات التباحث 


واستعراض عدد من املواضيع ذات االهتمام املشترك .
- اطالق وزارة املالية ملشروع الطابع االلكتروني احلكومي


طبقت وزارة املالية مشروع الطابع االلكتروني متاشيا مع سعي احلكومة نحو 
تقدمي املزيد من اخلدمات االلكترونية لتيسير اجناز املعامالت احلكومية. فقد 
حرصت وزارة املالية على مواكبة التطور التقني في دفع االيــرادات والرسوم 
احلكومية.  للجهات  متطورة  الكترونية  خدمات  تقدمي  خالل  من  احلكومية. 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)78(


2015 - 2014


على  بناءا  نــت.  كي  املشتركة  اآللية  املصرفية  اخلــدمــات  بشركة  باالستعانة 
اتفاقية تقدمي خدمات الدفع االلكتروني احلكومي )تسديد( التي أبرمتها وزارة 
املالية معها سيتم تنفيذه على مرحلتني - املرحلة األولى مت استخراج الطوابع 
االلكترونية من خالل أجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة اخلدمة الذاتية )للدفع 
النقدي فقط ( في مراكز التحصيل لدى اجلهات احلكومية، املرحلة الثانية مت 
استخراج الطوابع االلكترونية مطبوعة آليا على منوذج املعاملة عند الدفع من 
خالل أجهزة نقاط البيع املتكاملة مبركز التحصيل كما سيتمكن املتعاملني مع 
اجلهات احلكومية مستقبال من شراء الطوابع االلكترونية عبر الهاتف النقال 


واالنترنت. 
لتقييم  املستوى  عالية  دولــيــة  مــؤشــرات  تطبيق  تتبنى  املالية  وزارة   -


وحتسني أداء االنفاق احلكومي واملساءلة املالية


تبنت وزارة املالية مشروعا رائدا يهدف الى تقييمه تقييما موضوعيا شامال 
والتنظيمية  الفنية  جوانبه  مختلف  من  العامة  املالية  الشئون  إدارة  أداء  عن 
والتشريعية من خالل تبني تطبيق مؤشرات دولية عالية املستوى لقياس أداء 
 public pefa accountability financial املالية  واملسائلة  احلكومي  اإلنفاق 
and expenditure وذلك في إطار اتفاقيات التعاون املشترك مع البنك الدولي 


، األمر الذي يساهم في حتديد مواطن الضعف في األداء ومن ثم متكني االدارة 
من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام املوارد املالية وترسيخ 
مبادئ احلكومة والشفافية واملسائلة املالية ، والتي تنعكس ايجابيا على األداء 
على املدى القصير إضافة إلى نتائج منهجية على املدى الطويل تدعم سبل 
تنمية مقدرات الدولة لألجيال القادمة وأن دولة الكويت ممثلة بوزارة املالية 
تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم  كانت سابقة على املستوى اإلقليمي في 
االنفاق احلكومي واملسائلة املالية ) pefa ( ، وذلك من خالل إدراجــه ضمن 
قد  املالية  وزارة  وأن   2014/2013-2011/2010 للسنوات  اإلمنائية  اخلطة 
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حرصت طول الفترة املاضية ومنذ العام 2012 على العمل بشكل مكثف إلجناز 
الوطنية من املختصني  الكفاءات  هذا املشروع االستراتيجي من خالل جهود 
بوزارة املالية وفي إطار التعاون املستمر مع البنك الدولي ليخرج بنتائج عملية 


فاعلة تتناسب مع األهداف والتطلعات املرجوة من تطبيقه  
- توقيع عقد مشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات


قامت وزارة املالية بتوقيع عقد مشروع إنشاء وإجناز وصيانة أعمال تأهيل 
وتطوير مبنى مجمع الوزارات بتاريخ 2014/1/27 هذا ويعتبر مجمع الوزارات 
من أكبر وأهم املواقع احلكومية التي تضم مجموعة من الوزارات والهيئات التي 
تخدم ما يزيد عن 12000 مراجع يومياً  منذ ما يزيد عن الثالثني عاماً وسيتم 
املشروع  تنفيذ  مدة  بتاريخ 2014/4/1 وستكون  باملوقع  فعلياً  العمل  مباشرة 
910 يوماً، ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ األعمال واستالم املشروع في شهر 


سبتمبر 2016م .
اإلصدار الرابع ملوازنة املواطن
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  أصدرت وزارة املالية بتاريخ 2014/1/13 )موازنة املواطن( للسنة املالية 
)2014/2013( في خطوة نحو توعية املواطنني بأوجه االيرادات واملصروفات -


العامة للدولة وتعميق املشاركة الفاعلة في صنع قرار املالية العامة وأضافت 
الوزارة إن هذا االصدار الذي يأتي بنسخته الثالثة يهدف الى اطالع املواطن 
على الوضع املالي للدولة وجعله “دائم احلرص على املساهمة بفاعلية اكبر في 


قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة”. 


املشاركة في معرض جايتكس 2014 – دبي


> الشيخ / حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اثناء زيارته جلناح الوزارة خالل حفل 
االفتتاح


- املشاركة في معرض GiTex لتكنلوجيا املعلومات واملقام في إمارة دبي، 
فقد مت عرض أهم النظم االلية للوزارة وتبادل اخلبرات مع حكومات الدول 
األخرى الشقيقة لكسب الفائدة العظمى وإبراز الوزارة كقطاع حكومي مهم 
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نكون منظمة  بأن  تتمثل  التي  ــوزارة  ال رؤيــة  وتوضيح  الدولة  في  وحساس 
حكومية عصرية أكثر احترافية.


مشاركة وزارة املالية في امللتقى السنوي االول بعنوان )النزاهة املجتمعية 
.. رؤية أم غاية؟(


-  شاركت وزارة املالية يوم االربعاء املوافق 2014/12/10 بامللتقى السنوي 
العامة  الهيئة  والذي نظمته  أم غاية؟(  املجتمعية رؤية  )النزاهة  بعنوان  االول 
في  وتأثيرها  املالية  النزاهة  محور  خــالل  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
احلفاظ على املال العام، ويهدف هذا امللتقى الى متكني املؤسسات التعليمية 
ألداء رسالتها االكادميية كأكبر مؤسسة في الدولة وذلك من خالل خلق وبناء 
جيل قادر على مكافحة كافة أوجه الفساد ، وتعزيز دور املؤسسات احلكومية 
في التوعية املجتمعية من خالل احلمالت اإلعالمية ، إضافة الى تعزيز دور 
الفرد في مختلف مراحل حياته ودعمه في املجتمع في حتديد رؤيته بشكل 


واضح نحو محاربته للفساد كواقع عملي وليس شعارات وغايات وهمية . 
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تكرمي وزارة املالية كأفضل جهة حكومية


-  تكرمي وزارة املالية كأفضل جهة حكومية ، كأفضل موقع الكتروني في 
الشفافية  جمعية  نظمتها  والتي  والصالح  للشفافية  الكويت  جائزة  احتفالية 
الكويتية حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح 


الصباح وذلك مساء يوم االربعاء املوافق 25يونيو 2014.
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وزارة اإلعـــالم
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وزارة االعالم
قطاع االخبار والبرامج السياسية


1- إدارة األخبار والبرامج السياسية اإلذاعية


والدولية  والعربية  احمللية  األخبار  تقدمي  في  الرئيسي  بدورها  القيام   -
ملستمعي إذاعة الكويت عبر نشراتها الرئيسية التي تبلغ خمسة نشرات وهي 
الواحدة  نشرة  صباحا-  الثامنة  نشرة  صباحا-   السادسة  نشرة   ( كالتالي: 
ظهرا - نشرة الثامنة مساء - الثانية عشر منتصف الليل( وكذلك عبر املواجيز 
اإلخبارية التي تأتي على مدار الساعة إضافة إلى البرامج السياسية املختلفة 


وهي مفصلة كالتالي:


 1( برنامج محطات إخبارية.


 2( برنامج جولة إخبارية.


 3( برنامج اجلولة الصباحية.


 4( برنامج حدث وتعليق.


 5( برنامج قضايا في الصحافة.


 6( برنامج اجلولة املسائية.


 7( قضايا برملانية وهو برنامج أسبوعي كل ثالثاء.


 8( صروح واجناز وهو برنامج أسبوعي كل أربعاء.


 9(  برنامج اضاءات دستورية أسبوعي كل ثالثاء.


 10( برنامج مؤشرات وأسواق )اقتصادي( يومي.
بتغطية   2015  -  2014 عام  خالل  السياسية  والبرامج  األخبار  إدارة  وقامت    -  
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العديد من األحداث احمللية والعربية والدولية ومن أبرزها:


 � تغطية مؤمتر املانحني الدولي الثاني للشعب السوري في شهر يناير من 
عام 2014 واملؤمتر الثالث في شهر مارس من عام 2015 م .


عامي  فبراير  شهر  التحرير خالل  وعيد  الوطني  العيد  ذكــرى  تغطية  � 
2014 و2015 والتركيز على األبعاد الوطنية لهاتني املناسبتني.


 � تغطية فعاليات القمة العربية التي استضافتها الكويت في شهر مارس 
من عام 2014م. 


.  تغطية االنتخابات التكميلية ملجلس األمة في شهر يونيو عام 2014 �


في  الكويت  لدولة  البائد  العراقي  النظام  لذكرى غزو  تغطية � خاصة   
شهر أغسطس.


.  تغطية انتخابات املجلس البلدي في شهر سبتمبر عام 2014 �


الله  حفظه  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  جلولة  خاصة  تغطية  � 
ورعاه اخلارجية في شهر أغسطس والتي امتدت حتى منتصف شهر 


سبتمبر.


 � تغطية خاصة وموسعة لتكرمي حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه 
الله ورعاه من قبل األمم املتحدة وتسميته قائدا للعمل اإلنساني وتسمية 


الكويت مركزا للعمل اإلنساني في شهر سبتمبر 2014.
.  تغطية قمة اخلليج التي استضافتها البالد في شهر ديسمبر عام 2014 �


 � تغطية العديد من القضايا الدولية الساخنة وأبرزها األوضاع في العراق 
وسوريا واحلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والتركيز على املساعدات 


الكويتية للقطاع.


.  تغطية األحداث في اليمن خالل هذا العام  2015 �
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 2- ادارة التنسيق واملتابعة


 مراقبة رصد االخبار
هامة  نقلة  ويعد  املراقبة  اجنــازات  واهــم  ابــرز  من  الرصد«  »سيرفر   � 
واإلذاعية  التلفزيونية  املعلومات  ورصــد  مراقبة  مجال  في  وجوهرية 
التقليدي الذي كان قائما على الرصد  للنظام  وااللكترونية وهو بديل 
اليدوي ويعتبر االحدث من نوعه وساهم في حتسني جودة مخرجات 
املــواد الفيلمية  من خالل  سرعة البحث عن اخلبر  وتتبع تطوراتها 


وارتباطاته مع االخبار االخرى.
ترصد املراقبة 20 قناة فضائية اخبارية عربية واجنبية و10 � محطات 
اذاعية و28 موقعا الكترونيا اضافة الى وكاالت االنباء العربية والعاملية 
في  الرسمية  اجلهات  وتــزويــد  االنترنت  شبكة  على  االخــبــار  ومــواقــع 
وتفريغ  االخبارية  الفيلمية  واملــواد  العاجلة  باألخبار  الدولة  مؤسسات 


النصوص املقروءة.
قامت املراقبة خالل الفترة املذكورة باالشراف على ادارة وحترير اخبار  � 
واملوقع  االلكتروني news.gov.kwwww. وتزويده باملستجدات واملواد 
 www.media.gov.kw الفيلمية وكذلك بوابة وزارة االعالم االلكترونية
بالتنسيق مع ادارة نظم املعلومات ليشتمل  ويتم حاليا حتديث املوقع  
على واجهة حديثة وروابط اضافية ومحركات فيديو ونظام بحث متطور 


يخدم مخرجات قطاع االخبار والبرامج السياسة.
مت تزويد اجلهات الرسمية بـ 188 � مادة  اخبارية خاصة خالل الفترة من 


2014/4/1 الى 2015/5/1  وعدد 75 مادة فيلمية .
يبلغ متوسط املواد التي يتم التعامل معها من خالل السيرفر نحو 810 � 
مادة شهريا منها 60٪  اخبار ومقابالت وتقارير اخبارية وحتليلية و40 
٪ برامج سياسية مباشرة وتسجيلية ذات صلة بالكويت ودول اخلليج 


والقضايا االقليمية والدولية البارزة .
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واقليمية  محلية  احــداث  بتغطية  املذكورة  الفترة  املراقبة خالل  قامت  � 
عديدة من بينها االنتخابات التكميلية ملجلس االمة و املوروث  الشعبي و 
املتلقي االعالمي اخلليجي ومشاركة الكويت في اكسبو واحلملة الوطنية 


جلمع السالح ومؤمتر شرم الشيخ االقتصادي والقمة العربية .
منذ  بدء عملية عاصفة احلزم  قامت املراقبة باصدار 60 � تقرير خاص 
اليمنية  الفضائية  القنوات  الفعل ورصد وتوثيق كل ما ورد في  بردود 
وغيرها وال تزال املراقبة تقدم خدماتها االخبارية للجهات الرسمية من 


خالل التقارير اليومية ذات الصلة .
مت  اصدار ملف شامل لتكرمي صاحب السمو امير البالد قائدا للعمل  � 
االنساني في االمم املتحدة في الفترة من 2014/8/18 الى ما بعد يوم 
تكرمي سموه حفظه الله ورعاه شمل كل ما تناولته القنوات الفضائية 
واحملطات االرضية واملصادر االلكترونية اضافة الى تخصيص املوقع 


االلكتروني البراز املناسبة واعداد تقارير وملفات خاصة. 
من  سياسيا  برنامجا   � 2380 وتوثيق  وتفريغ  برصد  املراقبة  وقــامــت 


القنوات احمللية ورفع 1860 مادة فيلمية على موقع يوتيوب.
 � news.gov.kw االلكتروني باملوقع  تزويدها  التي مت  بلغ عدد االخبار 
خالل الفترة من 2014/4/1 الى 2015/4/1  نحو )19440 ( والتعامل 
وارســال 11520  هام  بحدث  ذات صلة  وتطور  عاجل  5520 خبر  مع 
الكتروني ونحو 8360 تغريدة ومشاركة في موقعي تويتر  رسالة بريد 


وفيسبوك .


 3- مراقبة التخطيط البرامجي 


 قسم التخطيط :
و خطة عمل التنمية  إعداد خطة برنامج عمل احلكومة 2015 / 2016 �


ملدة خمس سنوات قادمة.
مت ترشيح وابتعاث عدد من موظفي قطاع االخبار والبرامج السياسية  � 
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بكافة إداراته إلى التدريب  خارجيا ضمن خطة وزارة االعالم  في كل 
من دبي و القاهرة .


مت تدريب عدد من مذيعي ومحرري قطاع االخبار والبرامج السياسية  � 
التقدمي  من  عــاٍل  مستوى  على  إلعدادهم  داخلية  تأهيلية  دورات  في 


والتحرير االخباري .
مدربني  ليكونوا  لتأهيلهم  املدربني  إلعــداد  املوظفني  من  عدد  ترشيح  � 


معتمدين على مستوى عالي من الكفاءة.
 قسم املعلومات:


 تطوير برنامج شبكة ENPS وتركيب اجهزة NET work �  - إضافة 
تخزين ألرشفة كافة املواد االخبارية.


 4- إدارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية 


أوال:  التغطيات  
تغطية فعاليات املؤمتر الدولي الثالث  للمانحني لدعم الوضع اإلنساني  � 


في سوريا والذي عقد في  الكويت  خالل شهر مارس 2015 .
القمة العربية  والتي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية  � 


خالل شهر فبراير 2015  .
قامت اإلدارة بالتفاعل والتعاطي مع »عاصفة احلزم« ومبا يتماشي مع  � 
السياسية العامة للدولة من خالل النشرات السياسية والتغطيات احلية 


املباشرة إضافة الى البرامج اإلخبارية .
ثانيا : البرامج السياسية 


بإعداد  العربية  التلفزيونية  السياسية  والبرامج  االخبار  إدارة  قامت  � 
وإنتاج العديد من البرامج السياسية باإلضافة إلى استضافة العديد من  
الضيوف واحملللني بالنشرات والبرامج السياسية من أهمها : )برنامج 
قراءات إستراتيجية -رؤى وطنية - في قلب احلدث - احلصاد- االخبار 
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بني األمس واليوم - الكويت في أسبوع( .
برنامج اقتصادي ينتج في لندن حول األوضاع والتطورات االقتصادية.  � 
البرامج  لتشمل  وتنويعها  االخــبــار  قطاع  ينتجها  التي  البرامج  طوير  � 
بالدولة من  التنمية  السياسية واالقتصادية وبرامج خاصة تبرز خطة 


أهمها : ) برنامج العالم هذا الصباح  - اجنازات - صناع املستقبل(.
ثالثًا :  اجلانب الفني :ـ


تفعيل العمل بنظام ) ENPS ( � في قاعة حترير االخبار بحيث أصبح 
كل محرر ميكنه مشاهدة وكتابة االخبار العاملية وهو في قاعة حترير 
االخبار ، باإلضافة إلى التخلص من عيوب النظام القدمي والذي كان 


يؤدي إلى تلف املواد الفلمية عن طريق تلف األشرطة أو قطعها .
املنتج  وتنسيق  ملتابعة  »بروديوسر«  وحدة  استحداث  على  حاليا  العمل  � 


االخباري والبرامجي .
كانت  الفعاليات سواء  في تغطيات  �  “ بوكس  االسترمي   “ إدخــال نظام 
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  � 
من  مجموعة  إشـــراف  حتــت  عمل  وورش  داخــلــيــة  دوارات  عقد  ومت 
اخلبراء باإلضافة إلى الدورات اخلارجية التي حصل عليها مجموعة 


من احملررين.
استقطاب  الكويت عن طريق  دولــة  داخــل  املراسلني  دور شبكة  تعزيز  � 
جميع  لتغطية  املراسلني  أعــداد  زيــادة  على  والعمل  الوطنية  الكفاءات 


الفعاليات واألنشطة الداخلية .
 5- ادارة  حترير االخبار االجنبية 


و استخدام  االخبار  القطاع على  حترير  املوظفني اجلدد في  تدريب  � 
االعــالم بشكل دوري من قبل  وزارة  لوائح  اتباع  و  الوكاالت االخبارية 
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رؤساء التحرير في مختلف نوبات العمل  
الفعاليات السياسية و االقتصادية و  متت تغطية املؤمترات احمللية و  � 
عمل  و  كفاءة  ذوي  مراسلني  قبل  من  الكويت  بدولة  احمللية  الثقافية  
تقارير بشكل اكثر كفاءة من خالل اضافة املقابالت و االهتمام بجودة 


احملتوي و تغطية احداث مهمة مثل : 
االنتخابات البرملانية التكميلية ملجلس االمة  – 


امللتقي االعالمي العربي الثاني عشر – 
الثالث و ما تضمنه املؤمتر من فعاليات و  مؤمتر مانحني سوريا  – 
اجتماع اللجان الوزارية و امللتقي االعالمي التحضيري باملؤمتر و 


ذلك بإرسال محررين و مراسلني لتتبع اخر التطورات .  
في  السوريني  بالالجئني  اخلاصة  للتبرعات  املتنوعة  احلمالت  – 


مختلف الدول العربية
ــوزراء و ذلك من خالل  ال تغطية جلسات مجلس االمــة و مجلس  – 
تقارير مدعمة باملقاالت مع ذوي االختصاص و نواب مجلس االمة 


و الوزراء 
الوفد  زيــارة  مثل  الكويت  لدولة  الــزائــرة  الوفود  نشاطات  تغطية  – 


السنغافوري لغرفة جتارة و صناعة الكويت 
عمل تغطيات و تقارير عن احلمالت التوعوية و الصحية و معارض  – 
تعليمية لتطوير النشرات االخبارية لتبدو اكثر مواكبة لألحداث في 


دولة الكويت 
تغطية فعاليات و انشطة االمم املتحدة بدولة الكويت   – 


تغطية االحداث  السياسية  التي حتتاج  الي متابعة و اهتمام خاص  – 
كأحداث الشرق االوسط و اليمن ووفاة خادم احلرمني الشريفني 
دورية  تعميمات  اصــدار  و  تدريب  و  دوريــة  اجتماعات  من خــالل 


تتناسب مع الئحة االعالم التابعة للوزارة 
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مت التعرف على تقنيات حديثة من قبل هندسة  و رصد االخبار عن  � 
استخدام تقنيات حديثة مثل برنامج )Inews( و برنامجٍ )Stratus(الذي 


اتخذته ادارة حترير االخبار كاهم نقلة في تطوير العمل بشكل عام.


 6- إدارة اإلنتاج اإلخباري والتشغيل


 � تغطية ملؤمتر الدول املانحة الثاني للشعب السوري بدولة الكويت.
تغطية القمة العربية للدورة اخلامسة والعشرين .  � 


ورعــاه في جامعة  الله  البالد حفظه  امير  لتكرمي سمو  تغطية شاملة  � 
الدول العربية حلصوله على لقب القائد اإلنساني من األمم املتحدة.


تغطية القمة اخلليجية ال 35 � بالدوحة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
تغطية شاملة لوفاة املغفور له باذن الله خادم احلرمني الشريفني امللك  � 


)عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود(.
 – السيسي  � الرئيس املصري عبدالفتاح  تغطية شاملة لوصول فخامة 


رئيس جمهورية مصر العربية الي دولة الكويت.
بدولة  الثالث  الــســوري  للشعب  املانحة  الـــدول  ملؤمتر  شاملة  تغطية  � 


الكويت. 
تغطية شاملة للقمة العربية بالقاهرة في شرم الشيخ. � 


عمل برامج أسبوعية وهي قلب احلدث - احلصاد - مراسلون - الكويت  � 
في اسبوع - رؤي وطنية - إجنازات - قراءات استراتيجية.


مت طــرح العديد مــن املــمــارســات والــتــوريــدات املهمة مــن اجــل تطوير  � 
ديكورات حديثة لالستوديو ، شبكة اضاءة حديثة .


 � العمل بالسيرفر  اجلديد و الربط ما بني االستوديو والتحرير واملركز 
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ومت  الكويت  دولة  لتلفزيون  كبيرة  نقلة  تعتبر  وهي  واملونتاج  االخباري 
تنفيذها والعمل عليها وتعمل بشكل جيد وفعال ودائما سيتم تطوير كل 


ما يلزم هذا الشأن. 


 قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية


يقوم القطاع بوضع الرؤية وحتديد السياسات االعالمية واحملاور االساسية 
للرسائل االعالمية وأولوياتها لتتولى باقي القطاعات تنفيذها باساليب متنوعة 
ويتم تفعيل ذلك من خالل عدة آليات من اهمها ، اقرار مبدأ االعتماد واالنطالق 


والدراسات التحليلية وامليدانية عبر املصادر التالية: 
تأسيس وحدة البحوث والدراسات االعالمية حتت مظلة التخطيط  � 


ومؤسسات  مراكز  تنفذها  التي  املجتمعية  الــدراســات  من  االستفادة  � 
البحوث في جامعة الكويت .


االستفادة من الدراسات التي يقوم بها املجلس الوطني للثقافة والفنون  � 
واآلداب 


استخدام مواقع الوزارة ووسائل التواصل االجتماعي كمصدر الجتاهات  � 
الرأي العام .


بحوث  في  املتخصصة  الشركات  مع  التعامل  في  افضل  آلية  ايجاد  � 
املشاهدة واالستماع وضرورة االجتاه ألحدث أساليب القياس . 


املعرفية  والتنمية  االعالمي  التخطيط  قطاع  بني  دوريــة  لقاءات  عقد  � 
وباقي قطاعات الوزارة ملراجعة مدى االلتزام بالتوجه العام الذي سبق 


اقراره واالتفاق عليه في ضوء الدراسات والبحوث .
احملتوى  لتوجهات  الدائمة  املراجعة  مهمته  مصغر  عمل  فريق  تكوين  � 


والرسالة االعالمية ومن ثم رفعها الى االجتماع املوسع
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قطاع الشؤون القانونية :


)الفتوى  وإدارة  املــذكــرات(  وإعــداد  )الــدعــاوى  بــإدارة  القطاع متمثال  يقوم 
والقيام  القانوني  الرأي  تقدمي  على  القانونية(  واألبحاث  والدراسات  والــرأي 
بإجراءات التحقيق االداري ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات 
الى جانب القيام بالعمل القضائي اخلاص بالدعاوى املتداولة بالنيابة العامة 


واحملاكم وإدارة اخلبراء وكتابة ومتابعة التحقيقات   . 


قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات:


  إدارة االعالم املرئي واملسموع


والئحته  2007م  لسنة   61 رقــم   القانون  تطبيق  على  اإلدارة  دور  يقتصر 
التنفيذية .


مراقبة التراخيص والتصاريح اإلعالمية :


عمل األرشيف االلكتروني مللفات القنوات الفضائية واملكاتب اإلعالمية  � 
على  ورفعه  اإلعالمية  والتصاريح  التراخيص  مراقبة  لــدى  املــوجــودة 


سيرفر الوزارة .
إقامة  املوافقة على عدد 7 تصاريح تصوير - 106 طلب جتديد وإصدار  �


إعالمية - 3 طلبات تصريح دخول معدات تصوير
تقدمي ردود لعدد 6 � قضايا محالة من النيابة .


إصدار هويات إعالمية لعدد من القنوات واملكاتب التمثيلية . � 
التواصل مع القنوات في شأن املؤمترات والندوات املقامة في الدولة  � 


للتغطية اإلعالمية .
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ادارة تفتيش املطبوعات


عدد املضبوطاتنوع املصنف
497134 منسوخة DVD  أفالم      


29499سي دي صوتي


808أجهزة حتتوي على برامج منسوخة


352كتب غير مصرحة


965سي دي برامج منسوخة


697العاب الفيديو جيم )اصلي( ممنوعة


6490العاب الفيديو جيم )منسوخ(


485أشرطة كاسيت صوتي


56أجهزة نسخ


VHS50 أشرطة افالم   
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املطبوعات وحسب طبيعة عمل  تفتيش  ادارة  فيها  تقوم  التي  االنشطة  ان 
االدارة ، هي متابعة و تنفيذ كافة القرارات والقوانني اخلاصة لكل من قانون 
املطبوعات والنشر وقانون االعالم املرئي واملسموع وكذلك القرار الوزاري رقم 
)2004/34( اخلاص بتنظيم احلفالت الغنائية العامة ، والتأكد ايضا من عدم 
نشر او بيع اي منتج او مصنف فني يحتوي على محاذير رقابية او مخالفات ، 


وذلك من خالل التفتيش الدوري وامليداني على هذه املؤسسات 


ومن الفعاليات التي شاركت فيها االدارة خالل هذا العام - املؤمتر االقليمي 
االول ألجهزة إنفاذ القانون املعنية في مكافحة جرائم امللكية الفكرية واالجتار 
الغير مشروع في إقـلـيم الشــــرق األوســـط وشمــال أفريقيا خــالل الفترة من 
1-3 /2015/6 - وذلك من خالل عمل ركن خاص باإلدارة مت عرض فيديو 


لبعض جهود فرق التفتيش وعرض احصائيات لإلدارة بهذا اخلصوص 
 عدد القضايا احملالة للنيابة العامة هي 541 � محضر


وجهة( لفرق التفتيش على جميع محافظات   عدد الطلعات )الدورية وامل �
ومناطق دولة الكويت اكثر من 2830 طلعة خالل نفس الفترة اعاله .


إدارة املصنفات الفنية 


إلى  من  2014/1/1  الفترة  واإلنتاج خالل  السينما  مراقبة  إجنــازات   -  
 2015/5/31


قسم السينما


527 األفالم املجازة


87األفالم املمنوعة


614املجموع
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قسم الطرود


590عدد الطرود الواردة


579عدد الطرود التي متت اعادتها الى اجلمارك


2عدد الطرود احملالة لألوقاف


26عدد األفالم املمنوعة بالطرود الشخصية


0عدد األغاني املمنوعة بالطرود الشخصية


53األلعاب املرئية املمنوعة بالطرود الشخصية


   476عدد التراخيص املمنوحة للشركات


480عدد األلعاب املجازة للشركات


17عدد األلعاب املمنوعة للشركات


قسم الفيديو واالنتاج


113مواد مرئية مصرح بعرضها


23مواد مرئية غير مجازة وقد يصرح بعرضها بعد حذف احملاذير الرقابية


14 مواد مرئية ممنوعة


383االعالنات املصرح لها


24مواد صوتية مجازة


إلى   2014/1/1 من  الفترة  خــالل  القضائية  املتابعة  مراقبة  -إجنـــازات 
 2015/5/3


مراقبة املتابعة القضائية


45عدد القضايا التي مت تفريغها


45املجموع
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مراقبة التراخيص :


االجنازات التي متت خالل الفترة من 2014/1/1 – 2015/5/1 
 � دعاية واعالن وانتاج فني ونشر وتوزيع وم صوتية وم مرئية وترجمة 
وبرمجة كمبيوتر والعاب مرئية ومكتبية ) اصدار ترخيص جديد 265- 
 173 الغاء   – ترخيص   590 بيانات  تعديل   – ترخيص   1492 جتديد 


ترخيص – استالم ترخيص 270 ترخيص ( .
إدارة مطبعة احلكومة :


 املطبوعات اخلاصة بسنة 2014م 


( اذن طباعة وهي تشمل ماليني املطبوعات لوزارة الدولة  � 1756(
( اذن اختام تشمل آالف االختام لوزارات الدولة املختلفة . � 974(


 املطبوعات اخلاصة بسنة 2015م 


( اذن طباعة تشمل ماليني املطبوعات لوزارات الدولة  � 689(
( اذن اختام تشمل آالف االختام لوزارات الدولة . � 425(


إدارة املطبوعات والنشر : 
تقوم مراقبة الوارد البري والبحري في استقبال املطبوعات الواردة الى  � 
دولة الكويت عبر املنافذ البرية والبحرية ) قسم وارد البر الصليبية – 
قسم مطبوعات ميناء الشويخ – قسم مطبوعات ميناء الدوحة – قسم 


مطبوعات ميناء الشعيبة ( 
شهري  طــرد  � 5000 الى  يصل  البرية  للمنافذ  الشهري  العمل  متوسط 


خاص بالشركات ودور النشر بدولة الكويت 
متوسط عمل املنافذ البحرية الشهري يصل الى 3000 � طرد شهري. 


يقوم قسم تراخيص املطابع بعمل التراخيص للمطابع املوجودة بدولة  � 
الكويت حسب الشروط املبينة باملادة 3 لسنة 2006م من قانون املطبوعات 


والنشر .
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يقوم قسم األرشيف واملعلومات التابع ملراقبة التراخيص بدور رئيسي  � 
في املعارض الدولية املنعقدة سنويا في االستعالم على جميع كتب دور 
تتم  الكويت في تلك املعارض وعليه  النشر املشاركة من داخل وخارج 


الرقابة من قبل الرقباء . 
الكتب هي املسؤول االول  على مراقبة املطبوعات  مراقبة مطبوعات  � 
الكويت وإعطاء  النشر من داخل وخارج  العربية واالجنية جلميع دور 
قرار بكل كتاب مجاز او ممنوع باإلضافة الى املشاركة باملعارض املنعقدة 


سنويا داخل وخارج دول الكويت . 
بلغ أعداد الصحف واملجالت اخلاصة بقسم الشحن اجلوي مبراقبة  � 
مطبوعات وارد املطار والبريد ) 28588 صحيفة ومجلة – 4510 طرود 


الكتب – 9078طرد املطبوعات املختلفة والكتالوجات ( .
إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية


 القيام بحفظ أرشيف اجلريدة الرسمية “الكويت اليوم”يدوي وآلي:


مت تشكيل فريق من اإلدارة بجمع أعداد اجلريدة الرسمية وجتليدها ووضعها 
بخزانة ذات أرفف متحركة ضد احلريق والتلف واحلشرات، كما مت االحتفاظ 


.)PDF( بجميع األعداد بصيغة الكترونية مبلفات
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الرسمية–  اجلــريــدة  إلصـــدار  الكتروني  آلــي  عمل  إلــى  الــيــدوي  العمل  حتويل   
الكويت اليوم:


مت العمل بالنظام اآللي باجلريدة الرسمية بدورة مستندية متكاملة تتضمن 
مراحل )التسجيل واالعداد واملراجعة واالخراج والنشر والطباعة واالرشفة( 


داخل محيط إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية. 
إنشاء بيئة عمل مناسبة للعاملني ووضع كاونتر الستقبال املراجعني:


قاعة  وضــع  مع  باألقسام  العاملني  جلميع  مناسبة  عمل  بيئة  تهيئة  متت 
لالجتماعات والتدريب وإنشاء كاونتر استقبال يتسع لثمانية موظفني استقبال 
يتم من خاللهم التعامل مع كتب النشر باجلريدة الرسمية والرد على استفسارات 


املراجعني كما يختص باشتراكات اجلريدة الرسمية. 
إقامة احتفالية مبناسبة مرور 60 عاما على صدور اجلريدة الرسمية:


للجريدة  االول  العدد  صــدور  على  عاما   60 مــرور  مبناسبة  االحتفال  مت 
دبليو  جي  فندق  في  2015/2/10م  املوافق  الثالثاء  يوم  في  وذلــك  الرسمية 
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ماريوت قاعة اجلهراء وهي حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
الدولة لشئون  ووزير  وزير اإلعالم  البالد ومعالي  أمير  السمو  ممثل صاحب 
الشباب ووزراء اإلعالم السابقون والعديد من وسائل اإلعالم املرئي واملسموع 
واملقروء، كما مت تكرمي صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح – حفظه الله ورعاه – وهو صاحب مبادرة انطالقة اجلريدة الرسمية 
– الكويت اليوم عندما كان يترأس اللجنة التنفيذية العليا آنذاك، وقد تضمن 
احلفل تكرمي أول أسرة حترير للجريدة الرسمية الكويت اليوم مع توزيع أكياس 
الهدايا التي احتوت على فيلم وثائقي خاص بنشأة اجلريدة الرسمية وكتيب  


خاص باالحتفالية وأول عدد صدر للجريدة الرسمية مع بعض التذكارات. 
 أول عدد إلكتروني للجريدة الرسمية – الكويت اليوم مع احتوائه على الفهرس 


والتبويب:
إلكتروني  أول عدد  إطــالق  املوافق 2015/5/3م مت  األحــد  يوم  في صباح 
للجريدة الرسمية – الكويت اليوم وهو يحمل رقم )1234( والذي احتوى على 
فهرس حملتويات اجلريدة الرسمية مع عمل تبويب خاص وقد مت عمل احتفال 


مبسط بإدارة جريدة كويت اليوم الرسمية. 
 املوقع االلكتروني للجريدة الرسمية – الكويت اليوم:


اليوم والذي  الكويت   – الرسمية  للجريدة  املوقع االلكتروني  متت انطالقة 
مينح املستخدم صالحيات البحث بالعديد من الطرق حسب االسم والتاريخ 


واملوضوع ورقم العدد والعنوان واجلهة.
ادارة املعارض واإلصدارات االعالمية:


أوال : مراقبة املعارض:
تختص بحضور املعارض داخل وخارج الكويت وعرض االصدارات االعالمية 
اخلدمات  لقطاع  التابعة  االعالمية  واخلدمات  املناسبات  ادارة  مع  بالتنسيق 


االعالمية واإلعالم اجلديد.
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1-قسم املعارض:


حضور املعارض داخل وخارج الكويت. � 
عرض االصدارات االعالمية بالتنسيق مع االدارات ذات الصلة. � 


إعداد تقارير دورية عن املعارض وأهميتها والتوصيات الالزمة لتطوير  � 
أعمال القسم.


2- قسم التنسيق واملتابعة:


التنسيق واملتابعة بشأن التأكد من صحة وسالمة التنفيذ. � 
تفعيل اجراءات االتصاالت مع االدارات املعنية في سبيل تنفيذ املعارض  � 


بشكل مميز.
متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لتجهيز املعارض. � 


االلتزام مبواصفات ضبط اجلودة فيما يتعلق مبعارض االصدارات. � 
إعداد تقرير دوري عن أعمال القسم. � 


ودعــم احلركة  بهدف تشجيع  وذلــك  مؤلفيها  الكتب من  تقييم وشــراء  � 
الثقافية  الفعاليات  واملشاركة في  والفكرية من جهة  والثقافية  األدبية 
ومعارض الكتاب واحملافل الدولية من جهة أخرى بهدف إبراز اجلانب 


الثقافي واحلضاري لدولة الكويت.


ثانيا : مراقبة االصدارات االعالمية:


تختص بإصدار كافة االصدارات االعالمية والبوسترات واألعالم الكويتية 
ومتابعة االصدارات والوقوف على مدى تنفيذ املواصفات واألعداد املطلوبة.


1- قسم االصدارات االعالمية:
صور  وملصقات  كبوسترات  متنوعة  مطبوعات  اصــدار  على  القسم  يعمل 
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صاحب السمو وولي العهد 
وشــعــار الــدولــة وعــلــم الكويت 
مبناسبة  مــخــتــلــفــة  بــأحــجــام 
اصــــــدار  الوطني–  الـــعـــيـــد 
بوسترات عن الكويت –مغلف 
األمة  مجلس  ألعــضــاء  صـــور 
و كتاب  –اصدار  املاضي  في 
عربي يـــاكـــويـــت  عـــمـــار   CD


واجنليزي –اصدار مغلف لقطات من املاضي ومغلف لقطات من احلاضر لدولة 
الكويت –اصدار كروت بريدية –اصدار كتيب دستور الكويت عربي واجنليزي 
املرئي واملسموع عربي  –كتاب دستورنا سورنا باللغة العربية –كتيب االعالم 
الكويت األصالة والعطاء  –كتاب  –كتيب قانون املطبوعات والنشر  واجنليزي 
عربي واجنليزي وفرنسي – اصدار بروشور الكويت ترحب بكم عربي واجنليزي 
وفرنسي –اصدار كتب و CD الكويت حقائق وأرقام عربي واجنليزي –اصدار 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)104(


2015 - 2014


العدد األول من سلسلة قصة األطفال )ديرتي( –اصدار رزنامة حائط ومكتب 
وجيب  وامساكية شهر رمضان –اصدار بطاقات تهنئة وشكر لشهر رمضان 


ولعيدي الفطر واألضحى.
2- قسم التنسيق واملتابعة:


يعمل القسم على توزيع اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( للمشتركني اشتراك 
املطبوعات  صــدور  ملتابعة  االصــدار  قسم  مع  بالتنسيق  القسم  يقوم  سنوي. 
االعالمية في زمنها احملدد وسد النقص لتلك املطبوعات. يقوم القسم بتوزيع 
مطبوعات متنوعة في املعارض الداخلية واخلارجية وللجهات احلكومية وغير 
احلكومية الى جانب سفارات الكويت في اخلارج واملراكز االعالمية واملكاتب 
الرسمية  املناسبات  في  ومراجعيها   الــوزارة  الى ضيوف  باالضافة  الثقافية 
الدينية  واملناسبات  السنة  ورأس  والتحرير  والوطني  كالعيد  الكويت  لدولة 
السمو  صاحب  صور  مثل:-بوستر  واالضحى  الفطر  وعيدي  رمضان  كشهر 
- ملصق  أحجام.   3 العهد  ولي  -بوستر صور سمو  أحجام.    3 البالد  أمير 
اخلاصة مبعالم   الكويت.-البوسترات  -بوستر حكام  أحجام.   3 الدولة  شعار 
ترحب  الكويت  بروشور  كاردز.–   بوست  بريدية  كروت  الكويت.-مغلف  دولة 
بكم عربي واجنليزي وفرنسي  - مغلف لقطات من املاضي ومغلف لقطات من 
احلاضر لدولة الكويت – رزنامة حائط ومكتب وجيب  وامساكية شهر رمضان 


– بطاقات تهنئة وشكر لشهر رمضان ولعيدي الفطر واألضحى.
 � CDو كتاب  االخــرى مثل:  واملطبوعات  الكتب  بتوزيع  القسم  يقوم  كما 
عمار ياكويت عربي واجنليزي –كتيب دستور الكويت عربي واجنليزي 
–كتاب دستورنا سورنا باللغة العربية –كتيب االعالم املرئي واملسموع 
الكويت  –كتاب  والنشر  املطبوعات  قــانــون  –كتيب  واجنليزي  عربي 
ترحب  الكويت  –بروشور  وفرنسي  واجنليزي  عربي  والعطاء  األصالة 
بكم عربي واجنليزي وفرنسي –كتب و CD الكويت حقائق وأرقام عربي 


واجنليزي – العدد األول من سلسلة قصة األطفال )ديرتي( .
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ادارة شئون الصحافة احمللية 


أوال: مراقبة التراخيص


أ- قسم الرقابة على الصحف واملجالت:


متابعة ورقابة الصحف احمللية اليومية. � 
والشهرية  األسبوعية  واملــجــالت  األسبوعية  الصحف  ورقــابــة  متابعة  � 


والدورية.
رفع تقرير يومي ملعالي وزير اإلعالم وسعادة وكيل وزارة اإلعالم وتقرير  � 


إعالمي حول ما نشر في الصحف احمللية عن وزارة اإلعالم.
املسائل  فــي  واملــجــالت  الصحف  مبخالفات  اخلــاصــة  التقارير  كتابة  � 


احملظور نشرها وفقا لقانون املطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.
متابعة الصحف اإلعالنية من ناحية اإلعالنات املخالفة للقانون وكذلك  � 


ما يرد من حظر لإلعالنات من اجلهات الرسمية في الدولة.
متابعة والرد على شكاوى سفارات الدول املختلفة حول ما ينشر عنها  � 


في الصحافة احمللية.
 ب- قسم التراخيص واملجالت


 مت اصدار 28 � شهادة ملن يهمه األمر.
مت اصدار 14 � كتاب أدلة جنائية.


مت اصدار 2 � موافقات على تغيير اسم املجلة
مت اصدار 3 � موافقات مبدئية إلصدار مجلة.


مت اصدار 6 � موافقات نهاية إلصدار مجلة.
مت الغاء 4 � تراخيص لصحف ومجالت دورية.


مت اصدار 5 � موافقات على تغيير رئيس التحرير.
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ثانيا: مراقبة اخلدمات الصحفية:


أ- نشر اإلعالنات احلكومية:


يقوم قسم اإلعالنات احلكومية باستقبال طلبات اإلعالنات احلكومية  � 
من اجلهات الرسمية.


طلبات  نشر  يخص  فيما  احلكومية  جــهــات  مــع  ــصــال  واالت التنسيق  � 
اإلعالنات.


االتصال والتنسيق مع الصحف احمللية لنشر طلبات اإلعالنات احلكومية  � 
من تلك الصحف.


ابالغ اجلهات احلكومية بكل تغير يطرأ على أسعار اإلعالنات. � 
قسم اإلعالنات احلكومية


قام قسم اإلعالنات احلكومية مبراقبة اإلعالنات واالشتراكات بإدارة  � 
شئون الصحافة احمللية بإجناز 400 إعالن حكومي لعام 2015-2014 
حيث أجنز إعالنات لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – بلدية الكويت 
واملاء  الكهرباء  وزارة   – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس   –
– وزارة التربية – 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 رسمي من الوزارة وإرسالها للصحف ومتابعة نشرها ثم استالم 
الفواتير اخلاصة بها وعمل كتب صرف بعد التأكد من صحة البيانات 


واملرفقات وإرسالها للشئون املالية. 
هويات  من  احملليني  الصحفيني  يخص  ما  جميع  بعمل  املراقبة  تقوم  � 
وإقــامــات واألعــمــال اخلــاصــة بــاملــراســلــني ومــــدراء املــكــاتــب للصحف 
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والوكاالت األجنبية العاملة داخل دولة الكويت.
1- هويات صحفية ملراسلني مدراء مكاتب خارجيني عد )2(.


2- إقامات ملراسلني ومدراء مكاتب خارجيني عدد )8(.
داخل  أجنبية  ووكــاالت  إعالمية لصحف  مكاتب  تراخيص  إعطاء   -3


دولة الكويت عدد )2(.
4- التغطية الصحفية عدد )2(.


للصحفيني  إقامة  وحتويل  وجتديد  إصــدار  معاملة   )148( إجنــاز   -5
األجانب العاملني في دور الصحف واملجالت الكويتية.


6- إصدار عدد )2( هوية صحفية.
7- إجناز عدد )3( معامالت اعتماد توقيع. 


ثالثا: مراقبة األرشيف الصحفي


أ- قسم األرشيف واإليداع


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


ب- قسم التوثيق اآللي


1- إدخال كافة البيانات على أجهزة احلاسب اآللي.
2- استخدام التقنية احلديثة في توثيق وأرشفة وحفظ البيانات.


اعداد قاعدة بيانات رئيسية لإلدارة.  -3
 ج- قسم الدعم اإلداري


ويقوم هذا القسم بطباعة جميع األعمال إدارة شئون الصحافة احمللية  – 
ومراسالتها مع اإلدارة األخرى داخل الوزارة أو الوزارات ذات الصلة.
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أعمال يختص بها قسم  دعم الصحافة و االشتراكات


قطاعات  مختلف  على  وتوزيعها  احمللية  املجالت  و  الصحف  استالم  1 .
ادارة على حــدة و ذلــك وفــق كشف  الـــوزارة املختلفة حسب حاجة كل 


معتمد من مدير ادارة شؤون الصحافة احمللية .


من  املعتمدة  الكويت  دولــة  لسفارة  املجالت احمللية  و  الصحف  ارســال  2 .
وزارة  الــى   ، بكل ســفــارة  امللصق اخلــاص  تغليفها ووضــع  بعد  اخلـــارج 


اخلارجية حيث يتم ارسالها بواسطة احلقيبة الدبلوماسية .


احمللية  املجالت  و  للصحف  السنوية  االشتراكات  بتنظيم  القسم  يقوم  3 .
التي ال تتلقى دعما حكوميا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 57 لسنة 
2012 ، حيث يكون مبلغ االشتراك السنوي للصحف اليومية )4.900 
د.ك( اما االسبوعية )4.000 د.ك(، في حني الشهرية )3.000 د.ك( و 


اخيرا الفصلية أو الدورية )1.500 د.ك(.


أ- عدد الصحف التي لها اشتراك سنوي مع الوزارة بلغ )10( صحف 
 – اليومي  الشاهد   – الصباح   – النهار   – البيداء  وهي: )صحيفة 


الرأي – الوسط – السبق – اخلليج – اجلريدة – الكويتية ( .


)6( وهي  الـــوزارة  اشــتــراك سنوي مع  لها  التي  املجالت  بلغ عــدد  ب- 
)املجتمع و املخدرات – لنا – صوت الوفرة – صرخة صامتة – رواد 


املالحة – عاملكشوف( .


عمل كتب تأييد صوف مالي للصحف و املجالت احمللية التي لها  ج- 
اشتراك سنوي مع الوزارة ، كما هو مبني باجلدول ادناه :







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)109(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


عدد كتب تأييد الصرف املاليالصحيفة / املجلةم


4صحيفة اخلليج1


4مجلة املجتمع و املخدرات2


4صحيفة الكويتية3


7صحيفة النهار4


3الشاهد االسبوعية5


3صحيفة الصباح6


3صحيفة اجلريدة7


6صحيفة الوطن8


5الشاهد اليومي9


7 مجلة لنا10


7مجلة عاملكشوف11


7صحيفة الوسط12


2السبق13


4البيداء14


4صحيفة الرأي15


2صوت الوفرة16


د- مت جتديد االشتراك السنوي عدد )8( مطبوعات وهي ) صحيفة 
الشاهد اليومي – مجلة صوت الوفرة – صحيفة الوسط – الرأي 
جمعية  عن  الصادرة  احملاسبون(  مجلة   (  – الكويتية   – النهار   –
احملاسبني و املراجعني الكويتية – و مجلة ) صرخة صامته( الصادرة 
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عن مركز الكويت للتوحد.
و- مت الغاء عقود االشتراك السنوي مع الوزارة )3( صحف منها صحيفتني 


يوميتني و صحيفة اسبوعية كما هو مبني باجلدول أدناه:


سبب االلغاء رقم العقد الصحيفة / املجلة


 بناء على القرار اإلداري رقم 58 لسنة 2015 الصادروأ/ 20094الوطن1
في 2015/1/20


 بناء على القرار االدراي رقم 992 الصادر فيوأ/20067عالم اليوم2
2014/7/22


عدم االنتظار بالصدور و االخالل بالتزام التعاقدوأ/20126الشاهد االسبوعي3


يقوم القسم كذلك بتقدمي الدعم احلكومي للصحف و املجالت احمللية و  4 .
ذلك في أربعة مراحل بالسنة أي كل 3 شهور مببلغ و قدرة )566.000د.ك( 


لعدد )33( صحيفة و مجلة .
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2014. 5


. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 اكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014. 6
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 يناير 2015 وحتى 31 مارس 2015. 7
. مت عمل الدعم احلكومي عن الفترة 1 ابريل 2015 وحتى 30 يونيو 2015. 8


يقوم القسم كذلك بعمل فسح لإلفراج عن الكفالة البنكية للصحف و  9 .
املجالت احلكومية بعد مخاطبة الشئون اإلدارية و املالية و مت اإلفراج 


عن الكفالة البنكية لعدد )3( مطبوعات وهي :
صحيفة الوطن أ- 


صحيفة عالم اليوم ب- 
صحيفة الشاهد االسبوعي ج- 
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مجلة الكويت :
واصلت املجلة مسيرة التطوير التي اعتمدتها منذ أوائل العام 2005م وثبتت 
اخلطوط العريضة ألهم الصفحات مع استمرار بعض األقالم الثابتة كالدكتور 
سليمان الشطي والدكتور خالد القحص وأضافت اقالما جديدة ثابته كالدكتور 


عبد الله بلقزيز والدكتور فهمي جدعان . 
اعتماد  املجلة  وبــدأت 
االســــــتــــــطــــــالع احملــــلــــي 
يتناول  الــذي  واخلليجي 
الفنية  احلـــيـــاة  ظـــواهـــر 
واجلغرافية  واالجتماعية 
...الخ ، بالكلمة والصورة 
مع اإلبقاء على حيز صغير 
االستطالعات  لــبــعــض 


العربية . 


األسس املعتمدة باملجلة: 


املـــــــادة  إعـــــطـــــاء   -1
احملليني  والكتاب  احمللية 
صفحات  من   ٪70 نسبة 


املجلة. 
2- إفساح املجال للمادة اخلليجية بنسبة ٪20 .


3- اعتماد ما نسبته 10٪ للمادة العربية والعاملية .
4- مت توسيع مدى تغطيات املجلة للمواد الفنية اخلاصة باإلذاعة وتلفزيون 
الكويت وأنشطتها املتنوعة عبر احلوار مع اإلعالميني وتقدمي التحليل والعرض 
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لألعمال التلفزيونية واإلذاعية كما مت تطوير اإلخراج الفني . 


. ) سنة 2014م صدر 12 عددا من رقم ) 363- 374 �
 . ) سنة 2015 م صدر 6 أعداد حتى تاريخه من رقم ) 375- 380 �


م . كتاب الكويت الثاني عشر “ التسامح “ مع العدد 369 يوليو 2014 �
مع العدد رقم  كتاب الكويت الثالث عشر “ الدراما التلفزيونية العربية “  �


375 يناير 2015م . 
والسادس  والثالثني  اخلامس  الدولي  الكتاب  مبعرض  املجلة  مشاركة  � 
والثالثني عبر جناح مخصص ملجلة الكويت ومت توزيع بعض إصدارات 


املجلة .  


قطاع اخلدمات اإلعالمية واإلعالم اجلديد


إدارة اإلعالن التجاري


يتمثل نشاط اإلعالن التجاري في تسويق البرامج اإلذاعية والتلفزيونية من 
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الناحية اإلعالنية بهدف رفع مستوى اإلعالن وزيادة إيراداته وقد قامت اإلدارة 
خالل عام 2014 /2015 بتسويق الــدورات البرامجية ال سيما بشهر فبراير 
وشهر رمضان املبارك وبطولة كأس اخلليج في اإلذاعة والتلفزيون وقد متكنا 


من حتقيق إيرادات إعالنية متثلت في :


التلفزيون إجمالي القنوات : 687638.500 �  دينار كويتي .
اإلذاعة  إجمالي احملطات : 435957.500 � دينار كويتي .


املجموع الكلي : 1.123.626 � دينار كويتي .


إدارة التواصل االجتماعي
املناسبات  تــغــطــيــة  � 
واملؤمترات  الوطنية 
ــــــــاالت  ــــــــف واالحــــــــت
احمللية  والفعاليات 
العربية  وامللتقيات 


واخلليجية. 
ــــق  بــــرامــــج  ــــســــوي ت � 
واإلذاعة  التلفزيون 
املباشرة  ــيــومــيــة  ال


واملسجلة.
ــغــطــيــة األحــــــداث  ت � 
والتطورات  احمللية 
الهامة  الــســيــاســيــة 
على ــيــا  ودول عربيا 


مـــدار الــســاعــة وإبــــراز اإلنــتــاج الــيــومــي لــنــشــرات األخــبــار والتغطيات 
املباشرة.
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احمللية  والفعاليات  واالحتفاالت  واملؤمترات  الوطنية  املناسبات  تغطية  � 
وامللتقيات العربية واخلليجية 


تسويق  برامج التلفزيون و اإلذاعة اليومية املباشرة واملسجلة. � 
ودوليا  عربيا  الهامة  السياسية  والتطورات  احمللية  األحــداث  تغطية  � 
والتغطيات  األخبار  لنشرات  اليومي  اإلنتاج  وإبراز  الساعة  مدار  على 


املباشرة.
تسويق احلمالت اإلعالمية توجيه  الرسائل اإلعالمية . � 


تغطية أخبار وزير اإلعالم )مقابالت-مؤمترات- استقباالت- مناسبات(. � 
وكبار املسئولني في الوزارة .


التنبيه والتنويه إلى ما سيقدمه التلفزيون واإلذاعة واألخبار من برامج  � 
هامة .


مواكبة حاالت الطوارئ إلعادة التوازن عبر املصادر الرسمية ) حاالت  � 
الطقس – انقطاع الكهرباء ....الخ(


مــتــابــعــة األحـــــداث  واحلـــقـــوق احلــصــريــة لــلــصــور املــنــقــولــة بتغطيات  � 
ميدانية.


حتميل حلقات البرامج التلفزيونية والبرامج اإلخبارية وحلقات احلمالت  � 
على  الــوزارة  حسابات  في  ونشرها  التلفزيونية.  والرسائل  اإلعالمية 
شبكات التواصل االجتماعي : ) تويتر- انستغرام – يوتيوب – فيسبوك 


...الخ( 


 إدارة اخلدمات اإلعالمية:
1(  املوروث الشعبي : 


قرية  لفعاليات  والتغطية  الترويج  في  اإلعالمية  اخلدمات  إدارة  شاركت 
التراثي  اخلليجي  الشعبي  املــوروث  ومهرجان  التراثية  األحمد  صباح  الشيخ 
تلبية لتوجهات صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح في إبراز 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)115(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


هذا اإلرث التاريخي كما قامت اإلدارة بتنظيم مسابقة أجمل صورة للموروث 
الشعبي في االنستغرام .


2( مؤمتر املانحني :


الذي  الثالث  املانحني  مــؤمتــر  بتغطية  اإلعــالمــيــة  اخلــدمــات  إدارة  كلفت 
املقابالت  من  العديد  التغطية  هذه  وتخللت  الثالثة  للمرة  الكويت  استضافته 
لشخصيات مهمة وضيوف وإعالميني كما مت تغطية جميع فعاليات املؤمتر مبا 


في ذلك املركز اإلعالمي وافتتاح املعرض التابع للمؤمتر .
3( ملتقى حوار الشباب وامللتقى اإلعالمي العربي الثالث عشر 


الذي يجمع اإلعالميني العرب لتبادل اخلبرات والتجارب والرؤية اإلعالمية 
املستقبلية استمر فعاليات املؤمتر 3 أيام . 


4( حملة جمع السالح :


األسلحة  جلمع  الوطنية  احلملة  فــي  اإلعالمية  اخلــدمــات  إدارة  شــاركــت 
والذخائر واملفرقعات غير املرخصة والتي حتمل شعار ) معا جنمع السالح( 
التواصل  مواقع  الــوزارة في  ونشرها عبر حسابات  عن طريق عمل تصاميم 


االجتماعي . 


إدارة الترجمة
واملستندات  والوثائق  والبحوث  الدراسات  بترجمة  الترجمة  إدارة  تختص 
الوزارة  إدارات  كافة  من  إليها  ترد  التي  واالتفاقيات  العقود  ترجمة  وكذلك 


منها:
تــرجــمــة عــقــد اســتــقــبــال الـــوكـــاالت اإلخــبــاريــة وحتــريــرهــا إلـــى اللغة   )1 


العربية.
ترجمة تقرير القضية رقم 2013/410 مرور الشرق.  )2 


ترجمة دليل الدخول واإلقامة في إيطاليا واملبادئ والتوجيهات اخلاصة   )3 
باملشاركة في معرض اكسبو ميالنو العاملي 2015.
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مع  املبرمة  األعمال  على  املشرفة  االستشارية  الشركة  عقد  ترجمة   )4 
.Studio Pession Associato وزارة اإلعالم


ترجمة الرسالة الصادرة عن املدير العام لليونسكو.  )5 
ترجمة دراسة اجلدوى إلنشاء أكادميية لإلعالم واالتصال على مستوى   )6 


دول مجلس التعاون اخلليجي.
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وزارة األشغال
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وزارة االشغال العامة  
حني أنشئت دائرة األشغال عام 1945 لم يكن يعمل فيها سوى بضعة موظفني 
يشغلون ثالثة مكاتب ال تزيد مساحتها عن خمسني متراً مربعاً . وكانت املهام 
امللقاة على عاتق دائرة األشغال آنذاك محدودة  إذ اقتصرت على إنشاء بعض 
مباني  وبعض  الــشــورى  كمجلس  والــدوائــر  العامة  للخدمات  الــالزمــة  املباني 
اجلمارك واجلوازات ودائرة الصحة والداخلية واملستشفى األميري القدمي ، 
وكان من أولى مهام دائرة األشغال إجراء مسح جوي لدولة الكويت ووضع خريطة 
للمدينة مع تعيني مناطق اخلدمات العامة ، وقد شهدت فترة اخلمسينيات من 
الدخل  وبزيادة  السكان  عدد  وبزيادة  العمرانية  النهضة  بداية  املاضي  القرن 
القومي ظهرت الكثير من املتطلبات اإلنشائية سواًء في مجال الطرق أو في 
املجال املعماري ، إضافة إلى توفير السالمة الصحية من خالل إنشاء شبكات 
الفنية  توفير اخلدمات  بد من  وكــان ال   ، األمطار  الصحي وصــرف  الصرف 
الالزمة لتلك األعمال ، فتم إنشاء محطة األبحاث احلكومية عام 1953 ملعاجلة 
كل ما يعترض اإلنشاءات من مشاكل في ظل األحوال اجلوية السائدة ، وفي 
العام نفسه وبنمو األعمال وإزدياد أعداد املوظفني والفنيني وتضاعف حجم 
، وبتطور احلياة  الــوزارة إلى منطقة املرقاب  إنتقلت مكاتب  اآلالت واملعدات 
املدنية ومتطلباتها تطورت أجهزة ومرافق وزارة األشغال العامة بكافة أجهزتها، 
األشغال شهد  دائرة  واختصاصات  فيه مسئوليات  تعددت  الذي  الوقت  وفي 
إلى دائــرة األشغال  الزراعي  النشاط  عام 1952 إسناد مهمة اإلشــراف على 
الرقعة اخلضراء ممثلة  زيــادة  في  اإلهتمام  النهضة احلديثة من  تقتضيه  ملا 
بالزراعة اإلنتاجية واجلمالية باإلضافة إلى اجلانب العمراني،  في حني انتقلت 
بعض االختصاصات إلى جهات حكومية أخرى  حيث مت في عام 1960 نقل 
قسم املياه والغاز إلى دائرة الكهرباء واملاء ، كما مت في عام 1961 نقل قسمي 
املساحة والتنظيم وقسم املطافئ إلى دائرة البلدية في عام 1962 حتولت دائرة 


األشغال إلى وزارة األشغال العامة وحتددت مسئولياتها واختصاصاتها .
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املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة واألبحاث


> السالمة املهنية 
يتولى قطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلـــودة واألبحــــاث أعمال 
فحص واختبار املواد املستخدمة في اإلنشــــاء سواء أكانت للمنشآت أو ألعمال 
 ، صالحيتها  من  للتأكد  واألمطار  الصحي  الصـــــــــــــرف  ملشاريع  أو  الطرق 
والتحقق مـن مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو املواصفات الدولية 
أو املوصفات الفنية لوزارة األشغال العامة ، وفحص املنشـآت القائمة وتربة 
لوزارة  التابعة  املشاريع  القطاع  نشـاط  ويغطي   ، والطرق  للمنشآت  التأسيس 


األشغال العامة والـوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلاص . 
قطاع التخطيط والتنمية 


وما  لــلــوزارة  العامة  االستراتيجية  اعــداد  والتنمية  التخطيط  قطاع  يتولى 
مستوى  على  املشاريع  كافة  حتديد  خــالل  من  إمنائية  خطط  من  بها  يتعلق 
ــوزارة وأولــويــات البدء فيها ، ووضــع األطــر العامة التي تكفل حسن األداء  ال
تأهيل  وبرامج  وتنفيذ خطط  وإعــداد  التدريبية  االحتياجات  وتكامله وحصر 
وتدريب القوى  العاملة ، ووضع وتنفيذ ومتابعة اخلطط التشغيلية لنظم وتقنية 


املعلومات.
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قطاع شئون الهندسة الصحية


> التحكم باملياه املعاجلة 


يتولى قطاع شئون الهندسة الصحية إعداد التصاميم واإلشراف على تنفيذ 
شبكات خطوط املجاري الصحية ومحطات الرفــــــــع والضخ وتشغيل وصيانة 
ومراجعة   ، ومنشآتها  الري  الصحي ومحطات  الصـــرف  مياه  تنقية  محطات 
التنسيق  و    ، باملخططات  ورد  ما  مع  ومطابقتها  الفنية اخلاصة  املواصفات 
مـــــــــع بلدية الكويت واجلهات املختصة الستالم املواقع والتأكد مــــــــــن خلوها 
الصيانة  أعمال  إجنـــــــــاز  على  واإلشــراف  بالتنفيذ  املباشرة  قبل  العوائق  من 
الدورية والطارئة ملنشآت ومرافق شبكـــة مياه الصرف الصحي املعاجلة مبا 


يضمن استمرار صالحيتها للعمل . 


قطاع شئون هندسة الصيانة
يتولى قطاع شئون هندسة الصيانة تفقد شبكات الطرق وشبكات صرف مياه 
األمطار والصرف الصحي القتراح أعمال الصيانـة الالزمة ، واإلشراف على 
تنفيذ عقود الصيانة املتعلقة بهـا ، ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها ، باإلضافة 
التراخيص  وإصــدار   ، املختلفــة  الصيانة  عقود  في  العمــل  سيـر  متــابعة  إلى 
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اخلاصة بتوصيالت املباني على شبكة الصرف الصحي و التــأكد مـن تطبيق 
إجراءات وقواعد األمن والســالمة في املواقــع والتنسيــق مع اجلهات املختصة 
فيما يتعلق بتطويرها ، وتشغيل وصيانــة جميع املعدات واآلليات املتخصصة 
التابعة لقطاع هندسـة الصيانة من  معدات شفط ، ومعدات توليد الكهربـاء 


املتنقلة ، واملضخات املتنقلة ، وضاغطات الهواء وغيرهـــا .
قطاع شئون هندسة الطرق


> جسر الشيخ جابر االحمد الصباح 


تنفيذ  التصاميم واإلشــراف على  يتولى قطاع شئون هندسة الطرق إعــداد 
مشاريع الطرق واخلدمات واجلسور وأعمال صيانة الطرق السريعة واجلسور 
املنفذة  لألعمال  املقاولني  أداء  ملستـوى  والنهائي  الــدوري  التقييم  وإعــداد   ،
وإخطار مكتب التخطيط واملتابعـة بنتائج التقييم ومتابعة سير العمل باملشاريع 
ومقارنتها مع البرامج الزمنية املعتمدة وإعداد التقارير الدورية بذلك والتنسيق 
مع اجلهات املعنية في حل املشاكل التصميمية للمشاريع خالل مراحل التنفيذ 
وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية املختلفة لشبكات صرف مياه األمطار 
واقتراح  القائمة  اجلــســور  وتقييم  األمــطــار  مــيــاه  قــنــوات  وســـدود  واملــجــاريــر 


اإلصالحات أو التقوية الالزمة لها بالتنسيق مع اجلهات املعنية . 
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قطاع شئون هندسة املشاريع اإلنشائية


> مستشفى الشيخ جابر االحمد الصباح 


املشاريع  وتخطيـط  دراســة  مهمة  اإلنشائية  املشاريع  هندسة  قطاع  يتولى 
ذات الطابع اخلاص ومتابعة مراحــــل تصميمها مع املكاتب الهندسية احمللية 
مشاريع  وإجنــاز  تنفيذها  على  واإلشــراف  التصميـم  بأعمال  املكلفة  والعاملية 
املباني العامـــة املختلفة من مدارس ومساجد ومستوصفات ومراكز ضواحي 
وغيرها وحصرا ألعمال وجرد وتقييم املعدات واآلالت واملواد في حالة سحـب 
العمل من املقاول أو إيقافه عن العمل بسبب تقصيره ومتابعـة تنفيذ أعمال 
االستشاري  وفــاء  من  والتأكـد  االستشارية  الهندسية  املكاتب  مع  االتفاقيات 
واملتعارف  املتبعـة  القياسية  باملعايير  والتزامه  االتفاقية  لبنود  بالتزاماته وفقا 
عليها في أعمال التصميم ومراجعة وتدقيق التصاميم واملخططات واملواصفات 
ونظم  الصحية  واألعمال  الهواء  وتكييف  الكهربـــاء  الكميات ألعمال  وجداول 
املكافحــة وإنـــذار احلريق وأعمال املصاعد ونظم االتصاالت وغيرها والتي يتم 


جتهيزها من قبل املكاتب الهندسية االستشارية للمشاريع .
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مشاريع جارى تنفيذها خالل عام 2014 - 2015


البحري  الكبير  مبارك  وميناء  بوبيان  جزيرة  وتنمية  تطوير   � مشروع 
)ميناء بوبيان سابقا(


كما مت االنتهاء � من مشروع تطوير مدينة اخليران اجلديدة
املعارض وامللتقيات التى شاركت بها الوزارة خالل السنه املالية 2014 - 2015 


. املشاركة مبعرض انفوكنكت و انفوبيز 26 – 30 يناير 2014. 1
أبريل   2 .17  – النفايات 16  السادس إلدارة  الكويت  املشاركة مبعرض 


.2014
. املشاركة في املعرض البيئي 24 أبريل 2014. 3


ديسمبر   4 .4  –  1 عشر  السابع  الوظيفية  الفرص  مبعرض  املشاركة 
.2014


. املشاركة بامللتقى االعالمي الكويتي العماني 14 – 16 مارس 2015. 5
لألداء  الثامنة  السنوية  التنفيذي  الرئيس  جائزة  بفعاليات  املشاركة  6 .


املتميز في مجال الصحة و السالمة والبيئة 30 أبريل 2015.
إقامة املعرض الثانى لتقنية املعلومات 2015. 7


إقامة معرض نصف شهري لقطاعات الوزارة - قطاع هندسة الطرق  8 .
3 – 5 مايو 2015.


العربي رقم   امللتقى االعالمي  املشاركة باملعرض املصاحب لفعاليات  9 .
.12


10.  تدشني البوابة االلكترونية اجلديدة لوزارة االشغال العامة 13 مايو 
.2015
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وزارة الكهرباء واملـاء
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وزارة الكهرباء واملاء
قطاع التخطيط والتدريب


إصدار كشوف وجداول إحصائية شهرية عن إنتاج واستهالك الطاقة  � 
الكهربائية واملياه والوقود


تزويد املنظمات التابعة لألمم املتحدة واللجان التابعة ملجلس التعاون  � 
لدول اخلليج العربية باإلحصائيات اخلاصة بوزارة الكهرباء واملاء.


متابعة استراتيجية تطبيق مشروع تقنني الطاقة وتطبيقه على املباني  � 
مبختلف قطاعاتها يشمل ترشيد املباني احلكومية واالسواق االستثمارية 


والفنادق والبنوك والقطاع النفطي


اختيار مشروع ترشيد استهالك الطاقة إلدارة املراقبة الفنية كأفضل  � 
األمريكية في  الطاقة  ترشيد طاقة من قبل جمعية مهندسي  مشروع 


الواليات املتحدة على مستوى الشرق األوسط.


الطلبة  لتوعية  الدراسية  املراحل  جلميع  ترشيديه  محاضرات  عمل  � 
واإلدارات املدرسية بأهمية الكهرباء واملاء  وسبل ترشيدها.


متابعة مشروع استهالك املياه املنزلية واحملافظة عليها في دولة الكويت  � 
 5 األولــى  املرحلة  توريد  مت  حيث  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  مع 
املنزلية لعدد 5 فلل وجاري احتساب  املياه  عــدادات لقياس استهالك 
مواقع الهدر في املنازل وجاري جتهيز املرحلة الثانية بتوريد 65 عداد 


لتركيبهم على الفلل حسب محافظات الكويت.


البدأ باملرحلة الثانية لبناء وإنشاء فيال مستدامة على الطراز الكويتي  � 
القدمي مع معهد الكويت لألبحاث العلمية.
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وتنفيـذ  وإعـــــداد    ) � 2015/2014( السنويـة   اإلمنائية  اخلطة  متابعة 
 )  2020/2019-2016/2015( الثـانيـــة  اخلمسية  اإلمنـائية  اخلطـة 
العامة  لألمانة  االلكتروني  املوقع  على  واملاء  الكهرباء  بــوزارة  اخلاصة 


للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.


حتديث خطة الطلب على الكهرباء واملاء الى عام 2030 � وفق املستجدات 
التي طرأت على تنفيذ خطة الوزارة خالل الفترة املاضية .


تنسيق البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع نقل الطاقة الكهربائية واملياه مع  � 
مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه .


  مركز تنمية مصادر املياه   


إعداد التقارير والدراسات املختصة بجودة املياه املنتجة بواسطة وزارة  � 
املياه  نوعية  بطرق حتسني  يتعلق  ما  كل  في  والبحث  واملــاء،  الكهرباء 


وضمان جودتها حيث بلغ عدد التقارير الصادرة بهذا الشأن )50( تقرير.


( فحصا بكتيريولوجيا.  جمع)7596( عينة مياه اجري عليها )47509 �


( حتليال كيميائيا،  جمع عدد )1857( عينة مياه اجري عليها )50577 �
وقد كانت جودة مياه الشرب مطابقة ملواصفات واسترشادات منظمة 


الصحة العاملية.


اداء  ورفــع  الفنية  املشاكل  حلل  التحلية  حملطات  الفني  الدعم  تقدمي  � 
املقطرات وفحص ومعاينة عدد )57( مقطرة خالل عام 2014  ورفع 


التوصيات ألعمال الصيانة األولية والنهائية.


متابعة نوعية املياه أثناء التعقيم  بثاني أكسيد الكلورين في مجمع الزور  � 
للخلط والضخ.
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اضافة فحوصات مخبرية جديدة لفحوصات مياه الشرب البكتيريولوجية  � 
حتليل  وإضــافــة  لألكسجني،  والكيميائي  البيولوجي  املتطلب  لقياس 
مركبات الهالواستيونايترال و البولي ارومانكهيدروكاربونية في املختبر 


الكيميائي.


املتعلقة  واألنشطة  الفعاليات  التجهيز جلميع  و  اإلعــداد  في  املشاركة  � 
مبناسبة يوم املياه العاملي واليوم العربي للمياه لعام 2014.


قطاع التنسيق واملتابعة :


تنفيذ حمالت توعوية للمستهلكني تشمل املجمعات التجارية واملدارس  � 
واجلوالت امليدانية .


إعداد وتنفيذ اجلوالت والزيارات امليدانية التي يقوم بها قياديي الوزارة  � 
من خالل الصحافة واإلعالم واإلذاعة .


املشاركة في املعارض احمللية واخلارجية إلبراز جهود الوزارة ومشاريعها  � 
املستقبلية.


أمراض  التعاون في تفعيل اخلدمات الصحية واالجتماعية ) بنك الدم –  �
السكر ( .


قطاع اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسية


إدارة التصميم واإلشراف


أواًل : مشاريع اإلتفاقيات اإلستشارية :


مشروع إنشاء عدد 6 � مباني خضراء خلدمة املواطن باحملافظات الست.


مشروع إنشاء مبنى متكامل للتدريب . � 
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ثانيا : مشاريع إنشائية : - 


إنشــــــاء  مشــــــروع   � 2012-2011/92 م  ك  و  رقــــــم  املناقصــــــة  طرح 
عــــــدد 6  مخــــــازن بصــــــبحان بتاريخ 2014/8/24  .


طـــــــرح مناقصـــــــة رقـــــــم و ك م/2015/2014/22 � مشـــــــروع إنشـــــــاء 
بالشــــــــويخ  املســــــــتهلكني  وشــــــــئون  الكهربـــــــاء  طـــــــوارئ  مبنـــــــى 


والســــــــاملية بتاريخ 2014/10/28 .


ثالثا : مشاريع الطاقة الشمسية: -


 تسليم وتشغيل أعمال العقد و ك م / ع  / 4519 / 2012 – 2013 � 
مبنى  على سطح  الكهروضويئة  اخلاليا  نظام  وتشغيل  وتركيب  توريد 
تاريخ 2014/4/30 وفى  العامة فى  واألشغال  واملــاء  الكهرباء  وزارتــى 


فترة الضمان والصيانة ملدة 24 شهراً.


تسليم وتشغيل مشروع  تزويد وتركيب االلواح الكهروضوئية على مواقف  � 
.kw 117  السيارات مرفق أبراج الكويت املرحلة األولى


رابعًا : مشاريع الصيانة : -


وصيانة  وتشغيل  وتوريد  استبدال  أعمال  مشـــــروع  وتشـــــغيل  تســـــليم  � 
محطة تبريد مركزية حملطة ضخ املياه بالزور 


تســـــليم وتشـــــغيل مشـــــروع أعمال التعديل والتحسني لنظامي التكييف  � 
 )NP5( والتهوية حملطة ضخ املياه مبيناء عبدالله


تسليم وتشغيل مشروع استكمال أعمال تزويد وتركيب وإصالح نظام  � 
مكافحة وإنذار احلريق بأبراج الكويت .
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خامسًا : املناقصات واملمارسات املطروحة : -


مت ترســـــــية املناقصـــــــة رقـــــــم : و ك م /2013/72-2014 �  التمديـــــــدات 
األولـــــى  اجلغرافيـــــة  باملنطقـــــة  الصـــــغيرة  لألعمـــــال  الكهربائيـــــــة 
العقد  توقيع  اجلهراء( ومت    – الفروانيـــــة  العاصـــــمة-   ( محافظـــــات 


فى 2014/11/25.


مت طرح املناقصــــــــة رقــــــــم : و ك م /2014/19-2015 �  التمديــــــــدات 
الكهربائيــــــــة لألعمــــــــال الصغيرة باملنطقة اجلغرافية الثانية محافظات 


) األحمدى–  مبارك الكبير–  حولى ( بتاريخ 28/ 2014/9


/ صــــــيانة منشــــــآت  مت طرح املناقصــــــة رقــــــم : و ك م 44/2014-2013 �
الفروانية  الكبير-  مبارك  )األحمدى–   محافظات  الــوزارة  ومرافــــــق 


)بتاريخ 27 / 4 /2014 .


/ صــــــيانة منشــــــآت  مت طرح املناقصــــــة رقــــــم: و ك م 43/2014-2013 �
بتاريخ   اجلهراء(   – حولى    – )العاصمة  الوزارة محافظـات  ومرافــــــق 


.2014/ 5  / 11


/ صــــــــيانة  : و ك م 23/2015-2014 � رقــــــــم  املناقصــــــــة  مت طــــــــرح 
منشــــــــآت ومرافــــــــق إدارة املخازن بالوزارة بتاريخ 28 / 10 /2014


ادارة الرسم الهندســــــــي


دراسة وتقييم واجراءات الترسيه ملشروع ردم وحفر وانشاء سور مبنطقة  � 
صبحان .


التصميم املعماري واالنشائي ملبنى ادارة املخازن اجلديد مبنطقة صبحان  � 
وملبنى الطوارئ مبنطقة الشويخ ومبنى شئون املستهلكني مبنطقة الشويخ 
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مبنطقة  املستهلكني  شئون  ومبنى  الساملية  مبنطقة  الــطــوارئ  مبنى  و 
الساملية و للمجمع الرياضي مبنطقة صبحان .


الشوارع اجلديد  انارة  ادارة  املعماري ملبنى  التصميم  بأعمال  املباشرة  � 
مبنطقة صبحان و مبنى طوارئ حولي مبنطقة السالم ومشروع احلرس 
الصيانة  إلدارة  التابع  اجلهراء  محطة حتويل  وحماية  لتأمني  الوطني 


والتحكم .


مراقبة امليكروفيلم وحفظ وطبع الرسومات:
خــاص مبحطة  الــف مخطط  وثــالثــون  ( سبعة  � 37000( عــدد  ادخـــال 
الزور لتوليد القوى الكهربائية في ذاكرة احلاسب اآللي مبوجب كتاب 


رسمي.
استالم وفهرسة وحفظ املخططات اجلديدة وامليكروفيلم واالسطوانات  � 
املمغنطة حملطات التحويل الرئيسية والفرعية اجلديدة التي مت انشائها 


في مناطق الكويت املختلفة .


 اجنازات رقابة الرسم الهندسي :
املخازن  إلدارة  و  حولي  طــوارئ  ملبنى  اخلاصة  املعمارية  املخططات  � 


بصبحان و خلزان الوقود بصبحان.


املشروع  و  اجلابريه  ملبنى  اخلاصة  واملعمارية  اإلنشائية  املخططات   � 
الرياضي بصبحان.


املشاغل الرئيسية
  إدارة الصيانة :


الديزل  على  العاملة  املولدات  و  اآلليات  أنــواع  واصــالح جميع  صيانة  � 
الكهرباء  و مولدات  الطني  األبــار ومضخات  و حفارات  الكرينات  مثل 
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والتركتورات والرافعات الشوكية وساللم غسيل العوازل وساللم اإلنارة 
والقاطرات واملقطورات والسبيدولودرات والتناكر واملعدات والضواغ.


تزويد اآلليات واملعدات الثقيلة مع أو بدون سائق جلميع أقسام الوزارة  � 
و متابعة استئجارها فى حالة عدم توفرها ومتابعة تنفيذ أعمال إزالة 


الرمال والهدم  


تشغيل محطات التكييف وتشغيل نظام ضغط الهواء فى املشاغل وعمل  � 
الصيانة الدورية الالزمة لها.


والتوربينات  احملـــاور  ألعــمــدة  الديناميكى  الــتــوازن  عمليات  إجـــراء  � 
واحملاور.


إجناز عدد ) 474 � ( طلب عمل لألليات واملولدات واملعدات تنوعت بني             
) الصيانه الدهنية والبنشر و الصيانه امليكانيكية والكهربائية وكذلك 


عمرات األليات و املولدات ( . 


إجناز عدد ) 727 � ( طلب عمل تنوعت بني ) نقل محوالت ، نقل درامات 
كيبالت ، نقل زيوت احملــوالت ، نقل أنقاض ، براميل كيميائية ، نقل 


حديد متنوع ، نقل مواد مختلفة وسكراب بجميع أنواعه (


إنـــــــــــــجاز 320 � طلـــــب ) قسم صيانة سيارات ( إلجراء أعمال صيانة 
زيتية وتبديل قطع غيار للمحركات واملولدات الصغيرة  وأعمال حلام 


وسمكرة وصبغ للمولدات والتناكر واملعدات الثقيلة .


( مضخات مغمورة إلدارة إنتاج املياه اجلوفية  والعمل  صيانة عدد )82 �
على دراسة واعتماد استخدام عدد 3 أنواع من املضخات املغمورة ماركة 


»جراندفوس« إلستخدامها بإدارة مشاريع املياه اجلوفية .
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محركات   ) � 101( و  الشبكات  لطوارئ  تابع  محول   )50( عــدد  اصــالح 
كهربائية لصيانة احملطات و )10( مولد ديزل تابع خلدمات الطوارئ.


ادارة الفحص وأجهزة القياس
كهربائي  عــداد  للشركات - 388 �  كهربائي  عــداد  ومعايرة 685  فحص 
لشؤون املستهلكني -193 عداد مياه للشركات - 116 عداد مياه لشؤون 
املستهلكني - 31 عينه كهربائيه  مختلفه للشركات - 6 سخانات مياه 


منزليه للمؤسسة العامه للرعاية السكنية


  إدارة اإلنتاج 
مت عمل عدد 32 انود زنك مستطيل من احلجم الكبير- 32 � من احلجم 


الصغير- 5 مروحة محرك و5 غطاء مروحة من احلديد الزهر.
سباكة 1.650 � طن من الرصاص + القصدير في قوالب خاصة على 


هيئة شريحة .
دهان عدد 200 لوحة ارشادية حملطات التحويل و 2 � قاعدة برج حديد 
لصيانة الكيبالت - عمل كاونترات استقبال لكل من  مراقبة االحمدي. 


قطاع الشئون االدارية .


ارشادية  لوحات  و10 �  الشعيبة  ارشادية حملطة  لوحه   148 عدد  عمل 
للمياه اجلوفية و9 لوحات ارشادية لشئون املستهلكني .


عمل عدد 5 شاليهات للدوحة الغربية وعدد 1 � شالية لطوارئ الديزل و 
عدد 1 شالية إلدارة املخازن .


إدارة التشغيل والصيانة
( عقود الستبدال وحدات تكييف الهواء القدمية  مت جتهيز وطرح  عدد )6 �


فى احملافظات الست 
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الوزارة  مخازن  في  القدمية  الــهــواء  تكييف  وحــدات  استبدال  أعمال  � 
بصبحان.


فى  الهواء  تكييف  لوحدات  التشغيل  وجــارى  الشاملة  الصيانة  أعمال  � 
محطات التحويل الكهربائية الرئيسية لضمان عملها بدون أعطال أثناء 


فترة الصيف.
الهواء فى مرافق  تكييف  الشاملة ملعدات  الصيانة  االنتهاء من أعمال  � 


الوزارة لضمان عملها بدون أعطال أثناء فترة الصيف.


قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه


> وحدة التناضح العكسي في محطة الزور اجلنوبية


في  اجلنوبية  الــزور  محطة  في  العكسي  التناضح  محطة  تشغيل  بدء  � 
2014/4/5 بسعة اجمالية 30 م .ج.أ.


بدء التشغيل التجاري لوحدتي التوربينات البخارية بسعة إجمالية 370 � 
ميجاواط التي تعمل على نظام الدورة املشتركة في الوحدات التوربينات 


الغازية رقم )2( في محطة الزور اجلنوبية .
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توربينتان  لوحدتني  إضافية  ميجاواط   � 30 االنتاجية   القدرة  رفع  مت 
بخاريتان في محطة الزور اجلنوبية.


الصيانة  أعمال  بإجراء  البخارية  للتوربينات  االفتراضي  العمر  زيــادة  � 
الشاملة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية في محطة الزور اجلنوبية .


تطوير وحتديث أجهزة ومعدات وأنظمة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية  � 
في محطة الدوحة الشرقية محطات القوى الكهربائية .


إصدار تقارير يوميه ، أسبوعية ، شهرية و سنوية جلميع األمور الفنية  � 
املتعلقة في محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه .


املستلم عن طريق مؤسسة  بالوقود  والتقارير اخلاصة  البرامج  إعداد  � 
البترول الكويتيه وشركاتها التابعه لها من قبل محطات القوى الكهربائية 


وتقطير املياه و املستهلكة  فيها .


 قطاع شئون املستهلكني  


لشئون  التابعة  املكاتب  الفواتير عن طريق  وإصــدار  الــقــراءات  ادخــال  � 
اإللكترونية  اخلــدمــات  طريق  عــن  أو  اجلـــوال  احملصل  او  املستهلكني 


)اإلنترنت والهواتف الذكية ( .
حتصيل فواتير االستهالك عن طريق املكاتب التابعة لشئون املستهلكني  � 
)اإلنترنت  اإللكترونية  اخلــدمــات  طريق  عــن  أو  اجلـــوال  احملصل  او 


والهواتف الذكية ( .
( بقيمة املدفوعات للمستهلك وقيمة فواتير  � SMS( ارسال رسائل نصية


الكهرباء واملاء
براءة   ، جدولة  الى  احلساب  رصيد  ،حتويل  املعلقة  النهائيات  تسوية  � 


الذمة العامة. 
( من املستهلك. التعهد والضمان ، إقرار الدين ، استالم مغلف )2000 �
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مراكز املراقبة والتحكم 


تكلفة األعمال )د.ك.(املشاريع املنجزةت


1
ملركـــز  الشـــمالية  الـــزور  محطـــة  توصيـــل 


التحكم الوطني


مليونـــني  )فقـــط  د.ك   2.397.221/-
وثالثمائـــة وســـبعة وتســـعون ألـــف ومائتـــني 


وواحد وعشرون دينار كويتي ال غير( .


2
تزويـــد وتركيب معـــدات املراقبـــة والتحكم 


)W( حملطة حتويل اجلامعة


-/1.403.005 د.ك )فقط مليون وأربعمائة 
ال  كويتـــي  دينـــار  وخمســـة  آالف  وثالثـــة 


غير(.


3


تزويـــد وتركيب معـــدات املراقبـــة والتحكم 
واجلامعـــة    D اجلامعـــة  حتويـــل  حملطـــات 
 H واجلامعـــة G واجلامعـــة  F واجلامعـــة E


K و اجلامعة J واجلامعة I واجلامعة


ماليـــني  أربعـــة  )فقـــط  د.ك   4.937.975/-
وتســـعمائة وســـبعة وثالثون ألف وتسعمائة 


وخمسة وسبعون دينار كويتي ال غير(


إدارة االتصاالت


> مركز االتصال املوحد اجلديد 152


نقل مركز االتصال املوحد اجلديد من مبنى الوزارة الرئيسي الى ادارة  � 
االتصاالت الكائن في برج املراقبة والتحكم وجتهيزها بلوازم جديدة من 


كمبيوترات وهواتف ذكية لسرعة استقبال وارسال شكاوى املواطنني .
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مت تركيب وتوصيل بدالة جديدة بجودة افضل من السابق تخدم مصلحة  � 
جميع  ربــط  ومت   152 املوحد  االتصال  ملركز  اجلديد  املقر  في  العمل 
ملركز  التابعة  والشبكة  اخلطوط   مع  واملياه  الكهرباء  الطوارئ  مراكز 


االتصال املوحد اجلديد .


زيادة عدد خطوط مركز االتصال املوحد من عدد ) 8 � ( خطوط الى 
)16( خط مرتبط مع جميع املراكز التابعة لوزارة الكهرباء واملاء خلدمة 


املواطنني.


مت تفعيل خدمة الرسائل االلكترونية للتواصل مع شكاوى املواطنني في  � 
مركز االتصال املوحد 152 على مدار الساعة .


بالعاملني في قسم  املعلومات اخلاصة  ألكتروني حلفظ  أرشيف  عمل  � 
التشغيل )مركز االتصال املوحد152(.







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)139(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


وزارة التجارة
والصناعة
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وزارة التجارة والصناعة 
مكتب مكافحة غسيل االموال


غسيل  مكافحة  عــن  شاملة  دراســـة  إلعـــداد  خبرة  بيوت  االدارة  طلبت  � 
االموال ومتويل االرهاب حيث مت ادراج الطلب كبند من بنود مشروع خطة 
التنمية املعتمدة ببرنامج عمل احلكومة منذ عام 2010 ومتت املوافقة في 


مارس2014م ومت االنتهاء من جميع املراحل والبنود املتفق عليها .
لبناء  الدولي  التعاون   ( اخلامس  السنوي  املؤمتر  بتنظيم  االدارة  قامت   � 
 ) استراتيجية متكاملة ملكافحة عمليات غسيل االموال ومتويل االرهاب 


خالل الفترة من 4-5 مارس 2014م 
االجتماع مع ادارة نظم املعلومات لتفعيل املوقع االلكتروني لإلدارة . � 


مبيزانية  التنموية  خطة  مشاريع  حتت  السادس  السنوي  املؤمتر   ادراج  � 
قدرها 122000 . 


املشاركة في ورشة عمل حول التوصيات االربعني ومنهجية التقييم خالل  � 
الفترة من 26-30 يناير 2014م .


املشاركة في فعاليات االجتماع 19 � ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
االوسط خالل الفترة من 16- 18 يونيو 2014م .


املشاركة في فعاليات االجتماع العام ملجموعة العمل املالي ملكافحة غسيل  � 
االموال ومتويل االرهاب خالل الفترة 25- 27 يونيو 2004م .


املشاركة في ورشة العمل املشتركة في تطبيقات وبناء القدرات مبجموعة  � 
العمل املالي خالل الفترة 14-17 ديسمبر 2014م في دولة قطر . 


املالية والشؤون  العامة والشؤون  قامت االدارة مبخاطبة ادارة اخلدمات  � 
االدارية من اجل التنسيق لالنتقال للمــبنى اجلديد ) برج گيبكو – الدور 


 )23
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قطاع السياحة 
تأسيس قاعدة بيانات احصائية تتضمن احصائيات سياحية . � 


مشاركة موظفي ادارة البحوث واملعلومات السياحية بدورة تدريبية بعنوان  � 
) منهجية التوعية السياحية 9 من 9-20 فبراير 2014م ودورة )بناء فرق 


عمل فعالة ( من 9-13 مارس 2014م .
 ) اعداد اخلطة السنوية االولى ملشروع النظام االحصائي  )2014- 2015 �


وملشروع التوعية السياحية 2015- 2016 م . 
العمل على ترتيب االجتماع التأسيسي األول لوزارة السياحة بدول مجلس  � 


التعاون اخلليجي 11-14 اكتوبر 2014م . 
املشاركة بعدد  من املعارض اخلارجية منها ) معرض fitur  من 26-22 � 
يناير 2014م – مدريد و معرض بورصة برلني ITB  من 5-9 مارس 2014م 


ومعرض سوق السفر العربي ATM  من 5-8 مايو 2014م – دبي. 
م  � 2014 يناير   29-27 من  هوريكا  معرض  الداخلية  باملعارض  املشاركة 


ومعرض سوق الكويت من 28- 30 ابريل 2014م . 
القيام بعدد 21 زيارة  للمنشآت الفندقية واصدار 3 � شهادة تصنيف ملنشآت 
فندقية واصدار عدد 4 موافقات مبدأية و3 شهادات ترخيص دائمة وعدد 


2 شهادة ترخيص مؤقتة ملنشآت فندقية . 


شؤون الرقابة وحماية املستهلك 
مت الكشف عن 127 � منشاة متهيدا لتجديد تراخيصها وبلغ عدد محاضر 
اخلارجية هذا  املراكز  . حررت  للوزارة 1906 محضرا  املرسلة  الضبط 


العام 225 مخالفة للمنشآت التجارية املخالفة .
بلغ عدد البطاقات التموينية التي مت اصدارها 10176 بطاقة، 904 � بدل 


فاقد ومت اضافة 30954 شخصا في البطاقة التموينية .
مت اغالق عدد 32 محل وافتتاح 29 � محل بعد اغالقها .
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بلغ عــدد الــدراســات التي مت عملها هــذا العام 112 دراســة وعــدد 344 � 
احصائية . 


 بلغت اعداد شكاوي املستهلكني للوزارة 3116 � شكوى في حني بلغ اجمالي 
محاضر الضبط املرسلة للنيابة جلميع املراكز 1445 محضرا. 


 بلغ قيمة الدعم حوالي 259 � مليون د.ك . واجمالي املواد االساسية بلغت 
134 مليون د.ك اما املغذيـــــات وحلــــيب االطـــفـــال فـقــد بلغــت حــــوالي 
فقد  املدعومة  االنشائية  املــواد  وقيمة  لكميات  بالنسبة   . د.ك  مليون   5
بلغت 119 مليون د.ك وتشمل ) االسمنت – احلديد – الطابوق اجليري 
– والطابوق االبيض العازل – اخلرسانة – الطابوق االسمنتي – التكييف 


– االطقم الصحية – اسالك الكهرباء – السيراميك والبورسالن ( . 
سجل نشاط التنزيالت ارتفاع بسيط حيث بلغ 2379 � معاملة و معامالت 
اسواق مركزية ( 1958 معاملة . معامالت  عرض خاص  ) جمعيات – 


عرض خاص ) محالت جتارية ( 3102 معاملة .
بلغت معامالت التخفيضات املعلنة 366 معاملة، معامالت عروض توزيع 8 � 


معامالت و عروض تصفية بلغت 55 معاملة . 
بلغت االفراجات اجلمركية 83 � في حني بلغ تثبيت بلد املنشأ خالل العام 


19 معاملة .


الشركات والتراخيص التجارية 
مت اصدار 5446 � ترخيص جتاريا لألفراد  احتل قطاع التسويق والصيرفة 
البسيطة  احلــرف  وقطاع  ترخيصا   1187 بعدد  االول  املركز  والفنادق 
املركز الثاني بعدد 841 ترخيصا . بلغ عدد التراخيص الفردية في قطاع 
عدد  الغذائية  الوجبات  قطاع   . ترخيصا   726 والكماليات  املنسوجات 
630 ترخيصا في حني بلغ عدد التراخيص بقطاع االثاث واالجهزة 303 


ترخيصا . 
االشخاص  شركات  إلدارة  املقدمة  للشركات  التأسيس  طلبات  عدد  بلغ  � 
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3669 طلب وبلغ عدد طلبات الفروع 2172 طلب لعام 2014م  بلغ عدد 
تعديل بيانات الشركات 4996 . وبلغ عدد طلبات املستخرجات 16148 


معاملة كما بلغ عدد معامالت الرهن 250 معاملة .
اجمالي  بلغ  كما  16 � رخصة  الرئيسية  للشركات  التراخيص  اجمالي  بلغ 


شركات الفروع 85 رخصة .
( د.ك   بلغ اجمالي ايرادات ادارة التأمني لعام 2014م ) 1802235079 �


 - التجارية من طلبات تسجيل - جتديد  الوكاالت  معامالت  اعــداد  بلغ  � 
تعديل - الغاء - بدل فاقد - الرد على الكتب 4884 معاملة 


قامت الوزارة بإصدار 1967 � ترخيصا جديدا لالستيراد مبختلف أنواعه 
سواء لألفراد او شركات االشخاص وشركات االموال .


قامت الوزارة بإصدار 7308 � ترخيصا عاما في مجال تراخيص االستيراد 
املؤقتة . اما تراخيص االستيراد العام اجلديدة واملجددة فقد بلغت 12832 


ترخيصا . 


الشؤون الفنية وتنمية التجارة 
ارتفعت كمية الذهب املدموغة حيث بلغت 24543.876 � كجم . بلغ وزن 
كميات الفضة لهذا العام 2491.637 كجم . اما بالنسبة لكميات االحجار 


ذات القيمة التي مت فحصها 2212 قطعة .


املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية 
احلضور واملشاركة في اجتماع اقليمي حول التحديات املتعلقة بتنفيذ اتفاق  � 
العوائق التقنية امام التجارة لدول اخلليج العربي ودول الشرق االوسط 


التي عقدت في ابوظبي في 29- 30 /2014/4م .
التفاوض في اطار  االعداد والتنسيق واملشاركة في ورشة عمل مهارات  � 


منظمة التجارة العاملية بالتعاون مع WTO  من 11-2014/5/16م .
العاملية  التجارة  منظمة  جلنة  اجتماع  في  واملشاركة  والتنسيق  االعــداد  � 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)145(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  ألمانة  التابع   والثالثني  اخلامس 
3/31- 4/2/ 2014م .


احلضور واملشاركة في االجتماع اخلاص مبفاوضات حترير جتارة اخلدمات  � 
بني الدول العربية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 2014/4/17م.


متابعة آخر تطورات مفاوضات جتارة اخلدمات من منظمة التجارة العاملية  � 
وما يصدر عنها من قرارات من مجلس جتارة اخلدمات في املنظمة 


وباريس  االدبية  املصنفات  حلماية  برن  التفاقيتي  لالنضمام  التصديق  � 
حلماية امللكية الصناعية .


 - املشاركة باالجتماع االول للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في 27 �
28 اغسطس 2014م مبقر االمانة العامة ملجلس التعاون – الرياض.
( معاملة . بلغت اعداد املعامالت التجارية وبراءة االختراع ) 52754 �


للتعاون  الفرنسة املشتركة  الكويتية  للجنة  باالجتماع 13 �  الــوزارة  شاركت 
االقتصادي والصناعي والتجاري في باريس 17-18/ 2014/2م 


مشاركة الوزارة في مؤمتر مراقبة التصدير خالل الفترة من 16-18 /3/ 2014م � 
في دبي .


املشاركة في منتدى التجارة واالستثمار بني دول مجلس التعاون واستراليا  � 
من 15-10/17/ 2014م .


حضور اجتماع املجلس االقتصادي واالجتماعي – الدورة العادية 93 � على 
املستوى الوزاري 


م مبقر  اجتماع جلنة االحتاد اجلمركي العربي 27 من 2014/6/12-11 �
جامعة الدول العربية بالقاهرة .


االجتماع 63 � للجنة االحتاد اجلمركي لدول مجلس التعاون اخلليجي .
االجتماع املشترك الثاني حلماية املستهلك وهيئة التقييس بدول املجلس  � 


وجلنة االحتاد اجلمركي في الفترة من 8-9 ابريل 2014م في الرياض. 
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وافقت الوزارة على اقامة عدد 124 معرضا خالل العام بعدد 15 � معرض 
خارجي . 


بلغت اجمالي صادرات الكويت الى دول العالم من املنتجات الكويتية املنشأ  � 
322مليون د.ك حيث بلغت الصادرات الى الدول العربية 213 مليون د.ك 


الصادرات الى دول العالم االخرى 110 مليون د.ك .
الدعم الفني والتخطيط 


اضافات جديدة على نظام السلع املدعومة صرف مواد جديدة )االصباغ  � 
اخلشبية – االسالك الكهربائية – خرسانة جاهزة – تكييف مركزي(.


االلكتروني  التراسل  بنظام  حكومية  وهيئة  جهة   � 54 بعدد  الــوزارة  ربط 
 .  G2G


قامت ادارة التدريب بإعداد 356 دورة تدريبية شارك فيها 1690 � متدرب 
 .


على  يحتوي  الــذي  االميري  بالديوان  اخلــاص  الشهري  التقرير  اصــدار  � 
 – للصناعة  العامة  الهيئة  تراخيص   – املساهمة  الشركات  تراخيص   (


اجنازات ادارة التموين – كشوف تراخيص شركات االشخاص ( . 
 – العربية  �  ( السنوي  التجارية الشهرية والتقرير  النشرة  اعداد واصدار 


اإلجنليزية (. 
إلعداد  املتاحة  واملعلومات  بالبيانات  اخلارجية  اجلــهــات  بعض  تــزويــد  � 


الدراسات والبحوث االقتصادية . 
مت عقد عدد 10 � اجتماعات لفريق العمل اخلاص مبتابعة مشاريع خطة 


التنمية اخلاصة بالوزارة .
م  مت حضور اجتماع مع االمانة العامة للتخطيط والتنمية بتاريخ 2014/3/11 �


إلعداد اخلطة االمنائية الثانية.
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وزارة النـفــط
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وزارة النفط  


> حظيرة  خزانات النفط اخلام باألحمدي                       


أواًل: إدارة الشئون اإلدارية:


خارجية ( - تفعيل  وضع البرامج ودورات التأهيل والتدريب )محلية –  �
دورات الصحة والسالمة والبيئة – مؤسسة البترول الكويتية .


األنشطة احمللية  كافة  وتدوين  تدريبي يساهم في حفظ  اعــداد جواز  � 
واخلارجية التي يشارك فيها موظفي الوزارة. 


مت عمل برنامج لدى النظم املتكاملة وتعديالته لديوان اخلدمة املدنية  � 
من حيث التحديثات لبعض الشاشات اخلاصة ) االستقطاعات ، صرف 
املكافاة ، صرف حضور وجلسات اللجان وفرق العمل ، مذكرات تعلية 


االمانات( 


ثانيًا: مركز نظم املعلومات:


رقم  تفعيل نظام التراسل االلكتروني G2G وفقا لقرار مجلس الوزراء  �
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الفعلي  العمل  ومت   2014/3/31 بتاريخ  والــصــادر   2014 لسنه   412
بالتراسل مع اجلهات احلكومية املختلفة املطبقة للمشروع اعتبار من 


. 2014/10/26


 � IP- االتـــصـــال  بــنــظــام  واخلــــاص   Call Manager بــرنــامــج  حتــديــث 
. 80MB كما مت رفع سرعه شبكة االنترنت لـ  Telephony


استمرار ادارة الوثائق واملعلومات النفطية  في تنمية مصادر املكتبة من  � 
كتب ودراسات ودوريات الكترونية متخصصة في مجال القطاع النفطي، 
وتقدمي خدمة البحث املوضوعي واإلرشاد املرجعي الببليوغرافي ونظام 
اإلعارة اآللي اخلاص باملكتبة اإللكترونية والتي تشمل على بيانات عدد 


) 4671 كتاب( و )7807 دراسة(.


ثالثًا: الشئون الفنية 


كاملسوحات  النفطي  للقطاع  االستكشافية  األنشطة  على  اإلشـــراف  � 
اجليولوجية واجليوفيزيائية واحلفر االستكشافي والتحديدي وتقييمها 


وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.
دراسة وتقييم طلبات وبرامج احلفر وعمليات اإلصالح واالختبار لآلبار  � 


االستكشافية والتحديدية.
القيام بزيارات ميدانية ملواقع اآلبار االستكشافية والتحديدية الستطالع  � 
مدى تعارضها مع املنشآت السطحية وللفرق الزلزالية ملتابعة عمليات 


املسح الزلزالي.
اجليولوجيا  مبجالي  اخلــاصــة  الفنية  العمل  أوراق  وتقييم  دراســـة  � 
للمشاركة  النفطية  الــشــركــات  بــإعــدادهــا  تــقــوم  الــتــي  واجلــيــوفــيــزيــاء 


باملؤمترات العاملية وإعطاء املوافقة الالزمة لها.
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استخراج  أقصى  يضمن  مبا  وتطويرها  املكامن  أداء  على  اإلشـــراف  � 
على  املبنية  السليمة  العلمية  األساليب  وفق  والغاز  للنفط  اقتصادي 


الدراسات املكمنية .
كاملسوحات  والغاز  النفط  لقطاع  التطويرية  األنشطة  على  اإلشــراف  � 
اجلوفية لقياس الضغط املكمني واختبارات تدفق اآلبار باإلضافة إلى 
متابعة برامج التسجيل الكهربائي وبالتالي تقييم أداء املكامن وإعداد 


التقارير اخلاصة بذلك .
دراسة وتقييم أوراق العمل الفنية اخلاصة مبجال هندسة املكامن التي  � 
تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة باملؤمترات العاملية وإعطاء 


املوافقة الالزمة لها. 
البت في طلبات برامج حفر اآلبار االستكشافية والتحديدية والتطويرية  � 
وحقن املياه وطلبات برامج إصالح اآلبار اإلنتاجية والتأكد من مطابقتها 


للوائح احملافظة على مصادر الثروة البترولية.


دراسة برامج إصالح اآلبار احملفورة رأسيا والتي يراد حتويلها إلى آبار  � 
املصاحبة  املياه  نسبة  وتخفيض  اإلنتاجية  طاقتها  زيــادة  بهدف  أفقية 


وتقييم نتائج هذه العمليات.
متاسك  ســالمــة  مــن  للتأكد  الكهربائية  التسجيالت  وحتليل  دراســـة  � 
خـالل  املصاحبة  واملــيــاه  والــغــازات  القيسون،  أنابيب  خلف  االسمنت 


الفتـرة مـن 1ينـايـر 2014 حتـى 31 ديسمبـر 2014م. 
اإلشراف امليداني على مرافق اإلنتاج وشبكات أنابيب نقل النفط والغاز  � 


الطبيعي من اآلبار وحتى مراكز التجميع.


اإلنتاج  بعمليات  اخلاصة  املشاريع  ملتابعة  امليدانية  بالزيارات  القيام  � 
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ومعاجلة النفط املبتل وإزالة املاء واألمالح ، وتتمثل أهم الزيارات لهذا 
العام الى كل من مركز اإلنتاج املبكر رقم 50 بشمال الكويت ، والتشغيل 


التجريبي ملركز اإلنتاج املبكر رقم 16 اجلديد بغرب الكويت 


  ادارة التصنيع :
لوحدات  التشغيلي  والوضع  املصافي  ألداء  الشهرية  التقارير  متابعة  � 


التصنيع من حيث استمرارية العمل أو التوقف وأسبابه والصيانة.
ومتابعة  الوطنية  البترول  لشركة  السنوية  الرأسمالية  امليزانية  دراسة  � 
للمنتجات  واملعاجلة  بالتكرير  اخلــاصــة  باملشاريع  العمل  سير  تقدم 
البترولية باإلضافة إلى املشاريع املتعلقة مبرافق النقل والتخزين لشركة 
نفط الكويت وشركة ناقالت النفط الكويتية وللشركة الكويتية لتزويد 


الطائرات بالوقود )كافكو(.
الداخلية  التخصصية  الفنية  والــدورات  واملؤمترات  بالندوات  املشاركة  � 


واخلارجية وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية .
دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة صناعة الكيماويات البترولية  � 


وتقدمي مالحظات مفصلة مبا ورد فيها .


متابعة تطبيق قانون ولوائح  احملافظة على مصادر الثروة البترولية مع  � 
شركة صناعات الكيماويات البترولية من أجل حتقيق االستغالل األمثل  


ملصادر الثروة البترولية في البالد  


جتميع  طريق  عن  وذلــك  باملراقبة  اخلاصة  البيانات  قاعدة  حتديث  � 
شركة  من  الشهرية  بالتقارير  ـــواردة   ال واملعلومات  البيانات  وتنظيم 
صناعات الكيماويات البترولية وذلك لتحقيق اإلشراف األمثل للوزارة 


على الشركة .
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املشاركة في الندوات واملؤمترات والدورات الفنية التخصصية الداخلية  � 
واخلارجية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة .


فيما  القطاع اخلاص  للوزارة إلنشاء شركات  املقدمة  الطلبات  دراسة  � 
حال  في  منعها  أو  املوافقات  وإعطاء  البتروكيماويات  مراقبة  يخص 
عدم املوافقة عال بعض أغراض الشركة أو تعارض إنشائها مع سياسة 


الوزارة .


> مصانع شركة إيكويت


رابعًا: برنامج الشئون االقتصادية:


ة الدولية لدولة الكويت وتقوية دورها في املنظمات والهيئات  إبراز املكان �
اإلقليمية والدولية ذات العالقة باملجال النفطي مثل األوبك، األوابك، 
في  املتحدة  األمم  ومنظمات  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس 


مجاالت النفط والطاقة.
معاونة املجلس األعلى للبترول في املهام التي يتوالها واإلشراف على  � 


تنفيذ قراراته.
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والبرملانية  والهيئات احلكومية  املؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون  توثيق  � 
والقطاع اخلاص في الشئون ذات العالقة بالثروة والصناعة النفطية، 
لالرتقاء بالعمل وتبادل املعلومات وعمل الدراسات والبحوث املتخصصة 


لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة.


إعداد تقديرات اإليرادات النفطية بشكل دقيق للموازنة العامة، بهدف  � 
وتوفير  التنمية،  وخطط  للدولة  املالية  بااللتزامات  الــدولــة  تفي  أن 
احتياجات األجيال القادمة وتزويدها إلى املؤسسات والهيئات احلكومية 


ذات العالقة.


تطبيق الرقابة املالية على إيرادات النفط اخلام والغاز الطبيعي الناجتة  � 
الدولة  الكويتية ومؤسسات  البترول  إلى مؤسسة  املباعة  الكميات  عن 


األخرى وتفعيل الرقابة وضمانات حتصيلها.


إعداد التسويات املالية اخلاصة مببيعات النفط اخلام والغاز واملشتقات  � 
البترولية مبا يهدف إلى الوصول لإليرادات النفطية الفعلية، والرقابة 


على خطط وبرامج وأنشطة القطاع النفطي.


املتابعة الدقيقة واإلشراف على عمليات قياس النفط اخلام للتأكد من  � 
حجم الكميات املنتجة واملصدرة واإلبالغ عن التسرب، وتفعيل الرقابة 
النفط واإلشــراف على تأمني  النفطي في قياس  القطاع  على أنشطة 


السالمة.


دراسة وحتليل اخلطط والتقارير املالية واملوازنات التشغيلية والرأسمالية  � 
ألنشطة القطاع النفطي والشركات املنبثقة عن منظمة األقطار العربية 


املصدرة للبترول، وذلك إلبداء الرأي املالي بشأنها.
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خامسًا: إدارة االعالم البترولي والعالقات العامة :


ديسمبر   � 12 في  اإللكترونية  الشبكة  على  النفط  وزارة  موقع  حتديث 
2013 ، وإضافة إليه مواد جديدة تعني بشئون الثقافة البترولية املوجهة 


.)www.moo.gov.kw( لطلبة املدارس في دولة الكويت


 ، � )alnaft@moo.gov.kw( باملوقع  إلكترونيا على اإلمييل اخلاص  الردود 
وهاتفيا وعن طريق الفاكس على استفسارات وأسئلة الباحثني واملهتمني 


والطلبة.


مت استحداث حساب في مواقع التواصل االجتماعي تويتر وانستغرام  � 
.)moo_kw( حتت اسم


إصدار مجلة النفط األعداد 37 و 38 � للسنة املاضية ، وإصدار نشرة 
نفطيات الداخلية األعداد 46 و 47 خالل العام 2014.


مت عمل العديد من التغطيات الصحفية: ومن أهمها :


. تغطية اجتماع اللجنة الفنية الكويتية اليمنية املشتركة 2014/8/18 �


اجتماعاً  في  �  )Bp( الوطنية  البترول  لشركة  النفط  وزارة  وفــد  ــارة  زي
اعالمياً ما بني الــوزارة والشركة في مقر أرشيف الشركة في املمكلة 


املتحدة مبدينة »كوفنتري«.


الثالث والتسعني  الــوزارة لالجتماع  تغطية خبر زيارة الوزير ووفد من  � 
في  املتحدة وحتــديــداً  العربية  اوبــك في دولــة االمـــارات  ملجلس وزراء 


العاصمة ابوظبي.


خبر مشاركة الكويت في منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر املنعقد في  � 
روسيا في تاريخ 2015/2/26.
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ــــوزارة فــي مــعــرض »الــكــويــت فــي قلب  بــيــان صحفي حــول مــشــاركــة ال � 
مصر«.


تغطية زيارة الوفد الهولندي للوزارة كما مت تغطية وفد من اليابان. � 


الندوات 


- ندوة )النفط الصخري ( للمهندس / خالد السميطي و املهندس ـ احمد 
الرشيد من )koc( بتاريخ 2014/6/21.


- ندوة ) مشروع غمر بالبحار ( للمهندس / عبدالعزيز الصالح و املهندس / 
يوسف عثمان بتاريخ 2014/10/21 من شركة نفط الكويت . 


بتاريخ  املطيري  تهاني   / لــألســتــاذة   ) حــيــاة  منهج   - االيجابية   ( نـــدوة   -
املبارك  رمــضــان  لشهر  متكامل  بــرنــامــج  هــنــاك  وكـــان   2014/11/24


كالتالي:-
العتيبي  الدكتور / خالد شجاع  للشيخ   ) اقبل  باغي اخلير  يا   ( ندوة  � 


بتاريخ 2014/7/2 .
ندوة ) اسرار رمضان ( للشيخ / طالل فاخر بتاريخ 2014/7/8 � .


الشريكة  الدكتور / عبدالله  للشيخ   ) الصائم  املوظف  اخــالق   ( نــدوة  � 
بتاريخ 2014/7/14 


احللقات النقاشية :


من  ( ملجموعة  منها  واالستفادة  الشمسية  الطاقة   ( النقاشية  احللقة  � 
املهندسني في شركة نفط الكويت بتاريخ 2014/10/3 .


احللقة النقاشية ) تطوير النفط الثقيل ( للمهندس / احمد الوايل من  � 
شركة نفط الكويت بتاريخ 2014/10/19.


زيــــــارة احلـــقـــول الـــذكـــيـــة الــتــابــعــة لــشــركــة نــفــط الـــكـــويـــت بتاريخ  � 
.2014/12/21
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استقبال الوفد اليمني بالفترة من 17-19اغسطس 2014 � .


 املشاركات الداخلية و اخلارجية للملتقيات و املعارض :- 
- املشاركة  املشاركة مبعرض االستقالل )53( من 9-13 فبراير 2014 �
والتحضير  املشاركة  ابــريــل2014-   9-7 الثاني  اخلليجي  املنتدى  في 
بدول  البترولي  التعاون  للجنة  الثالثون  و  الثالث  لالجتماع  التنسيق  و 
معرض   ( في  املشاركة   - 10-11ســبــتــمــبــر2014  من  بالفترة  املجلس 


الكويت في مصر ( بالفترة من 15-18 ديسمبر 2014 .
االعالنات  لــعــرض   � )  publicrelation1( االنــســتــقــرام  مــوقــع  تصميم 
اليوتيوب لعرض بعض  الــوزارة وقامت بإعداد فيلم  اخلاصة مبوظفي 


اجنازات الوزارة.


سادسًا: إدارة البيئة والسالمة:
اعداد املعلومات و البيانات املطلوبة جلهات االختصاص و تزويدها بها  � 


حسب طلبها.
دراسة و متابعة التقارير التي ترد الينا من الشركات النفطية وهي: � 


- التقرير الشهري لكل من )شركة البترول الوطنية الكويتية عن الصحة 
و السالمة و البيئة- الصحة و السالمة و البيئة لشركة نفط اخلليج - 
األحوال اجلوية لشركة نفط اخلليج-  الصحة و السالمة و البيئة لشركة 
الدولي  الصندوق  عن  الــصــادرة  الوثائق   - البتروكيماويات  صناعات 


للتعويض بالنفط( .


اللجان :


جلنة اإلشراف على خطة الطوارئ اإلشعاعية و النووية- جلنة الطوارئ  � 
و الدفاع املدني في املجمع النفطي - اجتماعات جلنة تنفيذ أعمال و 
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تدابير الدفاع املدني- اجتماعات اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ - 
جلنة السلطة الوطنية املعنية بآلية التنمية النظيفة - اللجنة التنفيذية 
لترشيد استهالك طاقة الكهرباء و املاء - جلنة السالمة التابعة  لبلدية 
في  االنقاذ  و  للحوادث  االستجابة  محطات  و  مراكز  - جلنة  الكويت 


احلاالت الطارئة.


االجتماعات و املؤمترات و الدورات :


املشاركة في االجتماع التنسيقي خلبراء البيئة- مؤمتر الكويت السادس  � 
إلدارة تدوير النفايات - مؤمتر و معرض األمن و السالمة و الصحة - 


ورشة عمل ملراجعة خطة الطوارئ للمخاطر اإلشعاعية و النووية .
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وزارة الصحة
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وزارة الصحة 
ادارة العالقات العامة واالعالم :


تقوم ادارة العالقات العامة واالعالم بالتنسيق بني املستشفيات واالقسام  � 
احلاالت  ملعاينة  شهر  كــل  فــي  املستشارين  كــبــار  الستضافة  الطبية 
املرضية واجراء العمليات اجلراحية النادرة مبشاركة االطباء العاملني 
واملؤمترات  العلمية  احملاضرات  والقاء  الصحة  وزارة  مستشفيات  في 
الطبية مما يعمل على احداث نقلة نوعية في اخلدمات الصحية املقدمة 
للمواطنني واملقيمني واتباعا لسياسة الوزارة العالجية املتطورة القادمة 
من أكبر املراكز الطبية العاملية وكذلك توفير عناء السفر على املرضى 


حيث استضافة الوزارة ما يقارب 192 من نخبة االطباء العامليني.
لعقد  والتنظيم  بالترتيب  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  االدارة  قامت  � 
املؤمترات الطبية حيث اقيم 28 مؤمترا طبيا عامليا و 15 ورشة عمل .


مت افتتاح عدد 12 � مركزا صحيا في شتى مناطق الكويت وذلك لتخفيف 
االعباء على املراكز الصحية وحتسني جودة اخلدمة الصحية .


املركزة لألطفال في مستشفى  العناية  ووحــدة  القلب  افتتاح وحدة  مت  � 
مبارك .


افتتاح املختبر الرئيسي ومختبر الفيروسات في مستشفى اجلهراء  � 
افتتاح عيادة انف واذن وحنجرة في مركز سعد العبد الله . � 


النفسية  للصحة  الكويت  مركز  في  واملراهقني  االطفال  جناح  افتتاح  � 
التابع ملنطقة الصباح الطبية التخصصية .


االنف واالذن  العيون –  � افتتاح العيادات اخلارجية ) عيادة اجللدية – 
االحمدي  مبنطقة  الــعــدان  مستشفى  فــي   ) الصيدلية   – واحلــنــجــرة 


الصحية .
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افتتاح غرفة العمليات مبستشفى الرازي . � 
اعادة وتأهيل وتشغيل وحدة امليكروبيولوجي في قسم املختبرات في ابن  � 


سينا والعيادات اخلارجية مبركز محمد عبد الرحمن البحر .
للمرضى(  املالحظة  غرفة  �  – االنعاش  ) غرفة  احلــوادث  افتتاح قسم 


مبستشفى الفروانية .
لــلــحــروق مبــركــز عــبــد العزيز  ــاح االول والــثــانــي  اعــــادة تــأهــيــل اجلــن � 
للجراحات  سينا  ابن  التجميل مبستشفى   وجراحة  للحروق  البابطني 


التخصصية.
مبستشفى  االطفال  قسم  في  لألطفال  التنفسي  النوم  مختبر  افتتاح  � 


الصباح .
مركز الكويت ملكافحة السرطان 


تأسس مركز الكويت ملكافحة السرطان في أوائل عقد السبعينات من  � 
القرن املاضي كمركز رعاية صحية ثالثية في منطقة الصباح الصحية 
وهو ميثل مستشفى االورام الوحيد الذي يغطي الرعاية املقدمة لكافة 
مرضى السرطان في الكويت يتكون من 5 مراكز تبلغ طاقتها االستيعابية 
459 سرير وحتتوى هذه املراكز على 143 سريرا في املباني اجلديدة 
والقدمية  في مركز حسني مكي جمعة للجراحات التخصصية و عدد 
150 سرير في مركز الشيخة بدرية لعالج وزراعة اخلاليا اجلذعية و 
عدد 29 سرير في مركز فيصل عيسى سلطان لألشعة التشخيصية . 


مستشفى االمراض الصدرية :
م  مت انشاء املصح الداخلي ألمراض الصدر عام 1953م وفي عام 1965 �
انشئت مراكز مكافحة السل ومكتب لبحث املصابني بالسل من الناحية 
االجتماعية ، وفي عام 1959م افتتح مصح لألمراض الصدرية وفيها 
ما يقارب من 27طبيبا في عملهم 24 ساعة وادخلت للمصح الصدري 
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أمراض  كبيرا في مجال  دورا  لها  كان  وأدويــة حديثة  أساليب جديدة 
القلب .


م مت افتتاح مستشفى التعاونيات حيث يعد نقلة نوعية في  وفي عام 2008 �
مجال الرعاية الصحية املتخصصة ويتكون املبنى الرئيسي للمستشفى 
منها 24  151 سرير  على  ويحتوي  م2  الف   26 ادوار مبساحة   4 من 


بغرف العناية املركزة وجناحني لكبار الشخصيات . 
القلب والصدر في مستشفى االمراض الصدرية  حصل قسم جراحة  � 
نوعه في  مــن  االول  يعد  بحيث  دولــي  تــدريــب  كمركز  االعــتــراف  على 
الشرق االوسط والرابع في العالم في تقنية استخدام املناظير احلديثة 


الستخراج االوردة في عمليات القلب املفتوح .


مستشفى الصباح لألطفال :  
الصحة  وزارة  اجنزتها  التي  الصحية  املشاريع  واضخم  اول  من  يعتبر  � 
حيث افتتح في 1962/6/20م . وفي عام 2000م مت افتتاح مستشفى 
جديد بجوار مستشفى االطفال بتبرع من بنك الكويت الوطني ويتصالن 
وحدة طب  مبمر داخلي يحتوي املبنى على ) وحدة أمــراض القلب – 
االعصاب – وحدة الطب النووي – املختبر – الصيدلية – قسم االشعة 


والسونار وغرفة عمليات صغرى (
يوجد مبستشفى الصباح لألطفال عدد 12 � عيادة تخصصية وهي )عيادة 
الربو واحلساسية – امراض الكلى – الوراثة – السكر – امراض الدم 


– االعصاب – الطب النووي ( .


مستشفى مبارك الكبير
هو مستشفى عام يقع في منطقه اجلابريه في محافظه حولي وهو يتبع  � 
من الناحية اإلدارية منطقه حولي الصحية. وقد مت افتتاح املستشفى 
تيمنا  التسمية على مستشفى مبارك  في عام 1982 ومت إطالق هذه 
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� 


العالجية  اخلــدمــات  املستشفى  يقدم  الصباح  مبارك  الشيخ  له  باملغفور 
والوقائية لسكان محافظه حولي بطاقة استيعابيه تقدر حوالي 734 سرير، 
وتهتم اداره املستشفى بتطوير اخلدمات الصحية للمراجعني بكافة اقسامها 
تبعا للمعايير العاملية في األداء الصحي واجلودة ويعتبر مستشفى مبارك 
الكبير املستشفى املركزي العام باملنطقة وينفرد بتقدمي خدمات تخصصيه 
دون غيرها منها )غسيل الكلى – األوعية الدموية – امراض الدم – عيادة 
امراض اجلهاز العصبي – الطب النووي( باإلضافة الى املهمات التعليمية 
مستشفى  ويغطي  الطبية.  البحوث  وكذلك  واألطــبــاء  الطب  كليه  لطلبه 
 1.000.000 حوالي  تعدادها  مجموع  يبلغ  سكنيه  مناطق  الكبير  مبارك 
مليون نسمه حتى تكون الرؤية بان يصبح املستشفى محط ثقة في رعاية 


املرضى والتعليم الطبي االكلينيكي.
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اخلدمات واألنشطة والفعاليات:
ان اخلدمات التي قدمت للمرضى عديده حيث استقبلت املستشفى حوالي 
والطوارئ حوالي  ألف مراجع، استقبل قسم احلوادث  يقارب )800.00(  ما 
470.133 ألف مراجع دخل منهم املستشفى حوالي 21.124 مراجع، في حني 
بلغ عدد حاالت العيادات اخلارجية حوالي 342.398 ألف مراجع دخل منهم 
املستشفى حوالي 10.000 ألف حاله الفتا ان الطاقة السريرية للمستشفى 
األطباء 526 طبيبا و1542 ممرض  يقترب عدد  تصل 734 سريرا في حني 


وممرضه.


اإلجنازات:
الكويت  بدوله  الثاني  املركز  وهو  الهضمي  للجهاز  احلبيب  هيا  مركز  � 
املتخصص بأمراض اجلهاز الهضمي وأول مركز بالكويت يتضمن امللف 
 )28( و   )27( جناحني  على  املبنى  يحتوي  حيث  للمرضى  االلكتروني 


بسعة سريريه 26 سرير لكل جناح.
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افتتاح جناحني في مستشفى مبارك الكبير � 
. 1 وحده العناية املركزة لألطفال


 
وحده مجهزه بأحدث األجهزة والتسهيالت التي تسمح بتطوير عالجات جديده  
واستراتيجيات اداريه لألطفال املصابني بأمراض خطيره ولدى الوحدة فريق 
بالدعم  االســر  تزويد  الى  اضافه  ونفسيني  اجتماعيني  واخصائيني  متكامل 


النفسي املطلوب.
وحده العناية املركزة للقلب للكبار 2 .
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تستقبل سنويا نحو 1400 مريض مع دخول العدد نفسه ألجنحه القلب العامة 
للمجهود  فحص  و1600  للقلب  سونار   55.000 حوالي  بــإجــراء  به  تقوم  ملا 
املشورة  إعطاء  يتم  كذلك  سنويا  القلب  دقــات  ملراقبه  هولتر  فحص  و1000 


بالعالج لألقسام األخرى بإحصائية تقدر حوالي 1700 مريض.
افتتاح غرفتني لليوم الواحد ألمراض الدم باألجنحة وكذلك ألمراض  � 


املخ واالعصاب باألجنحة )27( و )28(.
توسيع نشاط اخلدمات املقدمة للمرضى زيادة عن املتواجد وخاصه في  � 
العيادات اخلارجية بهدف تقليل مواعيد االنتظار للمرضى منها عيادات 
اجلهاز   – -الباطنية  اجلراحة   – الصماء  -الغدد  )السكر-الروماتيزم 
اآلالم  عيادة   – التنفس  املعدة عن طريق  فحص جرثومه   – الهضمي 


احلادة( بعدد اجمالي 20 غرفه تضاف الى االعداد األخرى.
افتتاح عيادة للطب النووي بهدف قياس وإجراءات االختبارات العقلية  � 
لألطفال ويوجد فريق متكامل يتكون من الطبيب واالخصائي النفسي.


برنامج سالمه املرضى واالستفادة من البرنامج في تطبيق نظام احللول  � 
التسعة لتحقيق معايير اجلودة في اجنحه املستشفى.


اجــــراء دراســــات عــن مــســتــوى رضـــا املــرضــى عــن اخلــدمــات املقدمة  � 
باملستشفى وتقرير العوامل املؤثرة عن مستوى رضا املستفيدين.


احلملة التوعوية على تشجيع االفراد على تبني منط حياه وممارسات  � 
صحية للوقاية من االمراض املزمنة الغير معديه.


احلملة التوعوية لدوره التغذية العالجية ألمراض الكلى وكيفية التعايش  � 
مع مرض الكلى واحلد من مضاعفاته.


احلملة الثانية على التوالي للتبرع بالدم وقد حازت على املرتبة األولى  � 
من فصائل  املختلفة  األنــواع  توفير  بهدف  احلكومية  املستشفيات  بني 


الدم.
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وزارة املواصالت
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 وزارة املواصالت 


حركة  وتيسير  والبريد  االتصاالت  خدمات  بتوفير  املواصالت  وزارة  تقوم 
النقل مبا يفي باحتياجات املواطنني واملقيمني ويتناسب مع متطلبات التنمية، 
العديد من اإلجنــازات واألنشطة خالل  واستطاعت وزارة املواصالت حتقيق 
عام 2014 في قطاعات الوزارة حتسب لها على املستويني احمللي واخلارجي 


وذلك على النحو التالي:- 


أواًل : قطاع االتصاالت 
توسعة وزيادة سعه عدد اخلطوط في جميع املقاسم احمللية:  �


لعدد   اضافية  سعة  وتوفير  واإلسكانية  العمرانية  التوسعة  مع  متاشياً 
اخلطوط  الهاتفية  الثابتة في املناطق اجلديدة بلغ إجمالي السعه ملقاسم 
الــوزارة احملليه ما يقدر )843 الفاً و682 خط ( وعدد اخلطوط الشغالة 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)172(


2015 - 2014


)483 الفاً و957 مشتركاً ( مع نهاية عام 2014  مقارنه بنهاية العام املاضي 
2013 والذي بلغ اجمالي السعه ما يقدر ) 832 الفاً  653 خط ( بنسبة 
ارتفاع السعه قدرها 1.32 ٪ وعدد اخلطوط الشغالة ) 499 الفاً و 949 
مائة  لكل  هاتف   )  13  ( ب  الهاتف  انتشار  معدل  يبلغ  حيث   ) مشتركاً 


نسمه.  


نسبة االنتشار لكل 100 نسمهعدد اخلطوط الشغالهعدد السكانالسنة


12.74 %3.800483957 مليون2014


مشروع  األلياف الضوئية  : � 


مت حتديث شبكه األلياف الضوئية واالنترنت من نظام )NGN( الى النظام 
اجلديد )IMS( لتغطيه 34 الف وحده سكنيه في مناطق عده منها: )السالم(.


)املنقف(،  )الشهداء(،  )اشبيليه(،  )الزهراء(،  العبدالله(،  )سعد  )حطني(. 
)عبد الله مبارك(، )القيروان(، )فهد األحمد(، )ضاحية صباح الناصر( . 


ثانيًا : قطاع اخلدمات الدوليه 


الوصالت البريه :


: � )MOBI( الكابل البري بني الكويت و اململكة العربية السعودية


يقوم بربط دولة الكويت مع اململكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب 
مع شركة موبايلي وعليه دوائر املؤجره للشركات حيث يبلغ السعه اإلجمالية 


على الكابل  


الكابل اإلجماليةنوع اخلدمةالكابل ) الوصلة (


X STM-64 8 نصف دائرة الكابل البري الكويت والسعودية
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 ) � STC( الــكــابــل الــبــري بــني الــكــويــت واملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة
اجلديد: 


)2XSTM-64( سعة )مسار )النويصيب – اخلفجي والساملي– الرقعي
عبر  السعودية  العربية  واململكة  الكويت  دولــة  بربط  اجلديد  املسار  يقوم 
منفذي النويصيب والساملي  وكذلك تزويد بعض املناطق النائية واحلدودية 
باخلدمات الهاتفية والسعه اإلجمالية للمسار القدمي هي 2X10G  والسعه 
اإلجمالية للمسار اجلديد هي 2X40G وتوجد على الكابل دوائر الوزارة 


والدوائر املؤجره للشركات  وبعض الدوائر احمللية .


� :)STC( الكابل البري بني الكويت والعراق


> مسار اجلهراء والعبدلي )STM-64(: يربط دولة الكويت مع  العراق عن 
طريق منفذ العبدلي الى منطقه البصرة .


 الوصالت البحرية : 


 � :FOG الكابل البحري اخلليجي


الدولية ويربط دول اخلليج بعضها مع بعض  البحرية  الوصالت  من أهم 
كما يرتبط مع كوابل عامليه أخرى مثل FLAG  ،SMW3،SMW4 عن طريق 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة )امارة فجيره( وقد مت تطوير سعه الكابل 


. X STM1 256 لتصبح STM-32 اإلجمالية من


� : )FALCON(  الكابل البحري العاملي 


امتالك سعات على الكابل الفالكون الدولي على املستوى STM16 وقد مت 
 STM-1 32 السعه اإلجمالية   لتصبح  باملشروع  تطوير األجهزة اخلاصة 
من   جزء  وهو  البحرية  الكوابل  من  مع شبكه  الكويت  ويربط   on GULF


 .FLAG&FALCON
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� :GBI الكابل البحري العاملي


يربط دولة الكويت مع شبكه من الكوابل الدولية على مستوى 8XSTM-64 وقابله 
للزيادة في املستقبل وموزعه على جميع محطات االنزال لكي يتم تشغيل 
الدولية  االتصاالت  لنقل خدمات  وتستخدم  الدول  بني هذه  دوليه  سعات 
ونقل البيانات واالنترنت وقد مت ادخال النظام فعلياً بتاريخ 2012/2/15. 


الكيبل البحري الكويت /ايران :  �


يربط البلدين على مستوى STM16 والذي يوفر جميع خدمات االتصال 
بني البلدين باإلضافة إلى نقل دوائر عبر الدول املجاورة إليران . وميكن 
 FOG استخدامه الستعادة حركة االتصاالت على الكابل البحري واخلليجي


 . ) JASK ( في حالة األعطال  عن طريق الكابل البحري
ثالثا : قطاع البريد


املؤجرعدد صناديق البريدعدد مكاتب البريد  العام
37 الف و 574 صندوق129 الف و 60 صندوق201468


العام


البريد املمتازالطرود البريدية الصادرة والواردة  )جويه وسطحيه(


صادر
) جويه (


وارد
واردصادر


جويهسطحيه


غير متوفر20141834132768642961


رابعًا : قطاع نظم املعلومات :
تطوير موقع الوزارة على شبكة االنترنت والذي يعكس اخلدمات التي  � 
تقدمها الوزارة للمشتركني حيث تتوفر خدمة الدفع االلكتروني  لتحصيل 
مبالغ فواتير الهواتف الثابتة للمشتركني بواسطة بطاقة K-NET بعد 
االستعالم عن كشف رصيد الهاتف وخدمات معلوماتية أخرى كدليل 
الهاتف 101  ومت توفير بريد إلكتروني خاص ملوظفي وزارة املواصالت 
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لغرض املراسالت الداخليه ضمن خطة الوزارة نحو تفعيل دور املوظف 
الشامل ومفهوم دور احلكومة االلكترونية من تيسير إجراء املعامالت 


عبر شبكة االنترنت .
تقدمي الدعم الفني لتركيب وصيانة وإصالح اجهزة احلاسب الآللي في  � 


مختلف اإلدارات واألقسام التابع لوزارة املواصالت . 


خامسًا : قطاع املالية:


املاليه 2015/2014  للسنة  الــوزارة  بلغت االيــرادات احملصله من خدمات 
حتى تاريخ 31/مارس/ 2015 


االيراد ) الدينار الكويتي ( العام


137990718مجموع 2015/2014 ) 31 مارس 2015 (   


163404586 مجموع 2014/2013  


سادسًا : قطاع التخطيط:


إعداد اخلطة اخلمسية  ومتابعة خطة التنمية للسنوات اخلمس القادمة  � 
لوزارة املواصالت . 


اصدار الدليل اإلحصائي السنوي 2014/2013 � والذي مت إعداده من 
قبل مراقبة املعلومات واإلحصاء بقسميها ) 1 ( املعلومات ) 2 ( اإلحصاء 


بالتعاون مع قطاعات الوزارة .  
متابعة برنامج عمل احلكومة خلطة التنمية للسنوات الثالث القادمة من  � 


قبل مراقبة التخطيط . 
العمل مع ديوان اخلدمه في املشروع املركزي لتبسيط اإلجراءات وتطوير  � 


اخلدمات والهياكل التنظيميه على مستوى وزارات الدوله . 
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وزارة  وظــائــف  مــن  لعدد  شغلها  وشـــروط  الوظيفية  املسميات  إعـــداد  � 
املواصالت . 


اخلدمه  ديـــوان  حسب  الــــوزارة  فــي  الــوظــائــف  بعض  وتقييم  توصيف  � 
املدنيه. 


جاءت طبيعة البرامج التدريبيه متنوعة لتخدم جميع القطاعات املختلفة  � 
 - آلي  دورات حاسب   - اداريــه  دورات   ( فمنها  املواصالت  وزارة  في 
دورات فنيه - دورات مالية( مت تنظيم )120( دوره شارك فيها ) 808( 


متدرب وفيما يلي بيان بأعداد املتدربني :


أعداد املتدربنينوع الدوره


372اداريه


284فنيه


17 مالية


135حاسب آلي


808املجموع
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وزارة التربـية
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وزارة التربية
   إدارة األنشطة املدرسية


العربي  التربية  مكتب  جائزة  تنظيم   - العامـة  الثانويـة  متفوقـي  حفل  � 
لدول اخلليج - رحلة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية - 


رحلة العمرة للطلبة والطالبات املتفوقني - حفـل تكريـم املعلـم . 
إدارة التقنيات التربوية


مراقبة التقنيات التربوية  : 
عمل استطالع الرأي لتحديث و تطوير أجهزة التقنيات التربوية  باملدارس  � 
و ديوان عام الوزارة  وفرز نتائج االستطالع  و تعديل املقايسات وفقا  


لنتائج الدراسة .
إعداد فريق عمل للقيام بالكشف عن مختبرات الروبوت و مدى مالءمة  � 
هذه املختبرات لتركيب أجهزة الداتا شو و شاشات العرض و من ثم 
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صرفها لبعض املدارس بعد االنتهاء من الزيارات 
اإلعداد للموسم الثقافي 2015/2014 � التابع لليونسكو . 


املشاركة في املخيم الكشفي السنوي 68 للبنني ) يناير 2015 � م( و املقام 
مبقر املخيم الكشفي في كبد .


املشاركة في مخيم  السالم السنوي  للزهرات  واملرشدات . � 
 � املشاركة في الكرنفال  في احتفاالت العيد الوطني من خالل جتهيز 


حافلة )مركبة وزارة التربية (
و  الــتــدريــب  مركز  فــي  اللغوي  للمختبر  مكثفة  تدريبية  دورات  عقد  � 


التطوير.
القادسية حتت  نحو 2035 � في مدرسة  الكويت  املساهمة في معرض 


رعاية وزير النفط . 
دراسة تأهيل القبة السماوية الواقعة مبدرسة نسيبة بنت كعب املتوسطة  � 


بنات .
مراقبة التلفزيون التعليمي - إدارة التقنيات التربوية  


( ندوة  تصوير ومونتاج العديد من الفعاليات اخلاصة بالوزارة عدد )8 �
– )2 ( مؤمتر- )4 (دورة  - )7( معرض – )5(  احتفال - )8( ورشة 


عمل . 
واجلرافيكس  والنسخ  للمونتاج  واإللكترونية  الفنية  األجهزة  جتديد  � 


والصوت والتصوير . 
املناطق  ضيافة  فــي  املتنقل  العلمي  املــعــرض  عــن  فلم  وإنــتــاج  إعـــداد  � 


التعليمية. 
للتربية  الكويتية  الوطنية  للجنة  الرابع  الثقافي  املوسم  في  املشاركة  � 
والعلوم والثقافة  و 22 للمركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج . 
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املشاركة في املخيم الكشفي السنوي 68 � - مخيم السالم الثامن عشر. 
 .» املشاركة في معرض الصناعات عبر العصور » الكويت نحو 2035 �


املشاركة في فعالية » بانوراما قصة وطن« - املشاركة في كرنفال العيد  � 
الوطني . 


ملسابقة  الكويت  دولـــة  مستوى  على  النهائية  البطولة  فــي  املــشــاركــة  � 
التطبيقات الصناعية املدرسية التاسعة للمراحل الثالث . 


الثانية  الكويت  دولة  دستور  ملسابقة  النهائية  التصفيات  في  املشاركة  � 
عشر . 


التوجيه الفني العام للتربية الكشفية  


الدراسة العملية للشارة اخلشبية لقائدات فرق األشبال خالل الفترة  � 
الكشفي  للتدريب  الكبير  مبارك  ديسمبر 2014 مبركز   22  – من 14 


عدد املشاركني 35 قائدة .
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م   � 2015 يناير   15  –  8 من  الفترة  خــالل   68 السنوي  الكشفي  املخيم 
املخيم الكشفي الدائم – كبد عدد املشاركني  700 كشاف وقائد


املخيم الكشفي البحري السادس خالل الفترة من 8 - 15 يناير 2015 � 
نادي الكشافة البحرية الفنطاس عدد املشاركني  100 كشاف وقائد


االحتفاالت الوطنية )رفع العلم ( األربعاء 28 يناير 2015 � بوابة وزارة 
التربية عدد املشاركني 30 شبل .


مارس   اللقاء الثاني للكشافة البحرية ) فتيان( خالل الفترة من 26 – 28  �
2015 مركز نادي الكشافة البحرية عدد املشاركني  48 كشاف. 


الدراسة التخصصية لتأهيل قادة الفرق الكشفية البحرية خالل الفترة  � 
من 31 مارس  إلى  9 أبريل 2015 نادي الكشافة البحرية عدد املشاركني 


31 قائد
التوجيه العام للزهرات واملرشدات 


مسيرة توعوية عن البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة تبدأ املسيرة من  � 
جمعية املرشدات الكويتية وتنتهي عند أبراج الكويت - 2015/3/25م 
باملشاركة مع الهيئة العامة للبيئة وجميع فرق مرشدات املرحلة املتوسطة 


وباقات زهرات منطقة األحمدي  .
االحتفال بيوم املرشدة العربية واخلليجية  جمعية املرشدات الكويتية    � 
زهرات كل من  أم الفضل االبتدائية / ليلى بنت اخلطيم  االبتدائية  / 


أم أمين االبتدائية / أبو حليفه االبتدائية .
املشاركات باالحتفال بقائد اإلنسانية ) استقبال ( على مسرح مدرسة  � 
لطيفه بنت عبداملطلب  بتاريخ 2015/9/19م-   باقات زهرات أم أمين 


االبتدائية 
احتفاالت رفع العلم مبدرسة الدرة بنت ابي سفيان - 2015/1/28 � .


مخيم السالم 18 � بجمعية املرشدات الكويتية /بنيد القار- من الفترة 
6- 2015/1/11م
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إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية)مكتب مدير اإلدارة (


التوجيـه الفني للخدمــة االجتماعية :-
تاريخهالبرنامج التدريبيم


الدور املهني للباحث االجتماعي في مجال اخلدمة 1
االجتماعية املدرسية.


19 / 10 / 2014م
30 / 10 / 2014م


الدور املهني للموجه املبتدئ في مجال اخلدمة 2
االجتماعية والنفسية املدرسية .


16 / 11 / 2014م
23 / 11 / 2014 م


1 / 3 / 2015مالتدخل السريع باملواقف واألزمات في املدارس.3
12 / 3 / 2015م


العنف مظهر من مظاهر التطرف واألساليب التربوية 4
ملواجهته.


15 – 19 مارس 2015م
22 – 26 مارس 2015 م


قسم عالج احلاالت النفسية املتخصصة
 ) مجموع احلاالت التي راجعت القسم لهذا العام 2014/ 2015 بلغ )350 �
حالة منهم ) 150( حالة مستجدة و )200( حالة متابعة تراجع القسم 
منذ سنوات ماضية وذلك لطبيعة املرض النفسي واألعراض املصاحبة  
الشخصية  للمعايير  وفقا  حالة  كل  تواجهها  التي  الصعبة  والظروف 
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اإلكلينيكية. هذا باإلضافة إلى استقبال العديد من االستشارات النفسية.
ويبلغ عددها ) 30 ( استشارة نفسية وسلوكية وإصدار التقارير النفسية 


التي يبلغ عددها ) 350(   تقرير .
مت متابعة  وعالج عدد ) 9 � ( حاالت استشارات عالج أسري مما أثر 


إيجابا على حاالت أبنائهم .
إدارة مدارس التربية اخلاصة


افتتاح مسرح إدارة مدارس التربية اخلاصة
إدارة  افتتاح مسرح  م مت  � 2014  /  12  / املوافق 17  األربعاء  يوم  وفي 
للتعليم  املساعد  الوكيل  رعاية  كــان حتت  و  اخلاصة  التربية  مــدارس 
اخلاص والنوعي األستاذ فهد الغيص بحضور الشيخة / شيخة العبد 
نخبة  ( مبشاركة  اإلنسانية  قائد   ( بعنوان  وطني  أوبريت  وإقامة  الله 
جميلة من أبناءنا الطلبة والطالبات بجميع إعاقاتهم وفئاتهم العمرية .


اليوم الوطني العاشر للتضامن مع املعاقني
من  رعاية سامية  م حتت  � 2014  /  11  /  13 املوافق  االثنني  يوم  وفي 
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حضرة صاحب السمو أمير البالد إلقامة اليوم الوطني العاشر للتضامن 
وطني  غنائي  بحفل  العبدالله  شيخة   / الشيخة  بحضور  املعاقني  مع 
شارك في طلبة وطالبات مدارس التربية اخلاصة ومشاركة الفنان فواز 


املرزوق
كرنفال ) قائد االنسانية (


م حتت رعاية الوكيل املساعد  وفي يوم األربعاء املوافق 25 / 3 / 2015 �
للتعليم اخلاص والنوعي على مستوى وزارة التربية أقيم كرنفال وطني 
االهلي  البنك  الرسمي  الراعي  كــان  و  اإلنسانية(  )قائد  عنوان  حتت 
الكويتي والذي كان في الشارع املقابل إلدارة مدارس التربية اخلاصة 
كانت  وأيضا  وطنية  مبجسمات  بنات(  )بنني-  مدرسة   18 مبشاركة 
املشاركة من  جهات الدولة والقطاعات األهلية منها )وزارة الداخلية - 


وزارة الدفاع - احلرس الوطني وأخرى(. 
املناطق التعليمية


 منطقة األحمدي التعليمية 
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افتتاح مركز اإلرشاد والتوجيه األسري. � 


اوبريت غنائي وطني مبناسبة األعياد الكويت واالحتفال بأميرنا كقائد  � 
للعمل اإلنساني .


املدارس  ( مبشاركة  الــرأس  فــوق  الكويت   ( عن  وطنية  بحملة  القيام  � 
والطالب 


االجتماعية  اخلــدمــات  ملراقبة   � 21 التربوي  الثقافي  باملوسم  القيام 
والنفسية بعنوان- إنسانية وطن يترجمها قائد 


مشروع ورود رياض األطفال ملراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية . � 


معسكر طالبي ثقافي تربوي ترفيهي للمجالس الطالبية  . � 


تنظيم حملة التبرع بالدم ملنطقة األحمدي التعليمية  . � 


برامج التنمية املهنية والورش واحملاضرات  لفئة الباحثني االجتماعيني  � 
والنفسيني .


األحمدي  منطقة  مــدارس  أســوار  وتزين  لرسم  وطني  القيام مبشروع  � 
التعليمية 


املسابقات العامة للتوجيه الفني للتربية الكشفية مثل  )مسابقة  تصميم  � 
الشعار الكشفي ( ، )الرزنامة الكشفية( ، ) التحفة الفنية الكشفية(، 
البــري  الــنــمــوذجــي  املخيم   (  ،) املــتــقــدم  ملرحله  الــنــمــوذجــي  )املــخــيــم 
الكشفية(، )اإلبداع  الفنية  )اللوحة   ،  ) الكشفي  والبحري(، )االوبريت 
الفني الكشفي(، )املاراثون لألشبال( ، ) املخيم النموذجي للفتيان ( ، 


)املبخر الكشفي(، )املسرحية الوطنية ( ، )زيارة مركز التدريب ( .


احتفال توجيه الزهرات واملرشدات بيوم األسرة . � 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)187(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


منطقة اجلهراء التعليمية


األطـــفـــال مبنطقة اجلهراء  ريــــاض  تــوجــيــه  الــقــصــيــد  بــيــت  مــهــرجــان  � 
التعليمية. 


تكرمي الطلبة  الفائزين باملراكز االولى مبسابقة مركز صباح األحمد  � 
للموهبة واالبداع  ومسابقة جلنة ادخال الروبوت في التعليم.


حصول مدرسة فاطمة بنت احلسني.أ.بنات على املركز االول ملسابقة  � 
الرياضيات.   


مهرجان الدمى لرياض اطفال منطقة اجلهراء التعليمية. � 
 � ندوة ثقافتي القانونية حتميني مبدرسة ابن طفيل . م. بنني مبنطقة 


اجلهراء التعليمية .  
معرض هوايتي مشروع حلياتي  لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.   � 


افتتاح قاعة  التعليم الضوئي لطلبة الداون وذوي االحتياجات اخلاصة  � 
مبدرسة مال راشد السيف. 
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وتوزيع  الزبير  بــن  عــروة  ثانوية  طلبة  مــن  مجتمعي(  خدمة   ( إطــالق  � 
مجموعة كراسي متحركة لكبار السن واملرضى.


والتي  اهم  بفعالية حياتك  التعليمية  مشاركة مدارس منطقة اجلهراء  � 
اقامته محافظة اجلهراء.


خويلد.م.بنات  بنت  هــالــة  مبــدرســة  اخلــاصــة  التربية  فــصــول  افتتاح  � 
واإلحتفال باليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة.


)للوطن  بــعــنــوان  والنفسية  االجــتــمــاعــيــة  اخلــدمــة  تــوجــيــه  احــتــفــاالت  � 
إنتمائي(.


فعالية التوجيه الفني لالجتماعيات مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية  � 
بعنوان )بوركت يا وطني(. 


 � امللتقى االلكتروني للتربية االسالمية بعنوان )جيل الطموح(.
بأنامل طلبة مدارس منطقة   ) الشعبية  الفني )أمثالنا  الطلبة  معرض  � 


اجلهراء التعليمية.
منطقة حولي التعليمية
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نحبك يا    تكرمي املعلمني واملعلمات والطالبات املشاركني في فعالية “ �
بابا نواف” من قبل محافظ حولي الشيخ/ أحمد النواف الصباح، والتي 
أقيمت في مجمع مارينا كريسنت من قبل التوجيه الفني للتربية الفنية 


التابع ملنطقة حولي التعليمية.
 ” املدرسي � “التميز  املشروعي  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  أقامت 


و“رخصة املعلم”. 
أقام قسم املكتبات معرض )في حب الوطن(. � 


 � افتتاح املعرض املتنقل للمتحف العلمي ، وذلك في مدرسة أم القرى 
االبتدائية-بنات.


البرنامج التدريبي لكيفية استخدام السبورة التفاعلية )الفصل املتكامل(  � 
في ثانوية مارية القبطية-بنات                 


في مدرسة السالم االبتدائية-  انطالق مشروع “مهنتي في نشاطي”  �
بنات.


 �  تدشني أول منوذج تدريبي ملشروع الفصول املتكاملة في ثانوية ماريا 
القبطية-بنات 


في مدرسة القيروان بإشراف التوجيه الفني  أقام معرض “ابداعاتنا”  �
للدراسات العملية.            


 � ملتقى بــاســم )بــلــد الــعــطــاء وقــائــد اإلنــســانــيــة( أقــامــتــه مــدرســة هند 
املتوسطة-بنات.                


 � مشروع بعنوان )ثقافتنا من قائدنا( والذي أقيم في مدرسة عاتكة بنت 
زيد-بنات.     


احلفل املوسيقي اخلتامي للمرحلة الثانوية )بنني-بنات( . � 
بالبطولة  األول  باملركز  الفائزين  الطالب  أبنائها  العامة  االدارة  تكرمي  � 
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العربية الثامنة املفتوحة للروبوت بالتعاون مع املنظمة العاملية )امللس(.                         
حفل ختام تكرمي الطالب والطالبات الفائزين باملراكز العشر األولى في  � 


مسابقة التصوير الفوتوغرافي األولى .
)الرياضيات  بعنوان  التطبيقية  للرياضيات  الوطنية  املسابقة  معرض   � 


حياة( .
أقام املؤمتر الطالبي الثاني بعنوان )شغف التفكير(       � 


واجنازات  مدروسة  )خطط  مسابقة  للرياضيات  الفني  التوجيه  أقــام  � 
ملموسة( على مسرح مدرسة مارية القبطية،.         
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وزارة التعليم العالي
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وزارة التعليم العالي
أوال:  إداره التخطيط والبحوث:


اصدار مطلوية )الريادة في مجال التعليم العالي لتنمية املجتمع(. 1 .
برنامج عمل وزارة التعليم العالي وجاري متابعة تنفيذ البرنامج. 2 .


تقييم اخلطة اخلمسية السابقة لبعثات الوزارة . 3 .
اعداد كتيب مؤشرات األداء لسنه 2011- 2012 / 2013- 2014. 4


ثانيا : اداره العالقات العامة وخدمة املواطن:
ابراز دور الوزارة عن طريق املشاركة باملعارض والندوات االرشادية . 1 .


عمل ندوات توعية في املدارس. 2 .
تنظيم سير العمل مبساعدة االدارات االخرى في اقصر مدة وفي حاالت  3 .


الذروة وكثرة عدد املراجعني وخصوصا خالل فترة خطة البعثات.
تسهيل عملية لقاء املراجعني من قبل املعنيني .  4 .


متابعة شكاوي املراجعني من قبل املوظفني املعنيني. 5 .
استقبال شكاوي واستفسارات واقتراحات املراجعني والرد على األسئلة. 6 .


كاونتر خاص بكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة. 7 .
ثالثا : ادارة شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس األمة: 


الرد على املواضيع البرملانية من اسئلة واقتراحات وشكاوي.  1 .
التحضير الجتماعات مجلس األمة. 2 .


واملؤسسات  الــوزارة  بأعمال  املتعلقة  األمــة  مجلس  أعمال جلان  متابعة  3 .
التعليمية بها.


متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتقرير ديوان احملاسبة  4 .
لكل سنة مالية.


متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة واملؤسسات التعليمية التابعة لها. 5 .
رابعا :ادارة مركز نظم املعلومات:


. 1 .G2G تنفيذ مشروع التراسل االلكتروني احلكومي
تدشني منظومة الديرة للخدمات االلكترونية. 2 .
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تنفيذ مشروع الطابع االلكتروني online. 3 بالتعاون مع وزارة املالية.
اجلامعات  ملجلس  العامة  لألمانة   4 .online االلكتروني  التسجيل  نظام  تطبيق 
اخلاصة )البعثات الداخلية(. وكما مت التطبيق للبعثات اخلارجية وللمنح الدراسية.
تطبيق منح معالي الوزير لتسجيل الطلبة الغير كويتيني في جامعة الكويت  5 .


والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
املشاركة في االتفاقية احلكومية مع شركة مايكروسوفت متمثلة في العقد  6 .


اجلماعي لبرنامج مايكروسوفت.


خامسا :ادارة العالقات الثقافية :
االجتماع السادس عشر للجنة التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس  1 .


التعاون اخلليجي.
امللتقى السنوي الثالث والتوجية واالرشاد. 2 .


االجتماع الرابع ملجموعة التوجية املشتركة الكويتية - البريطانية. 3 .
ورشة عمل تعزيز املواطنة اخلليجية املنعقدة في دولة الكويت. 4 .


االجتماع الثاني لفريق العمل املشترك بني دول مجلس التعاون واململكة  5 .
املغربية.


الدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة الكويتية. 6 .
الدورة العاشرة للجنة العليا املشتركة الكويتية. 7 .


االجتماع الثاني لفريق العمل املشترك بني دول مجلس التعاون واململكة  8 .
االردنية الهاشمية.


البحرينية. الدورة الثامنة للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 9
تنفيذ خطط املنح الدراسية السنوية واالعالن عنها للطلبة الكويتيني. 10 .
البريطانية. االجتماع اخلامس ملجموعة التوجية املشتركة الكويتيه – . 11


السودانية. الدورة الثانية للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 12
العمانية. الدورة السابعة للجنة العليا املشتركة الكويتية – . 13


االجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول  14 .
مجلس التعاون اخلليجي.


املشاركة في املنتدى البريطاني اخلليجي األول. 15 .
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سادسا : ادارة الرأي والبحوث القانونية:
الرد على التظلمات املقدمة من موظفني االدارة واملعاهد الفنية. 1 .


الرد على األسئلة البرملانية. 2 .
دراسة االقتراحات والقوانني املقدمة من أعضاء مجلس األمة . 3 .


دراسة االتفاقيات مابني اجلامعات واملكاتب الثقافية. 4 .
اعداد وصياغة مشاريع القرارات الوزارية واالدارية. 5 .


سابعا : ادارة املكاتب الثقافية اخلارجية.
واملوظفني  الثقافيني  وامللحقني  الثقافية  املكاتب  رؤســاء  ملفات  أرشفة  1 .


الكترونيا.
التعليم  وزراء  مخاطبة  ضـــرورة  بشأن  االخـــرى  اجلــهــات  مــع   التنسيق  2 .


العالي.
اعداد هيكل تنظيمي للمكاتب الثقافية في اخلارج. 3 .


في  الثقافية  املكاتب  فــي  وظيفية  مسميات  باستخدام  مقترح  تقدمي  4 .
اخلارج.


مقترح بتشكيل جلنة مختصة لتقييم اداء املكاتب الثقافية في اخلارج. 5 .
. 6 انشاء استمارة لتقييم اداء املوظفني احملليني والراشدين األكادمييني.


ثامنا :ادارة القضاء والتحقيقات:
العمل على اصدار قرار وزاري بااللتزام بنشر القرارات اخلاصة بوزارة  1 .


التعليم العالي.
تشكيل جلنة عليا ملكافحة الفساد واملفسدين بوزارة التعليم العالي. 2 .


ديــوان احملاسبة عن احلساب  ما تكشف مبالحظات  تنفيذ  العمل على  3 .
اخلتامي 2014-2013.


العمل على ضمان سير املرفق العام بانتظام واطراد . من خالل اجراء  4 .
التحقيق االداري مع املوظفني املخالفني لنظام اخلدمة املدنية.


مذكرات  واعــداد  وضدها  الـــوزارة  من  املرفوعة  القضايا  جميع  متابعة  5 .
الدفاع.


متابعة االجراءات القانونية الالزمة نحو تنفيذ االحكام القضائية. 6 .
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تاسعا: ادارة البعثات :
زيارة الى املكاتب الثقافية  1 .


املشاركة في املؤمترات اخلارجية اخلاصة بالطلبة والتعليم . 2 .
اعداد خطة البعثات والعمل على اضافة تخصصات جديدة . 3 .


دراسة احتياجات سوق العمل خلطة التنمية  4 .
متابعة الطالب الدارسني في اخلارج على نفقة الوزارة ونفقتهم اخلاصة  5 .


واجلهات التي تشرف عليها 
زيارة املدارس احلكومية واخلاصة واقامة عرض تفصيلي خلطة البعثات  6 .


واالجابة على استفسارات الطلبة.
ومن املدارس التي مت زيارتها:


املدرسة العاملية 
األمريكية


ثانوية ريطة بنت 
احلارث


ثانوية عبدالله 
األحمد


ثانوية عواطف 
العذبي


مدرسة الرؤية 
ثنائية اللغة 


مدرسة محمد 
عبدالله املهيني


مدرسة الكويت 
االجنليزية


ثانوية اجلابرية - 
بنات


مدرسة روض 
الصاحلني


املدرسة االمريكية 
مدرسة البيان ثانوية فهد الدويريالدولية


ثنائية اللغة


املدرسة االجنليزية 
مدرسة النبراس ثانوية االمام مالكثانوية العدان - بناتاحلديثة


الدولية


اقامة وزيارة املعارض التي تتعلق بالدراسة في اخلارج:


معرض اجلامعات – 
ثانوية العدان


معرض اجلامعات 
األول – ثانوية ابن 


العميد


معرض التسجيل 
والقبول – ثانوية صباح 


جابر العلي الصباح


معرض مستقبلي 
بيدي


ثانوية قرطبة


معرض اجلامعات – 
ثانوية عيسى الهولي


معرض اجلامعات – 
ثانوية الروضة 


امللتقى التربوي – 
خطوات ذكية نحو حياة 


جامعية 
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وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل


> مهرجان االبن البار


تعتبر وزارة الشئون االجتماعية و العمل من أكثر اجلهات احلكومية ارتباطا 
مباشرا بجمهور املواطنني  والوافدين من مختلف فئاتهم و أعمارهم و أوضاعهم 
، فقد تعددت خدماتها في مجاالت الطفولة و الشباب و املرأة و األسرة و ذوي 
العمالة  استخدام  تنظيم  و  األعمال  وأصحاب  والعمال  اخلاصة  االحتياجات 
املساعدات  تقدمي  و  األهلية  اجلمعيات  و  التعاونية  اجلمعيات  ودعم  الوافدة 
للمستحقني وانشاء مراكز تنمية املجتمع و حدائق األطفال كمؤسسات تربوية 


واجتماعية و مراكز اشعاع ثقافي و حضاري في املناطق السكنية .
 قطاع الرعاية االجتماعية :


( من اإلناث ،  مت فتح ملف جديد لعدد )1268( من الذكور وعدد )59 �
تقارير  لبحث حاالتهم االجتماعية ورفع  واستقبال عدد )753( حدث 


عنهم حملكمة االحداث ومحكمة اجلنايات .
رعاية  إلدارة  التابعة  الـــدور  ونــزيــالت  لــنــزالء  تدريبية  دورات  تنظيم  � 
األحداث في مجاالت مختلفة وكان عددها )69( دورة و عدد )340( 
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نشاط متنوع.
من  لعدد  العمرة  مناسك  ألداء  اخلارجية  الــرحــالت  من  عــدد  تنظيم  � 


األحداث 
الدور  و  املعاقني  ادارة رعاية  األبناء املستفيدين من خدمات  بلغ عدد  � 


التابعة لها )828( حالة منهم )441( ذكور و)387( إناث .
احتفال األبناء بعيد األسرة والقرقيعان والعيد الوطني وعيد التحرير  � 


واليوم العربي والعاملي للمعاقني .
املشاركة في فعاليات امللتقى العاشر الذي اقامته كلية العلوم االجتماعية  � 


بجامعة الكويت ومؤمتر التوحد.
( حالة ،وعدد االطفال املتواجدين بدار  بلغ عدد األبناء احملتضنني )588 �
بدار  املتواجدين  وعدد  فتاة   )13( الفتيات  دار  و  طفل   )28( االطفال 
الضيافة )102( حالة واملستقلني عن دور االيــواء )185( حالة و عدد 


أبناء الكويتيني باخلارج )71( حالة .
ووفد  االمني  التعاون  ادارة  في  متمثل  البحرين  مملكة  وفد  استقبال  � 


مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال لدار االطفال . 
احلاالت  وعــدد  نزيلة  و  نزيل   ) � 32( اإليوائية  الرعاية  نــزالء  عــدد  بلغ 


املستفيدة من خدمات الرعاية املتنقلة للمسنني )3417( مسن .
. انشاء مجلة فصلية بإسم “أمواج فرح”  �


افتتاح الوحدة املتنقلة حملافظة الفروانية قسم الرحاب ليصبح مجموع  � 
الوحدات املتنقلة )14( فرقة باحملافظات .


إقامة اسابيع ثقافية حتت عنوان )الدرر املصونه( وإقامة لقاء اسبوعي  � 
فنية  ورش  و  االجتماعية(  )الديوانية  باسم  العائلية  احلضانة  ألبناء 


بعنوان )الكويت قلبي أنا( .
( زيارة ملختلف فئات قطاع الرعاية  قام قسم االرشاد رجال بعدد )327 �
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االجتماعية .
و  الصحية  واخلــدمــات  الرعاية  بتقدمي  التأهيلي  الطبي  املركز  يقوم  � 


التأهيلية والوقائية لعدد )625( نزيل ونزيلة .
الكشف  مت  حالة   ) � 9962( األسنان  عيادات  من  املستفيدين  عــدد  بلغ 
عليها وعالجها ، بلغت احلاالت التي خضعت للعالج الطبيعي )6255( 


حالة . 
الطبي  للمركز  التابعة  الصيدليات  في  املصروفة  الوصفات  عدد  بلغ  � 
التأهيلي )45087( وصفة ، و عدد التحاليل املخبرية )8230( فحصا 
مخبريا داخل مختبر املركز وعدد )5480( فحصا مخبريا خارج املركز 
( ذكور  بلغ عدد املتدربني مبركز التأهيل املهني )108( متدربا منهم )50 �


و)58( إناث .
( نشاط ترفيهي وثقافي  املشاركة في عدد )4( معارض وإقامة عدد )10 �


ورياضي .
إقامة ندوة بعنوان »الطاقة الشفائية بالقرآن« ، و دورتان بعنوان »خطة  � 
االخالء للمباني – البرامج املوازية للتدخل املبكر في اإلعاقة احلركية 


واحلسية والتوحد« .
( رحالت خارجية  قامت إدارة  االنشطة العامة واالعالم بتنظيم عدد )7 �


وإقامة دورة رياضية وتخصصية ) دورة رياضية لأللعاب املائية ( .
إقامة عمل مسرحي لألطفال ، ومشاركة ابناء ونزالء موظفي القطاع  � 
التخضير مبناسبة  ويوم  األول  الثقافي  التطوعية في األسبوع  والفرق 


تنصيب صاحب السمو أمير البالد بقائد اإلنسانية .
شارك مركز االرشاد النفسي و االجتماعـي في أسبوع ثقافة الالعنف  � 
للمسنني  العاملي  باليوم  وأيضا  االجتماعية  العلوم  كلية  تنظمها  التي 


واليوم العاملي للتوحد.
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االحتفال باليوم العاملي للمعاقني واليوم العربي لذوي اإلعاقة . � 
املشاركة في املؤمتر العلمي الرابع حتت شعار » علم النفس في عالم  � 


متغير«.
قـطاع التنمية االجتماعية :


أفرادها  عــدد  يبلغ  أســرة   ) � 41423( لعدد  العامة  املساعدات  صــرف 
)51608( فردا صرف لهم مبلغ )260832809( د. ك .


 ) � 68780( السكنية  للرعاية  العامة  للمؤسسة  احملولة  األقساط  بلغت 
د.ك و احملولة لبنك التسليف و االدخار)813310( د.ك واملترتبة على 


بعض املستفيدين من املساعدات .
لها  صــرف  حالة   ) � 18( اإلغــاثــة  لطلب  املتقدمة  احلـــاالت  عــدد  بلغت 
)12500( د.ك ، و عدد العسكريني غير الكويتيني )77( أسرة صرف 


لها مبلغ )192384( د.ك . 
( دورة تدريبية متنوعة وكان عدد  نظم مشروع من كسب يدي عدد )13 �


املنتسبات بها )231( منتسبة .
السالم  )33Boutique( �  مبرور عام على احلاضنة  احتفلت حاضنة 
وقامت بتقدمي ندوة بعنوان “قصة جناحي” تناولت أربع مشاريع كويتية 
املؤمتر  في  وشاركت  املنتجة  االســر  بعنوان  معرض  واقامت   ، ناجحة 


العاملي حتت عنوان “دور املرأة في العمل اخليري” .
لألسر  عمل  وورشــة  معرض   ) � 14( نظم  مركز   )19( املراكز  عــدد  بلغ 
ونظم )40( دورة تدريبية و توعوية شارك بها عدد )455( متدرب وعدد 
نادي   )17( إقامة عدد   - نقاشية  )15( حلقة  )100( محاضرة وعدد 


صيفي و اصدار عدد )2( موقع إلكتروني .
( جمعية . بلغ عدد اجلمعيات  االهلية )105 �


( فرقة  دعم الفرق الشعبية لتمكينها من أداء رسالتها ويبلغ عددها )22 �
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يصرف لها )77( ألف د.ك .
( جمعيات وعدد املبرات املشهرة  بلغ عدد اجلمعيات األهلية اخليرية )10 �


)88( مبرة .
( طفل و  بلغ عدد احلضانات اخلاصة )320( حضانة ضمت )21760 �


طفلة يشرف عليهم )4882( فردا.
عمل يوم ترفيهي مفتوح ويوم ربيعي لألسر ومهرجان وطني مبناسبة  � 
االحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير واملشاركة باملعرض الذي شاركت 


به الوزارة بأرض املعارض .
( طفال وعدد املترددين  بلغ عدد األطفال املنتسبني حلدائق األطفال )315 �


على احلدائق )420( طفال .
( حلقات نقاشية وتنظيم  قام قسم املرأة بعمل عدد )10( محاضرات و )8 �


عدد )3( ملتقى ، واملشاركة في )11( ندوة وورشة عمل . 
قــطـاع التـعاون :


 ) بلغ عدد اجلمعيات التعاونية )63( جمعية منها )56( استهالكية و)3 �
إنتاجية و)2( نوعية .


 ) اصدار )621( شهادة استثمار وجتديد )1907( شهادة ، وتعديل )278 �
وإلغاء)5( .


 ) � 5474938( األسهم  وعدد   )466257( املساهمني  األعضاء  عدد  بلغ 
باجلمعيات التعاونية .


السنوي  اجلــرد  بأعمال  والقيام  ــإلدارة  ل العمومية  امليزانيات  اعتماد  � 
للجمعيات واالحتادات التعاونية .


( قــرارات إداريــة ، حضور  إصــدار عدد )9( قــرارات وزاريــة وعــدد )7 �
للجمعيات  تكميلية  انتخابات  و)37(  عمومية  اجتماعات   )41( عــدد 


التعاونية.
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( عقد لتنفيذ مشاريع انشائية وتأثيث وأعمال صيانة بتكلفة  اعتماد )30 �
قدرها )6137339د.ك( .


( مراسلة لعدد  بلغ عدد املراسالت الصادرة إلدارة الرقابة التعاونية )47 �
)28( جمعية.


( جمعية واشهار جمعية اشبيليا    مراجعة ملفات املساهمني لعدد )65 �
عدد  وتدقيق  مراجعة   - لها  االنتخابية  اجلـــداول  وحتضير  والرابية 
)917( محضر اجتماع مجلس إدارة و )3612( محضر للجان العاملة 


باجلمعيات التعاونية .
 قطـاع التـخطيط و التـطويـر اإلداري :


 ) متابعة بناء األراضي املخصصة لصاالت االفراح وجتديد عقود )10 �
صاالت أفراح .


تنفيذ املشاريع اخلاصة بالوزارة وجاري تنفيذها من قبل املؤسسة العامة  � 
للرعاية السكنية ووزارة االشغال العامة .


توفير خدمة االنترنت ونقل املعلومات للوزارة ، توريد وتركيب وتشغيل  � 
لعدد  اآللي  احلاسب  وأجهزة  املركزية  االجهزة  حماية  برامج  وصيانة 


)4000( مستخدم .
املشاركة في جلنة تصنيف وتوصيف الوظائف اخلاصة للوزارة ومراجعة  � 


االختصاصات التنظيمية للوحدات اإلدارية بالوزارة .
- املشاركة في إعداد مقترح اخلطة اإلمنائية الثانية )2019/2016-2015 �


2020( بالتنسيق مع قطاعات الوزارة واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية من خالل فريق عمل إعداد اخلطة اإلمنائية.


اعداد تقرير حول تطور قطاعات الوزارة خالل اخلمس سنوات املاضية  � 
من 2009إلى 2013 .


والتنمية  للتخطيط  األعلى  واملجلس  لإلحصاء  املركزية  اإلدارة  تزويد  � 
ببيانات واحصاءات عن أنشطة الوزارة املختلفة.
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دورة   ) � 28( في  املختلفة  الـــوزارة  قطاعات  من  موظف   )62( مشاركة 
تدريبية .


داخل  دراسية  إجــازة  موظف   ) و)43 � دراسية  بعثات  موظفني   )9( منح 
وخارج الكويت .


قطاع الشئون اإلدارية  و املالية :
معاملة   ) و)207 � التعيينات  بقسم  خاصة  معاملة   )2677( عدد  اجنــاز 
بقسم انهاء اخلدمة، )1209( معاملة لقسم الدوام  و)17400( معاملة 
لسجل العاملني واجناز عدد)58705( لقسم اإلجازات واعداد )4368( 
مذكرة خاصة بقسم العالوات والبدالت ، واعداد ) 5215( مذكرة لقسم 


ترتيب الوظائف .
 ) � 2014/2013( املــالــيــة  للسنة  الفعــــــلي  االنفـــــــــاق  قيمة  بلغت 
املالية  للسنة  املالية  االعــتــمــادات  وبلغت  د.ك(   401185015( مبلغ 


)2015/2014( مبلغ )596733000 د.ك( .
 ) بلغ عدد طلبات الشراء)3570( طلب و)8842( طلب صرف املواد و)77 �


طلب باملخازن الفرعية .
( ممارسات وتسجيل وحتديث  طرح )16( مناقصة وإبرام )30( عقد و)8 �


بيانات )2039( منشأة .
) اصدار عدد)3200(تصريح أمني وعــدد)271( هوية عمل وإحالة )5 �


حراس للتقاعد .
قطاع الشئون القانونية :


إداري  تظلم   ) � 248( ودراســـة  شكوى   )161( لعدد  التحقيقات  إجــراء 
وصياغة )49( عقد .


( استفسار قانوني  أنهت اإلدارة عــدد)1049( قضية والرد على )241 �
و)24( سؤال برملاني.
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وزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية
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وزارة االوقاف والشئون االسالمية 
ادارة العالقات اخلارجية :


ارتفعت نسبة املبالغ التي صرفت من جلنة التعاون اإلسالمي في قارة  � 
آسيا حيث بلغت هذه النسبة 37.6 ٪ من إجمال املبالغ املنصرفة لكافة 
القارات ، يخص منها 23.5٪ للدول العربية الواقعة في قارة أسيا أي 
ما يقارب الربع ،أما النسبة الباقية وهي  76.5٪ فهي قد خصصت 


للدول غير العربية.


في الترتيب الثاني جاءت نسبة املبالغ التي صرفت لقارة أوروبا حيث  � 
بلغت هذه النسبة 33.7٪ من مجمل املبالغ املنصرفة ، تلتها في الترتيب 
نسبة املبالغ املنصرفة لقارة افريقيا حيث  بلغت هذه النسبة 23٪ من 
والنسبة  النسبة٪83.6  بلغت  العربية األفريقية  للدول  نفس اإلجمالي 


الباقية 16.4 ٪  للدول غير العربية .


الشمالية  أمريكا  لقارتي  التي صرفت  املبالغ  انخفضت وتدنت نسبة   � 
وأمريكا اجلنوبية بلغت 5.3٪ - 0.4 ٪ لكل منهما على التوالي .


أعلى نسبة من املشاريع  التي صرفت عليها اللجنة كانت بقارة آسيا  � 
أفريقيا 39  قــارة  في  املشاريع  عــدد  وبلغت  بلغ عددها 48مــشــروع  إذ 
بلغ  الشمالية واجلنوبية  امريكا  وقارة  اوروبا 55مشروع  وقارة  مشروع 


عدد املشاريع )6-8( على التوالي . 


بلغ عدد الدعاة املتخصصني املبتعثني للخارج بلغ عدد 71 � الى قارة آسيا 
– 22 الى قارة أفريقيا – اوروبا 49 – امريكا اجلنوبية 17 مبتعث . 


التربية 57 منحة 30 � طالب  وزارة  املقدمة من  املنح  اجمالي عدد  بلغ 
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للجنة الوطنية لليونسكو و17 طالب جلامعة الكويت و 10 طالب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . 


بلغ اجمالي عدد الدول التي ارسلت لها مطبوعات والكتب الثقافية 7 � 
دول واجمالي عدد املطبوعات والكتب الثقافية التي ارسلتها االدارة الى 


املراكز االسالمية وسفارات دولة الكويت باخلارج 2728 كتاب . 


بلغ اجمالي عدد الزائرين للوزارة 120 � زائر من اربع قارات .


ادارة الدراسات االسالمية 


اجمالي عدد الطلبة والطالبات الدارسني مبعاهد الدراسات املسجلني  � 
616 املستمرين بالدراسة 571 الناجحني 537 . 


بلغ عدد الطلبة والطالبات الدارسني مبراكز االترجة 9519 � مسجلني 
8945 املستمرين بالدراسة 8298 الناجحني . 


الدراسات  مــرافــئ  بها  قــامــت  الــتــي  التدريبية  الــــدورات  اجمالي  بلغ  � 
االسالمية 48 دورة 


 � 315 كالتالي  االسالمية  الــدراســات  ادارة  بها  قامت  التي  االنشطة 
محاضرة، 146 ملتقى، 51 سوق خيري، 92 رحلة، 163 مسابقة،260 


زيارة ميدانية، 47 حفلة تكرمي،  28 طبق خير، 1733 انشطة عامة . 
قطاع املساجد 


املشاريع  التي تشرف عليها مراقبة تخطيط  املساجد  اعلى نسبة من  � 
واملتبرعني   ٪46.5 بلغت  باملتبرعني  اخلاصة  املساجد  هي  االنشائية 


حتت االنشاء بلغت 8.48 ٪ 


الوزارة  اشــراف  اإلنشاء  املتبرعني حتت  مساجد  نسبة  جاءت  واخيرا  � 
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حيث بلغت 4.7 ٪ .


بلغت عدد املشاريع االنشائية بحسب نوع املسجد 261 � مشروع وعدد 
التقارير الفنية بلغت 900 تقرير اما عدد الزيارات امليدانية فقد بلغت 


900 زيارة .


االبتدائي  فئاتها  بجميع  املــســاعــدات  لهم  املقدمة  الطلبة  عــدد  بلغ   � 
واملتوسط والثانوي 1552 طالب . 


بلغ عدد املشاركني في الدورات التدريبية سواء املؤذنني اجلدد واألئمة  � 
اجلدد واملؤذنني الراغبني بعمل امام بلغ عددهم 682 .


ادارة شؤون القرآن الكرمي :


 – ) مشرفني  � القرآن   العاملني مبراكز حتفيظ  من  نسبة  اعلى  بلغت 
مشرفات ( جاءت بني احلاصلني على مؤهل جامعي فاكثر حيث بلغت 
38.6٪ يليها احلاصلني على الثانوية العامة بنسبة 37.7٪ في املقابل 


بلغت نسبة احلاصلني منهم على الدبلوم 13.6٪ من نفس االجمالي .


٪ في حني  بلغ عدد ) املشرفني واملشرفات ( الكويتيني 99 بنسبة 31.3 �
عدد الغير كويتيني 217  بنسبة ٪68.75 . 


ارتفعت نسبة الطلبة والطالبات املسجلني خالل سنوات الدراسة مقارنة  � 
بسنة االساس ) 2007- 2008( حيث بلغت ) ٪2.8 - ٪3.3 - ٪7.3 


- 9.3٪- 14.9٪ ( على التوالي .  
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املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية
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املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الرعاية  توفير  بضرورة  الدولة  من  وإميــانــاً   ، املاضي  القرن  منتصف  منذ 
الوحدات  توفير  سياسة  الكويتية  احلكومة  أقرت  فقد   ، للمواطنني  السكنية 
الوحدات  بإنشاء  الكويتية حيث شرعت منذ 1954  املناسبة لألسر  السكنية 
السكنية ببدائل مختلفة سواء بيوت حكومية ، قسائم ، أو شقق ، ويتم توزيعها 
على املواطنني طبقاً آلليات وقواعد منظمة تكفل األسس العادلة في منح تلك 


املساكن. 
املعنيني  الــوزراء  املعالي  ألصحاب   ) � 13( االجتماع  تستضيف  السكنية 


بشئون االسكان بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية


السكنية  للرعاية  العامة  املؤسسة  استضافت  الكويت  دولــة  من  بدعوة       
االجتماع الثالث عشر ألصحاب املعالي الوزراء املعنيني بشئون االسكان بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  في الفترة من 7- 11 سبتمبر2014م في 


فندق الريجنسي.
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 ) السكنية شاركت في معرض )انفـوكونكــت()34 �
االلكترونية  الثقافة  السكنية على نشر  للرعاية  العامة  املؤسسة  حرصا من 
وانفوبيز(بجناحها  )انفوكونكت  مبعرض  املؤسسة  شاركت  فقد  للمواطنني، 
اخلاص في الفترة من 26 -30  يناير 2015م املقام على ارض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف ، وقد شارك باملعرض عدد من الوزارات والهيئات احلكومية 


لعرض احدث خدماتهما االلكترونية املتميزة.
السكنية تشارك مبعرض الصناعات الكويتية � 


شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض الصناعات الكويتية الذي 
أقيم برعاية ساميه من حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه بأرض املعارض الدولية )مشرف( وذلك من 


18- 21 مايو 2014م  والذي يقيمه وينظمه احتاد الصناعات الكويتية.
مشاركة املؤسسة في معرض الصناعات والبناء الرابع � 


شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض الصناعات والبناء الرابع 
الذي أقيم برعاية معالي وزير الدولة لشئون اإلسكان السيد/ ياسر حسن أبل 
الفترة من )7-10 ديسمبر 2014م ( مبشاركة 60جهة مختلفة،  وامتد خالل 
عرضت فيه املؤسسة خططها ومشاريعها احلالية واملستقبلية وذلك في فندق 


جميرا املسيلة.
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السكنية تشارك في  االسبوع الكويتي السابع في مصر � 
شاركت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في معرض »االسبوع الكويتي السابع 
في مصر« املقام في القاهرة بتاريخ 14 -17ديسمبر 2014م ، الذي أقيم برعاية 


معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وسفير دولة الكويت في مصر.
تـوزيــعـــات السنة املالية )2014- 2015 � (


مت توزيع عدد 12.75 وحدة سكنية ) قسيمة – بيت – شقة ( لسنة 2014 
/ 2015 موزعة على املناطق التالية :   صباح االحمد – جابر االحمد –شمال 
غرب صليبخات – غرب عبد الله املبارك – ابو حليفة – الصباحية – الوفرة 


القائم – توسعة الوفرة 
مفتوح للموظفني وعائالتهم في املخيم الربيعي اخلامس تنظيم يوم  �


نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم باملؤسسة العامة للرعاية السكنية يوماً 
مفتوحاً للموظفني وعائالتهم في املخيم الربيعي اخلامس ويعتبر اليوم املفتوح 
من ضمن األنشطة االجتماعية التي تنظمها اإلدارة وذلك من اجل الترفيه عنهم 
بصحبة ذويهم واالستمتاع باألجواء البرية اجلميلة، وزيادة التواصل االجتماعي 


بني املوظفني بعيداً عن ضغوط العمل.
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بلدية الكويت 
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بلدية الكويت 
 > محافظة العاصمة 


تتكــــــون احملافظة من )43 � ( منطقة  منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري 
واالستثماري والصناعي واملناطق احلكومية واجلزر. 


( نســــــمه ويبلغ عدد وحدات الســــــكن  عدد ســــــكان  احملافظة )326513 �
. )44046(


اجمالــــــي ايــــــرادات احملافظــــــة مــــــن الرســــــوم )22115 � ( ومثلهــــــا مــــــن 
املخالفات.


مت اغالق ) 22 ( محل وافتتاح ) 6 � ( محالت . 
.) اجمالي التراخيص الصحية )3587 �


 - ) اجمالــــــي تراخيص اعالنات احملــــــالت )7156( - مركبات )10250 �
اسطح )46(


( - تعديل واضافة  اجمالي تراخيص بنــــــاء حديث )1163(- ترميم )16 �
)814( - هدم )243( .


( - انهاء اشراف  ايصال تيار كهربائي )588( - تقوية تيار كهربائي )52 �
مكتب هندسي )1699( – صالحية االنشاء )117( . 


 ) بلغــــــت مخالفات القطاع الهندســــــي )343( - الئحــــــة االعالنات )656 �
الئحة االغذية )546( - الئحة النظافة )441( . 


بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
الطلب املقدم من شــــــركة املشروعات الســــــياحية للموافقة على مشروع  � 


تطوير اجلزيرة اخلضراء بالواجهة البحرية .
مشــــــروع تطوير حديقة النافورة املوســــــيقية بالقطاع الثاني من احلزام  � 


األخضر حول مدينة الكويت.
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( مبنطقة حدائق السور داخل املدينة مشروع حديقة الشهيد قطعة )4 �
توسعة ميناء الشويخ بعمل دفان بالبحر شمال شرق امليناء . � 


طلب شركة املشروعات السياحية إلقامة وترخيص موقع ملشروع مجمع  � 
الرياضــــــات املثيرة بالقطاع الثاني من احلزام األخضر بني موقع حديقة 


النافورة املوسيقية وموقع صالة التزلج.
( لتكون مقرا دائما  تخصيــــــص األرض الكائنة مبنطقة القبلة قطعة )14 �


للهيئة العامة ملكافحة الفساد.
طلــــــب املوافقة التنظيمية على املخططات املعمارية اخلاصة مبشــــــروع  � 
مبنــــــى ادارة اخلدمــــــات التمريضية ضمن موقــــــع وزارة الصحة مبدينة 


الصباح الطبية 
تســــــليم حدود موقع مشــــــروع املرقاب ) 47 � ( االســــــكاني الى املؤسسة 


العامة للرعاية السكنية 
> محافظة حولي


تتكــــــون احملافظــــــة مــــــن ) 26 � ( منطقــــــة منهــــــا اخلاص واالســــــتثماري 
والتجاري.


 . ) عدد السكان ) 672910( نسمة وعدد الوحدات السكنية )139362 �
( محل اداريا . مت فتح عدد )35( محل اداريا واغالق عدد )90 �


( ومن الرســــــوم  اجمالــــــي ايرادات احملافظة مــــــن املخالفات ) 109243 �
 )974709(


 – اجمالــــــي التراخيص الصحية )6033(- شــــــهادات العمال )20435(  �
دراجات هوائية )22(- سيارات نقل مبردة ) 23( .


 -) اجمالي تراخيص اعالنات محل  ) 5979( - اعالنات مركبة )1346 �
اعالنات اسطح )8(  0


 - ) مت تفتيــــــش )4789( محــــــل – اجمالي املواد التــــــي مت اتالفها ) 309 �
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اجمالــــــي مخالفات االغذية )1911( - مت فحــــــص )898( عينة )738( 
عينة صاحلة و )7( غير صاحلة 


 – محالت مت الكشــــــف عليها  )3403(- ازالــــــة )25( اعالن من الطرق  �
عدد )720( مخالفات اعالنات .


 ) اجمالــــــي تراخيص احملالت )3963( – بناء حديث )738(- ترميم )20 �
- هدم )380( - زراعة )35( . 


بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
تخصيص قطعة ارض للمعهد الدبلوماسي في منطقة مشرف مخصصة  � 


للبعثات .
مشــــــروع إنشــــــاء مراكز طبية متخصصة وتخصيــــــص أراضي مجاورة  � 


ملستشفى مبارك .
موافقة تنظيمية ملشروع )البوليفارد( منتزه الساملية . � 


تثبيت وتسليم موقع مشروع طب األسنان مبنطقة الساملية . � 
مشروع مركز الشيخ / عبدالله السالم الثقافي . � 


طلــــــب موافقة على تعديــــــالت بجمعية الثقافــــــة االجتماعية ملك وزارة  � 
الشئون االجتماعية والعمل.


املوافقة على إنشاء ديوان خاص بأهالي جزيرة فيلكا منطقة الصديق. � 
محافظة الفروانية 


( منطقة تشمل سكن خاص وجتاري واستثماري  تتكون احملافظة من )20 �
وصناعي 


 ) عدد الســــــكان )400975( نســــــمة وعــــــدد وحدات الســــــكن ) 45055 �
وحدة.


( محال اغالق  مت فتــــــح عدد )85( محل فتحا اداريا واغــــــالق عدد )41 �
اداري .
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( ومن املخالفات بلغت  بلغت ايرادات احملافظة من الرســــــوم ) 355845 �
 . )1454025(


 – اجمالــــــي التراخيــــــص الصحية )1271( - شــــــهادات العمال )6800(  �
تناكر مياه عذبة ) 459( – ســــــيارات نقل مــــــواد غذائية مبردة  )289( 


وغير مبردة ) 205( .
العينات التي ارســــــلت للمختبرات بلغت      مت تفتيش عدد )1540( محل –  �


) 279( عينة – )262( عينة صاحلة و)11( غير صاحلة . 
( اعالن من الطرق  محالت مت الكشــــــف عليها  ) 2350(- ازالة )5961 �


– ) 458( مخالفات اعالنات .
 - ) بلغــــــت عدد تراخيص املطاعم واملقاهي ) 207(- العاب اطفال ) 20 �


محالت بنشر وكهرباء سيارات ) 129( – مكاتب سيارات )56( .
( - زراعة  تراخيــــــص بناء حديث ) 178( – ترميــــــم )24( – هدم )144 �


)7( – تعديل واضافة )400( . 
(- صناعي  اجمالي تراخيص احملالت استثماري ) 187(- جتاري )984 �


 .)53(


بعض االعمال التي اجنزت  باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :


دراسة تطوير القطاعات ارقام  10.6.5 �  مبنطقة خيطان.
تسليم املواقع املخصصة ملستشفيات الضمان الصحي . � 


تثبيــــــت وتســــــليم املواقــــــع املقــــــررة لإلقامة مــــــدارس خاصــــــة مبنطقة  � 
الفروانية.


 – دراســــــة تخصيص مواقع ملراكز الدفاع املدني مبحافظات )الفروانية  �
األحمدي – اجلهراء( بالتنسيق مع كافة الوزارات املعنية .


تثبيت وتسليم عدة حدائق ضمن حدود محافظة الفروانية للهيئة العامة  � 
للزراعة والثروة السمكية .
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املوافقة على إقامة مســــــرح مدرج وخدمــــــات ضمن حدود مدينة صباح  � 
السالم اجلامعية .


محافظة اجلهراء 


تتكــــــون احملافظة من ) 40 � ( منطقة منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري 
واالستثماري والصناعي واملناطق البرية واجلزر .


 ) يبلغ عدد السكان ) 818571 ( نسمة وعدد وحدات السكن ) 149044 �
وحدة  


( محل . مت فتح )3( محالت اداريا واغالق )17 �
 – بلغ عدد التراخيص الصحية ) 1967( – شــــــهادات العمال ) 7063(  �
ســــــيارات نقل مواد غذائية مبرد وغير مبردة ) 130( – دراجات هوائية   


) 42( – تراخيص تناكر مياه عذبة ) 153( .


 – ايصال تيار كهربائي ) 578( – شهادة حتديد اوصاف البناء ) 626(  �
ايصال خط هاتف ) 35( - تعهد واشراف مكتب هندسي ) 454(.


 -) محــــــالت مت التفتيــــــش عليها ) 2047(- محاضــــــر مخالفات ) 1233 �
محالت اعطت اشــــــتراطات صحيــــــة ) 144( - العينات التي ارســــــلت 
للمختبــــــرات ) 1339( – العينــــــات الصاحلــــــة )1070(- العينات الغير 


صاحلة ) 44( .
( اعالن  محــــــالت تعمــــــل دون ترخيص اعالنــــــات ) 6(- مت ازالة )5395 �
بالطرق – مت ازالة ) 4292( اعالن محل – مخالفات اعالنات )397(.


( طن  مت رفع ) 5( مركبات – ) 18928( طن نفايات انشائية – )18877 �
نفايات بلدية .


 – اجمالي التراخيص الهندســــــية ) ســــــكن خاص 32– اســــــتثماري 25  �
صناعي 43 – حكومي 57 – جتاري 565 (.







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)226(


2015 - 2014


بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :
تخصيص وتســــــليم موقع مكتب لطوارئ وزارة الكهرباء واملاء بشاليهات  � 


الصبية .
تســــــليم  املوقع املخصــــــص للكلية اجلامعية لإلدارة فــــــي الكويت لوزارة  � 


التعليم العالي مبنطقة الصليبية .
تخصيص موقع مستشفى عام على أن يشمل جميع التخصصات الطبية  � 
ألحــــــدث األجهزة الطبية املوجودة على الســــــاحة العاملية لوزارة الصحة 


مبنطقة الصليبية الزراعية .
مشروع مبنى محكمة األحداث مبنطقة الصليبية . � 


تثبيــــــت املركز الثقافي فــــــي محافظة اجلهراء التابــــــع للمجلس الوطني  � 
للثقافة والفنون واآلداب .


تخصيص موقع للمركز اإلعالمي للثقافة والفنون واآلداب في محافظة  � 
اجلهراء


محافظة األحمدي 
( منطقة منها الســــــكن اخلاص واالســــــتثماري  تتكون احملافظة من )30 �


والصناعي والزراعي والشاليهات 
 ) يبلغ عدد السكان ) 588068( نسمة وعدد الوحدات السكنية ) 81826 �


وحدة .
تبلــــــغ ايرادات  محــــــالت مت فتحهــــــا اداريــــــا ) 46( – واغــــــالق )21( –  �
احملافظة من الرســــــوم ) 598651( – ايرادات احملافظة من املخالفات 


تبلغ )683(.
 -) اجمالــــــي التراخيــــــص الصحية )3093(- شــــــهادات صحية )11010 �


تراخيص نقل مواد غذائية ) 98( - تناكر )552(.
اعالنات محالت بلغت  )2145( – اعالنات مركبات ) 121( - مظالت )32(. �
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 – محالت مت التفتيش عليها من قبل مراقبة االغذية واالسواق ) 915(  �
)5( مقاصف مدرســــــية – العينات التي مت ارسالها ملختبر وزارة الصحة  
) 202( – عينات صاحلة ) 133( – بلغت مخالفات االغذية ) 623( .


 – اجمالي التراخيص الهندســــــية  بناء حديــــــث )1402( – ترميم )5 (  �
تعديل و اضافة  ) 106 ( – هدم ) 552 ( .


بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم : 
مشروع املركز اخلدمي والترفيهي بالعقيلة  � 


طلب شركة املشروعات السياحية تطوير شاطئ املهبولة . � 
طلب تخصيص موقع للنادي الكويتي للربع ميل لسباق السيارات مبنطقة  � 


األحمدي.
جتهيز املخططات املعتمدة مبنطقة الشعيبة الصناعية الغربية . � 


طلب شركة البترول الكويتية توسعة مستودع املنتجات البترولية مبنطقة  � 
األحمدي


نقل موقع معارض بيع وشــــــراء الســــــيارات وموقع حراج الســــــيارات في  � 
منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان .


محافظة مبارك الكبير 
( مناطق منها الســــــكن اخلــــــاص والتجاري  تتكــــــون احملافظــــــة مــــــن )9 �


واالستثماري والصناعي .
عــــــدد الوحدات الســــــكنية  عــــــدد الســــــكان يبلغ ) 258813( نســــــمة –  �


.)25644(
مــــــن املخالفات  بلغــــــت ايــــــرادات احملافظــــــة من الرســــــوم ) 48843( –  �


 .)98858216(
 ) اجمالي التراخيص الصحية )530(- شــــــهادات صحية للعمال ) 4158 �


سيارات نقل مواد غذائية مبردة ) 504( - تناكر مياه عذبة ) 26( . 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)228(


2015 - 2014


اعالنات  بلغت اعالنات محــــــالت  )355(- اعالنات مركبات )617( –  �
اسطح )7(- مكتب تراخيص دعاية واعالن )2( . 


العينات  محالت مت التفتيش عليها من قبل مراقبة االغذية ) 4168( –  �
التــــــي ارســــــلت ملختبــــــر وزارة الصحــــــة ) 16248( – مخالفــــــات اغذية 


.)1005(
تعديل  اجمالي التراخيص الهندسية   بناء حديث )503(  – ترميم )16(–  �


و اضافة  )595 ( – هدم )24(- زراعة )9( – محالت ) 1148(.
بعض االعمال التي اجنزت باحملافظة من قبل ادارة التنظيم :


تخصيص ديوانية لكبار الســــــن خلدمة أهالي منطقــــــة القرين ومبارك  � 
الكبير مبركز الضاحية القرين قطعة )2( .


م  مبنطقة صباح  تخصيــــــص موقع لرعايــــــة املســــــنني مبســــــاحة 1500 �
السالم.


دراسة تخصيص موقع مجمع احملاكم ومحكمة األسرة . � 
) تسليم مواقع مخصصة كحدائق عامة مبنطقة  أبو فطيرة  قطعة )11 �


والقصور قطعة )2( للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
دراسة موقع املجمع الثقافي ومحكمة االسرة في ابو فطيرة احلرفية . � 


دراســــــة مشــــــاريع املطاعــــــم واألنشــــــطة الترفيهيــــــة مبنطقة الشــــــريط  � 
الساحلي.
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الوحدات االقتصادية
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مؤسسة البترول
الكويتية
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مؤسسة البترول الكويتية


> ورشة عمل )شل( االعالمية للقياديني 


لتصل  )شــل(  الكبرى  العاملية  الشركات  أحد  مع  زيــادة و جتديد عقد  � 
الكمية الى 200 ألف برميل يوميا من النفط اخلام ملدة ثالث سنوات 


تعاقدية.
اخلام  النفط  لتخزين  املصرية   � SUMED شركة   مــع   عقد   ابــرام 
جديدة  تسعيرة  نظام  واستحداث  كرير  سيدي  خزانات  في  الكويتي  


للشحنات النفطية املتوجهة لزبائن اقليم البحر املتوسط.
السوق  في  الشركات  إلحــدى  البترولي  الفحم  بيع  عقد  كميات  زيــادة  � 
البحريني من 130 الف الى 260 الف طن متري، كما مت زيادة كميات 
الى  الف  املصرية من 50  الشركات  البترولي إلحدى  الفحم  بيع  عقد 
100 الف طن متري و ايضا عقد بيع الكبريت الى إحدى الشركات في 


تونس من 100 الى 120 طن متري.
الغاز املسال حيث مت توقيع عقد مع  لبيع  الدخول في اسواق جديدة  � 
السوق الفيتنامي لتوريد الغاز الى جمهورية فيتنام ألول مرة في تاريخ 


املؤسسة.
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مشروع مصفاة الزور: مت البدء بأعمال عقد جتهيز واستصالح موقع  � 
املشروع في مارس 2014


قامت شركة البترول الكويتية العاملية بافتتاح أكبر محطة تزويد الوقود  � 
في الطريق السريع E25 Capellen من لوكسمبورج إلى بلجيكا والتي 


تعتبر ثالث أكبر محطة وقود في العالم
الكلي   � )NSRP( فيتنام الكلي في مشروع مصفاة  بلغت نسبة اإلجناز 
33٪وتشمل تنفيذ األعمال الهندسة التفصيلية التي قاربت من االنتهاء 
استمرار  مع  مستمرة  للموقع  وتوريدها  املــواد  شــراء  أعمال  ومــازالــت 
األعمال االنشائية حيث مت وصول مجموعة من املعدات الثقيلة الرئيسية 
وبدء  البتروكيماويات  ومصنع  املصفاة  تشغيل  ومتوقع  املشروع،  ملوقع 


االنتاج بحلول عام 2017.
 ) ناقالت حديثة، )4 � الكويتية عدد )9(  النفط  ناقالت  استلمت شركة 
منها ناقالت نفط خام عمالقة )VLCC( حمولة كل منها 320 ألف طن 
متري ساكن، وناقلة واحدة منتجات بترولية حمولة 110 ألف طن متري 
ساكن من شركة دايو في كوريا اجلنوبية، و)4( ناقالت منتجات بترولية 
حمولة كل منها 50 ألف طن متري ساكن من شركة هيونداي في كوريا 
الثالثة واألخيرة من  اجلنوبية، وبهذا يكون قد مت االنتهاء من املرحلة 


خطة حتديث األسطول.
مت تشغيل املصنع اجلديد لتعبئة اسطوانات الغاز املسال في أم العيش  � 


في مارس 2015.
مت حتقيق أعلى عائد لبيع منتج االمونيا في السوق االسيوي مع شركة  � 
الالتينية  أمريكا  سوق  في  الشركة  حصة  رفع  مت  كما   ، ميتسوبيشي 
بنسبة قدرها 100 ٪ مقارنة في العام املاضي ، هذا ولم يتم تسجيل 
 Zero complaints( أى شكوى على منتجات األسمدة من قبل الزبائن
باألسواق  اخلاصة    AQIS شهادة  جتديد  الى  باإلضافة   ،  )Claims


األسترالية.







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)235(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


عقد مؤمتر اقليمي عن الصحة والسالمة والبيئة واألمن حتت رعاية  � 
فبراير  في  الكويتية   البترول  مؤسسة  وبرعاية  الكويتي  النفط  وزيــر 


.2015
افتتاح العيادة الطبية اجلديدة في مبنى مجمع القطاع النفطي بتاريخ  � 


28 مايو 2014.
الكويتية  الــبــتــرول  ملؤسسة  األزمــــات  إلدارة  املــوحــدة  اخلــطــة  حتــديــث  � 


وشركاتها التابعة.
تطبيق مشروع استرداد الضريبة على القيمة املضافة ملوظفي مؤسسة  � 


البترول الكويتية.
- سيجما  واعتمادها بشكل رسمي من  االنتهاء من اجناز)5( مشاريع 6 �


املستشار العاملي.


تنظيم ورشة عمل حول » تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال صناعة  � 
النفط و الغاز«.


 � K-Team( تنفيذ مشروع تطوير مهارات رؤساء الفرق في القطاع النفطي
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التدريبية الالزمة لتطوير رؤساء  ( والذي يهدف لتحديد االحتياجات 
العامة  الكفاءات  يخص  ما  في  النفطي  القطاع  مستوى  على  الفرق 
املوحدة ملوظفي القطاع النفطي. وبلغت نسبة املشاركة لرؤساء الفرق 
في التقييم الذاتيSelf-Assessment Questionnaire  )97٪( ونسبة 
رؤساء  ونسبة مشاركة   )  ٪98( فرقهم  رؤســاء  لتقييم  املــدراء  مشاركة 
الفرق في  تقييم القدرات Psychometric Tool )96٪(، وبلغت النسبة 


اإلجمالية من املشاركة في املشروع )٪92 (.
الـ 6 � سيجما لتحسني اجراءات  بتطبيق منهجية  اطالق مشاريع عمل 
، وضمان احلفاظ على  املعلومات  لتكنولوجيا  النظم اجلديدة  تدشني 


سرية وأمن املعلومات في املؤسسة. 
البدء في اإلجراءات لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد  � 
الكهرباء في املجمع النفطي والذي يعتبر أحد مشاريع حتويل املجمع 


النفطي الى مبنى أخضر صديق للبيئة.
مت االنتهاء من املرحلة األولى )وضع خطة العمل التنفيذية( على ضوء  � 
نتائج مشروع االرتباط الوظيفي والبدء في أعمال املرحلة الثانية )تطبيق 


خطة العمل( على مستوى القطاع النفطي. 
تنفيذ مشروع برنامج )Fast Track( � والذي يهدف الى تنمية مهارات 
موظفي القطاع النفطي أصحاب املهارات والكفاءات العالية من خالل 
تنفيذ عدد من البرامج املتخصصة داخل وخارج الكويت،  حيث بلغ عدد 
املوظفني املشتركني في البرنامج )46( موظف/موظفة من الدرجات 14 


وما فوق.
تطبيق مشروع تطبيق منهجية 6 � سيجما والذي يهدف إلى زيادة معدل 
االستجابة على مناذج تقييم السلوك والتي يتم إرسالها من قبل دائرة 
القياس والتقييم إلى املتدربني ومدراءهم من 26٪ إلى 70٪ لشركة نفط 
الكويتية  البترول  إلى 50٪ ملؤسسة  ومن ٪0  الفنية(  )البرامج  الكويت 


)البرامج اإلدارية( وذلك في فبراير 2015. 
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تدشني املوقع اإللكتروني  لنظام البعثات  واإلجازات الدراسية. � 
النفطية  الثقافة  بغرس  نفطي اخلاص  ملشروع  الثانية  املرحلة  تدشني  � 
لدى اجليل الناشئ وتضمن اقامة 32 محاضرة نفطية لطلبة املدارس 
، تنظيم معرضني نفطيني في األفنيوز ومجمع ديسكفوري، تنظيم أول 


مخيم نفطي ربيعي. 
تنظيم لقاءات تنويرية للسادة أعضاء مجلس األمة حول انخفاض أسعار  � 


النفط واستراتيجية املؤسسة املتبعة. 
مناهج خاصة  وتطوير  بناء  الـK-Lead �  التدريبي وهو  تطبيق مشروع 
التابعة،  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  قياديي  و  مدراء  بتدريب 
حيث مت تنفيذ عدد 12 برنامج تدريبي بني الكويت و لندن للقياديني و 
17 برنامج تدريبي ملدراء القطاع النفطي في املؤسسة و الشركات التابعة 


و ذلك بالتعاون مع خالل اجلامعات والشركات العاملية املتخصصة. 
السليمة  القيادة  أثر  و  السالمة  و  الصحة  اعداد محاضرة بخصوص  � 
بيئة عمل خالية من  االجـــراءات من أجل  و  اللوائح  على مدى تطبيق 


املخاطر لقياديي املؤسسة و الشركات التابعة.
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 الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية


العربية 
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 الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية 


> اتفاقية قرض بني جمهورية السنغال والصندوق الكويتي للتنمية 


الصندوق  انشاء  على  عاما   54 مــرور    2015/2014 املالية  السنة  شهدت 
الكويتي للتنمية ونشاطه املتواصل في مساعدة الدول العربية والدول النامية 
األخرى في جهودها الرامية لتحقيق التنمية املرجوة وحتسني مستويات معيشة 
شعوبها. وهى مناسبة إلبراز أهم إسهامات الصندوق الكويتى فى دعم وترسيخ 
التكامل اإلنساني  ودعم برامج  األمم املتحدة االمنائية ، وتعزيز مكانة دولة 


الكويت على الصعيدين  اإلقليمي والعاملي .


فعلى الصعيد املالي ، تابع الصندوق نشاطه خالل السنة املالية 2015/2014 
والتي شملت تقدمي القروض امليسرة للمساهمة في متويل املشروعات اإلمنائية 
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التي تقدمت بها الدول النامية، وذلك بعد تقييم تلك املشروعات من النواحي 
الفنية واالقتصادية واملالية والقانونية للتأكد من جدواها وأثرها على اقتصاديات 
الدول املعنية. كما تابع الصندوق خالل السنة املالية تقدمي املساعدات الفنية 
لتمويل إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمشاريع اإلمنائية، ولدعم 
من  لتمكينها  املساعدات  هذه  من  املستفيدة  واملؤسسات  الدول  قدرة  وتعزيز 
تطوير الكفاءات الفنية واإلدارية وحتسني مستويات أدائها. إضافة إلى ذلك 
، استمر الصندوق مبتابعة املشروعات قيد التنفيذ مع تقدمي النصح واملشورة 
للدول املستفيدة ملساعدتها في حتقيق أهداف املشروعات اإلمنائية التي سبق 
له أن أسهم في متويلها. كما قام الصندوق كذلك خالل السنة املالية املشار 


إليها باملساهمة املالية في موارد مؤسسات إمنائية.


املالية احلالية  السنة  الصندوق خالل  التي قدمها  القروض  وصل عدد  1 .
2015/2014 ) 29( قرضا بلغت قيمتها اإلجمالية )242.3( مليون دينار 
كويتي شملت قطاعات النقل والطاقة والزراعة واملياه والصرف الصحي 


إضافة إلى قطاع املشروعات االجتماعية وقطاعات أخرى .


استفادت من تلك القروض 6 دول عربية و8 دول في أفريقية و 6. 2 دول  
في شرق و جنوب أسيا واحمليط الهادي، و دولة واحدة في دول وسط 


آسيا وأوروبا و5 دول في أمريكا الالتينية و الكاريبي .


التوزيع القطاعي لتلك القروض ، فقد احتل قطاع الطاقة املرتبة األولى  3 .
إذ بلغ نصيبه 30.95 ٪ من إجمالي القروض ، يليه قطاع النقل بنسبة 
21.82 ٪، ثم قطاع املياه و الصرف الصحي بنسبة 19.99 ٪ ، والقطاع 
االجتماعي بنسبة 19.40 ٪، والقطاع الزراعي بنسبة 6.60٪ والقطاعات 


األخرى بنسبة 1.24 ٪.
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وعــالوة على ذلك ، فقد قام الصندوق أيضا باإلشراف على املنح املقدمة 
من دولة الكويت إلى الدول واملنظمات مبا في ذلك إدارتها ومتابعتها، إضافة 
إلى تعاونه مع العديد من مؤسسات التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية بهدف 


تنسيق اجلهود واالشتراك في متويل املشروعات.


املالية احلالية 2015/2014 يكون الصندوق قد ساهم منذ  وبانتهاء السنة 
إنشائه بتقدمي 889 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 5.404 مليون دينار كويتي. 
الــدول املستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها 104، منها 16 دولة  أما 
عربية، و40  دولة أفريقية و 19 دولة في شرق وجنوب آسيا و احمليط الهادي 
و 17 دولة وسط آسيا وأوروبا و12 دولة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 
ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد املساعدات الفنية واملنح الفعلية املقدمة 
من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية مارس 2015 نحو 255 معونة / منحة 
، بلغت قيمتها اإلجمالية 129.7 مليون دينار كويتي . كما بلغ إجمالي قيمة 
مساهمات الصندوق امللتزم بها في املوارد املالية للمؤسسات اإلمنائية اإلقليمية 


والدولية حوالي 436 مليون دينار كويتي


السنة  الكويتي خالل  الصندوق  فقد ساهم   ، اإلعالمي  اجلانب  على  وأمــا 
املاضية بالتعريف بدور دولة الكويت والتأكيد على مساهمتها في مجال التنمية 
وتوثيق  الــدول  مع  التعاون  وتعزيز  اإلغاثية  الدولي  املجتمع  جهود  ومساندة 
الصداقة  وتوثيق  الكويت  ودولــة  املستفيدة  الــدول  بني  االقتصادية  العالقات 
معها وكسب تأييدها لقضايا ومصالح دولة الكويت خالل نشاط إعالمي على 


الصعيدين الداخلي واخلارجي.


فعلى الصعيد احمللي استمر الصندوق في دعم جهود التنمية البشرية في 
دولة الكويت عن طريق برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني 
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 20 حوالي   2014 ديسمبر  حتى  خالله  من  تخرجت  والــذي  التخرج  حديثي 
دفعة بواقع 433 مهندس ومهندسة يعمل معظمهم حاليا في القطاع اخلاص 
الكويتي. كما استمر الصندوق في تنظيم رحلة الطلبة املتفوقني وهي الرحالت 
التي قرر الصندوق الكويتي تسييرها حتفيزا لطلبة الثانوية العامة على طلب 
العلم والتفوق والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التربية بدولة الكويت. وزار الطلبة 
والطالبات خالل العام املاضي جمهورية الصني الشعبية باإلضافة إلى اململكة 


املغربية.


كما قام الصندوق بالتعاقد مع عدد من املواقع اإللكترونية واسعة االنتشار 
في عدد من الدول العربية  مثل جمهورية مصر العربية و اململكة األردنية و 
اململكة املغربية لتسهم بشكل أو بآخر في إبراز الدور التنموي للصندوق عن 
اإلمنائية  جهوده  تبرز  املصورة  و  املكتوبة  التحقيقات  من  نشر سلسلة  طريق 


املختلفة .
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بنك الكويت املركزي
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بنك الكويت املركزي


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 1968م وباشر بنك الكويت املركزي أعماله في األول من أبريل عام 
1969م ، ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي )الذي كان قد تأسس في 


عام1961م (. 


وتشمل األهداف الرئيسية لبنك الكويت املركزي املنصوص عليها في قانون 
الكويتي(  الوطنية )الدينار  للعملة  النقد  إنشاء كاًلمن ممارسة امتياز إصدار 
صرف  سعر  في  النسبي  االستقرار  ترسيخ  على  والعمل  الــدولــة،  عن  نيابة 
العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وتأمني حرية حتويلها . كما يتولى بنك 
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االشراف  وبرامج  وسياسات  النقدية  السياسة  وتنفيذ  رسم  املركزي  الكويت 
االستقرار  دعامات  لتكريس  واملالي  املصرفي  اجلهاز  وحــدات  على  والرقابة 
النقدي واالستقرار املالي في االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى القيام بوظيفة 


بنك احلكومة وتقدمي املشورة االقتصادية واملالية لها.


التطورات  ملــواكــبــة  املــركــزي  الــكــويــت  لبنك  املــتــواصــل  السعي  إطـــار  وفــي 
املركزي  الكويت  بنك  ارتــأى  النقدية،  االوراق  مجال صناعة  في  التكنولوجية 
طرح إصدار جديد )اإلصدار السادس( جلميع فئات أوراق النقد للعملة الوطنية 
ليحل محل اإلصدار اخلامس الصادر منذ نحو 20 عاًما وذلك لالستفادة من 
التطورات في مجال تعزيز العالمات واملواصفات األمنية وجودة أوراق النقد، 
باإلضافة إلى التطورات األخرى في مجال صناعة وطباعة أوراق النقد. وفي 
هذا الشأن، وبناًء على التوصية الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت املركزي، 
واستناًدا على نص املادة 8 من القانون رقم  32  لسنة 1968م املشار إليه آنًفا، 
اعتمد مجلس الوزراء املوقر بجلسته املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2013م  اإلصدار 
السادس  )اجلديد( املقترح أوراق النقد للعملة الوطنية مبا في ذلك مواصفات 
فئات األوراق النقدية  وشكلها وتصميمها. ومبوجب ذلك القرار، واصل بنك 
الكويت املركزي جهوده احلثيثة واستكمل االجراءات الالزمة ومت طرح اإلصدار 
السادس ألوراق النقد الكويتي بجميع فئاته للتداول اعتبارا من 2014/6/29م 
.  وقد مت طرح هذا اإلصدار بسالسة والقى قبوالً وترحيًبا كبيرا لدى اجلمهور 
منذ بداية طرحه للتداول، حيث تعدت نسبة التداول90٪  من إجمالي النقد 
املتداول في نهاية مارس 2015م .  وجدير بالذكر أن هذا اإلصدار اجلديد 
قد فاز بجائزة عام 2015م  العاملية ألفضل إصدار لألوراق النقدية والتي مت 
اإلعالن عنها خالل مؤمتر العملة السنوي الذي عقد في مدينة فانكوفر بكندا 


خالل الفترة من 10- 13 مايو 2015م .
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وفي مجال السياسة النقدية يحرص بنك الكويت املركزي على رسم وتنفيذ 
هذه السياسة 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 
الكويتي مقابل  الدينار  املركزي سعر صرف  الكويت  بنك  هذا اإلطــار، يحدد 
العمالت األجنبية استناًدا إلى سلة خاصة من عمالت الدول التي ترتبط معها 
دولة الكويت بعالقات مالية وجتارية مؤثرة، ويهدف هذا النظام إلى تكريس 
الكويتي مقابل العمالت األجنبية  الدينار  االستقرار النسبي في سعر صرف 
األمريكي مقابل  الــدوالر  بلغ متوسط سعر صرف  ذلك،  الرئيسية. ومبوجب 
الدينار الكويتي في عام 2014م نحو 284.5 فلسا لكل دوالر وفي إطار عمليات 
بناًء  الفائدة على الدينار  د بنك الكويت املركزي سعر  السياسة النقدية، يُحدِّ
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 
الكويت  بنك  يتولى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الوطني.  االقتصاد  ملختلف قطاعات 
من  واملالي  املصرفي  القطاع  وحــدات  على  والرقابة  االشــراف  مهام  املركزي 
وذلك  الوحدات،  تلك  على  امليدانية  والرقابة  املكتبية  الرقابة  أسلوبي  خالل 
ضمن مساعيه املتواصلة للمحافظة على سالمة ومتانة أوضاع وحدات ذلك 
القطاع، ومبا يتسق مع املعايير الدولية للرقابة املصرفية الفعالة، ومبا يساهم 
في زيادة قدرة وحدات ذلك القطاع على مواجهة الصدمات، وتعزيز االستقرار 
احمللي.  االقتصادي  النشاط  عجلة  دعم  في  احملــوري  بدورها  والقيام  املالي 
وتشمل وحدات القطاع املصرفي واملالي احمللي اخلاضعة لرقابة واشراف بنك 
الكويت املركزي واملسجلة لديه كما في نهاية مارس  2015م ، البالغ إجماليها  
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)147(، كاًل من البنوك احمللية وعددها 23  بنًكا منها 5 بنوك تقليدية وبنك 
متخصص واحد، و 5 بنوك إسالمية و 12 فرعا لبنوك أجنبية منها فرع لبنك 
إسالمي وشركات التمويل )2(  وشركات االستثمار وعددها 82 شركة منها 45 
شركة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ، حيث يقتصر دور بنك الكويت 
املركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله، 
الكويت  بنك  يقوم  الشأن،  هــذا  وفــي  شركة   40 وعددها  الصرافة  وشركات 
املركزي بإعداد وتطبيق العديد من االجراءات والقرارات والتعاميم في اإلطار 
املالية  األوضــاع  ومتانة  شأنها ضمان سالمة  من  التي  واإلشرافي  التنظيمي 
لوحدات القطاع املصرفي واملالي في إطار معايير الرقابة الدولية، ومن ضمنها 
معايير احلوكمة وادارة املخاطر وغيرها من املعايير املالية الصادرة عن جلنة 


بازل للرقابة املصرفية، ومنها ما يُعَرف بحزمة  اصالحات بازل )3( .


بنك  يواصل  واملصرفية،  النقدية  واملعلومات  البيانات  توفير  مجال  وفــي 
الكويت املركزي إصدار نشراته ومطبوعاته الدورية املختلفة باللغتني العربية 
من  ومؤسسات  أفــرادا  اجلمهور  على  وخارجًيا  محلًيا  وتوزيعها  واإلجنليزية، 
املهتمني بالشؤون والتطورات النقدية واملصرفية واملالية االقتصادية مع نشرها 


على املوقع االلكتروني، وتشمل مطبوعات البنك املركزي ما يلي:


نقدية  ومجاميع  بيانات  على  الشهرية«، وحتتوي  النقدية  »االحصائية  � 
وإحصاءات مصرفية.


إحصاءات  على  وحتتوي  والشهرية«،  الفصلية  االحصائية  »النشرة  � 
.ومؤشرات نقدية ومالية واقتصادية متنوعة عن االقتصاد الكويتي.


»التقرير االقتصادي«، ويصدر كل سنة ميالدية، ويتضمن عرضا حتليلًيا  � 
واملالية  واملصرفية  النقدية  التطورات  أهم  عن  البيانات  بأحدث  موثقا 
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واالقتصادية في االقتصاد احمللي.


»التقرير السنوي«، ويصدر كل سنة مالية، ويتضمن القوائم املالية لبنك  � 
هذا  واخلسائر،  ــاح  األرب وحساب  عمومية  ميزانية  من  املركزي  الكويت 
باإلضافة إلى نبذة عن أهم اجنــازات بنك الكويت املركزي خالل السنة 


املالية املعنية.


م ، ويُعتَبر  تقرير االستقرار املالي الذي صدر ألول مرة في عام 2012 �
باكورة إصدار دوري جديد ضمن جهود البنك املركزي لتعزيز الشفافية 
املصرفي  بالقطاع  الصلة  ذات  املوثوقة  واإلحــصــاءات  املعلومات  وتوفير 


واملالي الكويتي.


وقد أنشأ بنك الكويت املركزي موقًعا إلكترونًيا خاًصا به على الشبكة  � 
الدولية لإلنترنت وعنوانها   www.cbk.gov.kw ، للتواصل مع املهتمني 
وبالشؤون  العموم،  وجه  على  الكويتي  باالقتصاد  واملختصني  واملراقبني 
مع  اتصال  قناة  واملالية على وجه اخلصوص، وميثل  واملصرفية  النقدية 
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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الهيئة العامة للصناعة
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الهيئة العامة للصناعة


انشئت الهيئة العامة للصناعة مبوجب قانون رقم )56( لسنة 1996م حيث 
نصت املادة 27 على » تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى 


الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة » .
استمرت الهيئة في بذل املزيد من اجلهود لترسية دعائم العمل فيها لتوجيه 
كافة انشطتها نحو تنمية القطاع الصناعي في البالد والنهوض به واالشراف 
عليه  لتكون لهذا القطاع دورا رائدا وفعاال لتدعيم القاعدة االنتاجية لالقتصاد 


الوطني
تسعى الهيئة خالل العام املالي 2015/2014 لتنفيذ البرامج االمنائية اخلاصة 
بها في اطار اخلطة التنموية للدولة وشهدت هذه الفترة خطوات فاعله لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي بالكويت وخصوصا في مجال 


توفير القسائم ) الصناعية – احلرفية ( للمستثمرين .
احلكومة   « املعلومات  تكنولوجيا  ادخـــال  فــي  احلكومة  لسياسة  وتطبيقا 
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االلكترونية » فقد قامت الهيئة بإدخال تكنولوجيا املعلومات على كافة أنشطتها 
وبتحول تدريجي نحو امتام اجراءات العمل بالهيئة الى انظمة آلية 


ونتيجة إلميان الهيئة الراسخ بدعم الصناعة احمللية فقد اخذت الهيئة على 
عاتقها مسئولية اقامة وتنظيم املشاركة في معارض للصناعات الكويتية داخل 
وخارج الكويت ومنح الصناعات املشاركة في هذه املعارض العديد من املزايا.


تنفيذا لتوجهات الدولة بضرورة زيادة دور القطاع اخلاص فقد قامت بإسناد 
تلك  بطبيعة  طبقا  اخلــاص  القطاع  الــى  واملــشــروعــات  االنشطة  مــن  العديد 
االنشطة وسوف تستمر الهيئة باملضي في هذا التوجه باإلضافة الى اجنازات 


الهيئة لكافة انشطتها الدائمة نحو تقدمي اخلدمات الالزمة .  
اجنازات الهيئة العامة للصناعة :


حتى   � 2014/4/1 من  التشغيلية  االنشطة  إلدارة  مالي  فائض  حتقيق 
2015/3/31 مقداره  17.343.139 د.ك .


بلغ اجمالي االيرادات 58.199.734 � د.ك
بلغت املصروفات الفعلية للهيئة 40.856.595 � د.ك.


( موظف  بلغ اجمالي عدد العمالة الوطنية حتى 31مارس 2015م )938 �
من اجمالي عدد موظفي الهيئة )967( موظف .


وفنيا من  اداريــا  قدراتها  لتنمية  الكويتية  العمالة  بتدريب  الهيئة  تقوم  � 
خالل حتديد االحتياجات التدريبية لإلدارات املختلفة حيث شارك عدد 
188 موظفا في دورات تدريبية خارجية )93 دورة ادارية، 95 دورة فنية( 
وعدد 644 موظفا في دورات تدريبية محلية ) 486 دورة اداريــة، 58 


دورة فنية ( .
مشروع انشاء واجناز وتشغيل وصيانة البنية االساسية ملنطقة الشدادية  � 
باملتطلبات  صناعية  منطقة  تهيئة  الــى  املــشــروع  ويــهــدف  الصناعية 
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مبنطقة  واملتوسطة  الصغيرة  والصناعات  احلــرف  لتوطني  االساسية 
الشدادية وهي من املناطق الواعدة وتقع غرب طريق الدائري السابع 


مبساحة اجمالية للمنطقة تبلغ ) 5 مليون م2 ( .
( من منطقة صبحان  مشروع انشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية ق )11 �
والتي تقع شمال صبحان مبساحة اجمالية 495.000 م2 وذلك لتلبية 
االحتياجات الضرورية لتوطني الصناعات التي متت املوافقة على منحها 
التراخيص الصناعية . يبلغ عدد القسائم الصناعية التي سيتم توفيرها 


172 قسيمة صناعية من فئات 1000م2 .
تصميم وانشاء البنية التحتية لعدد من القطع مبنطقة الشعيبة الصناعية  � 
) املنطقة الغربية ( وذلك لتلبية االحتياجات الضرورية لتوطني الصناعات 


التي متت املوافقة على منحها التراخيص الصناعية .
انشاء هيئة مستقلة للمواصفات واملقاييس كهيئة ذات شخصية اعتبارية  � 
وميزانية مستقلة بغرض تطوير وتنمية نشاط االشراف والرقابة على 
دورها  تكثيف  و  الكويت  دولة  بالتقييس في  العالقة  ذات  االمور  كافة 
باملواصفات  املتعلقة  االنشطة  بجميع  املختص  املعتمد  املرجع  لتصبح 
وشؤون  املطابقة  وشــارات  اجلــودة  وعالمة  الفنية  واللوائح  واملقاييس 


تقومي املطابقة وشؤون االعتماد .
م وذلك  مشروع االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 �
لزيادة مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي الوطني واحلد 
من االنشطة االقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع االنشطة االقتصادية 
بني  العلمي  البحث  مؤسسات  بني  العالقة  وتعزيز  املــال  رأس  كثيفة 
جانب  الــى  اخلــاص  والقطاع  الدولة  في  واخلــدمــات  االنتاج  قطاعات 
توظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات االنتاج واخلدمات 


بالدولة .
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شركة ناقالت النفط 
الكويتية
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شركة ناقالت النفط الكويتية
أسطول الشركة: 


من ثالثني  مكوناَ  أسطوالَ  الكويتية حالياً  النفط  متتلك شركة ناقالت  � 
واثنتي  عمالقة،  خــام  نفط  ناقلة  عشر  اثنتي  عن  عبارة  وهــي  ناقلة، 
عشر ناقلة منتجات بترولية مختلفة األحجام، وأربع ناقالت غاز مسال 
عمالقة، حيث تبلغ احلمولة اإلجمالية لألسطول حوالي 5.040 مليون 
إلى مؤسسة  أسطولها  كامل  بتأجير  الشركة  وتقوم  متري ساكن،  طن 


البترول الكويتية بنظام التأجير السنوي.
اخلام  النفط  من  متري  طن  مليون   � 29.9 بنقل  الشركة  أسطول  قــام 


واملنتجات البترولية والغاز املسال خالل 2015/2014. 
٪ عن العام املاضي  ارتفع معدل تشغيل الناقالت هذا العام بحوالي 2.03 �


حيث بلغ ٪98.19.
خطة جتديد أسطول الشركة:


استلمت شركة ناقالت النفط الكويتية خالل العام املالي 2015/2014 � 
 VLCC سبع ناقالت جديدة عبارة عن ثالث ناقالت نفط خام عمالقة
بترولية  منتجات  وناقلة  منها  لكل  ساكن  متري  ألف طن   317 حمولة 
البناء  حــوض  مــن  ساكن  متري  طــن  ألــف   109.7 حمولة   Aframax
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دايوو في كوريا اجلنوبية، وثالث ناقالت منتجات بترولية MR حمولة 
46.3 ألف طن متري ساكن لكل منها من حوض البناء هيونداي في 
خطة حتديث  من  الثالثة  املرحلة  وذلــك ضمن  أيضاً،  اجلنوبية  كوريا 


األسطول.
تاريخ االستالم نوع الناقلة السعة )طن متري( اسم الناقلة


2014/5/18  VLCC  316.884 ناقلة نفط خام عمالقة الدروازة


2014/8/25 VLCC  ناقلة نفط خام عمالقة 317.033 اليرموك


2014/10/30 VLCC  ناقلة نفط خام عمالقة 317.300 الكوت


2014/6/23 LR2  ناقلة منتجات بترولية 109.719 الدسمة


2014/5/28 MR  ناقلة منتجات بترولية 46.320 بوبيان


2014/7/24  MR  ناقلة منتجات بترولية 46.330 كيفان 


2014/10/20 MR  ناقلة منتجات بترولية 46.330 مطربه


فرع الوكالة البحرية:
الناقالت  املختلفة جلميع  خدماته  تقدمي  البحرية  الوكالة  فرع  واصل  � 
التي أّمت موانئ الكويت النفطية مقابل رسوم تدفعها للوكالة البحرية 


خالل العام 2015/2014، 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. – 
البترول  مؤسسة  مــع  بالتنسيق  بالوقود  النفطية  الناقالت  تــزويــد  – 


الكويتية.
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تزويد الناقالت النفطية باملياه العذبة. – 
إنهاء إجراءات دخول ومغادرة املوانئ. – 
حتضير احتياجات الناقالت من املؤن. – 


استالم وتسليم حاويات املخلفات. – 
ناقلة  منها، 296 �  نفطية  ناقلة  يقارب 1.617  ما  الوكالة  استقبل فرع 


كويتية و1.321 ناقلة غير كويتية خالل السنة املالية 2015/2014.
مصنع تعبئة اسطوانات الغاز:


مختلفة  أسطوانة  مليون   � 13.901 العام  هــذا  الغاز  مصنع  إنتاج  بلغ 
األحجام، وزع منها 13.322 مليون أسطوانة.


لوحظ زيادة في معدل توزيع أسطوانات الغاز حجم 12 � كجم )املستخدمة 
في املنازل( لهذا العام بنسبة 0.32٪ عما كان عليه العام املاضي، إذ بلغ 


إجمالي التوزيع 13.322 مليون أسطوانة.


حتت رعاية وحضور السيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي ملؤسسة  � 
البترول الكويتية والشيخ طالل اخلالد األحمد الصباح الرئيس التنفيذي 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)264(


2015 - 2014


لشركة ناقالت النفط الكويتية مت افتتاح مصنع تعبئة الغاز املسال )أم 
العيش( يوم اخلميس املوافق 2015/3/19. ويأتي هذا من منطلق زيادة 
القدرة التخزينية واإلنتاجية الكلية للغاز املسال وذلك لسد احتياجات 
الكويت من الغاز املسال حتى عام 2030م . وقد بلغت قيمة عقد تصميم 
وبناء مصنع تعبئة الغاز املسال 54.590.188 د.ك، مت إبرامه مع شركة 


.)Hanwha( هانوا الكورية اجلنوبية
القوى العاملة:


بلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية لدى شركة ناقالت  � 
النفط الكويتية 706 موظفاً في نهاية السنة املالية 2015/2014، حيث 
بلغت القوى العاملة الوطنية 617 موظفاً كويتياً أي ما يعادل 87.3٪ من 


إجمالي القوى العاملة.
األنشطة االجتماعية:


. تنظيم احتفالية خاصة مبناسبة يوم الطفل العاملي في نوفمبر 2014 �
تنظيم معرض خاص بيوم األسرة ومعرض مستلزمات البر. � 


الكرمي  القرآن  حلفظ  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  مسابقة  تنظيم  � 
وجتويده في شهر رمضان املبارك.


تنظيم احتفالية خاصة باألعياد الوطنية في املبنى الرئيسي بالشركة. � 
السالمة واألمن الصناعي:


عملياته  من خالل  متوافق  الكويتية  النفط  ناقالت  أسطول شركة  إن  � 
واملعايير   ،)ISM( الدولي  السالمة  قانون  ملتطلبات  الكامل  بااللتزام 
 ISO 14001:( وإدارة البيئة )ISO 9001:2008( العاملية لكل من اجلودة


 .)OHSAS 18001:2007( والصحة املهنية والسالمة )2004


برنامج Danaos �  نظام إلدارة األسطول ) وحدة احلوادث(:  مت عمل 
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مراجعة وتعديل برنامج DANAOS لتحسني عملية اإلبالغ عن احلوادث، 
للحصول  للحوادث  لألسباب اجلذرية  واخلصائص  الصفات  وحتديث 
على بيانات إحصائية أكثر دقة . لضمان استمرارية االمتثال للمتطلبات 
العاملية واملتمثلة في ISM Code، ISO & OHSAS،  مت إجناز اآلتي:-


 � Det Norske( إجراء التدقيق اخلارجي السنوي من قبل هيئة التصنيف
Veritas GL( بالفترة ما بني 24 ــ 26 نوفمبر 2014، وقد شمل التدقيق 


حيث  لناقلتني،  عينة  وعلى  العامة  االدارة  في  األســطــول  مجموعات 
مما  رئيسية،  مخالفات  أيــة  وبــدون  بنجاح  التدقيق  الشركة  اجــتــازت 
 DOC & ISOخولها للحصول على الشهادات العاملية بهذا اخلصوص
والتي   9001:2008. ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007


صدرت صاحلة ملدة 5 سنوات قادمة حتى تاريخ 21 يناير 2020 . 
على منت  �  )SMC Audits( إجراء عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي
الصلة،  ذات  اإللزامية  والقوانني  للمعايير  االمتثال  لضمان  ناقلة   31
وقد مت التعامل مع جميع املالحظات وتقارير عدم االمتثال بحيث يتم 


اغالقها بوقت الحق. 
( حملة سالمة على منت الناقالت تهدف للتوعية بأهمية  مت عمل عدد )14 �
 OHSAS 18001:2007 معها  التعامل  وكيفية  احلــوادث  عن  اإلبــالغ 
التصحيحية  اإلجـــراءات  البيئة،  إدارة  نظام   ،  -  ISO 14001:2004


والوقائية لتقارير عدم االمتثال.
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الوحدات اخلدمية
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االدارة العامة لإلطفاء
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االدارة العامة لإلطفاء


> معرض االستقالل )54( 


أهم االنشطة والفعاليات التي شاركت بها االدارة العامة لإلطفاء خالل 
السنة املالية 2015/2014 


 � دورة اطفائي في كل بيت والتي تقدمها االدارة للجمهور من املواطنني 
مبركز ابن الهيثم ومركز اطفاء الساملية كل 3 اشهر ملدة اسبوع .
م . معرض وملتقى االسبوع الكويتي في القاهرة – سبتمبر 2014 �


حملة سالم بالتعاون مع شركة ايكوت للبتروكيماويات للتوعية مبخاطر  � 
احلريق ومسبباته في فصل الصيف في املجمعات التجارية واجلامعات 


واملعاهد التطبيقية اقيمت خالل شهري سبتمبر – اكتوبر 2014م .
م . حفل جتربة الرجل احلراري مبجمع الورش في منطقة الري - اكتوبر 2014 �


حملة سالم للتوعية مبخاطر احلريق ومسبباته في فصل الشتاء اقيمت  � 
لرواد املخيمات في البر – نوفمبر 2014م – فبراير 2015م .
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املشاركة مبراسم رفع العلم مبجمع الورش في منطقة الري – 28 يناير 2015م  �
مترين شامل بالتعاون مع وزارة الداخلية واحلرس الوطني ووزارة الصحة  � 


بصبحان – 28ديسمبر 2015م .
 – حفل تدشني جهاز اصدار التراخيص لقطاع الوقاية ببرج التحرير  �


8فبراير 2015م .
 . معرض االستقالل )54( بأرض املعارض مبشرف من 9-13 فبراير 2015م �
بالقرية الضوئية  مهرجان تكرمي صاحب السمو بلقب قائد االنسانية  � 


مبشرف من 14-28  فبراير 2015م .
م مع مؤسسة البترول  معرض ومؤمتر السالمة والصحة والبيئة 2015 �


الكويتية بفندق الريجنسي من 16- 17 فبراير 2015م .


م .  املشاركة مبسير قائد االنسانية بشارع اخلليج العربي – 26 فبراير 2015 �
م .  املشاركة باملؤمتر العاملي الثالث للكوارث في اليابان من 14-18 مارس 2015 �


. مهرجان يوم رجل االطفاء الثالث عشر بسوق شرق من 5-7 مارس 2015م  �
مترين حسم العقبان مبشاركة 29 � دولة خليجية وعربية ودول صديقة 


في عدة مواقع برية وبحرية – مارس 2015م .
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شركة النقل العام
الكويتية 
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شركة النقل العام الكويتية 


فعال جلميع  بشكل  املسبق  الدفع  وبيع  إصــدار  أجهزة  بتشغيل  البدء  � 
عمالء ورواد حافالت شركة النقل العام الكويتية .


طلبة  لنقل  حافالت  إلستئجار  التربية  وزارة  لعقد  الكامل  التشغيل  � 
وطالبات مدارس املناطق التعليمية حملافظات )الفروانية - األحمدي – 
اجلهراء – مبارك الكبير ( بإجمالي عدد )1085( حافلة بقيمة إجمالية 
)15.987.045.000 د.ك( فقط خمسة عشر مليون و تسعمائة وسبعة 
سنوات  ثالث  ملدة  الغير  كويتي  دينار  وأربعون  وخمسة  ألف  وثمانون 


دراسية تنتهي في نهاية املوسم الدراسي )2017/2016(.
طلبة  لنقل  حافالت  الستئجار  التربية  وزارة  لعقد  الكامل  التشغيل  � 
للتربية  العامة  األمــانــة  ومـــدارس  اخلاصة  التربية  مــدارس  وطالبات 
اخلاصة ، وتوفير مرافقني ومرافقات لطلبة وطالبات مدارس التربية 
اخلاصة أثناء النقل بإجمالي عدد )320( حافلة ، وعدد )320( مرافق 
بقيمة إجمالية )4.970.460.000 د.ك( فقط أربعة ماليني  تسعمائة 
كويتي الغير ملدة ثالث سنوات  دينار  وأربعمائة وستون  ألف  وسبعون 


دراسية تنتهي في نهاية املوسم الدراسي )2017/2016( . 
توفير خدمة اإلعالن والتسويق على أسطول حافالت النقل العام ومرافقها.  � 
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االستمرار بتقدمي خدمة رحالت العمرة املقدمة من شركة النقل العام  � 
الكويتية على مدار السنة وزيادة إيرادات هذا النشاط ملوسم )1435ه( 


عن موسم )1434 ه(  بنسبة زيادة )٪11.20( .


> عبارات شركة النقل العام الكويتية  جلزيرة فيلكا 


وحافالت  واخلارجية  الداخلية  املهمات  حافالت  تأجير  خدمة  توفير  � 
العمره حيث قامت الشركة بتنفيذ عدد )16.485( مهمة خالل هذا العام.


( يوماً  مت إستحداث والعمل مبجموعة إشتراكات بقيمة مخفضة ملدة )90 �
وصل  التعاونية حيث  واجلمعيات  احلكومية  باجلهات  للعاملني  خاصًة 


عدد املشتركني حتى نهاية شهر أكتوبر من عام )2014( )900( مشترك.
احلافالت  حركة  وتنظيم   ، العام  النقل  خطوط  على  الرقابة  تشديد  � 


ومتابعتها وضمان وصولها الى احملطات في الوقت احملدد .
العبارات من وإلى امليناء في موقع  تنظيم عملية دخول وخروج ركاب  � 
راس األرض وجزيرة فيلكا من خالل تعيني عدد من مالحظي الرصيف 


وذلك إلحكام الرقابة.
وزارة  عقدي  )GPS( � حلافالت  احلافالت  مراقبة  إدارة  نظام  تطبيق 


التربية ) املناطق التعليمية – واملعاهد اخلاصة ( .
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ديوان اخلدمة املدنية
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ديوان اخلدمة املدنية
أوال : قطاع نظم املعلومات 


اجناز مشروع الربط اآللي إلجازات احلج مع وزارة األوقاف و الشؤون  � 
االسالمية .


ربط اجلهات الغير مشمولة بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية حيث مت  � 
حصول على بيانات لعدد )7( جهات غير مشمولة ومت الربط معها من 


خالل النظام
مشروع الربط اآللي من بيت التمويل الكويتي والذي مت مبوجبة استخدام  � 
بيت التمويل لنظام االجازات املرضية اخلاص بديوان اخلدمة املدنية.


نظام احلضور و االنصراف والذي مت االنتهاء من تطبيقه وعمل الربط  � 
االلكتروني لنظام البصمة في )8جهات حكومية (


مت االنتهاء من التفعيل اآللي لعدد ما يقارب 337 � / مكافأة من اجمالي 
 489


املرضية  االجــازات  وتكلفة   � 2.326.270 املمنوحة  املرضية  أيام  بلغت 
املمنوحة 46.525.400 دينار كويتي.


تركيبه  و  االلكتروني  التراسل  نسخة  االصــدار اجلديد من  تركيب  مت  � 
بإدارات الديوان


ثانيا : قطاع التطوير االداري :
الثالثة من مشروع  »تطوير االوضــاع التنظيمية على  مت عمل املرحلة  � 
»تبسيط  مشروع  من  الثالثة  واملرحلة   - احلكومية«  اجلهات  مستوى 
االجراءات و تطوير اخلدمات لدى بعض اجلهات احلكومية« واملرحلة 
الثالثة من مشروع »تفعيل و تطوير التدريب بالقطاع احلكومي في اطار 
القيادات  تنمية  و  »اعــداد  من مشروع  الثانية  املرحلة  و  الدولة«  رؤيــة 


لتحسني الفعالية اإلدارية ملوظفي الدولة«.
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 القيام بدراسة و بحث عدد 24 � هيكل تنظيمي واعداد الدراسات اخلاصة 
بعدد 11 هيكل تنظيمي معروضة على مجلس اخلدمة املدنية.


 � اجناز مشروع حتديث بطاقات الوصف الوظيفي اخلاصة بوزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة-  وزارة التربية - بلدية الكويت و غيرهما .


الثالثة من املشروع تبسيط االجــراءات و تطوير  املرحلة  االنتهاء من   � 
اخلدمات لدى كل من وزارة الصحة و وزارة التربية ووزارة الكهرباء و 


املاء.
 � قام مركز تنمية املوارد البشرية بتصميم اخلطة التدريبية وما حتتويه 
على  اشتملت اخلطة  وقــد  تدريبية،  نــدوات  و  وورش عمل  برامج  من 
عدد من البرامج األساسية يتراوح ما بني 125 – 130 برنامجا تدريبيا 
شارك بها حوالي 1240 متدربا من مختلف املستويات الوظيفية ) الفئة 
الفئة  الفئة التنفيذية –  الفئة اإلشرافية –  الفئة الوسطى –  العليا – 


التخصصية – املعينني اجلدد (
اجناز دراسة استشارية حول »االجتاهات االدارية احلديثة إلصالح و  � 
تطوير أعمال ادارة احلكومة« ودراسة استشارية حول » تصميم نظام 


إلدارة اجلودة الشاملة باجلهات احلكومية .


ثالثا: قطاع الشؤون القانونية :
( تظلم وبلغ عدد  بلغ عدد التظلمات الواردة من اجلهات احلكومية )1287 �
الشكاوي )478( شكوى حيث بلغ اجمالي عدد املعامالت و التظلمات 


والشكاوي الواردة الى املكتب )1765(.
معاملة   ) � 30539( والــرأي   الفتوى  إلدارة  الــواردة  املعامالت  عدد  بلغ 


والصادرة )36617( معاملة خالل عام 2014م .
عام  اخلــدمــة  نهاية  مــكــافــأة  املستحقني  مــن  معاملة   ) � 2489( اجنـــاز 


2014م 
امتام اجراءات التعيني و اجناز تعديل األوضاع الوظيفية للحصول على  � 
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احتساب  و  اجلنسية  على  للحصول  األوضــاع  تسوية  و  عليا  مؤهالت 
خبرات و تقييم الدورات اخلاصة و عددهم )14557( .


رابعا : قطاع البعثات و تسجيل القوى العاملة :
 ) بلغ عدد املسجلني لدى الشرطة )1976( - واجليش )2200 �


من  الفترة  خــالل  االجمالي  العدد  بلغ  احلكومية  للوظائف  التسجيل  � 
2014/1/1 حتى 2014/12/31 هو )18226(.


التخصصات  اجــازة دراسية في مختلف  أكثر من 770 � موظف   ايفاد 
سواء داخل الكويت أو خارجها  ومتابعة أكثر من 3500 موفد مستمر


ايفاد عدد )404 ( في بعثات دراسية ) دراسات عليا ( للعام 2015/2014 � 
مقسمة بناءا على دول االيفاد و نوع اخلطة  ) خارجية – محلية (


الــعــربــي فــي التخصصات  ( مــوفــد جلــامــعــة اخلــلــيــج  ايــفــاد عـــدد )51 �
املختلفة 


احلكومية  اجلــهــات  مختلف  فــي  املــوظــفــني  طلبات  بحث  و  املــوافــقــة  � 
الراغبني بإجازة أداء امتحان مبعدل )35-40( طلب باليوم خالل العام 


.2015/2014
( موظف من اجلهات احلكومية بالدورات التدريبية  ايفاد حوالي )950 �


الفنية بالبالد العربية و األجنبية في مجاالت متعددة .
تدريبية  بــدورات  مالي  و  قانوني  مدير  و  قيادي   ) � 170( حوالي  ايفاد 


تعاقدية باخلارج .
التنسيق من مكتب اخلدمة املدنية ترتب عليه موافقة املجلس على زيادة  � 
مخصصات الدورات التدريبية عن الشهر األول من الدورة بواقع 180 
د.ك يوميا للمشاركة بدال من 120 د.ك يوميا اعتبارا من 2014/4/1.


خامسا : قطاع شؤون مراقبي شؤون التوظيف
عدد  وتصحيح  احلكومية  باجلهات  املخالفات  من   ) � 962( عدد  رصد 
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)63( وجاري العمل على تصحيح باقي املخالفات .
( مالحظة بوزارة الدولة املختلفة . مت رصد عدد )2670 �


التي  باملالحظات  سنوية  نصف  دوريــة  بتقارير  الــوزراء  مجلس  تزويد  � 
بدأها مراقبي شؤون التوظيف في اجلهات احلكومية .


عن  سنوية  ربــع  دوريـــة  بتقارير  احلكومي  األداء  متابعة  جهاز  تــزويــد  � 
الــتــي مت رصــدهــا فــي اجلهات  مــالحــظــات مــراقــبــي شـــؤون التوظيف 


احلكومية 


املـــؤرخ بتاريخ   ) ـــوزراء رقــم )553/ثــالــثــا/2008 � ال تفعيل قــرار مجلس 
التي  احلكومية  اجلهات  مع  دوريــة  لقاءات  عقد  بشأن   2008/5/19


لديها مخالفات متكررة.


سادسا: قطاع الشؤون املالية و االدارية :


كافة  مــن  احلكومية  اجلــهــات  احــتــيــاجــات   ) � 19400( عــدد  ادخـــال  مت 
التخصصات املطلوبة و ذلك لنظام التوظيف املركزي بالديوان .


و  الديوان  لدى  املركزي  التوظيف  بنظام  املسجلني  الكويتيني  تعيينات  � 
الذين مت ترشيحهم للجهات احلكومية وفقا آللية الترشيح املعمول بها 


من هذا العام عدد )11143( معاملة .
. ) تعديل أوضاع املوظفني الكويتيني املوجودين باخلدمة عدد )4900 �


( معاملة و معظمها نظام تعاقد  تعيينات الغير كويتيني بواقع )12000 �
بوزارة الصحة و األوقاف و الشؤون االسالمية .


تظلم  بشأن  الديوان  رئيس  استفسارات  من  معاملة   ) � 800( على  الرد 
بعض املوظفني العاملني بالدولة و االستفسارات التي تطلبها اجلهات 
احلكومية من ديوان اخلدمة املدنية عن احلاالت الوظيفية العاملة بهذه 


اجلهات.
مراقبي شؤون  ادارة  من  احملولة  املوضوعات  من  معاملة   ) � 300( عدد 
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التوظيف و املرتبطة بتطبيق بقرار مجلس اخلدمة املدنية ) 2006/25( 
العاملني باجلهات احلكومية .


و  املراجعة  مكتب  من  احملولة  املوضوعات  من  معاملة   ) � 1100  ( عدد 
الدراسات القانونية و مكتب شؤون مجلس اخلدمة املدنية فيما يتعلق 
في استفسارات اجلهات احلكومية و أعضاء مجلس األمة و الشكاوي 
املقدمة من املوظفني و بحث القضايا املرفوعة من قبل املوظفني على 


جهات عملهم و صدر بشأنها حكم قضائي نافذ .
اقرار مزايا مالية ملوظفي بعض اجلهات  ( معاملة لدراسة  عدد )200 �


احلكومية ) بدل خطر / بدل عدوى / بدل أعمال شاقة .....( .
الفترات  عن  األول  الباب  ميزانية  تنفيذ  ملتابعة  معاملة   ) � 150( عــدد 


الواقعة في السنة امليالدية 2014 .
( بحث ميداني للموضوعات التي ترد من اجلهات احلكومية  عدد )200 �
بشأن طلب اقرار بدل خطر أو بدل ضوضاء أو عدوى أو بدل تلوث لبعض 
العاملي في مراكز العمل املختلفة بهذه جلهات و ذلك بعد صدور قرار 


مجلس اخلدمة املدنية و بشأن الكوادر املالية للموظفني الكويتيني.
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شركة املشروعات 
السياحية 
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شركة املشروعات السياحية 
مسابقة الـحداق : 


اقيم بنادي الفحيحيل البحري أحد مرافق شركة املشروعات السياحية والتي 
نظمها أعضاء النادي حملبي وعشاق هواية صيد السمك، وتأتي هذه املسابقة 
من األنشطة التي قام بتنفيذها األعضاء حتى يكون هناك تفاعل بني األعضاء 
وقد قامت اللجنة املنظمة للمسابقة بفحص ووزن األسماك و إعالن النتائج 
الهاجري  محمد  الفحيحيل  نادي  مبشرف  متمثلة  املشروعات  شركة  وقامت 


بتقدمي دروع تذكارية لرئيس وأعضاء اللجنة املنظمة.
سيسمي ستريت :







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)288(


2015 - 2014


أقيمت عروض أملو وأصدقاؤه في صالة التزلج الكبرى عروض شيقه و مميزة 
أملو  بشخصيات  ارتبطوا  والذين  األطفال  اعجاب  على  العروض  حــازت  وقد 
وأصدقاؤه أيي وكادابي وبيج بيرد وآرني وجميع أصدقائهم الذين حضروا إلى 


الكويت ملشاركة األطفال حبهم للموسيقى .
بطولة هوكي اجلليد :


من  هادفة  اجلليد  لهوكي  الثالثة  اخلليج  بطولة  التزلج  صالة  في  اقيمت 
استضافة هذه البطولة تطوير اللعبة في الدول اخلليجية ونشرها بني أوساط 


الشباب.
عروض فريق ستومب العاملي :
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ضمن األنشطة والفعاليات املختلفة التي تقدمها شركة املشروعات السياحية 
فريق  قدمها  مذهلة  فنية  عــروض  التزلج  نظمت صالة  مرافقها  مختلف  في 
ستومب العاملي على مسرح صالة التزلج اشتملت العروض على مزيج سحري 
من االستعراض على انغام االيقاع الغربي من خالل مسرحية كوميدية استخدم 
خاللها الفريق كافة أنواع االستعراضات على وقع الطبول كما استخدمت كافة 


التجهيزات الصوتية والضوئية ضمن مواصفات عاملية.
مشاركة شركة املشروعات السياحية في معرض سوق الكويت للسفر:


شاركت شركة املشروعات السياحية برعاية ماسية في معرض سوق السفر 
املنظم من قبل شركة ليدرز جروب لتنظيم املعارض حتت رعاية وزير االعالم 
الدولة لشؤون الشباب و بحضور وكيل وزارة اإلعــالم صالح منصور  و وزير 
املباركي فشركة املشروعات السياحية تشارك في املعرض إمياناً منها بالتعاون 
و  املعرض  زوار  مع  تواصاًل  و  املعارض  هذه  ملثل  املنظمة  اجلهات  مع  املثمر 
رواد مرافق شركة املشروعات السياحيةوتأتي هذه املشاركة من واقع اهتمامها 
املواطنني  من  الكرمي  املميزة جلمهورها  لتقدمي اخلدمات  ومرتاديها  بزوارها 


واملقيمني.
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الهيئة العامة
لشؤون القصر
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الهيئة العامة لشؤون القصر
ان اخلدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون القصر باإلضافة لألنشطة 
والفعاليات التي تقوم بها ، فقد متيزت  برعاية القّصر واملشمولني برعايتها 
و رفع املستوى املعيشي لهم منذ تولي الهيئة الوصايا عليهم حتى بلوغهم سن 


الرشد .
بها  شاركت  التي  والفعاليات  قدمتها  التي  اخلدمات  لكم  نوجز  يلي  وفيما 


الهيئة : 
> املوقع االلكتروني للهيئة :


تطور  مدى  تعكس  التي  الواجهات  أهم  أحد  للهيئة  االلكتروني  املوقع  يعد 
العمل فيها وخصوصاً في مجال اإلدارة ورعاية القّصر، كما يساهم في نقل 
صورة متكاملة حولها بشكل عام وعن العاملني بها وعناوين الفروع اخلارجية 
واخلدمات املتنوعة والفريدة التي تقدمها للمشمولني برعايتها على املستوى 


احمللي واإلقليمي والعاملي.
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مساعدات الترميم:


العقارات  وترميم  الصيانة  أعمال  وتنفيذ  اإلشـــراف  مبهمة  الهيئة  قامت 
السكنية واالستثمارية واحلفاظ عليها، والعائدة جميعها أو جزءاً منها للقّصر 
واملشمولني برعاية الهيئة، حيث بلغ عدد املعامالت التي مت تنفيذها كمساعدات 


أعمال الترميم )688 معاملة(.
مساعدات التأثيث:


والذين  برعايتها  واملشمولني  القّصر  لتأثيث سكن  الهيئة مساعدات  قدمت 
تنطبق عليهم ضوابط وشروط املساعدات .


مساعدات عالجية:


تقدم الهيئة مساعدات طبية منها دفع رسوم العالج باخلارج اذا ما استدعى 
األمر ذلك وأيضا شراء أجهزة طبية للقّصر واملشمولني برعاية الهيئة، وذلك 


حسب ضوابط وشروط املساعدات.
مساعدات دراسية:


 ، تقوم الهيئة بدفع الرسوم الدراسية للقاصر داخل أو خارج دولة الكويت 
وذلك بعد عرض ودراسة كل حالة من قبل جلنة اخلدمة االجتماعية.


 املساعدات الدورية:


الهيئة مساعدات دورية كل ثالثة شهور للقّصر الذين تنطبق عليهم  وفرت 
بنود املساعدات. 


دروس التقوية:


لتحقيق  ضماناً  وذلــك  للقّصر  التعليمي  املستوى  رفع  على  الهيئة  حرصت 
من خالل  التقوية  دروس  تقدمي  إلى  الهيئة  دأبــت  حيث  لهم  أفضل  مستقبل 


جمعية املعلمني.
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احلقيبة املدرسية:


سعت الهيئة العامة لشئون القّصر قبل بداية كل عام دراسي جديد على توزيع 
حقيبة مدرسية حتتوي على جميع األدوات املدرسية األساسية على القّصر، 
وذلك دعماً منها لهم ولتحسني مستواهم العلمي خلدمة وطنهم، ولقد استفاد 


منها عدد )2000( قاصر.
احلج والعمرة:


تلبيًة  واألرامــل  للقّصر  والعمرة  احلج  إلى  رحلة  سنة  كل  في  الهيئة  تنظم 
للواجب الديني، حيث يستفيد منها جميع القّصر واملشمولني بالرعاية.


املؤونة الرمضانية:


ومن ضمن باقة خدماتها الرعوية املقدمة ألبنائها تقوم الهيئة بتوزيع كوبونات 
املؤونة الرمضانية للمستحقني من أسر القّصر واملشمولني برعاية الهيئة مع 
عدد  املساعدات  هــذه  من  استفاد  حيث  املــبــارك،  رمضان  شهر  حلول  قــرب 


)1600( قاصر .
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مساعدات شراء وتصليح سيارة:


التي حتتاجها،  الهيئة بتقدمي مساعدات شراء وتصليح سيارة لألسر  تقوم 
وقد استفاد من هذه املساعدات )46( قاصر.


جلنة اخلدمة االجتماعية:


تقوم  اإلدارة،  التابعة ملجلس  االجتماعية  اللجنة  منبثقة من  هي جلنة  � 
باالجتماع كل شهر وتختص بتقدمي عدد من املساعدات املالية لألسر 
املشمولة بالرعاية بهدف تغطية احتياجاتهم، بحيث تقوم بدراسة كل 


حالة على حدى للنظر في استحقاقها لهذه املساعدات من عدمها.
األنشطة و الفعاليات التي أقامتها الهيئة :


الترفيهية- املدينة  تنظيم فعاليات ترفيهية للقصر ) منتزه الشعب –  �
مرح الند(.


تنظيم يوم صحي خاص بفحص السكر للموظفني . � 
النسائية في  اليوم املفتوح للقصر الذي أقامته اجلمعية  املشاركة في  � 


املدينة الترفيهية . 
تكرمي القاصر املتفوق واملوظف املثالي . � 
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األمانة العامة لألوقاف 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)298(


2015 - 2014







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)299(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


األمانة العامة لألوقاف


> امللتقى الوقفي احلادي والعشرون


 �عقد امللتقى الوقفي احلادي والعشرون حتت رعاية الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح وبحضور معالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد/ 
برعاية  النبوية  )السيرة  الصانع، وذلك حتت شعار  يعقوب عبد احملسن 
كورت  ماريوت  فندق  2014فــي  ديسمبر   22-21 من  الفترة  في  وقفية(، 
يارد- قاعة الراية، كما مت اجناز كافة اجلوانب اإلعالمية الالزمة للملتقى 
والتنمية  اإلعــالم  وإدارة  العلمية  والفرق  التحضيرية  اللجنة  طريق  عن 
الوقفية، وذلك كاملعرض املصاحب للملتقى واملطبوعات كما مت تنفيذ فيلم 
خاص بامللتقى، ومت إجناز جميع اجلوانب اإلعالمية الالزمة للملتقى عن 
طريق اللجنة التحضيرية والفرق العاملة وإدارة اإلعالم والتنمية الوقفية 
إلى جناح األمانة والذي احتوى على لوحات تصميم املجمع باإلضافة إلى 


ركن غذاء الرسول.
 �فوز األمني العام بجائزة الشارقة للعمل التطوعي واإلنساني.


مت إصدار طوابع بريدية مبناسبة مرور 20 � عام على انشاء األمانة العامة 
لألوقاف.







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)300(


2015 - 2014


إذاعة  العامة لألوقاف في عشرين عاما في  األمانة  برنامج  وبث   �تنفيذ 
القرآن الكرمي يوميا خالل الفترة من 1-20 رمضان 1434ه.


 �عقد عدة أنشطة ملوظفي االمانة )إقامة محاضرة فضل السيرة النبوية 
األمانة-  وموظفات  ملوظفي  العمرة  رحلة  -إقامة  املطوع  دانة  للحاضرة 
وإجابة  للموظفني  اخلدمات  بعض  لتقدمي  وذلــك  بوبيان  بنك  استضافة 


استفساراتهم حول خدمات البنك( 
 �استكمال احلملة اإلعالمية التسويقية أنا واقف.


 �انطالق املؤمتر العاملي للتوحد الرابع.
التربية  كتاب  )اصــدار   : اإلعالمية  اإلصـــدارات  من  مجموعة  تنفيذ   �مت 
الوقفية - اعتماد تصميم املسكوكة التذكارية مبناسبة مرور 20 عاما على 
انشاء األمانة العامة لألوقاف من بنك الكويت املركزي- اعتماد تصميم 
لعبة تثقيفية عن الوقف بعنوان “ثمار الوقف”- اصدار النشرة الداخلية 
حقائق  االسالمي  الوقف  كتاب  طباعة  الوقفي-  مجلة  اصــدار  )امانة(- 
مضيئة - اعادة طباعة كتاب الوقف االسالمي فنون ادارته والدعوة اليه 
العشرينيات -  إعــادة طباعة كتاب  الفقهية -  الضوابط  - طباعة كتيب 


طباعة بوستر البشائر النبوية - اصدار رزنامة البشائر النبوية.
 �إقامة لقاء اعالمي للسيد األمني العام مع الصحافيني في إطار التواصل 


االعالمي مع املؤسسات الصحفية.
استقطاب أوقاف عقارية جديدة بقيمة )905.00 � د.ك( فقط 


استقطاب أوقاف نقدية جديدة محصلة بقيمة )431841 � د.ك( .
 � إطالق احلملة اإلعالمية التسويقية )أوقف وين ماكنت(.


 �مت نشر اإلعالنات التسويقية في املجالت واملطبوعات.
 �استقبال الواقفني بقاعة العطاء والرد على استفساراتهم وعمل وقفياتهم 


وفق اإلجراءات املتبعة.
 - اإلماراتي  الكويتي  امللتقى  إقامة   - فرنسا  في  املسلمني  ملتقى   �إقامة 
املشاركة   - االستقالل  معرض  إقامة   - العربي  اإلعالمي  امللتقى  إقامة 
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مبعرض كويتي وافتخر- إقامة امللتقى اإلعالمي الكويتي البحريني.
كواالملبور  املاليزية  بالعاصمة  الرابعة  أوقــاف  ملجلة  الدولية  الندوة   �عقد 
حتت عنوان »حوكمة الوقف«، وذلك من 11 حتى 12 مارس، بالتعاون مع 


اجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا، والبنك اإلسالمي للتنمية. 
امللكية  حقوق  بعنوان  الوقف  مجال  في  )دكــتــوراه(  جامعية  رسالة   �نشر 


الفكرية )دراسة فقهية مقارنة( للدكتور محمد مصطفى الشقيري.
دعم عدد 4 � طالب جدد للدراسات العليا الذين يعدون رسائلهم اجلامعية 
في مجال الوقف من خالل برنامج دعم طلبة الدراسات العليا في مجال 


الوقف.
واالستثمار/مؤسسة  اخلــيــري-اإلدارة  للعمل  عصرية  رؤية  � “ نــدوة  عقد 
 28-27 من  الفترة  في  )ميلوز(  فرنسا  جمهورية  في  منوذجا”  الوقف 
ديسمبر 2014م، بالتعاون مع رابطة مسلمي األلزاس، واملعهد اإلسالمي 


للبحوث والتدريب.
 �إطـــالق الــقــانــون االســتــرشــادي للوقف، وذلـــك فــي يــوم األربــعــاء املوافق 
الدول  بني  والتواصل  التكامل  في حتقيق  يسهم  والــذي   ،2014/11/12


اإلسالمية في مجال تشريع الوقف.
 �إقامة مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال ومسابقة األبحاث 


الدولية.
لتأليف قصص  الدولية  الكويت  الفائزة مبسابقة  طباعة عدد 3 � قصص 


األطفال في مجال الوقف والعمل اخليري والتطوعي.
السقاف  محمد  أحمد  السيد/  بــإســم:  موقوفتني  مكتبتني   �استقطاب 


والسيد/ حمد محمد السعيدان.
( مصدر معلوماتي ومكتبة ماما أنيسة  تزويد مكتبة علوم الوقف بعدد )578 �


بعدد )47( قصة ووسيلة تعليمية.
- إقامة ملتقى كبار الواقفني في فندق راديسون بلو خالل الفترة من 14 �


15يناير 2015.
 �إقامة امللتقى اجلعفري اخلامس في فندق الريجنسي وذلك خالل الفترة 
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من 29-31 مارس 2015.
 �إقامة مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده حتت رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
تدريبية  دورة  العام عقد  لهذا  باملسابقة  استجد  وما  ورعــاه،  الله  حفظه 
للمحكمني واحملكمات املشاركني بالتصفيات النهائية للمسابقة العتمادهم 
كمحكم مبسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي و جتويده كنوع من 
عبد  الشيخ  اشــراف  واحملكمات حتت  احملكمني  بني  والتنافس  التحفيز 


الرحمن احلشاش نائب رئيس اللجنة الدائمة للمسابقة.
قام مركز إصالح ذات البني باستقبال 206 � حالة وقد توزعت هذه احلاالت 


على مختلف اخلدمات.
والطفولة  ونفسيه  اجتماعية  ملشاكل  استشاره  اإلستماع 956 �  مركز  قدم 
وضغوط  االجتماعية  والتنشئة  والقانونية  واملالية  والصحية  واملراهقة 
استشاري  قدمها  باملركز  للعاملني  دورات  بإقامة  املركز  قام  كما  العمل 


املركز.
 �مت تفعيل احلساب اخلاص مبركز الرؤية على موقع التواصل االجتماعي 
 )  @al_rouya( الرؤية   مركز  اسم  حتت  واالنستقرام   )  twitter(
املستفيدة  الفئات  خدماته،   ، )أهــدافــه  باملركز  التعريف  خالله  من  يتم 
منه ، مواعيد العمل ..الخ( الى جانب التواصل مع اجلمهور والرد على 


استفساراتهم.
 �اصــدار سلسلة تربية األبناء والتي تهدف إلى توعية أفــراد األســرة نحو 


كيفية التعامل مع األبناء واملساهمة في تطوير العملية التربوية.
كانت  حيث  بنغالديش  جمهورية  في  املكفوفني  لرعاية  برنامج  عمل   �مت 
اجلهة املشرفة على ذلك هو معهد حضرة محمد صلَّ الله عليه وسلم في 


جمهورية بنغالديش.
 �دعم مشروع متطلبات الصيانة واملراقبة واحلفاظ على مقتنيات متحف 


بيت العثمان.
 �تقدمي مساعدات ودعم للطلبة في املرحلة اجلامعية والطلبة غير العرب 


في املدارس غير العربية.
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وكالة األنباء الكويتية
)كونا(
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وكالة االنباء الكويتية »كونا« 


> قمة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية )35(


اكتوبر عام 1976م مهمة  السادس من  بقانون  رقم 20 في  املرسوم  صدر 
 . واخلــارج  الكويت  في  االنباء  وجمع  استقاء  في  كونا  الكويتية  االنباء  وكالة 
ما  وكل  والتصريحات  والبيانات  واألبحاث  الدراسات  وإعداد  املقاالت  وكتابة 
يتعلق باألخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية والتجارية 
الداخلية واخلارجية . وتوزيعها ونشرها في الكويت وخارجها وفق االسس التي 


يقرها مجلس االدارة . 
وهي  ذلك احلني  ومنذ  1976م  مــارس   11 في  عملها  الوكالة  مارست  وقد 


تسعى بجد ألداء مهامها وااللتزام برسالتها 
اوال : مكتب التخطيط والتنمية :


وحدة التدريب :


قام املكتب بتنفيذ دورات غير اعالمية فردية وجماعية داخل وخارج الكويت 
للعاملني بالوكالة . حيث بلغ عدد البرامج لهذه السنه ) 82( شارك فيها ) 180( 
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موظفا كما قام املكتب بتنفيذ مشروع برنامج عمل احلكومة ) تطوير القيادات 
 )14( السنة  لهذه  التدريبية  البرامج  عدد  بلغ  حيث   ) االشرافية  والوظائف 


برنامج داخلي وخارجي شارك بها ) 48( موظف اشرافي وقيادي . 
ثانيا: مركز كونا لتطوير القدرات االعالمية :


قام املركز بتنظيم ) 30( برنامج تدريبي اعالمي داخلي و )4( دورات اعالمية 
خارجية و )4( دورات تابعة خلطة عمل احلكومة للمحررين االقتصاديني وعدد 


)1( دورة تابعة خلطة عمل احلكومة لتدريب الطلبة اجلامعيني . 
ثالثا : ادارة التسويق والعالقات العامة : 


قسم العالقات العامة :


املعارض الداخلية :


م . معرض االصدارات واملطبوعات احلكومية – يناير 2014 �
املعرض املقام على هامش املؤمتر الدولي الثاني لدعم الوضع االنساني  � 


في سوريا – يناير 2014م .
م .  املعرض املقام على هامش امللتقى االعالمي العربي – ابريل 2014 �


م. املعرض الدولي للكتاب )39( بأرض املعارض –نوفمبر 2014 �
م . املعرض املقام على هامش منتدى االجنازات – ديسمبر 2014 �


م .  معرض االستقالل )54( بارض املعارض الدولية – فبراير 2015 �
املعرض املقام على هامش املؤمتر الدولي الثالث لدعم الوضع االنساني  � 


في سوريا – مارس 2015م . 
م . املعرض املقام على هامش امللتقى االعالمي العربي – ابريل 2015 �


ابريل  معرض الكتاب املقام على هامش مؤمتر القراءة الوطني االول –  �
2015م .


معرض املشروع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصة 8 � فندق شيراتون 
الكويت – مايو 2015م .
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املعارض اخلارجية :
م كانت دولة الكويت هي  معرض القاهرة الدولي للكتاب – فبراير 2014 �


ضيف الشرف للمعرض .
( لقمة دول مجلس التعاون  معرض الصور املقام على هامش الدورة )35 �


اخلليجي في الدوحة – ديسمبر 2014م . 
م .  معرض الكويت في مصر الذي اقيم بالقاهرة – ديسمبر 2014 �
م .  معرض ومهرجان كويت السالم – امارات الوفاء – يناير 2015 �


قسم التسويق :
كونا  خدمات  تسويق  هدفها  مختلفة  مبعارض  التسويق  قسم  شــارك  � 
االخبارية وبيع االصدارات التي تنتجها الوكالة من اهم هذه املعارض 
الكويتي  امللتقى   – االستقالل  معرض   – االجنــازات  منتدى  ) معرض 
 – االتصال  وتكنولوجيا  االعــالم  وسائل  معرض   – بالقاهرة  املصري 


معرض الكتاب السنوي ( 
احلمالت االعالنية التي قام بها القسم ) حملة اعالنية عن خدمات  � 
الوكالة على وسائل النقل العام )باصات ( الكويت – حملة اعالنية عن 
خدمات الوكالة في مجلة البراق اخلاصة باخلطوط اجلوية الكويتية – 


حملة اعالنية خلدمات كونا في تلفزيون الكويت (
بنسبة  الهاتفية  االخبارية   � 120 كونا  بخدمة  املشتركني  نسبة  زيــادة 


.٪20
قسم العالقات العامة :


االتفاقيات: 


االيطالية  االنباء  وكالة  اتفاقية جديدة مع  لتوقيع  والتحضير  االعــداد  � 
انسا في شهر نوفمبر مت توقعها 2015/5/4م 
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نوفمبر  الكوبية  األنباء  )وكالة  تعاون اخباري مع  اتفاقيات  توقيع عدة  � 
2014م – وكالة االنباء الكورية مارس 2014م – وكالة االنباء االلبانية 


اكتوبر 2014م ( 
االلكترونية  ميد  مجلة  في  اشتراك  عقد  لتوقيع  والتنسيق  التحضير  � 


لالخبار االقتصادية – يناير 2015م.
االنباء  وكالة  مع  اخباري  تعاون  اتفاقية  لتحضير  والتنسيق  التحضير  � 


املكسيكية . 
      املعارض :


الفترة  في   � 53 االستقالل  معرض  في  للمشاركة  والتحضير  االعــداد 
ال )25(  العربية  للقمة  املصاحب  واملعرض  فبراير 2014م  من 13-9 


مارس.
االجتماعات واملؤمترات : 


انباء  والتحضير واملشاركة في االجتماع 18 � ملسؤولي وكاالت  االعداد 
دول مجلس التعاون اخلليجي – نوفمبر 2014م الكويت .


التنسيق مع االمانة العامة الحتاد وكاالت االنباء العربية )فانا ( للورش  � 
 – في  رويترز  طمسون  مؤسسة  مع  بالتعاون  تنظمها  التي  التدريبية 


العاصمة االردنية عمان .
التحضير واالعداد ملشاركة السيد / املدير العام في االجتماع ال 42 � 
بالبحرين–  )فانا(  العربية  االنباء  وكــاالت  الحتــاد  العمومية  للجمعية 


نوفمبر 2014م .
التحضير واالعداد ملشاركة السيد / املدير العام في معرض اكسبو ميالنو  � 


لتوقيع اتفاقية مع وكالة االنباء االيطالية – ابريل /مايو 2014م. 
مارس  العربية–  � القمة  مــؤمتــر  فــي  واملــشــاركــة  االعـــداد  و  التحضير 


2014م.
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رابعا: قطاع التحرير :


ادارة شؤون النشرة االقتصادية :
االول  للربع  بتقاريرها  النفطية  تقاريرها  االقتصادية  االدارة  اصدرت  � 
2014م والتقرير االقتصادي للنصف االول  والثاني والثالث والرابع – 


والنصف الثاني – 2014م .
مركز كونا للتصوير :


على  الوكالة  معرض  �  – للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في  املشاركة 
هامش اجتماع القمة اخلليجية – معرض منتدى االجنازات – 2014م 
 – للمانحني  � الثالث  الــدولــي  للمؤمتر  املــرافــق  املــعــرض  فــي  املــشــاركــة 
مبناسبة  الوطنية  املجمعات  في  املتنقلة  الوكالة  معارض  في  املشاركة 


االعياد الوطنية – 2015م .
مت تزويد عدد من املؤسسات حكومية وخاصة وأفراد بأكثر من ثالث  � 


آالف صورة .
مركز كونا للمعلومات واألبحاث :


قسم االبحاث : 
 � 47 بلغت  التي  والتحليالت  بالتقارير  الوكالة  نشرة  بإثراء  القسم  قام 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  القضايا  مختلف  وتناولت  تقريرا 


واملناسبات . 
كتاب اجلامعة  اصدر مركز املعلومات واألبحاث ) كتاب قائد االنسانية –  �
التقارير  وإعــداد   – العام 2013م  احداث   – العربية قضايا وحتديات 
اخلاصة بإحداث العام 2014م احمللية واخلليجية والعربية والدولية . 


قسم الكشاف :
قام القسم بتوثيق نشرة وكالة االنباء الكويتية النسخة العربية والتي مت  � 
تكشيف ما يقارب 38 الف خبر خالل عام 2014م حيث يصل معدل 


النشرة اليومي الى 100 خبر .
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اإلدارة العامة للجمارك
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االدارة العامة للجمارك 
األهداف اإلستيراجتية التى مت حتقيقها


احلفاظ على امن وسالمة سلسلة العمليات اللوجستية . � 
تأمني ظروف أفضل للنمو االقتصادي من خالل تيسير التجارة وتسهيل  � 
حركة انسياب البضائع عبر احلدود وخلق بيئة جاذبة لالستثمار دون 


االخالل بالرقابة الفعالة
اعتماد اجراءات جديدة غايتها تسهيل عمليات تخليص البضائع . � 


حتسني البنية التحتية للقطاعات اجلمركية شامال اإلنشاءات والصيانة  � 
والتجهيزات باملنافذ احلدودية و القطاعات اإلدارية .


اجلمركي  االحتـــاد  مــبــادئ  وترسيخ  التعاون  مجلس  دول  مــع  التكامل  � 
واالهتمام باالتفاقيات الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية 


إجنازات تكنولوجيـا املعلومات
التطبيقات اإللكترونية للمستودعات اجلمركية العامة. � 


التطبيقات اإللكترونية إلصدار إشعار املقاصة اإللكتروني. � 
التطبيقات اإللكترونية لتوثيق تصريح العمالت للمغادرين. � 
التطبيقات اإللكترونية حملاضر الضبط األمنية والتجارية. � 


التطبيقات اإللكترونية لتوثيق البضائع بصحبة املسافرين مبطـار الكويت  � 
الدولي و مطـار الشيخ سعد.


التطبيقات اإللكترونية إليصاالت سداد الرسوم اجلمركية  و التدقيق  � 
االلي للسجالت املالية .


التطبيقات اإللكترونية للتدقيق االلي للمطالبات بني دول مجلس التعاون  � 
اخلليجي.
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العام  التخليص  مكاتب  شئون  ملفات  إلدارة  اإللكترونية  التطبيقات  � 
واخلاص.


احلدودية  باملنافذ  الصـادر  تفتيش  و  لتوثيق  اإللكترونية  التطبيقات  � 
)الساملي والنويصيب(.


باملنفذ  الوارد  واإلفــراج عن  والتوثيق  للتصريح  اإللكترونية  التطبيقات  � 
احلدودي للنويصيب.


التطبيقات اإللكترونية للربط االلي  باملنافذ البينية مع جمارك اململكة  � 
العربية السعودية .


البترول  مؤسسة  مع  معلوماتية  ربــط  لشبكة  اإللكترونية  التطبيقات  � 
الكويتية لإلفراجات.


التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع الهيئة العامة للصناعة  � 
لشهادات إعفاء املنشآت الصناعية.


التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع وزارة الداخلية حلركة  � 
املركبـات عبر املنافذ البرية بالساملي والنويصيب.


التطبيقات اإللكترونية لشبكة ربط معلوماتية مع دول مجلس التعاون  � 
اخلليجي للتحويل املبـاشر للمطالبات.


إجنازات تكنولوجيا التفتيش
للمسح  التفتيش  بقطاعات  متخصصة  تكنولوجية  خــدمــات  تدشني  � 


اإلشعاعي باستالم و استخدام أجهزة ثابتة و متحركة
تدشني خدمات تكنولوجية متخصصة في حتليل وعد العمالت النقدية  � 


واكتشاف العمالت املزيفة
 � تدشني خدمات تكنولوجية متخصصة في عد احلبوب 


تدشني املركز األمني الرئيسي التخصصي للكالب البوليسية وتوسيع  � 
نطاق املراكز الفرعية بخدمات متكاملة باملنافذ.
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إجنازات استراتيجية وإدارية
بتواجد اجلهات احلكومية  الــوزراء مشكورا  قــرار من املجلس  اصــدار  � 
باملنافذ احلدودية واالدارات التوثيقية واخلاصة لإلفراجات اجلمركية 


وذلك لتسهيل العمل و الربط االلي لتبادل املعلومات.
تشكيل جلنة للتفاوض مع الشركة املستثمرة حول املشاكل العالقة في  � 
بالقرار  واملمدد  رقم 2014/16  الــوزاري  القرار  املزايدة مبوجب  عقد 


الوزاري رقم 2014/28 ومبوجب القرار الوزاري رقم  2014/35. 
وضع خطوات تنفيذية لتطوير منفذي العبدلي والنويصيب والساملي. � 


ضبطيات اإلدارة العامة للجمارك


في  اخفائها  عبر  املــخــدرة  الكبتاجون  حبوب  تهريب  محاولة  إحباط  � 
طبليات اخلشب اخلاصة بالبضاعة ميناء الشويخ بعدد مليون وثمامنائة 


حبة تقريبا
إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية عدد 2400 � تقريباً  علبة ميناء الشويخ.


إحباط محاولة تهريب عدد 200 � ألف حبة كبتاجون املخدرة في مخبأ 
سري في جتاويف الة البيانو الشحن اجلوي
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التقدمي  طـــاوالت  فــي  مخبأه  مــخــدرة  حبوب  تهريب  محاولة  إحــبــاط  � 
والصورة األخرى توضح احلبوب على جهاز السكنر


إلى  متجه  لوافد  أمريكي  دوالر  ونصف  مليون  تهريب  محاولة  إحباط  � 
العراق.


إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عبر أهواز الضغط  مليون حبة  � 
مخدرة تقريباً.


من احلشيش 142 �  كمية ضخمة  العبدلي  منفذ  رجال جمارك  ضبط 
كيلو تقريباً  وعدد  100 ألف حبة مخدرة تقريباً مخبأة بداخل صندوق 


األمتعة اخلاص بباص نقل عام.
ضبط عدد 3000 � تقريباً زجاجة خمر مخبأة في حاوية قادمة على أنها 


حاوية فواكه.
ضبط عدد 4872 � زجاجة خمر تقريباً قادمة على أنها اثاث شخصي 
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وقد كانت مخبأه باجلزء األخير من احلاوية وذلك في ميناء الشويخ.
إحباط محاولت تهريب 250 � ألف حبة مخدرة مخبأة في مساطر اخلام 


وذلك في مراقبة الشحن اجلوي.
االحصائية النصف سنوية لضبطيات اإلدارة العامة للجمارك
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الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية 
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الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مشروع البطاقة املدنية الذكية


الذكية  املدنية  البطاقة  إصــدار  1 .
للمواطنني : 


قامت الهيئة بإصدار وتوزيع البطاقة 
عدد ويبلغ  للمواطنني  الــذكــيــة  املــدنــيــة 


املواطنني الذين بحوزتهم بطاقة ذكية بتلك اللحظة  1.257.614 متثل نسبة 
98.6 ٪ من اجمالي املواطنني والذي يبلغ عددهم حالياً 1.275.857 نسمه 


إصدار البطاقة املدنية الذكية للوافدين  : 2 .
يبلغ عدد البطاقات الذكية بحوزة الوافدين بتلك اللحظة1.840.821بطاقة 
التعاون  مدنية ذكية ويشمل من يعامل معاملة الكويتي ومواطني دول مجلس 
اخلليجي والعاملني بالقطاع احلكومي مادة )17( والعاملني بالقطاع اخلاص 
مادة )18( وااللتحاق بعائل مادة )22( وذلك بنسبة 89.2٪ من اجمالي عدد 


الوافدين بتلك الفئات والذي يبلغ عددهم 2.062.841 نسمة .
إصدار البطاقة البالستيكية بدون شريحة للعمالة املنزليـة : 3 .


مت إصدار عدد 445.998 بطاقة مدنية جديدة للوافدين من حملة اإلقامة 
نسمة    552.588 يبلغ  الــذي  عددهم  اجمالي  من   ٪80.7 بنسبة   )20( مــادة 
مواصفات  لها  بــأن  البطاقة  هــذه  وتتميز   ، في حكمهم  ومــن  اخلــدم  وتشمل 
شريحة  على  حتتوي  ال  أنها  غير  للوافدين  الصادرة  الذكية  املدنية  البطاقة 


الكترونية.
امللف الصحي :


العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  لــدول  التوجيهية  اللجنة  أقــرت  � 
باجتماعها العاشر املنعقد بدولة الكويت خالل الفترة من 21-22 أكتوبر 
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2014 على تأجيل مناقشة البيانات الصحية التي ميكن تضمينها في 
البطاقة املدنية الذكية حتى يتم االطالع إلى ما توصل إليه املكتب الفني  
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون  حول تنفيذ توصيات الفريق 


الفني في اجتماعه الذي عقد يومي 16-17 أبريل 2014.  


 االعتداد بالبطاقة املدنية الذكية ملواطني دول مجلس التعاون
-2/2012( رقم  باجتماعه  املتخذ   )466( رقم  ــوزراء  ال مجلس  قــرار  صدر 
21( املنعقد بتاريخ 2012/4/22 بشأن استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية 
ملجلس  األعلى  املجلس  لقرار  تنفيذاً  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  ملواطني 
التعاون اخلليجي بشأن االعتداد بالبطاقة املدنية الذكية ملواطني دول مجلس 


التعاون . 
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )194( بتكليف الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مبخاطبة كافة الوزارات واجلهات احلكومية بشأن مدى التزامها والتزام 


جهات القطاع اخلاص اخلاضعة إلشرافها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء .


التوسع في استخدامات البطاقة املدنية الذكية
السحب اآللي للمبالغ النقدية باستخدام البطاقة املدنية الذكية:


البطاقة  باستخدام  النقدية  للمبالغ  اآللــي  السحب  خدمة  بوبيان  بنك  أطلق 
في  نوعها  من  األولــى  اخلدمة  تعتبر  وهي  الهيئة  مع  بالتعاون  الذكية  املدنية 
منطقة الشرق األوسط . وأن هذه اخلدمة تتيح لعمالء البنك إمكانية سحب 
مبالغ نقدية من أجهزة السحب اآللي اخلاصة بالبنك دون استخدام البطاقة 
املصرفية وتتسم بأعلى معايير األمان واحلماية واحلفاظ على سرية املعلومات 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)323(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


بتاريخ 2009/6/22  الــوزراء رقم )506(  تنفيذ قرار مجلس  إطار  وذلك في 
للمعلومات  العامة  الهيئة  بالتنسيق مع  املعنية  والذي نص »على حث اجلهات 
املدنية في شأن تفعيل استخدامات البطاقة الذكية وحتقيق االستفادة القصوى 


منها « . 
PKI مشروع البنية التحتية للمفتاح العام


حرصاً من الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي احلديث في تقدمي خدماتها 
قامت ببناء البنية التحتية للمفتاح العام ROOT OF Kuwait PKI( PKI( إلصدار 
الهويات والتواقيع االلكترونية لتأمني التعامل اآلمن واملوثوق لكافة انواع املعامالت 
االلكترونية التي تتطلب وجود نظام آمن ومعتمد يقوم بعملية التوثيق والتشفير 
واحلماية  األمــان  معايير  بأعلى  االلكترونية  واملراسالت  واملعامالت  لألفراد 
واحلفاظ على سرية املعلومات وتعمل الهيئة على توقيع وتوريد مليون شهادة 
الشهادات  إصــدار  في  الستخدامها  االلكترونية   بالشريحة  خاصة  رقمية 


االلكترونية .
مشروع التصديق والتوقيع االلكتروني 


حرصت الهيئة على توسعة نطاق استخدام البطاقة املدنية الذكية وال يقتصر 
دورها كوسيلة للتعرف على  الهوية الشخصية وخاصة بعد تطوير البنية التحتية 
للمفتاح العام PKI لتوثيق وتأمني البيانات املسجلة على الشريحة االلكترونية 
والتوقيع  التصديق  مشروع  بإجناز  الهيئة  قامت  الذكية   املدنية  البطاقة  في 


االلكتروني إلصدار الشهادات االلكترونية . 
كما قامت الهيئة بإطالق حملة إعالمية للمشروع . وجاري العمل بالتنسيق مع 
اجلهة املختصة لوضع الضوابط التي أشار إليها قانون التعامالت االلكترونية 


بوابه التصديق االلكتروني
انتهت الهيئة من تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع بوابة التصديق االلكتروني 
للتحقق اآلمن من هوية املستخدم قبل احلصول على اخلدمة  وذلك حفاظاً 
على أسرار وخصوصية األفراد وذلك من خالل الشهادات االلكترونية املوجودة 


في الشريحة االلكترونية للبطاقة الذكية . 
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مشروع التصديق االلكتروني اخلليجي
اخلاصة  األنظمة  تطوير  بعرض  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  قامت 
التعاون  لدول مجلس  التوجيهية  اللجنة  على  اخلليجي  اإللكتروني  بالتصديق 


الذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة 2014/10/22-21 . 
االجتماع  في  اخلليجية  االلكترونية  للحكومة  التنفيذية  اللجنة  ناقشت  كما 
الرابع عشر الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 2014/11/24 عدداً من املشاريع 


اخلاصة باحلكومة االلكترونية منها مشروع الشبكة اخلليجية املوحدة.
بيانات  وحتديث  لتطوير  اجلغرافية  للمعلومات  اآللــي  النظام  مشروع 


GIS نظام العناوين واملباني واخلرائط
ضمن سعى الهيئة لتوسيع  نطاق استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لدى 
الهيئة من قبل اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم 1/10  فقد قامت الهيئة بتوفير خدمات نظم املعلومات اجلغرافية بعدة 
اجلهات  احتياجات  حسب  اجلهات  مختلف  احتياجات  لتلبية  وذلــك  أشكال 


واستخداماتها حيث وفرت الهيئة هذه اخلدمة على األشكال التالية:
. – Online GIS Service خريطة األساس لدولة الكويت على شكل


توفير البيانات اإلحصائية على خرائط نظم املعلومات اجلغرافية على  – 
. Online  GIS Service شكل


توفير واجهات وآليات استخدام امكانية االستفسار على بيانات العناوين  – 
على  اإلمكانيات  هــذه  اضــافــة  األخـــرى  للجهات  يتيح  بشكل  واجلــهــات 


التطبيقات اخلاصة بها 
توفير خدمة استضافة البيانات اجلغرافية للجهات احلكومية واخلاصة  – 
األخرى والتي ترغب في عرض بياناتها على تطبيقات الهيئة كبرنامج 


كويت فايندر.
املعلومات  نظم  تستخدم  التي  واخلــاصــة  احلكومية  اجلهات  عــدد  بلغ  – 
اجلغرافية املقدمة من الهيئة أكثر من 13 جهة مع األخذ بعني االعتبار أن 
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العديد من هذه اجلهات تستخدمها في أكثر من مكتب  أو إدارة خاصة 
بها ، حيث من اجلدير بالذكر أن وزارة العدل من خالل إدارة التنفيذ 
القضائي واإلعالن تقوم باستخدامها في كل اماكنها املوزعة على مختلف 


محافظات ومناطق دولة الكويت وذلك استشعاراً للفائدة منها .
مؤمتر  فــي  واالفــتــتــاحــي  الرئيسي  املــوضــوع  لتكون  الهيئة   اختيار  مت  – 
والذي  وافريقيا  األوسط  للشرق  املعلومات اجلغرافية  نظم  مستخدمي 
نظمته  شركة esri العاملية  والذي مت اقامته في دولة الكويت ألول مره 
في شهر أكتوبر 2014 وحضره ما يزيد عن 1000 شخص ، وقد قامت 
الهيئة بتزويد بيانات نظم املعلومات اجلغرافية لعدة جهات منها الهيئة 
العامة للصناعة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية 


والطوارئ الطبية. 
. )PACI GIS WORKFLOW( تطبيق حتديث إجراءات العمل


يعد تطبيق إجراءات العمل املرتكز على نظم املعلومات اجلغرافية نقلة في 
توفير خدمة أفضل للمواطن وذلك من خالل الربط بني بيانات اخلادم الرئيسي 


Mainframe  وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية واألجهزة احملمولة .


اجلهات   لتسجيل  املستغرقة  الزمنية  الفترة  لتقليل  التطبيق  يسعى  حيث 
والعناوين وتقليل اإلجراءات الورقية لعملية التسجيل


الكويت  مدينة  مناطق  على  فعلي  بشكل  التطبيق  باستخدام  الهيئة  قامت 
كمرحلة أولى  ومن ثم التوسع لتغطية 3 محافظات كمرحلة ثانية .


ازري  مستخدمي  مؤمتر  في  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  شاركت  كما 
لنظم املعلومات اجلغرافية واملقام في الواليات املتحدة األمريكية في مسابقة 
أفضل التطبيقات املعنية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية حيث شارك في 
املسابقة أكثر من 32 جمعية وجامعة أمريكية ودولية ، حيث حصلت الهيئة على 
املركز الثاني في فئة أفضل تطبيقات اإلنترنت واملركز الثاني في فئة أفضل 
 PACI( تطبيقات األجهزة الذكية من خالل مشاركتها بتطبيق إجراءات العمل


. )GIS WORKFLOW
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برنامج كويت فايندر :
عملت الهيئة على تسجيل برنامج كويت فايندر كعالمة جتارية مسجلة لدى 
وزارة التجارة والصناعة كما قامت الهيئة بإطالق النسخة التجريبية من برنامج 
)Kuwait Finder 2.0 Beta( كما حصلت الهيئة على جائزة أفضل تطبيق لألجهزة 


احملمولة في مسابقة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية من 
خالل مشاركتها في تطبيق كويت فايندر.


مشروع تطوير اخلدمات اإلحصائية املتوفرة بنظام املعلومات املدنية 
وتوفيرها  تطوير خدماتها اإلحصائية  العمل على   الهيئة ضــرورة  أدركــت   


وإطالقها عبر موقعها االلكتروني  )www.paci.gov.kw( بآلية حديثة .
كما قامت الهيئة بإنشاء وإطالق موقع جديد مخصص للتقارير اإلحصائية 
)Stat.paci.gov.kw( ميكن كافة اجلهات ذات العالقة والباحثني للحصول على 
أحدث املعلومات اإلحصائية بشكل مباشر وفوري مصحوباً بالرسومات البيانية 
مع املرونة في اختيار عناصر البحث املتعددة ، كما متكن اخلدمة اجلديدة من 
موزعة حسب  بياني  رسم  في  وعرضها  والتاريخية  الزمنية  السالسل  توفير 
هذه  تغيير  إمكانية  مع  املناطق  أو  واحملافظات  واجلنس  واألعمال  اجلنسية 
فعالة  وسيلة  اجلديد  النظام  هذا  يجعل  مما  الباحث  رغبة  حسب  العناصر 
للباحث في الرصد واملتابعة بشكل فوري ودائم للمتغيرات املطلوبة واخلاصة 


في التركيبة السكانية .


)PACI EXPRESS( مشروع نظام اإلصدار الفوري للبطاقة املدنية الذكية
في ظل إطار تطوير إجراءات العمل في الهيئة ودعماً لتطبيق مفهوم احلكومة 
االلكترونية وسرعة اجناز املعامالت وتخفيف العبء على املواطنني واختصاراً 
للوقت واجلهد في إصدار البطاقة املدنية الذكية بشكل فوري  ، قامت الهيئة 
 )PACI EXPRESS( بعد تشغيل نظام اإلصدار الفوري للبطاقة املدنية الذكية
وزيادة أجهزة اإلصدار الفوري لديها . بتجهيز وتشغيل قاعة جديدة ألجهزة 
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للهيئة مبساحة  الرئيسي  املقر  في  الذكية  املدنية  للبطاقة  الفوري  اإلصــدار 
معدل  لزيادة  وذلــك   )PACI EXPRESS( جهاز   )15( عــدد  تستوعب  162م2 
 )109.734 ( . حيث مت إصدار عدد  الذكية  املدنية  للبطاقة  اليومي  اإلنتاج 


بطاقة للمواطنني . 
حصول الهيئة على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية


اجلابر  األحمد  الشيخ/ صباح  األمير  السمو  رعاية وحضور صاحب  حتت 
الصباح حفظة الله ورعاه حفل تكرمي الفائزين في السنة الثالثة عشر جلائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بقصر بيان ، تشرف مدير عام 
الهيئة السيد / مساعد محمود العسعوسي بتكرمي صاحب السمو األمير بفوز 
الهيئة العامة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن تطبيق 


)كويت فايندر( للتطبيقات الذكية .
وحضر احلفل سمو ولي العهد الشيخ / نواف األحمد الصباح ورئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر 
األمناء  ورئيس مجلس  الدولة  في  املسئولني  وكبار   ، الــوزراء  ومعالي  املبارك 
الشيخة / عايده سالم العلي التي رحبت باحلضور وحتدثت عن أهمية اجلائزة 


في صناعة املعلوماتية ودورها في حتقيق التنمية .
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االجتماع العاشر للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية


الذكية  للبطاقة  التوجيهية  للجنة  العاشر  االجتماع  الكويت  دولــة  استضافت 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يومي 21- 22 أكتوبر 2014 برئاسة 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية متمثلة  في مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية بالوكالة ورئيس وفدها السيد / منصور أحمد املذن  ومبشاركة وفود 
من جميع الدول األعضاء واألمانة العامة ملجلس التعاون حيث أكد مدير عام 
الهيئة العامة للمعلومات املدنيـة بالوكـــالة السيد/ منصور احمد املـذن - خالل 
ترأسه االجتماع العاشر للجنة التوجيهية بدول املجلس على أهمية االستفادة 
من البطاقة املدنية الذكية ووضع تطبيقاتها في العديد من املجاالت ليستفيد 


منها جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
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الهيئة العامة للبيئة
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 الهيئة العامة للبيئة
  


رســــــمت الهيئة العامة للبيئة اســــــتراتيجية قائمة على ترســــــيخ املفاهيم البيئية 
احلديثة وادماجها بالبعد التربوي من خالل استثمار نظام التعليم بدولة الكويت 
الــــــذي يضم عددا من املناهج ذات التوجة البيئي والتي حتاكي أهمية احملافظة 
على البيئة بشتى صورها وقد قامت الهيئة العامة للبيئة باستثمار ذلك التعاون 
من خالل زيادة عدد محاضراتها مبختلف املراحل السنية مبدارس وزارة التربية 
واجلامعات اخلاصة واحلكومية اضافة الى اشتراكها بعدد كبير من الفعاليات 


التي تسلط الضوء على االهتمام بالبيئة . 
وقامت الهيئة خالل العام الدراسي بعقد نحو 190 محاضرة مبختلف املدارس 
واملشــــــاركة بنحو 90 فعالية اسهمت في ايضاح الصورة للمستفيدين من الطلبة 
والطالبــــــات حول البيئــــــة وأهميتها وكيفية احملافظة عليهــــــا من عدة منطلقات 
اجتماعيــــــة ودينيــــــة وركزت الهيئة فــــــي تواصلها مــــــع وزارة التربية على نوعية 
احملاضرات وتســــــجيلها وتوثيقها اضافة الى تشــــــكيل فرق بيئية بكل مدرســــــة 
)أصدقاء البيئة ( أو ) الشرطة البيئية ( األمر الذي كان له أبلغ األثر في حتقيق 
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اســــــتمرارية وزيادة التواصل مع املدارس وتزويدنا باألخبار واطالعنا على أهم 
املنجزات التــــــي تقوم بها املدارس وبخاصة في اســــــتثمار العمل على احلدائق 
املدرسية وتخضير الساحات الترابية وجمع مخلفات املدرسة بحاويات خاصة 


مصنفة حسب نوعية النفايات 


ومن أهم األنشـــطة التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة 
التربية :


اقامة محاضرات بيئية في املدارس احلكومية واخلاصة واملعاهد واجلامعات � 
إقامــــــة االحتفاالت باملناســــــبات البيئية احمللية واالقليميــــــة والعاملية في  � 


املدارس
عمل ورش عمل ومعارض بيئية في مختلف مدارس وزارة التربية لترسيخ  � 
املفاهيم البيئية كعملية اعادة تدوير النفايات وترشيد االستهالك والتقليل 
من اســــــتنزاف امليــــــاه على اعتبار أنهــــــا ثروة ناضبــــــة ومصدرها اخلليج 


العربي


تشــــــكيل فريق )أصدقاء البيئة ( أو العمل التطوعــــــي في املدارس للقيام  � 
بأنشطة بيئية مختلفة كاحملافظة على النظافة واالهتمام بزراعة الساحات 
الترابيــــــة وجتميــــــع النفايات الورقيــــــة لغرض إعادة تدويرهــــــا واالهتمام 


مبجتمعهم الصغير ونقل هذه الثقافة الى منازلهم
تنظيم حمالت تنظيف الشواطئ  واحلدائق العامة وحمالت توعية لرواد  � 
البر )الصحــــــراء ( خالل فترة التخييم وتقدمي مجموعة من املنشــــــورات 
والبوســــــترات التوعوية التي تدعو إلى احملافظة على التربة وكيفية عمل 


املخيم البيئي
تنظيــــــم زيارة طلبة املدارس الى مرافق الهيئــــــة العامة للبيئة مثل معرض  � 
البيئة الثابــــــت واحملميات الطبيعية واملختبــــــرات التحليلية لالطالع على 
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عمليــــــة جمع العينات وحتليلها وبعض االدارات الفنية املتخصصة بالتربة 
والهواء واملاء


مســــــابقة األبحاث العلمية البيئية التي تعممهــــــا وزارة التربية على جميع  � 
املناطق التعليمية وتتناول كل عام قضية بيئية معينة كالتصحر – االحتباس 


احلراري – الطاقة املتجددة – النفايات املنزلية وغيرها 
مسابقة املجسمات البيئية املصنوعة من النفايات كالبالستيك أو الكرتون  � 


أو املعادن والتشجيع على استخدام مواد معاد تدويرها 
عمل مســــــابقات حول أجمل مقالة بيئيــــــة أو قصة بيئية قصيرة أو أجمل  � 


صورة بيئية معبرة
أصدرت الهيئة مطبوعات تربوية مت توزيعها على مختلف املراحل السنية  � 


مبدارس وزارة التربية
اســــــتثمار التكنلوجيا احلديثة في التعاطي مع املشكالت البيئية وشرحها  � 


من خالل رسومات أو صور تتناسب مع املرحلة السنية
ومن أهم االعمال التي تقوم بها الهيئة حاليا هي تعزيز الشراكة املجتمعية  � 
وتوفيــــــر الغطاء القانوني للتجمعات الشــــــبابية الراغبة بالعمل البيئي من 
خالل اشــــــتراكهم بعدد من الفعاليات البيئية بدولــــــة الكويت اضافة الى 


دمجهم بعدد من احلمالت التطوعية 
واستقطبت الهيئة العامة للبيئة عددا من الطلبة املتميزين حيث اشتراكهم  � 
بعدد من املســــــابقات على مســــــتوى اخلليج من خالل امللتقيات الشبابية 
التــــــي تكون منظومة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وتشــــــارك 
فيهــــــا مجموعات ) خمســــــة طالب من كل دولة ( وذلــــــك لتبادل اخلبرات 
واستعراض االجنازات التي قام بها الشباب في احملافظة على البيئة وما 
هــــــي البيئة وما هي اجنح احللول لتطويرهــــــا واحملافظة عليها من خالل 


رؤيتهم 
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ادارة رصد السواحل والتصحر


ورشــــــة عمل لبناء القدرات ألعداد االستراتيجية وبرامج العمل الوطنية  � 
ملكافحــــــة التصحر بتاريــــــخ 16-17 نوفمبر  2014 مت اجناز  الورشــــــة 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للبيئة UNEP واللجنة الوطنية ملكافحة 
التصحر وجاري التنسيق واالعداد للورشة الثانية والتي تضمنت اسس 


اعداد االستراتيجية وبرامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر 
ورشــــــة عمل حقلية اعادة تأهيل النظــــــام البيئي الصحراوي في محمية  � 
الليــــــاح التي نظمها معهد الكويت لألبحــــــاث العلمية بالتعاون مع الهيئة 


العامة للبيئة بتاريخ 2014/3/5 .
االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر )17 � يونيو ( مت توثيق معلومات 
بيئية عن دراسة اجلدوى االقتصادية للنباتات الفطرية في دولة الكويت 
ومت االعالن عنها عن طريق موقع االتفاقية و عرضها باليوتيوب كاعالن 
مباشر و  بالتنسيق مع ادارة اليوتيوب بلغ عدد املطلعني و الزائرين على 
املوقع اكثر من عدد نصف مليون شــــــخص 534.000 على مستوى دولة 


الكويت ودول اخلليج العربية.
) املشاركة بيوم احلياة الفطرية لدول مجلس التعاون  )30 ديسمبر 2014 �


تقييم الوضع البيئي من خالل املسح امليداني للبيئة البرية من قبل إدارة  � 
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رصد الســــــواحل و التصحر - الهيئة العامة للبيئة خالل موسم التخييم 
2015/2014


إدارة التخطيط و تقييم املردود البيئي
 مشروع تعزيز نظام تقييم املردود البيئي في دولة الكويت بالتنسيق مع 


البنك الدولي
مت إصدار  الدليل االرشــــــادي لنظام تقييم املردود البيئي و االجتماعي  � 
فــــــي دولة الكويــــــت بالتعاون مع البنــــــك الدولي ومت التنســــــيق مع )28( 
جهــــــة حكومية والقطاع اخلاص بهدف حتســــــني كفــــــاءة وفعالية النظام 
بهدف تســــــهيل اإلجراءات للمســــــتثمر  احمللي ورفع صورة الكويت في 
احملافل الدولية حلماية البيئية وتسهيل التعامل املباشر مع االستثمارات 


األجنبية.
مت التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وتقليل اإلجراءات وتقليص الدورة  � 


املستندية للمشاريع.
مت تفعيــــــل مكتب الهيئة العامة للبيئــــــة في مركز اخلدمة املتكاملة التابع  � 


للهيئة العامة للصناعة.
مت التنســــــيق مــــــع بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بشــــــأن احلرف  � 
الصناعية التي ال تتطلب دراسة تقييم املردود البيئي وعددها 70 نشاط 


وحرفة.
مت تفعيــــــل الربط االلكتروني بــــــني الهيئة العامة للبيئــــــة والهيئة العامة  � 


للصناعة
تنظيم ورش العمل مبا يتعلق باختصاصات اإلدارة


ورشة عمل بخصوص الربط االلكتروني مع املكاتب االستشارية والهيئة  � 
العامة للصناعة خالل سبتمبر  ونوفمبر 2014


ورش العمل اخلاصة ببرنامج إدارة املشــــــاريع بالتنســــــيق مع مركز نظم  � 
املعلومات .
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رشة عمل النظرة العامة على الوضع البيئي ملشروع العقد : ه ط /140 � 
جسر الشيخ جابر االحمد الصباح 


ورشــــــة عمل تنظيم اجراءات املوافقات البيئية على املنشآت الصناعية  � 
بني الهيئة العامة للبيئة و الهيئة العامة للصناعة في يوليو 2014.


تنظيم املناطق الصناعية في دولة الكويت
قامت إدارة التخطيط وتقييم املردود البيئي ممثلة بقســــــم املشاريع الصناعية 
بتنظيــــــم توطني الصناعات القائمة واملقترحة فــــــي املناطق الصناعية في دولة 


الكويت كالتالي :
( - تنظيم منطقة أبو فطيرة - تنظيم  منطقة أمغرة الصناعية قطعة )13 �


منطقة العارضية الصناعية
مشروع تصميم وجتهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية  للقطعة  � 
)11( مبنطقة صبحان الصناعية و منطقة الشــــــدادية الصناعية بنظام 
)التصميم/ البناء( و منطقة الشعيبة الصناعية و متابعة وضع املنشآت 


في منطقة الصليبية الصناعية.
املوافقات البيئية للمشاريع :


  ) بلغ عدد املشاريع التي مت دراستها من قبل قسم املشاريع التنموية )165 �
مشروع تنموي.


بلغ عــــــدد املكاتب االستشــــــارية البيئيــــــة التي مت تقييمهــــــا و اعتمادها  � 
ومتابعتها )69( مكتب.


بلغ عدد اجلهات الرســــــمية فــــــي الدولة التي مت التنســــــيق معها ضمن  � 
برنامج الرقابة البيئية خالل عام 2014 ) 28( جهة.


بلغ عدد املشــــــاريع التي مت دراســــــتها من قبل قســــــم املشاريع الصناعية  � 
)134( مشروع صناعي.


بلغ عدد مشاريع اخلدمات و املرافق و مواقع املشاريع التي مت دراستها  � 
من قبل قسم التخطيط البيئي )156( مشروع.
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مؤسسة اخلطوط
اجلوية الكويتية
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مؤسسة الـخطوط الـجوية الكويتية 


أبرمت اخلطوط اجلوية الكويتية عقد شراء 10 � طائرات من شركة بوينج 
وبتوقيع  نهاية عام 2016م  تسليمها  ويبدأ    300ER-B777 من طراز 
هذا العقد تكون اخلطوط اجلوية الكويتية قد استكملت برنامج تطوير 


اسطولها لتتكامل كافة انواع الطائرات .


  � A320 قامت اخلطوط اجلوية الكويتية باستالم 7 طائرات من طراز
وثــالث طــائــرات مــن طــراز A330 مــن شركة ايــربــاص ويــأتــي استالم 
الطائرات ضمن صفقة حتديث االسطول التي بدأت في شهر ديسمبر 
وبذلك يصبح عدد  املؤجرة اجلديدة  الطائرات  اولى  باستالم  2014م 


الطائرات التي مت استالمها 10 طائرات . 


 ) � LOYAC( شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية بالتعاون مع منظمة لوياك
اطالعهم  طريق  عــن  للمنظمة  املنتسبني  الشباب  مــن  نخبة  بتأهيل 
مبشاركتهم في اخلدمات املقدمة للمسافرين في مطار الكويت الدولي 


بهدف تطوير خبراتهم وتنمية مكتسباتهم وصقل مواهبهم .
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قامت اخلطوط اجلوية الكويتية مبنح مكافآت ألعضاء الواحة كأول مرة  � 
في شهر فبراير الى نهاية مايو 2015م حيث مينح ركاب الدرجة االولى 
ورجال االعمال 40٪ والدرجة السياحية 30٪ زيادة باألميال احملتسبة 
للوجهة الى جميع اجلهات على منت اخلطوط اجلوية الكويتية كما قامت 


مبنح اعضاء نادي الواحة خصم 20٪ في شهر رمضان املبارك . 


شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية وكراعي وشريك فضي في النسخة  � 
الثانية من املعرض الهندي الدولي للسياحة والسفر وقد شارك باملعرض 
اكثر من 500 جهة من كافة ارجاء العالم والذين اشتملوا على هيئات 


سياحية دولية .
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بالتعاون مع شركة نفط الكويت ) KOC ( � مت افتتاح منطقة الوزن وقبول 
الركاب اخلاصة بالدرجة االولى ورجال االعمال وقاعة دسمان .


افتتاح مكتب املبيعات اجلديد الواقع في برج راكان . � 
اطلقت اخلطوط تطبيقها اخلاص بالهواتف الذكية واملتوفرة على أجهزة  � 


.KUWAIT AIRWAYS ابل وأندرويد حتت اسم
العمالء حيث فازت  العامة بخدمة  للعالقات  الكويت  املشاركة بجائزة  � 
العام  عن  الطيران  لقطاع  شركة  بأفضل  الكويتية  اجلوية  اخلطوط 


. 2015 -2014
الفوز بأفضل عارض خالل فعاليات املعرض العاشر للسياحة والسفر  � 


الذي نظمته شركة نفط الكويت ) KOC ( في ابريل 2015م .
املشاركة مع الهيئة االسالمية اخليرية العاملية بتسيير حملة اغاثة الى  � 


الشعب السوري الشقيق في لبنان.
م .  اعادة تشغيل محطتها في ) املدينة املنورة ( بتاريخ 2015/3/29 �


http://www. اسم  � اليوتيوب حتت  موقع  على  اخلاصة  القناة  اطــالق 
 .   youtube.com/kuwaitairways1954


للنقل  الدولي  لالحتاد   � 135 العمومية  اجلمعية  اجتماع  في  املشاركة 
اجلوي     ) االياتا ( عقدت في مدينة براغ التشيكية . 


شركة  برعاية  للطيران  االوســط  الشرق  مبؤمتر  واحلضور  املشاركة   � 
املسؤولية   : مــوضــوعــات  عــدة  تضمنت  التي  دبــي  فــي  منويك  هــوملــان 
 – الطيران  املؤثرة في خطوط  واملنافسة  التحكيم  اصول   – القانونية 
والنقاش   – االخــرى  واالقاليم  االوســط  الشرق  بإقليم  التامني  معيدي 


حول تأجير الطائرات التجارية .
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كاس  بطولة  لقب  لالسكواش  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  فريق  احــرز  � 
العالم لالسكواش للمرة التاسعة لشركات الطيران التي اقيمت مؤخرا 


في تايالند . 
 �   املشاركة والتنسيق مع جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتي في 


معرض يوم االستقالل الذي ينظم سنويا على أرض املعارض الدولية.
ابرام اتفاقية شراكة مع شركة اخلليج للتامني ملنح اعضاء نادي الواحة  � 
 viva – 5 ميل مقابل كل دينار كويتي ومع شركة االتصاالت الكويتية
منح اعضاء الواحة 3 ميل عند استخدام برنامج نقاط فيفا واتفاقية 
مع شركة هرتز لتأجير السيارات تتضمن منح اعضاء نادي الواحة 500 


ميل عند التأجير .   


املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
صدر أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية في 1976/10/1 وذلك باألمر 
العامـــة  املؤسسة  مبوجبه  أنشئت  وقد   1976 لسنة   )61( بالقانون  األميري 
تأمني  تطبيق  وبدأ  به،  الصادر  النظام  تطبيق  لتتولى  االجتماعية  للتأمينات 
احلكومي  القطاع  في  املدنيني  للعاملني  والوفاة  واملــرض  والعجز  الشيخوخة 
وفي القطاعيـــــن األهلي والنفطي اعتبارا من 1977/10/1، وأخذت التأمينات 
االجتماعية على عاتقها ضمان املستقبل املعيشي ألفراد املجتمع الكويتي بعد 
للقوانني التأمينية التي سجلت الكويت أسبقية في  تقاعدهم من العمل وفقاً 


اصدارها .
النشاط  ذوي  من  املواطنني  كافة  االجتماعية  التأمينات  نظام  يغطي  حيث 
في املجتمع أياً كان نوع العمل الذي يزاولونه، ومُتول ميزانيتها من اشتراكات 
التخفيف  وبهدف  للدولة،  العامة  واخلزينة  األعمال  وأصحاب  عليهم  املؤمن 
من أعباء املواطنني عند تقاعدهم وتوفير احلياة الكرمية لهم وحتقيق العدالة 
القانون رقم )110( لسنة  اهتمامها  لدائرة  املؤسسة  بينهم أضافت  واملساواة 
2014 واخلاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية 
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك، وقد نشر 
من  به  العمل  على  ونص   2014/8/10 في  الرسمية  باجلريدة  القانون  هذا 


. 2015/1/1


بيان إجمالي اخلاضعني للتأمينات االجتماعية خالل عام 2014
األعدادالبيـــــان


328941املؤمن عليهم املدنيني


84217أصحاب املعاشات املدنيني


22704أصحاب املعاشات العسكريني


106921  اجمالي أصحاب املعاشات


72878أعداد املستحقني
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التأمينية  اخلدمة  تطوير  على  دائــمــاً  املؤسسة  حتــرص  آخــر  صعيد  وعلى 
بهدف تقدمي خدمة مميزة جلمهور املراجعني من خالل توفير البيئة املناسبة 
للمراجعني واملوظفني ألداء اخلدمة بجودة عالية وبوقت قياسي عبر التجهيزات 


والتسهيالت املوجودة حالياً في املبنى الرئيسي والفـروع .
ألف   262948( قــرابــة  باملؤسسة  التأمينية  اخلــدمــة  إدارة  استقبلت  وقــد 
مراجع( خالل عام 2014  حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى الرئيسي للمؤسسة 
املؤسسة في غرناطة  املراجعني لدى فروع  بلغ عدد  )113123( مراجع، كما 


وضاحية مبارك العبدالله و برج التحرير )149825( مراجع .
 )214168( الهاتفية  اخلدمة  مركز  لدى  الهاتفي  االستفسار  حاالت  وبلغت 
استفسار، كما بلغ إجمالي الشهادات التي مت اصدارها )375919( شهادة منها 


)875( شهادة عن طريق خدمة التأمينات االلكترونية .
والعاملني في جميع  للمتقاعدين  أداء خدمتها  املؤسسة متيزت في  أن  كما 
التدريب  لكوادرها  قدمت  حيث  وأحدثها،  الوسائل  بأسرع  الدولة  قطاعات 
الالزم منذ انضمامهم للعمل بها وتطويرهم باستمرار ملالحقة احلداثة والتطور 


في تقدمي اخلدمات .


وفيما يلي نعرض لكم أهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية خالل عام 2014 :-


استضافة االجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات  � 
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد بدولة 


الكويت خالل الفترة من 27-28 اكتوبر 2014 .
الذي أقيم في جمهورية  املشاركة باملعرض اإلعالمي “الكويت في مصر”  �


مصر العربية خالل الفترة من 15-18 ديسمبر 2014 .
أقيم في قاعة سلوى صباح األحمد  الذي  املشاركة مبنتدى اجنــازات  � 
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والذي كان حتت رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية، خالل الفترة من 28-29 ديسمبر 2014 .


املشاركة مبعرض االستقالل 54 � الذي أقيم في أرض املعارض الدولية 
مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية كما قامت بتوزيع الهدايا واحللويات 


على جمهور املواطنني بهذه املناسبة .
املشاركة في الكرنفال الوطني )قائد االنسانية( الذي أقيم على شارع  � 
به  شاركت  والــذي   2015/2/26 املوافق  اخلميس  يوم  العربي  اخلليج 
العديد من اجلهات احلكومية وجمعيات النفع العام والقطاع اخلاص، 
وجاءت مشاركة املؤسسة في هذا الكرنفال مبركبة جتسد أهم اجنازات 


املؤسسة منذ نشأتها وخدماتها املميزة .
بتنظيم  املؤسسة  قامت  املجتمع،  في  املؤسسة  دور  تعزيز  سبيل  وفي  � 


برامج التأهيل اخلاصة بالكويتيني حديثي التخرج من خالل:
نظم  في مجال  التخرج  الكويتيني حديثي  وتأهيل  تدريب  »برنامج  أ- 


وتقنية املعلومات« ) الدفعة السادسة( 
الدفعة   ( التخرج«  حديثي  الكويتيني  القانونيني  تدريب  »برنامج  ب- 


الثامنة (
مؤقت   � Booth إلقامة  الكبرى  التجارية  املجمعات  في  مواقع  حجز 
للمؤسسة حيث تواجدت ملدة زمنية محددة )خمسة أيام في االسبوع 
وحتديث  اجلمهور  استفسارات  على  للرد  ومسائية(  لفترتني صباحية 


بياناتهم وتوزيع البروشورات التوعوية 
ملواكبة  وذلــك  املؤسسة  وموظفي  ملراجعي  باحتفالية  املؤسسة  قامت  � 
األعياد الوطنية مبشاركة الفرقة املوسيقية العسكرية وفرقة العرضة 
وتوزيعها  الهدايا اخلاصة  من  وتوفير مجموعة  الدفاع،  لوزارة  التابعة 
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على جميع العاملني واملراجعني وذلك مبساهمة منها في تعزيز الروح 
الوطنية .


وما  التأمينية  بحقوقهم  املواطنني  توعية  بهدف  توعوية  رسائل  نشر  � 
عليهم من إلتزامات للمؤسسة وفقاً لقوانني التأمينات االجتماعية، ومت 
نشرها في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت باإلضافة إلى الصحف اليومية 


األكثر انتشاراً .
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اإلدارة العامة
للطيران املدني
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اإلدارة العامة للطيران املدني


إدارة الشئون اإلدارية
تتمثل املهمة األساسية إلدارة الشئون اإلدارية بتقدمي الدعم الضروري لإلدارة 
العامة للطيران املدني ككل. وتعتبر املسئولة بصورة رئيسية عن إدارة املوارد 
والتطوير  والتدريب  بالتوظيف  اخلاصة  األمــور  كافة  على  وتشرف  البشرية 
الوظيفي واالنضباط وتبذل ما بوسعها لتوفير التدريب الالزم جلميع العاملني 
فيها مبا يضمن جودة أدائهم جلميع املهام املوكلة إليهم ويتم اإلشراف على تدريب 
التدريبية املتقدمة للموظفني  التدريب وتقام الدورات  األفراد بواسطة مكتب 
بالتعاون مع وزارات حكومية أخرى وكليات وجامعات محلية. وتغطي الكمبيوتر 
والبرمجة والعالقات اإلعالمية أما بالنسبة للتدريب التخصصي العالي مثل 
مراقبة احلركة اجلوية وهندسة النظم واإلشراف األمني وحتقيقات احلوادث 
بها  معترف  تدريبية  ملراكز  املوظفني  ابتعاث  فيتم  الطيران،  قانون  أو  اجلوية 
خارج البالد وفي عالم متزايد التعقيد، من املفيد معرفة آخر القواعد واللوائح 
التي تعتمد فيها اإلدارة العامة للطيران املدني على مشورة وخبرة مكتب الشئون 
مراجعة  القانوني  العمل  لفريق  الداخلية  الرئيسية  املهام  وتتضمن  القانونية 
ملفات القضايا واتخاذ اإلجراءات القانونية نيابة عن اإلدارة العامة للطيران 
املدني أو املرافعات الدفاعية في القضايا املرفوعة ضدها. كما يتولى املكتب 
اللوائح  العقود ذات العالقة باملطار لضمان توافقها مع  مراجعة جميع  أيضاً 
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االمتياز  أصحاب  أداء  مراقبة جودة  الوقت  نفس  وفي  باملناقصات،  اخلاصة 
بصورة منتظمة لضمان التزامهم باملقاييس الصارمة لإلدارة العامة للطيران 


املدني.
قسم العالقات العامة واالعالم 


يقوم القسم باإلشراف على اصدار مجلة مطار الكويت الدولي الدورية  � 
من  العديد  الــى  بــاإلضــافــة  الــدولــي  الكويت  ملــطــار  السنوي  والــكــتــاب 


املطبوعات االخرى .
في  الــعــامــة  االدارة  مــشــاركــات  جميع  وحتضير  بتنظيم  القسم  قــام  � 
االجتماعات اخلاصة واملعارض املختصة الدولية واحمللية وورش العمل 
الطائرات اخلاصة  ترتيبات حلفالت تدشني  والندوات وجتهيز جميع 
بشركات الطيران التي تهبط للمرة االولى أو بالشركات التي تسير خط 
لوجهات جديدة الى جانب تنظيم وتزين املطار باالحتفاالت الوطنية . 


مشاريع قسم تنفيذ املشروعات
نظام احلضور واالنصراف  � 
نظام الهويات و التصاريح � 


 � نظام األرشيف واملراسالت اإللكترونية
نظام املفقودات � 


املشاريع املنجزة في قسم املخطط الهيكلي
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الكويت  ملطار  الهيكلي  املخطط  لتحديث  االستشارية  اخلــدمــات  مشروع 
الدولي :


عنها  نتج  الهيكلي  املخطط  مستشار  بها  قــام  التي  للدراسات  نتيجة  � 
املشاريع التالية: )املدارج - مدينة الشحن اجلوي - املشاريع االستثمارية 
- مواقف طائرات االسطول االميري - إنشاء برج مراقبة جديد في 
والــرادار واالرصاد  الدولي - مشاريع االجهزة املالحية  الكويت  مطار 
اجلوية - مشروع مترو الكويت - انشاء مبنى طيران عام جديد - نقل 
محطات  انشاء   - جديد  موقع  الى  العسكرية  املبارك  عبدالله  قاعدة 
اطفاء جديده في مطار الكويت الدولي - انشاء محطات كهرباء جديدة 
املياه - دراســة املجال اجلوي - وضع اخلطط  باإلضافة الى مصادر 
املشروع عام  االنتهاء من  الكويت مركز مالي وجتــاري( وقد مت  جلعل 


.2013
 2005 الهيكلي  املخطط  مشاريع  لتنفيذ  املشاريع  إدارة  خدمات  مشروع 


في مطار الكويت الدولي
يهدف هذا املشروع على تطوير مطار الكويت الدولي من خالل التعاقد  � 
في  اجلــديــدة  املشاريع  إلدارة  الطيران  مجال  في  عاملي  مستشار  مع 
الدولية  والقوانني  للنظم  اتباعها  من  والتأكد  الدولي  الكويت  مطار 
)املشاريع  للطيران وعليه فإن املشروع مختص بإدارة املشاريع التالية: 
في  املـــدارج  وانــشــاء  تطوير  من  الــدولــي  الكويت  مطار  في  احلكومية 
املطار- مشروع مبنى الركاب اجلديد ومرافقه- مشروع مبنى الركاب 


املساند ومرافقه(، وما زال املشروع قائم وجاري تكملة أعماله.
تصميم وتنفيذ وصيانة مبنى املرصد اجلوي اجلديد في مطار الكويت 


الدولي:
مت إنشاء مبنى رصد جديد يتوافق مع املتطلبات الدولية في هذا املجال.  � 
حالة املشروع: مت االنتهاء من تنفيذ املشروع واالنتهاء من فترة الصيانة 


وذلك بتاريخ )2014/7/7( 
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ادارة النقل اجلوي 
مراقبة النقل اجلوي لعمليات الطيران 


الكويت  مطار  في  عاملة  تشغيل عدد 50 � شركة طيران  على  املوافقة 
الدولي وتشغيل عدد 179 رحلة اضافية .


املوافقة على اصدار 45 � تصريح سنوي للطائرات احلكومية والعسكرية 
واخلاصة وعدد 582 تصريح للطيران العام وعدد 128 تصريح لعبور 


اجواء الكويت . 
بلغ عدد الشكاوي املقدمة لإلدارة 103 شكوى وقد مت انهاء41 � شكوى.


اصدار املوافقة على عدد 27 مكتب سياحة وسفر جديد وجتديد 53 � 
لشركات  مكتب  و5  جوي  مكتب شحن   11 منها  وسفر  سياحة  مكتب 


الطيران .
املــغــادرون والــقــادمــون ) 4403220 � ( وعــدد حركة  الــركــاب  بلغ عــدد 
الشحن اجلوي ) 79560233( وعدد الطائرات القادمة واملغادرة بلغت 


 .)41005 (
مراقبة النقل اجلوي للعالقات الدولية :


عقد مباحثات ثنائية بني سلطات الطيران املدني الكويتي والسوداني  � 
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من 9-10 فبراير 2015م 
الكويت ودولة  مت عقد جولة مباحثات بني سلطات الطيران في دولة  � 


االمارات العربية املتحدة في 1 ابريل 2015م 
مطار  في  العاملة  الطيران  لشركات  التأمني  رســم  تعميم  اصــدار  مت  � 


الكويت الدولي .
تنظيم دورة » مقدمة في صناعة النقل اجلوي« ملوظفني النقل اجلوي  � 


للعالقات الدولية .
 – مت اعداد التقارير التالية ) قانون حتويل الكويت الى شركة مساهمة  �
خطر طيران االمارات على  2014م العام األسوأ في عالم الطيران – 


اخلطوط اجلوية االمريكية (.
عقد االجتماع السابع للجنة النقل اجلوي باألمانة العامة ملجلس التعاون  � 


اخلليجي من 1-11مارس 2015م بالرياض .
اجتماع فريق عمل حماية املستهلك واالجتماع الرابع والثالثون للجنة  � 
النقل اجلوي بالهيئة العربية للطيران املدني من 16-18مارس 2015م 


الرباط .
االجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للطيران املدني باألمانة العامة  � 


ملجلس التعاون اخلليجي في 29ابريل 2015م بدولة قطر . 
ادارة سالمة الطيران 


الطيران  لسالمة  االقليمية  للمجموعة  الثالث  االجتماع  استضافة  � 
  RASG


خارج  الطيران  بسالمة  خاصة  ومــؤمتــرات  اجتماعات  فــي  املشاركة  � 
الكويت عدد ) 8( .


عمل عدد 12 دورة تدريبية خارج الكويت وعدد 5 � دورات تدريبية داخل 
الكويت . 


اصدار وجتديد شهادة صالحية الطيران عدد 40 � .
على  سنوي  وتدقيق   � 48 عــدد  الطيران  سالمة  على  تفتيشية  عملية 
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املشغلني اجلويني وشركات الصيانة الوطنية عدد 4 واالجنبية عدد 22.
التحقيق في الوقائع من قبل جلنة البالغات االلزامية عدد 94 � والتحقيق 


خارج الكويت عدد 1 .
تسجيل عــدد 3 طــائــرات فــي سجل الــطــائــرات والــغــاء عــدد 2 � طائرة 


واستالم عدد 3 طائرات جديدة الصنع.
 - جــوي 106 � وناقل  )طيار جتــاري  ترخيص  اصــدار وجتديد وحتديث 
مهندس طــيــران 49- شــهــادة مــرحــل جــوي 25- شــهــادة طــاقــم كبينة 


للطيارين 152- للمضيفني 783( . 
املشغلني  لطياري  والتدريب  االخــتــبــارات  اداء  لتقدمي  ميدانية  زيــارة  � 
التدقيق السنوي على شركات املشغلني  اجلويني املعتمدين عدد 45 – 


اجلويني الوطنية عدد 3.
العبور فوق االجــوار عدد  او  للهبوط  الالزمة  الفنية  املوافقات  اصدار  � 


35- جتديد شهادة نقل مواد خطرة عدد3 .
الــتــعــديــالت الــتــي مت اجنــازهــا عــلــى انــظــمــة ســالمــة الــطــيــران املدني  � 
على اصــدار عدد NPA 2 لعام 2014م واصــدار عدد NSPA 5 لعام 


2015م.
مشروع حتديث أنظمة سالمة الطيران املدني الكويتية مع هيئة الطيران  � 


 . CAAI املدني البريطاني الدولي
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الهيئة العامة
لشؤون الزراعة


والثروة السمكية 
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية 


أوال : اجنازات قطاع الثروة النباتية :


ادارة االرشاد الزراعي


( جولة ارشادية حلدائق املواطنني واجلهات احلكومية  تنفيذ عدد ) 272 �
 – الفروانية  –اجلهراء-  )العاصمة- حولي  الكويت  جلميع محافظات 


االحمدي- مبارك الكبير ( .
الزراعية  املــجــاالت  جميع  فــي  تثقيفية  محاضرة   ) � 22  ( عــدد  تنظيم 
املختلفة للمواطنني واملزارعني ومربي الثروة احليوانية والداجنة ومربي 


االسماك وملوظفي الهيئة .
( دورة تثقيفية وتدريبية للمواطنني وملوظفي الهيئة . عقد عدد)23 �
( محاضرة في املدارس خالل املناسبات الزراعية . القاء عدد )11 �


الزراعية  املجاالت  حول  لالستفسار  مكتبية  زيــارة   ) عـــدد)655 � تنفيذ 
املختلفة .


( اتصال هاتفي من املهتمني واملواطنني لالستفسار  استقبال عدد )711 �
في املجاالت الزراعية املختلفة . 


( زيارة مدرسية للمحميات في الهيئة . استقبال عدد )1 �
( مخطط حلدائق املواطنني واجلهات احلكومية . تنفيذ عدد )23 �


نباتي-   ( الزراعية  املجاالت  جميع  في  علمي  مقال   ) � 78( عــدد  نشر 
حيواني- سمكي- جتميلي ( . 


( رسالة ارشادية في الصفحة االلكترونية للهيئة . نشر عدد )35 �
( معرض زراعي .  حضور عدد )1 �
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ادارة البحوث واملشاتل الزراعية :


أ. وحدة الزراعة احلقلية :
مت جتربة تقييم زراعة خمس أصناف من نبات الفيتيفار حتت الظروف  � 


املناخية  لدولة الكويت .
مت جتربة تقييم اداء النمو ملجموعة من نباتات الفواكة االستوائية حتت  � 


الظروف املناخية لدولة الكويت.
والبطاطس حتت  والبرتقال  املوز  النمو ألشجار  اداء  تقييم  مت جتربة  � 


الظروف املناخية لدولة الكويت.


ب. وحدة الزراعة احملمية : 
الهولندي حتت ظروف  ( اصناف مختلفة من اخلس  جتربة زراعــة )4 �


تقنيات الزراعة 
جتربة ادخال وتطوير تقنية الزراعة بدون تربة في الزراعة بدولة الكويت  � 
بالتعاون مع املركز الدولي لالنتاج الزراعي باملناطق اجلافة )ايكاردا( .


جتربة ادخال واكثار اصناف متنوعة من نباتات الزينة وزهور القطف  � 
النادرة . 


ج. وحدة الزراعة النسيجية  :
اكثار النباتات املثمرة عن طريق الزراعة النسيجية مثل املوز والفاكهة  � 
الى  اضافة  اصناف  بعدة  البلح  ونخيل  بالبيتايا  املسمى  االستوائية 


االناناس والتوت 
 � اكثار الزهور النادرة عن طريق الزراعة النسيجية مثل زهور اجلوري 


وزهور األمارالس وزهورالفريزيا واالنتوريوم .
اكثار النباتات الفطرية  واملهددة باالنقراض بالتعاون مع مراقبة النباتات  � 


الفطرية مثل : العلندا، أشجار الفتنة ، العرفج، األرطي .
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 ادارتي الوفرة والعبدلي  


العبدلي الزراعية . حصر شجر النخيل لعدد 940 مزرعة –  �
العبدلي الزراعي . حصر الدعم النباتي لعدد 3448 مزرعة –  �


مزرعة  -  العبدلي الزراعي . حصر اعالف لعدد 916 �
العبدلي الزراعية . اعداد كشف عمالة لعدد 490 مزرعة –  �


العبدلي الزراعية . اعداد كشوف فنية لعدد 1900 مزرعة –  �
مت زراعة 10 آالف شتلة سدر – 10 آالف شتلة زيتون – 30 � ألف شتلة 
كوناكابرس – 500 شتلة مببر – 1000شتلة صفصاف – 1500 شتلة 
نيم – 2000 شتلة مجنونه – 700 شتلة صبار – 6000شتلة واشنتونيا 


– 2000 شتلة سلم – انتاج 500 دفلة .


زراعة عدد 10 � شبرات بأصناف مختلفة من اخلضروات .
. القيام باعمال الفحص الفني والرش لسوسة النخيل على الوجه االمثل �


ادارة القسائم الزراعية 


مزرعة -  عدد مزارع  دعم النخيل ) اجمالي عدد مزارع النخيل 1753 �
النخيل املرحلة للصرف 934 مزرعة - عدد مزارع النخيل الغير مرحلة 


632 مزرعة (.


الدعم النباتي ) اجمالي عدد مزارع الدعم النباتي خالل الفترة االولى  � 
1040 مزرعة والفترة الثانية 561 مزرعة والثالثة 848 مزرعة – اجمالي 
عدد مزارع الدعم النباتي املرحلة للصرف الفترة االولى 503 والثانية 
االولى  للمرحلة  223مزرعة  مرحلة  والغير   – 396مزرعة  253والثالثة 


و80 للمرحلة الثانية و198 للمرحلة الثالثة( 
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ثانيا : الثروة احليوانية :


استحداث مركز االنذار املبكر لالمراض احليوانية العابرة . � 
م2 �   1250 مبساحة  قسيمة   321 عــدد  االبــل  قسائم  توزيع  استكمال 


للواحدة .
توزيع قسائم تربية اخليول العربية االصيلة عدد 81 � قسيمة مبساحة 


10000م2 للقسيمة الواحدة .
العمل على استكمال قسائم تربية االغنام مبا يقارب من 100 � قسيمة 


مبساحة 1250 م2 للواحدة في منطقة كبد .
الشركات  على  للواحدة  50000م2 �  مبساحة  قسيمة   320 عدد  توزيع 
في منطقة العبدلي لتربية وتسمني االغنام وزراعة االعالف اخلضراء 


بهدف رفع نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم احلمراء .
توزيع عدد 46 � قسيمة مبساحات مختلفة للشركات املتخصصة لتربية 
االبقار وانتاج احلليب وتسمني العجول بهدف رفع نسبة االكتفاء الذاتي 


من احلليب الطازج ومنتجات اللحوم احلمراء مبنطقة كبد .
توزيع قسائم الدواجن ) الدجاج الالحم ( � 


تثبيت موقع حديقة احليوان الكبرى مبساحة ) 1400000 ( متر2 � غرب 
اجلهراء .


ثالثا : قطاع الثروة السمكية :


دارة تنمية املوارد السمكية : ا. 1


االنتهاء من مخطط التوسعة للمفرخ الوطني ومناقشة اعمال الصيانه  � 
اخلاصة به .


ارشاد املراجعني واملربني حول الطرق الصحيحة لتربية االسماك . � 







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)363(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


املناسبات  في  مدرسية  ومشاركات  وتلفزيونية  صحفية  لقاءات  عمل  � 
الوطنية .


حضور مؤمترات وورش عمل داخلية وخارجية واجتياز دورات تدريبية  � 
لعدد من املوظفني .


ادارة الرقابة البحرية : 2 .


مت طرح مناقصة العادة تأهيل وصيانة الدوريات . � 
االنتهاء من مناقصة توريد وصيانة القوارب البحرية و شراء حوامة. � 


ارسال  محطات   � 4 عــدد  وتشمل  الالسلكي  شبكة  وتشغيل  توريد  مت 
واستقبال .


وضع خطة ملوسم صيد الروبيان ومت تطبيق الدراسات اخلاصة بالصيد  � 
وتطبيق مخرجات دراسة صيد االسماك القاعية ) الصيد بالقراقير(.


ادارة تراخيص الصيد:  3 .


- اصدار ملفات  بلغ عدد ) الغاء هوية صيد 48- استبدال محرك 63 �
جديدة سفن وطراريد وحظور 2- اصدار هويات صيد 871( . 


رابعا: اجنازات قطاع الزراعة التجميلية :


ومنتزهات  احلدائق  على  للحفاظ  توعوي  برنامج  واعــداد  دراســة  مت  � 
الهيئة .


املكاتب  مــن  املقدمة  للعروض  والفنية  املالية  الــدراســة  مــن  االنــتــهــاء  � 
االستشارية للمشاريع التالية :


)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  1 .
النويصيب ( .
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)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  2 .
الزور – الوفرة (


طريق  مختلفة)  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  3 .
ميناء عبد الله- الوفرة (


)طريق  مختلفة  مبناطق  اخلارجية  الطرق  وري  وزراعــة  تصميم  4 .
الساملي (.


مشروع حتريج ام الهيمان  5 .
والتصميم واالشـراف على احلـدائق املخصـصة  الدراسة  مشروع  6 .
N - O املــشــاركــة مبــعــرض االســتــقــالل بـــأرض املــعــارض الدولية 


مبشرف.
الوطنية  االعــيــاد  مبناسبة  الكويت  تلفزيون  باحتفالية  املشاركة  7 .


بساحة العلم .
املشاركة مبعرض الصحة والبيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت. 8 .


املشاركة في فعاليات كويتي وافتخر  9 .
املشاركة في اسبوع التخضير باملدارس . 10 .


مشاريع اخلطة اخلمسية الدارة التحريج واملراعي :
املناطق  فــي  املــراحــل  متعددة  الــريــاح  مــصــدات  وتصميم  دراســـة  1 .


الشمالية والغربية بدولة الكويت 
دراسة وتصميم وتطوير مشروع مخيمات الربيع وانشاء منتزهات  2 .


صحراوية .
دراسة وتصميم وزراعة مناطق رعوية منوذجية . 3 .


مشروع حتريج ام الهيمان البيئي  4 .
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الوحدات العلمية
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جامعة الكويت







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)368(


2015 - 2014







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)369(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


جامعة الكويت 


من أهم األحداث واإلجنــازات واألنشطة التي شهدتها جامعة الكويت  � 
املالية  2014- 2015 وما يلي ذكره من هذه اإلجنازات  خالل السنة 
يعكس رؤية جامعة الكويت التي تتمثل في سعيها إلى تقدمي تعليم متميز 
واملساهمة في إنتاج املعرفة وتطويرها ونشرها وتأهيل املوارد البشرية 


لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات املجتمع.  


متثلت اإلجنازات واألحداث العديدة التي شهدتها جامعة الكويت عام  � 
2015/2014  في حصول أساتذة اجلامعة وطلبتها على جوائز علمية 
محلية وعاملية عديدة وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات أكادميية وبحثية 
التخصصات  في مختلف  ومعارض  وإقامة مؤمترات   ، املستوى  عالية 


وفي جميع كليات اجلامعة.


 كما شهدت اجلامعة في عام 2014 � توسعاً واضحاً في البنية التحتية 
من خالل مشروع بناء مدينة صباح السالم اجلامعية.  مت تشكيل جلنة 
إلنشاء كلية الزراعة كما مت إنشاء كلية جديدة هي كلية الصحة العامة 
وتتبع مركز العلوم الطبية، والتي ستؤدي دورا هاما في التدريب املهني 
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في مجال الصحة العامة في الكويت، وستمنح الكلية درجة البكالوريوس 
واملاجستير في الصحة العامة  


الراغبني  الطلبة  أعداد  ازدياد  التغلب على موجة  استطاعت اجلامعة  � 
في االلتحاق باجلامعة من خالل توظيف أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
األكادميية املساندة، وتوفير مساحات إضافية للتدريس وتطوير اجلداول 


الدراسية.


إنشاء قسم وبرنامج البكالوريوس في علوم البحار تابع لكلية العلوم، وبدأ  � 
العمل به في مركز علوم البحار ليضيف حرما جامعيا جديدا بالفنطاس 


و إنشاء قسم جديد للغة الفرنسية وثقافاتها في كلية اآلداب .


إقامة املؤمتر األول لكلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت حتت شعار  � 
»نحو مجتمع مستدام« مبشاركة  نخبة من الباحثني من كندا والواليات 
اخلليج  دول  ومــن  ونيوزلندا  واستراليا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة 
لعرض آخر املستجدات في مجاالت علوم وإدارة التقنية البيئية وعلم 


الغذاء والتغذية وعلوم اضطرابات التواصل .


جامعة الكويت استضافت جنل رئيس جمهورية كوبا البروفيسور فيدل  � 
العلوم في مجتمع  ألقى محاضرة عن دور  الذي  باالرت  دييز  كاسترو 
املعلومات حتت عنوان »التحديات في مجال العلوم واالبتكار من أجل 


التنمية: التجربة الكوبية«.


رئيس الوزراء البريطاني األسبق السير جون ميجور زار جامعة الكويت  � 
وشارك في الندوة األولى من ندوات ديكسون السنوية بعنوان »العالقات 
البريطانية الكويتية: تاريخياً وحاضراً ومستقباًل« التي نظمتها سفارة 
اململكة املتحدة في الكويت، وأقامتها وحدة الدراسات األوروبية اخلليجية 
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في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت. 


كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت متمثلة بقسم هندسة البترول  � 
الكويت وقسم هندسة  توتال  تعاون مشترك بني شركة  اتفاقية  وقعت 


البترول.


كلية العلوم الطبية املساعدة نظمت يوم امللصق الطالبي السابع مبشاركة  � 
91 بحثا.


فيالدلفيا  مهرجان  في  لها  مشاركة  اول  في  حصدت  الكويت  جامعة  � 
للمسرح اجلامعي العربي احلادي عشر في األردن على خمس جوائز 
والفنية  الثقافية  االنشطة  إلدارة  التابع  املسرح  نشاط  مشاركة  عبر 
 )  .. إلــى  ) رسالة  وذلــك عن عــرض مسرحية  الطلبة،  بعمادة شــؤون 
من تأليف وإخراج نصار النصار ومتثيل الطلبة: عثمان الصفي، دعيج 
العطوان، ناصر الكندري، جراح الدوب، فاضل النصار، ماجد البلوشي، 


ميثم احلسيني.


بعنوان  للطفل  األول  السنوي  امللتقى  نظمت  االجتماعية  العلوم  كلية  � 
»طفولة في أمان« الذي عقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا حلماية 


الطفل بوزارة الصحة ومكتب اإلمناء االجتماعي.


كلية العلوم حصلت على املركز الثاني في مسابقة البرميل اإلمبراطوري  � 
AAPG-IBA )في تخصص جيولوجيا البترول( على مستوى جامعات 


الشرق األوسط.


فوز قسم النشر اإللكتروني بإدارة العالقات العامة واإلعالم باجلامعة  � 
بدرع احلكومة االلكترونية العربية وحصوله على جائزة أفضل منصة 
تفاعلية ) تويتر( عن فئة مواقع الهيئات واملؤسسات الرسمية بالكويت.
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الهندسي  التصميم  مشاريع  معرض  أقامت  والبترول  الهندسة  كلية  � 
 91 تضمن  والــذي  والبترول  الهندسة  كلية  لطلبة  والعشرين  السادس 
للبتروكيماويات  ايكويت  مشروعا مبشاركة 357 طالبا وطالبة وشركة 


تتبنى املشاريع الطالبية.
الكويت  بجامعة  احلاسوب  وهندسة  علوم  كلية  عميد  العلمي  الباحث  � 
للمياه  العربي  الــوزاري  املجلس  بجائزة  يفوز  العنزي  فواز شخير  أ.د. 


للعمل الرائد.
شركة االتصاالت الكويتية فيفا وقعت اتفاقية تعاون مع كلية الهندسة  � 
وتطوير  التعليم  قطاع  حــول  االجتماعية  مسؤوليتها  ضمن  والبترول 


الشباب.
كاظم  د.  الصباح هنأ  األحمد اجلابر  الشيخ صباح  البالد  أمير  سمو  � 
ودوره  الطبية  اجنازاته  عن  البريطانية  اإلمبراطورية  بوسام  بهبهاني 
املتميز وما حققه من اجنازات في املجال الطبي خالل استقباله بقصر 


بيان.
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صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  اســم  تطلق  القدس  جامعة  � 
االحمد على فوج اخلريجني ال33 من طلبتها.


وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د. عبد احملسن املدعج أصدر  � 
قرارا بإنشاء قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة الكويت.


البترول أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز التميز في  مؤسسة  � 
اإلدارة التابع لكلية العلوم اإلدارية لتنفيذ املشروع الوطني تعيني وتوطني 


املعرفة اإلنتاجية في املؤسسات العامة في الكويت 
التعليم  جامعة الكويت استضافت االجتماع العشرين للجنة مؤسسات  � 
العالي بدول اخلليج العربية خالل الفترة من 13 – 15 أكتوبر 2014. 


 � 2014 املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  جائزة  تسلمت  الكويت  جامعة 
التي ينظمها سنويا االحتاد الدولي لالتصاالت في جنيف عن مشروع 
اجلائزة  وتسلمت  االلكترونية  العلوم  بفئة  بعد  عن  االلكتروني  املجهر 


نائب مدير اجلامعة أ.د. فريال بوربيع.


جامعة الكويت في املرتبة 11 � عربيا: ضمن تصنيف مؤسسة أمريكية 
االبتكار في  ( خــالل قمة  العاملية  ريــبــورت  وورلــد  آنــد  نيوز  يو إس   (


الدوحة.


بحضور  وثقافاتها  الفرنسية  اللغة  قسم  بإنشاء  احتفلت  اآلداب  كلية  � 
امللحق الثقافي الفرنسي.


الطالب عبد الرحمن احلصان من قسم هندسة البترول بجامعة الكويت  � 
وفريقه املكون من 6 طالب من مختلف اجلامعات العاملية حصلوا على 
أقيم في  الذي  االديبيك  الثاني ضمن فعاليات مؤمتر ومعرض  املركز 


العاصمة االماراتية أبو ظبي.
لدراسة  اآلداب  وكلية  الفساد  مكافحة  هيئة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  � 
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انتشار الفساد في الكويت وفق ملؤشرات الدولية املعتمدة. 
االحتاد  تأسيس  على  عاما  مــرور 50 �  احتفالية  رعى  العهد  ولي  سمو 


الوطني لطلبة الكويت.
في  والتطوير  البحث  مجال  في  تعاون  اتفاقية  وقعت  الكويت  جامعة  � 


صناعة النفط والغاز مع شركة نفط الكويت.
عمادة شئون الطلبة رحلة للطالبات املتفوقات من مختلف كليات جامعة  � 


الكويت إلى جمهورية سنغافورة.
الوفد  حضر   ) � JPLمختبر(  )NASA( ناسا  وكالة  من  رسمية  بدعوة 
الكويتى والذي ترأسه الدكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة 
خالد  هالة  والدكتورة  فرحان  أمينة  والدكتورة  العلمي  للتقدم  الكويت 
االحتفالية  الكويت  بجامعة  العلوم  كلية   – الفيزياء  قسم  من  اجلسار 
لقياس  نوعه  من  الفريد   )SMAP( الصناعى  القمر  بإطالق  اخلاصة 
رطوبة التربة عن بعد بواسطة موجات امليكروويف الكهرومغناطيسية.


كلية الصيدلة افتتحت مؤمترها اخلامس حول مرض السرطان، حيث  � 
مت بحث آخر املستجدات حول تطوير أدوية مرضى السرطان من البحث 


إلى التطبيق. 
العلوم االجتماعية أقامت ملتقى التطوير الثالث لقسم علم النفس. � 


بجائزة  الفائزين  لتكرمي  حفل  أقامت  الكويت  بجامعة  العامة  األمانة  � 
التميز اإلداري.


 � كلية العلوم اإلدارية وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية إجناز الكويتية.
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه  � 
على  العليا  والــدراســات  اجلامعية  اإلجــازة  توزيع شهادات  رعــى حفل 


خريجي اجلامعة املتفوقني للعام اجلامعي 2014/2013 الدفعة 44.
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله رعى  � 


احلفل املوحد للخريجني للعام اجلامعي 2014/2013 الدفعة 44.
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الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي 


والتدريب
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الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب


تتوقف  ال  حثيثة  بجهود  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  تسعى   
إلى حتقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها وهي توفير األيدي العاملة الوطنية 
واملدربة، التي تلبي احتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد من 
خالل تطبيق سياسة القبول التي تسهم في التحاق الشباب الكويتي مبختلف 
مسارات التعليم التطبيقي والتدريب وتفعيل كافة السياسات التعليمية والتدريبية 
التي تتبناها الهيئة وفقا للظروف العامة والدور املجتمعي لها، أخذاً باالعتبار 
حتقيق التوجهات العامة خلطة التنمية وأهداف برنامج عمل احلكومة ومراعاة 
الطاقة االستيعابية ما أمكن في توزيع املقبولني على الكليات واملعاهد لتلبية 
احتياجاته من خريجي  العمل وما يحمله من متغيرات حتكم  متطلبات سوق 


الكليات التطبيقية واملعاهد التدريبية.
ويبلغ اجمالي أعداد الطلبة املقيدين بكليات الهيئة العامة  للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 2014-2015 ) احصائية شهر مايو 2015( 35353 
طالب وطالبة، واجمالي أعداد الطلبة املقيدين في املعاهد التدريبية والدورات 
التدريبية اخلاصة للعام التدريبي 22728 متدرب ومتدربة أما أعداد الطلبة 
اخلريجني من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفصل الدراسي 
الطلبة  ، واجمال اعداد  العدد 4364 خريج وخريجة  بلغ اجمالي  األول فقد 
اخلريجني من املعاهد التدريبية والدورات اخلاصة التدريبية للفصل التدريبي 


األول 1167 خريج وخريجة.
عام   في  والــتــدريــب   التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إجنـــازات  أهــم   <


2015/2014 ما يلي : 


 � قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باإلعالن عن حاجتها 
ألعضاء هيئتي التدريب والتدريس لسد النقص وبلغ عدد املعينني حتى 
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شهر يونيو 2015م )90( عضو هيئة تدريب وتدريس. 
 ) � 349( اخلــارج  من  واملتقدمني  الهيئة  منتسبي  من  املبتعثني  عدد  بلغ 
مبتعث حتى يونيو 2015 م )  53 مبتعث للحصول على درجة املاجستير 
- 99 مبتعث للحصول على درجة الدكتوراه -  197 مبتعث للحصول 


على درجتي املاجستير والدكتوراه(.
تطبيق نظام امليكنة في العمل ونظام اإلدارة اإللكتروني وربطه بجميع  � 
في  للتسجيل  التقدم  أن  ذلــك  على  مثال  وأبــرز  احلكومية  املؤسسات 
للتعليم التطبيقي والتدريب يتم عن طريق ادخال الرقم  العامة  الهيئة 
املدني دون احضار أي اوراق أخرى، و نظام األرشفة اإللكتروني اإلداري 
لتسيير العمل والنظام املالي اإللكتروني الذي يساهم بإجناز العمل بكل 


دقة ويسر.


عمل رحالت للطلبة املتفوقني من كليات ومعاهد الهيئة  إلى خارج دولة  � 
الكويت، حيث نظمت العمادة رحلة إلى العاصمة األملانية ) برلني ( اطلع 
والسياحية  التاريخية  واملواقع  املتاحف  اهم  على  الطلبة  وفد  خاللها 


للدولة كما زار الوفد بعض املؤسسات التعليمية املناظرة  للهيئة.
مت تدشني نظام Office 365 � ) نظام متكامل خلدمة البريد االلكتروني 
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بشكل  بالتواصل  املستخدم  متكن  عالية  تخزينية  مساحة  يوفر  حيث 
أفضل مع الزمالء والطلبة بواسطة أدوات التواصل واملراسلة الفورية 


الى الشبكات االجتماعية ومؤمترات الفيديو ( . 
املهندسني  جمعية  مع  بالتعاون  للشباب  األول  الروبوت  معرض  تنظيم  � 
الدراسات  بكلية  االلكترونية  الهندسة  تكنولوجيا  وقــســم  الكويتية 
 ، الشباب  لشئون  الدولة  وزارة  من  وبدعم  للهيئة  التابعة  التكنولوجية 
شارك باملعرض عدة جهات منها جامعة الكويت ومركز صباح االحمد 
الكويت  في  االمريكية  واجلامعة  اكادمييا  وجريدة  واالبــداع  للموهبة  
االوسط  الشرق  وجامعة  الكويتية  املهندسني  وجمعية  التربية  ووزارة 


االمريكية واجلامعة العربية املفتوحة.


»الصناعة  مؤمتر  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  نظمت  � 
املصرفية اإلسالمية » على مسرح كلية التربية االساسية حيث يهدف 
املجتمع  مؤسسات  على  واالنفتاح  التواصل  ضــرورة  إلــى  املؤمتر  هــذا 
املدني على كافة األصعدة مبا يصب في صالح الكويت، حيث يلعب دورا 
اجتماعيا كبيرا لفتح آفاق التواصل بني الهيئة واملؤسسات االقتصادية 


من جهة أخرى.
بالتعاون مع البنك الصناعي، نظمت »حاضنة الشويخ احلرفية« التابعة  � 
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للعمل  )املبادرين  معرض  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة 
احلرفي( باحلاضنة ومنتسبي املعاهد التدريبية بالهيئة  وذلك في مجمع 
االفنيوز ، حيث يأتي هذا املعرض في اطار دعم الشباب واستمالتهم 
نحو العمل التجاري احلر واقامة املشروعات الصغيرة اخلاصة بهم مبا 


يعود بالنفع عليهم ومستوى التنمية في البالد.
  » � ATD 2015« شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مؤمتر


والذي مت تنظيمه في الواليات املتحدة األميركية.
مثل مكتب العالقات العامة واإلعالم الهيئة في مهرجان  »كويت السالم  � 
– امارات الوفاء« والذي أتى تزامنا مع االحتفال باليوم الوطني االماراتي 
وفوزها بتنظيم اكسبو 2020، وأتت هذه املشاركة انطالقا من حرص 
الكويت  دولة  بني  والثقافية  التعليمية  العالقات  دور  ابراز  على  الهيئة 


ودولة االمارات العربية املتحدة. 
وامللتقى  باملعرض  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  شاركت  � 
وذلــك ضمن  العربية  بجمهورية مصر  اقيم  الــذي  املصري   - الكويتي 


اطار التعاون والتبادل الثقافي بني البلدين.
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النزاهة   « ملتقى  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  نظمت  � 
املجتمعية ... رؤية أم غاية« حيث يهدف هذا امللتقى إلى تسليط الضوء 
على املعايير العاملية املطلوبة لتحقيق مفاهيم النزاهة بكل أشكالها في 


املجال االكادميي واملالي واإلداري.
التعاون بني »التطبيقي« واملؤسسات احمللية والعاملية


أوال : االتفاقيات والشراكات احمللية:
اتفاقية التعاون مع شركة البترول الوطنية. � 


اتفاقية مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجية واملدرسة الفنية بوزارة  � 
الدفاع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كجهة استثمارية.


ثانيا: االتفاقيات والشراكات الدولية:
اتفاقية التعاون مع شركة »هيونداي للصناعات الصديقة للبيئة« � 


اتفاقية التعاون مع أكادميية باريس الدولية. � 
اتفاقية التعاون مع اجلامعة الكورية � 
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املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
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املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب


أوال، املهرجانات:


تعتبر املهرجانات الثقافية والفنية ومعرض الكويت للكتاب التي ينظمها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، تتويجا جلهود مجموعات كبيرة من العاملني 
من جميع قطاعات املجلس وإداراته إلخراج املهرجان في صورته املتميزة، فهي 
نتاج جهد وتنسيق جماعي، وفيما يلي عرض موجز جدا لفعاليات املهرجانات 


ومعرض الكتاب:


1- مهرجان القرين الثقافي ال 21 من 5-24 يناير 2015م 


> احلائزون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في افتتاح مهرجان القرين 19


1- مهرجان القرين الثقافي ال 21- يناير 2015


الفعالية
حفلي 


 االفتتاح 
واخلتام


ورش 
فنية


حفل 
غنائي


حفل 
موسيقي


عرض 
مسرحي


عرض
 سينمائي


معرض 
فنون 


تشكيلية
أمسية 
شعرية


فنون
 شعبية
كويتية


فنون 
شعبية 
هندية


2646423321احلدث
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الفعالية
أمسية 
غنائية 
فرنسية


منارة 
ثقافية 
كويتية


معرض
 صور


 فوتوغرافية


معرض 
إصدارات 


املجلس
ندوات


محاضرات 
باللغة 
العربية


محاضرات
 بالغة 


اإلجنليزية


معرض 
احتفاليةعلمي


111135311احلدث


املنارة   - والتشجيعية  التقديرية  الدولة  جوائز  توزيع  االفتتاح  حفل  يشمل 
بريد  مكتب  أول  إنشاء  احتفالية  املضف-  بــدر  الــراحــل  لإلعالمي  الثقافية 


كويتي
2- معرض الكويت التاسع والثالثون للكتاب من 19- 29 نوفمبر 2014م 


>   حفل افتتاح معرض الكويت للكتاب 39


توزيع عناوين الكتب حسب املوضوع عام 2014


عدد العناويناملوضوع


258االعالم واالتصال واملعرفة العامة


468الفلسفة وعلم النفس


901األديان


2058العلوم اإلنسانية
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عدد العناويناملوضوع


289اللغات


828الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا


421الفنون واملوسيقي والرياضة


1810األدب


862التاريخ واجلغرافيا واحلضارة


2313كتب أطفال


10208جملة عناوين الكتب املعروضة


3- مهرجان املوسيقى الدولي ال 17 من 17- 21 يونيو 2014


شهد حفل االفتتاح مشاركة خمسة فنانني ألداء 10 أعمال موسيقية وغنائية. 
وليلة الفلكلور الطاجيكي للفرقة الطاجيكية الوطنية، وحفل الفنانة الفلسطينية 
العراقي  التراث  أحيت  التي  العراقية  دجلة  صيور  فرقة  ثم  البرغوثي،  ناي 
الكويتي  املوسيقية  لفنون  العالي  للمعهد  وأخيرا حفل اخلتام  كويتية،  بأحلان 


مبشاركة سبعة فنانني وكورال املعهد لتقدمي 11 عمل موسيقي وغنائي .


4- مهرجان مسرح الطفل العربي من 11- 20 يونيو 2014م :


ورش حفلالعام
فنية


عروض 
مسرحيةعرائس


عرض 
خيال 


ظل


مؤمتر 
جملةصحفي


عام 
2015/2014231711327
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5- املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة )16( من 10-21 اغسطس 2014م :
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6- مهرجان صيفي ثقافي
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7- مهرجان الكويت املسرحي اخلامس عشر10-20 ديسمبر 2014م 
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>جانب من املكرمني في مهرجان الكويت املسرحي ال 15


ثانيا، أنشطة القطاعات:


قطاع دار اآلثار اإلسالمية:
بلغ مجموع فعاليات القطاع 129 فعالية خالل العام 2015/2014  وتوزيعهم 
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قطاع الثقافة:
األيام الثقافية الكويتية في اخلارج:


عدد املشاركنياملشاركةاملدينةالدولة


12معرض البينالي الدولي للعمارةفينسياإيطاليا


بكنيالصني
املنتدى الثقافي العربي- الصيني


6على طريق احلرير


أيام ثقافية أجنبية داخل الكويت:
عدد املشاركنياملشاركة
8أيام ثقافية هندية
16أيام ثقافية إيرانية


47أيام ثقافية فلسطينية
21أيام ثقافية ألبانية
30أيام ثقافية روسية


7أيام ثقافية بريطانية


إصدارات املجلس:
عدد اإلصداراتاإلصدار


12سلسة عالم املعرفة )كتاب شهري(


4مجلة عالم الفكر )مجلة فصلية(


12جريدة الفنون )جريدة شهرية(


6سلسلة إبداعات عاملية )تصدر كل شهرين(


5سلسلة املسرح العاملي )تصدر كل شهرين(


2مجلة الثقافة العاملية )تصدر كل شهرين(
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االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية:


االتفاقيات الثقافية بني دولة 
الكويت وكل من:


البرامج التنفيذية بني دولة الكويت 
وكل من:


للتعاونالدولة
في مجال


تاريخ 
للتعاون في الدولةالتصديق


لألعواممجال


الثقافةالسنغال
الثقافة اإلمارات2015/2/2 والفنون


2014-2016والفنون


الثقافةاملغرب
الثقافة مصر2015/2/3 والفنون


2014-2017والفنون


الثقافةالسودان
2015/2/10 والفنون


هيئة 
أبو ظبي 
للسياحة 
والثقافة


املكتبات 
والثقافة 
والفنون


2017-2014


اليونسكو
حماية التراث 
الثقافي غير 
املادي 2003


قطاع اآلثار واملتاحف:


التنقيب عن اآلثار:


الفريق اسم البعثة
األجنبي


الفريق 
الكويت


املوقع 
األثري


الفترة احلضارية 
للموقع


البعثة الكويتية الفرنسية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 


القلعة الهلنستية والقصور
1316


القلعة 
الهلنستية 


وقرية 
القصور


القرن الثالث قبل 
امليالد )القلعة( والعصر 


اإلسالمي املبكر 
)القصور(
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الفريق اسم البعثة
األجنبي


الفريق 
الكويت


املوقع 
األثري


الفترة احلضارية 
للموقع


البعثة الكويتية اإليطالية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 


القرينية بجزيرة فيلكا
العصر اإلسالميالقرينية1416


البعثة الكويتية البولندية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع 


العبيد
املدينة 1516


العصر احلجريالدملونية


البعثة الكويتية اجليورجية 
للتنقيب عن اآلثار في شرق 


جزيرة فيلكا
شرق جزيرة 1516


فيلكا


ما قبل اإلسالم 
والعصرين اإلسالمي 


املبكر واملتأخر


البعثة الكويتية للتنقيب 
عن اآلثار املعرضة للخطر 


على مسار جسر الشيخ جابر 
مبنطقة الصبية


16
شبه جزيرة 


طبيج، جزيرة 
فيلكا


العصر البرونزي، 
العصر اإلسالمي املبكر


البعثة الكويتية الدامناركية 
للتنقيب عن اآلثار في موقع


F6 بجزيرة فيلكا
املدينة 616


الدملونية
العصر البرونزي-


حضارة دملون


إدارة الشئون املعمارية والهندسية:
ترميم وصيانة املباني التاريخية


موقعهاسم املبني
تكلفة الترميم 


والصيانة في عام 
2015/2014


1500 د.كشرقمتحف الفن احلديث )املدرسة الشرقية بنات(


5000 د.كاملباركيةاملدرسة املباركية


جاري العملشرقاملدرسة الشرقية )بنني(


15.000 د.كالشويخبيت الكويت لألعمال الوطنية
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موقعهاسم املبني
تكلفة الترميم 


والصيانة في عام 
2015/2014


10.000 د.كالقرينمتحف شهداء القرين


5000 د.كالقبلةاملدرسة القبلية


5000 د.كالقبلةاملستشفى األمريكاني


جاري العملالقبلةمدرسة عايشه


40.000 د.كشرقبيت ديكسون


10.000 د.كاملباركيةكشك مبارك


20.000 د.كالقبلةبيت السدو


قطاع الفنون
الفنون التشكيلية:
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مكتبة الكويت الوطنية


إحصاء مبقتنيات مكتبة الكويت الوطنية


العددالبيان


6487مجموعة كويتنا


157333الكتب


37889املكتبات اخلاصة


32000مكتبة التراث العربي


852الكتب النادرة


984مجموعة الدوريات


7406كتب األطفال


944كتب النشء


1882مجموعة الرسائل اجلامعية


8000املطبوعات احلكومية


21798املخطوطات
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مؤسسةالكويت
للتقدم العلمي
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي


> معهد دسمان للسكري


أنشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبوجب مرسوم أميري صدر في12 
ذي احلجة  1396 ه املوافق 12 ديسمبر 1976 م. وكان إنشاؤها نتاج تالقي رؤية 
سامية ألمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، طيب الله 
ثراه ، مع مبادرة من قيادات القطاع اخلاص في الكويت لتصبح املؤسسة إحدى 
مجلس  املؤسسة  ويدير  املنطقة.  في  املعرفية  والتنمية  العلمي  العطاء  ركائز 
إدارة يرأسه حضرة صاحب السمو أمير البالد )حفظه الله ورعاه(، ويضم ستة 
أعضاء يختارهم حضرة صاحب السمو ملدة ثالث سنوات . وتتلقى املؤسسة 
حاليا دعما ماليا من الشركات املساهمة الكويتية مبقدار 1٪ من صافي األرباح 
السنوية لهذه الشركات. ويعني مجلس اإلدارة مديرا عاما للمؤسسة يقوم على 
إدارة أعمال املؤسسة العلمية واإلدارية واملالية وينفذ سياسات وتوجهات مجلس 


اإلدارة.
و تستهدف املؤسسة تكوين منظومة و ثقافة وطنية فاعلة للعلم و التكنولوجيا 


و اإلبداع  .ساهمت املؤسسة في تطويرها. لتشكل دعامة لتنمية مستدامة.
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وتتميز رسالة املؤسسة بتحفيز ودعم القدرات البشرية واالستثمار في تنميتها 
، وفي مبادرات تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا واإلبداع وتعزيز 
العلمية  الثقافة  تطوير  املبادرات  تلك  وتشمل  لذلك،  املمكنة  الثقافية  البيئة 
املمكنة  الثقافية  البيئة  وتعزيز  واالبتكار،  البحث  قدرات  وتقوية  املجتمع،  في 
وتشجيع  االبتكار،  إلى  املعارف  وترجمة  واملتميزين،  املوهوبني  ودعــم  لذلك، 
إجناز قدرات تكنولوجية متطورة في القطاع اخلاص . وللمؤسسة أربعة مراكز 
تابعة لها هي املركز العلمي الذي يستهدف تعزيز الثقافة العلمية لدى املجتمع 
، ويضم ثالثة مرافق رئيسة هي األكواريوم و قاعة االستكشاف و صالة عرض 
الذي تستهدف رسالته  للسكري  الثاني هو معهد دسمان  واملركز  آي ماكس. 
ذات  الصحية  واملشكالت  الّسكري  آثار مرض  والسيطرة، واحلد من  الوقاية 
الصلة في دولة الكويت، من خالل برامج فعالة في مجال البحث، والتدريب، 
والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل حتسني نوعية حياة السكان. أما 
املركز الثالث فهو مركز صباح األحمد للموهبة و اإلبداع الذي يقوم باكتشاف 
و رعاية املتميزين و املوهوبني و املبدعني من أبناء دولةالكويت من خالل توفير 
املركز  أما  وينميها.  مواهبهم  و  متيزهم  يبرز  الــذي  النحو  على  مالئمة  بيئة 
الرابع فهو مركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي الذي يستهدف 
حتسني حياة الناس عبر مساعدتهم على اكتشاف االمراض مبكرا والتخفيف 


من معاناتهم والتعاون مع املراكز النظيرة في العالم.
وقامت إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتطوير استراتيجيات تعمل على 
توجيه عملية اتخاذ القرار في كيفية االستثمار في مواردها احملدودة؛ إلجناز 
مهمتها وحتقيق رؤيتها بفعالية أكبر وبأقل املخاطر املمكنة. وتقوم االستراتيجية 
للعناصر  البشرية  املــوارد  من  واالحتياجات  التطوير  احتياجات  حتديد  على 


املختلفة ملنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في أربعة محاور ، هي:
- احملور االستراتيجي األول: تطوير حملة توعية قوية مؤيدة للعلم والتعليم 


والثقافة  العلمية
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املعاهد  في  البحثية  القدرات  ودمــج  تقوية  الثاني:  االستراتيجي  احملــور   -
العلمية الكويتية وفيما بينها.


الوطنية  الــعــلــوم  وتــطــويــر منظومة  دعــم  الــثــالــث:  -  احملـــور االســتــراتــيــجــي 
والتكنولوجيا واالبتكار


 - احملور االستراتيجي الرابع: دعم وتطوير القدرات العلمية والتقنية للقطاع 
اخلاص واملساهمة في بناء اقتصاد املعرفة


> مركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي


وتقدم املؤسسة سنويا جوائز علمية متنح لعدد من العلماء الكويتيني والعرب 
الذين قدموا عطاءات غزيرة متميزة ومؤثرة في تطور العلم واملعرفة تساهم 
في تنمية وازدهار املجتمعات. واستطاعت هذه اجلوائز أن تتبوأ مكانة إقليمية 
وعاملية مرموقة ملا ثبت من موضوعية ونزاهة في منحها، وملا لها من أهمية 
في تشجيع العلماء وحتفيزهم ملزيد من العطاء العلمي خدمة للبشرية جمعاء. 
وتستعد املؤسسة إلطالق جائزة جديدة باسم الراحل عبد الرحمن السميط 
موجهة  لألبحاث والدراسات ذات األثر الكبير للتنمية في الدول األفريقية، 
وستُمنح سنوياً بقيمة مليون دوالر أميركي في مجاالت األمن الغذائي والصحة 
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والتعليم. كما ستطلق املؤسسة قريبا جائزة أنور النوري ألفضل أطروحة دكتوراه 
في التربية في الوطن العربي.


وتتميز املؤسسة بوجود مكتب البرامج الدولية الذي يتولى التعاون مع عدد 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  في  عاملياً  املعروفة  اجلامعات  او  املنظمات  من 
واململكة املتحدة أوروبا ، مستهدفة من ذلك أن تكون هذه البرامج  محفزا مهما 
العلمية  والتجارب  واخلبرات  والتكنولوجيا  العلمي  التقدم  نقل  على  ومشجعاً 
املتميزة من الدول املتطورة إلى الكويت ومنطقة اخلليج ، إضافة إلى تسهيل 
عملية التواصل بني صناع القرار في مجاالت عدة في الكويت ونظرائهم في 
العلمي بني علماء  الثقافي و  التعاون  املنظمات واجلامعات املرموقة، وتطوير 
الكويت و طلبتها من جانب ونظرائهم  في تلك املؤسسات العريقة من جانب 
الفرص  توفير  و  العالم،  و  الكويت و محيطها  التنمية في  آخر بهدف خدمة 
لتوسيع وتعميق املعرفة حول الكويت ودول اخلليج، مبا يصب في النهاية في 
املشروعات  ومن  واملجتمعات.  الــدول  بني  والتعاون  والتالقي  التفاهم  تعزيز 
التي أجنزتها املؤسسة في العام املاضي مشروع توليد الطاقة الكهربائية على 
مباني وزارتي الكهرباء واملاء واألشغال متاشيا مع ما تسعى إليه الكويت لتأمني 
الطاقة  توليد  ومشروع   ،  2030 عام  حلول  مع  الطاقة  على  الطلب  من   ٪15
أنظمة اخلاليا  التعاونية، ومشروع الستخدام  الشمسية في بعض اجلمعيات 
الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزال لتشجيع تعميم 


استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في املنازل.
ونظمت املؤسسة ومولت العام املاضي عدة مؤمترات وملتقيات وورش عمل 
ودورات تدريبية في شتى املجاالت، إضافة إلى مسابقات علمية لطلبة املراحل 
واملترجمة،  املؤلفة  العلمية  الكتب  من  العديد  وأصــدرت  والثانوية،  اجلامعة 
الطلبة  تكرمي  عن  فضال  العلمية،  الثقافة  تعزيز  تستهدف  التي  واملــجــالت 


املتفوقني .
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معهد الكويت
لألبحاث العلمية
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معهد الكويت لألبحاث العلمية


> املبنى اجلديد ملعهد الكويت لألبحاث العلمية


التطبيقي  العلمي  العلمية كأول مركز للبحث  الكويت لألبحاث  أنشئ معهد 
في منطقة اخلليج العربي، في عام 1967 ليمثل رصيدا للتقدم العلمي للكويت 
وملنطقة اخلليج العربي واملنطقة العربية. وفي العام  1981صدر املرسوم األميري 
بقانون رقم )28( بشأن إعالن معهد الكويت لألبحاث العلمية مؤسسة عامة 


ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير يختاره مجلس الوزراء. 
وقد استطاع املعهد، في ظل جهود وخبرات العاملني فيه، أن يحقق أهدافه 
ومهامه عبر خطط استراتيجية، آخرها اخلطة االستراتيجية السابعة )2010- 
2015(، وهي اخلطة القائمة حاليا والتي تعكس انسجاما كبيرا مع التوجهات 
والتكنولوجية  العلمية  الــتــطــورات  متابعة  على  وتــركــز  الــبــالد،  فــي  التنموية 


املستجدة.
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أوال: اإلجنازات البحثية والتكنولوجية:


> الوحدات النمطية في مركز ابحاث البترول التابع للمعهد


 أجنز املعهد، خالل العام احلالي خطته التشغيلية الرابعة في ضوء اخلطة 
االستراتيجية السابعة لألبحاث 2010- 2015 ووفقا لتوجهات مشروع التحول 
االستراتيجي للمعهد 2010- 2030 وتضمنت اجنازات املعهد خالل هذا العام 
134 مشروعا بحثيا منها 83 مشروعا تعاقديا بنسبة بلغت 62٪ وهي مشاريع 
مهمة جترى لصالح مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة مما يعكس ثقة 
عالية في إمكانات املعهد وقدراته. وقد متكن الباحثون في املعهد من إجناز 
40 مشروعا بحثيا، منها 25 مشروعا تعاقديا، قدمت نتائجها لصالح اجلهات 
اجلهات  مع  بالتعاون  بحثيا  مشروعا   94 إلجنــاز  العمل  ويتواصل  املستفيدة، 


املستفيدة.
وقد حتققت هذه اإلجنازات من خالل املراكز البحثية التالية: 


البترول: عمل املركز على تنفيذ 17 � مشروعا بحثيا، مت  مركز أبحاث 
إجناز 9 مشاريع منها.
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الباحثون في املركز العمل في 22 � مشروعا  مركز أبحاث املياه: باشر 
بحثيا، مت إجناز 6 مشاريع منها.


 � 24 احلالي  للعام  املركز  خطة  تضمنت  والبناء:  الطاقة  أبحاث  مركز 
مشروعا بحثيا، مت االنتهاء من6مشاريع منها.


مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية: عمل املركز على تنفيذ 66 � مشروعا 
بحثيا، مت االنتهاء من 18 مشروعا منها.


القطاع  عمل  التقني:  االقتصاد  إدارة    - والتكنولوجيا  العلوم  قطاع  � 
أجنز  بحثية،  6مشاريع  تنفيذ  على  التقني  االقتصاد  إدارة  في  ممثال 


منها  مشروع بحثي واحد. 
القصوى من خبرات  يرتكز على االستفادة  املشاريع اخلاصة:  برنامج  � 
متنوعة وتتولى اإلدارة العليا متابعة تنفيذه وقد شمل 4  مشاريع خاصة 


منها ثالثة جلهات حكومية وواحد لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
برنامج املبادرات احلكومية: وضعت اإلدارة العليا للمعهد برنامجا خاصا  � 
لهذه املبادرات وقدمته للحكومة الكويتية ومتت املوافقة عليه وتضمن 
وبنيته  املعهد  مرافق  لتحديث  إنشائيا  منها 12 مشروعا  23 مشروعا 
املعهد  أداء  مستوى  لرفع  تطويريا  مشروعا   11 إلى  إضافة  التحتية، 
وحتقيق الهدف املنشود من إنشاء مراكز بحثية متميزة في مجاالت ذات 
أولوية  للتنمية الوطنية . وتتراوح املدة الزمنية لهذه املشاريع بني 3 و7 


سنوات، ومن املتوقع اجناز معظمها بحلول عام 2017.


ثانيا - االستشارات العلمية واخلدمات الفنية: 
قدم املعهد للسنة احلالية 105 خدمة فنية واستشارية وعامة مت إجناز 84 


خدمة ويستمر العمل إلجناز 21 خدمة أخرى.     
ثالثا- النشر العلمي: 


بلغ هذا العام 215 منشورا علميا  منها 57 ورقة علمية نشرت في مجالت 
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العلمية  اللقاءات  علمية قدمت خالل  ورقة  إلى83  باإلضافة  علمية محكمة، 
واملؤمترات العاملية، كما مت إصدار75  تقريرا علميا.


اإلصدارات العلمية اإلعالمية الدورية:


مجلة »علوم وتكنولوجيا«: تسهم في رفع الوعي العلمي للمجتمع. � 
نشرة »في املعهد«: تستهدف تطوير العالقات االجتماعية بني العاملني  � 


في املعهد.
التقـرير السنوي: يتضمن إجنازات املعهد البحثية والتقنية واملساندة. � 


وبروشورات  وكتيبات  كتب  إصــدار  يتم  متنوعة:   مطبوعة  إصـــدارات  � 
للتوعية العلمية.


رابعا: التعاون العلمي:


اجلهات  مــع  واستشارية  فنية  وخــدمــات  ملشاريع  جــديــدة  عقود  توقيع  مت   
املستفيدة، وقد ترافق ذلك بتطوير قاعدة التعاون البحثي مع مؤسسات دولية 
زيارات  تنظيم  مت  كما  معها.  علمي  وتعاون  تفاهم  مذكرات  وتوقيع  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 
التي مت توقيعها مع الدول الشقيقة والصديقة ويشارك املعهد في مراجعتها 
ومتابعة تنفيذ جوانبها العلمية. وأدت الى توطيد وتطوير عالقات تعاون علمي 


مشترك  على املستويات كافة.


براءات االختراع واجلوائز: متكن املعهد من تسجيل العديد من براءات اختراع 
في مكتب براءات االختراع األمريكي، وحصد عدة جوائز علمية، وهو ما يعكس 


التقدير العاملي للمعهد ومكانته ومستواه العلمي الرائد على كافة األصعدة. 
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خامسا: تنمية املوارد البشرية: 


يتميز املعهد بكادر ميتلك تخصصات وخبرات متنوعة في العديد من مجاالت 
البحث العلمي واإلدارة، ومن أهم اجنازات هذا القطاع: 


العالية،  العلمية  دراستهم  املعهد  كــوادر  من   � 10 أنهى  البعثات:  برامج 
و   للماجستير   4 ــوراه،  ــدكــت ال لــدرجــة   22( مبتعثا  حــالــيــا32   ويــوجــد 


6للبكالوريوس(.
برنامج التدريب اخلارجي: شمل البرنامج إيفاد 124 � متدربا جميعهم 


من الكوادر الوطنية.
برامج التدريب الداخلية: مت تصميم وتنفيذ 95 � دورة تدريبية داخلية، 
استفاد منها 859 من موظفي املعهد و 346 من العاملني في املؤسسات 


الوطنية احمللية ومن جهات إقليمية أخرى.
برامج التدريب أثناء العمل: شارك فيها 349 متدربا، إضافة إلى 37 � 


متدربا من خارج املعهد.
هذا وإضافة إلى البرامج التدريبية الطالبية، الصيفية لطالب املرحلة  � 
والبرامج  وطالبة(  45طالبا   ( واجلامعية  وطالبة(  )78طالبا  الثانوية 
التدريبية الربيعية لطالب الصفني الثامن والتاسع )41 طالبا وطالبة( 
باإلضافة إلى ذوي االحتياجات اخلاصة 14 متدربا والتي تسهم جميعها 
في توجيه الشباب للبحث العلمي وفي نشر الوعي العلمي لدى اجليل 


الناشئ          
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الوحدات الرقابية
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ديوان احملاسبة
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ديوان احملاسبة


نشأة ديوان احملاسبة


بالنص  عنى  وقــد   ،1962 سنة  نوفمبر   11 في  الكويت  دولــة  دستور  صــدر 
صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون استقالله، إمياناً بأن 
بسياج  يحاط  أن  ثم يجب  ومن  نهضتها  الدولة وعماد  العام هو عصب  املال 
وإنفاقه فيما يدعم  أو تقصير  كاماًل دون نقص  من احلماية لضمان جبايته 
املجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير. وقد نصت املادة )151( من 
دستور دولة الكويت على أن: )ينشأ بقانون ديوان للمراقبة املالية يكفل القانون 
استقالله ويكون ملحقاً مبجلس األمة، ويعاون احلكومة ومجلس األمة في رقابة 
حتصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود امليزانية، ويقدم الديوان 
لكل من احلكومة ومجلس األمة تقريراً سنوياً عن أعماله ومالحظاته(. وتنفيذاً 
بإنشاء  يوليو 1964  بتاريخ 7  القانون رقم 30 لسنة 1964  لذلك فقد صدر 


ديوان احملاسبة بدولة الكويت.
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إجنازات الديوان خالل عام 2014


الديوان ينفذ التقرير السنوي عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ  � 
املالية  السنة  عن  اخلتامية  وحساباتها  احلكومية  اجلهات  ميزانيات 
من   )25( رقم  املــادة  تقارير متخصصة مبوجب  وهناك   2014/2013
قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 في ضوء تكليفات مجلس األمة أو 
مجلس الــوزراء، أما تكليفات مجلس األمة وتنقسم الى قسمني دورية 


وغير الدورية.


أواًل: التكليفات الدورية:


تقريـر ديوان احملاسـبة بشأن تكليف مجلس األمة عن نتائـج الفحص  � 
األموال  وعن  البيئة  ملشـاريع  الكويتية  االرتباط  نقطة  على  واملراجعـة 
االرتبــاط  نقطة  على  الــديــوان  ورقــابــة  فحص  نتائج  وعــن  املسـتثمرة 
الكويتيـة ملشاريــع والتحقق من تالفي وزارة الدفاع املالحظات اخلاصة 


)C130J( بعقد طائرات
أما مشاريع القوانني الواردة لديوان احملاسبة من مجلس األمة أو مجلس  � 
الوزراء واملطلوب إبداء الرأي فيها فقد مت اعداد مذكرة تفصيلية بشأن 
رد ديوان احملاسبة على طلب جلنة حماية األموال العامة ملجلس األمة 
اتخاذ الديوان اجراءات ترى اللجنة أنها الزمة لتفعيل أحكام املادة 6 من 
القانون رقم 1993/1 بشأن حماية األموال العامة، وتقرير بخصوص 
رأي ديوان احملاسبة بالرد على دفوع ديوان اخلدمة املدنية بشأن انعقاد 
املالية،  املخالفات  ارتكاب  عن  التأديبية  باحملاكمات  املختصة  الهيئة 
ديوان  واقتراح  اللجنة  إليه  انتهت  الــذى  النص  يوضح  مقارن  وجــدول 
احملاسبة واألسانيد القانونية لالقتراح وذلك بالنسبة للمواد )44،38،7( 
من مشروع قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ومذكرة برأي 
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أعضاء  السادة  من  املقدمني  بقانون  املقترحني  بشأن  احملاسبة  ديوان 
مجلس األمة بشأن انشاء هيئة الرقابة اإلدارية .


ثانيًا: التكليفات غير الدورية:


تقارير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس االمة حول عقد الداو، وفحص  � 
جوانب العقد املبرم بني شركة نفط الكويت وشركة شل، وعمليات تهريب 
ودراسة  الشدادية،  جامعة  أجناز  في  التأخير  وأسباب  الديزل،  وقود 
تقارير اللجنة املشكلة من وزير املالية بشأن تقارير ديوان احملاسبة عن 
كافة  املواطنني  ودعوة  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  أعمال 
ليقدموا لديوان احملاسبة أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بقضايا 
فساد، وفحص ومراجعة عالقــة الشركـــة الكويتية لالستثمـــــار بشركة 


)أدفانتج( لالستشارات اإلدارية واالقتصادية


ثالثًا: دراسات ومبادرات


كما أن هناك دراسات متخصصة يعدها ديوان احملاسبة ملوضوعات يرى من 
ملجلس  إما  وترسل  )مبادرات(  منفصلة  وتقارير  بدراسات  افرادها  الضرورة 
املعنية اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة  أو اجلهات  الــوزراء  أو مجلس  األمة 


ومنها:
تقرير ديوان احملاسبة عن مساهمة مؤسسة املوانئ الكويتية في صندوق  1 .


املوانئ االستثماري بناء على طلب جلنة حماية األموال العامة.
تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة للشركات اخلاضعة  2 .


لرقابة ديوان احملاسبة.
التي  واملنح  املساعدات  ديــوان احملاسبة عن  التي أعدها  دراســة شاملة  3 .


يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية ومالحظات الديوان عليها.
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دراسة اخلدمات الصحية بدولة الكويت. 4 .


بالوزارات  التنمية  خطة  إجنـــازات  متابعة  عــن  احملاسبة  ديـــوان  تقرير  5 .
واالدارات احلكومية عن السنة املالية 2013/2012.


في  العالي  التعليم  التحليلية عن  الدراسة  بشأن  ديوان احملاسبة  تقرير  6 .
اجلامعات احلكومية واخلاصة.


تقـــرير بأبرز الظواهــــر التي رصدها ديوان احملاســبة على الوزارة عـــن  7 .
السنة املالية 2013/2012.


دراسة حتليلية حول ما يدرجه ديوان احملاسبة من مالحظات بتقاريره  8 .
السنوية واألسباب التي أدت إلى وقوعها وتوصياته بشأنها.


وسجالت  حسابات  ومراجعة  فحص  نتائج  عن  احملاسبة  ديــوان  تقرير  9 .
األمانة العامة لألوقاف عن السنة املالية 2013/2012.


تقرير عن آلية طرح وتنفيذ املشاريع اإلنشائية املدرج اعتمادها بامليزانية  10 .
العامة للدولة ودراسة حتليلية بشأن التدقيق على مدد دراسة املواضيع 


لدى الرقابة املسبقة.


عن  واإلداريــة  االستثمارية  والتجاوزات  باملخالفات  املتعلقة  والتقارير  11 .
مكتب لندن واملكاتب األخرى حول العالم.


استكمال التقارير املتعلقة باملخالفات والتجاوزات االستثمارية واإلدارية  12 .
عن مكتب لندن واملكاتب األخرى حول العالم.


تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة النظم الرقابية والتشغيلية للهيئة  13 .
العامة للصناعة.
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أنشطة الديوان


لتوثيق  اإلنتوساي  عمل  ملجموعة  والعشرون  الثالث  االجتماع  افتتاح  � 
تكنولوجيا املعلومات WGITA املنعقد بدولة الكويت للفترة من 10 – 


.2014/2/12
رئيسي  املدققني ومدقق  كبيري  الديوان مع  رئيس  للسيد  لقاء مفتوح  � 


ومدقق أول مدقق مبسرح الديوان.
وتقنية  واخلبراء  الفنية  املكاتب  بأعضاء  الديوان  رئيس  السيد  لقاء  � 


املعلومات واملهندسني واملراقبني.
ديوان  مدققي  بــالــســادة  الوكيل  والسيد  الــديــوان  رئيس  السيد  لقاء  � 


احملاسبة.
إقامة بطولة ديوان احملاسبة لكرة القدم للعاملني بالديوان. � 


لقاء السادة املشاركني باالجتماع السابع عشر لوكالء دواوين املراقبة  � 
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بدولة  املنعقد  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  بــدول  واحملاسبة 
الكويت للفترة من 2014/9/18-17.


حفل تكرمي السادة أعضاء وفد ديوان احملاسبة وفرق العمل املشاركة في  � 
االجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة لدول مجلس 


التعاون اخلليجي املنعقد بدولة الكويت في 2014/11/18.
للرقابة  العليا  لألجهزة  البحوث  مسابقة  في  املشاركني  تكرمي  حفل  � 
االجتماع  في  واملشاركني  اخلليجي  التعاون  مجلس  لــدول  واحملاسبة 
الثالث عشر ألجهزة الرقابة واملراجعة لدول مجلس التعاون اخلليجي 


املنعقد بدولة الكويت.
افتتاح معرض الكتاب السنوي )الثامن( والذي تنظمه إدارة املنظمات  � 


الدولية في ديوان احملاسبة.
افتتاح الندوة اخلليجية األولى لدول مجلس التعاون حول موضوع أهمية  � 
املشمولة  واجلهات  واحملاسبة  املراجعة  دواوين  بني  والتعاون  التواصل 
بالرقابة وأساليب حتقيق ذلك األثر املتحقق لذلك التعاون املنعقد بدولة 


الكويت في 10_2014/12/11 بفندق ريجنسي.
حفــــل تكرمي جلـــان اعـــداد التقريـــر السنوي لقطاع الرقابة على اجلهات  � 


امللحقة واالستثمار عن السنة املالية 2014/2013 مبسرح الديوان
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الوحدات الرياضية
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الهيئة العامة 
للشباب والرياضة







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)422(


2015 - 2014







الكتاب السنوي الثامن واألربعين


)423(الكتاب السنوي الثامن واألربعين


2015 - 2014


الهيئة العامة للشباب والرياضة


انشات الهيئة العامة للشباب والرياضة باملرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 
بتاريخ 11 صفر 1413 هجري املوافق 10 اغسطس 1992م، والغرض من إنشاء 
وتنمية  لهم  والرعاية  القوة  اسباب  وتهيئة  الشباب  بشئون  العناية  هو  الهيئة 
املواطن  بتنشئة  الكفيلة  الوسائل  وتوفير  والفنية  واخللقية  البدنية  قدراتهم 
الصالح دينيا وإجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز والئه للوطن كما تعنى برعاية 
وفقا  وتطويرها  ونشرها  تدعيمها  على  والعمل  البالد  في  الرياضية  احلركة 
للمبادئ االوملبية والدولية، وتقدم الهيئة خدماتها املختلفة من خالل قطاعات 
ويتضمن هذا  والصيانة  واالنشاءات  والتطوير  والتخطيط  والرياضة  الشباب 
التقرير نبذه مختصره عن االنشطة والفعاليات التي مت تنظيمها واجنازها من 


خالل قطاعات وادارات الهيئة املختلفة.


مركز الطب الرياضي ومركز اعداد القادة وإدارة التطوير اإلداري:
بتنظيم  االداري  والتطوير  القادة  اعــداد  ومركز  الرياضي  الطب  مركز  قام 
اإلدارات  قبل  من  تنفيذها  مت  التي  التدريبية  والـــدورات  والبرامج  األنشطة 


املذكورة من اجل االرتقاء باألداء في كافة الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة.
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أنشطة قطاع الشباب:


البرنامج  ضمن  املدرجة  والبرامج  االنشطة  من  العديد  الشباب  قطاع   نفذ 
لقطاع  الفني  املكتب  وادارة  الشبابية  الهيئات  وإدارة  الشباب  ملراكز  الزمني 
الشباب  تضمنت مسابقات القرآن الكرمي والشعر الشعبي والفصيح والتصوير 
قسم  ينفذها  التي  املجتمع  خدمة  أنشطة  إلى  باإلضافة  التشكيلية  والفنون 
اجلوالة واملعسكرات وفعاليات الدوري الثقافي وكذلك فعاليات الدورة العاشرة 


ملهرجان أيام املسرح للشباب في شهر سبتمبر 2014. 
قطاع الرياضة:


قام قطاع الرياضة من خالل اداراته املختلفة بإجناز العديد من الفعاليات 
التي تهدف إلى االرتقاء بالواقع الرياضي ومنها تنظيم بطولة الكويت اخلامسة 
عشر لسباق الهجن واستضافة وزراء الشباب والرياضة اخلليجي واالجتماعات 
املصاحبة والذي استضافته دولة الكويت وافتتاح املهرجان االول ملراكز التدريب 
املشتركة ودوري الوزارات كما مت تنظيم بطولة شهداء مسجد االمام الصادق 
الرمضانية االولى اضافة إلى الندوات التوعوية في مجال الصحة والرياضة 
كما مت اقرار حول مسودة قانون االحتراف اجلزئي اضافة إلى املشاركة في 


عدد من امللتقيات الرياضية اخلارجية.
وفيما يلي مناذج من االنشطة  التي نظمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة  � 


في مختلف قطاعاتها وهي فقط على سبيل املثال وليس احلصر
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تاريخ النشرالصحيفةاخلبرم


2014/2/9الشاهدأنشطة متنوعة مبركز شباب الدعية1


2014/3/20كوناالنادي البحري يحرز لقب الدوري الثقافي لألندية الرياضية2


احلمود: دوري الوزارات يساهم في نشر ثقافة الرياضة 3
2014/4/7القبسللجميع


2014/5/12الوطنافتتاح رائع لبطولة البعثات الدبلوماسية الكروية الثانية4


2014/6/4القبسمسابقات وندوات وورش عمل في هيئة الشباب5


2014/7/12الوطنمركز شباب الفيحاء نظم أنشطة متنوعة ألعضائه6


2014/7/14الوطنمركز عبدالله السالم اختتم دورة علم اإلدارة7


فرق اجلوالة بهيئة الشباب والرياضة شاركت في خدمة 8
2014/7/26الوطناملصلني وزيارة املرضى


أحمد املنصور : لقاء القائد االنساني يعكس اعمال 9
2014/8/20الوطناالمير االنسانية اجلليلة


2014/8/26القبسالعمل التطوعي الشبابي في مركز القادة10


شباب الكويت احتفل ) بقائد االنسانية ( في مهرجان 11
2014/9/16االنباءأيام املسرح


2014/09/25كونااختتام فعاليات مهرجان أيام املسرح للشباب العاشر12


2014/10/15القبسهيئة الشباب تنظم حملة التبرع بالدم13


2014/10/25الوطنافتتاح بطولة اخلليج الثانية للمالكمة 14


2014/11/4القبسأنشطة رياضية متنوعة ملركز شباب الدعية15


2014/11/17الوطنهيئة الشباب تطلق مسابقة الشعر الفصيح والشعبي16


الهيئات الشبابية تنظم املسابقة ال 18 حلفظ وجتويد 18
2014/11/24الوطنالقرآن


2014/12/4القبسسحب قرعة دوري الوزارات19


2014/12/9الوطنهيئة الشباب تنظم دورة لإلسعافات األولوية20


2014/12/9كوناهيئة الشباب تقيم ملتقى اخلبرات الشبابية21
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الفــهــرس
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الفهـــــرس


الصفحة املـوضـــــوع


علم دولة الكويت ............................................................................
أمير   - الصباح  الشيخ صباح األحمد اجلابر  السمو  حضرة صاحب 
دولة الكويت ...................................................................................
سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح - ولي العهد......................
سمو الشيخ جابر احلمد املبارك الصباح - رئيس مجلس الوزراء.....
خريطة دولة الكويت ......................................................................
گلمة معالي وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب ...................
تواريخ وأحداث ...............................................................................


وزارات الدولة 
وزارة اخلارجية ...............................................................................
وزارة الداخلية ................................................................................
احلرس الوطني ...............................................................................
وزارة العدل .....................................................................................
وزارة املالية ......................................................................................
وزارة اإلعالم ...................................................................................
وزارة األشغال ..................................................................................
وزارة الكهرباء واملاء .........................................................................
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45
49
57
67
75
83


117
125
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املـوضـــــوع


139
147
159
169
177
191
197
207
213
219


231
239
245
253
259


269


الصفحة


وزارة التجارة والصناعة ..................................................................
وزارة النفط .....................................................................................
وزارة الصحة ...................................................................................


وزارة املواصالت ................................................................................
وزارة التربية ...................................................................................
وزارة التعليم العالي ........................................................................


وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ................................................... 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ...................................................
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ................................................... 
بلدية الكويت .................................................................................


الوحدات االقتصادية
مؤسسة البترول الكويتية ..............................................................
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ............................
بنك الكويت املركزي .......................................................................
الهيئة العامة للصناعة ...................................................................
شركة ناقالت النفط الكويتية .......................................................


الوحدات اخلدمية
اإلدارة العامة لإلطفاء ....................................................................
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273
277
285
291
297
303
311
319
329
337
343
349
357


367
375
383
395
401


الصفحة


شركة النقل العام الكويتية ............................................................
ديوان اخلدمة املدنية .....................................................................
شركة املشروعات السياحية ............................................................
الهيئة العامة لشؤون القصر ............................................................
األمانة العامة لألوقاف ...................................................................
وكالة األنباء الكويتية ) كونا( .......................................................
اإلدارة العامة للجمارك ..................................................................
الهيئة العامة للمعلومات املدنية .....................................................
الهيئة العامة للبيئة .......................................................................
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ...............................................
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ..........................................
اإلدارة العامة للطيران املدني .........................................................
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ..............................


الوحدات العلمية
جامعة الكويت ................................................................................
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ....................................
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .......................................
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ......................................................
معهد الكويت لألبحاث العلمية .......................................................
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املـوضـــــوع


الوحدات الرقابية
ديوان احملاسبة  ..............................................................................


الوحدات الرياضية والشبابية
الهيئة العامة للشباب والرياضة ......................................................


411


421


الصفحة
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فريق العمل 


اشراف ومتابعة 


• عقاب محمد الشمري .............. مراقب البحوث والبيانات 
• انعام محمد دشتي ................. رئيس قسم البحوث 


اعـــــــداد 
• رمي ناشي الفـجـي                   • حنان جاسم حسني 


• اميان محمد بوشـهري              • بدر ناصر سيف املشعل 
• شيخة محمد البسام               • كوثر كمال بهبهاني 


تصميم وإخراج 
• شحاتة علي عبد العاطي 


آملني من املولى العزيز أن نكون وفقنا في تقدمي مادة موضوعية تساهم 
في تطوير الرسالة اإلعالمية الكويتية 


 اإلشراف العام
 محمد عبد احملسن العواش


 وكيل الوزارة املساعد لقطاع
التخطيط اإلعالمي والتنمية املعرفية


وزارة الإعالم - مطبعة حكومة دولة الكويت





