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2015 - 2014

مقدمة

بأصالة املاضي املجيد وعراقته ،والسير على طريق املستقبل املشرق بآماله،
تؤكد دولة الكويت عاما بعد عام ،قدرتها الفائقة على إضافة العديد من
اإلجن ��ازات الوطنية ،في مختلف امليادين وعلى كافة األص�ع��دة ،ومواكبة
كل تطور حضاري حديث ،على املستويني الداخلي واخل��ارج��ي ،منذ فجر
االستقالل في  19يونيو  ،1961وحتى وقتنا احلاضر ،بعمل وجهد وطني
مخلص ودؤوب وجاد.
لقد استطاعت دولة الكويت بفضل حكمة ورؤية القيادة السياسية الرشيدة،
وفي مقدمتها حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح ،وسمو ول��ي العهد األم�ين الشيخ ن��واف األحمد اجلابر الصباح،
وسمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء  -حفظهم
الله ورعاهم  -حتقيق معدالت إجناز وتنمية رفيعة املستوى خالل العام
 ،2016/2015على مختلف صعد النشاط الرسمي للدولة ،وك��ان التعاون
الوطني والتنسيق املستمر بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،مبثابة قاطرة
حتقيق تلك اإلجنازات ،التي واكبتها جناحات وإبداعات أبناء وبنات الكويت،
داخليا وخارجيا لتكتمل منظومة العطاء الوطني ،التي يوثقها الكتاب السنوي
التاسع واألربعون ،إلجنازات وزارات ومؤسسات الدولة في كافة القطاعات
وامليادين داخليا وخارجيا ،ترسيخا لقوة عطاء وإرادة الشعب الكويتي ،في
التطور والنماء .
وإن اختيار الكويت م��ن قبل املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
(ايسيسكو) ،لتكون عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  ،2016لم يكن محض
مصادفة أو مفاجأة غير متوقعة للمتابعني للشأن الثقافي في دولة الكويت
بصورة عامة واملعنيني بالثقافة اإلسالمية بصورة خاصة» ،الفتاً الى انه
«لطاملا كانت دولة الكويت رائدة في مجال املبادرات الثقافية على الصعيدين
العربي واإلسالمي ،وسباقة في املشروعات اإلسالمية املتميزة التي تستهدف
تعزيز الوعي الثقافي ومتتني الصالت بني الشعوب اإلسالمية واملساهمة في
إعالء راية األمة وإحياء تراثها وتسليط الضوء على إجنازاتها احلضارية.
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ميثل الكتاب السنوي التاسع واألربعون (للعام  )2016/2015رسالة ووثيقة
إعالمية كويتية متواصلة تقوم بإصدارها وزارة اإلعالم عاما بعد عام ،ما
يتم اجنازه وحتقيقه على أرض الواقع بكل الشفافية واملصداقية ،ومترجما
ملشاريع التنمية الطموحة التالية ،التي يتم التخطيط إلجنازها بشتى صورها
وأشكالها ،والتي قطف املواطن الكويتي ثـمارها ،وملس أثارها اإليجابية على
حياته اليومية وتطلعاته املستقبلية ،نحو كويت األمن واألم��ان واالستقرار
واالزده��ار والرخاء ،تؤكدها وتعمل من أجلها خطة التنمية الثانية -2015
 2020من أجل كويت جديدة . NEW KUWAIT
جزيل الشكر والتقدير لكافة وزارات ومؤسسات الدولة على تعاونها املثمر
والبناء مع وزارة اإلعالم ،على إجناز هذا التوثيق اإلعالمي السنوي الهام،
ليكون مرجعا للمهتمني والباحثني ،عن النقاط املضيئة واالجنازات املتحققة،
من تاريخ ومسيرة دولة الكويت ،في ظل القيادة احلكيمة والرشيدة حلضرة
صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله ورعاهما.
وزارة اإلعالم
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2015 - 2014
تـواريــخ وأحـ ــداث
2800ق.م تعود حضارة فيلكا التي كانت حتمل اسم كاروس اكارا .
 2500ق.م يرجع تاريخ الكويت والتي كان يطلق عليها الريسيا.
إقامة أول حصن على ارض الكويت على يد عقيل بن عريعر
1650م
وصول آل الصباح الى الكويت .
1711م
تأسست مدينة الكويت حتت اسم « القرين » .
1713م
استقرار العتوب في الكويت.
1716م
جتديد أول مسجد في الكويت وكان يحمل اسم بن بحر وأسسه
1745م
عبد الله بن بحر.
اختيار الشيخ صباح األول أول حاكم للكويت حتى «. »1762
1757م
بداية حكم الشيخ عبد الله « . » 1812 - 1762
1762م
أول تعداد تقديري لسكان الكويت بواقع عشرة آالف نسمة .
1765م
انتصار الكويت على بني كعب في موقعة « الرقه البحرية».
1783م
إقامة أول سور للكويت من الطني وطوله  750متر حلماية املدينة
1798م
من الغزو اخلارجي.
تولى الشــيخ جابــر بن عبـد الله بن صبــاح احلكــم «جــابراألول»
1812م
 1859 - 1812وق��د اشــتهر بشدة كـــرمه حيث لقب جابر
العيش.
1814م
بناء السور الثاني وطوله  2300متر .
1831م
انتشار الطاعون في الكويت في شهر يونيو .
1859م
تولى الشيخ صباح بن جابر احلكم . 1866 - 1859
1866م
بداية حكم الشيخ عبد الله بن صباح . 1892 - 1866
1866م
أصدر الشيخ عبد الله بن صباح « الثاني » أول عملة كويتية
لكنها لم تستمر طويال .
19

5/8/18 9:29:34 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 19

1892م
 1897م
 1899م
 1899م
 1901م
 1904م
 1904م
 1910م
 1911م
 1912م
 1913م
 1913م
 1913م
 1913م
 1913م
 1914م

تولى الشيخ محمد بن صباح احلكم في الكويت حتى عام 1896م
ولقب « بأسد اجلزيرة ».
محاولة التاجر الكويتي يوسف بن عبد الله بن إبراهيم غزو
الكويت برا في  30يونيو .
إنشاء أول دائرة في الكويت وهي دائرة اجلمارك .
الشيخ مبارك الصباح يوقع معاهدة حماية مع احلكومة البريطانية
في  23يناير واستمرت حتى عام 1961م .
موقعة «الصريف » بني الشيخ مبارك الصباح وعبد العزيز
الرشيد في  17مارس .
بناء قصر السيف .
تعيني أول معتمد سياسي بريطاني في الكويت الكولونيل جي
نوكس.
اإلرسالية األمريكية تؤسس مركزا طبيا في الكويت .
اف�ت�ت��اح امل��درس��ة املباركية ف��ي  24ديسمبر وه��ي أول مدرسة
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  29يوليو اعتراف تركيا بالكويت كبلد مستقل وتوزيع معاهدة
 1913م السرية بني أمير الكويت و بريطانيا .
رس��م أول خ��ارط��ة للكويت كوثيقة رسمية حتتفظ بها وزارة
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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2015 - 2014
 1914م
 1915م
 1916م
 1917م
 1917م
 1919م
 1920م
 1920م
 1920م
 1921م
 1921م
 1922م
 1922م
 1922م
 1922م
 1924م
 1924م
 1924م
 1925م
 1927م
 1928م

عقد أول مؤمتر دولي في الكويت « مؤمتر الصبيحية ».
تقلد جابر بن مبارك الثاني احلكم حتى  1917م .
عقد في عهد الشيخ جابر مؤمتر الكويت في  23نوفمبر .
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  16مايو.
في  24مايو بناء السور الثالث ويبلغ طوله اكثر من  5أميال .
موقعة اجلهراء بني الشيخ سالم املبارك وفيصل الدويش.
اختيار الشيخ أحمد اجلابرالصباح حاكما للكويت .
تأسيس املدرسة األحمدية .
وص��ل ع��دد سفن الغوص الكويتية  800سفينة يعمل عليها10
آالف غواص وبحار .
تأسيس أول مكتبة عامة في البالد حتمل اسم املكتبة األهلية.
في  5مايو مت توقيع اتفاقية احملمرة.
في الثاني من ديسمبر مت توقيع معاهدة «العقير» لرسم احلدود
بني الكويت والسعودية والعراق .
في  30أبريل 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  28يناير بدء موقعة الرقعي بقيادة الشيخ علي السالم الصباح.
21
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 1928م
 1930م
 1934م
 1934م
 1934م
 1934م
 1935م
 1936م
 1937م
 1937م
 1938م
 1938م
 1939م
 1939م
 1939م
 1939م
 1940م
 1940م

في شهر يونيو صدرت مجلة الكويت أول مجلة دورية في الكويت
لعبد العزيز الرشيد .
تأسست بلدية الكويت في عهد الشيخ أحمد اجلابر الصباح .
في  23ديسمبر 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  7ديسمبر .
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 . 1938 - 1937
في  22فبراير 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 م��اء 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 .
22
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2015 - 2014
 1940م
 1941م
 1942م
 1942م
 1942م
 1945م
 1946م
 1946م
 1946م
 1947م
 1947م
 1948م
 1948م
 1948م
 1949م
 1949م
 1950م
 1950م
 1951م
 1952م
 1953م

أضيفت كلمة « ال إله إال الله محمد رس��ول 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  30يونيو 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.
23
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 1953م
 1954م
 1954م
 1955م
 1957م
 1957م
 1958م
 1958م
 1958م
 1958م
 1959م
 1959م
 1959م
 1960م
 1960م
 1960م
 1961م
 1961م
 1961م
 1961م

إنشاء محطة التجارب الزراعية.
تأسست شركة طيران اخلطوط اجلوية الكويتية في شهر مارس.
ص��درت مجلة « الكويت اليوم » كجريدة رسمية حكومية في
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  20يوليو الى جامعة الدول العربية.
إصدار القوانني والتشريعات املنظمة ملختلف مرافق احلياة في
 26أغسطس .
في  7سبتمبر رفع العلم اجلديد في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.
24
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2015 - 2014
 1961م
 1961م
 1962م
 1962م
 1962م
 1962م
 1962م
 1962م
 1963م
 1963م
 1964م
 1965م
 1965م
 1966م
 1966م
 1966م
 1967م
 1967م
 1968م

في  20نوفمبر صدور قانون إنشاء الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية .
إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في  31ديسمبر.
بداية احلركة التعاونية بصفة رسمية في الكويت .
في  11نوفمبر صدر دستور الكويت .
صدر املرسوم األميري الذي يقضي بتقسيم الكويت الى ثالث
محافظات .
تشكيل أول وزارة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح .
افتتاح مستشفى الصباح .
افتتاح املجلس التأسيسى في  20يناير .
في  29يناير افتتاح أول مجلس لألمة .
انضمام الكويت الى عضوية منظمة األمم املتحدة في  15مايو
لتصبح العضو  111في أسرة املجتمع الدولي .
في مايو صدر أول عدد من مجلة الكويت مجلة نصف شهرية
ف��ي  24نوفمبر ت��وف��ى أم�ي��ر الكويت الشيخ عبد ال�ل��ه السالم
الصباح.
بداية حكم الشيخ صباح السالم 1977 - 1965م .
تأسست جمعية الهالل األحمر الكويتي في  10يناير .
إنشاء معهد الكويت كمؤسسة مستقلة للتخطيط االقتصادي
االجتماعي في الشرق األوسط.
افتتاح جامعة الكويت في  27نوفمبر .
في فبراير توقيع اتفاقية بني الكويت وشركة الزيت العربية إلنشاء
معهد الكويت لألبحاث العلمية .
تأسيس منظمة املدن العربية في  15مارس
تأسيس بنك الكويت املركزي في يونيو.
25
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 1968م
 1969م
 1969م
 1970م
 1971م
 1973م
 1974م
 1974م
 1975م
 1975م
 1976م
 1976م
 1976م
 1976م
 1977م
 1977م
 1978م
 1978م
 1978م

إعالن اتفاقية بإنشاء منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول
أوابك.
استخدام اجلزيرة الصناعية .
افتتاح محطة أم العيش األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية
في  27أكتوبر .
تخرج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية .
تشغيل أول وحدة تقطير في محطة الشعيبة اجلنوبية .
إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في  17يوليو.
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».
صدر مرسوم أميري في  12ديسمبر بإنشاء مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي .
إصدار قانون التأمينات االجتماعية للكويتيني .
في  31ديسمبر عني الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح أميرا
للكويت .
تأسيس شركة نفط الكويت شركة مساهمة كويتية.
تزكية الشيخ سعد العبد الله السالم في 31يناير وليا للعهد.
صدور أمر أميري في  8فبراير بتعيني الشيخ سعد العبد الله
رئيسا ملجلس الوزراء .
تغيير السالم األميري بالنشيد الوطني احلالي .
26
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2015 - 2014
 1978م
 1979م
 1980م
 1980م
 1981م
 1983م
 1983م
 1983م
 1984م
 1985م
 1986م
 1986م
 1986م
 1987م
 1987م
 1987م
 1988م
 1988م
 1988م

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  27يناير.
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  24فبراير.
في  30نوفمبر أنشئ « الصندوق الدولي للتنمية الزراعية».
انعقاد مؤمتر القمة اخلامسة ل��دول مجلس التعاون اخلليجي
بالكويت في الفترة من  29 - 27نوفمبر .
تعرض موكب الشيخ جابر األحمد اجلابر إلى اعتداء آثم وهو
في طريقه إلى قصر السيف في  25مايو .
في  16فبراير افتتاح القبة السماوية مبتحف الكويت الوطني.
في  8يونيو الشيخ جابر األحمد يفتتح « املسجد الكبير » .
في  9فبراير طرحت الورقة النقدية الكويتية اجلديدة بقيمة
عشرين دينارا للتداول .
افتتاح مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس في الكويت يوم  26يناير.
افتتاح « مركز الطب اإلسالمي » في 21فبراير .
افتتاح « منتزه اخليران السياحي » في23فبراير .
في  22فبراير افتتاح « الواجهة البحرية » برعاية الشيخ جابر
األحمد.
افتتاح مشروع « ساحة الصفاة » في  29فبراير .
افتتاح املبنى اجلديد « ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي » حتت
27
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 1988م
 1988م
 1988م
 1988م
 1988م
 1990م

 1990م
 1990م
 1990م
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م

رعاية سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في  18مارس .
خطف الطائرة الكويتية «اجلابرية » في  5أبريل ملدة  16يوما .
في  20أبريل افتتاح مبنى « قصر العدل » برعاية الشيخ جابر
األحمد الصباح .
الشيخ جابر األحمد يلقي كلمته التاريخية في  28سبتمبر أمام
الدورة الثالثة واألربعني في اجلمعية العامة لألمم املتحدة بصفة
سموه «رئيسا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي» في دورته اخلامسة.
« عيد الشجرة » في الكويت  15أكتوبر .
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء محافظة الفروانية محافظة
خامسة .
االجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس.
في  5أغسطس وجه الشيخ جابر األحمد الصباح كلمة إلى الشعب
الكويتي بعد العدوان اآلثم الذي تعرضت له البالد .
في  27سبتمبر خطاب تاريخي ألمير دولة الكويت الشيخ جابر
األحمد الصباح أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة .
املؤمتر الشعبي الكويتي في جدة والتحام الشعب حول قيادته
الشرعية من  13إلى  15أكتوبر .
مجلس األمن يحدد  15من يناير كآخر موعد النسحاب القوات
الغازية من دولة الكويت وإال واجهت احلرب .
في 17يناير بداية حرب حترير الكويت الضربة اجلوية.
في  24فبراير بداية احلرب البرية لطرد املعتدي الغاشم .
في  26فبراير مت حترير الكويت من براثن العدوان اآلثم .
 14مارس وصول الشيخ جابر األحمد الصباح إلى أرض الكويت احملررة.
20مارس ابتدأت عمليات إطفاء آبار النفط التي أشعلها العدو
بعد اندحاره .
28
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2015 - 2014
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م
 1991م
 1992م
 1993م
 1993م
 1994م
 1994م
 1994م
 1995م
 1995م

في 27يوليو مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام بعد التحرير.
24أغسطس الشيخ جابر األحمد الصباح يضيء شعلة
افتتاح العام الدراسي .
في  28سبتمبر سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح يلقي
خطابا تاريخيا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة .
في 30سبتمبر املوعد األخير الستبدال عملة النقد القدمية والتي
أوقف البنك املركزي التعامل بها .
في  6نوفمبر سمو األمير جابر االحمد يرعى احتفال إطفاء آخر
آبار النفط املشتعلة .
انعقاد أول مؤمتر لدول مجلس التعاون اخلليجي بعد التحرير
على أرض الكويت في  23ديسمبر .
في  5أكتوبر مت إجراء أول انتخابات بعد التحرير الختيار أعضاء
مجلس األمة املوقر .
 20مايو جلنة تخطيط احلدود بني العراق تنتهي من تقرير ترسيم احلدود.
ف��ي  27يونيو أص��در مجلس األم��ن ق ��راره رق ��م 833للترحيب
بقرارات جلنة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق .
في 13أبريل صدور مرسوم بقبول استقالة خمسة وزراء في التشكيل
الوزاري الصادر في أكتوبر1992وبإعادة تشكيل احلكومة.
في  10نوفمبر صدر اعتراف من مجلس قيادة الثورة العراقي
بسيادة دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.
في  11ديسمبر صدر مرسوم بحل املجلس البلدي .
في أكتوبر مت اكتشاف حقل نفطي في منطقة «كراع املرو» غرب
الكويت .
مشاركة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح باحتفاالت األمم
املتحدة بالذكرى اخلمسني إلنشائها في 24أكتوبر .
29
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 1995م

 1996م
 1996م
 1996م
 1996م
 1996م
 1996م
 1996م
 1997م
 1997م
 1997م

ف��ي  26ديسمبر اخ�ت�ي��ار سمو الشيخ ج��اب��ر األح �م��د الصباح
«شــــخصية العام اخليريــــة» في أضخم استطالع للرأي قامت
به مؤسسة املتحدون لإلعالم والتسويق ومبشاركة  5ماليني
مواطن عربي .
 7ديسمبر مشاركة الشيخ ج��اب��ر األح�م��د الصباح ف��ي القمة
اخلليجية السابعة عشر التي أقيمت في العاصمة القطرية
«الدوحة » .
زي��ارة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الواليات املتحدة
األمريكية في الذكرى اخلامسة للنصر في حرب حترير دولة
الكويت .
احتفال بوضع األساس للمبنى اجلديد «لغرفة جتارة وصناعة
الكويت » في  25مايو .
افتتاح برج التحرير في  10مارس .
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثامن ملجلس األمة.
إعالن وزارة املالية عن تأسيس أول « صندوق استثماري » في
األول من يونيو .
ص� ��دور م��رس��وم أم��ي��ري ي�ق�ض��ي ب�ت�ش�ك�ي��ل « امل �ج �ل��س األعلى
للتخطيط».
انعقاد مؤمتر القمة الثامن عشر لدول مجلس التعاون اخلليجي
في الكويت في الفترة ما بني20و 22ديسمبر .
إنشاء مجلس األمن الوطني في  4مارس .
إنشاء املنطقة احلرة في ميناء الشويخ .

 1997م

ف ��ي  2ي��ول �ي��و ص���در ال� �ع ��دد األول م ��ن ص�ح�ي�ف��ة « الدستور
األسبوعية»

 1997م

تدشني بوم «املهلب » في  12أغسطس .
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2015 - 2014
 1997م
 1997م
 1998م
 1998م
1998م
 1998م
 1998م
 1999م
 1999م

 1999م

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  224يوما باخلارج في  12أكتوبر .
افتتاح ال��دورة األول��ى للهيئة االستشارية للمجلس األعلى لدول
مجلس التعاون اخلليجي في  7نوفمبر .
في  27يناير انضمت الكويت إل��ى «قائمة ال�ش��رف» في األمم
املتحدة .
صدر املرسوم األميري ال��ذي يقضي بتشكيل ال��وزارة ف��ي 22
مارس .
اختيار الكويت مقرا دائما « جلمعية األمناء العاملني للبرملانات
العربية » في  11سبتمبر .
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 بني7و 9ديسمبر .
في الرابع من مايو أصدر صاحب السمو الشيخ جابر األحمد
الصباح مرسوما بحل مجلس األم��ة حال دستوريا مع دعوة
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
اإلنتخابات س��واء بالتصويت أو بالترشيح للمجالس النيابية
الكويتية وحتديدا مجلس األمة والبلدي اعتبارا من انتخابات
عام  2003م .
في الثامن من يونيو وافق األمني العام لألمم املتحدة كوفي أنان
على تعيني الدبلوماسية الكويتية م��رمي العوضي في منصب
نائبة األمني العام التنفيذي للمنظمة االقتصادية لدول غرب
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 1999م
 1999م
 1999م

 1999م
 1999م

 2000م
 2000م
 2000م
 2000م

آسيا االسكو ومقرها بيروت  ،وهو أعلى منصب تشغله امرأة
عربية في األمم املتحدة .
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
جديد يدعى اخلانق يتم استخدامه في رؤوس آبار النفط 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
الصباح مرسوما بالسماح ملوظفي مجلس التعاون اخلليجي
بتملك العقارات واألراضي في الكويت أسوة بأشقائهم الكويتيني
باإلضافة إلى السماح لهم بالتنقل من وإلى الكويت بالبطاقة
الشخصية .
في 1/18عودة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رحلة العالج
التي استغرقت شهرا ونصف وشملت لندن والواليات املتحدة
 4/24افتتاح معرض تكنولوجيا البيئة.
6/17وق��ع انفجار وحريق في برج تكرير النفط اخلام مبصفاة
الشعيبة نتيجة لتسرب غاز ثاني كبريتيد الهيدروجني .
 6/25وقع انفجار في مصفاة األحمدي نتيجة تسرب غاز في
أحد أنابيب املكثفات داخل املصفاة .
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2015 - 2014
 2000م

 7/3مت توقيع اتفاقية ترسيم احل ��دود البحرية ب�ين الكويت
والسعودية.
 9/ 5اكتشاف الغاز الطبيعي في حقلي الروضتني والصابرية.
قرب احلدود الشمالية مع العراق .
 11/ 6مت افتتاح املؤمتر اخلليجي األول لنظم دعم اتخاذ القرار
برعاية سمو ولي العهد .
 1/16افتتاح فعاليات احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية
2001م.
 2/11اكتشاف آث��ار تعود إل��ى حوالي ما قبل سبعة آالف سنة في
السهل الساحلي ملنطقة الصبية من قبل فريق من علماء اآلثار في
متحف الكويت الوطني وفريق من معهد اآلثار التابع جلامعة لندن.
 4/1منحت املؤسسة الدولية لضغوط احلوادث احملرجة جائزتها
لعام  2001إلى سمو الشيخ جابر األحمد الصباح تقديراً لدور
سموه الكبير ال��ذي يوليه للصحة النفسية للشعب الكويتي
ولصالح رفاهية دولة الكويت .

 2001م

 6/13انتخاب الكويت رئيسا للدورة السنوية الثانية والعشرين
لصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط أوبك للتنمية الدولي.
 9/21تعرض سمو الشيخ جابر األحمد الصباح لوعكة صحية
استدعت نقلة إلى العاصمة البريطانية للعالج .
12/22افتتاح مؤمتر املستقبل السياسي للمرأة في دول مجلس
التعاون .
1/16ع��ودة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح إلى الكويت بعد
رحلة العالج في اململكة املتحدة تكللت ولله احلمد بالنجاح .
 2 / 1انفجار مركز جتميع النفط رقم  15في حقل الروضتني
أدى إلى مقتل أربعة أشخاص أحدهم كويتي وهوالرائد اإلطفائي
جنم عبدالله حسني العنزي وثالثة عمال من اجلنسية الهندية

 2000م
 2000م
 2001م
 2001م
 2001م

 2001م
 2001م
 2002م
 2002م
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 2002م
 2002م
 2002م

 2003م
 2003م
 2003م
 2003م
 2003م
 2003م
 2004م
2004م
2004م

وإصابة  19شخصاً بجروح .
 6/1احتلت جمعية الهالل األحمر الكويتي املركز األول عربيا
والثاني آسيوياً ضمن تصنيفات اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 10/18إفراج العراق عن األرشيف الوطني للكويت الذي متت
سرقته إبان االحتالل العراقي للكويت .
 11/3قدم امللحق العسكري في السفارة البريطانية لدى الكويت
العقيد الركنستيفن توماس مجموعة من اخلرائط القدمية
التي تؤرخ الكويت .
 3 /20أطلقت أول صافره إنذار في الكويت الساعة الثانية عشر
والثلث ظهراً نتيجة إرس��ال العراق أول ص��اروخ سكوت على
الكويت أثناء حرب حترير العراق .

 3/ 31تدشني أنبوب مياه عذبة من الكويت إلى العراق .
 3 / 31أقر مجلس األمة مبلغ وق��درة 500مليون دينار إضافي
للحكومة ملواجهة تطورات حرب حترير العراق .
 4 / 16وصول أول طفل جريح عراقي من جرحى حرب حترير
العراق إلى الكويت وذلك لتلقي العالج الالزم .
 4/16مجلس ال���وزراء يرصد مليون دي�ن��ار كويتي مل��ن يدلي
مبعلومات عن أسرى الكويت في العراق .
 7/13صدور مرسوم أميري بتعني الشيخ صباح األحمد الصباح
رئيسا ملجلس الوزراء.
 10/ 26صدر 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 .
 8 /20اكتشفت شركة نفط الكويت حقال جديدا في حقل بحرة
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2015 - 2014

 2004م
 2004م
 2004م

 2004م

 2004م
 2005م
 2005م
 2005م
 2005م
 2005م

من املكمن اجلوراسي وهو عبارة عن نفط خفيف بكثافة44
درج ��ة مب� �ع ��دل 4860برميال ي��وم�ي��ا ،وغ ��از مصاحب مبعدل
12برميل  670مليون مكعب يومياً .
 8 / 22موافقة مجلس ال��وزراء على إشهار اجلمعية الكويتية
حلقوق اإلنسان رسميا بعد  21عاما من تأسيسها .
 9/ 26أقرت وزارة الصحة مشروع تأمني ضد األخطاء الطبية
على جميع األطباء الكويتيني والوافدين بشكل إجباري على أن
يكون احلد األعلى ملبلغ التعويض  25ألف دينار .
 10/ 27أفاد تقرير أصدرته منظمة «مراسلون بال حدود» املعنية
باحلريات الصحفية في العالم أن الكويت احتلت املرتبةالثانية
الرقم  103على املستوى الدولي .
 12 / 8صدر 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 .
 12/10قررت دولة الكويت إلغاء الرسوم اجلمركية على السلع
املستوردة من 16دولة عربية شرط االلتزام بقواعد املنشأ تنفيذا
التفاقية منطقة التجارة العربية احلرة .
 5/16مجلس األمة يوافق على حق املرأة السياسي باألغلبية.
 5/23وف��اة أول رئيس ملجلس األم��ة بالكويت عبدالعزيز حمد
الصقر .
6/15مرسوم أميري بتعيني د  .معصومة املبارك وزيرة للتخطيط
في أول خطوة حلق املرأة السياسي في البالد .
 6/27مجلس األم��ة يوافق على إسقاط مبلغ  2000دينار لكل
مواطن عن فواتير الكهرباء واملاء .
 11 / 14مجلس األمة يوافق على إسقاط فوائد املتقاعدين.
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 2006م
 2006م
 2006م
 2006م
 2006م
 2006م
 2006م
 2006م
 2007م
 2007م
 2007م
 2007م

انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر األحمد
اجلابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في .1 / 15
مجلس الوزراء يزكي الشيخ صباح االحمد الصباح أميرا لدولة
الكويت في .1 / 24
 29يناير مجلس األمة يعقد جلستني يبايع في األولى سمو الشيخ
صباح األحمد اجلابر أميرا للبالد وف��ي الثانية سمو األمير
يؤدي اليمني أمام املجلس أميرا للبالد .
ص��دور مرسوم أميري بتزكية الشيخ ن��واف االحمد وليا للعهد
ومرسوم آخر بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا للوزراء وتكليفه
بتشكيل الوزارة وذلك في 2 / 7
مجلس األمة يوافق على قانون املطبوعات وذلك في السادس من
مارس .
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
تشهد الكويت أول انتخابات ملجلس األم��ة تشارك فيها املرأة
ترشيحا وانتخابا في .6/29
منتخب ك��رة اليد الكويتي يفوز ببطولة ال��دورة اآلسيوية التي
أقيمت في دولة قطر .
في الثامن من يناير صدر العدد األول من «عالم اليوم » كجريدة يومية .
مجلس األمة يسقط فوائد القروض على املتقاعدين بالتأمينات
بعدد  48صوتا وذلك في  2009 / 1 / 9م .
مجلس األم��ة يوافق على قانون اإلحتراف الرياضي وذل��ك في
2007 / 2/20م .
اإلعالن عن اكتشاف نفطي من النوع اخلفيف مع غاز في شمال
الكويت .
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2015 - 2014
 2007م
 2007م
 2007م
 2007م
 2007م
 2007م
 2007م
2008م
2008م
2008م
2008م
2008م
2008م
2008م
2008م
2008م

صدور العدد األول من جريدة «الوسط » في 2007 / 5 /12م.
مجلس ال ��وزراء ي��واف��ق على تعديل ي��وم ال��راح��ة األسبوعي من
اخلميس إلى يوم السبت وذلك في  2007 / 5 / 27م والبدء
بتطبيقه في أول سبتمبر .
صدور العدد األول من جريدة « اجلريدة » في 2007 /6 / 2
في الثاني من سبتمبر صدر العدد األول من جريدة « النهار».
انتقل إل��ى رح�م��ة ال�ل��ه تعالى الشيخ س��ال��م ص�ب��اح السالم في
2007/10/8م .
في  2007 / 11 / 1م االحتاد الدولي لكرة القدم يوقف مشاركات
الكويت الرياضية اخلارجية ومت رفعه بتاريخ 2007 /11 / 9م
صدور العدد األول من جريدة « أوان » في 2007 / 11 / 18
صدور العدد األول من جريدة الرؤية اليومية.
وزير املالية مصطفى الشمالي يعلن عن زي��ادة روات��ب املوظفني
الكويتيني  120دينار و 50دينار للوافدين .
وفاة وزير التربية والنائب األسبق الدكتور أحمد الربعي .
مجلس الوزراء يلغي قانون التجمعات .
وفاة سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
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 .
مجلس ال��وزراء يعلن عن ضمان الودائع واألرص��دة في البنوك
الكويتية .
ص��دور حكم قضائي يقضي بإيقاف التداول في سوق األوراق
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2009م
2009م
2009م
2009م
2009م
2009م
2009م
2009م
2009م

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.
مت تخريج أول دفعة من ضباط الشرطة النسائية في أكادميية
سعد العبد الله.
مجلس الوزراء يقر قانون اإلنقاذ االقتصادي مبرسوم الضرورة.
فوز أرب��ع مرشحات للمرة األول��ى في تاريخ الكويت بانتخابات
مجلس األمة.
سمو األمير يفتتح املطار األميري اجلديد.
محطة الصرف الصحي في مشرف تتعرض لتسرب مياه الصرف
في حادثة كبيرة .
ن��ادي الكويت الرياضي يفوز في بطولة األندية اآلسيوية لكرة
القدم للمرة األولى في تاريخ األندية الكويتية.
شهدت قاعة مجلس األم��ة يوم الثالثاء املوافق 2009/12/8م
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 .
كما ناقش املجلس االستجواب الثاني املقدم من النائب مبارك
الوعالن الى وزير االشغال ووزير دولة للشؤون البلدية د -فاضل
صفر في جلسة علنية .
وفي جلسة علنية ثالثة ايضا ناقش مجلس األم��ة االستجواب
املقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر
اخلالد .
وفي اجللسة الرابعة ناقش مجلس األمة االستجواب املقدم من
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2015 - 2014

2009م

2009م
2010م
2010م
2010م
2010م
2010م
2010م
2010م
2010م
2011م

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
صوت ضد  13صوت وذلك بتاريخ 2009/12/16م .
مجلس األمة يصوت لصالح وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد
ومنحة الثقة بنتيجة  26ص��وت ضد  18ص��وت وذل��ك بتاريخ
2009/12/17م .
افتتاح أكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات ملشاريع االوليفيات
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.
صدر العدد األول من صحيفة الراصد جريدة أسبوعية شاملة.
احتجبت صحيفة أوان عن الصدور ألسباب اقتصادية .
توقفت صحيفة ال��رؤي��ة عن ال�ص��دور ألسباب اقتصادية حيث
أصدرت  86عددا فقط.
حقق املخترع الكويتي ص��ادق قاسم املركز األول منتزعا لقب
مخترع العرب 2010م في برنامج جنوم العلوم
توج بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الشرق األوسط بإجماع
أكبر  3مؤسسات عامليه وذلك في سابقة تعد هي األولى من
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2011م
2011م

2011م
2011م

2011م

2011م
2012م

2012م

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
مكرمه أميريه مبناسبة الذكرى 50الستقالل الكويت والذكرى
العشرين للتحرير وذكرى مرور خمسة سنوات على تولي سموه
مسند اإلمارة بواقع 1000دينار كويتي لكل مواطن حتى مواليد
2011-2-1م وتشمل املكرمة صرف املواد الغذائية باملجان لكل
حاملي البطاقة التموينية من تاريخ  2011-2-1حتى تاريخ
2012-3-31م .
حتت رعاية حضرة سمو أمير البالد أقيم حفل وضع حجر أساس
ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان .
افتتاح أول م��درس��ة متخصصة بصعوبات التعلم ضمن خطة
مشروع مدارس الدمج التعليمي في منطقة مبارك الكبير بدعم
من الصندوق الوقفي للتنمية الصحية .
قام مجموعة من املواطنني يتقدمهم عددا من النواب باقتحام
مبنى املجلس وذل��ك تعبيرا عن رفضهم للحكومة ومطالبهم
بإسقاط الرئيس الشيخ ناصر احملمد وس��ط خ��روج أصوات
منددة بهذه احلادثة الغريبة على املجتمع الكويتي .
ص��در أم��ر أميري مبخاطبة رئيس مجلس ال ��وزراء بلقب سمو
الشيخ جابر املبارك الصباح .
قامت جمعية املكفوفني الكويتية بالتعاون مع وزارة األوقاف
بطباعة  500نسخة من ترجمة ملعاني القرآن الكرمي باللغة
االجنليزية بطريقة برايل لتصبح الكويت الرائدة عربيا في هذا
املشروع الذي يتم ألول مرة .
اعتمد دي��وان اخلدمة املدنية زي��ادة روات��ب موظفي الدولة في
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2015 - 2014

2012م
2012م
2012م
2013م
2013م
2013م
2014م
2015م
2015م
2015م

القطاعني العام واخل��اص حيث أق��رت ال��زي��ادة بنسبة  %25و
 % 12.5للمتقاعدين على اجمالي الراتب
دخلت الكويت موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأضخم عرض
لأللعاب النارية وذلك احتفاال بالذكرى ال  50للمصادقة على
الدستور .
جرت أول انتخابات برملانية وفق مرسوم الصوت الواحد.
تقدمت الكويت الى املرتبة الرابعة لعام 2012م كأكبر منتج للنفط
وفق تصنيفات منظمة أوبك .
قضت احملكمة الدستورية بتحصني م��رس��وم ال�ص��وت الواحد
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  2015الذي يقام
حتت شعار تغذية الكوكب طاقة للحياة وه��ي رسالة تنموية
وانسانية تهدف الى خير شعوب العالم .
«قناة املجلس» تنطلق رسميا بتاريخ 2م��ارس ب��دورة برامجية
جديدة على مدار الساعة.
وزارة الداخلية تعلن عن استشهاد  26شخصا واصابة  227اخرين
في التفجير االرهابي الذي استهدف مسجد االمام الصادق
الواقع في منطقة الصوابر وسط مدينة الكويت العاصمة ،
وكان صاحب السمو امير البالد حفظه الله ورعاه اول الواصلني
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2015م
2015م

2016م

ملكان التفجير لالطمئنان على ابنائه .
مت افتتاح استاد جابر الدولي بتاريخ  18ديسمبر برعاية وحضور
سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه
الله.
انتهى هذا العام على انخفاض كبير في أسعار النفط حيث وصل
سعر برميل النفط الكويتي الى مستويات قياسية لم يشهدها
منذ سنوات .
اختارت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو
مدينة الكويت لتكون (عاصمة الثقافة اإلسالمية) التى تسند
سنويا إلى ثالث مدن إسالمية عريقة .
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2015 - 2014
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وزارة اخلارجية

< مؤمتر املانحني الثالث

تعتبر املرحلة احلالية من أهم املراحل التي تواجة وزارة اخلارجية خالل
العقد األخير والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه الستكمال الدور الريادي
واملعهود التي كانت تقوم به دولة الكويت وال تزال اجتاه القضايا اإلقليمية
والدولية ويأتي في مقدمتها املؤمترات التي خصصت للمانحني لدعم الوضع
اإلنساني في سوريا واملفاوضات السياسية بني األطراف اليمنية في الكويت .
هذا وقد قام معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية بالعديد
من الزيارات الرسمية ملختلف الدول وحضر العديد من اللقاءات واملؤمترات
الدولية تنفيذا لتطلعات السياسة اخلارجية الكويتية.
وواصلت ال��وزارة تنفيذها لسياسة الكويت اخلارجية من خ��الل اداراتها
املختلفة ومن خالل بعثاتها الدبلوماسية في الداخل واخل��ارج .وعلى صعيد
متصل استقبلت وزارة اخلارجية العديد من وزراء خارجية ال��دول الصديقة
وغيرهم من املسؤولني عالي املستوى من مختلف دول العالم  ،ع��الوة على
مشاركة جميع إدارات ال��وزارة في اللجان املشتركة واملؤمترات الدولية ذات
49
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الصلة وذلك ملتابعة تطوير عالقة دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة
واصلت إدارات وزارة اخلارجية متابعة تسيير عالقتنا مع ال��دول الشقيقه
والصديقة حيث شاركة اإلدارات في العديد من اللقاءات واللجان الدولية
واملشتركة .
وي��أت��ي هيكل وزارة اخلارجية على نحو التالي  - :إدارة مكتب معالي
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية – إدارة مكتب نائب وزير
اخلارجية – اإلدارة اإلداري��ة واملالية – إدارة املراسم – اإلدارة القانونية -
اإلدارة االقتصادية – اإلدارة القنصلية وتأتي باقي التقسيمات السياسية طبقا
للقارات اجلغرافية وعلى نحو التالي  :إدارة آسيا – إدارة أفريقيا – إدارة
أوروبا – الوطن العربي – إدارة شؤون مجلس التعاون – إدارة األمريكيتني.
وتتابع كافة اإلدارات األمور السياسية واالقتصادية والثقافية عبر البعثات
الدبلوماسية الكويتية في اخلارج وعبر البعثات الدول املعتمدة لدى دولة الكويت
باإلضافة الى القيام بدور همزة الوصل ما بني تلك البعثات والوزرات والهيئات
في دولة الكويت .كما تقوم اإلدارات بدراسة االتفاقيات الثنائية أو الدولية
في مختلف املجاالت واملنبثقة عن اللجان املشتركة واملنظمات اإلقليمية أو
الدولية.
املنظمات الدولية

تعني إدارة املنظمات الدولية مبتابعة أنشطة وفعاليات األمم املتحدة واألجهزة
واللجان التابعة لها مثل مجلس األمن ،اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي ،باإلضافة إلى عدد كبير من املنظمات واللجان والوكاالت الدولية
املتخصصة ،وتقوم اإلدارة مبهامها ومسؤولياتها في ترجمة وتنفيذ أهداف
السياسة اخلارجية مبا يخدم مصلحة دولة الكويت بالتعاون والتنسيق مع بقية
اإلدارات في الديوان العام والسفارات والبعثات الدائمة وكذلك مع اجلهات
املختصة في الدولة.
إدارة املراسم

تقوم إدارة املراسم من خالل أقسامها املختلفة ،في االشراف على األنشطة
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الرسمية وتطبيق مراسم الدولة بالتنسيق مع الديوان االميري وديوان سمو ولي
العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ،وتعتبر إدارة املراسم القناة الرسمية
املعتمدة إليصال كافة امل��راس�لات والتنسيق بني البعثات الكويتية باخلارج
والبعثات املعتمدة مع اجلهات احلكومية املختلفة بدولة الكويت.

< املفاوضات السياسية بني االطراف اليمنية في الكويت

اإلدارة القانونية

تقوم اإلدارة القانونية بإعداد املذكرات والدراسات القانونية وابداء اآلراء
القانونية األخرى في مختلف فروع القانون وعلى األخص القانون الدولي العام
وباإلضافة إلى دراسة االتفاقيات الثنائية مبا فيها املنبثقة عن اللجان املشتركة
بني دولة الكويت والدول األخرى واإلقليمية والدولية من الناحية القانونية قبل
التوقيع أو االنضمام إليها.
اإلدارة القنصلية

تعتبر اإلدارة القنصلية هي حلقة الوصل بني بعثاتنا الدبلوماسية في اخلارج
وبني ال��وزرات واملؤسسات احلكومية داخ��ل البالد ،كما تهتم اإلدارة بخدمة
املواطنني الكويتيني في اخلارج واملقيمني واألجانب داخل دولة الكويت للوصول
إلى حقوق الفرد وفق القنوات الرسمية والقانونية ومراعاة حقوق اآلخرين.
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اإلدارة اإلدارية واملالية

تقوم بإعداد ميزانية ال��وزارة والقيام بكافة اإلج��راءات املتعلقة باملوظفني،
وكذلك إع��داد ال��دراس��ات واإلحصائيات بشأن حتديد احتياجات اإلدارات
والبعثات.
معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي

كما يرأس معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية مجلس
إدارة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي  ،املعني في مجال
التدريب والتطوير ورفع كفاءة منتسبي وزارة اخلارجية واصلت إدارة معهد
سعود الناصر الصباح الدبلوماسي تنفيذ البرامج املتعلقة بالنشاط التدريبي
املعد لغرض التدريب والتأهيل  ،حيث انهت إدارة املعهد البرنامج التدريبي
اخلاص للدفعة الرابعة في مطلع عام  2015وباشرت تنفيذ البرنامج اخلاص
للدفعة اخلامسة من منتسبي وزارة اخلارجية اجل��دد باإلضافة إل��ى تنفيذ
البرامج التدريبية املتعلقة بالتعليم املستمر والذي استفاد منها معظم منتسبي
وزارة اخلارجية مبختلف الرتب ومواقع عملهم س��واء في إدارات ال��وزارة او
البعثات اخلارجية.
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وزارة الداخلية

انخفاض معدل اجلرمية:

•حققت وزارة الداخلية إجن��ازاً واضحاً بخفض معدل اجلرمية وذلك
بفضل التغيير النوعي في الضبطيات واحلمالت األمنية االستباقية
التي تتسم باملهنية العالية وروح املبادرة واحلس األمني
•حيث انخفضت اجلرمية بنسبة  %9باملقارنة بالعام املاضي.
•وجرائم اجلنايات بنسبة .%18
•والقضايا املسجلة ضد مجهول بنسبة %28
•وقلت جرائم املخدرات من التعاطي والترويج واالجتار بنسبة  %17في
وقت مت حتقيق معدالت قياسية بالضبطيات بلغت مبجملها 7000قضية
وأكثر من  2000متهما تقريبا .

ترشيد اإلنفاق وتخفيض املصروفات:

•تنفيذاً للتوجيهات السامية بتخفيض املصروفات وترشيد اإلنفاق دون
اإلخالل باملتطلبات األمنية أدت سياسة الترشيد إلى وفر مقداره اثنان
وثالثون مليون دينار تقريباً في ميزانية السنة املالية املاضية واجلدير
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بالذكر أن عملية حتديث العمل األمني وتفعيله لم تتأثر بسياسة الترشيد
حيث مت توجيه هذا املبلغ إلى األعمال األمنية مباشرة
•كما كانت هناك متابعة وحتصيل مبلغ مائة وأربعون مليون دينارعن
املخالفات املرورية عن العامني املاضيتني.
•مت التحصيل اآلل��ي حلوالي ستة وعشرون مليون دينار تقريباً خالل
السنة املالية  2016-2015وبنسبة زيادة  %57عن السنة السابقة.
االستغناء عن املباني املستأجرة :

أدت سياسة الترشيد لتوفير ما مقداره حوالي مليوني دينارمن املباني
واملنشآت األمنية املستأجرة للسنة املالية احلالية بالتعاون الوثيق بني قطاع
شئون اخلدمات املساندة وقطاع شئون املالية واإلدارية من خالل مشاريع مت
استالمها وهي :
مبنى مديرية أمن اجلهراء ،مبنى إدارة شئون إقامة االحمدي ،مبنى إدارة
شئون إقامة الفروانية ،مبنى إدارة شئون إقامة اجلهراء ،إدارة تراخيص مرور
مبارك الكبير ،إدارة تراخيص مرور االحمدي ،مركز ومعهد التدريب والتأهيل،
بأمن الدولة ،مركز خدمة املواطن مبنطقة الصديق ،مركز خدمة املواطن،إدارة
شئون املتقاعدين ومخافر منوذجية مثل مخفر الدسمة – مخفر صباح األحمد
– مخفر السالم – مخفر اشبيلية.
اخلطة االستراتيجية:

مباشرة األجهزة األمنية بالوزارة ابتعاث عدد من القيادات الوسطى إلى
جمهورية مصر العربية واململكة األردنية الهاشمية وإلى كل من جمهورية أملانيا
وسنغافورة وكذلك إبرام بروتوكول أمني تدريبي مع اململكة املتحدة لعقد دورات
محلية أمنية بعدة تخصصات بهدف تأهيلها لتولي املناصب القيادية .
والعمل بقاعدة البيانات للجرائم احمللية والدولية للمطلوبني واملالحقني امنيا
مما يتيح لألجهزة األمنية سرعة الوصول للمعلومات اجلنائية واإلرهابية.
ولتفعيل مشاريع القيادة التنسيقية حلماية األمن الداخلي و جتسيدا للعمل
األمني املشترك بني اجليش والشرطة واحلرس الوطني فقد مت اعتماد تنفيذ
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مبني القيادة التنسيقية هذا العام وإحداث التفاعل والتكامل امليداني في ظل
التطورات اإلقليمية الراهنة التي تشهدها املنطقة.
ولتعزيز التكامل للرسالة اإلعالمية األمنية مت جتهيز استوديو ومركز مونتاج
متكامل لتغطية األحداث األمنية  ،ووحدات متنقلة  ،واالستعانة ببيوت اخلبرة
املتخصصة وضباط ارتباط وكلها تهدف لزيادة فاعلية التواصل اإلعالمي مع
اجلمهور وغرس الثقة باألجهزة األمنية املختلفة وبأدائها.
رفع األداء األمني ودعم املنظومة األمنية:
تأمني املياه اإلقليمية:

مت استالم عدد  2وحدة عائمة وجاري توريد وحدتني أخريتني في أغسطس
من العام اجلاري ،كما مت استالم  8طراريد اعتراضية من أصل  29طراد سيتم
استالمها تباعاً .
تعزيز قطاع شئون العمليات:

•مت إب��رام عقد ش��راء ع��دد 4طائرات هليكوبترنوع ايرباص يوركوبتر،
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وسوف تدخل اخلدمة تباعاً من شهر يوليو 2017م .
•وكما مت إنشاء وجتهيز غرفة اتخاذ القرار لتمكني القيادات العليا من
متابعة وإدارة األحداث األمنية وسوف يبدأ العمل بها اعتباراً من يونيو
اجلاري.
الدوريات اجلديدة للشرطة:

•دخلت إلى اخلدمة  2700دورية أمنية ومرورية سنة  2015م وكما مت في

مارس املاضي استالم عدد  883دورية جهزت وانضمت للخدمة
تباعاً و  550دورية أخرى تابعة لإلدارة العامة للمرور واإلدارة
العامة لشرطة النجدة ومديريات األمن العام .
•وجت�ه�ي��ز  220دوري���ة ب�ن�ظ��ام ت��وث�ي��ق أع �م��ال ال��دوري��ات مزودة
بالكاميرات والرادارات وأجهزة كمبيوتر لتسجيل األحداث داخل
وخـــارج الدوريـــــة والتقاط أرقــــــام املركبات املتحركة من عدة
زوايا والتنبيه لرجل األمن بالتعامل حسب طبيعة املوقف وفقاً
لطبيعة التحذير والتسجيل على الشاشة اإللكترونية للدورية.
•وب��اش��رت ال��دوري��ات التي مت حتديثها وف��ق أح��دث املواصفات
العاملية لدوريات شرطة النجدة ودوريات املرور ودوريات االمن
العام واملنافذ واخلدمات األمنية العمل امليداني مبا يواكب التطور
التقني في الدوريات احلديثة.
االستعانة بكوادر فنية:

وفق االتفاقية املبرمة واجلاري تنفيذها على مدى ثالث سنوات مع القوات
املسلحة البنغالديشية مت االستعانة ومباشرة العمل لعدد  800عنصراً لإلدارات
األمنية للدعم الفني لها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الكويتية.
التعزيز التكنولوجي والعلمي:

•مت إجناز العمل في املوقع االحتياطي البديل للحاسب الرئيسي الذي
يشمل كافة نظم التشغيل الرئيسية وذلك مبقر وزارة الداخلية مبني
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نواف األحمد مبنطقة صبحان  ،للعمل به عند حدوث عطل مفاجئ أو
طارئ لكافة األنظمة اإللكترونية.
•وفازت وزارة الداخلية باملركز األول وحصلت على جائزة أفضل برنامج
خدمي على األجهزة الذكية في املسابقة التي نظمتها مملكة البحرين
على نطاق مجلس التعاون اخلليجي في مجال تطبيقات اآليفون للخدمات
االلكترونية ،وكذلك احلصول على درع احلكومة الذكية على مستوى
الدول العربية .
•وكما مت رب��ط املنظومة اإللكترونية لألحكام اجلزائية وال�ت��ي تشمل
األحكام اجلنائية واملدنية والغرامات املالية بالتعاون مع النيابة العامة
بهدف إقامة ربط مباشر في تنفيذ تلك االحكام والتي بلغ عددها 130
الف حكم إلى اآلن تقريباً وسوف يتم ربط األحكام املدنية اعتباراً من
يوليو القادم.
•وفي مجال اإلجنازات العلمية حصلت الدكتورة مرمي عبد الرحمن مرزوق
من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية على ب��راءة اختراع ملعاجلة أمراض
السرطان ولها الكثير من املنشورات العلمية املتقدمة لهذا االختراع .
الرعاية الصحية :

•مت توسعة وجتديد ملستشفى أكادميية سعد العبد الله للعلوم األمنية
لتشتمل على جميع التخصصات املطلوبة.
•وزيادة السعة السريرية إلى  40سريراً الستيعاب أكبر عدد من املرضى،
والبدء في انشاء نواة ألكبر مركز عالج طبيعي.
•علما بأن املستشفى يضم كافة التخصصات الطبية وهي العظام والقلب،
واألمراض النفسية والعصبية ،واجللدية ،واألسنان ،والعالج الطبيعي،
والطب الرياضي ،واألشعة .

املكتبة املركزية اإللكترونية:

•مت إجناز ووضع النظام األساسي للمكتبة املركزية االلكترونية والشرائح
املستهدفة  ،ونأمل بإذن الله التشغيل الفني األولي مع بداية السنة املالية
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القادمة والتي تتماشى مع أحدث النظم املعتمدة لتكون مبصاف أحدث
املكتبات املهنية ذات الصلة بشتى علوم املعرفة الكترونياً.
التشريعات والقوانني اجلديدة واملنوط بوزارة الداخلية متابعة تنفيذها:
قانون تنظيم وجمع األسلحة والذخائر واملفرقعات:

بعد نهاية مهلة األربعة شهور في  2015/6/22مت تدشني املرحلة الثانية
لضبط األسلحة والذخائر الغير مرخصة من بداية تطبيق القانون الفعلي حيث
مت ضبط  400شخص ،و 700قطعة سالح ،وحتريز 40طن من الذخائر من
خالل تفتيش الشوارع والطرق الرئيسية جلميع مناطق البالد والتزال جهود
وزارة الداخلية مستمرة لتطهير البالد من أية أسلحة غير مرخصة.
قانون حماية البيئة:

•بعد ص��دور قانون حماية البيئة أنشأت وزارة الداخلية إدارة شرطة
البيئة.
•وتختص مبراقبة األفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكاً للبيئة بعناصرها
البرية والبحرية واجلوية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.
•وقامت إدارة شرطة البيئة بـ  1300مهمة تقريباً ما بني دوريات رقابة
بيئية وحترير محاضر تعهدات وحجز ومصادرة قضائية.
•وتعد دولة الكويت األولى والوحيدة في هذا املجال من بني دول مجلس
التعاون اخلليجي املطبقة لقانون حماية البيئة ببنوده املختلفة وهي الرائدة
على مستوى الشرق األوسط لتطبيق لوائحها اإلجرائية والتنفيذية.

قانون البصمة الوراثية:

•بعد اعتماد مجلس ال��وزراء املوقر تنفيذا لقانون البصمة الوراثية مت
رصد امليزانية لهذا املشروع على مدى 5سنوات.
•ومت تخصيص مبنى في مديرية أمن محافظة حولي مساحته  2500متر
مربع للمختبر الرئيسي للبصمة الوراثية.
•وج��اري التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ املشروع وجتهيز مبنى
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2015 - 2014
املختبر ،وتأهيل الكوادر الكويتية الفنية املتخصصة وسيتم العمل به وفق
برنامج زمني جلمع العينات اعتبارا من شهر أغسطس املقبل.
اجلواز اإللكتروني:

•مت إجناز مشروع اجلواز االلكتروني حيث تتوفر فيه املواصفات األمنية
ذات الدقة والتقنية العالية لتوريد مليون ومائة ألف جواز إلكتروني،
واملتوقع العمل به في شهر سبتمبر القادم.
احلوادث املرورية:

ب��دأت ال��وزارة في تطبيق نظام إنهاء ال��دع��اوى بإحالة احل��وادث املرورية
البسيطة إلى ضباط املرور واحل��وادث املجهولة إلى ضباط االمن العام منذ
تاريخ  2015/8/16وربطها بشركات التأمني ،مما القى استحسان املواطنني
واملقيمني من تيسير إنهاء الدعاوى اخلاصة بهم.
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2015 - 2014
احلرس الوطني الكويتي
أوال :مساندة أجهزة الدولة:

في مايو 2015م قامت مديرية اخلدمات الطبية في احلرس الوطني بالتعاون
مع معهد دسمان للسكري بحملة صحية شملت كال من وزارة اإلعالم وجمعية
الزهراء التعاونية  ،في مبادرة جديدة أطلقها احلرس الوطني ومعهد دسمان
للسكري تفعيال لبروتوكول التعاون املبرم بينهما  ،بهدف الكشف املبكر عن
األمراض وتعزيز الثقافة الصحية في املجتمع.
•في يناير 2016م ومتاشيا مع توجهات الدولة نحو ترشيد اإلنفاق صدر القرار
بتوفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها احلرس الوطني  ،واالستفادة من
امليادين التشبيهية في احلرس الوطني وتوفير مبالغ الذخيرة احلية خالل
املواسم التدريبية الثالثة األخيرة  ،وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب
أجنبية  ،ووض��ع آلية لالستعانة مبستشاري احل��رس الوطني من الكوادر
الوطنية  ،حيث مت توفير مبلغ ق��دره 54.000.000أربعة وخمسني مليون
دينار كويتي .
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•في شهر ابريل 2016م باشر احلرس الوطني إنتاج أسطوانات الغاز في
موقعي"الشعيبة" و"أم العيش" أثناء ازم��ة إض��راب العاملني في القطاع
النفطي.
• في ديسمبر2015م بعد تطوير مركز الدفاع الكيماوي والرصد االشعاعي
في قيادة اإلسناد مبعسكر التحرير وتزويده بأحدث األجهزة في مجال
الوقاية ومحطات االستطالع  ،ومنظومة الكشف احلديثة  ،عقد احلرس
الوطني اجتماعا في مركز الدفاع الكيماوي والرصد اإلشعاعي ملناقشة
جهود تأمني البالد ضد مخاطر اإلشعاع  .وفي خطوة عملية قام مركز
الدفاع الكيماوي والرصد اإلشعاعي في احل��رس الوطني باملشاركة في
السيطرة على تسرب الغاز مبصفاة األحمدي.
•في يونيو 2015م شارك احلرس الوطني في عمليات إزالة الرمال الناجتة
عن العاصفة الرملية التي شهدتها البالد .ومتثلت مشاركة احلرس الوطني
في انطالق منتسبي قيادة اإلسناد معززين باآلليات واملعدات إلزالة الرمال
العالقة على األرصفة تفادياً للحوادث التي تنجم عن تراكمها بالتعاون مع
وزارة االشغال العامة.
•في ديسمبر 2015م نظمت مديرية اإلسناد القتالي في قيادة احلماية
والتعزيز باحلرس الوطني دورة التخلص من املتفجرات  ،لعدد من منتسبي
وزارة الدفاع.
•في ابريل 2016م نظم احلرس الوطني "الدورة التعريفية عن املتفجرات"
الثانية لعدد من موظفي اإلدارة العامة للجمارك بهدف صقل خبراتهم
في الكشف عن املتفجرات وتزويدهم باملهارات الالزمة للقيام بإجراءات
التفتيش الوقائي.
• في نوفمبر  2015م تطهير موقع محطة إرسال اإلذاعة في منطقة كبد
بعد العثور على بعض األلغام واملخلفات العسكرية والتي كشفت عنها مياه
األمطار التي هطلت مؤخرا على البالد.
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2015 - 2014
ثانيا :واجب املسؤولية االجتماعية:

•في أبريل 2016م نظم احل��رس الوطني بالتعاون والتنسيق مع اجلامعة
العربية املفتوحة في الكويت ندوة "إدارة األزمات والكوارث في دولة الكويت
ودور احلرس الوطني" وتقدمي توصيات مهمة في موضوع إدارة األزمات.
•في سبتمبر 2015م مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» التي نظمها للعام
الرابع على التوالي و انخرط في دوراتها التدريبية  121متدربا ومتدربة مت
اختيارهم في قرعة علنية من بني  500متقدم للدورات .
•مواصلة االسهام في حل مشكلة البطالة من خالل اختيار  85طالباً في دورة
الطلبة الضباط حملة الثانوية العامة  ،حيث مت اعتماد مبدأ الشفافية في
اختيار الطالب الذين اجتازوا اختبارات القبول والفحص الطبي واملقابلة
الشخصية.
•في سبتمبر  2015افتتاح ال��دورة الثالثة ألغرار حرس مجلس األمة التي
تعقد في مدرسة تدريب ضباط الصف واألفراد.
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ثالثا :إجنازات رياضية:

•أب��ري��ل 2015م  ،ف��رق احل��رس الوطني حتصد امل��راك��ز األول��ى ف��ي دوري
الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية الذي نظمته الهيئة العامة للشباب
والرياضة للموسم الرياضي  2014م2015 /م .
• احلرس الوطني يحرز  10ميداليات في بطولة صاحب السمو أمير البالد
للرماية.
•نوفمبر 2015م حقق فريق الرماية في احلرس الوطني إجنازا جديدا حني
حصل على  9ميداليات متنوعة في بطولة كأس سعادة الشيخ جابر العبدالله
اجلابر الصباح  ،حيث أحرز ميداليتني ذهبيتني و 3ميداليات فضية و4
ميداليات برونزية في منافسات البطولة.
رابعا :تنمية وتطوير في احلرس الوطني

•نوفمبر 2015م دشن احلرس الوطني  ،اخلطة االستراتيجية الثانية لتطوير
احل��رس الوطني وثيقة األه��داف االستراتيجية  2020حتت شعاراألمن
أوال.
• ديسمبر 2015م دشن احلرس الوطني مشروعه التوعوي (واعي) والذي
يهدف إلى االنتقال باحلرس الوطني من منظور التوعية اجلزئية إلى نطاق
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أوسع للتوعية الشاملة واملستدامة في املجاالت العسكرية واالستراتيجية
والسياسية واألمنية والقانونية والدينية والصحية باإلضافة إلى النواحي
االجتماعية والتربية والتنمية البشرية.
• اكتوبر 2015م وقع احلرس الوطني إعالن نوايا لتعزيز أطر التعاون مع
قوات الدرك الفرنسي،وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي قام بها
سمو الشيخ جابر املبارك على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الفرنسية
باريس.

•في م��ارس 2016م دشنت الرئاسة العامة للحرس الوطني احلسابات
الرسمية للحرس الوطني على مواقع التواصل االجتماعي تويتر@،kng_kw
واالنستجرام @ ،kng_kwوالتليجرام .telegram.me/kng_kw
• مايو2015م أصدر سعادة وكيل احلرس الوطني تعميماً يحظر على منتسبي
احل��رس الوطني التدخني ومنع استخدام الهواتف النقالة أثناء استالم
واجبات احلراسة أو قيادة اآلليات العسكرية.
• اكتوبر2015م التنسيق مع اللجنة العليا لنشر الوسطية لبحث التعاون
في املجال التوعوي ودع��م حملة احل��رس الوطني لتعزيز مفاهيم الفكر
الوسطي.
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Ÿوزارة الدفا
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2015 - 2014
وزارة الدفاع
مشاركات وزارة الدفاع مع وزارات ومؤسسات الدولة لعام 2016 / 2015م

< رفع العلم واإلحتفاليات باألعياد الوطنيه.

< وزارة التربية والتعليم  -مدرسة عمر بن العاص بنني.
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< أرض املعارض الدولي معرض الطيران الثالث.

< وزارة اإلعالم و وكالة اإلنباء الكويتية (كونا).
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2015 - 2014

< وزارة الشئون االجتماعية والعمل (أوب��ري��ت غنائي) يعبر عن الوحدة الوطنية ال��ذي إقيم
بتاريخ  2015/9 /15م.

< املوروث الشعبي والديوان األميري
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•وزارة الصحة بنك الدم حملة التبرع بالدم الذي إقيم في مديرية اإلحتاد
الرياضي بتاريخ  2015/12/1م.
•دار اآلثار اإلسالمية.
•معهد الكويت لألبحاث العلميه حملة بعنوان إثراء املخزون السمكي الذي
إقيم في نادي ضباط اجليش بتاريخ 2015/8/25م.
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2015 - 2014
وزارة العدل

•سمو رئيس مجلس الوزراء دشن خدمات وزارة العدل اإللكترونية إلجناز
املعامالت في أسرع وقت.
•تدشني نظام التوقيع اإللكتروني بني الوزارة واملعلومات املدنية.
•ربط آلي بني العدل والبلدية للوثائق العقارية لتبسيط اإلجراءات.
•توقيع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بني الكويت ومصر ملكافحة اإلرهاب.
•تدشني إعداد وصياغة اخلطة االستراتيجية لوزارة العدل للسنوات الـ 5املقبلة.

•تدشني مكتب للتسجيل العقاري بالهيئة العامة للرعاية السكنية لتسهيل
إجراءات الوثائق امللكية.
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•عدد القضايا املنظورة واملفصول فيها مبحكمة التمييزحسب نوع القضية
خالل عام 2015م
القضايا املنظورة القضايا املفصول فيها نهائيا
نوع القضية
جتاري
عمالي
مدني
أحوال شخصية
جنايات
إدارية
االجمالي

4833
1339
3011
1151
2213
4013

16560

2397
689
1640
829
748
1640
7943

•عدد القضايا املنظورة واملفصول فيها مبحكمة اإلستئناف وفروعها حسب
				
نوع القضية خالل عام 2015م
اجمالي القضايا املنظورة اجمالي القضايا املفصول فيها
نوع القضية
جتاري
مدني
أحوال شخصية
عمالي
إيجارات
إدارية
هيكلة الشركات
قضايا سوق املال
متييز جنح
اجلزائي
جنايات
اإلجمالي

5577
7256
9247
2525
2447
4077
19
175
679
4255

5242
6395
8277
2412
2209
3472
3
171
614
3935

36257

32730
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2015 - 2014
•بلغ اجمالي القضايا الغير جزائية املنظورة فيها  491878والقضايا املفصول
فيها  242913في احملكمة الكلية واحملاكم اجلزئية خالل عام 2015م .
•بلغ اجمالي القضايا اجلزائية املنظورة  106938والقضايا املفصول فيها
 66118لدوائر اجلنايات واجلنح باحملكمة الكلية لعام 2015م .
•بلغ اجمالي عدد القضايا املتصرف فيها  14082واجمالي القضايا املنظورة
بلغت  14587في النيابة العامة .
•اجمالي عدد املعامالت التي مت اجنازها بادارة التسجيل العقاري حسب
املراقبة والقسم والفرع خالل عام 2015م بلغت .333087
•اجمالي عدد املعامالت التي مت اجنازها بادارة التوثيق حسب اجلهة بلغت
. 331584
•بلغت اجمالي ع��دد امل��ام��وري��ات احمل��ال��ة 27498واملنجزة  20883بادارة
اخلبراء.
•أهم االعمال املنجزة بادارة التنفيذ خالل عام 2015م
امللفات
االحكام
املنفذة نهائيا
املعلنة
116482

53214

اوامر منع
ملفات تركة
جديدة السفر والتوقيف
942

182439

االوراق
املعلنة
41391

•بلغ اجمالي عدد املراجعني بادارة االستشارات االسرية حسب الفرع 5833
مراجع وعدد حاالت الصلح حسب اجلنسية بلغ  1473حالة .
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وزارة املالية
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2015 - 2014
وزارة املالية

•عقدت املؤسسات املالية العربية اجتماعها السنوي بدولة الكويت خالل
الفترة من  8-7ابريل 2015م ترأس وفد دولة الكويت معالي وزير املالية
السيد  /أنس الصالح وعضوية عدد من املسئولني عن وزارة املالية والهيئة
العامة لالستثمار وبنك الكويت املركزي .
•استعرض ووافق مجلس الوزراء املوقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات
واالدارات احلكومية للسنة املالية2016 /2015م يوم االثنني  6ربيع اآلخر
 1436ه املوافق  26يناير  2015م ومت إقراره وفقا ملا يلي:
––االعتبارات والتوجهات والسياسات التي روعيت لدى إعداد تقديرات
االيرادات واملصروفات مبشروع ميزانية السنة املالية2016 / 2015م
مل��واج�ه��ة ت��داع�ي��ات االن�خ�ف��اظ احل��اد ألس �ع��ار النفط ف��ي األسواق
العاملية.
––مت مناقشة تقديرات اإليرادات النفطية وهي املورد الرئيسي اليرادات
ميزانية الدولة
––حيث قدرت على أس��اس  45دوالر للبرميل وحجم إنتاج  72مليون
برميل في اليوم ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات االيرادات النفطية
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 10598.9مليون دينار بنسبة  % 88من جملة اإليرادات بينما بلغت
التقديرات الغير نفطية  1453.2مليون دينار بنسبة  %12من جملة
االيرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات االيرادات مبشروع ميزانية
ال� ��وزارات واالدارات احلكومية للسنه املالية  2016- 2015مبلغ
 12052.1مليون دينار .
––بلغ املقتطع من االي��رادات العامة الحتياطي االجيال القادمة للسنة
املالية  2016/2015مبلغ  1205.2مليون بنسبة  %10من اجمالي
تقديرات االيرادات.
––بلغت جملة تقديرات املصروفات  19073.0مليون دينار بنقص قدرة
 4139.2مليون دينار عن اعتمادات السنة املالية  2015/2014بنسبة
.%17.8
––بلغ العجز املتوقع مبيزانية السنة املالية 8226.6 ( 2016/2015
مليون دينار )
––بلغ عدد مشاريع خطة التنمية للسنة املالية  521( 2016/2015مشروع)
وبلغت تقديرات االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذها  6608.6مليون
دينار منها  1767.9مليون دينار مبيزانية الوزارات واالدارات احلكومية
و  4840.6مليون دينار مبيزانية املؤسسات املستقلة .
––اولت احلكومة اهتمامها الدراج االعتمادات املالية التي تهم املواطن
منها :
االعتمادات الالزمة لتعيني خريجني اجلامعة واملعاهد العليا وفقا

لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة .
ادراج االع�ت�م��ادات ال�لازم��ة لصرف مكافآت التقاعد للموظفني

الكويتني عند التقاعد طبقا ألح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  110لسنة
2014م.
االس �ت �م��رار ف��ي س ��داد مساهمة اخل��زان��ة ال�ع��ام��ة ف��ي التامينات

االجتماعية وس��داد قسط م�ش��روع رف��ع السقف االع�ل��ى للمرتب
اخلاضع للتأمني الى  1500دك .
ادراج االعتمادات الالزمة لدعم السلع واخلدمات التي تقدمها
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2015 - 2014
الدولة على رأسها دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء واملاء
 ,دعم املنتجات املكررة والغاز املسال املسوق محليا  ,خفض تكاليف
املعيشة  ,اعانات الرسوم الدراسية  ,تعليم الطلبة  ,بدل االيجار ,
الرعاية االجتماعية  ,اخلدمات الصحية للمواطنني باخلارج وغيرها
من الدعومات التي بلغت  3775.5مليون دينار .
•فتح ملفات التأمينات االجتماعية ل��دي��وان احملاسبة لتحقيق الشفافية
والرقابة القانونية .
•شاركت وزارة املالية ممثلة لدولة الكويت في معرض جايتكس 2015م
لتكنولوجيا املعلومات بدورته  35خالل الفترة من  22-18أكتوبر بنجاح
كبير ومتيز جناح وزارة املالية باملعرض بجهود الشباب الكويت الذي قام
بعرض اخر ما مت اجنازه بوزارة املالية من خدمات الكترونية من اهمها :

خدمة املراسالت والتوقيع االلكتروني – خدمة طلب شهادات ضريبية –
خدمة االستعالم االلكتروني ملتابعة طلبات املساعدات اخلارجية – مشروع
نظم املعلومات اجلغرافية – مشروع اع��ادة هندسة العمليات املالية املرحلة
الثانية " تطوير وتطبيق النظم املالية العامة " – مشروع نظام الدفع االلكتروني
احلكومي "تسديد " – مشروع الطابع االلكتروني احلكومي – مشروع التحصيل
اآلل��ي للمستحقات احلكومية – اخلدمات االلكترونية للموظفني – مواقع
التواصل االجتماعية .
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2015 - 2014
وزارة االعالم
مكتب وزير االعالم
ً
أوال  :الفعاليات واألنشطة للعام  2015ـ : 2016

•بصمة وطن (حديقة الشهيد  +وزارة االعالم) .
•املوروث الشعبي (الديوان االميري  +وزارة االعالم) .
•االحتفال الشعبي برفع العلم (وزارة اإلعالم) .
•احتفال السفارة االمريكية «املوسيقى جتمعنا» مبناسبة مرور  25عام على
الصداقة االمريكية الكويتية (وزارة االعالم  +السفارة االمريكية) .
•كرنفال العربات مبناسبة العيد الوطني (مركز العمل التطوعي  +وزارة
االعالم) .
•األلعاب النارية (الديوان االميري) .
•االوبريت الوطني «كلنا كويتيني» ( ،وزارة االعالم  +وزارة التربية).
•احتفال السفارة االمريكية بالعيد الوطني لدولة الكويت ووص��ول حاملة
الطائرات (وزارة االعالم  +السفارة االمريكية).
•حفالت فبراير الكويت الغنائية و حفالت هال فبراير مبناسبة االعياد
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واملناسبات الوطنية (وزارة االعالم).
•اكسبو ـ الشارع اجلديد  ،املشروع الوطني الحتضان وتنمية املواهب الشبابية
في املجتمع (تنمية املواهب  +وزارة االعالم).
•غبقة وزارة االعالم الرمضانية .
ثاني ًا  :اخلدمات :

•تطبيق «احتفاالت الكويت «على اجهزة االيفون  +االندرويد .
•حسابات التواصل االجتماعي (تويتر  +االنستغرام).
•تطبيق البث املباشر على اجهزة االيفون  +االندرويد .
مكتب وكيل الوزارة
إدارة نظم املعلومات
إجنازات املكتب الفني

––اعمال صيانة داخلية بإدارة مركز نظم املعلومات.
––إع ��ادة طلب جميع األج �ه��زة التالفة جلميع طلبات اإلدارة واعادتهم
للمخازن.
––توسعه وتعديالت في قسم قواعد البيانات في مبنى املالية وذلك لتطور
العمل.
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2015 - 2014
––املشاركة في اعمال امليزانية 2017- 2016
––متابعه مشروع التراسل االلكتروني،G2G
––القيام بأعمال العقود والفواتير
––املشاركة في اعمال خطة التنمية 2017- 2016
––املشاركة في مشروع احلوكمة .
•مت عمل خطة لرفع كفاءة املوظفني واحلاقهم بدورات تدريبية وورش عمل
بالتعاون من اجلهاز املركزي حسب التالي:
––عدد 5من املوظفني التحقوا بدورات اخلوادم شهر يونيو .2015
––عدد 19من املوظفني سوف يلتحقون بورش عمل من شهر أكتوبر 2015
الى فبراير .2016
––عدد 53برنامج تدريبي من شهر أكتوبر  2015الى شهر مارس .2016
––جاري العمل على تنفيذ إجراءات اإلطار الوطني حلوكمة إدارة تكنولوجيا
املعلومات.
•تفعيل العقد اجلماعي لتوريد تراخيص مايكروسوفت واالستفادة من بنود
العقد حسب التالي:
––مت مخاطبة اجلهات املخصصة لالستفادة من عدد  1420دورة الكترونية
منزلية لكي يستفيد منها أكبر عدد من املوظفني.
––ج��اري حصر جميع البرامج املشتركة احلكومية حتى يتم ربطها مع
بعض.
إجنازات رقابة التشغيل

–– وضع خطط و دراسات املشاريع التالية  - Data Center :حتديث الشبكة
الداخلية للوزارة  -توفير بيئة محمية ألجهزة اخلوادم .IP Telephony -
––دراس ��ة و متابعة م�ش��روع األرش �ف��ة  -دراس ��ة و متابعة م�ش��روع البوابة
االلكترونية  -نقل و جتميع اخلوادم في غرفة مهيئه.
––تركيب أكثر من  400خط انترنت  -تقدمي دعم الشبكات جلميع موظفي
الوزارة  -انشاء امييالت ملوظفي الوزارة  -صيانة و حتديث شبكة الوزارة
 صيانة و حتديث خوادم ال��وزارة مع ما تتضمنه في خدمات  -جدولةو تنسيق اخل��وادم و أجهزة الشبكة  - Documentationمتابعة مشروع
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البصمة  -تركيب و جدولة أجهزة البصمة و األجهزة امللحقة  -تعطيل
ووقف األجهزة الدخيلة و التي تعرقل فاعلية الشبكة  -حصر أجهزة ال
 - PCوضع خطط و دراسة إلعادة بناء الشبكة و اخلوادم  -تفعيل أجهزة
الفايروول و ا لـ Antivirus
إجنازات رقابة تطوير النظم

الرقم
1

اسم املشروع
مشروع استضافة جريدة الكويت اليوم

احلالة
حتول الى الشؤون
القانونية

2

نظام الصادر و الوارد

اجنز

3

نظام لإلدارة املكتبيةالقناة الثالثة

اجنز

4

نظام ارشفة الكتب

اجنز

5

موقع مراقبة رصد االخبار

%99

6

استبيان  DVB-T2على موقع الوزارة

%95

7

إعداد الدراسة و املواصفات للبوابة
االلكتروني للوزارة

اجنز

8

إعداد الدراسة و املواصفات ملشروع تطوير و
أرشفة مكتبة الصور للوزارة

اجنز

9

إعداد دراسة استضافة موقع مجلة العربي

اجنز

10

الشركة االولى الستضافة مجلة

حتول الى الشؤون
القانونية

 11نظام استعالم و ارشفة إلدارة العروض القناة االولى

اجنز
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2015 - 2014
12

اعداد دراسة و مواصفات ملشروع ارشفة و
التراسل االلكتروني للوزارة
جاري اعداد دراسة و موصفات ملوقع مجلة الكويت

%30

14

إعداد دراسة و مواصفات لنظام احملاسبي  Oracleللمالية

اجنز

13
15

اعداد دراسة و مواصفات

Private Cloud

اجنز

اجنز

مراقبة الدعم الفني

1 .1توفير فنيني لدى برج احلمرا ومبنى الشويخ ليتم تصليح االعطال بأسرع
وقت.
2 .2توفير أجهزة احلاسب اآللي جلميع قطاعات وإدارات ال��وزارة وخارج
مبنى الوزارة مبنى الشويخ ومبنى الساملية وبرج احلمرا إن أمكن حسب
إمكانية توفير هذه األجهزة.
3 .3عمل وبشكل دوري إحصائية لألجهزة املوجودة في جميع القطاعات
واإلدارات ومدى احلاجة الفعلية لكل قطاع بالوزارة
4 .4سرعة اجناز األعطال من خالل فريق عمل متكامل من قبل املوظفني
مؤهلني وعلى استعداد تام لتصليح العطل في نفس اإلدارة أو القسم أو
إرسال اجلهاز إلى ورشة الدعم الفني .

5 .5مت اصالح عدد  540جهاز كمبيوتر بكافة قطاعات الوزارة و عدد 254
جهاز كمبيوتر داخل ورشة العمل من بداية شهر مايو املاضي كما ان
العمل ال يقتصر على تصليح األجهزة فقط بل طابعات الليزر وطابعات
 Desk jetوتوفير جميع أنواع األخبار كما يقوم فريق الدعم الفني بتثبيت
البرامج على أجهزة الكمبيوتر ومنها .Antivirus, office and adobe
6 .6املشاركة بدراسة املواصفات الفنية اخلاصة بأجهزة الكمبيوتر والطابعات
اجلديدة و املشاركة بتوزيعها على كافة اجلهات الطالبة.
7 .7دراسة مواصفات مشروع أجهزة كمبيوتر إلستيديوهات اإلذاعة.
95

5/8/18 9:33:35 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 95

8 .8التدريب امليداني لطلبة وطالبات املعاهد والكليات التطبيقية.
ادارة العالقات العامة -:

–– تنظيم جناح وزارة االعالم حتت اشراف ادارة العالقات العامة واالعالم
مبؤمتر التواصل االجتماعي االول وتنظيم مجموعة من امللتقيات االعالمية
بني االعالميني والصحفيني والفنانيني.
––مشاركة ادارة العالقات العامة مبعرض الكهرباء واملاء.

––قامت ادارة العالقات العامة واالع�لام بعمل نشرة خاصة مبا يكتب في
الصحافة عن وزارة االعالم في اجتماع جلنة اخلبراء املختصني في هيكلة
املؤسسات من الدول االعضاء مؤسسة البرامج املشتركة في سنة . 2016
––االشراف على تنظيم اجنحة وزارة االعالم للمشاركة في املؤمترات واملعارض
احمللية واملهرجانات التلفزيونية مبشاركة مراقبة املراسم والعالقات العامة
بالتعاون مع قطاع الصحافة واملطبوعات .
–– االش��راف على اقامة ال��دورات التدريبية املتنوعة االذاعية والتلفزيونية
واجناحها بالتعاون مع ادارة التدريب .
–– اعداد زيارات ميدانية لزائري قطاعات وزارة االعالم من الطلبة والطالبات
من مختلف املراحل التعليمية .
––تقدم ادارة العالقات العامة واالعالم عروض خاصه ملوظفي وزارة االعالم
من الشركات والبنوك تذاكر مخفضة من طفل املستقبل .
––زي��ارة ميدانية «كلية مبارك العبد الله للقيادة واالرك��ان املشتركه» تاريخ
2016/3/2
––قامت وزارة االعالم تنظيم ندوه لتلفزيون دولة الكويت للتعرف على مفاهيم
وأهداف االعالم املرئي واملسموع في السلم واحلرب .
––رتبت ادارة العالقات العامة واالعالم زيارة ملرضي مركز الكويت للصحه
النفسية في تاريخ  2016/1/18ومت من خاللها التعرف على االستوديوهات
االذاعية وذلك ضمن اخلطه العالجية والتأهيلية للمرضي .
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2015 - 2014
––رتبت ادارة العالقات العامة واالعالم التدريب العلمي لطلبة الهيئة العامه
للتعليم التطبيقي والتدريب من قسم “السياحه والتجميل واالزياء» خالل
الفترة من 2015/12/13 - 2015/9/16بهدف إكتساب املهارات الفنية من
خالل التطبيق العلمي .
––م�ش��روع ت�ع��اون مشترك ب�ين االك��ادمي�ي��ة ووزارة االع�ل�ام ممثلة ف��ى ادارة
العالقات العامة واالعالم بالتعاون بني االكادميية الدولية لالعالم ووزارة
االعالم حول توفير ورش عمل وتدريب باالكادميية ملوظفي الوزارة بتطوير
مهاراتهم برسوم مخفضه .
––قامت ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة االعالم بالتنسيق مع اجلهات
املعنية باملشاركة باالحتفالية إفتتاح استاد «جابر الدولي».
––ملتقي الكويت الدولي السابع للفنون االسالمية 2016م مت التنسيق والترتيب
الدارة العالقات العامة واالعالم مع وزارة االعالم إقامة معرض الفن العربي
والزخرفة االسالمية في مجمع االفنيوز .
ادارة االمن والسالمة

––تطوير وحتديث بوابة دخول خدمه املواطن من الناحية األمنية مع تركيب
جهاز يعمل عن طريق هوية املوظف املمغنطة وفي حالة دخول املراجعني
مت إصدار هويات خاصة باملراجعني (هوية زائر) تعمل عن طريق serial
 numberخاص بالزائر أو املراجع.
––مت عمل دورات اسعافات أولية في الدفاع املدني وط��وارئ ملوظفني إدارة
األمن والسالمة وفريق طوارئ من جميع قطاعات الوزارة
––طلب دورات اسعافات اوليه في الدفاع املدني للموظفني مع مراعاة توفير
االسعافات األولية.
––حتديث وزي��ادة اع��داد كاميرات املراقبة األمنية اخلاصة بإستوديوهات
التلفزيون باإلضافة الى جميع بوابات دخول ال��وزارة (نايف – اجلسر –
خدمة املواطن).
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––تركيب اجهزه كروت ريدر على جميع االستوديوهات واألماكن ذات أهمية
بالوزارة واملخازن مع التحكم فيها عن طريق غرفة التحكم واملراقبة.
––توفير مواقف سيارات لذوي االحتياجات اخلاصة.
––حتديث النظام القدمي لكاميرات املراقبة مع العلم بأنه كان يعمل عن طريق
شاشات ع��رض فقط  13ان��ش حيث مت ت��زوي��ده بأجهزة تسجيل D.V.R
وشاشات حديثة على حسب إمكانيات النظام القدمي.
––تزويد مبنى اإلعالن التجاري والترددات بالشويخ بكاميرات مراقبة امنية.
––تركيب كاميرات مراقبة أمنية على جميع أجهزة بصمة احلضور واالنصراف
في جميع احملطات اخلارجية.
––صيانة وإصالح وتشغيل الكاميرات األمنية مببنى يوم البحار.
التلفزيون
إدارة اإلنتاج

•تلعب إدارة اإلنتاج في تلفزيون دولة الكويت دورا بارزا وحيويا في إنتاج
العديد من البرامج والتغطيات في جميع املناسبات وما إلدارة اإلنتاج من
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زخم إعالمي يتمثل في إعداد وإخراج وتقدمي املادة اإلعالمية املرئية والتي
تعد السمة األبرز على شاشة تلفزيون دولة الكويت.
•ومن التغطيات التي قامت بها إدارة اإلنتاج منذ بداية العام 2016 – 2015
هي كالتالي:
•تغطية احتفالية رفع العلم من قصر بيان بحضور حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ  /صباح األحمد اجلابر الصباح ،حفظه الله ورعاه
•تغطية احتفالية رفع العلم من جميع احملافظات والتي أقيمت في -2015
2016
•احتفالية رفع العلم من ساحة الصفاة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية.
•تغطية كرنفال هال فبراير 2016-2015
•عمل العديد من الرسائل اخلاصة لتغطية بعض الفعاليات هال فبراير
2016-2015
•العيد الوطني استديو  +اماكن متفرقة ( )26+25فبراير يوم املفتوح .
•تغطية ونقل احلفالت الغنائية اخلاصة بليالي فبراير الغنائية
•عمل العديد من السهرات واحللقات اخلاصة لبعض الشخصيات الفنية
العربية واخلليجية.
•ومن النشاط اإلنتاجي البرامجي اخلاصة بإدارة اإلنتاج ،مت إنتاج العديد
من البرامج والتي كان لها األثر الطيب على مشاهدي تلفزيون دولة الكويت
حيث متيزت هذه البرامج باجلديد من حيث الفكرة واملضمون والشكل
ومنها نذكر :برنامج صباح اخلير ،برنامج ليالي الكويت ،برنامج فاشن شو
 ،برنامج سهارى  ،الكويت تستاهل وغيرها الكثير من البرامج.
•مشاركة في مهرجان البحرين لإلذاعة والتلفزيون ومهرجان تونس العرب
لالذاعة والتلفزيون .
برنامج مساء اخلير ياكويت

أوال  :يعمل برناج مساء اخلير يا كويت من خالل الرؤي العامة واالفكار املثبته
على تفعيل النطق السامي حلضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ
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صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وجعل هذا النطق نبراسا
حكيما وقائدا لكل الكلمات والعبارات املدرجة في نصوصنا اليومية التي
تتعلق بدفع قدرات الشباب والعمل التنموي املستدام واحلفاظ على امن
وامان الوطن واملواطن ونبذ العنف والتطرف واحترام الراي االخر وهيبه
القانون والتمسك باهداب االرض والعمل املخلص واملشترك من اجل
الكويت
ثانيا  :يهتم برنامج مساء اخلير ياكويت باالنشطة االجتماعية التي تتعلق
بتضافر اجلهود التطوعية من خالل مراكز التنمية واجلمعيات التي
تعمل في مجال العمل التطوعي واالنساني اضافة الى االهتمام باالنشطة
النسائية والطفولية والشبابية التي متثل شرائح املجتمع املختلفة
ثالثا  :يعمل مساء اخلير يا كويت بصفه دائمة على ابراز كافة املشروعات
العمالقة التي تقوم بها املؤسسات والقطاعات املعنية بالدولة واملنبثقة
عن االمانة العامة للمجلس االعلي للتخطيط والتنمية وقد ظهر هذا جليا
من خالل التقارير واللقاءات لعدد من مسئولي الدولة الذين ميثلون تلك
القطاعات التي على عاتقها مت االجناز ملشروعات الدولة الكبري.
رابعا  :يهتم برنامج مساء اخلير ياكويت كثيرا باالنشطة التي تتعلق بالثقافة
واالدب والفكر واملد الثقافي الذي ينطلق من عده قطاعات للدولة مثل
املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ورابطة االدباء الكويتية ومؤسسة
جائزة عبد العزيز البابطني لالبداع الشعري ومجلة العربي وكثير من
اجلمعيات الثقافية للدولة حيث يعمل البرنامج على اع��داد التقارير
املتعلقة باملهرجانات وورش العمل والندوات الثقافية فضال عن استضافة
عدد من الشخصيات التي متثل هذه االنشطة .
خامسا  :نعلم يقينا ان املاضي غرس احلاضر وان املستقبل جتسيد لهذا
امل��اض��ي ال�ق��دمي لذلك نحرص علي تغطية االنشطة التراثية املتعلقة
باملتاحف والنادي البحري الرياضي الكويتي ودار االثار وكافة املؤمترات
والندوات املتعلقة باظهار ماضي االباء واالجداد كذلك املوروث الشعبي
املتعلق باحلرف القدمية وصناعة السدو واالب��ل واخليل والصقور وكل
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ماميت ال��ى امل��اض��ي بصله ولعل مهرجان القرين الثقافي ال��ذي نتابع
نشاطاته خير دليل على ذلك .
ادارة البرامج الثقافية والدينية :

تستعد االدارة العادة هيكلة للبرامج مع مؤسسات الدولة مبا يخص البرامج
الثقافية والدينية وايضا الدعم لقطاع الشباب في مؤسسات الدولة وحرصا
من قيادة وزارة االعالم بالتعاون مع القطاع اخلاص مبا يخص الشراء املميز
للبرامج ذات الصلة ومنها انشطة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ووزارة الدولة للشباب الى جانب دعم االنشطة السياحية في بلدنا احلبيب
الكويت ودعم جمعيات النفع العام من خالل البرامج وتسليط الضوء عليها .
بعض البرامج الثقافية والدينية لدورة اكتوبر 2015م :

م

اسم
البرنامج

1

ِ
أنت

2

منشن

3
4
5
6

العني
الساهرة
كاتب
وكتاب
حديث
الذكريات
ديوانية
شعراء
النبط

نبذة مختصرة

املراقبة

الهدف منه -:تثقيف املرأة بالقضايا وحلولها وكل
ثقافية
ما يخص املرأة مع التمسك بقيم املجتمع الكويتي
الهدف منه -:ابراز روح الشباب ومعرفة كل ما
شبابية
هو جديد في عالم السوشيال ميديا
ثقافية وزارة الداخلية
الهدف منه -:بيان اهمية القراءة وتنمية الثقافة
ثقافية
للجميع وربط املاضي باحلاضر
الهدف منه -:تأكيد الهوية الكويتية من خالل
ثقافي الشخصيات التي قدمت للكويت العديد من
التضحيات
استضافة نخبة من الشعراء الكويتيني واحلديث
ثقافية عن الشعر الشعبي والقصص الشعبية بطابع
ميثل اجلانب البدوي للمجتمع الكويتي
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7

في وطنهم ثقافية

 8شباب توب شبابية
9

اجنازات
الوزارات
وقفات
الثقافية
اسرية
الكويت
الثقافية الهدف منه -:ابراز جمال وتطور الكويت
جميلة
الثقافية

10
11

الهدف منه -:ان دولة الكويت تستضيف عدد
كبير من الوافدين من جميع اجلنسيات ويعيش
على ارضها شخصيات كان لها دور كبير في
التعليم – الصحة – الهندسة وغيره
برنامج بانوراما شبابية يقدم كل ما يخص الشباب
في حياتهم العلمية واالجتماعية والوطنية برنامج
متنوع ثقافي
الهدف منه-:اعالم املواطن مبا تقوم به الدولة
واحلكومة حتديدا من مشاريع تنموية
الهدف منه -:تعزيز قيمة التراحم وروح االسرة
الواحدة

بعض البرامج الثقافية والدينية لدورة يناير 2016م :

م

اسم
البرنامج

املراقبة

نبذة مختصرة

1

لوحات
شعبية

الثقافية

برنامج يهتم باملوروث الشعبياقتراح الى قناة
العربي

2

امة وسطا

دينية

يتحدث عن القيم االجتماعية واالسالمية
والوسطية بالدين وهذا ما حث عليه نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم

3

لقاء
اجلمعة

الهدف منه -:تفسير االمور الدينية للمشاهدين
دينية
وتبيان العديد من القواعد الشرعية

4

تلفزيون
االطفال

اطفال برؤية وفقرات جديدة يطرح محاور للمناقشة مع
احلرص على تأصيل القيم والعادات والتقاليد
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5

سمسمية
وسمسوم

6

عيال
الديرة

7

الهدف منه  :ترسيخ القيم االيجابية في الطفل
اطفال
ومواكبة املناسبات الوطنية واالجتماعية
اطفال

ع الشاشة ثقافية

8

أجندة
ثقافية

الهدف منه :تعريف الطفل على روح الوطنية
الهدف منه:-
نشر ثقافة املعلومة عن تاريخ السينماتوجيه الفرد نحو مواجهة االفالم السينمائيةالقدمية
االطالع على متى التطور السينمائي فيالعالم من خالل القاء نظرة على املاضي

الهدف منه-:حضور وتثقيف اجلمهور املتابع
الثقافية
للفعاليات واالنشطة الثقافية في الكويت

9

الدربيل

الثقافية

الهدف منه -:ابراز جمال وتطور الكويت
واملشاريع السياحية

10

خطوة

ديني

الهدف منه :التخلص من العادات السلبية
واملشكالت النفسية

11

كافية
ثقافي

الثقافية

الهدف منه :نشر الثقافة وحب القراءة ابراز
دور واهتمام الكويت بالثقافة واملثقفني

12

آرتس

الهدف منه :ابراز مدى اهمية الفنون في حياة
الثقافية االنسان واظهار اهتمام دولة الكويت في الفن
والفنانني
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قناة اثراء

حترص إدارة قناة إثراء على انسجام برامجها بشكل عام مع رؤية وزارة
االعالم وأهدافها العامة وتوجهيات معالي وزير االعالم ووزير الدولة لشئون
الشباب الشيخ سلمان احلمود الصباح وذلك عبر تطبيق اإلستراتيجية اإلعالمية
التي رسمتها اإلدارة نحو تطوير اخلطاب الديني
ومتثيل قناة إثراء كأول قناة حكومية لالعالم الديني الوسطي في اخلليج
والوطن العربي.
ً
أوال :اجنازات اإلدارة :

 -١زيادة ساعات البث من  12ساعة إلى  24ساعة بث متواصلة
 -٢بث ختمات وت�لاوات قرآنية بأصوات مجموعة من القراء واملشايخ من
مختلف دول العالم اإلسالمي .
 -٣التعاون مع إذاعة القرآن الكرمي ملا لها من جمهور واسع وبهدف التسويق
لقناة إث��راء  ،وذلك في نقل مباشر يومي لبرنامج واحة املستمعني عبر
شاشاتها.
 -٤التعاون م��ع االدارات االعالمية املختصة ف��ي وزارة األوق ��اف والشئون
اإلسالمية يتم من خالل استضافات تلفزيونية وتغطيات لفعاليات وأنشطة
الوزارة من خالل برامج قناة إثراء.
 -٥التواصل مع قناة العفاسي الفضائية وإه��دء قناة العفاسي بعضا من
الفالشات والفواصل واألناشيد وختمة قرآنية كاملة لقناة إثراء.
 -٦تفعيل التبادل اإلعالمي مع تلفزيونات دول اخلليج قطر ،ابوظبي  ،دبي
 ،السعودية من خالل ش��راء بعض امل��واد التلفزيونية والتعاون مع بعض
املشايخ في اخلليج العربي.
 -٧التعاون مع اللجنة العليا لتعزيز الوسطية عبر إنتاج برامج تلفزيونية
الوسطية  ،الوسطية حياة  ،احملاسن  ،إيجابيات
 -٨التعاون مع الهيئة العامة لطباعة القرآن الكرمي والسنة النبوية.
-9التعاون مع األمانة العامة لألوقاف والتغطية اإلعالمية جلائزة الكويت
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الدولية حلفظ القرآن الكرمي وجتويدة
 - 10التعاون مع إدارة مسجد الدولة الكبير ونقل شعائر صالة التهجد .
 -11انشاء وحدة مونتاج خاصة بقناة اثراء لتلبية االنتاج البرامجي اجلديد
لقناة إثراء.
 -12اإلش��راف العام على جميع البرامج الدينية والقيمية خالل دورة شهر
رمضان املبارك عبر شاشة القناة األولى.
 -13اإلشراف العام على حملة جمع التبرعات الالجئني السوريني التي متت
مؤخراً عبر شاشة تلفزيون الكويت بالتعاون مع الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية .
 -14التعاون مع قطاع الهندسة وجتهيز استيديو جديد لقناة إثراء .
ثاني ًا  :اإلجنازات واملشاركات الدولية لقناة إثراء باسم وزارة اإلعالم :
املشاركات الدولية :

 -١املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون (تونس)
 -٢مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون
 -٣جائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي
 -٤مهرجان اجلزيرة الدولي لإلفالم التسجيلية (الدوحة)
اجلوائز والتكرمي:

 -١حصول برنامج (عيشها صح) على أفضل برنامج ديني على مستوى العالم
العربي في مونديال القاهرة.
 -٢حصول برنامج (اجل��وه��رة ق��اروت) على اجلائزة الذهبية في مونديال
القاهرة.
 -٣تكرمي قناة إثراء من قبل جائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي كأفضل راعي
إعالمي.
 -٤املشاركة في مهرجان اجلزيرة الدولي لألفالم التسجيلية.
ثالث ًا  :اإلنتاج البرامجي :

حرصت قناة إث��راء على إنتاج وعرض برامج هادفة ومتنوعة بني برامج
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شبابية  ،ودينية  ،وأسرية  ،قيمية  ،افتاء  ،وبرامج تخص الطفل وبرامج
حتارب العنف والتطرف الديني خالل دوراتها التلفزيونية حتاكي جميع الفئات
واملراحل العمرية مثل :
 -١برنامج (البيت العود) وهو برنامج يومي يعرض على الهواء مباشرة من
األحد إلى اخلميس يتناول هذا البرنامج جميع املواضيع التي تهم األسرة
الكويتية  ،ويتخلل هذا البرنامج تقارير وفقرات اسبوعية متنوعية.
 -٢برنامج (براعم االمي��ان) وهو برنامج أسبوعي يهتم بالنشئ من حفظة
القرآن الكرمي .
 -٣برنامج (شذى االحلان) برنامج أسبوعي يسلط الضوء على االنشاد الديني
واملنشدين في دولة الكويت .
 -٤برنامج (رواد اخلير) برنامج أسبوعي يسلط الضوء على رواد العمل اخليري
في داخل أو خارج الكويت عبر استضافتهم والتحدث عن جتربتهم التي
جعلت الكويت مركزاً للعمل االنساني .
 -٥برنامج (قيم) من إع��داد وتقدمي د .سعاد البشر يعمل على غرس القيم
الكثيرة واملهمة التي بدأت تغيب عن املجتمع الكويتي .

 -٦برنامج (همسات دعوية) من إعداد وتقدمي د .اقبال املطوع .
 -٧برنامج (البصيرة) من إعداد وتقدمي د .محمد ضاوي العصيمي يتحدث عن
املنهج الوسطي وخطورة الغلو في الدين وموقف االسالم من التطرف.
 -٨برنامج (إيجابيات).
 .٩برنامج (قيمنا) من تقدمي د .عبداللطيف السنان و د .محمد الكوس برنامج
قيمي يناقش الكثير من القيم التي تسود املجتمع الكويتي واالسالمي مثل
املودة والرحمة وأهميتها بني األزواج و في حياة الناس عامة.
 -١٠برنامج ( )updateمن إعداد وتقدمي م .طارق الدرباس و أحمد بوعركي
وهو برنامج شبابي يناقش القضايا الشبابية بأسلوب ايجابي يطرح لها حلول
واقعية بأسلوب عصري .
 -١١برنامج (نظرة أسرية) من إعداد وتقدمي د .راشد العليمي
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 -١٢برنامج (نوافذ) من إعداد وتقدمي خالد قزار اجلاسم .
 -١٣برنامج (القرآن الكرمي حقائق وعلوم) من اعداد وتقدمي جاسم العيناتي.
رابع ًا  :التعاون مع االدارات األخ��رى :قطاع التخطيط اإلعالمي والتنمية
املعرفية  -قطاع اخل��دم��ات اإلع�لام�ي��ة واالع�ل�ام اجل��دي��د -إدارة التواصل
اإلجتماعي  -جلنة تطوير اخلطاب الديني .

خامس ًا :مت تسويق قناة إث��راء عبر إذاع��ة القرآن الكرمي  -القناة األولى-
التواصل االجتماعي  -عبر الصحف عن طريق اإلعالن التجاري .
سادس ًا  :أه��م البرامج  :البيت العود  -رواد اخلير  -عيشها ص��ح -االبن
القرآني -واحة املستمعني  -الكويت في ارض الفيرو  -اجلوهرة ق��اروت -
براعم اإلميان -آللي السيره .
قناة العربي

امللتقى االعالمي العربي -:

مت تغطيه امللتقى اإلعالمي العربي في دورته الـ 13فى األول والثاني من مايو
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 ،٢٠١٦حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ،وحضور
كوكبة من اإلعالميني في العالم العربي ،ليكون احلدث السنوي األبرز الذي
تستضيفه الكويت.
املجلس الوطني - :

من ابرز االماكن التي نلقي عليها الضوء فعاليات املجـلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب والتي تأخذ مساحه في قناة العربي واملجلس على عاتقه
الدور الرئيسي في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية ضمن رؤية واضحة
تعمل على رعاية الثقافة والفنون والنهوض بها وإفساح املجال أمام االتصال
والتواصل مع الثقافة العربية والعاملية واملجلـس الـوطني هو هيئة مستقـلة
تابعة للدولة  ،تعمـل على تهـيئة املنـاخ املـناسب لالبداع الثقافي والفني وتنمية
النشاطات الثقافية على أوسع نطاق .
املكتبة الوطنية - :

للمكتبـات الوطنية دو ٌر ها ٌم في حفظ النتــاج الثقافـي الوطني ،والتعريف
به ،وقد تنبهت دو ٌل عديدة ألهمية وجود مكتبة وطنية بل ذهب البعض إلى
أبعد من ذلك بحيث اعتبرها ضرورة وطنيـة وعلى رأس األولويات الثقافية
فهي تسعى  ،بحفظ املعلومات وإتاحة االنتفاع بها ،وحماية حق املؤلف وامللكية
الفكرية من خالل الندوات والفعاليات التي تقدمها املكتبة بشكل مستمر.
مكتبة البابطني - :

مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي هي أول مكتبة في العالم تختص
بالشعر العربي .ويعود الفضل إلنشاء هذه املكتبة إلى صاحبها الشاعر عبد
العزيز البابطني وذلك من منطلق رغبته في اثراء الشعر العربي واحملافظة
عليه تهدف املكتبة إلى عمل لقاءات وفعاليات منوعه منها العمل على جعل
دول��ة الكويت مركزا ثقافيا تهوي إليه أفئدة ط�لاب املعرفة من كل مكان و
جتميع شتات التراث الشعري العربي بكل أنواعه وأشكاله ،وصونه وتوثيقه في
مكان ذي صبغة علمية والتعامل األمثل مع املادة الشعرية احملفوظة ،وجتهيزها
بالسبل كافة التي تيسر استرجاع املعلومات بسرعة وسهولة لتوفير وقت الباحث
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وجهده ،إنشاء مركز بحثي خاص بالشعر العربي لتوثيقه ودراسته.
الكويت عاصمه الثقافة اإلسالمية - : ٢٠١٦

اختارت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةإيسيسكو مدينة الكويت
لتكون عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام  2016وذل��ك ضمن برنامج عاصمة
الثقافة اإلسالمية  -التي تسند سنويا إل��ى ث�لاث م��دن إسالمية عريقة .
وتأسست فكرة “عاصمة الثقافة اإلسالمية” على غرار البرنامج الذي أطلقته
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” باختيار دولة عربية في
كل عام لتكون «عاصمة الثقافة العربية» .
املوروث الشعبي الكويتي - :

من ضمن فعاليات مهرجان هال فبراير بدأ املوروث الشعبي باستقبال رواده
من عائالت املواطنني وأبناء دول مجلس التعاون اخلليجي ،الذين يرغبون
في قضاء عطلة أسبوع ممتعة في أجواء الطبيعة البرية اخلالبة فقد انطلق
مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي “النسخة السادسة” في قرية صباح األحمد
التراثية ،وسط مشاركة كبيرة من محبي التراث من الكويت ودول مجلس التعاون
اخلليجي .
رابطه االدباء -:

يتصف هذا املوسم بالتجديد ،ملا يحتويه من عطاءات ثقافية متميزة رغم
قصر مدته ،حيث تزامنت معه احتفالية الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية
للعام احلالي ،وهي فرصة مناسبة إلبراز الوجه احلضاري املشرق لبلدنا العزيز
وتعريف العالم مبنجزات هذا املركز الثقافي حتت قيادة أمير اإلنسانية صاحب
السمو الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه.
ميكننا القول إن مساهمة القيادة احلكيمة في دعم الثقافة ،كانت الوجه
األبرز املشرق لنا في هذا العام ،ولعل أهم هذه اإلجنازات  .مت افتتاح مسرح
الشيخة الدكتورة سعاد الصباح ،وإعادة احلياة لهذا الصرح الثقافي العريق،
وال��ذي زاره أسماء كبيرة ،خ�لال ما يقارب نصف ق��رن من ال��زم��ان ،ويتألق
بتسميته باسم هذه الشاعرة الكبيرة التي كانت خير سفير لألدب الكويتي ومت
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تغطيه كثير من الندوات والفعاليات املتنوعة .
حوارات وندوات -:

مت تغطيه جدول أعمال امللتقى الذي تضمن عددا من اجللسات احلوارية
والندوات وورش العمل ،التي تناقش قضايا إعالمية مهمة ومتنوعة في العديد
من املجاالت ،ويقدمها متخصصون وممارسون ممن لهم خبرة كبيرة في املجال،
إضافة إلى أنه يتضمن ملتقى خاصا بالشباب اإلعالميني يحمل اسم «ملتقى
حوار الشباب».
مجله العربي -:

مت تغطيه فعاليات مجلة العربي من ندوات بشكل دوري ،حيث تتمحور
كل ندوة حول موضوع محدد ،يدور فيه النقاش حول أبحاث وأوراق مقدمة من
اخلبراء واألكادمييني املعنيني بالشأن العربي من مختلف دول العالم العربي
ومن املهاجر التي تضم شخصيات عربية فاعلة.
قطاع االذاعة
انطالقا من حرص اذاعة دولة الكويت على مد جسور التعاون بني مؤسسات
ووزارات الدولة واميانا منها بدورها الريادي والفعال باملشاركة في الفعاليات
واالحداث الهامة التي تقام على ارض دولة الكويت وبعد وضع خطط تنفيذية
الذاعة دولة الكويت بتغطية كافة الفعاليات واملؤمترات واحلمالت التوعوية
واالرشادية التي تقيمها وزارات ومؤسسات الدولة .
•تغطية فعاليات املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع االنساني في
سوريا .
•تغطية فعاليات معرض الكتاب .
•امللتقى االعالمي العربي .
•حملة جمع السالح
•حملة اعالمية مبناسبة مشاركة دولة الكويت في اكسبو ميالن .
•تغطية كافة فعاليات مهرجان “هال فبراير «.
•شاركت االذاع��ة في حملة ترشيد الطاقة من خالل استضافة املختصني
ووضع الفالشات التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة على مدار اليوم .
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•تغطية مهرجان املونودراما .
•تغطية فعاليات امللتقى الوطني للمواهب .
•املشاركة في العديد من املهرجانات االعالمية وحصد العديد من اجلوائز
على املستوى اخلليجي – العربي – االقليمي كان آخرها مونديال القاهرة
بعد ان حصلت االذاعة على  20جائزة من اصل  25جائزة في املهرجان .
•االهتمام بالبرامج النوعية املتخصصة مبا يضمن احلفاظ على الهوية
الكويتية والعادات والتقاليد اخلاصة باملجتمع الكويتي من خالل تغطية
كافة املؤمترات واالجتماعات اخلاصة باحلفاظ على الهوية الوطنية .
•االحتفال مبناسبة الذكرى االولى والثانية على تكرمي أمير البالد الشيخ /
صباح االحمد اجلابر الصباح من قبل االمني العام ملنظمة االمم املتحدة
السيد /بان كي مون تقديرا جلهود سموه واسهاماته الكرمية وتسميته قائد
للعمل االنساني .
•مت عمل تغطية شاملة وموسعة التيار الكويت عاصمة للثقافة االسالمية .
•مت تغطية كافة املشاريع التنموية من خ�لال التواصل مع املسؤولني في
وزارات الدولة املعنية .
•مشاركة توجهات مجلس الوزراء املوقر من خالل توصيات مبحاربة االرهاب
والتطرف ونبذ العنف لدى الشباب والتي متثلت بتغطية كافة املؤمترات
التي تهتم بهذا املوضوع اضافة الى انتاج العديد من البرامج التي تستهدف
الشباب .
•شاركت اذاع��ة دول��ة الكويت املؤسسة العامة للرعاية السكنية من خالل
تغطية كافة التوزيعات االسكانية التي تقوم بها املؤسسة في كل سنة مالية
من خالل توزيع  12الف وحدة سكنية .
•شاركت اذاعة دولة الكويت في حفل اعادة افتتاح ابراج الكويت من خالل
التغطية املباشرة لفعاليات االفتتاح .
•شاركت اذاعة دولة الكويت في حفل االفتتاح الرسمي الستاد جابر الدولي
التي متثل في حضور سمو أمير البالد حفظه الله ورعاه .
•هذا الى جانب التعاون املشترك بني اذاعة دولة الكويت مع كافة قطاعات
وزارة االعالم
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قطاع االخبار والبرامج السياسية

•إدارة التشغيل والتغطيات والتقارير اإلخبارية واالتصال الفضائي :

––قامت اإلدارة في هذا العام بتغطية الكثير من املؤمترات والقمم العربية
والزيارات اخلاصة لسمو أمير البالد حفظه الله ورعاه .
–– مت اعداد العديد من البرامج اإلخبارية والوثائقية والتي تهدف إلى توجيه
رسالة أو مضمون يعبر عنه البرنامج  ،ومن تلك البرامج :
تغطية القمة اخلليجية الـ  37بالرياض وعمل العديد من البرامج.
تغطية زيارة رئيس مجلس األمة الى بغداد في شهر يناير .2016
تغطية خاصة لالنتخابات التكميلية ملجلس األمة فبراير  2016وتكثيف
ك��اف��ة ال�ب��رام��ج ل�ه��ذا احل��دث ومت ب��ث ت�ق��اري��ر إخ�ب��اري��ة باللغة العربية
واألجنبية.
تغطية القمة اخلليجية املغربية في الرياض بتاريخ . 2016/4/20
تغطية حفل تكرمي رئيس مجلس األمة في البرملان العربي.

تغطية القمة اخلليجية االمريكية في الرياض بتاريخ .2016/4/20
تغطية مؤمتر املانحني في تركيا شهر مايو . 2016
تغطية م��ؤمت��ر امل� �ش ��اورات اليمنية ف��ي ال�ك��وي��ت م��ع ك��اف��ة املؤمترات

الصحفية.
تغطية لوصول سمو أمير البالد حفظه الله ورع��اه لترأس وفد دولة

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

حفظه الله ورعاه الي موسكو والتي تعد زيارة تاريخية حيث مت اعداد
برامج خاصه لهذا احلدث.
––اعداد برامج أسبوعية هي كالتالي  :قلب احلدث – احلصاد – مراسلون -
الكويت في اسبوع  -رؤي وطنية  -إجنازات  -قراءات استراتيجية ،مانشيت
اقتصادي  ،األسبوع االقتصادي .
–– برامج خاصة ووثائقية على مدار عدة أشهر ومنها (العالقات الكويتية
الروسية  -لقاء خاص مع رئيس تركيا  -عمان نهضة وبناء -االمارات
مسيرة جناح  -التعاون االقتصادي اخلليجي -حتديات اإلره��اب -قطر
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الشموخ  -مملكة البحرين -لقاء خاص مع بيل غيتس -لقاء خاص مع وزير
خارجية تونس -شهيد وطن -مسيرة الدميقراطية -قصة تالحم -برنامج
املرأة الكويتية -قصة استقالل -اشقاء احملنة والنصر -ذاكرة وطن26 -
فبراير حترير وطن -ذاكرة مناضل -روح الدميقراطية -امير احلكمة -
برنامج نواف العطاء -لقاء خاص مع وكيل وزارة اخلارجية األمريكية) .
––ج��اري العمل على حتديث استوديو  300وتطويره وحتديثه م��ن أجهزة
وديكورات .
––العمل بالسيرفر اجلديد و الربط ما بني االستوديو والتحرير واملركز
االخباري واملونتاج وهي تعتبر نقلة كبيرة لتلفزيون دولة الكويت ومت تنفيذها
والعمل عليها وتعمل بشكل جيد وفعال .
––مت العمل في استوديو  160االخباري بثوبه اجلديد كلياً سواء كانت أجهزة
وديكورات حيث ميثل نقله نوعية في املجال االخباري ملواكبة التطور اإلعالمي
االخباري والتقني والذي نسعي اليه جاهدين مع جميع القطاعات وبتعاون
واض��ح وملموس من مسئولي ال��وزارة لتوفير كافة السبل ليكون استوديو
متكامل فخر لتلفزيون دولة الكويت وقد مت العمل به في تاريخ 2016/6/19
في اول ظهور للنشرات واملواجيز اإلخبارية بثوبها اجلديد.
––ط��رح العديد م��ن امل�م��ارس��ات م��ن اج��ل نظام األرص ��اد اجل��وي��ة ،كاميرات
محمولة ،أجهزة خاصة للمهمات الرسمية  -الربط بني االستوديو وباقي
االقسام املعنية  +الربط بني املركز االخباري مع ديوان سمو األمير وديوان
سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة املواصالت .
•ادارة االخبار والبرامج السياسية االذاعية :
–– قامت ادارة االخبار والبرامج السياسية االذاعية بإجنازات عديدة خالل
عام  2015والنصف االول من عام  2016من خالل القيام بدورها الرئيسي
في تقدمي االخبار احمللية والعربية والدولية ملستمعي اذاعة دولة الكويت عبر
نشراتها الرئيسية التي تبلغ خمسة نشرات وهي كالتالي (نشرة السادسة
صباحا  -نشرة الثامنة صباحا  -نشرة الواحدة ظهرا  -نشرة الثامنة
مساء -الثانية عشر منتصف الليل) .
––وكذلك عبر املواجيز االخبارية التي تأتي على مدار الساعة اضافة الى
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البرامج السياسية املختلفة وهي مفصلة كاآلتي (برنامج محطات اخبارية-
برنامج جولة اخبارية -برنامج اجلولة الصباحية  -برنامج حدث وتعليق
 برنامج قضايا في الصحافة -برنامج اجلولة املسائية  -قضايا برملانيةوهو برنامج اسبوعي كل ثالثاء -صروح واجناز وهو برنامج اسبوعي كل
اربعاء -برنامج اضاءات دستورية اسبوعي كل ثالثاء -برنامج مؤشرات
واسواقاقتصادي يومي -النشرة االقتصادية).
––كما قامت ادارة االخبار والبرامج السياسية خالل عام  2015بتغطية العديد
من االحداث احمللية والعربية والدولية ومن ابرزها :
•تغطية ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير خالل شهر فبراير عامي 2015
و 2016والتركيز على األبعاد الوطنية لهاتني املناسبتني.
•تغطية مؤمتر املانحني الدولي الثالث للشعب السوري في شهر مارس
عام .2015
•تغطية أحداث التفجير االرهابي اآلثم الذي شهده مسجد اإلمام الصادق
في شهر يونيو من عام  ،2015وإبراز التالحم بني القيادة والشعب في
وجه االرهاب.
• تغطية خاصة لذكرى غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت في شهر
اغسطس عام . 1990
• تغطية أع �م��ال مجلس األم ��ة بعد اف�ت�ت��اح دور االن�ع�ق��اد اجل��دي��د في
أكتوبر.2015
• تسليط الضوء على افتتاح استاد جابر الدولي برعاية أميرية ،وأهمية
هذا الصرح الرياضي.
•تغطية العديد من القضايا الدولية الساخنة وابرزها االوضاع في العراق
وسوريا واحلرب االسرائيلية على قطاع غزة والتركيز على املساعدات
الكويتية للقطاع
•تغطية االحداث في اليمن خالل عام . 2015
•تقدمي عدد من الدورات التدريبية ملنتسبيها من احملررين واملعدين.
•قدمت االدارة خدمة االبالغ عن الوفيات للمواطنني.
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•ادارة حترير األخبار األجنبية :

––قامت االدارة من خ�لال موظفيها الذين تتنوع مسمياتهم من محررين
ومترجمني و مراسلني بعمل كافة النشرات التلفزيونية واالذاعية خالل
عامي .2016/2015
––استخدام الوكاالت االخبارية و اتباع لوائح وزارة االعالم بشكل دوري من
قبل رؤساء التحرير في مختلف فترات العمل .
––تغطية امل��ؤمت��رات احمللية والفعاليات السياسية واالقتصادية والثقافية
احمللية بدولة الكويت من قبل مراسلني ذوي كفاءة وعمل تقارير بشكل
اكثر كفاءة من خالل االستعانة باملقابالت واالهتمام بجودة احملتوي وتغطية
أحداث مهمة مثل:
•املشاورات اليمنية في دولة الكويت .
•االجتماعات والقمم اخلليجية والعربية .
•مؤمتر مانحني سوريا الرابع في اململكة املتحدة .
•حمالت متنوعة للتبرعات لالجئني السوريني .
•تغطية جلسات مجلس االم��ة ومجلس ال��وزراء وذل��ك من خالل تقارير
مدعمة باملقاالت مع ذوي االختصاص ونواب مجلس االمة والوزراء.
•تغطية نشاطات الوفود الدولية الزائرة لدولة الكويت .
•عمل تغطيات وتقاريرعن طريق مراسلينا احملليني للحمالت التوعوية
والصحية ومعارض تعليمية لتطوير النشرات االخبارية لتبدو اكثر مواكبة
لألحداث في دولة الكويت .
•تغطية فعاليات وأنشطة األمم املتحدة بدولة الكويت .
––باإلضافة الى تطوير التقارير االخبارية من خالل اختيار املواضيع املهمة
والتي تعكس اجلانب السياسي بشكل خاص من خالل توجيهات مستمرة
واجتماعات اسبوعية مع مراقب االدارة .
––تقارير اخبارية ألهم االحداث االخبارية اليومية لألخبار العاملية مع اضافة
مقاطع صوتية .
––تغطية االحداث السياسية التي حتتاج الي متابعة واهتمام خاص كأحداث
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الشرق االوسط و اليمن وسوريا من خالل اجتماعات دورية وتدريب واصدار
تعميمات دورية تتناسب مع اللوائح املعمول بها في وزارة االعالم .
––تطوير التغطيات اخلارجية م��ن املراسلني ف��ي ال��دول األخ��رى حيث مت
االستعانة مبراسلني من رام الله وبغداد ولندن ملوافاتنا باخر التطورات
امليدانية واالمنية.
––تدريب كافة العاملني في األخبار األجنبية على نظام  ENPSاجلديد الذي
استحدثته الوزارة إلجناز الكثير من املهام مثل  :تسجيل التقارير وعمل
املونتاج  -ارسال االخبار سواء للنشرات االذاعية او التلفزيونية.
––حتميل النشرات االخبارية من البرنامج الى شبكات التواصل االجتماعي
حيث يتم حتميل النشرات والتقارير الى هذه املواقع بشكل يومي .
•ادارة التنسيق واملتابعة :

–– تشكيل جلنة لتقييم أداء مذيعي األخبار
––تأسيس فريق للتواصل االجتماعي على حساب االنستغرام .NEWSKTV
––حتديث برنامج  ENPSاالخباري ليكون هناك محرر شامل .
––كذلك ترصد مراقبة رصد األخبار في ادارة التنسيق واملتابعة برصد البث
املرئي واملسموع واملواقع االلكترونية اضافة الى وك��االت االنباء العربية
والعاملية ومواقع االخبار على شبكة االنترنت وتزويد اجلهات الرسمية
في مؤسسات الدولة باألخبار العاجلة وامل��واد الفلمية االخبارية وتفريغ
النصوص املقروءة.
––تستخدم املراقبة اح��دث نظم مراقبة البث جليل متقدم من البرمجيات
املزودة بخصائص عالية التقنية في حفظ وتبويب املعلومات وتسجيل املقاطع
الصوتية واملرئية مما يسهل البحث عن البيانات واملعلومات بوقت قياسي
عبر محرك يغذي شبكة رصد داخلية ويتيح تبادل املعلومات وتخزينها
في حزم ومسارات متعددة مبا في ذلك خواص البحث املستقبلي ورصد
االحداث الطارئة وامكانية تتبع حدث ما وحتويل املواد املرئية واملسموعة
الى نصوص مقروءة اضافة الى ترجمة املصادر األجنبية.
––تقوم املراقبة ب��إدارة وحترير املوقع االخ�ب��اري لقطاع االخ�ب��ار والبرامج
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السياسية  .news.gov.kwwwwوتزويده باملستجدات واملواد الفلمية وكذلك
بوابة وزارة االعالم االلكترونية  www.media.gov.kwكما تعمل املراقبة على
ادارة وحترير اخبار حسابات القطاع في مواقع التواصل االجتماعي تويتر
فيسبوك ويوتيوب وانستغرام وتسويق مخرجات قطاع االخبار والبرامج
السياسية من املواد الفلمية والتقارير االخبارية والتحليلية لنشرات اخبار
تلفزيون الكويت.
––الفالشات والرسائل التوعوية والفواصل االعالنية التي تخدم اهداف
وتوجهات اخلطاب االعالمي واع��ادة بث امل��واد املرئية والصوتية ومتابعة
االحداث الكبرى والطارئة واالنباء العاجلة والهامة.
––مت تزويد اجلهات الرسمية بـ  730نشرة خاصة وع��دد  67م��ادة فلمية
ويبلغ متوسط امل��واد التي يتم التعامل معها نحو  810م��ادة شهريا منها
 %60اخبار ومقابالت وتقارير اخبارية وحتليلية و  % 40برامج سياسية
مباشرة وتسجيلية ذات صلة بدولة الكويت ودول اخلليج والقضايا االقليمية
والدولية البارزة .
•إدارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية :

––البدء في العمل باستديو  160والذي يعد نقلة نوعية في عمل االخبار .
––العمل بنشرة جديدة موحدة تشمل االخبار احمللية والدولية واالقتصادية
والرياضية .
––ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ن �ش��رات مب��ا يتماشى م��ع ال�ت�ط��وي��ر ف��ي االستديو
اجلديد.
––تشجيع روح املبادرة لدى رؤساء التحرير إلعطائهم حرية ومسؤولية اكثر
جتاه خدمة اخلبر .
––العمل على استقطاب العديد من العناصر الوطنية للعمل في ادارة حترير
االخبار وتنمية حب العمل في االدارة من خالل احلث واملتابعة اليومية لهم
وخلق اجواء عمل جاذبه داخل قاعة حترير االخبار .
––تطوير الية العمل في النشرة احمللية عن طريق فريق عمل  ،يتم من خالله
مناقشة املواضيع على الساحة واالتفاق مع ضيوف واعداد قائمة باملواضيع
مسبقاً .
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التغطيات :

•قامت اإلدارة بتغطية العديد من املؤمترات والفعاليات والقمم التي عقدت
في دولة الكويت حتت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله
ورعاه من خالل وضع الية عمل جديدة لتغطية القمم والفعاليات الكبرى
عن طريق وضع ج��دول زمني وذل��ك لضبط جميع اوق��ات تغطية احلدث
بطريقة ادق وكان من أهم هذه التغطيات ما يلي :
القمة العربية والتي عقدت في نواكشوط مبوريتانيا خالل شهر يوليو

.2016
 قامت اإلدارة بالتفاعل والتعاطي مع «احملادثات اليمنية التي عقدت
في البالد ومبا يتماشى مع السياسية العامة للدولة من خالل النشرات
السياسية والتغطيات احلية املباشرة إضافة الى البرامج اإلخبارية .
 تغطية االنتخابات التكميلية ملجلس االمة في الدائرة الثالثة .
البرامج السياسية :

•قامت إدارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية بإعداد وإنتاج
العديد من البرامج السياسية باإلضافة إلى استضافة العديد من الضيوف
واحملللني بالنشرات والبرامج السياسية وذلك لضمان استقطاب أكبر عدد
ممكن إلثراء الشاشة باآلراء السياسية  ,لهذه الشخصيات واحلرص على
التركيز علي الشخصيات املعتدلة ذات الطرح الراقي املتوازن حفاظا على
اخلط اإلعالمي لشاشه تلفزيون دوله الكويت ومن أهم هذه البرامج ما
يلي (في قلب احلدث -احلصاد  -االخبار بني األمس واليوم  -الكويت
في أسبوع  -برنامج اقتصادي ينتج في لندن حول األوض��اع التطورات
االقتصادية).
•تطوير البرامج التي ينتجها قطاع االخبار وتنويعها لتشمل البرامج السياسية
واالقتصادية وبرامج خاصة تبرز خطة التنمية بالدولة من أهمها (العالم
هذا الصباح  -اجنازات -صنّاع املستقبل – مانشيت اقتصادي).
• كما ان االدارة تعاملت بشكل سريع مع البرامج الطارئة حسب املتغيرات
الداخلية واالقليمية بسرعة ومهنية عالية .
118

5/8/18 9:34:48 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 118

2015 - 2014

-

-

اجلانب الفني :

تفعيل العمل بنظام  ENPSفي قاعة حترير االخبار بحيث أصبح كل محرر
ميكنه مشاهدة وكتابة االخبار العاملية وهو في قاعة حترير االخبار  ،اضافة
إلى التخلص من النظام القدمي والذي كان يؤدي إلى تلف املواد الفلمية عن
طريق تلف األشرطة أو قطعها .
العمل حاليا على استحداث وحدة «احملرر الشامل» ملتابعة وتنسيق املنتج
االخباري والبرامجي .
إدخال نظام «االسترمي بوكس» في تغطيات الفعاليات سواء كانت داخلية أو
خارجية مما كان له اثر واضح على جودة الصورة والصوت التي تظهر على
شاشة تلفزيون دولة الكويت .
مت التنسيق مع إدارة التدريب والتطوير لعمل دورات تدريب للمحررين
ومت عقد دوارات داخلية وورش عمل حتت إشراف مجموعة من اخلبراء
باإلضافة إلى الدورات اخلارجية التي حصل عليها مجموعة من احملررين.
تعزيز دور شبكة املراسلني داخل دولة الكويت عن طريق استقطاب الكفاءات
الوطنية والعمل على زيادة أعداد املراسلني لتغطية كافة الفعاليات واألنشطة
الداخلية .
قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية
ادارة التنمية االعالمية
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•خلق التواصل مع املؤسسات االكادميية وذل��ك بناء على تعليمات معالي
وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم
الصباح وبدعم من وكيل قطاع التخطيط العالمي والتنمية املعرفية السيد
عبد احملسن العواش في خلق املزيد من التعاون والتواصل مع مؤسسات
الدولة ضمن مشروع (بوادر) برنامج وزارة االعالم للتدريب امليداني لطالب
اجلامعات – طلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة عدد  5طلبة – جامعة
الكويت .
•توقيع ب��روت��وك��ول ت�ع��اون ب�ين وزارة االع�ل�ام والهيئة العامة ل�ش��ؤون ذوي
االعاقة.

•التعاون مع املؤسسات الرسمية واألهلية ذات الصلة بشؤون الطفل لتقدمي
الدعم االعالمي للجهات التالية :
––مجلة براعم االميان .
––اجلمعية الكويتية لعسر القراءة  -الدسلكسيا.
––اللجنة العليا حلماية الطفل  -وزارة الصحة.
––اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم  -كالد.
––مكتب االمناء االجتماعي .
––مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول اخلليج العربي.
––اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون .
––مراقبة تعزيز تغذية املجتمع  -وزارة الصحة.
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––مراقبة صحة الفم واألسنان  -وزارة الصحة.
––املركز الكويتي لصعوبات التعلم .
––مركز صباح األحمد للموهوبني .
––اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة .
––اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني .
•التحضير لعمل برنامج مشترك مع وزارة التربية فيما يتعلق في التربية
االعالمية للوصول ملشروع وطني يؤسس ثقافة اعالمية تربوية .
•التعاون مع اليونسكو الطالق برنامج الكويت – اليونسكو لتنمية الثقافة
العربية.

ادارة املخاطر
أوال :االنشطة التي قامت بها ادارة املخاطر :

•زي� ��ارة االدارة ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع امل��دن��ي م��ن ق�ب��ل م��وظ�ف�ين االدارة لبحث
ال�ت�ع��اون والتكامل وتنسيق امل�ه��ام ب�ين الطرفني وذل��ك ف��ي ي��وم الثالثاء
2015/2/17م.
•زيارة جمعية الهالل األحمر الكويتي من قبل ادارة املخاطر لالطالع على
جتربتهم السابقة في مجال األزم��ات والكوارث والتعاون معهم مستقبال
وذلك في يوم اخلميس 2015/2/19م .
•مت زيارة كل من مركز االزمات والكوارث في جامعة الدول العربية – غرفة
االزمات والطوارئ في قطاع االعالم واالتصال بجامعة الدول العربية وذلك
في 2015/10/20م

ثانيا :الفعاليات التي شاركت بها ادارة املخاطر :

•املشاركة في اجتماع كبار املسؤولني العرب في مجال االزمات والكوارث من
2015/1/15-13م
•املشاركة في مؤمتر آمال وتطلعات الشباب نحو مسيرة التنمية «طاقات
وحتديات” في 2015/2/19م .
•املشاركة في ورشة عمل الظواهر السلبية في املجتمع وانعكاساتها على
االمن الوطني في 2015/3/17م .
•املشاركة والتنسيق مع االدارة العامة للدفاع املدني حول متثيل وزارة االعالم
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في جلان االزمات والطوارئ في 2015/10/12م .
•املشاركة في عضوية جلنة اع��داد استراتيجية االم��ن والسالمة اخلاصة
مبدارس وزارة التربية .
•املشاركة في ورشة عمل حول الشباب بني انحراف السلوك واملخدرات من
2015/10/28-27م .
•املشاركة في ورشة عمل خطة االخالء وااليواء في حالة مواجهة الطوارئ
في احلاالت العادية والطارئة من 2015/12/17-13م .
•املشاركة في ندوة ادارة االزمات والكوارث من 2016/4/27-26م
•املشاركة في برنامج تدريبي تخصصي بعنوان سياسات الرعاية االجتماعية
– طرق واساليب ادارة املخاطر االجتماعية من 2016/5/19-8م .
•املشاركة في ورشة عمل البريد االلكتروني في 2016/5/11م .
•املشاركة في ورشة تدريبية في برامج املايكروسوفت اوفيس مبشاركة كل
من موظفي االدارة وذلك من 2016/7/27-26م .
ثالثا :اخلدمات التي قدمتها ادارة املخاطر:
املقترحات :

•التنسيق بني وزارة االعالم ادارة املخاطر وكال من جمعية الهالل االحمر
واالدارة العامة للدفاع املدني .
•تشكيل ف��ري��ق ع�م��ل ب�ين ادارات ق �ط��اع التخطيط االع�لام��ي والتنمية
املعرفية.
•مقترح انشاء قناة فضائية كويتية متخصصة وموجهة لألطفال .
•مقترح مشروع انشاء غرفة العمليات والطوارئ .
•املؤمتر اخلليجي االول الدارة األزمات والكوارث .
•مقترح اللجان – جلنة االزمات الداخلية – جلنة االزمات اخلارجية .
االجنازات :

•املوافقة على مشروع انشاء غرفة عمليات االزم��ات والطوارئ في وزارة
االعالم .
•املوافقة على جلنة اعداد خطة الطوارئ اخلاصة بوزارة االعالم .
•التعاون مع ادارة املعلومات االلكترونية في توثيق دورة رمضان التلفزيونية
2016م .
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التقارير:

•تقرير حول املخاطر العامة 2015/2/12م .
•تقرير عن حادثة تفجير مسجد االمام الصادق 2015/6/30م .
•تقرير عن دور االعالم في مواجهة االزمات االمنية 2015/8/18م .
•تقرير عن تفجير مسجد قوات الطوارئ في ابها 2015/8/19م .
•تقرير خاص عن الوضع البيئي في دولة الكويت 2015/12/6م .
تقرير عن اضراب عمال النفط 2016/4/25م .
•تقرير عن دور ادارة املخاطر في مواجهة االرهاب 2016/6/2م
•تقرير عن حادثة مدينة نيس الفرنسية 2016/7/19م .
•تقرير عن حادثة مدينة ميونخ االملانية 2016/7/24م .
•تقرير عن ادارة االزمات وحتديد آلية عمل ادارة االزمات في وزارة االعالم
2016/7/26م .
ادارة اخلدمات االعالمية

األنشطة اإلع�لام�ي��ة التي ش��ارك��ت بها إدارة اخل��دم��ات اإلع�لام�ي��ة خالل
عام 2016م بالتنسيق مع (التلفزيون  -اإلذاع��ة  -األخبار  -إدارة التواصل
االجتماعي) منها:
 املشاركة في تنظيم ملتقى التعاونيات اخلليجي الثالث والذي أقيم خالل123

5/8/18 9:35:04 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 123

الفترة ما بني  7-5يناير  2016في قاعة سلوى.
 تغطية ملتقي اإلره��اب الفكري ونبذ الكراهية في فندق ريجنسي خاللالفترة ما بني 2-1فبراير 2016م
 تغطية امل �ش��روع الكويتي ل��ذوي االحتياجات اخل��اص��ة التاسع ف��ي فندقالشيراتون خالل  4فبراير 2016م.
 تغطية معرض االستقالل ال 55في أرض املعارض خالل الفترة ما بني -13 19فبراير 2016م.

 املشاركة في تنظيم يوم ثقافي وطني عن كويت املاضي واحلاضر والذي أقيمخالل الفترة ما بني  18-17فبراير  2016في مسرح املرحوم الشيخ عبدالله
اجلابر باحلرم اجلامعي بالشويخ .
 املشاركة في معرض الكويت التجاري األول والذي أقيم خالل الفترة ما بني 27-21فبراير  2016في ارض املعارض.
 تغطية الورش العلمية ملؤمتر ومعرض اإلطفاء والسالمة الدول الرابع فيفندق ريجنسي خالل الفترة ما بني  3-1مارس 2016م .
 تغطية معرض البراق للفروسية في ارض املعارض خالل الفترة ما بني 5-2مارس 2016م.
 تغطية مؤمتر الكويت الرابع للكيمياء 2016الكيمياء والعلوم احلياتية فيفندق الريجنسي خالل الفترة ما بني  22-20مارس 2016م .
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 تنظيم وتغطية مشروع أولويات احلوار الوطني في مسرح حمد الرومي فيوزارة االعالم خالل  21مارس 2016م.
 تغطية منتدى إجنازات الثاني في فندق اجلميرا خالل  10ابريل 2016م. تغطية رعاية وحضور تكرمي جائزة ام املعاق  2016في صالة إدارة املعاقنيفي صليبخات خالل  17ابريل 2016م.
 املشاركة في املؤمتر اإلقليمي الرابع ملناهضة العنف ضد األطفال والذيأقيم خالل الفترة ما بني  20-18ابريل  ،2016في فندق اجلميرا .
 املشاركة في معرض امللتقي اإلعالمي العربي  13والذي أقيم خالل الفترةما بني  2-1مايو  ،2016في فندق الريجنسي .
 ت�غ�ط�ي��ة امل��ؤمت��ر وامل��ع��رض ال �ع��رب��ي اخل��ام��س ل�لإع�لام االج �ت �م��اع��ي فيراديسون بلو خالل الفترة ما بني  12-11مايو 2016م.
 تغطية حفل إعالن االستراتيجية الشبابية التنموية في مسرح عبداحلسنيعبدالرضا الساملية خالل الفترة ما بني  11-8أغسطس 2016م.
ادارة التخطيط االعالمي :

125
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 اجناز الكتاب السنوي ( )48لدولة الكويت املتضمن اجنازات وانشطة وفعالياتكافة وزارات الدولة وجميع املؤسسات والهيئات العامة .
 متابعة خطة التنمية اخلاصة بالوزارة . تنظيم املؤمتر الوطني للترشيد واحلد من االسراف والهدر في دولة الكويتوذلك في  22مارس 2016م .

 تنظيم ورشة عمل «خطة التنمية أهداف ومحاور» بتاريخ  6يناير 2016م . -عمل فالشات تنموية خلطة التنمية.

 املشاركة في احللقة النقاشية «دور الشباب في حتقيق أه��داف التنميةاملستدامة».

قطاع الشئون الهندسية

أهم االنشطة لبعض ادارات القطاع الهندسي :

––جتديد سيارات النقل اخلارجي التلفزيوني وجتهيزها لنقل وتسجيل جميع
البرامج واحللقات التلفزيونية اخلارجية .
––تغطية برامج النقل وزيادة في عدد البرامج االذاعية والتلفزيونية اخلارجية
126
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ونقلها بأفضل صورة ممكنة  ،مثل املشاركة في افتتاح استاد جابر وربط
سيارة النقل مع استودية  800و – 300املشاركة في فعاليات هال فبراير
– املوروث الشعبي – جتهيز دار االوبرا باملعدات واالجهزة املطلوبة – نقل
صالة اجلمعة – تغطية االنشطة الرياضية على فترتني صباحية ومسائية
ونقل البرامج الثابته كل جمعة وسبت (القرية التراثية – يوم البحار – كشك
مبارك – مساء الوطن وتغطية جلسات مجلس االمة)
––تتطلب هذه التغطيات جتهيزات المتام عمليات النقل من تركيب مسبق
الجهزة االرس��ال الفضائي واجهزة ميكروويف واالط�ب��اق الفضائية فوق
اسطح املباني واالبراج العالية واسطح مبنى الوزارة بتمديد جميع الكابالت
الجهزة النقل حتى يتسنى لنا احلصول على افضل اشارة لنقل االحداث
على الهواء مباشرة .
––انشاء استوديو تلفزيون اذاع��ي في مبنى االذاع��ة ع��دد( )3اذاع��ة القرآن
الكرمي وبرامج خاصة بالقناة الثالثة .
––جتهيز مبنى ادارة هندسة النقل اخلارجي اجلديد في محطة املقوع  /ملراقبة
النقل االذاعي ،ذلك لتسهيل عملية نقل الفعاليات التلفزيونية واالذاعية .
––املشاركة في جتهيز وحدة نقل صوتية خاصة باذاعة دولة الكويت للمسيرة
اخلاصة باحتفالية العيد الوطني .
––صقل مهارات املهندسني من خالل عمل دورات تدريبية ومهمات داخلية
وخارجية لتطوير مهاراتهم واالس�ت�ف��ادة م��ن خبراتهم ف��ي تطوير وزارة
االعالم.
––استخدام خبير اجنبي لضبط اجلودة في جميع سيارات النقل التلفزيوني.
––الصيانة الدورية ألجهزة امليكروويف في محطات االرسال االذاعي .
––مت حتديث استوديو اذاع��ي رقم ( )6وذلك الستخدام االخبار ومت تزويد
االستوديو بأحدث التقنيات التي تخدم مجال األخبار .
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قطاع الشؤون االدارية واملالية
ادارة التطوير االداري والتدريب :

احصائية البرامج التدريبية للموسم التدريبي الرابع والعشرون 2016 /2015م
م

عدد البرامج عدد املشاركني

اجلهة املنفذة

اوال  :دورات بالتعاون مع جهات حكومية
1

برامج تعاقديه على نفقه الديوان

9

164

2

برامج فرديه على نفقه الديوان

2

4

3

برامج ديوان اخلدمة املجانية

11

22

4

برامج تعاقديه على نفقه اجلهاز املركزي

3

54

5

برامج فرديه على نفقه اجلهاز املركزي

3

6

 28برنامج

 250متدرب

املجموع

ثانيا  :وزارة االعالم
1

برامج تعاقدية على نفقة الوزارة

3

75

2

ورش عمل على نفقة الوزارة

2

109

 5برامج

184متدرب

املجموع

ثالثا  :دورات االتفاقيات االعالمية داخل الكويت
1

دورات ضمن االتفاقية االعالمية

BBC

4

46

2

مؤمتر ضمن االتفاقية االعالمية

BBC

1

100

3

ورشه عمل ضمن االتفاقية االعالمية BBC

1

18

 6برامج

 164متدرب

املجموع
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رابعا  :الدورات املجانية من اجلهات احلكومية
1

التدريب اثناء العمل – وزارة االعالم

5

44

2

االمانة العامة للمجلس االعلى
للتخطيط والتنمية

1

3

3

وزارة املالية

9

10

4

وزاره املواصالت

1

4

 16برنامج

املجموع

 61متدرب

––إجمالي عدد البرامج للموسم التدريبي  2016/2015م  55برنـامج.
––إجمـالي عدد املشاركني للموسم التدريبي  2016/2015م  659متدرب.
ادارة اخلدمات العامة
مراقبة النقليات :

––امل�ش��ارك��ة اجل ��ادة والفاعلة ف��ي التحضير الع�م��ال ال �ن��دوات واملؤمترات
واالجتماعات التي تعقد بدولة الكويت .
––املشاركة بالتجهيز واالعداد لالنتخابات التكميلية ملجلس االمة 2016/2/20م
وذل��ك بتوفير وسائل النقل لفريق العمل االعالمي والتلفزيوني اخلاص
بالتغطية.
––امل �ش��ارك��ة ف��ي م �ه��رج��ان امل� ��وروث ال�ش�ع�ب��ي م��ن 2015/10/15م وحتى
2016/2/31م .
––التجهيز واالعداد لالحتفاالت الوطنية خالل العيد الوطني والتحرير.
––مت توفير وسائل التقل اخلفيفة والثقيلة مع السواقني للوزارة وضبط حركتها
ومتابعة صيانتها طوال العام وذلك لتلبية حلتياجات كافة قطاعات الوزارة
املختلفة .
––حتديث وسائل النقل التابعة لوزارة االعالم سواء اململوكة او املستأجرة .
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––رفع الرمال املتراكمة حول احملطات اخلارجية .
مراقبة السجل العام :

––استخدام البريد االلكتروني في مراسالت الوزارة متاشيا مع التوجه العام
في تطبيق احلكومة اللكترونية .
––ترتيب ارشيف املوظفني بالوزارة وال�ق��رارات الوزارية واالداري��ة الصادرة
حسب الترتيب الزمني .
مراقبة اخلدمات العامة :

––القيام بتجديد اقامات موظفي الوزارة ومتابعة املعامالت الرسمية بوزارة
الداخلية ممثلة باالدارة العامة لشئون االقامة .
––متابعة الضمان الصحي اخل��اص مبوظفي ال���وزارة بالتعاون م��ع وزارة
الصحة.
––القيام باصدار التاشيرات املطلوبة بضيوق الوزارة .
––قام قسم الزراعة والنظافة باالشراف على الزراعات التجميلية وعمليات
النظافة مبواقع الوزارة .
مراقبة اخلدمات املدنية :

––القيام بازالة مواد السكراب الناجتة عن اعمال الديكور واعمال االنشاءات
بالوزارة
––اجناز اعمال الزراعات التجميلية وتنسيقها .
––االشراف على صيانة كافة املواقع الداخلية واخلارجية للوزارة .
مراقبة املوروث الثقافي الكويتي :

––عرض املقتنيات التراثية مثل الصندوق املبيت والصور القدمية والسفن
التقليدية والطور احملنطة خالل املنتدى .
––مت عمل ورشة عمل متكاملة عن صناعة السفن القدمية والثراثية .
––تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والترويحية على مدار العام لطلبة
م ��دارس التربية وذل ��ك لتعريفهم ب��امل��وروث ال�ت��اري�خ��ي وال�ث�ق��اف��ي لدولة
الكويت.
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قطاع اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد
إدارة اإلعالن التجاري والتسويق
ً
أوال  :على صعيد التسويق :

•قامت اإلدارة بتنفيذ العديد من احلمالت التسويقية اخلاصة بالبرامج
التلفزيونية وذلك بهدف حتقيق أكبر انتشار لها بني اجلمهور لزيادة نسب
املشاهدة لقنوات التلفزيون وهو أحد أهم األهداف الذي تسعى اليه هذه
اإلدارة ومن ضمن هذه احلمالت :
––حملة إعالنية عبر ش��اش��ات السينما لعدد م��ن ب��رام��ج القناة األولى
والثالثة.
––حملة إعالنية عبر محطات الوقود .

––حملة إعالنية عبر الصحف احمللية لعدد من البرامج اجلديدة كبرنامج
ليالي الكويت والديوانية والدريا  ........الخ .

•أما برامج شهر رمضان املبارك فقد مت العمل على اعداد خطة تسويقية
متكاملة شملت أغلب الوسائل اإلعالنية واستمرت احلملة ملدة ثالثة أسابيع
بدأت من  2016 / 5 / 22لغاية  2016 / 6 / 9وتفصيل هذه احلمالت
كما يلي :
––حملة عبر شبكات امليجا في محافطات الفروانية – األحمدي – مبارك
الكبير .
–– 2شاشة  LEDملدة  15ثانية أمام النصر الرياضي – خلف ايكيا .

––لوحات موبي مبنطفة دوار املطار مع لوحة يوني ب��ول م��دة احلملة 3
أسابيع تبدأ من  5 / 22ولغاية . 2016 / 6 / 9
––حملة التسويقية عبر محطات الوقود مدتها  3أسابيع وتبدأ من 5 / 22
 2016 /ولغاية . 2016 / 6 / 9
––حملة عبر وسائل النقل العام سيتي باص وشركة النقل العام عدد 100
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باص مدتها  3أسابيع تبدأ من  5 / 22ولغاية . 2016 / 6 / 9
––حملة عبر املجمعات التجارية  – 360االفنيوز – غيت مول مدتها 3
أسابيع يحدد تاريخها بعد ورود موافقة املناقصات على التعاقد مع
الشركة الفائزة .
––حملة عبر الصحف احمللية وعددها  10صحف مدتها  3أسابيع تبدأ
اعتباراً من  5 / 22لغاية . 2016 / 6 / 9

––حملة في صاالت السينما مدتها أسبوعني تبدأ من  5/19لغاية
.2016 /6/2

––حملة عبر شاشات اجلمعيات كيوميديا مدتها  3أسابيع تبدأ من 5/ 22
ولغاية . 2016 / 6 / 9

ثانيا  :على صعيد االستثمار اإلعالني :

•استطاعت هذه اإلدارة حتقيق إيرادات إعالنية جنمت عن استثمار اإلعالن
عبر محطات اإلذاعة والتلفزيون حيث نتج عنها زيادة في هذه اإليرادات
عن العام املاضي مبا يعادل  % 38ومن أهم العقود اإلعالنية التي مت إبرامها
خالل هذه الفترة هي :

––عقد استثمار مع شركة املعوشرجي للتجهيزات الغذائية بقيمة 74
ألف دينار.
––عقد استثمار الرعاية لإلعالن مع شركة نافيغيتور للدعاية واإلعالن
لبرنامج أحلى صباح عبر محطة الغناء العربي بقيمة 41600/-
د .ك .
––عقد استثمار الرعاية واإلع�لان مع شركة ميكس ميديا لبرنامج
 PREAK FAST SHOWعلى محطة السوبر ستيشن بقيمة 64
ألف دينار .
––عقد استثمار إعالن مع شركة ميكس ميديا عبر محطتي الغناء
العربي والسوبرستيشن بقيمة  33600/-د  .ك إضافة إلى العديد
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من العقود اإلعالنية اإلذاعية والتلفزيونية التي جنم عنها حتقيق
اإليرادات املبينة وفق اجلدول التالي :
إيرادات اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني خالل الفترة من 2016 / 1 / 1
لغاية  2016 / 7 / 30مع رمضان
اإلذاعة

التلفزيون

اإلجمالي

363978

840000

1203978

ادارة الترجمة :

تختص إدارة الترجمة بترجمة الدراسات والبحوث والوثائق واملستندات
وكذلك ترجمة العقود واالتفاقيات التي ترد إليها من كافة إدارات الوزارة
منها:
1 .1ترجمة الشروط اخلاصة بتطوير هوية تلفزيون دولة الكويت.
2 .2ترجمة تقرير مشروع دراسة الوضع البيئي ملطبعة احلكومة.
3 .3أسبوع أبوظبي لالستدامة.
إدارة اخلدمات اإلعالمية

هي أحد إدارات قطاع اخلدمات اإلعالمية واإلعالم اجلديد ،والتي تقوم
على استراتيجية منظمة من خالل مراقبتيها وأقسامها الستة (قسم الدعم
اإلداري ،قسم دعم األنشطة احلكومية ،قسم القطاع اخلاص ،قسم األنشطة
اخلارجية ،قسم التصميم ،قسم التنفيذ) وخاللهم تقدم اإلدارة الدعم اإلعالمي
جلميع األنشطة احلكومية وتسلط الضوء على أبرز أنشطة الدولة عبر وسائل
اإلعالم املتاحة في الوزارة وحسابات الوزارة في مواقع التواصل االجتماعي
عن طريق وضع خطط تنفيذية وزمنية مسبقة إلع��داد حملة إعالمية لهذه
األنشطة ،باإلضافة الى تقدمي الدعم اإلعالمي للمؤمترات والندوات واملعارض
وامللتقيات التي تشارك بها دولة الكويت.
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•دعوة حضرة صاحب السمو األمير الشيخ /صباح األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ورعاه ملواجهة اإلره��اب ,قدمت اإلدارة مجموعة من األعمال
الترويجية التي حتث عن نبذ الطائفية واإلره��اب الذي أصبح في إزدياد
في اآلونة األخير ،وذلك تلبية ملا دعا إليه صاحب السمو حفظه الله ورعاه
للتوحد جميعاً ملواجهة اإلرهاب.
•ملتقى حوار الشباب وامللتقى اإلعالمي العربي الثاني عشر ،يشهد امللتقى
اإلعالمي فعاليات خاصة وندوات وورش عمل ،إضافة الى تكرمي اإلعالميني
من خالل جائزة اإلبداع اإلعالمي والتميز الصحفي ،لذلك حرصت إدارة
اخلدمات اإلعالمية على املشاركة في الترويج وتغطية الفعاليات جميعها
قبل وأثناء ملتقى الشباب وامللتقى اإلعالمي الثاني عشر.
•إجن��ازات الهيئة العامة لشؤون القصر ،قامت إدارة اخلدمات اإلعالمية
بعمل مجموعة من الفيديوهات لترويج ما تقدمة الهيئة العامة لشؤون
القصر من دور إجتماعي وإنساني لرعاية القصر واملشمولني بوصايتها في
شتى املجاالت بهدف حتقيق رسالتها اإلنسانية
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•نشر الفكر املعتدل والوسطي ،تشارك اإلدارة دورها اإلجتماعي في تقدمي
مجموعة من األع�م��ال لتعزيز الوسطية ونشر الفكر املعتدل والوسطي
وذل��ك بناءاً على ما تبنته وزارة اإلع�لام للمساهمة بنشر الفكر املعتدل
والوسطي.
•مدينة صباح السالم اجلامعية:

قامت إدارة اخلدمات اإلعالمية بتسليط الضوء على مدينة صباح السالم
اجلامعية بإنتاج فيلم وثائقي يتحدث عن ضخامة املشروع الذي يعد من أكبر
املشاريع اإلنشائية في تاريخ دولة الكويت خارج النطاق النفطي.
•مدينة جابر األحمد السكنية:
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نظراً ألهمية هذا املشروع الذي يحتوي على تنوع املجاالت منها التعليمية،
الصحية ،التجارية ،الرياضية ،الدينية والترفيهية ،قامت اإلدارة بتغطية شاملة
للمدينة لتوضح أهم معاملها وذلك ضمن خطة وزارة اإلع�لام لتسويق خطة
التنمية.
< مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع:
قدمت اإلدارة مشاركتها من خالل الدعم اإلعالمي لبعض املخترعني من
أبناء الكويت وللمركز أيضاً وذلك إمياناً بالدور الذي تقدمة دولة الكويت لدعم
التنمية البشرية.
< البوابة اإللكترونية “سراج”:
بوابة “سراج” نقلة نوعية نحو توظيف التكنولوجيا احلديثة في املجال
التربوي والتعليمي ،لذلك قامت اإلدارة بتسليط الضوء على أه��م النقاط
التي يقوم بها هذا املوقع واإلستفادة من الوسائط املتقدمة في تعزيز وتطوير
العملية التعليمية في إعداد أجيال من املتعلمني قادرين على التعامل اإليجابي
مع معطيات عصر املعلومات.
قطاع الشؤون القانونية
إدارة الفتوى والرأي والدراسات واألبحاث القانونية :

تتولى اإلدارة إصدار الفتاوى وإجراء األبحاث والدراسات وإصدار اإلفادات
اخلاصة باملسائل القانونية وتقدمي اإلستشارات القانونية من خالل مراقبة
الفتوى والراي ومراقبة الدراسات واألبحاث القانونية .
إدارة التحقيقات :

تتولى اإلدارة مسؤولية وضع الئحة لتنظيم إجراءات التحقيق وفقا الحكام
قانون ونظام اخلدمة املدنية  .وإعداد ورفع تقارير التحقيقات التي تنطوي على
جرائم وجنح األموال العامة وإصدار القرارات اخلاصة بشأن العقوبات اإلدارية
التي تقع على املوظفني ووضع كافة اإلجراءات القانونية إلحكام الرقابة على
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كافة أعمال الوزارة  .من خالل مراقبة التحقيقات اإلدارية ومراقبة التحقيقات
اجلزائية واألموال العامة
إدارة الدعاوى وإعداد املذكرات :

وتختص بإعداد صحف الدعاوى واملذكرات اخلاصة بقضايا الوزارة وإتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية بشأن النصاب القانوني للدعاوى واإلحاالت للنيابة
العامة وحضور جلسات التحقيقات وإدارة اخلبراء وإعداد تقارير دورية عن
األحكام التي تصدر من أو على الوزارة  .من خالل مراقبة الدعاوى وإعداد
املذكرات ومراقبة الدعاوى املتداولة
إدارة قضايا قانون املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر:

تتولى تنفيذ القانون على املخالفني وإحالتهم إل��ى النيابة وإت�خ��اذ كافة
اإلج��راءات الالزمة بشأن متابعة تلك اإلحاالت وإحكام الرقابة على االلتزام
بالقانون ووضع الية لاللتماسات والشكاوى التي ترد من املتضررين  .من خالل
مراقبة قانون املرئي واملسموع ومراقبة قانون املطبوعات والنشر .
قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات
ادارة شؤون الصحافة احمللية :
أوال  :مراقبة التراخيص
قسم رقابة الصحف واملجالت :

•متابـــعـــة ورقابة الصحف احمللية اليومية .
•متابعة ورق��اب��ة ال�ص�ح��ف األس�ب��وع�ي��ة وامل �ج�لات األس�ب��وع�ي��ة والشهرية
والدورية.
•رفع تقرير يومي ملعــالي وزير اإلعالم وسعادة وكيل وزارة اإلعالم وتقرير
إعالمي حول ما نشر في الصحف احمللية عن وزارة اإلعالم فريق رصد
الصحف .
•كتابة التقارير اخلاصة مبخالفات الصحف واملجالت في املسائل احملظور
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نشرها وفقا لقانون املطبوعات والنشر رقم  3لسنة 2006م .
•متابعة الصحف اإلعالنية من ناحية اإلعالنات املخالفة للقانون وكذلك
ما يرد من حظر لإلعالنات من اجلهات الرسمية في الدولة طبقا للقرار
الوزاري .2010/50
•متابعة والرد على شكاوي سفارات الدول املختلفة حول ما ينشر عنها في
الصحافة احمللية.
•إرسال التعاميم إلى الصحف اليومية لتنظيم عملية النشر .
قسم تراخيص الصحف واملجالت

شهادة ملن يهمه األمر
تغيير رئيس التحرير
اصدار شهادة احلالة اجلنائية
تغيير اسم صحيفة
إصدار ترخيص صحيفة
إلغاء ترخيص صحيفة

78
2
16
4
9
85

ثانيا :مراقبة اخلدمات الصحفية
قسم دعم الصحافة واالشتراكات:

•استالم الصحف واملجالت احمللية وتوزيعها على مختلف قطاعات الوزارة
املختلفة حسب حاجة كل إدارة على حدة وذلك وفق كشف معتمد من مدير
إدارة شئون الصحافة احمللية .
•إرسال الصحف واملجالت احمللية لسفارات دولة الكويت املعتمدة من اخلارج
بعد تغليفها ووضع امللصق اخلاص بكل سفارة  ،إلى وزارة اخلارجية حيث
يتم إرسالها بواسطة احلقيبة الدبلوماسية.
•يقوم القسم بتنظيم االشتراكات السنوية للصحف واملجالت احمللية التي ال
تتلقى دعماً حكومياً وذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم  57لسنة ،2012
بحيث يكون مبلغ االش�ت��راك السنوي للصحف اليومية  4,900د.ك أما
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األسبوعية  4,000د.ك  ،في حني الشهرية 3,000د.ك وأخيراً الفصلية أو
الدورية 1,500د.ك.
•عدد الصحف التي لها اشتراك سنوي مع الوزارة بلغ ( )10صحف وهي :
صحيفة البيداء – النـهـار – الصـبـاح – الشاهد اليومي – الرأي – الوسط
– السبق – اخلليج – اجلريدة – الكويتية .
• ع��دد املجالت التي لها اشتراك سنوي مع ال��وزارة ( )5وه��ي املجتمع و
املخدارت – لنا – صوت الوفرة – صرخة صامتة  -عاملكشوف .
• عمل كتب تأييد صرف مالي للصحف واملجالت احمللية التي لها اشتراك
سنوي مع الوزارة .
•جتديد االشتراك السنوي لعدد ( )12مطبوعة وهي صحيفة الشاهد اليومي-
مجلة صوت الوفرة  -صحيفة الوسط – الراي – النهار – اجلريدة – مجلة
املجتمع واملخدرات – مجلة عاملكشوف – البيداء – السبق-لنا-الصباح.
• عمل اشتراك سنوي جديد لعدد ( )3مجالت وهي مجلة رواد املالحة
الصادرة عن احت��اد شركات ووك�لاء املالحة الكويتية –مجلة احملاسبون
الصادرة عن جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية  -ومجلة صرخة صامتة
الصادرة عن مركز الكويت للتوحد.
•يقوم القسم كذلك بالتواصل مع الصحف واملجالت احمللية وحتديث بياناتها
البنكية بصفه دوري��ه لضمان سالمه املعلومات ال ��واردة بكشوف الدعم
احلكومي املخصصة للصحف واملجالت الكويتية والتي ترفع كل  3شهور
على مدار السنه.

•يقوم القسم كذلك بتقدمي الدعم احلكومي للصحف واملجالت احمللية وذلك
على أربعة مراحل بالسنة أي كل  3شهور مببلغ إجمالي وقدره (566 ,000
د.ك) لعدد ( )33صحيفة ومجلة .
قسم اإلعالنات احلكومية

•القيام بإجناز اإلعالنات احلكومية من حيث عملها ومراجعتها ومتابعة
وصولها للصحف والتنسيق بني الصحف وال��وزارات واجلهات احلكومية
139

5/8/18 9:35:57 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 139

املعلنة حيث بلغ عدد اإلعالنات  347ملختلف ال��وزارات األوقاف والشئون
اإلسالمية – الهيئة العامة لشئون القصر – وزارة العدل – بلدية الكويت –
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – وزارة التربية – وزارة الكهرباء
وامل��اء – احل��رس الوطني – األمانة العامة لألوقاف – وزارة اإلع�لام –
وزارة األشغال – وزارة املواصالت – الهيئة العامة ملكافحة الفساد – وزارة
التجارة والصناعة – اإلدارة املركزية لإلحصاء .
•القيام بعمل كتب صرف فواتير إعالنات وزارة اإلعالم في الصحف احمللية
حيث بلغ عدد الفواتير التي مت استالمها وإجنازها  170فاتورة .
•القيام بعمل تقارير إحصائية لإلعالنات احلكومية بالصحف احمللية لسنوات
 2014 – 2013 – 2012حيث مت رص��د جميع اإلع�لان��ات املنشورة في
الصحف وتوزيعها وعددها وحتديد الصحف التي تتلقى إعالنات أكبر.
•القيام بعمل تقارير إحصائية لإلعالنات احلكومية لعام  2015حيث مت
رصد اإلعالنات بالصحف منذ بداية العام احلالي  2015حتى نهاية أكتوبر
املاضي ويتوقع اإلنتهاء منه أواخر العام احلالي .
•عمل تقارير إحصائية عن املبالغ التي دفعتها وزارة اإلعالم للصحف احمللية
مقابل نشر إعالناتها في تلك الصحف ألعوام .2014 - 2013 - 2012
مراقبة االرشيف االلكتروني :
قسم االيداع :

•استالم  3نسخ من الصحف واملجالت املرخصة والصادرة في دولة الكويت.

•اعطاء وصل لصاحب العالقة باالستالم يحمل تفاصيل املجلة والصحيفة
وبرقم متسلسل حسب السنوات .
•تسجيل بيانات الصحف واملجالت في سجالت ملتابعة التزامها بالصدور .

•يتم توزيع النسخ على النحو التالي نسخة لألرشيف – نسخة لقسم الرقابة
– نسخة لقسم التراخيص .
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•متابعة التزام الصحف واملجالت بالصدور مع قسم التراخيص الصحفية.
ادارة املطبوعات والنشر :
مراقب مطبوعات الكتب :

•القيام بالعمل الرقابي ملعرض الكتاب االسالمي الدورة ( )41املقام بتاريخ
2016/4/14-9م .
•القيام بالعمل الرقابي على الكتب ملعرض الكتاب الدولي الدورة ( )41الذي
سيقام بتاريخ 2016/11/26-16م .
•العمل كجهة رقابية على الكتب مبعرض االثراء القانوني جلمعية احلقوقيني
الكويتية الذي سيقام بتاريخ 2016/12/29-25م .
إدارة النشر االلكتروني

بدأت وزارة اإلعالم بتطبيق القانون رقم  8لسنة  2016بشأن تنظيم اإلعالم
اإللكتروني الذي أقر ونشر في اجلريدة الرسمية من خالل الالئحة التنفيذية
للقانون التي صدرت بالقرار الوزاري رقم  100لسنة  2016املوافق .2016 /7 / 20
وتسري أحكام الالئحة التي تضمنت  19مادة على املواقع والوسائل اإلعالمية
اإللكترونية احملددة بأحكام قانون تنظيم اإلعالم االلكتروني وهي دور النشر
اإللكتروني ووك��االت األنباء اإللكترونية والصحافة اإللكترونية واخلدمات
اإلخ�ب��اري��ة وامل��واق��ع وال��وس��ائ��ل واخل��دم��ات اإلع�لام�ي��ة واإلع�لان�ي��ة التجارية
اإللكترونية واملواقع اإللكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية املرئية
واملسموعة.
ويتضمن القانون  27مادة يسهم بتحقيق املصلحة الوطنية من خالل ترسيخ
حرية التعبير وحماية الشباب من التطرف والغلو و مع احلفاظ على املبادئ
واألسس واملعتقدات املختلفة.
وتختص إدارة النشر االلكتروني باإلشراف العام على تفعيل قوانني تنظيم
اإلعالم االلكتروني وتطبيقه وفق أحكام القانون وذلك للحد من املمارسات غير
املهنية ومن الظواهر السلبية ومواكبة التطور التكنولوجي لإلعالم االلكتروني
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وفقا ملا تنظمه الالئحة التنفيذية.
تنقسم إدارة النشر االلكتروني على حسب الهيكل التنظيمي إلى  3مراقبات
وهي كالتالي:
1 .1مراقبة التراخيص :وهي تختص بإصدار تراخيص املواقع االلكترونية
والصحف االلكترونية وشبكات التواصل االلكترونية وتنقسم إلى 3
أقسام كالتالي ( :قسم تراخيص املواقع االلكترونية  -قسم ترخيص
الصحف االلكترونية  -قسم تسجيل شبكات التواصل االلكترونية) .
وتقوم هذه األقسام بالتالي:
––مراجعة كافة الوثائق واملستندات املتعلقة بتراخيص املواقع االلكترونية و
الصحف االلكترونية وشبكات التواصل االلكترونية
––إدخال البيانات في قاعدة البيانات الرئيسية إلصدار التراخيص .
––مراجعة امل��واد والتأكد ملطابقتها لألحكام القانونية واحملظورات وفقا
لألنظمة والشروط املعتمدة لدى الوزارة .
––إعداد التقارير الدورية ملتابعة آخر التطورات .
 -2مراقبة الرصد االلكترونية :وهي تختص برصد جميع ما يبث بواسطة
امليديا اإلعالمية وإعداد تقارير الورية الالزمة بشأنها وأرشفتها بشكل يومي
وتنقسم إلى  3أقسام كالتالي ( قسم الرصد  -قسم التفريغ  -قسم متابعة
القضايا) وتقوم هذه األقسام بالتالي :
––إعداد قاعدة بيانات للقضايا والشكاوي حتويلها إلى النيابة وإلى الهيئات
القضائية واحملاكم .
––تفريغ القضايا والشكاوي وإعداد التقارير الالزمة باملخالفات ومتابعتها
التخاذ االجراءات الالزمة حسب اللوائح.
 -3مراقبة الدعم االلكتروني :وتختص بدعم املواقع االلكترونية والصحف
والقنوات االلكترونية وتنقسم إلى  3أقسام بالتالي ( :قسم الدعم املواقع
االلكترونية  -قسم دع��م الصحف االلكترونية  -قسم دع��م الفضائيات
االلكترونية) وتقوم هذه األقسام بالتالي :
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––تسجيل بيانات الدعم التي تقدمها كل من املواقع االلكترونية والصحف
االلكترونية والقنوات االلكترونية.
––القيام بتحويل قيمة الدعم املالي للمواقع االلكترونية والصحف والقنوات
االلكترونية.
––إعداد التقارير الدورية الالزمة وتوثيق بيانات الصرف بالتنسيق مع إدارة
الشؤون املالية بالوزارة .
•قدمت إدارة النشر االلكتروني العديد من األعمال واإلجنازات بعد صدور
قانون تنظيم اإلعالم االلكتروني كالتالي :
1 .1مت إنشاء املوقع االلكتروني خاص لإلدارة لتسهيل إجراءات الترخيص
وهي Elaw.media.gov.kw
2 .2مت إع��داد دورة مستندية لتبسيط وتسهيل كافة اإلج ��راءات ملراجعي
وموظفي اإلدارة .
3 .3مت إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لقانون تنظيم اإلعالم االلكتروني إلظهار
أهمية القانون ووصولها إلى اجلهات املهتمة بالترخيص .
 4 .4مت إعداد مادة إعالمية ملدة دقيقة  HDتختص بطريقة التسجيل مبوقع
إدارة النشر االلكتروني للحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل أيا من
املواقع أو الوسائل اإلعالمية االلكترونية.
إدارة املصنفات الفنية
ً
أوال :مراقبة السينما و اإلنتاج
قسم السينما

عدد األفالم املجازة للعرض

 385فيلم

عدد األفالم املمنوعة من العرض

 92فيلم

إجمالي عدد األفالم التي متت رقابتها

 477فيلم

إيرادات قسم السينما من األفالم املصرح بعرضها

 19,250د.ك
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قسم الفيديو و اإلنتاج

م
1
2
3
4
5
6
7

العدد
املصنف
39
مهرجان
12
مسرحية
25
أغاني
62
دعايات
42
أفالم
1
برامج
طلبات إجازة إنتاج نصوص 134
املسلسالت التلفزيونية
إجمالي

املبلغ
--- 30د.ك
 15د.ك
 30د.ك
 30د.ك
 30د.ك
----

إجمالي
--- 360د.ك
 375د.ك
 1860د.ك
 1260د.ك
 30د.ك
--- 3885د.ك

قسم الطرود

عدد الطرود الواردة من جميع املنافذ
عدد الطرود التي مت إعادتها للجمارك
عدد الطرود احملالة لوزارة األوقاف
املصنفات املرئية التي مت منعها من الطرود
املصنفات الصوتية التي مت منعها من الطرود
األلعاب املرئية التي مت منعها من الطرود
عدد التراخيص املمنوحة للشركات
عدد األلعاب املجازة للشركات
عدد األلعاب املمنوعة للشركات
ثاني ًا :مراقبة املتابعة القضائية

املجموع الكلي

324
390
--16
5
93
135
377
13

تفريغات القضايا الصادرة إلى النيابة العامة و اإلدارة
العامة للتحقيقات
 66قضية
144
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ثالث ًا :مراقبة التراخيص
قسم تراخيص احلفالت

احلفالت الغنائية

العدد 54

احلفالت املوسيقية

العدد73

قسم التراخيص التجارية

م

االجنازات

العدد

نوعه

1

إصدار
تراخيص

360

إن �ت��اج ف�ن��ي ودع��اي��ة وإع �ل�ان ون �ش��ر وتوزيع
وترجمة وم .مرئية وألعاب مرئية وم .صوتية
وب��رم �ج��ة الكمبيوتر وط �ب��ع وت��وزي��ع برامج
الكمبيوتر ومكتبة

2

مت جتديد

854

إن �ت��اج فني وت��رج�م��ة ون�ش��ر وت��وزي��ع ودعاية
وإعالن وم .صوتية ومكتبة وم .مرئية والعاب
مرئية وبرمجة كمبيوتر وطبع وتوزيع برامج
الكمبيوتر.

3

تعديل
بيانات

581

دعاية وإعالن ومكتبة وم .صوتية ونشر وتوزيع
وترجمة وم.م��رئ�ي��ة وال �ع��اب مرئية وبرمجة
الكمبيوتر وطبع وت��وزي��ع ب��رام��ج الكمبيوتر
وانتاج فني.

4

انهاء
الترخيص

96

دعاية وإع�لان وبرمجة كمبيوتر وإنتاج فني
ونشر وتوزيع وترجمة م .صوتية وم .مرئية
وبرمجة الكمبيوتر
145
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إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية

< تنظيم احتفالية مبـنـاسبة مرور  60عــام إلصدار الـجريدة الرسـمـية  -الكويت
اليوم.

مت تنظيم االحتفالية حتت رعاية سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
املبارك احلمد الصباح وبحضور معالي وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشئون
الشباب الشيخ سلمان صباح السالم احلمود الصباح وذلك في يوم الثالثاء
امل��واف��ق 2015/2/10م بفندق ج��ي دبليو م��اري��وت – قاعة اجل �ه��راء ،وذلك
مبناسبة مرور 60عام على إصدار اجلريدة الرسميةالكويت اليوم ،حيث صدر
أول عدد للجريدة الرسمية في يوم السبت املوافق 1954/12/11م ،كما مت
عمل كتيب خاص باالحتفالية مع فيلم وثائقي للجريدة الرسمية الكويت اليوم
وتوزيع اكياس حتتوي على الهدايا التذكارية اخلاصة باملناسبة ،باإلضافة إلى
تكرمي أول أسرة حترير للجريدة الرسمية – الكويت اليوم.
< حفظ أرشيف اجلريدة الرسمية “الكويت اليوم”

مت تشكيل فريق من االدارة بجمع أعداد اجلريدة الرسمية وجتليدها ووضعها
146
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بخزائن معدنية ذات أرفف متحركة ضد احلريق والتلف واحلشرات مع حفظ
نسخة من األرشيف الكترونيا بعد تصويرها باستخدام املاسحات الضوئية
 ،scannerباإلضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة أمنية لألرشيف.
< حتويل العمل اليدوي إلى آلي إلصدار اجلريدة الرسمية – الكويت اليوم.

مت االنتهاء من حتويل الدورة املستندية لنظام العمل على إصدار اجلريدة
الرسمية – الكويت اليوم من النظام اليدوي إلى النظام اآللي ،وذلك بعد تبسيط
اإلج��راءات واختصار ال��دورة املستندية إلصدار اجلريدة الرسمية – الكويت
اليوم ،وبعد تطور العمل بإدارة جريدة كويت اليوم الرسمية اعتباراً من العدد
رقم ( )1234الصادر بتاريخ 2015/5/3م ،فإن مراحل العمل اخلاصة بالدورة
املستندية إلصدار اجلريدة الرسمية تتكون من ( )4مراحل وهي التسجيل -
اإلعداد واملراجعة  -اإلخراج الفني  -الطباعة والنشر ومن بعدها يتم ارسال
اجلريدة للمطبعة ،وعليه فقد مت إلغاء ( )12مرحلة من الوضع السابق ،كما
تضمنت األعداد فهرس مبحتويات العدد ألول مرة في تاريخ اجلريدة الرسمية
– الكويت اليوم مع نشرها إلكترونيا على موقع اجلريدة الرسمية – الكويت
اليوم .kuwaitalyawm .media.gov.kw
< انشاء بيئة عمل مناسبة للعاملني باجلريدة الرسمية.

مت إنشاء بيئة عمل مناسبة جلميع العاملني بإدارة جريدة كويت اليوم الرسمية
بحيث يكون هناك حيز مكاني مستقل ومكاتب مخصصه مع تركيب نظام بدالة
متطور جلميع الوحدات التنظيمية املعتمدة لإلدارة حسب الهيكل التنظيمي
للقرار الوزاري رقم  143لسنة 2013م.
< انشاء كاونتر الستقبال املراجعني من قبل الوزارات والهيئات والشركات.

مت انشاء كاونتر استقبال يتسع لثمانية موظفني استقبال يتم من خاللهم
التعامل مع الكتب الرسمية اخلاصة بالنشر في اجلريدة الرسمية والواردة
من جميع اجلهات احلكومية مع الرد على استفسارات املراجعني واملندوبني
باإلضافة إلى عمل االشتراكات اخلاصة باجلريدة الرسمية – الكويت اليوم.
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التنسيق مع اجلهات احلكومية بالدولة الرسال كتبها الكترونيا باستخدام
التراسل االلكتروني.
حتت رعاية سعادة وكيل وزارة االعالم ،أبدت كافة اجلهات احلكومية تعاونها
حول مشروع التراسل االلكتروني ،وذل��ك إلرس��ال جميع االعالنات املطلوب
نشرها للجهة احلكومية التابعة لهم الكترونيا عن طريق باملوقع الرسمي
للجريدة الرسمية – الكويت ال�ي��وم ،تسهيال على اجلهات احلكومية وبدال
من املراسالت اليدوية مراسلني ومندوبني ،وقد مت استقبال الدفعة األولى
من ممثلي اجلهات احلكومية وذل��ك في يوم األح��د املوافق 2015/12/13م
مببنى إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية – الشويخ – مبنى ،2حيث مت تقدمي
شرح مختصر خلطوات العمل على كيفية التراسل االلكتروني ملمثلي اجلهات
احلكومية وتزويدهم بصالحيات استخدام املوقع االلكتروني (اسم مستخدم –
رقم سري) للدخول على املوقع االلكتروني للجريدة الرسمية – الكويت اليوم.
تنظيم احتفالية مبناسبة مرور عام على إصدار أول عدد إلكتروني للجريدة
الرسمية  -الكويت اليوم.
مت تنظيم االحتفالية حتت رعاية سعادة وكيل وزارة االعالم السيد /طارق
املزرم وبحضور السيد الوكيل املساعد للصحافة والنشر واملطبوعات السيد/
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خالد الرشيدي بإدارة جريدة كويت اليوم الرسمية ،وذلك مبناسبة مرور عام
على إصدار اجلريدة الرسميةالكويت اليوم إلكترونيا ،حيث صدر أول عدد
للجريدة الرسمية االلكترونية في يوم األح��د املوافق 2015/5/3م ،كما مت
تكرمي القائمني على جناح مشروع حتويل اجلريدة الرسمية من العمل اليدوي
إلى النظام اآللي.
ادارة مطبعة احلكومة

•واصلت مطبعة احلكومة تقدمها في مجال الطباعة حتى تستطيع تنفيذ
كافة الطلبات التي ترد اليها من مختلف ال��وزارات واملؤسسات احلكومية
والتي ت��زداد يوما بعد يوم حيث مت التزويد بالتجهيزات الفنية واملعدات
احلديثة والقيام بالتدريب الالزم العداد القوى العاملة وذلك لالطالع على
الوسائل واألساليب املبتكرة واملتطورة النتاج املطبعة .
•مت طباعة العديد من املطبوعات التي مت جتليدها وتنظيمها من (كتب -
دفاتر  -استمارات  -سجالت – مجلة العربي – مجلة الكويت – كويت اليوم
الرسمية – الكتاب السنوي – العربي الصغير – ومضبطة مجلس االمة
– امللحق التجاري – والكتب السنوية – والبوسترات – وجميع مطبوعات
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الوزارات ومؤسسات الدولة خالل .) 2016 -2015
•بلغت عدد االذونات االنتاجية لعام 2015م ( )689اذن طباعة وعدد 425
اذن اختام .
•بلغت عدد االذونات االنتاجية لعام 2016م ( )1080اذن طباعة وعدد ()712
اذن اختام .
ادارة االعالم املرئي واملسموع

تلتزم ادارة املرئي واملسموع بتطبيق قانون االعالم املرئي واملسموع رقم ()61
لعام 2007م وذلك باصدار التراخيص للمكاتب االعالمية وللقنوات الفضائية
التلفزيونية واالذاعية اخلاصة ورصد وتفريغ ما يبث عليها اضافة لتفريغ املواد
املرئية واملسموعة املرتبطة بالقضايا احملولة من النيابة العامة ونيابة شؤون
االعالم وذلك على النحو اآلتي :
 -1مراقبة الرصد املركزي :

رصد جميع مايبث على القنوات الفضائية التلفزيونية واالذاعية الكويتية
اخلاصة على مدار الساعة واعدار تقارير الرصد واملخالفات ان وجدت .
عمل تقرير ملخص اسبوعي ألهم ما ورد بالقنوات الفضائية الكويتية اخلاصة
حول اهم القضايا احمللية والدولية التي ترتبط بالوضع احمللي الكويتي .
 -2مراقبة التفريغ:

التفريغ اليومي جلميع تقارير رصد القنوات الفضائية التلفزيونية واالذاعية
الكويتية اخلاصة .
تفريغ املواد االعالمية املرئية واملسموعة املرفقة للقضايا الواردة من النيابة
العامة ونيابة شؤون االعالم .
 -3مراقبة التراخيص :

اص��دار التراخيص االعالمية للقنوات الفضائية التلفزيونية واالذاعية
اخلاصة واملكاتب االعالمية .
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مجلة الكويت

< سنة  2015صدر (  )9أعداد من مجلة الكويت رقم ( 378حتى . )386

 -1صدر العدد اجلديد من مجلة الكويت  378لشهر أبريل  2015متضمناً
العديد من املوضوعات العلمية واألدبية والفنية والثقافية ،واحتوى على استطالع
عن “بيت عبدالله” لرعاية الطفل ،وتناول تاريخ مدينة األحمدي ،وتضمن لقاء
مع الروائية ميس العثمان.
 -2صدر العدد اجلديد من مجلة الكويت  379لشهر مايو  2015مشتم ً
ال
على ملف خاص عن (الترجمة ..االجتياح املشروع) وعدد من احملاور املتعلقة
باملوضوع ،وعدة موضوعات فكرية وثقافية وعلمية الى جانب األبواب الثابتة.

 -3صدر العدد اجلديد من مجلة الكويت  380لشهر يونيو  2015الذي
يضم جملة من املوضوعات املتميزة ومنها قصة الشارع الذي يقطع سراييفو،
وال��ذي غير أح��داث القرن العشرين ألنه ُقتِل فيه وريث عرش اإلمبراطورية
النمساوية فانطلقت احلرب العاملية األولى .ونتعرف على أضخم إفطار في
العالم تبلغ تكلفته مليون ريال سعودي يومياً في محيط احلرم املكي الشريف،
وفي العدد أيضاً السياسة الثقافية «املرتكزات واالنحرافات» ألن االستثمار في
الثقافة رهان على التقدم ،وفيه أيضاً موضوع عن الصيام في الديانات ولدى
الكائنات .ويستطلع العدد جملة من املوضوعات األخ��رى يتقدمها« :حدائق
البحار» الكائنات األكثر جماال وبهاء وتنوعا ،ألن الشعب املرجانية واحدة
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من أبهى وأعجب املخلوقات ،إضافة إلى ملف العدد حتت عنوان «إنسانية
اإلسالم ...عاملية بلغت اآلفاق».
 -4صدر العدد اجلديد من مجلة الكويت  381لشهر يوليو  2015مشتم ً
ال
على جملة من املوضوعات املتميزة التي تبدأ باستطالع يلقي الضوء على
أربعني عاماً من عمر «الرعاية السكنية» في محاولة للوقوف على ما وصلت
إليه هذه املؤسسة .وفي العدد أيضاً نبحر في عالم الوثائق في الكوينت ونتعرف
إلى الثغرات في نظامنا الثقافي والثقوب التي تعتري رداءنا التعليمي .وتلقي
عدسة الكويت الضوء على حملة «السالح ال قلب له» ،ونتوقف أمام شهادة
الكندري حول حملة اكتشاف العرب القدامى ملعنى الكونية ،ونقترب أيضاً من
عوالم فينيق الثقافة العربية سلمى اخلضراء اجليوسي التي تتشكل في هيئة
أسطورة عتقت أسرارها .ويأخذنا ملف العدد الى السفر بني أحضان الرياح
والعالقة باآلخر والعبور بني الثقافات.
 -5في حلة إخراجية الفتة صدر العدد اجلديد من مجلة الكويت 382
لشهر أغسطس  2015مشتم ً
ال على مواضيع متنوعة وثرية في مجاالت التراث
والفكر واألدب والفن والعلوم  .وليس بعيداً عن ذلك متحور ملف هذا العدد
من «الكويت» حول اللغة العربية «اللغة ...أبعد من تواصل» ،فسبر حياة اللغة
وأثرها على الترجمة ،وتأثير أدوات التواصل االجتماعي عليها ،وما تواجهه
من حتديات اللهجات احمللية ،وقد شارك في هذا امللف نخبة من املتخصصني
منهم عبدالقادر ف�ي��دوح ،وال��دك��ات��رة :حافظ إسماعيل ،وخالد أب��و عمشة،
وعدنان عبدالله ،وسليمان عبداحلق .وفي الوقت الذي ح ّيت فيه «الكويت»
عبر افتتاحيتها وقوف الكويتيني ،خالل حادث تفجير مسجد اإلمام الصادق،
كحائط سد منيع في وجه فتنة مقيتة ،والتفافهم حول قيادتهم وأمن مجتمعهم،
وحول كل القيم النبيلة التي تشكل ركائز عميقة ث ّبتها وعي األحداث وتراكمها
في قلب املجتمع.
 -6رصدت مجلة الكويت الصادرة في عددها  383لشهر سبتمبر 2015
مكانة احلج عند املستشرقني إلى جانب موضوعات ثقافية وأدبية وفنية ثرية
وتساءل امللف الرئيسي للمجلة «املستقبل ..موطن االحتماالت واألحالم» عن
طبيعة املستقبل الذي «ينتظرنا وهل أعددنا ما يلزم لرسم مالمحه املأمولة
152

5/8/18 9:36:41 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 152

2015 - 2014
أم ترانا نتخبط في مشاكل حاضرنا والذي لم نحسن استشرافه ففاجأنا مبا
لم نحسب له حسابا» ويلقي رضا محمود الضوء على تاريخ ومكان ومكانة
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملف بعنوان «مكة املكرمة ..املكان
واملكانة» .وفي ديوان اإلعالم يسلط مدير التحرير علي العدواني الضوء على
موضوع الساعة ،وهو موضوع مكافحة الفساد ،فيتحدث عن نشاط الهيئة
العامة ملكافحة الفساد في الكويت ويخلص إلى أنها بدأت على الرغم من قصر
عمرها تصدير جتربتها إلى الدول املجاورة وبعض الدول العربية األخرى ،مما
أدى إلى طلب االستعانة بخبرتها وتشريعاتها.
 -7أبرز عدد مجلة الكويت  384لشهر أكتوبر  2015جتربة مركز صباح
األحمد للموهبة واإلبداع ،باعتباره مبادرة سامية الحتضان املتميزين ،ويدعم
التنمية في البالد من خالل تعزيز ثقافة اإلبداع والنهوض بها في املجتمع .حيث
يحتضن كل مبدع كويتي ويوفر له كل ما يريد لتحويل أفكاره إلى اختراعات.
وفي ملفها الشهري تطرح املجلة قضية “األجور ..بؤس اإلنسان ونعيمه”،
فتناقشه في محاور عدة تضمنت مفهوم وطبيعة األجر في اإلسالم واألجور
من املنظور االقتصادي ،ودور األجور في صنع التنمية املجتمعية.
 -8أص ��درت مجلة الكويت ع��دده��ا  385لشهر نوفمبر  2015وتناولت
فيه العديد من املوضوعات العلمية واألدبية والثقافية والفنية ،ومن أهمها
موضوع “نهب الغرب ألهم وأجود املخطوطات واآلثار اإلسالمية” .وحذرت
املجلة في عددها من السطو على بقية الكنوز اإلسالمية .واستطلعت املجلة
مكتبة الكويت الوطنية كمنارة معرفية تضم آالف الكتب واملراجع واملخطوطات
وتوفرها لكل طالب معرفة في قاعات مالئمة ومريحة ،إضافة الى دورها في
حفظ حقوق امللكية الفكرية وتطرقت في ملفها إلى أهمية ومكانة املدن في
حياة املجتمعات ،ورصدت انعكاسات البيئة الكويتية القدمية على التخطيط
احلديث ملدن الكويت .وعرضت املجلة خالل هذا امللف العديد من املخططات
التي وضعت ملسايرة املتغيرات في الزيادة السكانية وتوسع الرقعة احلضرية
في البالد ،إضافة إلى عرضها ملراحل نشوء املدينة وانعكاسات أحوال املدن
على الصحة النفسية لقاطنيها.
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 -9في العدد  386لشهر ديسمبر 2015م من مجلة الكويت يجد القارئ
عددا من املوضوعات منها أركيولوجيا اجلسد حلسني السبع ،والطب الشعبي
في الكويت لكلوديا فاركاس الرشود  ،ومقاربة ملثل أبصر من زرقاء اليمامة من
بصر العني إلى بصيرة العقل للدكتور أحمد يحيى علي محمد ،أستاذ األدب
والنقد بكلية األلسن ،جامعة عني شمس ،و ما املطلوب من الدراما ،مليسون
يحيى ،وفي املقال اخل��اص بالزرقاء يبدو أن القارئ العربي على موعد مع
مؤنث ثقافي قامت الروح العربية بتوظيفه وهي تقدم عالقة جدلية بني وعيني
بينهما بون شاسع ،وعي فردي ميتلك من القدرات ما يؤهله للقيام بدور تنويري
حتذيري يعتمد على الرؤية العميقة ملا في العالم ،في مقابل وعي سطحي
قاصر ذي صبغة جمعية يعاني تشوها وجمودا في الرؤية فال يتمكن من إدراك
ما في واقعه من عوار ،وال ميتلك حتى املقدرة على التعامل اإليجابي مع قدرات
الفرد وما ميكن أن يترتب عليها من أنساق سلوكية قد يفيد منها في إجناز
ملموس يشيد به واقعه ،ويتابع املتلقي هذه الدراما ذات الصبغة التراجيدية من
خالل مورد املثل الذي منه خرج هذا املنطوق “أبصر من زرقاء اليمامة.
<سنة  2016صدر (  ) 3أعداد من مجلة الكويت رقم ( 387حتى .)389

 -1يدخل العدد اجلديد  387من مجلة الكويت العام اجلديد لشهر يناير
 2016بطائفة من املوضوعات يتقدمها ملف خ��اص عن «الرياضة ..العقل
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وال�ب��دن» ..حتت محاور عدة يكتب فيها متعب بن علي عن الوجوه املتعددة
للرياضة ،وحسني السبع عن الرياضة ومناء املجتمع اإلنساني ،ود .طارق عدي
عن حث القرآن والسنة على ممارسة الرياضة ..وتكتب منى عبداجلليل عن
املنظومة اخلليجية للرياضة النسوية وفي استطالع لكلوديا الرشود نتوقف
أمام نادي «سور وبتسمت» الذي احتفت الكويت بافتتاح أول فروعه باملنطقة
وهو الذي يعد تعزيزاً ملكانة امل��رأة الكويتية وكتب علي العدواني عن الدورة
اخلامسة عشرة ملؤسسة البابطني والتي احتضنتها جامعة اكسفورد حتت شعار
«عاملنا واحد ..والتحديات أمامنا مشتركة».

 -2ضم العدد اجلديد  388من مجلة الكويت لشهر فبراير  2016جملة من
املوضوعات املتميزة تبدأ باستطالع عن جمعية الهالل األحمر الكويتي مبناسبة
يوبيلها الذهبي .واحتوى بحثاً للدكتورة رفيف صيداوي عن طبيعة الدولة
العربية الوطنية التي أصبحت على احملك .وفيه موضوع عن اإلصالح التربوي
بني السياسيني واملثقفني .ونتوقف في العدد من خالل عدسة «الكويت» على
«حديقة الشهيد ..النقاء واملتعة» ،وهوايات أبو ممدوح التي قادته الى إنشاء
متحف خ��اص يضم  45دل��ة قهوة جمعها عشقا خ�لال  50عاما ،وف��ي إطار
متابعتها تتوقف «الكويت» أمام القضايا التي طرحتها ندوات املقهى الثقافي
في معرض الكويت األخير للكتاب ،وفي العدد أيضا تعرض املجلة ملفاً خاصاً
عن «التضحية والفداء» حيث يكتب د .يعقوب الكندري عن الكويتيني أمام
احملن ،ود .بالل علوان عن حب الوطن في السيرة النبوية ،وطالل اجلويعد
عن التضحية في تاريخ الكويت ،ورئيس حترير املجلة د .أسامة املسباح عن
التضحية والفداء في دراما التحرير ،ود .سبيكة بورسلي عن تضحيات املرأة
الكويتية.
-3احتفى العدد  389اجلديد من مجلة الكويت لشهر مارس  2016باليوم
العاملي للشعر عبر ملف تناول حال الشعر اليوم من خالل حتقيق مع عدد
من الشعراء إضافة إلى ملفات ثابتة في الشأن الفني والثقافي وتضمن امللف
الذي أعده عبدالكرمي املقداد مقاالت عن الشعر كتبها :بهيجة إدلبي ومختار
عيسى ومصطفى قمية ،تناولت طبيعة الشعر ومكانته وحضوره والثورة على
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النسق ،في حني يواصل العدد تقدمي ملفاته الثابتة من خالل ملف «األمل زاد
احلياة» عبر عدة تنويعات تصب في بوتقته مثل األمل في الشريعة اإلسالمية
والسياسة والفن والثقافة وتطرق العدد الى قضايا متعددة حيث كتب الدكتور
بركات محمد مراد «مأزق العرب في التعامل مع اإلب��داع» ،وتطرق متعب بن
علي الى موضوع «هشاشة العالقات اإلنسانية في مجتمعنا املعاصر والصداقة
التي في طور االنقراض» ،وكتب يوسف أحمد مكي عن موضوع «غياب اآلباء
املؤسسني للربيع العربي» ويعرض العدد عبر عدسة فهد املطوع املخيمات
الربيعية واحلنني إلى الطبيعة ،وكتب محمد األسعد عن «الكويت حياة املاضي
في ظالل احلاضر» ،إضافة إلى استطالع فيصل العلي ملركز إسالمي في
أوتاوا يعد مفخرة كويتية جديدة ويتضمن العدد موضوعات أخرى عن وسائل
التواصل االجتماعي ووظائف شاغرة في الفضاء وقراءة في كتاب «نقد العقل
احملض» ،وعرض للملتقى التشكيلي الثاني ،وكذلك مهرجان الكويت املسرحي
والسينما الغنائية ،إضافة الى عدد من األقالم العربية املتميزة مثل د.سليمان
الشطي ،ود .مرسل العجمي ،ود .عبداإلله بلقزيز ،ود .نذير العظمة ،ود .خالد
القحص ،ود .أسامة أبو طالب ،وكوليت بهنا .
< صدور الكتب اخلاصة باملجلة والتي توزع كهدايا مع العدد
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 - 1كتاب “الكويت” الرابع عشر “الكويت عبق املاضي وصدى الذكريات”
مع العدد  385نوفمبر  2015م لكلوديا فاركاس الرشود الذي يؤرخ ملعالم الكويت
القدمية وتراثها وتاريخها .وقد سعت املجلة من خالل الكتاب الى مواصلة
مسيرتها في تسليط الضوء على طبيعة احلياة في الكويت من مختلف جوانبها
عبر استطالعات أعدتها الكاتبة واملصورة الرشود ،ونشرتها مجلة الكويت في
أعداد سابقة خالل سنوات مختلفة وما مييز هذه االستطالعات ابتعادها عن
السطح وغوصها في احلياة الكويتية القدمية املتوارية خلف املظاهر العصرية
وتركيزها على البيوت واألسواق التراثية والعادات والتقاليد والفنون الشعبية
في حياة كويت ما قبل النفط وصيغت تلك االستطالعات بأسلوب حيوي اعتمد
على مجالسة كبار السن من بناة سفن وغواصني وجتار وغيرهم من أصحاب
املهن التراثية املختلفة وتسجيل ذكرياتهم وانطباعاتهم عن تلك املرحلة املهمة
في تاريخ الكويت.
 -2ك �ت��اب “الكويت” اخل��ام��س ع �ش��ر “ربع ق���رن ع �ل��ى التحرير” مع
العدد  388فبراير  2016م احتفاء بهذه املناسبة التاريخية التي لم تنطفئ
مرارتها على الرغم من م��رور هذا الزمن على الغزو ال��ذي دمر فيه طاغية
العراق املقبور كل قيم العروبة واإلخاء واجلوار والدين والدم ووشائج القربى
ويأتي هذا اإلصدار استذكارا لهذه العالمة الفارقة في تاريخ الكويت ووفاء
لألشقاء ودورهم الكبير في مساندة احلق الكويتي ،والذين شاركوا في حرب
حترير الكويت واستقبلوا الكويتيني بكل ود وترحاب ،واحتضنوهم حتى انقشعت
الغمة وعاد احلق ساطعا إلى أصحابه».
•وشاركت املجلة في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته األربعني من
 18الى  28نوفمبر  2015على أرض املعارض الدولية في مشرف ،وذلك
عبر جناح مخصص لها ،ومن خالله وزعت إصدارات املجلة مجانا.
•وأصدرت املجلة رزنامة ثقافية لعام  2016حتتفي من خاللها بكوكبة من
رموز الثقافة الكويتية ،وتأتي هذه املبادرة في سياق فعاليات الكويت عاصمة
للثقافة اإلسالمية عام .2016
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إدارة املعارض و اإلصدارات اإلعالمية

أوال  :مراقبة املعارض
قسم املعارض .

•حضور املعارض داخل و خارج الكويت .
•عرض اإلصدارات اإلعالمية بالتنسيق مع اإلدارات ذات الصلة .
•اع��داد تقارير دوري��ة عن املعارض واهميتها و التوصيات االزم��ة لتطوير
اعمال القسم .
قسم التنسيق و املتابعة

•التنسيق و املتابعة بشأن التأكد من صحة وسالمة التنفيذ .
•تفعيل إج��راءات االتصاالت مع اإلدارات املعنية في سبيل تنفيذ املعارض
بشكل مميز .
•متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لتجهيز املعارض .
•االلتزام مبوصفات ضبط اجلودة فيما يتعلق مبعارض اإلصدارات .
•اعداد تقرير دوري عن اعمال القسم .
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ثانيا  :مراقبة اإلصدارات اإلعالمية
قسم اإلصدارات اإلعالمية

يعمل القسم على اص��دار مطبوعات متنوعة كبوسترات وملصقات صور
صاحب السمو وولي العهد وشعار الدولة وعلم الكويت بأحجام مختلفة مبناسبة
األعياد الوطنية – بوستر مبناسبة مرور  10سنوات على تولي حضرة صاحب
السمو مقاليد احلكم  -بوستر مبناسبة مرور  10سنوات على تولي ولى العهد
مقاليد احلكم  -بوستر قائد اإلنسانية – بوستر عن أستاذ جابر – بوستر
عن التراث  -اصدار مغلف لقطات من املاضي – اصدار كتب – دستور دولة
الكويت  -اصدار رزنامة السنة اجلديدة حائط ومكتب -اصدار امساكية شهر
رمضان حائط – جيب – اصدار بطاقات تهنئة وشكر لشهر رمضان ولعيدي
الفطر و األضحى .
قسم التنسيق و املتابعة :

•يعمل القسم بالتنسيق مع قسم اإلصدار ملتابعة صدور املطبوعات و املواد
اإلعالمية في زمنها احملدود وسد النقص لتلك املطبوعات .
•يقوم القسم بتوزيع مطبوعات متنوعه في املعارض الداخلية و اخلارجية
وتزويد اجلهات احلكومية و غير احلكومية الى جانب سفارات الكويت
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في اخلارج و املراكز اإلعالمية و املكاتب الثقافية  ،باإلضافة الى ضيوف
الوزارة ومراجعيها باملواد اإلعالمية املطلوبة في املناسبات الرسمية لدولة
الكويت كالعيد الوطني و التحرير و التقارير اخلاصة براس السنه امليالدية
و الهجرية .
•توزيع بطاقات التهنئة و الشكر و االمساكيات اخلاصة باملناسبات الدينية
كشهر رمضان و عيدي الفطر واألضحى .
ومن البوسترات التي يتم توزيعها :

•صاحب السمو وولى العهد – ملصق شعار الدولة – بوستر حكام الكويت
– البوسترات اخلاصة مبعالم الكويت – بوستر مرور  15سنة على تولى
األمير وولى العد احلكم – بروشور الكويت ترحب بكم عربي  -اجنليزي
 فرنسي – مغلف لقطات من املاضي  -مغلف لقطات من احلاضر لدولةالكويت .
•يقوم القسم بتوزيع الكتب واملطبوعات األخ��رى مثل كتاب و  CDعمار
ياكويت بالثالث لغات العاملية -كتيب دستور الكويت عربي -اجنليزي–
كتاب دستورنا سورنا باللغة العربية – كتيب قانون االعالم املرئي واملسموع
عربي– اجنليزي– كتيب قانون املطبوعات والنشر – كتاب الكويت اصاله
وعطاء باللغات الثالث –  CDالكويت حقائق وأرقام عربي – اجنليزي –
العدد األول من سلسلة قصة األطفال ديرتي ياكويت .
قطاع السياحة
•االع��داد والتنسيق ملؤمتر السياحة وتنمية املستقبل (ال��واق��ع واملستقبل)
وال��ذي عقد فى م��ارس  2016مع الشركة املنظمة (شركة ليدرز جروب
لالستشارات والتدريب والتطوير) .
•املشاركة فى برنامج منظمة السياحة العاملية (براكتيكوم) والذي عقد خالل
الفترة من  2015/11/29-22مبدريد – اسبانيا .2015
•املشاركة في اجتماعات الفريق التنفيذي للجنة العليا للسياحة خالل الفترة
من أول شهر ديسمبر  2015حتى نهاية شهر مارس .2016
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2015 - 2014
•العمل على حصر األماكن السياحية بدولة الكويت (املطاعم واملقاهي،
االماكن الترفيهية ،املتاحف ،األماكن التراثية).
•شارك قطاع السياحة بوزارة االعالم باالجتماعات التالية :
––االجتماع الثاني ألصحاب السمو واملعالي الوزراء املسؤولني عن السياحة
بدول مجلس التعاون والذي سبقه اجتماعا حتضيريا ألصحاب السعادة
الوكالء وذلك خالل الفترة من 8-4أ 2015/10/بالدوحة – دولة قطر.
––اجتماع املكتب التنفيذي واملجلس الوزاري العربي للسياحة والذي عقد
خالل الفترة  15-13ديسمبر  2015في الشارقة – دولة االمارات العربية
املتحدة.
––اجتماع أصحاب السعادة وكالء السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون
والذي عقد خالل الفترة من  20-19يناير  2016في مدينة الرياض –
اململكة العربية السعودية.
––اجتمـاع الـسادة وكالء السياحـة املعنيني بدول مجلس التعاون والــذي
عقد خ�لال الفترة من  2016/6/2-1في الرياض – اململكة العربية
السعودية.
––املشاركة في اجتماع أصحاب السعادة واملعالى والسمو وك�لاء ووزراء
السياحة املعنيني بدول مجلس التعـــاون وال��ذي عقد خالل الفترة من
 12-10اكتوبر  2016فى مدينة الرياض – اململكة العربية السعودية.
––قام قطاع السياحة مبتابعة كافة التوصيات الصادرة عن اجتماع السادة
وكالء السياحة املعنيني بدول املجلس والذى عقد خالل الفترة من 2-1
 2016/6/فيما يخص النواحي التنظيمية لعاصمة السياحة اخلليجية،
العمل املشترك بني قطاع السياحة والثقافة ومرئيات العمل السياحي
املشترك بني دول املجلس ،وانشاء املوقع االلكتروني لدول مجلس التعاون،
وعروض السفر السياحية.
•مت اعداد امليزانية التقديرية لقطاع السياحة للعام .2018-2017
•تفعيل مبادرة معالى وزير االعالم املوقر إلنتاج الفيلم اإلعالني القصير وذلك
بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماع أصحاب السعادة وكالء السياحة
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املعنيني بدول مجلس التعاون خالل الفترة من  2016/6 / 2-1و ذلك عن
طريق مخاطبة االمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية لتزويد
قطاع السياحة مبرئيات الدول االعضاء وضباط االتصال لعمل الترتيبات
الالزمة مع مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك لدول اخلليج العربية إلنتاج
الفيلم االعالني القصير عن الترويج السياحي في دول مجلس التعاون
اخلليجي.
•عقدت عدة اجتماعات مع مؤسسة البرامجي املشترك لدول اخلليج العربية
حيث مت تقدمي ورقة العمل اخلاصة بإنتاج الفيلم االعالمي الترويجي القصير
من قبل مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك واملتضمن حتديد الشريحة
اخلاصة بالفيلم واملدة املقترحة والتكلفة التقديرية و محتوى الفيلم .
•متابعة املوقف التنفيذي خلطة التنمية للسنة املالية  2016/2015ملشروع
قانون السياحة مع اجلهات املعنية مجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريعوديوان
اخلدمة املدنية واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية .
•وقيع اتفاقيات التعاون فى املجال السياحي بني دولة الكويت وحكومات
الدول التالية والتنسيق مع وزارة اخلارجية باملوافقة النهائية عليها وفق
الضوابط املتبعة  :حكومة الواليات املتحدة املكسيكية  -حكومة جمهورية
تركيا -حكومة سلطنة بروناي “دار السالم”
•االتفاقيات اجلاري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة اخلارجية:
––حكومة جمهورية جنوب افريقيا  -حكومة جمهورية جامبيا اإلسالمية -
حكومة جمهورية جورجيا  -حكومة جمهورية كازاخستان.
• عمل مقترح البرنامج التنفيذي للتعاون فى املجال السياحي بني حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية اجلزائر الشقيقة للسنوات 2018/2017/ 2016
ومت عرضه على اجلانب اجلزائرى خالل اعمال اللجنة الفنية املشتركة
للتعاون االقتصادي والثقافي والعلمياللجنة الكويتية – اجلزائرية املشتركة
التى اقيمت خالل الفترة من  2016/9/ 29-27فى جمهورية اجلزائر
•عمل مقترح البرنامج التنفيذي للتعاون في املجال السياحي بني حكومة دولة
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الكويت وحكومة جمهورية تونس الشقيقة للسنوات .2018/2017/ 2016
•عمل مقترح البرنامج التنفيذي للتعاون في املجال السياحي بني حكومة
دولة الكويت وسلطنة بروناي دار السالم للسنوات . 2019/2018/2017
•مت اع��داد ال�ش��روط املرجعية ودراس ��ة اجل��دوى ملشاريع قطاع السياحة
التالية:
––مناقصة مشروع الدليل اإلرشادي للهوية السياحية
––مناقصة مشروع انشاء املوقع االلكتروني.
––مناقصة تنفيذ مركز املعلومات السياحي ومكتبة الصور الفوتوغرافية.
•مت جتهيز كافة البيانات واملعلومات للموقع اإللكتروني لقطاع السياحة التابع
ملوقع وزارة االعالم مع كافة الصور ألدراجها في املوقع اإللكتروني .
•مت اعداد أجندة األنشطة الصيفية اخلاصة بقطاع السياحة لشهريوليو –
أغسطس – سبتمبر 2016
•مت عقد مؤمتر خاص بتدشني الفيزا االلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية
وذلك بتاريخ 2016/7/31
•تدشني حساب االنستغرام  /تويتر:
––مت تدشني حساب اإلنستغرام لقطاع السياحة @ kuwaitourism
بتاريخ .2016/7/28
–– مت تدشني حساب التويتر اخلاص بقطاع السياحة kuwaitourism
بتاريخ 2016/8/9
––يتم من خ�لال مواقع التواصل االجتماعي ادراج ص��ور ومعلومات عن
أنشطة كال من:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

شباب سمر كامب.

الهيئة العامة للرياضة.

ادراج صور ومعلومات خاصة باملواقع السياحية بدولة الكويت يومياً

على حساب االنستغرام.
نشر كافة الفعاليات واالجتماعات التي تعقد بقطاع السياحة.
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• املعارض التي شارك بها قطاع السياحة :
1 .1املعرض العاملي للسياحة فيتور
 24 – 20يناير  2016مبدريد .
2 .2معرض بورصة برلني  ITBوالذي أقيم خالل الفترة من  13 – 9مارس
.2016
3 .3معرض سوق السفر العربي بدبي  ATMوال��ذي أقيم خالل الفترة من
 28 – 25ابريل .2016
•الفنادق:
1 .1جتديد تراخيص تشغيلية لعدد 43منشأة فندقية.
2 .2موافقة مبدئية أولية إلنشاء منشأة فندقية عدد. 4
3 .3القيام بالزيارات امليدانية لعدد 29منشأة فندقية.
4 .4مخاطبة عدد 7جهات حكومية رسمية بخصوص االشراف على املنشآت
الفندقية.
5 .5اجتمعت اللجنة الدائمة لتصنيف املنشآت الفندقية ومت عقد عدد14
اجتماع.
6 .6استالم عدد 6تعهدات خاصة لطلبات املوافقة املبدئية إلنشاء منشأة
فندقية جديدة واملنشآت املخالفة .
7 .7مت اصدار قرار وزاري رقم 123لسنة  2016بشأن نشاط حجز الفنادق
والعقارات.
8 .8مت تطبيق النماذج االلكترونية اخلاصة بطلبات قسم املرافق السياحية
ضمن املوقع الرسمي االلكتروني لقطاع السياحة بالتعاون مع إدارة نظم
املعلومات .
9 .9التنسيق مع اإلدارة العامة لإلطفاء لعمل برنامج توعوي خاص الستكمال
طلبات املنشآت الفندقية الغير مستوفاة للشروط واللوائح .
1010التنسيق مع إدارة نظم املعلومات لبرمجة نظام ربط مع جهات الدولة
ذات الصلة بالدورة املستندية اخلاصة بطلبات املنشآت الفندقية .
FITUR

وال��ذى أقيم خالل الفترة من
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قطاع االعالم اخلارجي

إدارة دول مجلس التعاون اخلليجي :
املهمات واملرافقات الداخلية
التاريخ

 2015/10/ 28–25مرافقة الوفود اخلليجية احلاضرة إلفتتاح مجلس االمه االنعقاد
الرابع الفصل التشريعي الرابع عشر .
مرافقة الوفود اخلليجية املدعوه ملؤمتر التواصل االجتماعي
2015/12/ 9 – 5
األول بالكويت هاشتاق_الكويت .

– 2016/4/13
2016/8/6

2016/9/10 – 6

العمل ضمن فريق املركز اإلعالمي لوزارة اإلعالم ملشاورات السالم
اليمنية برعاية األمم املتحدة في دول��ة الكويت والتي امتدت ملدة 4
أشهــر.
•تنظيم املركز اإلعالمي  /اصدار هويات للوفود اإلعالمية.
•التنسيق واالعداد ألجل املؤمترات الصحفية.
•التنسيق مع وزارة اخلارجية  /ادارة املراسم .
•التنسيق مع  UNوالناطق االعالمي بشأن جلسات املؤمترات
والصحفيني مع املبعوث االممي بشأن اليمن .
•اصدار فيز لإلعالميني .
مركز اعالمي مبناسبة االحتفال بالذكرى الثانية على اختيار
الكويت مركزا للعمل االنساني واختيار حضرة صاحب السمو
امير البالد قائدا للعمل اإلنساني .
•مرافقة وفود دول مجلس التعاون حسب جدول الزيارة املعد
لهم.
•اع��داد تقارير عن أه��م ما يتم نشرة من دراس��ات ومؤمترات
وكتب من مراكز البحوث والدراسات في دول مجلس التعاون
اخلليجي بشكل دوري.
•اعداد مجلد يتضمن اهم مراكز البحوث والدراسات في دول
مجلس التعاون اخلليجي ودولة الكويت .
•دع� ��وات االع�لام �ي�ين اخلليجيني ل�ل�م�ن��اس�ب��ات داخ ��ل دولة
الكويت.
•املساهمة في تسهيل اج��راءات دخ��ول الضيوف احلاضرين
الفتتاح مكتب سكاي نيوز .
•اإلعداد الدوري اخلاص مبتابعة الصحف اخلليجية ضمن
النشرة اخلاصة بقطاع االعالم اخلارجي .
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– 2016/4/27
2016/5/3

املشاركة في ال��ورش العملية املقام على هامش معرض أبوظبي
للكتاب الدولي 2016م

2016/9/26م

مؤمتر القادة اإلعالميني بالتعاون مع هيئة اإلذاعة البريطانية

2016/1/26م

املشاركة مبلتقى التطوع الشبابي ملواجهة التطرف

.BBC

2016/11/1 -10/28م امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ف��ري��ق التنفيذي إلف�ت�ت��اح م��رك��ز ج��اب��ر األحمد
الثقافي
ادارة االعالم العربي :

•متابعة وسائل االع�لام في ال��دول العربية والتاكيد من مطابقة اعمالها
للتوجه االعالمي .
•تبادل املعلومات مع املؤسسات االعالمية في الدول العربية وابراز صورة
الكويت االعالمية من خالل التواصل مع االعالميني العرب .
•ابراز اهم توجهات اخلطاب االعالمي الرسمي لدولة الكويت في الدول
العربية .
•تنظيم الفعاليات الكويتية االعالمية واالسابيع االعالمية واملشاركة في
املعارض واملهرجانات التي تقام في الدول العربية .
•التواصل االعالمي مع املؤسسات االعالمية وتبادل االصدارات التي تبرز
الوجه احلضاري لدولة الكويت .
•املشاركة في الفعاليات وامل��ؤمت��رات التي تنظمها جامعة ال��دول العربية
ومتابعة تنفيذ نصوص االتفاقيات واملعاهدات االعالمية العربية .
•تبادل الزيارات مع االعالميني والشخصيات الهامة االعالمية ومنظمات
املجتمع املدني في الدول العربية .
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ادارة اعالم اوروبا واالمريكيتني :

املشاركات والفعاليات اخلارجية :

•املشاركة في القمة العاملية للعمل االنساني األولى من نوعها والتي عقدت
في اسطنبول – تركيا في الفترة من  24-23مايو 2015م .
•مشاركة وزارة االعالم في معرض اكسبو ميالنو العاملي 2015م .
•املشاركة في املؤمتر الرابع لدعم الوضع االنساني في سوريا حتت عنوان
«دعم سوريا واملنطقة» الذي عقد في لندن بتاريخ  4فبراير 2016م برئاسة
دولة الكويت واململكة املتحدة .
•املشاركة في احتفالية احملاربني القدامى في واشنطن 2015م .
•املشاركة في احتفالية احملاربني القدامى في واشنطن 2016م .
املشاركات والفعاليات اخلارجية :

•االحتفال بالذكرى الثانية لتسمية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
االحمد اجلابر الصباح حفظه الله بقائد االنسانية والكويت مبركز العمل
االنساني .
•االحتفال باليوبيل ال  25على حترير دولة الكويت بالتعاون مع السفارة
االمريكية في فبراير 2016م .
•املشاركة في مشاورات السالم اليمنية حتت رعاية االمم املتحدة املنعقدة
في دولة الكويت في  18أبريل 2016م .
•استضافة وفود اعالمية من دول مختلفة الواليات املتحدة – بريطانيا –
ايطاليا – البوسنه والهرسك – هنغاريا – فرنسا – البانيا .
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ادارة اعالم آسيا وافريقيا واستراليا :

•املشاركة في املركز االعالمي ومرافقة الوفد االعالمي املدعو حلضور حفل افتتاح
مركز جابر االحمد الثقافي الذي عقد يوم االثنني املوافق  31اكتوبر 2016م .
•استضافة وفد صحفي مكون من صحفيني وهم الصحفي كيم جاي هيون
من صحيفة  korea Timesوالصحفي يلوجونسك من صحيفة the korea
 heraldبتاريخ  21-16ابريل 2016م .
•استضافة وفد صحفي مكون من الصحفي محمد صوفي مدير حترير
مجلة  – Arabian Timesنيودلهي والصحفي محمد ط��ارق سليم رئيس
حترير مجلة  – Arabian Timesنيودلهي من  22-16ابريل 2016م .
•مشاركة ع��دد م��ن موظفي االدارة ف��ي امل��رك��ز االع�لام��ي ومرافقة الوفد
االعالمي اليمني املصاحب ملشاورات السالم اليمنية التي استضافتها دولة
الكويت وذلك في  18ابريل الى منتصف اغسطس 2016م .
•مشاركة ع��دد م��ن موظفي االدارة ف��ي امل��رك��ز االع�لام��ي ومرافقة الوقد
االع�لام��ي امل��دع��و حلضور االحتفالية التي نظمتها وزارة االع�ل�ام حول
الذكرى السنوية الثانية لتسمية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
االحمد اجلابر الصباح حفظه الله بقائد االنسانية والكويت مبركز العمل
االنساني من  10-4سبتمبر 2016م .
•املشاركة في املهرجان الدولي للفنون في دورته ال  18في مدينة شانغهاي
الصينية وذلك من  17-11ابريل 2016م .
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وزارة األشغال العامة
قطاع املركز احلكومي

يتولى قطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة واألبحاث أعمال
فحص واختبار املواد املستخدمة في اإلنشاء سواء أكانت للمنشآت أو ألعمال
الطرق أو ملشاريع الصرف الصحي واألمطار للتأكد من صالحيتها  ،والتحقق
من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو املواصفات الدولية أو املوصفات
الفنية ل��وزارة األش�غ��ال العامة  ،وفحص املنشآت القائمة وتربة التأسيس
للمنشآت والطرق  ،ويغطي نشاط القطاع املشاريع التابعة ل��وزارة األشغال
العامة والوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلاص .
قطاع التخطيط والتنمية

يتولى قطاع التخطيط و التنمية اعداد االستراتيجية العامة للوزارة وما
يتعلق بها من خطط امنائية من خ��الل حتديد كافة املشاريع على مستوى
ال��وزارة وأول��وي��ات البدء فيها  ،ووض��ع األط��ر العامة التي تكفل حسن األداء
وتكامله وحصر اإلحتياجات التدريبية وإع��داد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل
وتدريب القوى العاملة  ،ووضع وتنفيذ ومتابعة اخلطط التشغيلية لنظم وتقنية
املعلومات .
قطاع شئون الهندسة الصحية

< التحكم باملياة املعاجلة
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قطاع الهندسة الصحية بوزارة األشغال العامة يعمل على توفير وحتسني
أداء البنية التحتية للصرف الصحي وحماية البيئة واالستفادة القصوى من
املياه املعاجلة بدولة الكويت باستخدام أحدث التقنيات وفق املعايير العاملية
والكوادر الفنية احملترفة .فمن مسئوليات القطاع إدارة مياه الصرف الصحي،
وحماية البيئة من امللوثات الناجتة عنه ،باإلضافة إلى إعداد الدراسات التقنية
وتوفير الدعم الفني إلنشاء وتطوير جميع املشاريع املتعلقة بتجديد البينية
التحية واحلفاظ على البيئة ،كما أن القطاع يهتم بتحسني أداء محطات الضخ
والرفع ،ومحطات املياه املعاجلة ،وشبكات الصرف الصحي ،وزيادة قدراتها
االستيعابية مبا يتناسب مع زيادة تعداد السكان واملدنية ،وكل ذلك في إطار
رؤية القطاع باحملافظة على البيئة صحية وسليمة.
 تصميم وتنفيذ وصيانة شبكة امل��ج��اري الصحية في الكويت – املرحلةالثالثة جزء (ب – )1إنشاء محطة الضخ الرئيسية A7

تعتبر محطة ضخ الرقعي  A7من أكبر محطات الضخ في الشرق األوسط،
حيث مت إزالة  29محطة ضخ قدمية ،واستبدالها مبحطة الرقعي اجلديدة مما
يوفر تكاليف التشغيل والصيانة ويحافظ على البيئة .وكذلك إنشاء خطوط
األنفاق التابعة للمحطة والتي صممت الستيعاب تدفقات الصرف الصحي
الواردة ملدة  50عاما قادمة والتي يبلغ إجمالي طولها أكثر من  43كم ،وسيتم
ضخ تلك التدفقات إلى محطة ضخ العارضية اخلاصة بالعقد  BOTمن خالل
 4خطوط طرد قطر  1000ملليمتر.

 دراسة وتصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط وشبكات الريمبزارع العبدلي:

وزارة األشغال العامة تقوم بهذا املشروع االفتتاحي لدراسة وتصميم وتنفيذ
وتركيب وتشغيل وصيانة شبكة ري جديدة متكن من وج��ود تدفق مستمر
للنفايات السائلة ملنطقة مزارع العبدلي ،مما يتيح سهولة استخدام 100,000
م 3من النفايات السائلة املعاجلة واملخزونة في منطقة العبدلي .كما يتضمن
املشروع مستودع ومعمل كيميائي وحيوي في منطقة العبدلي ومبنى إداري
وخزانات محاطة بسور مباني من طوب ،وتوريد وتركيب عدد  2عداد على
اخلطوط القائمة.
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 إنشاء وتشغيل وإيصال املياه املعاجلة إلى البحيرة الصناعية في منطقة أمالرمم ومعسكرات اجليش الشمالية:

يهدف هذا املشروع إلى إنشاء وتشغيل بحيرة صناعية في منطقة أم الرمم
وتوصيل املياه املعاجلة ملعسكرات اجليش الشمالية وإنشاء وتشغيل خزان
خطوط التغذية ملركز زراع��ة النخيل ليتم تزويد منطقة العبدلي بكمية 20
مليون جالون امبراطوري يوميا من املياه املعاجلة وتزويد منطقة مزرعة النخيل
باملياه املعاجلة وكذلك إيصال املياه املعاجلة إلى بحيرة أم الرمم الصناعية
ومعسكرات اجليش الشماليةاملغاوير – اللواء السادس – الروضتني وإلى
قاعدة الشيخ أحمد اجلابر وإلى مزرعة الشيخ سعد العبدالله.
قطاع شئون هندسة الصيانة

يتولى قطاع شئون هندسة الصيانة تفقد شبكات الطرق غير السريعة
وشبكات صرف مياه األمطار والصرف الصحي القتراح أعمال الصيانة الالزمة
 ،واإلشراف على تنفيذ عقود الصيانة املتعلقة بها  ،ومتابعة الشكاوى التي ترد
إليها  ،باالضافة إلى متــابعة سير العمــل في عقود الصيانة املختلفــة ،وإصدار
التراخيص اخلاصة بتوصيالت املباني على شبكة الصرف الصحي والتــأكد
من تطبيق إجراءات وقواعد األمن والســالمة في املواقــع والتنسيــق مع اجلهات
املختصة فيما يتعلق بتطويرها  ،وتشغيل وصيانة جميع املعدات واآلليات
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املتخصصة التابعة لقطاع هندسة الصيانة من معدات شفط  ،ومعدات توليد
الكهرباء املتنقلة  ،واملضخات املتنقلة  ،وضاغطات الهواء وغيرها .
قطاع شئون هندسة الطرق

يتولى قطاع شؤون هندسة الطرق إعداد التصاميم واإلشراف على تنفيذ
مشاريع الطرق واخلدمات واجلسور وأعمال صيانة الطرق السريعة واجلسور
 ،وإع��داد التقييم ال��دوري والنهائي ملستوى أداء املقاولني لألعمال املنفذة
وإخطار مكتب التخطيط واملتابعة 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
و إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية املختلفة لشبكات صرف مياه األمطار
وامل�ج��اري��ر وس ��دود ق�ن��وات م�ي��اه األم �ط��ار وتقييم اجل�س��ور القائمة واقتراح
اإلصالحات أو التقوية الالزمة لها بالتنسيق مع اجلهات املعنية .
 -جسر الشيخ جابر االحمد الصباح -اجلسر الرئيسي – الصبية

ويشتمل املشروع إنشاء جسر بحري بطول  36.14كم تقريبا عبر جون الكويت
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يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر وحتى طريق
الصبية السريع إلى مدينة الصبية اجلديدة باجلانب الشمالي للجون ،يشمل
املشروع على طريق علوي بطول  4كم مبنطقة ميناء الشويخ وتقاطع من اجلهة
الشمالية من ميناء الشويخ ،وجسر بطول  27كم بإرتفاع منخفض عبر اجلون
مع جسر رئيسي مرتفع عبر املمر املالحي بفراغ مالحي بعرض  120متر
وإرتفاع  23متر ملرور السفن إلى ميناء الدوحة كما يشمل على إنشاء جزيرتني
صناعيتني األول��ى ق��رب مدينة الصبية  33هكتار لتوفير خدمات الصيانة
وال�ط��وارىء وح��رس السواحل باإلضافة إلى طريق موصل لشاطىء الصبية
بطول  6كم ،ويتكون اجلسر من 3ح��ارات للسيارات في اإلجتاهني مع حارة
ط��وارىء لكل إجت��اه .ويهدف املشروع إلى إختصار الفترة الزمنية من مدينة
الكويت إلى مدينة احلرير.
 -جسر الشيخ جابر االحمد الصباح -وصلة الدوحة

يشتمل امل�ش��روع على إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ
واملنطقة احلرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى
منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول  12.4كم .ويتكون
املشروع من بناء جسر بحري بطول  7كم من تقاطعني رئيسيني ويشتمل املشروع
على نفس مواصفات اجلسر الرئيسي وصلة الصبية من حيث السعة وعدد
احل��ارات 3حارات مرورية مع حارة طوارىء لكل إجتاه .ويهدف املشروع إلى
ربط منطقة الدوحة بالقرب من املدينة الترفيهية وصوال إلى منطقة الشويخ من
بداية جسر الغزالي وجسر الشيخ جابر لتخفيف اإلزدحام املروري وإستكمال
منظومة الطرق في الكويت.
إن��ش��اء وإجن���از وصيانة تقاطعات على اجل��زء الغربي م��ن الطريق الدائرياخلامس

يتكون املشروع من أربع جسور علوية تشمل التقاطعات IC17بطول 155م ،
و  IC16بطول114م  IC01،بطول 350م  IC04 ، IC03 ، IC02 ،بطول 2771م
باإلضافة ألعمال خدمات شبكات الري والزراعة  ،واملياه وإنارة الشوارع ،نظام
التحكم املروري ،أعمال الكهرباء والهاتف.
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قطاع شئون هندسة املشاريع اإلنشائية

ينقسم قطاع هندسة املشاريع االنشائية إل��ى خمس إدارات وه��ي :إدارة
املستشارين ,إدارة التنفيذ للمشاريع اخلاصة ,إدارة التصميم ,إدارة التنفيذ
التقليدية وإدارة التخطيط واملتابعة .حيث تتولى إدارة املستشارين دراسة
وتخطيط املشاريع ذات الطابع اخلاص مع املكاتب الهندسية العاملية بالتضامن
مع املكاتب احمللية ,ومتابعه مراحل تصميمها ,وتقوم إدارة التنفيذ للمشاريع
اخلاصة باإلشراف على أعمال تنفيذ املشروع مع املكاتب االستشارية العاملية,
أم��ا إدارة التصميم فمعنية بتصميم املشاريع الصغيرة والتقليدية والعامة
املختلفة من مدارس ومساجد ومستوصفات ومراكز ضواحي وغيرها .وتقوم
إدارة التنفيذ للمشاريع اإلنشائية باإلشراف على تنفيذ مشاريع إدارة التصميم.
أما إدارة التخطيط واملتابعه فتقوم بالتخطيط والتنسيق واملتابعة واحملاسبة.
 -مستشفى الشيخ جابر االحمد الصباح :

يقع هذا املشروع في منطقة اإلستعالمات احلكوميه بجنوب السرة على
مساحة قدرها  225.000مترا مربعاً  ،ويخدم املستشفى مختلف التخصصات
الطبية والعالجية بسعة  920سريرا ملختلف األجنحة و  90سريرا للعناية
املركزة.
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 -مشروع املقر الرئيسي ملبنى ديوان عام وزارة التربية

يستلهم املقر الرئيسي ملبنى وزارة التربية فكرة تصميمه من "البوم"هي سفينة
شراعية من اخلليج العربي يقع املقر الرئيسي ملبنى ديوان عام وزارة التربية في
منطقة االستعالمات احلكومية بجنوب السرة يتألف مبنى مقر وزارة التربية
من مبنيني مقوسني من الزجاج و املعدن املشكل يرتكزان على قاعدة مكسوة
باحلجر من طابقني .وقد مت اختيار مواد البناء املكونة من الزجاج و املعادن و
احلجر نظرا لروعة منظرها واستمرارية صالدتها و قوة حتملها .يتميز املبنيان
باختالف ارتفاعها فاملبنى األول يرتفع إلى  9أدوار ،بينما يتكون اآلخر من 11
دور ،وهما مييالن إلى اخلارج عن القاعدة احلجرية.
قطاع املشاريع الكبرى
مشروع تطوير وتنمية جزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير البحري ميناء
بوبيان سابقا والذي يهدف إلى :

أ -تطوير جزيرة بوبيان لتصبح واجهة بحرية تنافسية وفعالة تعزز مكانة
الكويت كمركز للنشاط االقتصادي اإلقليمي ومحورا رئيسيا للنقل اإلقليمي
كشبكة نقل متعددة الوسائط .
ب -إن�ش��اء ميناء حديث عميق امل�ي��اه الج �ت��ذاب وخ��دم��ة صناعة الشحن
باحلاويات يكون محورا لنظام النقل اإلقليمي في املنطقة والذي سيدعم خطط
الكويت إلنشاء املركز االقتصادي املبادر املتوسع واملتنوع .
ت -تأسيس مجتمع سكني داخل اجلزيرة
ث -زيادة املنتجعات ومناطق االستجمام والترفيه في الكويت
ج -حماية مصادر الكويت البيئية واحملافظة عليها .
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وزارة الكهرباء واملاء

قامت وزارة الكهرباء وامل��اء خالل الفصل التشريعي الرابع عشر بإجناز
العديد من املشاريع لتلبية إحتياجات البالد من الطاقة الكهربائية واملياه  ،و
العمل على إيصال هاتني اخلدمتني إلى املناطق اإلسكانية اجلديدة واملشاريع
التنموية مبا يحقق أهداف اخلطة اإلمنائية للدولة  .كما أولت الوزارة أولوية
قصوى لإلرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني وتبسيط اإلجراءات
وسرعة إجن��ازه��ا .وفيما يلي بعض املشاريع الرئيسية التي قامت الوزارة
بإجنازها وكذلك املشاريع املستقبلية التي يتم العمل على تنفيذها :
أوال :املشاريع املنجزة :

 -1قامت الوزارة بزيادة القدرة الكهربائية للمحطات بنسبة  %20بإضافة 2930
ميجاوات لقدرة احملطات  ،كما مت زيادة القدرة اإلنتاجية حملطات حتلية
املياه بنسبة  %27بإضافة  130مليون جالون إمبراطوري يومياً  .وفيما
يلي املشاريع التي مت إجنازها -:
•تعزيز ق��درة محطة الصبية بإضافة وح��دات غازية جديدة بطاقة 500
ميجاوات.
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•تعزيز قدرة محطة الزور اجلنوبية بإضافة وحدات غازية جديدة بطاقة
 500ميجاوات .
•إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في محطة الزور اجلنوبية
 30مليون جالون إمبراطوري يومياً.
•تشغيل أول محطة تُنشأ وتدار من قبل القطاع اخلاص شركة شمال الزور
املساهمة وال�ت��ي مت إنشاؤها بنظام امل��زود املستقل IWPPوف�ق�اً لقانون
 2010/39وذلك بطاقة كهربائية قدرها  1560ميجاوات و  100مليون
جالون إمبراطوري يومياً من املياه .
 -2زيادة املخزون اإلستراتيجي للبالد من املياه العذبة من خالل إنشاء خزانات
أرضية جديدة بسعة  400مليون جالون ليرتفع مخزون املياه من 3800
إلى  4200مليون جالون إمبراطوري.
 -3زي��ادة سعة شبكة املياه لنقل املزيد من املياه من محطات التحلية إلى
املستهلكني ورفع كفاءة التوزيع من خالل إنشاء مجمع مياه ميناء عبدالله
الذي يعتبر من أكبر املجمعات في املنطقة وال��ذي تبلغ طاقته التوزيعية
حوالي  420مليون جالون من املياه يومياً .
 -4زيادة سعة وقدرة شبكات نقل و توزيع الطاقة الكهربائية ملواكبة إنشاء املدن
اإلسكانية اجلديدة واملشاريع التنموية الكبرى  ،وقد مت خالل هذه الفترة
إيصال التيار الكهربائي واملياه للمناطق اإلسكانية التالية:مدينة صباح
األحمد  -مناطق املسيلة والفنيطيس وبوفطيرة -مدينة جابر األحمد -
منطقة النسيم  -منطقة شمال غرب الصليبيخات .
 -5إنشاء بوابة إلكترونية إلجن��از معامالت إيصال التيار الكهربائي واملياه
بهدف تبسيط اإلجراءات املتبعة وإختصارها والعمل على سرعة إجنازها
وتقدميها للمستهلكني بكل سهولة ويسر.
 -6مت صدور قانون رقم  20لسنة  2016بشـأن حتديد تعرفة وحدتي الكهـرباء
واملـاء وجاري العمل على إعداد الالئحة التنفيذية للقانون .
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ثانيا  /املشاريع املستقبلية :

تنفيذ مشاريع لتعزيز القدرة الكهربائية حملطة الصبية للقوى الكهربائية
وتقطير املياه بزيادة الطاقة بحدود 1250ميجاوات  ،وذلك من خالل إضافة
وحدات غازية جديدة وحتويل بعض التوربينات الغازية احلالية إلى نظام الدورة
املشتركة .
1 .1تنفيذ مشروع إلنشاء مقطرات في محطة الدوحة لتحلية املياه بطاقة
 60مليون جالون يومياً .
2 .2إنشاء محطات حتويل رئيسية مع املغذيات الالزمة لها إليصال التيار
الكهربائي للمناطق اإلسكانية اجلديدة واملشاريع التنموية (مدينة صباح
السالم اجلامعية ،مستشفى الشيح جابر األحمد ،ميناء مبارك الكبير
وغيرها).
3 .3تنفيذ مشاريع إلنشاء خزانات أرضية للمياه العذبة وقليلة امللوحة.
4 .4توقيع مشروع لتركيب العدادات الذكية للكهرباء واملاء.
5 .5طرح مناقصة إلنشاء محطة النويصيب للقوى الكهربائية وتقطير املياه
املرحلة األولى بطاقة  3000ميجاوات و  75مليون جالون .
6 .6طرح مناقصة لتزويد وتركيب وتشغيل أل��واح كهروضوئية على أسطح
املباني احلكومية
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ثالثا :املتطلبات التشريعية :

تتطلب الفترة املقبلة العمل على إجناز قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء
واملاء ،والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء واملياه لرفع كفاءة اخلدمة
وحتسني األداء وخفض تكلفة اإلن�ت��اج ،باإلضافة إل��ى إتاحة املجال للقطاع
اخلاص للمشاركة في األنشطة املتعلقة بأعمال الكهرباء واملاء.
الندوات

-1ندوة "باإلبداع نتفوق" والتي غطت جوانب االبداع كمفهوم في بيئة العمل
مع االعالمي قيس الشطي ،و كذلك عرض لشخصيات مبدعة مثل املهندس
محمد بوخمسني والسيد فيصل ماجكي ،باإلضافة إلى "كيف تخطط لإلبداع"
مع االستشاري الدكتور صالح العبداجلادر .
 -2ندوة "خلك غير احسبها صح" والتي عقدت في أكتوبر حيث حتدث فيها كل
من املهندسة اقبال الطيار و الدكتور عدنان احلمود و الدكتور أحمد الصحاف
واألستاذة معالي الشهاب في محاور تبريد الضواحي و خطر االستهالك و كود
وزارة الكهرباء واملاء.
 -3ندوة "بيئة افضل حياة افضل" و التي حاضر فيها شخصيات مميزة من
جامعة الكويت ،الهيئة العامة للبيئة ،و معهد الكويت لألبحاث العلمية.
 -4ندوة "بالتدريب نبدع" و التي غطت جوانب مختلفة بأهمية التدريب ودوره
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في زيادة اإلنتاجية و حاضر فيها كل من الدكتور أيوب األيوب ،االستاذ جاسم
حسن ،و املهندس مطلق العتيبي.
 -5ن��دوة شهر فبراير حتت عنوان "بهمتنا عمرناها" و كان موضوعها عن
املجهودات التي مت بذلها في إعادة اإلعمار بعد التحرير بإعادة الكهرباء واملاء
في وزارة الكهرباء وامل��اء و املجهودات اخلفية وراء ذلك كون الندوة تتزامن
بتوقيتها مع احتفاالت االعياد الوطنية .
 -6ن��دوة " بصمة ح��واء " والتي عرضت دور امل��رأة و بصمتها في مجاالت
مختلفة ،ففي محور املرأة القيادية حتدثت الدكتورة معصومة املبارك ،و من
اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية حتدثت السيدة غاده الغامن ،و أما من
وزارة الكهرباء واملاء فمثلتها املهندسة زمزم الركف ،و مبحور العمل التطوعي
املهندسة زينب القراشي ،و كان اختيار املوضوع مرتبط بكون شهر مارس
متزامن مع يوم املرأة و عيد األم.
 -7ندوة "الطاقات املتجدده بني الواقع و الطموح" عقدت في  23مايو و حتدث
فيها كل من الدكتور سالم احلجرف من معهد الكويت لالبحاث العلمية و كذلك
املهندسة دينا النقيب من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و املهندس بدر احلمد
من شركة نفط الكويت و املهندس محمد الشرهان الوكيل املساعد في الوزارة،
و صاحب الندوة معرض للشركات العاملة مبجال الطاقة الشمسية و حفظ
الطاقة.
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وزارة التجارة والصناعة
قطاع وكيل الوزارة
مكتب مكافحة غسيل االموال:

•مت تنظيم وإقامة املؤمتر السنوي السادس (ساهم معنا في مكافحة عمليات
غسل األموال ومتويل اإلرهاب) في مارس .2015
•مت تشكيل فرق العمل التالية :شرح التوصيات الدولية األربعني اخلاصة
مبجموعة العمل املالي - FATFحتليل التوصيات األربعني اخلاصة مبجموعة
العمل املالي وكيفية تطبيقها على أقسام اإلدارة  -فريق وضع معايير ومهام
مراقب اإللتزام  -فريق شرح القانون رقم 106لسنة  2013بشأن مكافحة
عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ادارة التموين

•بلغت قيمة الدعم خالل عام 2015حوالي 243مليون د.ك ،في مقابل259
مليون د.ك ل�ع��ام ،2014ويتضح ح��دوث انخفاض لقيمة الدعم املنصرف
خالل عام  2015مقارنة بالعام املاضي ،والذي يقدر بحوالي .%6
قطاع الرقابة وحماية املستهلك
الرقابة التجارية

•تلعب م��راك��ز ال���وزارة اخل��ارج�ي��ة دوراً ه��ام�اً ف��ي مراقبة ق��وان�ين التجارة
باإلضافة إلى تقدمي بعض اخلدمات الفورية مثل فحص الذهب (سوق
الذهب املركزي ومطار الكويت الدولي) وبحث شكاوى املستهلكني واتخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة عند ضبط املخالفات.
•الكشف عن 140منشأة متهيداً لتجديد تراخيصها مقابل  127لعام ،2014
وذلك بارتفاع قدر بحوالي  %10بلغ عدد محاضر الضبط املرسلة للوزارة
 1028محضراً خالل  2015مقابل  1906محضراً في العام املاضي ،وذلك
بانخفاض واضح قدر بحوالي .%46
•ح��ررت امل��راك��ز اخل��ارج�ي��ة ه��ذا ال�ع��ام  119مخالفة للمنشآت التجارية
املخالفة
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•بلغ عدد البطاقات التموينية التي مت إصدارها في  11282-2015بطاقة
بينما البطاقات التموينية الصادرة (بدل فاقد لهذا العام فقد بلغت 266
بطاقة) ،كما قامت املراكز بإضافة 76085شخصاً في البطاقة التموينية
في 2015م.
•بلغ عدد املراجعني لفحص الذهب في عام )1723( 2015مراجعاً.
حماية املستهلك

•تعتبر حماية املستهلك من اجلهات الرقابية الفعالة في عملية حماية أفراد
املجتمع من أي استغالل ومكافحة الغش مبا يضمن سالمة معامالتهم عند
شراء احتياجاتهم من السلع واخلدمات التي يتعاملون بها وحتسني الوضع
الفكري لديهم من خالل التوعية ،وضمان حق العاملني في القطاع التجاري
مبا يكفل لألنشطة التجارية ممارسة احلرية واملنافسة الشريفة فيما بينهم
وفي ضوء هذا تتحدد مسئولية وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية
املستهلك ،في القوانني التي تختص هذه اإلدارة بتنفيذها.
––القانون رق��م 2لسنة 1995والقوانني املعدلة له بشأن البيع باألسعار
املخفضة.
––القانون رق��م 20لسنة 1976والقوانني املعدلة له بشأن قمع الغش في
املعامالت التجارية.
––القانون رق��م 10لسنة 1979والقوانني املعدلة له بشأن اإلش��راف على
اإلجتار بالسلع وحتديد أسعار بعضها.
––املرسوم رقم 23لسنة 1980بشأن اإلشراف والرقابة على املعادن واألحجار
ذات القيمة.
––ومن واقع حرص الوزارة على حماية املستهلك من أية حالة من حاالت
ال �غ��ش ،وللمحافظة على املصلحة ال�ع��ام��ة فقد ص��در القرار()368
لسنة 1988بتشكيل جلنة تقوم بدراسة قوانني حماية املستهلك لبيان
أوجه القصور أو مشاكل التطبيق واقتراح احللول املالئمة للتغلب عليها،
وقد قامت اللجنة خالل ع��ام 1989مبراجعة كل القوانني املشار إليها
أعاله ،وقدمت مقترحاتها بالتعديالت املطلوبة على هذه القوانني.
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قطاع الشركات والتراخيص التجارية
التراخيص التجارية لالفراد

•مت إصدار( )5674ترخيصاً جتارياً لألفراد خالل عام  2015موزعة على15
قطاعاً اقتصادياً ،بلغ ع��دد طلبات التأسيس للشركات ذات املسؤولية
احملدودة ،تضامنية ،توصية بسيطة املقدمة إلدارة شركات األشخاص خالل
عام  )4055( 2015طلب ،وبلغت عـدد طلبـات الفروع خالل عام 2015
( )1962طلب.
الشركات املساهمة

•إرتفعت أع��داد التراخيص الصادرة خالل عام  ،2015حيث بلغ إجمالي
التراخيص للشركات الرئيسية  17رخ�ص��ة ،كما بلغ إج�م��ال��ي شركات
الفروع 83رخصة.
التـ ــأم ــني

•مت حتصيل رسوم اإلشراف والرقابة على نشاط الشركات ووكالء التأمني
العاملة في س��وق التأمني الكويتي لسنة  2014والتي بلغت مبلغ وقدره
( 1,802,235.079د.ك) .كما مت حتصيل رسوم إصدار وجتديد شركات
ووكالء التأمني باإلضافة إلى تراخيص املهن التأمينية املساعدة وقد بلغت
مبلغ وقدره ( 7,791د.ك) ،وعليه فإن إجمالي إيرادات إدارة التأمني لعام
 2015قد بلغت ( 1884588.891د.ك).
السجل التجاري

•يعتبر السجل التجاري الوعاء التوثيقي للنشاط التجاري في الدولة وهو
سند قانوني يعتد به في املعامالت وخاصة القانونية منها حيث بلغ عدد
الشركات الرئيسية التي مت قيدها خالل عام  )7589( 2015شركة.
•الوكاالت التجارية
•يعتبر تنامي عدد الوكاالت التجارية في دولة ما دلي ً
ال ومؤشراً على االستقرار
السياسي واالقتصادي وبالتالي احتمال النمو واالزدهار االقتصادي .وقد
بلغت أعداد معامالت الوكاالت التجارية من طلبات تسجيل ،جتديد ،تعديل،
إلغاء ،بدل فاقد ،الرد على الكتب 5164معاملة خالل عام .2015
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•تراخيص االستيراد العام واملؤقت

•قامت الوزارة خالل عام  2015بإصدار( )1816ترخيصاً جديداً لإلستيراد
ال �ع��ام مبختلف ان��واع��ه س��واء ل�لأف��راد أو ش��رك��ات األش �خ��اص وشركات
األموال.
•كما قامت ال��وزارة خالل عام  2015ب��إص��دار( )6431ترخيصاً عاماً في
مجال تراخيص اإلستيراد املؤقتة ،أما بالنسبة لتراخيص اإلستيراد العام
اجلديدة واملجددة فقد كان عددها ( )11913ترخيصاً.

قطاع الفنية وتنمية التجارة
املعادن الثمينة

•انخفضت كمية الذهب املدموغة خالل عام  2015بنسبة قدرت بحوالي
 %10حيث بلغ وزنها 21990.697كجم  ،أما بالنسبة لكميات الفضة فقد
انخفضت خ�لال ع��ام 2015بنسبة ملحوظة بلغت حوالي  %40حيث بلغ
وزنها 1487.354كجم - .وبالنسبة لكميات األحجار ذات القيمة التي مت
فحصها وتقييمها فقد كان عددها  2104قطعة.
ادارة العقار

•مت اصدار  160رخصة سمسرة عقار وجتديد حوالي  371رخصة والغاء
 25رخصة سمسره في عام  2015كما مت اصدار  2معاملة مقيمي العقار
للشركات وجتديد  14مقيمي عقار لالفراد و  3للشركات .
•مت اقامة  27معرض عقاري خالل عام . 2015
قطاع املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية
ادارة املنظمات العاملية

•املشاركة في اإلجتماع الـ  38للجنة منظمة التجارة العاملية الذي عقد في
دولة قطر بشكل فعال حيث أخذ املشاركون برأي دولة الكويت حول اإلخطار
اخلاص بدليل إجراءات سالمة األغذية املستوردة والذي يفيد بضرورة قيام
كل من دولة الكويت ومملكة البحرين باإلخطار بشكل منفرد للجنة تدابير
الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العاملية.
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•مخاطبة وزارة اخلارجية للتصديق على اتفاقية تيسير التجارة.
•استكمال ج��دول املقارنة الشامل ملطالب ال��دول األق��ل من��وا واإللتزامات
والتشريعات والتسهيالت احلالية في دول املجلس واملعد من قبل األمانة
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،وتعبئة اجلزء اخلاص بدولة
الكويت بناء على توصية جلنة منظمة التجارة العاملية.
•كما قامت باعداد الكتب واملذكرات املختلفة واخلاصة باملؤمترات وعقد
ورش عمل في مجال التعاون املالي واالقتصادي وحضور العديد من البرامج
التدريبية واملشاركة في حضور االجتماعات.
قسم امللكية الفكرية

•قامت مبتابعة جلنة حماية امللكية الفكرية واللجنة التنسيقية حلماية امللكية
الفكرية وجلنة امللكية الفكرية التابعة لالمانة العامة لدول مجلس التعاون
اخلليجي .
•العمل على اإلع��داد لإلنضمام إلى اإلتفاقيات الدولية اخلاصة بامللكية
الفكرية التالية :اتفاقية لشبونه -بروتوكول  - TRIPSاتفاقية معاهدة براءة
اإلختراع .PCT
•تنظيم إقامة ورش عمل بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية .WIP
•اإلتفاق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية  WIPOعلى موعد لتركيب
البرامج اخلاصة بالعالمات التجارية وب��راءات اإلخ�ت��راع وفقا للمعايير
الدولية وتدريب الكوادر الفنية على استخدامها.
ادارة العالمات التجارية

•حيث بلغت أعداد املعامالت ( )60264معاملة خالل عام2105م.
ادارة العالقات الدولية
مراقبة الوطن العربي

•املشاركة في العديد من املؤمترات والفعاليات واملعارض واالجتماعات مع
العديد من الدول مثل الهند واليابان وبريطانيا وروسيا
مراقبة شؤؤن اخلليج

•املشاركة في االجتماعات رقم  71 ، 70 ، 69 ، 68للجنة االحتاد اجلمركي
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لدول مجلس التعاون اخلليجي في الرياض.
•املشاركة في االجتماعات للجنة التعاون التجاري ل��دول مجلس التعاون
اخلليجي .
املعـ ــارض

•تعتبر املعارض نافذة البائع واملنتج لبضاعته وإنتاجه لدى املستهلك أياً
ك��ان موقعه داخ��ل أو خ��ارج ال�ب�لاد .وق��د نشطت ال ��وزارة في ه��ذا املجال
فوافقت على إق��ام��ة 169معرضا خالل ع��ام .2015توزعت على معارض
داخل الكويت وأخرى خارج الكويت .كان من نصيب املعارض اخلارجية ()7
معارض والباقي كان من نصيب املعارض الداخلية ( )113معرضا خاصا
( )49معرضا داخليا  -أرض املعارض مشرف.
قسم تنمية الصادرات

•بلغت جملة صادرات الكويت إلى دول العالم خالل عام 2015من املنتجات
كويتية املنشأ حوالي 143مليون د.ك ،بلغ نصيب ال��دول العربية والدول
األجنبية  % 50لكل منهما من إجمالي الصادرات ،هذا ويالحظ حدوث
انخفاض ملحوظ لصادرات هذا العام بنسبة تقدر بحوالي  %56مقارنة
بالعام املاضي.
قطاع الدعم الفني والتخطيط
التطوير االداري والتدريب

•اجمالي ع��دد ال ��دورات واملتدربني في ع��ام 2015ح��وال��ي  332دورة في
مختلف البرامج والتخصصات ذات العالقة بطبيعة عمل الوزارة حيث قام
 1230موظف ومسئول باملشاركة واحلضور لهذه الدورات ملختلف قطاعات
الوزارة .
التخطيط والبحوث

•تقوم إدارة التخطيط والبحوث باإلشراف على إعداد الدراسات والبحوث
املتعلقة بتنمية التجارة ،وإع��داد اخلطط قصيرة وطويلة األجل والبرامج
التنفيذية لها واملتعلقة بتحقيق أهداف ال��وزارة ومتابعة تطبيقها ،وتوفير
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البيانات اإلحصائية ذات العالقة بالنشاط التجاري بالتعاون مع مصادر
املعلومات املختلفة،وفيما يلي عرضا موجزا عن إجن��ازات اإلدارة لعام
:2015
––إصدار مؤشرات وزارة التجارة والصناعة.2015-2011
––إصدار مشروع قياس األدارة املؤسسي لعام .2014
––إصدار النشرات اإلحصائية ربع السنوية.
––العمل على اعداد دراسة بعنوان َالنشأه التاريخية لوزارة التجارة والصناعة
وفقا ملراسم تشكيلها بدولة الكويت  /17يناير.2015 – 1962/
––إعداد خطة التنمية للسنة املالية .2016/2015
––حضور إجتماعات فريق العمل اخلاصة مبتابعة مشاريع خطة التنمية
.2016/2015
––إعداد خطة التنمية للسنة املالية .2016/2015
––إعداد خطة التنمية للسنة املالية  2018/2017وربط املشروعات باملؤشرات
التنافسية التي وضعت من قبل األمانة العامة للتخطيط.
––اعداد رد على مالحظات ديوان احملاسبة خلطة التنمية .2015/2014
––حضور إجتماعات جلنة دعم وتعزيز الشفافية لتحقيق مدركات االصالح.
––مت إدخال بيانات متابعة خطة التنمية في النظام اآللي التابع لألمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
––مت إع��داد التقرير املوجز خلطة التنمية 2016/2015رب� ��ع سنوي بشكل
دوري.
––مت إعداد وإرسال التقرير لديوان احملاسبة بشكل دوري.
––مت اعداد املوقف التنفيذي للمشروعات القائمة لوزارة التجارة ومشروعاتها
املستقبلية في اخلطة اإلمنائية. 2020/2019 – 2016/2015
––مت إعداد تقرير عن املوقف التنفيذي واألثر املتوقع للمتطلبات التشريعية.
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2015 - 2014
وزارة النفط

< مصنع شركة ايكويت

ً
أوال :إجنازات وأنشطة برنامج الشئون اإلدارية واملالية منها :
إدارة الشئون اإلدارية:

––نظام حفظ واسترجاع الوثائق آليا لدى قسم امللفات ,ال��وارد ,الصادر,
السجل العام
––وضع الـبرنـامج ودورات التأهيل والتدريب محلية – خارجية .
––تفعيل دورات الصحة والسالمة والبيئة – مؤسسة البترول الكويتية .
––اع ��داد ج��واز تدريبي يساهم ف��ي حفظ وت��دوي��ن ك��اف��ة األنشطة احمللية
واخلارجية التي يشارك فيها موظفي الوزارة.
––استخدام نظام التراسل االلكتروني لتسهيل التواصل بني ال��وزارة وديوان
اخلدمة املدنية باستخراج وادخال البيانات آلياً عن طريق احلاسب اآللي.
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––حتديث برنامج  Call Managerواخلاص بنظام االتصال
كما مت رفع سرعه شبكة االنترنت .

IP- Telephony

إدارة الوثائق واملعلومات النفطية :

•االستمرار في تنمية مصادر املكتبة من كتب ودراسات ودوريات الكترونية
متخصصة في مجال القطاع النفطي ،وتقدمي خدمة البحث املوضوعي
واإلرش ��اد املرجعي الببليوغرافي ونظام اإلع��ارة اآلل��ي اخل��اص باملكتبة
اإللكترونية والتي تشمل على بيانات عدد  4671كتاب و 7807دراسة.
ثاني ًا :اجنازات برنامج الشئون الفنية منها :
ادارة االستكشاف والتطوير

–– اإلش� ��راف ع�ل��ى األن�ش�ط��ة االستكشافية للقطاع النفطي كاملسوحات
اجليولوجية واجليوفيزيائية واحلفر االستكشافي والتحديدي وتقييمها
وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.
–– متابعة تطبيق لوائح قانون احملافظة على مصادر الثروة البترولية فيما
يتعلق بالعمليات اجليولوجية واجليوفيزيائية.
–– القيام بزيارات ميدانية ملواقع اآلبار االستكشافية والتحديدية الستطالع
مدى تعارضها مع املنشآت السطحية.
–– دراسة وتقييم أوراق العمل الفنية اخلاصة مبجالي اجليولوجيا واجليوفيزياء
التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة باملؤمترات العاملية وإعطاء
املوافقة الالزمة لها.
–– اإلشراف على أداء املكامن وتطويرها مبا يضمن أقصى استخراج اقتصادي
للنفط وال �غ��از وف��ق األس��ال�ي��ب العلمية السليمة املبنية على الدراسات
املكمنية.
–– متابعة وتقييم الدراسات املكمنية واخلطط املتعلقة بتطوير املكامن النفطية
لزيادة معدالت اإلنتاج واالحتياطيات النفطية.
–– اإلشراف على األنشطة التطويرية لقطاع النفط والغاز كاملسوحات اجلوفية
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لقياس الضغط املكمني واختبارات تدفق اآلبار باإلضافة إلى متابعة برامج
التسجيل الكهربائي وبالتالي تقييم أداء املكامن وإعداد التقارير اخلاصة
بذلك .

ادارة احلفر واالنتاج -:

––متابعة جميع عمليات احلفر واالحتياطات املتخذة الالزمة لالحتفاظ باآلبار
حتت السيطرة في جميع األوق��ات لضمان احلصول على عمليات حفر
واجناز آمنة وسليمة ,واملساهمة في مكافحة التلوث السطحي واجلوفي.
––دراسة التقارير النهائية لعمليات حفر وإصالح اآلبار وتقييم نتائج اختباراتها
األولية.
––دراس��ة برامج إصالح اآلب��ار احملفورة رأسيا والتي يراد حتويلها إلى آبار
أفقية.
––إعداد التقارير اليومية والشهرية والدورية اخلاصة بإنتاج الشركات النفطية
من النفط اخلام والغازات واملياه املصاحبة خـالل الفتـرة مـن  1ينـايـر 2015
حتـى  31ديسمبـر  2015حلقـول جنـوب وشـرق الكـويت  ،وحقول شمال
وغـرب الكـويت مبا فيها مـرافق اإلنتـاج املبكـر ومراكز التجميع ومحطات
تعزيز الغاز  ،كما تشمل التقارير إنتاج الشركة الكويتية لنفط اخلليج مبا
فيها مناطق العمليات املشتركة البرية والبحرية .
––دراسة اخلطط التشغيلية املستقبلية واملشروعات الرأسمالية فيما يتعلق
مبرافق وعمليات اإلنتاج الواردة بامليزانيات الرأسمالية والتشغيلية السنوية
للشركات النفطية وتقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك املشروعات وإبداء
الرأي الفني فيها.
––اإلش��راف امليداني على مرافق اإلنتاج وشبكات أنابيب نقل النفط والغاز
الطبيعي من اآلبار وحتى مراكز التجميع.
––القيام بالزيارات امليدانية ملتابعة املشاريع اخلاصة بعمليات اإلنتاج ومعاجلة
النفط املبتل وإزال��ة املاء واألم�لاح  ،وتتمثل أهم الزيارات لهذا العام الى
مركز اإلنتاج املبكر رقم  16اجلديد بغرب الكويت .
201

5/8/18 9:39:25 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 201

ادارة التصنيع :

<حظيرة خزانات النفط اخلام باألحمدي

– املتابعة اليومية والشهرية لطاقات مصافي التكرير ومصنع إسالة الغاز
ومعدالت اإلنتاج للوحدات العاملة والتي من خاللها يتم إع��داد التقارير
السنوية مبساعدة برامج احلاسب اآللي.
– دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة البترول الوطنية ومتابعة تقدم سير
العمل باملشاريع اخلاصة بالتكرير واملعاجلة للمنتجات البترولية باإلضافة
إلى املشاريع املتعلقة مبرافق النقل والتخزين لشركة نفط الكويت وشركة
ناقالت النفط الكويتية وللشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقودكافكو.
– املتابعة والتنسيق خلطة ال�ط��وارئ اإلقليمية للمنتجات البترولية لدولة
الكويت.
– املشاركة بالندوات وامل��ؤمت��رات وال ��دورات الفنية التخصصية الداخلية
واخلارجية وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية .
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––إعداد التقارير الشهرية والتي فيها متابعة إنتاج شركة صناعات الكيماويات
البترولية واملصانع التابعة لها وتقدم سير العمل في املشاريع التابعة للشركة
والتي تكون قيد اإلنشاء وكذلك املشاريع االستراتيجية .
––االجتماع مع ممثلي الشركة للتنسيق واالستفسار في حالة وج��ود بعض
ال�ت�س��اؤالت ع��ن التقارير الشهرية لتحقيق أقصى درج ��ات التكامل مع
الشركات النفطية .
––متابعة تطبيق قانون ولوائح احملافظة على مصادر الثروة البترولية مع
شركة صناعات الكيماويات البترولية من أجل حتقيق االستغالل األمثل
ملصادر الثروة البترولية في البالد .
––تتابع اإلدارة إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في جمهورية الصني
الشعبية مع شركة البترول الوطنية العاملية  Kpiوشركة صناعة كيماويات
البترولية  picسينوبك وتوتال وأهم تطورات املشروع.
ثالث ًا :اجنازات برنامج الشؤون االقتصادية منها:
ادارة التخطيط والعالقات الدولية :

––إب��راز املكانة الدولة لدولة الكويت وتقوية دوره��ا في املنظمات والهيئات
اإلقليمية والدولية ذات العالقة باملجال النفطي مثل األوب��ك ،األوابك،
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،ومنظمات األمم املتحدة في مجاالت
النفط والطاقة.
––معاونة املجلس األعلى للبترول في املهام التي يتوالها واإلشراف على تنفيذ
قراراته.
––توثيق التعاون والتنسيق مع املؤسسات والهيئات احلكومية والبرملانية
والقطاع اخل��اص في الشئون ذات العالقة بالثروة والصناعة النفطية،
لالرتقاء بالعمل وتبادل املعلومات وعمل الدراسات والبحوث املتخصصة
لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة.
––املساهمة في عقد الندوات واملؤمترات املتخصصة في النفط والطاقة.
ادارة بحوث الطاقة :

––التنسيق مع اإلدارات املعنية في القطاع النفطي بشأن تأمني احتياجات
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السوق احمللي من املشتقات البترولية والغاز واقتراح سياساتها التسعيرية.
––إتباع سياسات إنتاجية و تسعيرية مدروسة ومتزنة ضمن منظمة األوبك
وبالتعاون مع دولها األعضاء  ،للحفاظ على استقرار أسواق النفط العاملية،
و الوضع التنافسي للنفط كمصدر من مصادر الطاقة العاملية الرئيسية .
––تزويد اجلهات احلكومية واخلارجية ببيانات النفط والغاز احمللية.
––إعداد تقديرات أسعار النفط واإلنتاج في املدى القصير واملتوسط ألغراض
امليزانية العامة للدولة .
ادارة احلسابات النفطية :

––تطبيق الرقابة املالية على إيرادات النفط اخلام والغاز الطبيعي الناجتة عن
الكميات املباعة إلى مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات الدولة 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 واإلش��راف على عمليات قياس النفط اخل��ام للتأكد من
حجم الكميات املنتجة واملصدرة واالبالغ عن التسرب ،وتفعيل الرقابة على
أنشطة القطاع النفطي في قياس النفط واإلشراف على تأمني السالمة.
ادارة التحليل املالي والتدقيق:

––دراسة وحتليل اخلطط والتقارير املالية واملوازنات التشغيلية والرأسمالية
ألنشطة القطاع النفطي والشركات املنبثقة عن منظمة األقطار العربية
املصدرة للبترول ،وذلك إلبداء الرأي املالي بشأنها.
––تدقيق البيانات التي يتم إعدادها لفترة معينة وفقا لسياسات محاسبية
خصوصا الشركات الوطنية ذات املصروفات املسترة.
––مراجعة وحتليل املصاريف الرأسمالية واإليرادية في املنظمات البترولية
الدوليةأوبك ،أوابك بغية معاونة متخذي القرار بالوزارة فيما يخص حصة
الدولة في هذه املنظمات.
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رابع ًا :اجنازات برنامج شئون الرقابة و االعالم البترولي منها :
ادارة االعالم البترولي والعالقات العامة :
––الردود إلكترونيا على اإلمييل اخلاص باملوقع  ، alnaft@moo.gov.kwوهاتفيا وعن
طريق الفاكس على استفسارات وأسئلة الباحثني واملهتمني والطلبة.

––مت استحداث حساب في مواقع التواصل االجتماعي تويتر وانستغرام حتت
اسم .moo_kw
––ندوة "الطعام الصحي في رمضان" . 2015/6/16

––ن��دوة "كيف تتلذذ برمضان"  2015/6/23ون��دوة "كيفية اغتنام العشر
األواخر" . 2015/6/30
––احللقة النقاشية "السوق البترولية الواقع و املستقبل" . 2015/5/18
––احللقة النقاشية "اتفاقية تغيير املناخ" . 2015/11/3

––برنامج "استضافتكم حلوار مع النفط" . 2015/9/16

––استقبال الوفد الروسي  2015 /3/19 -17واستقبال الـوفــد اإلمـــاراتي
. 2015/11/30 – 28

––عمل مسابقة مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية من  4يناير  4 -فبراير2015
ادارة البيئة والسالمة :

––إعداد مذكرة ملوازنة الشركات النفطية للبرامج الرأسمالية للسنة املالية
.2017-2016
––التحقيق في احلوادث اخلاصة بشركة البترول الوطنية الكويتية و متابعتها
و كتابة التقارير اخلاصة بها .
––دراسة البيانات اخلاصة بانبعاثات شركة نفط اخلليج.

––اعداد تقرير عن دور وزارة النفط في املجال البيئي خالل الفترة من عام
 2015-2010إلدراج��ه في التقرير اخل��اص للوضع البيئي بدولة الكويت
للفترة  2015-2010والذي سيصدر عن الهيئة العامة للبيئة.
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––املشاركة في مشروع "بناء اإلطار التنظيمي لإلدارة البيئية املتكاملة" والذي
تنظمه الهيئة العامة للبيئة لتدريب قطاعات الدولة املختلفة.
––متت املشاركة في اللجان و فرق العمل املختلفة املتعلقة مبهام مراقبة البيئة
منها:
•اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ  -جلنة تأهيل مواقع ردم النفايات -
اللجنة الوطنية ملواجهة التلوث البحري و مكافحتها  -جلنة التلوث في
املناطق السكنية
•بعض املؤمترات التي مت املشاركة بهامؤمتر االجتاهات احلديثة في إدارة
املشاريع -املؤمتر الوزاري للتعاون الدولي لتنحية الكربون  -مؤمتر قرار
 مؤمتر ومعرض الكويت الدولي لتكنولوجيا النانو -املشاركة في مؤمتروورش��ة عمل الطاقات املتجددة السادس  - MENARECاملشاركة في
ورشة عمل "نظام تقييم املردود البيئي واالجتماعي في دولة الكويت"-
املشاركة في تنظيم عمل امللتقى اخلليجي التاسع عشر "احللول الذكية
ملدن املستقبل" -املشاركة في ورشة عمل "يوم األرض".
• قامت مراقبة أمن وسالمة املنشآت النفطية مبزاولة مهامها باإلشراف
على تأمني وسالمة املرافق والعمليات البترولية هذا وقد مت خالل عام
 2015معاينة  68حادث نفطي .
•التفتيش امليداني على مرافق وعمليات الصناعة النفطية فيما يتعلق بأمن
وسالمة املنشآت النفطية والتحقق عن مدى التزام الشركات النفطية
بتطبيق لوائح احملافظة على مصادر الثروة البترولية .
•دراسة وحتليل امليزانيات التقديرية للشركات النفطية فيما يتعلق بأمن
وسالمة املنشآت النفطية .
•تقييم الدراسات واالوراق الفنية التي ترد من قبل اجلهات املختلفة ووضع
التوصيات بشأنها .
•ح �ض��ور اح �ت �ف��ال �ي��ة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول وش��رك��ات �ه��ا ب��إط �ف��اء آخ���ر بئر
2015/11/5
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•حضور مؤمتر كيوتو العاملي للمهندسني لالبتكار في اليابان.

•املشاركة في امللتقى الثالث والعشرون ألساسيات النفط والغاز التابعة
ملنظمة األقطار العربية املصدرة للنفط (أوابك).
إدارة شئون املناقصات والتفتيش امليداني:

•املشاركة في العديد من اللجان الدائمة مثل :جلنة مناقصات العمليات
املشتركة اخلفجي -جلنة مناقصات العمليات املشتركة (الوفرة)  -املشاركة
في االجتماعات النصف سنوية للجنة مناقصات العمليات املشتركة (الوفرة)
 التنسيق بني جلنة املشتريات بوزارة النفط و جلنة املناقصات املركزية.• متابعة تنفيذ العقود و اوامر الشراء اخلاصة بالشركات البترولية و التأكد
من سالمة أداء كل من الطرفني املتعاقدين

•متابعه اإلخ�ط��ارات اخلاصه باملشاريع املستثناة مبوافقة وزي��ر النفط و
االخطارات التي ترد إلى الوزارة من الشركات البترولية حسب املادتني 3و6
من قرار املجلس األعلى للبترول.
•العمــل على التنسيق مع برنامج قطاع نظم املعلومات حلفظ و ترتيب و
تبويب و تصنيف جميع الوثائق املتعلقة بعمل اإلدارة .
•تشجيع املؤسسات والشركات احمللية بالدخول في مناقصات الشركات
البترولية و توجيهها الستخدام املنتج احمللي قدر اإلمكان.
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وزارة املواصالت

< مشروع االلياف الضوئية "الفايبر"

––يعتبر مشروع االلياف الضوئية فايبر-أوبتكس من اهم املشاريع التنموية
واحليوية التي تشرف عليها وزارة املواصالت بل يعد من اكبر مشاريع الدولة
ملا له من اهمية بالغة في تطوير مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في
البالد ونقلها ملراحل متطورة توفر البنية التحتية املناسبة والالزمة لتطوير
العديد من املجاالت سواء االقتصادية او التجارية وغيرها والتي تعتمد
اعتمادا اساسيا على شبكات االتصال وشبكات االنترنت .
––تسعى ال��وزارة من خالل هذا املشروع الى تطوير شبكة خطوط الهواتف
االرض �ي��ة وحتويلها م��ن الشبكة النحاسية القدمية ال��ى شبكة االلياف
الضوئية عالية السرعة لالرتقاء بجودة خدمات الهاتف واالنترنت وتوفير
خدمات الكترونية متعددة وتقدمي سرعات عالية للمشتركني من صوت
ونقل معلومات وفيديو تصل الى اكثر من  70ميجابايت الى جانب امكانية
اضافة خدمات حديثة كالبث التلفزيوني الرقمي عالي الوضوح وغيرها من
اخلدمات احلديثة.
املرحلة االولى :

•مت تنفيذها واالنتهاء منها في عام 2010م وشملت  28منطقة و 54الف
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قسيمة وعدد  805قسيمة مت استبدال الشبكة القدمية النحاسية بااللياف
الضوئية .
املرحلة الثانية :

•تخدم حوالي  67.679قسيمة موزعة على  34منطقة سكنية منها  9مناطق
تعمل بالشبكات النحاسية .
•املناطق م��وزع��ة على محافظات اجل �ه��راء  -م�ب��ارك الكبير – حولي –
االحمدي
•تعمل شركة هواوي العاملية حاليا على توصيل التمديدات .
•انتهت الوزارة فعليا من ايصال اخلدمات الهاتفية جلميع قطع منطقة سعد
العبدالله التي تعد من اولى املناطق املدرجة ضمن خطة املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة :

•ال��وزارة بصدد اع��داد كراسة شروط مرجعية الستقدام مكتب استشاري
عاملي عن طريق جلنة البيوت االستشارية بوزارة املالية العداد الدراسات
الالزمة للمرحلة الثالثة .
•ستغطي هذه املرحلة جميع مناطق الكويت املتبقية من املرحلتني االولى
والثانية وستشمل عدد  75منطقة مبا فيها العبدلي والزور وفيلكا  ,وعدد
وحدات سكنية اكثر من  120الف وحدة سكنية .
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املنتدى العاملي الثاني بشأن االتصاالت في حاالت الطوارئ :

•استضافت وزارة املواصالت خالل الفترة من  28-26يناير 2016م املنتدى
العاملي الثاني بشأن االتصاالت في حاالت الطوارئ حتت اشراف وبالتعاون
مع االحتاد الدولي لالتصاالت  ITUوبرعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر املبارك احلمد الصباح  ,ومبشاركة  198دولة عربية واجنبية.
•يهدف املشروع الى اجلمع بني اصحاب املصلحة في تطوير ونشر استخدام
االتصاالت السلكية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتخفيف من حدة
الكوارث  ,وركزت النقاشات على مجاالت التنظيم والسياسة والتكنولوجيا
والتمويل واستخدام تقنية االتصاالت املباشرة لنظم االتصاالت وكل ما من
شأنه انقاذ االرواح .
•شارك في املنتدى وزراء احلكومات ورؤساء الهيئات التنظيمية لالتصاالت
وكبار املديرين التنفيذيني من كيانات القطاع اخلاص ورؤساء وكاالت االمم
املتحدة وممثلو املنظمات غير احلكومية واملنظمات االنسانية واملصارف
االمنائية واملنظمات االقليمية املعنية بادارة الكوارث .
•ومن الداخل شاركت بعض وزارات ومؤسسات الدولة بتقدمي اوراق عمل
خاصة مبجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل املنتدى .
•ضم املعرض املصاحب للمنتدى مشاركات واسعة من قبل وزارات الدولة
واجلهات احلكومية لغرض كل ما يخص االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
•ساهم املنتدى في وضع استراتيجيات واتخاذ تدابير عملية تهدف الى
اعطاء االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات دور رئيسي في ادارة الكوارث مثل
االنذار املبكر " االستجابة والتأهب لالغاثة " .
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وزارة التربية

< حفل تكرمي املعلم

قطاع التنمية التربوية

انطالقا من املهام التي أنيطت بقطاع التنمية التربوية واألنشطة بإداراته
ومراقباته املختلفة ،وامتثاال ملسئولياته اجت��اه املجتمع الكويتي بشكل عام
واملجتمع التربوي على وجه اخلصوص ،قام القطاع بإداراته ومراقباته بالعديد
من الفعاليات ،ونظم الكثير من األنشطة ،وقدم اخلدمات املتنوعة التي تسهم
بشكل فاعل في تنمية مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم العملية والعلمية وصقل
مواهبهم ،في إطار العمل التكاملي مع قطاعات الوزارة األخرى ،كما أسهم في
فعاليات الوزارات ومؤسسات الدولة األخرى من خالل املشاركة في الكثير من
احملافل الوطنية.
أوال :االحتفاالت

 حفل تكرمي املعلم. حفل بلدي الثاني لتكرمي الطلبة الفائقني بسكن طالب املنح الدراسية. االحتفال بكافة األعياد الوطنية والرسمية للدولة. االحتفال باليوبيل الفضي حلرب حترير الكويت /اجليش األمريكي.217
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ثانيا :املشاركات:

 املشاركة بجائرة مكتب التربية العربي للفائقني /قطر. املشاركة في احتفاالت أمير اإلنسانية /تركيا. املشاركة في برنامج إنقاذ احلياة بالتعاون مع وزارة الصحة . امل�ش��ارك��ة ف��ي احلملة القيمية للتسامح ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية اإلصالحاالجتماعي.
 املشاركة مع وزارة الصحة لتطبيق اختبار املصفوفات على املناطق التعليميةالست.
 املشاركة مبعرض الكويت األربعني للكتاب العربي وال��ذي نظمه املجلسالوطني للثقافة والفنون واآلداب املقام بدولة الكويت
 املشاركة في املخيم الكشفي السنوي فبراير 2016 املشاركة في معرض املدارس املختلفة خالل فعالية الكويت نحو .2035ثالثا  :الدورات والتدريبات:

 دورة تدريبية حول أساليب التعامل مع احلاالت السلوكية للباحثات والباحثنياالجتماعيني و النفسيني .
 دورة تدريبية حول كيفية اكتشاف االضطرابات النفسية  /للباحثني والباحثاتالنفسيني باملدارس .
218
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 دورة تدريبية حول التدخل املبكر لالضطرابات النفسية و السلوكية عنداألطفال و املراهقني  /للباحثني و الباحثات النفسيني.
 دورة تدريبية للباحثني النفسيني بوزارة الشئون االجتماعية والعمل  /إدارةاإلرشاد النفسي واالجتماعي على مقياس ستانفورد للذكاء .
 تدريب املوجهني الفنيني للخدمة النفسية على مقياس وكسلر لذكاء األطفالما قبل املدرسة .wppsi
رابعا :البرامج:

––برنامج افتح يا سمسم التعليمي  -برنامج عيال الديرة /ماما أنيسة  -برنامج
مع الطلبة التلفزيوني  -برنامج علمي حول املتحف العلمي وتطبيقه في
املعرض العلمي املتنقل .
خامسا :الرحالت والزيارات:

–– رحلة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية للطلبة الفائقني  -زيارة وفد
مملكة البحرين .
سادسا :اإلصدارات

–– كتيب حول دور الباحث االجتماعي في احلد من املشكالت السلوكية .
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––إص��دار كتاب بعنوان (واق��ع املجموعات املكتبية مبكتبات م��دارس التعليم
العام بدولة الكويت) دراسة ببليومترية
––الدليل السنوي (املكتبات حقائق وأرقام . )5102/4102 - 4102/3102
––واق��ع املجموعات املكتبية مبكتبات م��دارس التعليم العام بدولة الكويت.
«دراسة ببليومترية».
سابعا :الدراسات:

––دراس��ة اضطراب االنتباه وف��رط النشاط مت االنتهاء من اإلط��ار النظري
والدراسات السابقة وتصميم البرنامج اإلرشادي لتطبيقه.
––واقع التعثر الدراسي لدى طالب املرحلة املتوسطة – بدولة الكويت
ثامنا :احللقات النقاشية:

––حتقيق ال�ش��راك��ة املجتمعية م��ع املعهد ال�ع��رب��ي للتخطيط ف��ي الدورات
التدريبية.
––استكمال العمل في احللقة النقاشية "ثقافتي القانونية حتميني".

تاسعا :املسابقات:
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–– مسابقة الروبوت  -مسابقة العروض املسرحية  -مسابقة حتدي القراءة.
عاشرا :الندوات وورش العمل:

–– مواجهة العنف والتطرف  -معا لنواجه العنف  -ذاتي وصعوبات التعلم.
––باإلضافة لعدد كبيرمن الندوات منها :املراهقة ،الدور اإلرشادي لألخصائي
النفسي واالجتماعي ،االكتئاب عند األط�ف��ال ،اض�ط��راب ف��رط النشاط
احلركي ،آداب التحاور وغيرها.
حادي عشر :امللتقيات:

––ملتقى املعينيـن بالوزارة واملناطق التعليمية الهادف للتوعية بدور قسم عالج
احلاالت النفسية املتخصصة.
––ملتقى املعينيـن بالوزارة واملناطق التعليمية الهادف للتوعية بدور قسم عالج
احلاالت النفسية املتخصصة.
ثاني عشر :املشاريع:

––مشروع القيادة الذاتية و مشروع املوظف املثالي .
––مشروع تنفيذ شبكة بيانات للمعلومات الداخلية بني أقسام مراقبة اخلدمات
االجتماعية والنفسية باإلدارة .
––مشروع مكتبة الكترونية خاصة بالقسم.
––مشروع استحداث مدرسة للطلبة املودعون في دار املالحظة االجتماعية.
––مشروع تسجيل طلبة املرحلة املتوسطة احملولون إلى السجن املركزي في
نظام املنازل.
––مشروع اإلدارة اإللكترونية /منطقة حولي التعليمية.
ثالث عشر :التغطيات التلفزيونية واإلعالمية:

––متت تغطية كافة الفعاليات واألنشطة امل��ذك��ورة من قبل إدارة التقنيات
إعالميا وتوثيقها حسب األصول.
––متت تغطية كافة الفعاليات واألنشطة التي تقوم بها القطاعات األخرى في
الوزارة.
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2015 - 2014
وزارة التعليم العالي
مكتب وكيل الوزارة

 1 .1استقبال السفراء من الدول العربية واألجنية لتبادل املصالح التعليمية
املشتركة بينها وبني الوزارة .
2 .2استقبال الطلبة املراجعني من اولياء االم��ور بالرد على استقساراتهم
واالستماع الى شكاويهم .
3 .3قام وكيل ال��وزارة بزيارة بعض ال��دول العربية واالجنبية لالطالع على
اجلامعات املعتمدة واملكاتب الثقافية التابعة لها .
ادارة املعادالت العلمية :

4 .4تكثيف املهمات الرسمية للدول التي تعاني منها االدارة ومشاكل خريجيها
وذلك اليجاد حلول لتلك املشاكل .
5 .5تعيني قانونيني ب��االدارة للبث في ال��رأي القانوني حول الشهادات مبا
تتوافق مع القرارات الوزارية املنظمة بهذا الشان .
ادارة العالقات العامة وخدمة املواطن :

1 .1تنظيم وتسهيل استقبال املراجعني في فترة تسجيل خطة البعثات وتسهيل
اجراءات كبار السن وذوي االعاقة .
2 .2توفير صندوق لالقتراحات ومتابعة وتطبيق نظام التظلمات بسيرفر
الوزارة حلفظ املعلومات .
3 .3الترتيب القامة املهرجانات االكادميية السنوية للمعهدين املسرحي
واملوسيقي.
4 .4املشاركة في عدة معارض تعليمية ارشادية وعمل لقاء تنويري للطلبة
املقبولني في البعثات واستضافة امللحقني الثقافني املعنيني باالمر .
5 .5عمل نشرات يومية متخصصة باخبار الوزارة ومناشدات معالي الوزير.
6 .6نشر اع�لان��ات خاصة بخطط البعثات والوظائف الشاغرة للمكاتب
الثقافية اخلارجية في الصحف احمللية وتنظيم املؤمترات الصحفية .
7 .7اقامة احتفالية بالوزارة مبناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير .
8 .8استقبال السفراء وكبار الشخصيات ملقابلة قياديي الوزارة .
ادارة العالقات الثقافية :

1 .1االجتماعات الداخلية واخلارجية التي قامت بها االدارة
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2 .2االتفاقات والبرامج التنفيذية التي مت التوقيع عليها خالل عامني .
3 .3االع�لان عن خطط املنح الدراسية املقدمة لطلبة دول��ة الكويت للعام
الدراسي  2016-2015م .
4 .4املشاركة في معرض الفرص الدراسية .
5 .5تفعيل استخدام النظام االكادميي وبشكل دوري .
6 .6التواصل الدائم باملكاتب الثقافية لدى سفاراتنا املتواجدة في الدول
املانحة.
ادارة القضايا والتحقيقات :

1 .1تشكيل جلنة لدراسة االحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية .
2 .2متابعة جميع القضايا املرفوعة من الوزارة وضدها ومتابعة االجراءات
القانونية الالزمة نحو تنفيذ االحكام القضائية واجبة النفاذ.
3 .3املشاركة في جلان التحقيق اخلارجية التي متت في املكاتب الثقافية
لندن – الرياض .
4 .4التحقيق في املخالفات املالية املسجلة من قبل ديوان احملاسبة على وزارة
التعليم العالي
ادارة التطوير االداري والتدريب :

1 .1نشر رسائل تثقيفية وبشكل دوري اسبوعي ال��ى جميع ادارات وزارة
التعليم العالي واجلهات التابعة .
2 .2تقييم اداء عمل االدارات بالوزارة في محاولة منها نحو تبسيط اجراءات
العمل بالتعاون مع ادارة تطوير اخلدمة واساليب العمل بديوان اخلدمة
املدنية .
ادارة البعثات :

1 .1قامت االدارة بزيارة املكاتب الثقافية .
2 .2املشاركة في املؤمترات اخلارجية اخلاصة بالطلبة والتعليم .
3 .3اعداد خطة البعثات والعمل على اضافة تخصصات جديدة .
4 .4دراسة احتياجات سوق العمل خلطة التنمية .
5 .5متابعة الطالب الدارسني في اخلارج على نفقة الوزارة ونفقتهم اخلاصة
واجلهات التي تشرف عليها الوزارة .
6 .6زيارة املدارس احلكومية واخلاصة واقامة عرض تفصيلي خلطة البعثات
واالجابة على استفسارات الطلبة .
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وزارة
الشـــئـــون
االجتماعية
والــعــمـل
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2015 - 2014
وزارة الشئون االجتماعية و العمل
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
االحتياجات اخلاصة والعمال وأصحاب األعمال و تنظيم استخدام العمالة
الوافدة ودعم اجلمعيات التعاونية و اجلمعيات األهلية و تقدمي املساعدات
للمستحقني وانشاء مراكز تنمية املجتمع و حدائق األطفال كمؤسسات تربوية
واجتماعية و مراكز اشعاع ثقافي و حضاري في املناطق السكنية .
و فيما يلي أهم اجنازات وزارة الشئون االجتماعية و العمل لعام 2015م :
أوال :قطاع الرعاية االجتماعية :

يتولى القطاع تقدمي الرعاية لألبناء املعوقني و توفير أسباب احلياة الكرمية
لهم  ،ورعاية وإيواء األطفال مجهولي الوالدين والذين تصدعت أسرهم وإيواء
املسنني وتقدمي الرعاية املنزلية لهم في منازلهم ورعاية و إي��واء األحداث
اجلانحني واملعرضني للجنوح وتوفير الرعاية الوقائية والعالجية وفرص التعليم
و التدريب لهم .
إدارة رعاية األحداث :

––قام مكتب البحث االجتماعي بفتح ملفات جديدة لعدد 1219من الذكور69من
اإلناث ،واستالم عدد122حالة من الذكور محولة من محكمة األحداث .
––عرض تقارير على اللجان الفنية لعدد  8إناث وعرض جلان اإلفراج الشرطي
لعدد  5ذكور .
––بلغ عدد املستفيدين من اخلدمات التابعة لإلدارة  1727حدث .
––استقبال الوفد القطري والوفد الفرنسي لتبادل اخلبرات و تطوير العمل
في مجال األحداث .
––تنظيم دورات تدريبية و رحالت وعمل ندوات ومحاضرات توعوية إرشادية
وتثقيفية لنزالء ونزيالت الدور التابعة لإلدارة  ،واملشاركة في االحتفاالت
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والفعاليات ف��ي املناسبات الدينية والوطنية وإق��ام��ة األنشطة التربوية
الهادفة.

إدارة رعاية املعاقني :

––بلغ عدد املستفيدين من خدمات اإلدارة عدد804حاالت منها  555حالة
رعائية إيوائية 248 ،رعاية نهارية ،حالة واحدة رعاية مؤقتة .
––دراسة عدد 69حالة من اإلعاقة الذهنية املزدوجة وقبول  43حالة وخروج
نهائي لعدد 44حالة .
––تقدمي عدد9دورات تدريبية للنزالء و 17ندوة ومحاضرة واملشاركة بعدد4
معسكرات .
––إقامة عدد 41نشاط داخل قطاع الرعاية االجتماعية واملشاركة بعدد 21
نشاط خارج القطاع
ادارة احلضانة العائلية :

––بلغ ع��دد األبناء احملتضنني  603حالة ،وع��دد االطفال املتواجدين بدار
االطفال  25طفل و دار الفتيات  13فتاة وعدد املتواجدين بدار الضيافة 97
حالة واملستقلني عن دور االيواء  182حالة و عدد أبناء الكويتيني باخلارج
 81حالة .
––اص��دار التقرير السنوي وال��ذي مت من خالله استعراض جميع اجنازات
اإلدارة عن عام 2014م وتوزيعه .
––بلغ عدد املستفيدين من خدمات اإلدارة عدد  1001حالة  ،منها  135رعاية
إيوائية و  263رعاية منزلية و 603رعاية الحقة .
––عمل  121زيارة منزلية لألسر احلاضنة وعمل مقابالت مع األسر واألبناء
واستخراج جوازات سفر لألبناء وجتديد60حالة.
إدارة رعاية املسـنيـن :

––بلغ عدد املستفيدين من خدمات اإلدارة  3165نزيل ونزيلة  ،منها  30رعاية
إيوائية و  3135للخدمة املتنقلة .
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––زيادة عد الفرق الطبية العاملة بأقسام اخلدمة املتنقلة إلى  20فرقة في
نهاية العام .
––بلغت عدد الزيارات التي قام بها قسم اخلدمة املتنقلة في جميع احملافظات
عدد  30124زيارة
إدارة التوعية و اإلرشاد :

––إلقاء ع��دد 365من احملاضرات وال��دروس الدينية املنوعة حفالت السمر
الثقافية .
––تقدمي مشروع اإلعاشة لعدد 369لألسر املتعففة بتقدمي صرف كوبونات
مشتريات من اجلمعية التعاونية .
––تقدمي مشروع الهدية الرمضانية بشهر رمضان ومشروع العيدية بتوزيع
العيادي على النزالء ومشروع احلج بتزكية خمس أسر من أبناء الرعاية
وإحلاقهم مع احلمالت والتكفل مبصاريفهم .
––قيام مركز الشروق الصيفي بأنشطة ترفيهية ودينية و رياضية وثقافية .
إدارة املركز الطبـي التأهيـلـي :

––بلغ ع��دد التطعيمات املقدمة للنزالء في جميع دور الرعاية بوحدة منع
العدوى  684وبوحدة الصحة الوقائية عدد.766
––بلغ ع��دد ن��زالء الرعاية التمريضية ،1113وع���دد احل��االت امل�ت��رددة على
عيادات األسنان  10210حالة مت عالجها .
––بلغ عدد الوصفات املصروفة في الصيدليات التابعة للمركز  121360وصفة
 ،و عدد التحاليل املخبرية داخل املركز  ،9030وخارجها مبختبرات وزارة
الصحة عدد 5571وعدد الفحوصات املخبرية 17333بجميع املختبرات.
––بلغ عدد املرضى الذين عمل لهم أشعة أسنان  ،571وتقدمي خدمات االسعاف
ونقل اخلدمات الطارئة لعدد  ، 205وللحاالت الغير الطارئة عدد 697حالة
وبلغت حاالت الدخول اجلديدة للنزالء عدد  87حالة  ،وعدد الوفيات 11
حالة.
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––إقامة فعاليات ماراثون املعاقني الثاني " الكويت جتمعنا " مبشاركة جهات
متعددة بالدولة حتت رعاية معالي الوزيرة .
إدارة الـتـأهيـل املهنـي للمعاقني :

––بلغ عدد املتدربني باملركز  104متدربا منهم  48بورش الرجال و 56بورش
النساء .
––املشاركة في عدد  4معارض  ،والعديد من االحتفاالت وإقامة يوم ترفيهي
وترتيب عدد من الرحالت للمتدربني واملتدربات واملشاركة في الفعاليات
الشبابية .
––إقامة حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع احلرس الوطني و بنك الدم .
إدارة األنشطة العامـة و اإلعالم :

––التغطية االعالمية لعدد  64لألنشطة واالحتفاالت والفعاليات داخل قطاع
الرعاية االجتماعية وأنشطة أخرى خارج القطاع .
––تنظيم املعرض الفني و ندوة عن التغذية والدورة الرمضانية .
––تنفيذ أول نشاط بنادي الوطنية اخلاص بشركة البترول .
––تنظيم رحالت ترفيهية للنزالء في القطاع واملشاركة في األنشطة الرياضية
واالجتماعية .
مركز االرشاد النفسي و االجتماعـي :

––عقد دورات تدريبية لالختبارات النفسية (وكسلر ـ بنيه) وإقامة ورش عمل
لالختصاصيني النفسيني .
––ترميم مركز العالج باللعب واختيار األلعاب اخلاصة بالعيادة .
––استحداث قاعة التدريب واحملاضرات باإلدارة وجاري جتهيزها .
––حضور الندوات العلمية والثقافية واحملاضرات و ورش العمل وامللتقيات .
––املشاركة باجللسة احلوارية برابطة االجتماعيني بعنوان" األسرة ودورها في
حماية الطفل من العنف " .
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2015 - 2014
إدارة خدمات دور الرعاية االجتماعية :

––توريد وتركيب نظام الربط والتحكم اآللي اخلاص بنظم إنذار احلريق لعدد
 20مبنى داخل مجمع دور الرعاية االجتماعية.
––جتهيز ساحات ترابية لتكون مواقف سيارات وعمل إضاءة متكاملة لها .
––استحداث إضاءات جتميلية للممرات اخلارجية في بعض املباني .
––صيانة و زراعة ساحات جديدة مع تركيب شبكة الري في مرشات و الري
بالتنقيط .
ثـانـيـا :قـطاع التنمية االجتماعية :

––يتولى القطاع تنفيذ التكافل و التضامن االجتماعي بتقدمي املساعدات املالية
لألسر احملتاجة وانشاء و تعميم مراكز تنمية املجتمع باملناطق السكنية و
حدائق األطفال خلدمة الطفل و دعم اجلمعيات األهلية ماديا و معنويا
واإلشراف على اجلمعيات اخليرية و املبرات للتأكد من االلتزام بالقوانني.
إدارة الرعاية األسرية :

––صرف املساعدات العامة لعدد  41301أسرة يبلغ عدد أفرادها 50726
فردا صرف لهم مبلغ  268328914د .ك .
––بلغت األقساط احملولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية  792210د.ك و
احملولة لبنك التسليف و االدخ��ار  65450د.ك وعدد احلاالت املشمولني
بوصاية هيئة شئون القصر ع ��دد 591أس��رة تضم  810أف ��راد وصرف
لهم 2626341د.ك.
––بلغت عدد احلاالت املتقدمة لطلب اإلغاثة  9حاالت صرف لها  12500د .ك،
و عدد العسكريني غير الكويتيني  88أسرة صرف لها مبلغ  218085د .ك .
––نظم م�ش��روع م��ن كسب ي��دي ع��دد  15دورة تدريبية متنوعة وك��ان عدد
املنتسبات بها  169منتسبة .
––صرف املساعدات لعدد  4560أسرة جديدة وإعادة املساعدة لعدد 6765
أسرة ،وإيقاف املساعدات لعدد  293أسرة وترفيع  788أسرة وتخفيض
املساعدات عن  1418أسرة .
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––أق��ام��ت حاضنة ال�س�لام  33Boutiqueاالح�ت�ف��االت وال���دورات التدريبية
واملشاركة بامللتقيات واملعارض املقامة بجامعة الكويت وسوق شرق وأرض
املعارض الدولية مبشرف 1000مشروع واستقبال الوفود الزائرة من اململكة
العربية السعودية و عمان وافتتاح بوتيك مسك كولكشن .
إدارة تنمية املجتمع :

––بلغ عدد املراكز  19مركز نظم  43دورة وبرنامج تدريبي لألسر ،و145
محاضرة ون��دوة و 42ورش��ة عمل ،و 13جلسة استشارية  ،و 9حلقات
نقاشية و 7حمالت توعوية و 14احتفال ومهرجان و 2زيارة ميدانية و مخيم
ربيعي.
––املوافقة على عدد  20طلب لتجديد ص��االت األف��راح اخلاصة والتفتيش
الدوري لعدد  17صالة واستدعاء  5صاالت وجتديد عقود  14صالة .
––املوافقة على طلبات التجديد وإصدار التراخيص لعدد  14صالة لتسلية
الكبار  ،و عدد  21صالة لتسلية الصغار .
إدارة اجلمعيات األهلية :

––بلغ عدد اجلمعيات  105جمعية يصرف لها  1058000د.ك كإعانة سنوية
باإلضافة ال��ى الدعم للمشاركة في اللقاءات حيث بلغ عددها  61لقاء
واجتماع و مؤمتر صرف لهم  37084د.ك كمخصص للوفود املشاركة و
تذاكر سفر مببلغ  33120د.ك.
––املشاركة باملؤمترات واالجتماعات واللقاءات اخلارجية لعدد  24واملؤمترات
الداخلية لعدد . 6
––عقد عدد 60جمعية عمومية عادية بحضور مندوبي الوزارة ملناقشة التقارير
وانتخابات عدد 4جمعيات أهلية  ،و عدد  3اجتماعات جلمعيات عمومية
غير عادية .
إدارة اجلمعيات اخليرية و املبرات :

––بلغ عدد اجلمعيات األهلية اخليرية  16جمعية وعدد املبرات املشهرة 85
مبرة .
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––استكمال مباشرة أعمال تصفية املبرات التي ص��در ق��رار وزاري بحلها
حلصر أموال تلك املبرات السائلة واملنقولة .
––تنظيم و تنفيذ مشروع األضاحي للمرة األولى لعام  2015 /1436بوضع
الضوابط واآلليات .
––االشراف على حمالت جمع التبرعات لصالح الشعب السوري .
إدارة املرأة و الطـفولـة :

––بلغ عدد احلضانات اخلاصة  356حضانة ضمت  30879طفل و طفلة
يشرف عليهم  9981فردا.
––تنظيم عدد 170زيارة دورية للحضانات و معاينة  90موقع لطلب حضانات
جديدة و منح  40ترخيص حضانة جديدة .
––بلغ عدد األطفال املنتسبني حلدائق األطفال  400طفال وعدد املترددين
على احلدائق  500طفال .
ثالـثـا :ق ـطـاع التـعاون :

––يتولى القطاع االشراف على اجلمعيات التعاونية و اشهارها واجراء التصفية
واحل��ل أو الدمج و التفتيش على السجالت احملاسبية و اجل��رد السنوي
واجتماعات اجلمعيات العمومية و فحص امليزانيات .
إدارة التنمية التعاونـية :

––عدد اجلمعيات التعاونية  63جمعية منها  56استهالكية و 3إنتاجية و1
نوعية و  1حرفية واحتاد جمعيتان
––بلغ اصدار  430شهادة استثمار وجتديد 934شهادة ،وتعديل  56وإلغاء .5
––بلغ عدد األعضاء املساهمني  471947وعدد األسهم  4429418باجلمعيات
التعاونية .
اصدار 421ترخيص جتاري و جتديد  1620وتعديل  19نشاط  ،وتعديل 34
عنوان ترخيص جتاري.
إدارة الرقابة التعاونية :

–– تشكيل اللجان وفقا لتقارير املراقبني املاليني واقتراح احللول املناسبة
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ملعاجلة املشاكل املالية واحملاسبية .
––اعتماد امليزانيات العمومية لإلدارة والقيام بأعمال اجلرد السنوي للجمعيات
واالحتادات التعاونية .
––بلغت قيمة املبيعات واملشتريات وبضاعة أول وآخر املدة باجلمعيات التعاونية
االستهالكية  78142345د.ك و صافي الربح  44744210د.ك .
إدارة التفتيش التعاوني :

––القيام ب�ج��والت التفتيش ال ��دوري للجمعيات التعاونية للتأكد م��ن مدى
صالحية شهادات االستثمار والتراخيص التجارية ومتابعة البضاعة التالفة
والراكدة فيها .
––التصديق على سجل املستثمرين من قبل الغير بعدد  15مرة و تعيني 460
من العمالة الوطنية في اجلمعيات التعاونية.
––اص��دار عدد  156شهادة مصدقة للعمالة الوافدة والتصديق على 242
تصريح عمل للجمعيات التعاونية .
إدارة املنشآت التعاونيــة :

–– اعتماد 70عقد لتنفيذ مشاريع انشائية وتأثيث وأعمال صيانة .
–– بلغ عدد املراسالت الصادرة إلدارة الرقابة التعاونية  92لعدد  51جمعية
وإعداد  63مراسلة خارجية موجهه إلى جهات وهيئات حكومية مختلفة .
––دراسة عدد  14من الوثائق واملستندات اخلاصة باملشاريع املختلفة .
إدارة شئون العضوية و شهر اجلمعيات التعاونيـة :

––مراجعة ملفات املساهمني لعدد  63جمعية واشهار جمعية مدينة صباح
األحمد ونشر القرار باجلريدة الرسمية.
––مراجعة وتدقيق عدد  981محضر اجتماع مجلس إدارة و  367محضر
للجان العاملة باجلمعيات التعاونية .
––احلضور واالش��راف على اجتماعات اجلمعيات العمومية لعدد 67جمعية
تعاونية وانتخابات  62ألعضاء مجلس اإلدارة.
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خـامـسا :قطـاع التـخطيط و التـطويـر اإلداري :

––يتولى القطاع حتديد أهداف وأولويات مشاريع الوزارة و إجراء الدراسات و
البحوث و تطوير النظم ووضع خطط التطوير اإلداري واخلطط التدريبية
للعاملني بالوزارة .
إدارة التخطيط و املتابعة :

––سحب ع��دد  22صالة أف��راح و 7ص��االت خاصة واستالم ع��دد  7مواقع
مخصصة إلنشاء صاالت أفراح .
––متابعة املشاريع اخلاصة بالوزارة من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية
عدد 18ومشاريع لوزارة األشغال العامة عدد  9و  2من قبل جمعيات النفع
العام  ،ومتابعة تنفيذ  3صاالت أفراح خاصة .
––تسليم مباني عدد  6حضانات للجهات املستفيدة .
إدارة احلاسب اآللي :

–– تقدمي الدعم الفني لتشغيل نظام ال��داو و G2Gاملستخدم في الوزارة
بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والربط مع اجلهات
احلكومية عن طريق شبكة . kin
–– حتميل اجهزة ادارة الرعاية االسرية بنظام هيكلة القوى العامة واجهزة
ادارة الشئون املالية والتوريدات واملخازن بالنظام املالي . Giffs
–– حتويل طابعات ادارة الرعاية االسرية من نظام  SNAالى نظام .TCP/ IP
–– ادخال عدد  5195وثيقة على نظام مديونية الرعاية االسرية  5191و3
احصائيات و  4كشوف للنظام املذكور.
إدارة التطوير اإلداري :

–– اصدار قرارات وزارية بشأن الهيكل التنظيمي إلدارة الشئون املالية وإدارة
الرعاية األسرية  ،استحداث قسم متابعة الشئون التعاونية تتبع مكتب
الوكيل املساعد لشئون التعاون .
–– إدخال بيانات التعديالت املعتمدة من قبل ديوان اخلدمة املدنية والصادر
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بها قرارات وزارية خاصة بالهياكل التنظيمية وذلك في النظم اآللية لديوان
اخلدمة املدنية.
–– إع��داد دليل االختصاصات التنظيمية للوزارة لعام  2015واملشاركة في
جلنة توصيف وتصنيف الوظائف اخلاصة للوزارة .
إدارة البحوث و اإلحصاء :

––إعداد موجز أعمال الوزارة لعام 2014م وتزويد وزارة االعالم واعداد التقرير
السنوي عن اجنازات الوزارة لعام 2014م باللغتني العربية واالجنليزية .
––اع��داد وتزويد اإلدارة املركزية لإلحصاء بالبيانات االحصائية املتصلة
باملؤشرات التنموية املستهدفة في اخلطة  2014ـ  2015م  ،والتنسيق مع
بعض اإلدارات الستيفاء مؤشرات قياس األداء املؤسسي بشكل دوري  -ربع
سنوي .
––التنسيق مع مدراء اإلدارات في قطاع التخطيط والتطوير اإلداري في جمع
مناذج متابعة القياديني وإعدادها و إرسالها إلى مكتب وكيل القطاع لعرضها
على السيد وكيل الوزارة و معالي الوزيرة .
–– اعداد اخلطة التشغيلية لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري 2016 / 2015م
وذلك بالتنسيق مع مدراء اإلدارات في القطاع .
–– اعداد و تنفيذ  6تقارير اجتماعية تتعلق مبواضيع ذات صلة بالظواهر
االجتماعية السائدة في دولة الكويت .
–– االنتهاء من مراجعة وتعديل الئحة العمل الداخلية لإلدارة و تزويد مكتب
وكيل الوزارة بها .
مركز تنمية املوارد البشرية :

––مشاركة  51موظف من قطاعات الوزارة املختلفة في  22دورة تدريبية .
––منح  4موظفني بعثات دراسية و 43موظف إج��ازة دراسية داخ��ل وخارج
الكويت .
سادسا :قطاع الشئون اإلدارية و املالية :

––يتولى القطاع كافة املعامالت االدارية و املالية و االشراف و تنفيذ االنشاءات
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و توفير متطلبات األمن و السالمة و احلراسة و احتياجات الوزارة من املواد
و املعدات .
إدارة الشئون اإلدارية :

–– اجن��از عدد 1729معاملة خاصة بقسم التعيينات و 1011معاملة بقسم
انهاء اخلدمة ،و 11280معاملة لسجل العاملني واجناز عدد 69696لقسم
اإلجازات واعداد  10064مذكرة خاصة بقسم العالوات والبدالت  ،واعداد
 9613مذكرة لقسم ترتيب الوظائف .
–– استالم وتسجيل  40510كتاب رسمي ص��ادر خل��ارج ال��وزارة  ،و29319
كتاب رسمي وارد بتطبيق نظام الداو  ،ختم و ترقيم  5488قرار وزاري و
إداري.
إدارة الشئون املالية :

–– ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة االن� �ف ��اق ال�ف�ع�ل��ي ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014م مبلغ
 82459974407د.ك وبلغت االعتمادات املالية للسنة املالية 2016/2015
م مبلغ  942219000000د.ك .
إدارة اخلدمات العامة :

–– االنتهاء من أعمال الصيانة اجلذرية لعدد  10حدائق أطفال  ،والقيام
بإجــراءات املشــاريع االنشــائية وأعـمــال مراحل التصميم االستشارية لعدد
 8مشاريع .
–– عقد أعمال تشغيل وصيانة أجهزة تصوير املستندات والفاكسات و أجهزة
النظم الرقمية للوزارة مببلغ  2894400د.ك .
إدارة التوريدات و املخازن :

–– بلغ عدد طلبات الشراء  3542طلب و  5555طلب صرف املواد من املخازن
الرئيسية وعددها  8وعدد  165طلب باملخازن الفرعية .
–– طرح  15مناقصة وإبرام 9عقود و 23ممارسة وتسجيل وحتديث بيانات
 118منشأة واستالم  59ضمان بنكي.
مكتب األمن و احلراسة و اخلدمات اإلدارية :

–– اصدار عدد  884تصريح أمني وعدد  378هوية عمل و  18هوية بدل تالف
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و 32هوية بدل تالف .
–– تخصيص عـــدد  70موقــف جــديد وصـــرف  126بطــاقــة ملوقــف مؤقـت،
 8بطاقة بدل فاقد 6 ،تغيير مسمى لبطاقات املواقف .
–– تقدمي خدمات األث��اث للقياديني مثل السجاد  ، 5الستائر  ، 9تركيب
طاوالت اجتماعات ، 4تصليح األثاث. 25
–– استكمال وضع أجهزة البصمة مع الشركة املنفذة واخالء املخازن باألدوار
الثالثة بناء على طلب مجمع الوزارات .
سابعا :قطاع الشئون القانونية :

–– يتولى القطاع متثيل الوزارة في القضايا التي ترفع منها أو عليها  ،و إجراء
الدراسات القانونية و محاسبة املخالفني لقانون و نظام اخلدمة املدنية من
العاملني بالوزارة .
إدارة التحقيقات و العقود :

––إجراء التحقيقات لعدد  138شكوى ودراسة  216تظلم إداري وصياغة 49
عقد .
إدارة الدراسات القانونية و الفتوى :

–– الرد على  83سؤال برملاني وإبداء الرأي في  9اقتراح بقانون  ،وعدد 5
اقتراح برغبة  ،والرد على  1شكوى .
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وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية
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وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

< حملة نفائس

مكتب وكيل الوزارة

––قامت اإلدارة باالشتراك في اجلائزة اإللزامية ل�لإدارة املتميزة وكذلك
املشاريع االختيارية للعام 2016/2015م وقد نالت اإلدارة املراكز اآلتية:
(جائزة اإلدارة املتميزة املركز الثاني للفئة ب -جائزة اإلدارة املتميزة درع
معيار نتائج املجتمع للفئة ب  -جائزة اإلدارة املتميزة درع معيار االستراتيجية
للفئة ب).
––املشروع الوطني لتوعية العمالة املنزلية (بريرة ).
إدارة الدراسات اإلسالمية

سعت إدارة الدراسات اإلسالمية منذ إنشائها على وضع خطة مرسومة لها
لتحقق أهدافها للعمل علي نشر الوعي الشرعي بني افراد املجتمع وذلك من
خالل إقامة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية ومنها :
––مشروع املرافئ الصيفية  -مشروع العمل على تطوير املوقع اإللكتروني.
–– ع �م��ل اح �ص��ائ �ي��ات ب�ص�ف��ة دوري � ��ة خ��اص��ة ب �ق�س��م األن �ش �ط��ة الثقافية
واالجتماعية.
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––احلرص على افتتاح عدد من املراكز متاشياً مع الزيادة العددية واحلرص
على الدراسة بدور القرآن الكرمي وهي كالتالي( :مركز الزاحم -مركز سعد
العبدالله احلجرف -مركز مبارك احلساوي  -مركز مسفر جالي) .
––أنشأت إدارة الدراسات النشاط الصيفي متمثلة باملراكز الصيفية  ,التي هي
عبارة عن مرافئ تقام فيها دورات شرعية وإنسانية وإدارية مختلفة جلميع
شرائح املجتمع  ,وإقامة األنشطة االجتماعية والتواصل مع اجلمهور.
––مت إنشاء املوقع اإللكتروني خلدمة القرآن الكرمي وتوفير كل السبل املالئمة
لنشر الدين والدعوة وبكل الوسائل املتاحة متاشياً مع تطورات العصر وقد
وصل عدد زوار املوقع الى  4مليون زائر .
إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية

––كتاب  :زبدة الوصول إلى عمدة األصول ( 3مجلدات).
––اكتمال تنزيل جميع إصدارات اإلدارة على الشبكة العنكبوتية بنظام .pdf_word
––إعداد وطرح اجلزء األول للموسوعة األصولية للطباعة.
إدارة التطوير اإلداري والتدريب

––ضمن مشروع املعينني اجلدد مت تدريب أكثر من  1600موظف وموظفة
بالبرنامج وجاري حصر أكثر من  1500موظف وموظفة لتدريبهم باملوسم
التدريبي 2017/2016م.
––مت حتديث وإصدار الدليل التنظيمي للوزارة من أجل تأهيل وتوثيق العالقات
التنظيمية بني القطاعات واإلدارات املختلفة في الوزارة.
––مت حتديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومت اإلبقاء على عدد القطاعات 7
مع تغيير في أنشطة بعض اإلدارات وإعادة توزيعها مبا يتالئم مع اخلطة
االستراتيجية للوزارة .
إدارة اإلعالم

––قامت إدارة اإلع�لام بنشاط ملحوظ في موسم احل��ج 1436ه � �ـ2015/م
من خالل تغطية جميع األحداث والفعاليات واألنشطة  ,ومت ارسالها إلى
الصحف اليومية لنشرها جلميع مسؤولي البعثة وعلى رأسهم معالي وزير
العدل ووزير األوقاف والشئون اإلسالمية يعقوب الصانع.
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2015 - 2014
––ق��ام��ت إدارة اإلع�ل�ام بتغطية مم�ي��زة خ�ل�ال ال�ع�ش��ر األواخ� ��ر م��ن شهر
رمضان.
––بلغ عدد زوار البوابة اإلسالمية حتى تاريخه  4129414مبعدل متوسط
حوالي  6000زائر يومياً و  180000زائر شهرياً .
––بلغ عدد الشكاوي املنشور في الصحف احمللية خالل الفترة املذكورة 45
شكوي موزة كالتالي  :قطاع املساجد  -38قطاع املالية واإلدارية  -4قطاع
الدراسات اإلسالمية  -2قطاع احلج . 1
إدارة العالقات العامة :

حققت ال��وزارة اجن��ازات في مجال التنافس الرياضي الرسمي على مستوى
وزارت الدولة كالتالي:
––املركز األول في (كاس ال��وزارات لكرة القدم  -كاس الصاالت لكرة قدم
الصاالت -فردي سباحة -فردي تنس الطاولة) .
––املركز الثالث دوري كرة قدم الوزارات.
––نظمت ال��وزارة حمالت تبرع بالدم على مدى اخلمس سنوات املاضية ,
محققة بذلك الشراكة املجتمعية.
––وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية العالقات العامة الكويتية يهدف
إلى استثمار ق��درات الشباب الكويتي وتأهيلها مبا يعزز القيم الوطنية
واالجتماعية ويظهر رسالة الوزارة ودورها في تنمية املجتمع.
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إدارة العالقات اخلارجية:
قدمت اإلدارة خ�لال الفترة  2016/3/31 _ 2015/4/1مساعدات مالية لدعم
املشاريع اإلسالمية التنموية للمنظمات واملراكز اإلسالمية  ,وقد بلغ إجمالي عدد املشاريع
التي مت تقدمي مساعدات مالية لها  52مشروع .
في مجال االتصال واملنح الدراسية:

م

عدد الطلبة املقبولني

اجلهة املعنية باملنح الدراسية

 1اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو (املعهد الديني)

22

2

جامعة الكويت

17

3

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

10

––أرسل قسم الوفود والدعم الثقافي بإدارة العالقات اخلارجية مطبوعات
––ومكتبات ثقافية للمراكز اإلسالمية وسفارات دولة الكويت باخلارج حتتوي
على  4010مرجعاً إسالمياً موزعة على مختلف دول العالم.
–– قام قسم الوفود والدعم الثقافي بالتعاون مع جلنة التعريف باإلسالم
بتوزيع  262500مطوية باللغة اإلجنليزية للتعريف بدين اإلس�لام لغير
الناطقني باللغة العربية.
––ساهمت وشاركت اإلدارة في العديد من املؤمترات والفعاليات حول واقع
املسلمني والعمل اإلسالمي في اخلارج .
التاريخ
البلد املضيف
اسم املؤمتر
م
1
2
3
4

املنتدى الدولي الثالث حلوار الثقافات
املؤمتر العلمي الدولي السادس وافتتاح
مبني األيتام واالطفال املعاقني
امل��ؤمت��ر ال �ع��ام اخل��ام��س والعشرين
للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية
احلفل اخلتامي للمسابقة االسكندنافية
للقرآن الكرمي للعام 2016/2015

أذربيجان

2015/5/19-18

لبنان

2015/10/9

مصر

2015/11/15-14

السويد

2016/2/27-26
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2015 - 2014
إدارة الشئون القانونية:
م

بيان اإلجناز

دراس ��ة ومتابعة القضايا امل��رف��وع��ة م��ن أو ض��د الوزارة
مع إدارة الفتوى والتشريع واتخاذ االج��راءات القانونية
 1الالزمة بشأن ومتثيل الوزارة أمام إدارة اخلبراء بالتنسيق
مع اإلدارات املعنية ومتابعة حتصيل حقوق ال��وزارة لدى
الغير.
النظر في الشكاوى التي حتال لإلدارة واملتضمنة بالغات
عن املوظفني املخالفني ألحكام القانون وواجباتهم الوظيفية
وإجراء التحقيقات الالزمة بها واقتراح اجلزء املناسب في
 2املخالفات التي تثبت بحقهم وإخطار اجلهات املختصة في
ال��وزارة في حال وجود شبهات جنائية التخاذ اإلجراءات
الالزمة.
إجراء الدراسات والبحوث القانونية وإبداء الرأي القانوني
في األمور املتصلة بعمل الوزارة وفحص التنظيمات التي
 3يقدمها العاملني في ال��وزارة بشأن اوضاعهم الوظيفية
وإبداء الرأي فيها ورفعها للجهات املعنية ودراسة ما يحال
من جلنة شئون املوظفني من تظلمات.

عدد امللفات

202

264

501

صياغة العقود التي تزعم ال ��وزارة إبرامها من الناحية
القانونية ومراجعة مستنداتها ودراسة شروط املناقصات
واملمارسات التي تزعم الوزارة نشرها عن طريق األجهزة
 4املختصة وإب��داء ال��رأي القانوني في تفسير بنود العقود
واتخاذ االجراءات القانونية في حالة اإلخالل بااللتزامات
الواردة في العقود.

272

اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن احلجوزات املتعلقة بعمل
 5الوزارة ومتابعتها.

61
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إدارة مركز نظم املعلومات

––في مجال تطوير النظم  :نظام احلج ملوسم  -2017نظام شئون الطلبة
( - )1نظام الشئون اإلدارية  - erpنظام اجلائزة الدولية  -نظام مشتريات
املالية  -نظام إدارة البرامج واحملاضرات  -نظام اسكان األئمة واملؤذنني -
نظام املسجد الكبير موبايل  -نظام إصدار الكتب  -نظام العقارات
––ربط أكثر من  229مركز تابعة لقطاعات الوزارة بشبكة االنترنت.
––بناء وجتهيز وتصميم ونقل مركز املعلومات للوزارة من مجمع الوزارات إلى
الرقعي قطاع املساجد وبناء الشبكة السلكية والالسلكية والبدالة الهاتفية
للوزارة في مبناها اجلديد بعد اخلروج من مجمع الوزارات.
إدارة التخطيط واملعلومات

––نشر ممارسات التخطيط االستراتيجي كجهة رائدة على مستوى املنطقة
والدول اإلسالمية وبدعم وتأييد من وزارت األوقاف والشئون اإلسالمية
بدول اخلليج والدول العربية.
––مشروع صياغة معايير منوذج القيادة االستراتيجية باملؤسسات اإلسالمية
وهو أول منوذج في مجال القيادة باملؤسسات اإلسالمية.
––مشروع دليل مصطلحات التخطيط االستراتيجي كأول اصدار متخصص
على مستوى العالم اإلسالمي تتولى إعداده وإصداره الوزارة.
––مشروع جائزة الكويت العاملية في متيز األداء االستراتيجي باملؤسسات
اإلسالمية كأول جائزة على مستوى العالم اإلسالمي متخصصة في مجال
املؤسسات اإلسالمية والتميز املؤسسي.
إدارة املسجد الكبير

––اإلشراف على عدد  53صالة جمعة رجال  -نساء بحضور أكثر من 212
ألف مصل ومصلية.
––التنظيم واإلشراف على عدد  53صالة جمعة بلغة اإلشارة بحضور أكثر من
 1060مصل خالل العام.
––إقامة عدد  3برامج اجتماعية لعدد  130مستفيد ومستفيدة.
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2015 - 2014

––إقامة عدد  4أنشطة ثقافية لعدد  400مستفيد ومستفيدة.
––إقامة مشروع والئم إفطار الصائم طيلة شهر رمضان املبارك لعدد  53ألف
مستفيد .
––استقبال العديد من ال��زي��ارات من كبار الشخصيات والوفود العامة من
اجلهات احلكومية واألهلية وم��دارس وزارة التربية احلكومية واخلاصة
والسياح املسلمني والغير مسلمني حيث عدد ال��زوار هذه السنة أكثر من
 14000زائر.
––القيام برحلة العمرة لطلبة وطالبات املنح الدراسية وخطباء ومنسقي
اجلاليات لعدد  80شخص من  30جنسية مختلفة.
––ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية السابع.
––الندوة العلمية الدولية (الفنون اإلسالمية القواعد والطرق واالشكال).
––منهجية تعليم فن اخلط العربي في معارض خارجية (اجلزائر  /مصر /
دبي) .
––دورات وورش تعليمية في الفنون اإلسالمية لطلبة وطالبات وزارة التربية.
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2015 - 2014
املؤسسة العامة للرعاية السكنية

< حفل تكرمي قياديي املؤسسة الرواد

أنشطة املؤسسة العامة للرعاية السكنية :

1.1شاركت املؤسسة وعلى مدى شهور عدة بتنظيم عدد من الفعاليات في يوم
اإلسكان العربي والذي توج باالحتفال بهذا اليوم بتاريخ  5أكتوبــــــر 2015
 ،2016 /حيث قامت املؤسسة بدعوة اجلهات املعنية والعاملني فيها بشكل
خاص للمشاركة في االحتفالية بيوم اإلسكان العربي ،كما مت نشر إعالنات
خاصـة باملناسـبة في مجلة املؤسسة واملواقع اإللكترونية  ،ووسائل اإلعالم
(الصحف واملجالت) .
2.2املشاركة مبعرض الصناعات والبناء اخلامس خالل الفترة من 10 – 7
ديسمبر  2015بفندق اجلميرا  -الكويت.
3.3املشاركة مبعرض أنفوكونكت الرابع والثالثني خالل الفترة من 30 – 26
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يناير 2016م املقام على أرض املعارض مبنطقة مشرف  ،وذل��ك بهدف
التواصل املباشر مع أصحاب الطلبات السكنية واملهتمني بالشأن االسكاني،
واطالعهم على أح��دث ما قامت به املؤسسة مبجال تطوير التطبيقات
اإلليكترونية خلدمة املواطنني.
4.4واكبت املؤسسة االحتفاالت الوطنية بأعياد فبراير ،حيث مت تزيني املبنى
الرئيسي للمؤسسة باألعالم والرايات واألن��وار املعبرة عن االعتزاز بهذه
األعياد الوطنية  ،كما تعبر عن حب ووالء املؤسسة وأبنائها لهذا الوطن
املعطاء.
5.5استضافة دولة الكويت (املؤسسة العامة للرعاية السكنية) الزيارة امليدانية
للسادة وكالء ال��وزارات واملختصني بشؤون اإلسكان بدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربيــــــــة وذلك خالل الفترة من  15 – 12ديسمبر ،2015
حيث مت اطالعهم على مشاريع املؤسسة وجتربتها في مجال تخصصها،
ومت تبادل اخلبرات في املجاالت ذات العالقة باإلسكان.
6.6تواصلت اجلوالت امليدانية ملعالي وزير الدولة لشؤون االسكان واإلدارة العليا
للمؤسسة على مختلف مشاريع املؤسسة حتت التنفيذ.
7.7في إطار تقدير املؤسسة لطالئع الكوادر الوطنية التي عملت فيها ،متت
إقامة حفل تكرمي لقيادي املؤسسة ال��رواد برعاية وحضور وزي��ر الدولة
لشؤون اإلسكان وذلك يوم األحد 2016 / 2 / 14م.
8.8شاركت املؤسسة في فعاليات مؤمتر ومعرض " احللول الذكية ملدن املستقبل"،
الذي شارك فيه متخصصون عامليون في احللول الذكية ملدن املستقبل كما
متت املشاركة في ورش العمل املصاحبة له من خالل املختصني باملؤسسة،
وقد أقيم املؤمتر واملعرض املصاحب له في فندق الراية  9 – 7فبراير
.2016
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إجنازات املؤسسة العامة للرعاية السكنية :

1 .1في إطار اجلهود احلكومية لتقليص فترة االنتظار حلصول املستحقني على
الرعاية السكنية ،فقد أوفت املؤسسة بالتزاماتها لتنفيذ استراتيجيتها
املعتمدة ،حيث قامت بتوزيع  12177قسيمة في مشروع جنوب املطالع
للسنة املالية 2016 / 2015م .
2 .2تواصلت أعمال مشاريع املرافق العامة في مختلف مشاريع املؤسسة حيث
مت االنتهاء من إجناز عدد منها وهي كما يلي:
 -1مراكز الضواحي الرئيسية والفرعية.
 -2مساجد محلية ورئيسية.
 -3مدارس ثانوية وابتدائية ومتوسطة ورياض أطفال.
3 .3تسليم مفاتيح البيوت احلكومية  4072بيتا في املشاريع التالية:
 -1مدينة جابر األحمد –  1475بيتا.
 -2شمال غرب الصليبيخات  396 -بيتا.
 -3مدينة صباح األحمد  2201 -بيتا.
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4 .4في إطار توسيع خطة تواصلها مع املواطنني واجلمهور املستهدف قامت
املؤسسة بإطالق حسابها الرسمي على اإلنستغرام ،وقامت أيضا بإطالق
قناة على اليوتيوب@housing.gov.kw :
5 .5م��ن منطلق ال�ت�ع��اون ب�ين اجل�ه��ات احلكومية ،وب�ه��دف حتقيق م��زي��د من
التكامل في األعمال وتسهيال لإلجراءات واخلدمات التي تقدمها املؤسسة
للمواطنني ،وتقليصا للدورة املستندية  ،مت افتتاح مكتب السجل العقاري
مببنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور معالي وزير العدل واألوقاف
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان.
6 .6واصلت املؤسسة استعداداتها وجتهيزاتها النطالق األعمال التنفيذية
ملدنية جنوب املطالع  ،الذي يعتبر من أضخم املشاريع االسكانية حيث
تبلغ مساحته نحو  100كم ، 2ويتضمن  12ضاحية سكنية  ،ومتوسط عدد
القسائم السكنية في كل ضاحية نحو  2200قسيمة ،وقد مت اجناز وطرح
عقد االستشارات وإدارة املشروع  ،وعقد إجن��از مشروع البنية التحتية
للمدينة.
7 .7حرصا من املؤسسة على اتباع وسائل حديثة في تنفيذ وإدارة امل��دن ،
فقد بدأت بتحقيق تطلعات املواطنيــن إلقـــامة مدينة ذكية "جنوب ســعد
العبد الله" ،وبدأت بالتواصل مع مؤسسة األراضي واإلسكان في جمهورية
كوريا اجلنوبية الصديقة ،لتحقيق هذا الهدف الكبير  ،واالنتقال باألعمال
واملشاريع التي تقدمها املؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى مرحلة متقدمة
تواكب متطلبات العصر واحتياجات املواطنني العصرية وتساهم في التنمية
البشرية وحتقق اشتراطات التنمية املستدامة.
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2015 - 2014
بلدية الكويت

أوال  :االدارات التابعة لوزير الدولة لشئون البلدية

•اجمالي عدد اللجان التي شارك فيها املكتب الفني  34جلنة و  72اجتماع.
•بلغت الكتب الواردة للمكتب الفني  983والصادرة بلغت  920كتاب .
•بلغت املعامالت الواردة ملكتب املتابعة  1931معاملة والصادرة  1094معاملة,
في حني بلغت عدد االجتماعات التي متت  8اجتماعات .
•عدد القضايا الواردة من احملكمة لالدارة القانونية مدني – جتاري ,1395
اداري .794
•بلغت عدد القضايا املرفوعة من البلدية مدني – جتاري  , 163مدني
.321
•بلغت اجمالي املذكرات  412الواردة منها . 283
•بلغ عدد ال��وارد ملراقبة الفتوي  1361قسم الفتوى العامة –  441قسم
العقود.
•بلغ عدد الصادر ملراقبة الفتوي  1499قسم الفتوى العامة –  438قسم
العقود.
•بلغ اجمالي الصادر والوارد لقسم الدعم املالى واإلداري . 2496
قسم املخالفات

2016-2015
3942
3710
156
300
1918
9551
86
1296
2247
611

نوع املخالفة
نظافة
اعالنات
سالمة
بناء
اشغاالت طرق
اغذية
قانون87/ 9
محالت
بائع متجول
اغذية مستورة
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بلغت عدد الكفاالت الواردة من إدارات البلدية  1659و الصادرة من اإلدارة
القانونية . 1925
•بلغت اجمالي عدد معامالت إدارة الشكاوى واإلقتراحات  543شملت على
22استفسار  5 ,اقتراح  181 ,شكوى 335 ,معاملة ادارية .
ثانيا  :قطاع الرقابة والتفتيش

•بلغت اجمالي الكتب الصادرة إلدارة رقابة خدمات البلدية  79والواردة بلغت .74
•بلغت اجمالي الكتب الصادرة إلدارة الرقابة املالية واإلدراية 120والواردة .181
•بلغت اجمالي الكتب الصادرة إلدارة الرقابة الهندسية  82والواردة . 44
•املجموع الكلى للمعامالت املنجزة والصادرة الدارة الرقابة امليدانية ,151
اجلوالت التفتيشية شئون هندسية بلغت  , 492اجلوالت التفتيشية خدمات
البلدية  , 360مراجعة رخص البناء بلغت . 15866
•إجمالي االستفسارات والشكاوي واالقتراحات إلدارة خدمة املواطن بلغت
 -209بريد الكتروني  – 7مكتب الوزير  – 10حضور شخصي  -28اتصال هاتفي.
ثالثا :االدارات التابعة ملدير عام البلدية
ادارة العالقات العامة

البيان

قسم االستقبال
قسم االعالن
قسم التصوير
عدد الشكاوي الصحفية
عدد الردود على الشكاوي الصحفية
عدد الردود على الشكاوي الهاتفية
عدد الشكاوي االذاعية
عدد الردود على الشكاوي االذاعية
عدد االعالنات في اجلريدة والصحف احمللية واالذاعة والتلفزيون
تسهيالت املهمة للقاء املسؤولني بالوسائل اإلعالمية
مراقبة اعمال الزينة واألعالم

2016-2015
37
99
93
109
83
43
254
74
128
84
72
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2015 - 2014
•شاركت ادارة التنسيق بالعديد من اللجان والفرق منها :
––فريق عمل متابعة و تسهيل إجراءات املوافقات املتعلقة مبشاريع خطة
التنمية لدولة الكويت.
––جلنة دراسة وحتديث املواقع املخصصة بصفة مؤقته للتخييم الربيعي.
––اإلجتماعات التمهيدية للمزايدات واملناقصات واملمارسات وفقاً للتعاميم
الواردة بهذا الشأن
––جلنة مزاولة املهنة للمكاتب الهندسيه و الدور اإلستشاريه.
––اإلجتماعات التنسيقيه بحضورالسيد مدير اإلداره.
––قامت إدارة األنظمة الهندسية ممثلة بقسم الدراسات بالرد على 14
سؤال واستفسارمن املجلس البلدي و األمة  ,وعدد  5من وزير البلدية
و 82من مدير البلدية وعدد  44من االدارة القانونية .
•ق��ام قسم مزاولة املهنة ب��ادارة االنظمة الهندسية بتسجيل  19ترخيص
للمكاتب الهندسية و الدور االستشارية و تسجيل جتديد قيد مكتب هندسي
أو دور استشاري عدد  41و تسجيل مهندس معتمد من مكتب هندسي أو
دار استشارية عدد  337و تسجيل نقل  125اعتماد مهندس و 224تسجيل
جتديد قيد مهندس في حني بلغت تعهدات اإلش��راف بناء هيكل  -سكن
خاص 4957وعدد  577تعهدات اإلشراف بناء كامل شامل جميع التراخيص
اما تعهدات حفر و تدعيم و جتهيز مواقع بلغت . 93
•قام قسم املقاولني بتجديد عدد  204مقاول فئة ( أ -ب – ج – د) والغاء
عدد  42واجلديد بلغ . 109
•بلغت عدد الشكاوي على املقاولني بجميع محافظات دولة الكويت . 52
•قسم املباني احلكومية بلغت  44العاصمة 28 ،حولي ,الفروانية , 35االحمدي
 , 12مبارك الكبير , 38اجلهراء . 18
•بلغت اجمالي املعامالت بلجنة السالمة  15508في حني بلغ إجمالي املبالغ
التي مت البت فيها من قبل جلان إثبات احلالة  337557دك .
•قيمة اإلتالفات التي مت سدادها للوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة -
وزارة الكهرباء واملاء  ,71104وزارة املواصالت  , 130521املؤسسة العامة
للرعاية السكنية , 48هيئة ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية , 6010الوزارات
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واجلهات املختلفة . 207683

•مركز احلكومة م��ول  -بلغت ال�ش�ه��ادات الصحية  5393ف��ي ح�ين بلغت
الشهادات الصحية ملوظفي البلدية . 736
رابعا  :قطاع التنظيم

•بلغت املعامالت ال��واردة الدارة التنظيم  47182واآلراء التنظيمية 3884
واالرت�ف��اع��ات بالطرق بلغت  2678ف��ي ح�ين بلغت امل��واف�ق��ات التنظيمية
لتصاريح العمل اخلاصة بقسم الطرق  314و املوافقات التنظيمية لتصاريح
الصناعية بلغت .87
•نذكر بعض مشاريع الدراسات اإلستشاريه التابعة إلدارة املخطط الهيكلى:
––مشروع حتديث وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية
––مشروع دليل حساب الرحالت املرورية
––مشروع اخلطة العمرانية ملدينة الكويت 2030م .
––مشروع تطوير شبكة وسائل النقل العام
––مراجعة وحتديث املخطط الهيكلي للدولة
––مشروع أنظمة النقل الذكية
––مشروع وسائل عبور املشاة
خامسا  :قطاع املساحة:

•بلغت مجموع املعامالت احلكومية التابعة الدارة املساحة  2508املنتهية
منها  1506واملتبقية  991في حني بلغت مجموع املعامالت االهلية 11480
املنتهية منها  9293واملتبقية . 2186
سادسا  :قطاع املشاريع

•إدارة تنمية املشاريع  -قسم ال��دراس��ات الفنية واالقتصادية  -املشاريع
بعد الطرح مشروع مسلخ وسوق املاشية في محافظة العاصمة  -مشروع
مجمعات سكنية خاصة بالعمالة -صبحان قطعة  -11مشروع مجمعات
سكنية خاصة بالعمالة غرب ميناء عبدالله .
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2015 - 2014
•مراقبة اإلشراف واملتابعة قسم متابعة التنفيذ  -مشاريع جاري تنفيذها
مالعب اجل��ول��ف ب��ال��وف��رة -م�ش��روع القرية التراثية ف��ي ش��ارع عبدالله
األحمد.
•قسم متابعة إدارة املرافق  -متابعة املشاريع بعد التشغيل نذكر بعضا منها :
سوق السمك واللحم واخلضار باملدينة ومحافظة اجلهراء وحولي والفروانية
 مسلخ وس��وق املاشية في محافظة األح�م��دي واجل�ه��راء والفروانية -استراحة االدعمي  -الواجهة البحرية بالج رقم 11 -ابوحليفة  -إعادة بناء
سوق الزل وساحة الصرافني وغيرها من املشاريع
•نذكر بعض مشاريع إدارة اإلنشاءات تصميم وتنفيذ وإشراف مواقف سيارات
متعددة األدوار -انشاء مركز لفرع البلدية مبحافظة العاصمة  -تصميم و
تنفيذ وإشراف مبنى إداري رقم 2بشارع الشهداء – جتميل وتطوير ساحات
وأسواق مدينة الكويت واحملافظات – وغيرها من املشاريع .
•ادارة شؤون البيئة بلغت كمية النفايات اإلنشائية خالل الفترة من أبريل
 2015إلى مارس 2016م  1811048.605كمية النفايات التي استقبلها
املصنعني ,ما مت ردمه بالطن في موقع ردم النفايات اإلنشائية املوجود خلف
مصنعي التدوير .3481378.37
•كمية اإلط��ارات املستعملة والتي مت استقبالها فى موقع إرحية – جنوب
اجلهراء من شهر أبريل  2015إلى مارس . )1132043( 2016

•سابعا  :قطاع املالية واإلدارية

•إدارة الشئون املالية -قسم الكفاالت -بلغت الكفاالت اجلارية , 5440
والكفاالت اجلديدة  5899والكفاالت املمتدة  , 2384الكفاالت املسيلة ,247
االفراجات .419
• قسم االي��رادات بلغ االي��راد النقدي  , 17925اي��راد شيكات ,2464330
كي نت , 4432351اون الين  , 490893.7تأمني نقدي  ,4350.63تامني
شيكات  ,94088.5تامني كي نت .192308
•قسم الطوارئ بلغت الشكاوي حملافظتي العاصمة واجلهراء  , 474محافظتي
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مبارك الكبير وحولي  ,455الفروانية واالحمدي . 475

•إدارة اخلدمات العامة -مراقبة األمن واخلدمات العامة بلغت عدد التصاريح
والهويات بانواعها املختلفة .6214
•بلغت االع�م��ال املنجزة ملراقبه األم��ن واخل��دم��ات العامه  -شعبة العقود
.163
•بلغت مجموع اعمال مراقبة الصيانه والعقود. 116

•بلغت عدد االستمارات اخلاصة ب��إدارة املستودعات العامة  1446بقيمة
 381556.664د.ك

•إدارة املناقصات والعقود بلغت املمارسات التي مت طرحها  , 25املزايدات
التي مت طرحها  , 5العقود التي مت ابرامها  , 11العقود التي مت متديدها 9
 ,اوامر الشراء املنفذة  , 236حتاويل الصرف الصادرة . 233
ثامنا  :قطاع التطوير واملعلومات:

•مراقبة الدعم الفنى مت اجناز  1689طلبات صيانة ملبانى البلدية الرئيسية,
 1336طلبات صيانة للمحافظات  611 ,أعمال صيانة شبكات .
•مت تدريب موظفى اداره تراخيص اخلدمات البلديه فى احملافظات الست
على النظام االلى لتجديد التراخيص الصحيه وتراخيص االعالنات عن
طريق االنترنت ,تدريب عدد 1موظف العمال نظم املعلومات اجلغرافيه,
تدريب عدد  4موظف على نظام اخلرائط  ,تدريب عدد  2موظف بادراه
التنظيم على نظام حفظ الوثائق  -الصور اجلويه على االوتوكاد ,تدريب عدد
 9موظف على نظام شهاده االوصاف ملن يهمه االمر  -اداره االنشاءات.

•إدارة التطوير اإلدارى والتدريب  -مركز التدريب عدد البرامج الداخلية 62
والبرامج اخلارجية  18و املجلس البلدي  28بلغت عدد املهمات الرسمية 3
وعدد املشاركني . 13
•قسم البعثات واإلجازات الدراسية صدور قرار منح بعثة دراسية  , 20متديد
بعثة دراسية , 37صرف مخصصات مالية  , 65إنهاء البعثة الدراسية .12
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2015 - 2014
•قامت إدارة التخطيط والبحوث باجناز التقرير اإلحصائي ألعمال بلدية
الكويت  – 2015/2014مت ط��رح استطالع ل��رأي املواطنني ح��ول بعض
خدمات البلدية التي تقدمها بهدف تطوير العمل في بلدية الكويت -
دراسة حلصر أعداد املوظفني و مسمياتهم و مؤهالتهم العلمية و املسميات
اإلشرافية – مت طرح فكرة إنشاء مكتبة إلكترونية ألرشفة كافة الدراسات
والبحوث املتعلقة بعمل البلدية  -دراسة عن الفرز املكتبي مع إدارة شئون
البيئة  -بحث الرخص الهندسية للسكن اخلاص مبحافظة العاصمة .
تاسعا  :قطاع اخلدمات
إدارة األغذية املستوردة  -قسم الشئون املالية:

البيان

العدد

شهادة تصدير

1842

جتديد شهادة تصدير

10

فتح معاملة

64429

معامالت اتالف

521

معامالت اعادة تصدير

59

فحص بغرض االستيراد

1209

اعتماد مندوب

1070

•بلغت عدد املعامالت الواردة لقسم التدقيق والتي مت تدقيقها .69469

•بلغت عدد معامالت املتابعة والتفتيش , 12082املصرح بها بلغ  , 12413بلغ
كمية بيض املائدة التى مت فحصها بالكرتون .49704
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•ادارة شؤون اجلنائز -بلغ إجمالي عدد الوفيات في املقابر.7589
قسم املخالفات

البيان

2016/2015

عدد محاضر ضبط مخالفة

695

عدد املخالفات اجلسيمة

50

عدد املخالفات غيراجلسيمة

636

عدد املخازن التى مت التفتيش عليها

431

عدد املخازن التى مت اغالقها

1
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Èالفتو
lوالتشري
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2015 - 2014
الفتوى والتشريع
اجلهات التي ربطت إدارة الفتوى و التشريع معهم:
اإلعالن االلكتروني اجلهة املعدة للنظام :وزارة العدل

––يتم ارسال اإلعالنات القضائية عبر رسائل البريد االلكتروني من وزارة
العدل إلى إدارة الفتوى والتشريع بشكل آلي بهدف املساهمة في حتقيق
العدالة  ،واحملافظة على اخلزانة العامة للدولة.
اإلستعالم القضائي اجلهة املعدة للنظام :وزارة العدل

––اإلستعالم عن ح��االت القضايا املرفوعة من إدارة الفتوى و التشريع أو
املرفوعة عليها عن طريق نظام اإلستعالم القضائي بهدف تسهيل سير
العمل و توفير عامل ال��وق��ت وع��دد املوظفني املندوبني و سرعة و دقة
اإلجناز.
التوقيع االلكتروني اجلهة املعدة للنظام :الهيئة العامة للمعلومات املدنية

––تقوم الهيئة العامة للمعلومات املدنية بإضافة شهادة الكترونية على البطاقة
املدنية لطالب اخلدمة  ،ويتم حتديد الرقم السري اخلاص بصاحب البطاقة
املدنية  ،ثم ميكن استعمال هذه البطاقة مع الرقم السري اخلاص بها في
إثبات شخصية طالب اخلدمات  ،وبالتالي استخدام اخلدمات االلكترونية
احلكومية عبر شبكة االنترنت دون احلاجة إل��ى مراجعة اجلهة مقدمة
اخلدمة بهدف اثبات هوية املواطنني واملقيمني عند استخدام اخلدمات
االلكترونية.
التراسل االلكتروني  G2Gاجلهة املعدة للنظام :اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات

––يقوم النظام مقام املراسلني بني اجلهات احلكومية  ،حيث يتم عن طريق
النظام إرسال مراسالت السجل العام بني اجلهات احلكومية صادر  -وارد
بشكل آل��ي  ،مع توثيق اجلهات واس��م املرسل واملستقبل وت��اري��خ وساعة
االرسال واالستقبال بهدف االستغناء أو تقليل احلاجة ملراسلني بني اجلهات
احلكومية  ،باإلضافة إلى توثيق كافة املراسالت في نظام آلي يتيح احلفظ
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والبحث واملراجعة والتدقيق علما بأنه مقرر جلميع اجلهات احلكومية
مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  445بتاريخ  14إبريل  ، 2016أن يطبق
على كل الوزارات و اجلهات احلكومية إعتبارا من 2017/1/1م
أوامر األداء:

––دشنت الفتوى و التشريع خدمة أوام��ر األداء بالتعاون مع وزارة العدل
(أون الين) بهدف تسهيل الدورة املستندية و السرعة في إجناز املطالبات
احلكومية ،و احملافظة على املال العام.
املركز الثقافي القانوني و البوابة القانونية:

مشروع املركز الثقافي القانوني يسعى إلى خطى واضحة وثابتة نحو شراكة
عاملية ورقمية  ،إذ قام املركز بإنشاء أول مكتبة رقمية في الشرق األوسط تعمل
بنظام  ،info mediaإضافة إلى حتويل مكتبة الفتوى والتشريع إلى مركز قانوني
دولي شامل ،وتهدف بذلك إلى نشر املعرفة والثقافة القانونية وزيادة نسبتها
والتوسع بها والتعاون والشراكة مع املؤسسات العاملية العربية واألجنبية في
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مختلف النشاطات الثقافية القانونية والربط مع املكتبات احلقوقية الرقمية
العاملية كجامعة  .Yaleو يرتبط املركز الثقافي القانوني أليا بعالقات دولية مع
املؤسسات القانونية و الشخصيات القانونية الدولية و ذلك بهدف أن يكون
ه��ذا املركز هو امل�لاذ للباحث القانوني وم��ن أه��داف املشروع أيضا ،إدخال
نظام سيمفوني كبديل لنظام ديوي العشري التقليدي و أيضا توفر االستعارة
اإللكترونية وإمكانية االستعارة  ، onlineكذلك خلق تطوير وتنمية الكوادر
الوطنية وتعميق الفكر القانوني وتشجيع البحث العلمي في املجال القانوني،
وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية القانونية كالندوات واحملاضرات واملؤمترات
وورش العمل املتصلة بعمل املركز ومن جانب أخر  ،يهدف املشروع إلى االنتقال
إلى عصر املعلوماتية القانونية بذاكرة قانونية حية وقابلة للتحديث.
مشروع تطوير كوادر الفتوى و التشريع:

––يعتبر مشروع تطوير كوادر الفتوى و التشريع أحد املشاريع املهمة لوضع
خطة تدريب الفتوى .حيث أستهدف هذا املشروع شريحتني و هم :الفنيني
و اإلداريني  ,و مت وضع خطة كاملة لتدريب  160موظف مابني  120محامي
و  40إداري و نظم الفريق  8دورات  6للمحاميني و  2لإلداريني و انعقدت
في نهاية السنه املالية  2016/2015و كانت طبيعة هذه الدورات تركز على
املواضيع القانونية للمحاميني ,و موضوعات قانونية مرتبط بالعمل اإلداري
لإلداريني ومن جانب آخر ,نظمت إدارة الفتوى و التشريع دورة ملوظفيها
اإلداري�ي�ن بعنوان"إعداد و صياغة العقود اإلداري��ة التي تبرمها اجلهات
احلكومية" .و قدم ال��دورة مستشارين ذو كفاءة عالية ،حيث مت شرح كل
ما يتعلق بالعقود اإلدارية من تعاريف و معايير حتديد العقود و الفرق بني
العقود ،أركان العقود ،و إجراءات العقود.
إحصائيات بعدد املوظفني الذين حضروا الدورات:
اإلداريني:

––دورة تاهيل اداريني الفتوى والتشريع عدد احلضور  37من – 2016/3/20
.2016/3/24
––دورة اع ��داد وصياغة العقود االداري���ة التي تبرمها اجل�ه��ات احلكومية
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2016/3م 2016/4-م .
احملاميني الفنيني:

––دورة ت��أه�ي��ل م�ح��ام��ي ال�ف�ت��وة وال�ت�ش��ري��ع م��ن ت��اري��خ 2016/3/13م الى
2016/3/17م .
مشاركة ممثلي إدارة الفتوى و التشريع في معرض إكسبو ميالن:

شاركت دول��ة الكويت في معرض إكسبو ميالن مبوافقة سامية من حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح حفظه الله بناء على
دعوة رئيس إيطاليا إلبراز دور الكويت احلضاري و اإلنساني و توصيل رسالة
تظهر وجه الكويت احلقيقي و املشرق في القضايا املتعلقة بالتنمية و اجلوانب
اإلنسانية .حيث ضم املعرض  145دولة مشاركة و منظمات و مؤسسات دولية،
و مت تصميم اجلناح على شكل أشرعة بيضاء مثبتة فوق أرضية من الرمال
الصحراوية.
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اإلدارة املركزية لإلحصاء
ً
أوال :أالنشطة والفعاليات واخلدمات االحصائية

1 .1اليوم العاملي لإلحصاء 2015
2 .2اطالق نظام معلومات سوق العمل يونيو 2015
3 .3إص��دار النشرات اإلحصائية املتنوعة ومنها :املجموعة االحصائية
السنوية -اللمحة االحصائية السنوية -مسح االستثمار األجنبي -2013
التجارة اخلارجية  - 2014 – 2006التضخم في أرقام  - 2014مسح
الدخل واالنفاق .2014
4 .4اطالق مسح القوى العاملة 2015
5 .5املشاركة في املعرض املصاحب ملؤمتر اإلحصاء العاملي  – 2015ريو دي
جينيرو – البرازيل
6 .6املشاركة في معرض الكويت الدولي األربعون للكتاب املقام في أرض
املعارض 2015/11/18
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ث��ان��ي��ا :األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات واخل����دم����ات ف���ي م��ج��ال ال��ن��ظ��م واملعلومات
اجليومعلوماتية

< اطالق مسح القوى العاملة 2015

•فصل البيئة اآللية لإلدارة املركزية لإلحصاء عن األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،ونقل جميع اخلودام واألجهزة للبيئة اجلديدة
مع متابعة تنفيذ مشروع تطوير البيئة اآللية .
•تهيئة البيئة اآللية اجلديدة وتوفير اخلوادم واملساحات التخزينية الستيعاب
املشاريع التشغيلية ومشاريع خطة التنمية والنسخ اإلحتياطية اخلاصة
بقواعد بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء مع تطوير األنظمة اآللية اإلحصائية
وإعداد السياسات األمنية بها.
•تنفيذ الربط اآللي بني مبنى إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية في ميدان
حولي واملبنى الرئيسي لإلدارة املركزية لإلحصاء.
•ربط اإلدارة املركزية لإلحصاء بشبكة الكويت للمعلومات  ،KINوالربط
اآللي مع اجلهات احلكومية املزودة لبيانات سوق العمل.
•اإلعداد للمشاريع التالية خطة مواجهة الكوارث ،البدالة الرقمية ،مشروع
مستودع البيانات ،اإلطار الوطني حلوكمة تكنولوجيا املعلومات ،مشروع
البوابة اإللكترونية الداخلية
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•ال �ب��دء بتنفيذ األن �ظ �م��ة اآلل �ي��ة ك �م �ش��روع ال �ت��راس��ل ال��داخ �ل��ي واألرشفة
اإللكترونية.
•استمرار العمل في مشروع .GIS Mobile Application
•التنسيق م��ع اجل�ه��ات احلكومية بالدولة لتحديث اخل��رائ��ط اجلغرافية
اخلاصة بدولة الكويت.
•توثيق الصور املايكروفيلمية لتعداد  1965وحتويلها إلى صور رقمية واالنتهاء
من تصوير تعداد .1985
•املشاركة في املؤمترات و اإلجتماعات احمللية والدولية اخلاصة باإلدارة.
•عقد دورات تدريبية وورش عمل فنية لرفع مستوى أداء املوظفني ونقل
وتبادل اخلبرات.
ثالث ًا :األنشطة والفعاليات واخلدمات بالشؤون االدارية

< املشاركة في معرض الكويت الدولي األربعون للكتاب

مهام التطوير والتدريب

الدورات
اخلارجية

الدورات الفردية

1

8

ورش عمل/مؤمتر/
الدورات التعاقدية
خارجية
5
2
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الدورات اخلارجية

•ورشة عمل إحصاءات األرقام القياسية ألسعار العقارات والبناء والتشييد
 سلطنة عمان.•املؤمتر العربي الدولي السابع لتكنولوجيا املعلومات  -دولة املغرب .
•ورشة عمل قياس اثر شبكات التواصل االجتماعي وادارة السمعة  -اإلمارات
العربية.
•نظم إدارة الصيانة املتكاملة باستخدام االلي  - CMMSاإلمارات العربية.
•ورش��ة العمل االقليمية حول احصاءات مميزات الطاقة في دول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية  -سلطنة عمان.
الدورات الفردية

• تعديالت قانون اخلدمة املدنية .
•أعداد ميزانية الباب األول.
•تنمية وتطوير املهارات االدارية والسلوكية.
•ModelC
الدورات التعاقدية

•who moved my cheese

•القبعات الست في التفكير .
مهام العالقات العامة

•التعاون مع وزارة املالية حلجز وتوفير السيارات ,وحجز الفنادق.
•التنسيق لدورات تدريبية ,اجتماعات وورشات العمل.
•إعداد دليل اجراءات العمل لإلدارة املركزية لإلحصاء بالتعاون مع ديوان
اخلدمة املدنية.
•توفير اخلدمات اللوجستية توفير مترجم ،إستقبال الوفود..ألخ.
التنسيق مع اجلهات اخلارجية

التنسيق مع اجلهات اخلارجية للقيام بأعمال التعيني ،االستقالة ،النقل،
الندب ،العالوات االجتماعية ،القروض االجتماعية ،الوظائف االشرافية ..
ألخ.
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االمانــة العــامة
للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
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االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية

تشهد دولة الكويت نهضة تواكب حركة التطور في كافة جوانب احلياة من
حيث البناء واخلدمات تزامن معها تشكيل العديد من املجالس االستشارية
ساهمت في اجناز العديد من املشروعات الكبرى وحتقيق التنمية الشاملة
واستدامتها ،ومت تشكيل املجلس األول في عام  1952واستمر تعاقب املجالس
العليا للتخطيط ضمت نخبة من ذوي االختصاص في كافة املجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية.
االعمال واألنشطة خالل عام :2016/2015

––عقد في األمانة العامة املجلس االعلى للتخطيط والتنمية احلوار التنموي
الثاني عشر حتت عنوان"الشركات احلكومية ومشاركتها في خطة التنمية"
للمشاركة في لقاء يضم ممثلي الشركات احلكومية للحديث حول مستقبل
مشاركتها في خطة التنمية.
––قامت االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط بإهداء  4آالف و 729كتابا
الى مكتبة الكويت الوطنية.
––ورشة عمل تعريفية حول التخطيط التنموي اإلعالمي
––حوار «قضايا وحقوق االفراد ذوي اإلعاقة في إطار التنمية املستدامة» الذي
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نظمته األمانة العامة للتخطيط بالشراكة مع برنامج الشراكة األميركية
ال�ش��رق األوسطية التابعة ل ��وزارة اخلارجية األميركية وب��واب��ة التدريب
العاملية.
––االجتماع الرابع عشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون
ل��دول اخلليج العربية وال��ذي عقد مؤخرا في اململكة العربية السعودية
برئاسة املشرف على ادارة تنسيق القطاعات بوزارة االقتصاد والتخطيط
في اململكة العربية.
––مشاركة األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في ندوة نظمتها
سفارة جمهورية الصني الشعبية ل��دى دول��ة الكويت بعنوان العالقة بني
الصني والكويت والبناء املشترك للحزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق
احلرير البحري للقرن الــــ  21بحضور السفير الصيني وعدد من افراد
البعثة الدبلوماسية في السفارة.
––ورشة العمل التي استضافتها االمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع
اإلدارة املركزية لالحصاء والبنك الدولي واملتعلقة بعلم السلوك والسياسات
العمومية بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس
رعد.
––مشاركة االمانة العامة للتخطيط والتنمية في فعاليات ورشة عمل تنمية
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وري��ادة االعمال بالتعاون مع برنامج تطوير
القانون التجاري ب��وزارة التجارة االمريكية والتي عقدت في مقر املعهد
العربي للتخطيط في منطقة الشويخ بحضور االمني العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والسفير االمريكي ل��دى دولة
الكويت دوغالس سليمان ومدير عام املعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر
مال الله.
––ال��وزي��رة الصبيح م��ع نائب السكرتير ال�ع��ام ل�لامم املتحدة هلني كالرك
بحضور سفير دول��ة الكويت في االمم املتحدة منصور العتيبي و االمني
العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قبيل انطالق
فعاليات االجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك مبناسبة الذكرى اخلمسني
لبرنامج االمم املتحدة االمنائي.
282

5/8/18 9:43:41 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 282

2015 - 2014
––كرمت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزي��ر الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح فريق االمانة العامة للتخطيط والتنمية الذي حقق
امل��رك��ز الثالث بطولة دوري ال ��وزارات الرابعة للبولينغ س�ي��دات للموسم
الرياضي 2016/2015م .
––املشاركة في الدورة السابعة الجتماعات مجموعة التوجيه املشتركة الكويتية
–البريطانية.

––وقعت االمانة العامة للتخطيط والتنمية مذكرة تعاون مع اجلامعة العربية
املفتوحة بحضور االمني العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية ورئيس
اجلامعة العربية املفتوحة الدكتورة موضي احلمود في اطار دعم مفهوم
االقتصاد املعرفي والتعاون مع املؤسسات التعليمية.
––املشاركة في ندوة نظمتها االمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع
برنامج االمم املتحدة االمنائي بعنوان " برنامج الكويت للموظفني الفنيني
املبتدئني " وذلك انطالقا الى اهمية البرنامج الكساب الكوادر الكويتية
اخلبرات في مجال انشطة التعاون التنموي الدولي بالتعاون مع االمانة
العامة للتخطيط.
––اصدرت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح قرار بشأن الالئحة اجلديدة لتنظيم عمل اختيار
البيوت االستشارية في االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.
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––استقبلت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح مدير عام املركز االحصائي لدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية صابر بن سعيد احلربي بحضور مدير االدارة املركزية
لالحصاء منى الدعاس  .مؤكدة دعمها للعمل االحصائي اخلليجي وعلى
أهمية شراكة االجهزة ذات العالقة بشكل اساسي في العمل االحصائي
ومنها اجلهات املعنية بالتخطيط في كافة دول مجلس التعاون اخلليجي.
––فعاليات "املؤمتر الوطني لوظائف الدولة املعاصرة من منظور االقتصاد
املعرفي" ،الذي كان برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،حيث
أن املؤمتر يسلط الضوء على االستفادة من املعرفة واالبتكار واالختراع من
منظور اقتصادي وتضمن املؤمتر ورش عمل وجلسات ناقشت العديد من
املوضوعات ذات االهمية في مجال االقتصاد املعرفي.
––املخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت -مت ع��رض فكرة املشروع املزمع
توقيعه ما بني بلدية الكويت واملستشار العاملي بيركنز بالتعاون مع مكتب
املستشار العاملي دار الهندسة.

––عقد ورشة عمل في وزارة اإلعالم بعنوان (خطة التنمية ..أهداف ومحاور)
حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب واألمني العام للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية.
––دورة القيادي الفعال في اجلهاز احلكومي .
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––الدورة الثانية للجنة الكويتية – الهنغارية املشتركة للتعاون االقتصادي .
––في اطار اشراك الشركات اململوكة للدولة في اخلطة االمنائية 2016/2015
–  2020/2019وفي استجابة سريعة من األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية تنفيذا للقانون اجلديد رقم  7لسنة  2016في شأن
التخطيط التنموي ،وال��ذي الزم الشركات احلكومية باملشاركة في خطة
التنمية ب��دأت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ممثلة
باالدارة االقتصادية عقد أولى اجتماعاتها مع تلك الشركات .

––اجتماع وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح مع وكالء وزارات وممثلي اجلهات احلكومية بحضور
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االم�ين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي
واالمني املساعد لشؤون املجلس االعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي،
لنقل مالحظات املجلس االعلى للتخطيط والتنمية على بعض وزارات
ال��دول��ة بشأن التأخير في ال��رد على الكتب املوجهة من املجلس االعلى
للتخطيط وجلانه اخلمسة الى اجلهات احلكومية بشأن بعض التوصيات او
االستفسارات للتأكيد ان مثل هذا التأخير ال ينسجم مع التوجه احلكومي
والعمل ال ��دؤوب م��ن اج��ل دف��ع عجلة التنمية وتنفيذ اخلطط التنموية
ومشاريعها االستراتيجية.
––ملتقى شباب اليوم طموح املستقبل .
––شاركت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية مبعرض الكويت
الدولي األربعون للكتاب .
––مؤمتر السياحة والتنمية الواقع واملستقبل .

––عمل زيارات ميدانية للمشاريع التنموية للتعرف واالطالع على متطلبات
امل�ش��اري��ع وتذليل امل�ع��وق��ات بالتنسيق م��ع مسئولي امل��ؤس�س��ات واجلهات
احلكومية.
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مؤسسة البترول الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية ذات طابع جتاري ،وتعتبر من الشركات الرائدة في
صناعة النفط والغاز في العالم،وتتضمن أنشطتها الرئيسية استكشاف وإنتاج
وتكرير وتسويق النفط وصناعة البتروكيماويات ،وإدارة تلك األنشطة بأفضل
األساليب فاعلية مع ضمان االستغالل األمثل للموارد الهيدروكربونية ،وذلك
بهدف حتقيق أعلى عائد لدولة الكويت ،إل��ى جانب تنمية القوى البشرية
الوطنية.
تعتمد الرؤية املستقبلية للمؤسسة على التالي :

•الوصول إلى مستوى عال ومتميز من الربحية واألداء.
•املساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط االقتصاد احمللي.
•تعزيز السمعة واملكانة العاملية ألنشطة املؤسسة كافة.
•العمل على تشجيع العاملني على التعلم املستمر في جميع املجاالت املتعلقة
بأنشطة املؤسسة.
•الوصول إلى مستوى رائد في املنطقة في األداء املتعلق بالصحة والسالمة
والبيئة ،والعمل على تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في عمليات املؤسسة.
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مشاريعنا الكبرى

•التوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى نحو  1.4مليون
برميل يومياً على املدى املتوسط ،والذي يعد من اهم التوجهات االستراتيجية
العامة للمؤسسة في قطاع التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت ،فإن املؤسسة
ممثلة بشركة البترول الوطنية يقومون بتنفيذ عدد من املشاريع الكبرى.
•مشروع الوقود البيئي :يضع مشروع الوقود البيئي دولة الكويت في مصاف
أحدث املصافي في صناعة التكرير ،ويهدف هذا املشروع أساساً إلى تطوير
وتوسيع كال من مصفاة ميناء األحمدي التي ستصبح طاقتها التكريرية
 346,000برميل يومياً ،ومصفاة ميناء عبد الله  454,000برميل يومياً،
وبذلك تصبح الطاقة التكريرية اإلجمالية للمصفاتني  800ألف برميل
يومياً ،ج��اري العمل حالياً على تنفيذ حزمة مصفاة األحمدي وحزمتي
مصفاة ميناء عبدالله ،وأعمال الهندسة التفصيلية واملشتريات واملواد
واملعدات الرئيسية .ومت االنتهاء من أعمال حتديث وحدة التكسير بالعامل
احلفاز والبدء في تشغيل الوحدة في مصفاة ميناء االحمدي ،باإلضافة
الى االعمال الكهربائية للمشروع حيث مت االنتهاء من بناء وجتهيز وتشغيل
محطات الكهرباء الرئيسية ملصفاتي ميناء االحمدي وميناء عبدالله .كما مت
االنتهاء من تركيب كافة املعدات الثقيلة  Long Lead equipmentوعددها
 26في مصفاة ميناء عبدالله وتركيب أول��ي للمعدات في مصفاة ميناء
االحمدي .وقد بلغت نسبة االجناز الكلي للمشروع  50.2 %حتى نهاية شهر
مارس . 2016
•يواصل فريق التفاوض أعماله بالتعاون مع املستشار املالي شركة الوطني
لالستثمار ش.م.ك.مقفلة NBK Capitalالستكمال عملية متويل مشروع
الوقود البيئي حسب ما هو مخطط ل��ه ،وبعد احلصول على املوافقات
املطلوبة على هيكلة وآلية التمويل.
•حيث مت مؤخراً تعيني كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
كبنوك قائدة  Mandated Lead Arranger-MLAلترتيب الشريحة األولى
من عملية التمويل وهو قرض طويل األج��ل بالدينار الكويتي من البنوك
التقليدية واإلسالمية احمللية .وقد مت توقيع كتاب تعيني البنوك القائدة
 ، Mandate Letterومذكرة الشروط  Term Sheetوكتاب حتديد الرسوم
البنكية . Fee Letter
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مشروع مصفاة الزور:

•يعد من أكبر املشاريع االستراتيجية النفطية لدولة الكويت لتلبية الطلب
املتنامي حملطات توليد الطاقة الكهربائية من زي��ت ال��وق��ود ذو احملتوى
الكبريتي املنخفض أقل من  ٪1كبريت .ومن أهم ما مت إجن��ازه في هذه
السنة:
• مت احلصول على موافقة مجلسي إدارة شركة نفط اخلليج ومؤسسة
البترول الكويتية ،باإلضافة إلى املجلس األعلى للبترول على امليزانية املعدلة
للمشروع والبالغة  4871مليون دينار كويتي.
• مت توقيع عقود املجموعات اخلمسة الرئيسية ألعمال الهندسة والتوريد
واإلنشاء مع أربعة حتالفات من املقاولني الدوليني في أكتوبر  2015ومت
البدء بأعمال التنفيذ بتاريخ  28أكتوبر . 2015
• عقد جميع االجتماعات االبتدائية م��ع جميع مقاولي عقود الهندسة
والتوريد واإلنشاء الرئيسية خالل شهرنوفمبر  ، 2015وثم بدأ املقاولون
بتقدمي الوثائق املطلوبة كما هو منصوص عليه في العقود املبرمة وبأعمال
مراجعة التصاميم الهندسية األولية واملخططات وأعمال الهندسة التفصيلية
للتنفيذ.
• فيما يخص أعمال معاجلة وجتهيز أرض موقع املشروع ،فما زال العمل
مستمرا في جتهيز املوقع وقد مت اجناز ما نسبته حوالي  % 90,82من هذه
األعمال حتى م��ارس  ، 2016كما مت تسليم بعض املواقع ملقاولي احلزم
الرئيسية ملشروع مصفاة الزور.
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• وصلت نسبة اإلجناز الكلية للمشروع حتى مارس  2016حوالي .%13,77
مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام:

•من منطلق التوجهات االستراتيجية العامة لقطاع التكرير والتصنيع والتي
تنص على التوسع في الطاقة التكريرية خ��ارج دول��ة الكويت مبا يضمن
منفذاً آمناً لتصريف النفوط الكويتية ،فقد مت الوصول إلى نسبة إجناز تبلغ
 % 77ملشروع إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام ،املجمع الذي
سيمكننا من تكرير النفط اخلام الكويتي بنسبة  %100وبطاقة تكريريه تبلغ
 200ألف برميل يومياً في مرحلته األولى وقد يتضاعف اإلنتاج في املرحلة
الثانية للمشروع إلى  400ألف برميل في اليوم.

مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال في منطقة الزور:

• مت في مارس  2015توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء للبدء في
تنفيذ هذا املشروع ،حيث مت ترسية العطاء على حتالف ضم ثالث شركات
متخصصة ،وتوقيع العقد معهم في  2016 /3 / 30للبدء في تنفيذ املشروع
علما بانه قد مت اعتماد امليزانية التقديرية والبالغة  998مليون دينار كويتي
للمشروع من قبل مجلسي إدارة الشركة واملؤسسة في يناير ومارس .2015
ويأتي تنفيذ هذا املشروع في إطار حتقيق اخلطة االستراتيجية ملؤسسة
البترول الكويتية  2030املتعلقة بتلبية احتياجات السوق احمللي من الوقود
على املدى البعيد ،وزيادة مرونة العمليات لتلبية الطلب املوسمي املتزايد
على الوقود حملطات توليد الطاقة الكهربائية.
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مشروعي إنشاء وحدتي إنتاج الغاز البترولي املسال الرابعة واخلامسة:

•مت االنتهاء من تنفيذ مشروع الوحدة الرابعة ،والبدء في عمليات التشغيل،
والتي مت تصميمها بطاقة استيعابية قدرها  805مليون قدم مكعب قياسي
في اليوم و  106أل��ف برميل باليوم من املكثفات وذل��ك ملعاجلة الزيادة
املستقبلية املتوقعة من الغازات واملكثفات الناجتة من حقول النفط وحقول
الغازات ومن ثم حتويلها إلى غازات مسالة للتصدير وفصل كل من غازات
امليثان واإليثان.
•فيما يتعلق مبشروع إنشاء الوحدة اخلامسة ،فقد مت توقيع عقد مناقصة
أعمال الهندسة والتوريد
•واالنشاء في مايو  2015والبدء بتنفيذ اعمال املشروع في يوليو 2015
بتكلفة إجمالية تبلغ  428مليون دينار كويتي.
مشروع انشاء  100محطة تعبئة وقود جديدة :

•وفقاً لتوجهات مؤسسة البترول الكويتية لتوفير العدد الكافي من احملطات
وذل��ك بهدف مقابلة االحتياجات املستقبلية م��ن ال��وق��ود نتيجة التوسع
العمراني الذي تشهده البالد ،وبنا ًء على موافقة املجلس األعلى للبترول،
قامت الشركة بإعداد خطة شاملة لبناء  100محطة وق��ود جديدة وفق
أح��دث تكنولوجيا وبشكل يعكس مظهر متميز ومتطور مع االخ��ذ بعني
االعتبار تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة والبديلة واستخدام التكنولوجيا
الصديقة للبيئة وذلك حسب التصميم اجلديد املعتمد .حيث مت مؤخرا
إعداد دراسات اجلدوى والتصاميم الهندسية األولية إلنشاء عدد 19محطة
تعبئة وقود جديدة ،ويتم حاليا اإلعداد للحصول على املوافقات املطلوبة
للبدء في تنفيذ امل�ش��روع .ويعتبر ه��ذا امل�ش��روع ضمن املجموعة األولى
من ضمن خمس مجموعات على ان تتبعها أربعة مجموعات أخرى لبناء
احملطات خالل اخلمس السنوات القادمة.
•استمرت اللجنة اخلاصة بتخفيض النفقات وزيادة الربحية أعمالها خالل
السنة املالية  2016 - 2015حيث مت إيجاد ومتابعة ودعم العديد من برامج
تخفيض النفقات وزيادة الربحية واملبادرات املتعلقة بها وإعطائها أولوية
قصوى وإبقائها حتت متابعة اإلدارة العليا للشركة .وقد متخض العمل
في هذه اللجنة عن عدد كبير من اإلجن��ازات وحتقيق عوائد مادية كبيرة
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قدرت ب  230.2مليون دوالر امريكي .علما بان هذه اللجنة مت تشكيلها
برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية نوابه مبرجعية عمل واضحة ،وبحيث
ميتد عمل اللجنة ملدة سنة قابلة للتجديد ،وذلك بهدف تخفيض النفقات
وزيادة الربحية في ضوء انخفاض عوائد صناعة التكرير النفطية عامليا
وانخفاض أسعار املنتجات والتحديات الكبيرة املصاحبة لذلك .وتعتبر
األولى من نوعها على مستوى القطاع النفطي.

التكرير والتصنيع خارج الكويت :

•من منطلق التوجهات االستراتيجية العامة لقطاع التكرير والتصنيع والتي
تنص على التوسع في الطاقة التكريرية خ��ارج دول��ة الكويت مبا يضمن
منفذاً آمناً لتصريف النفوط الكويتية ،فقد مت الوصول إلى نسبة إجناز تبلغ
 % 77ملشروع إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام ،ومن جهة
أخرى فإنه جاري دراسة العديد من الفرص االستثمارية األخرى ،أما فيما
يخص التوسع في نشاط التسويق بالتجزئة ،فقد مت حتقيق ما يلي:
–– افتتاح احملطة الرابعة لتعبئة الغاز الطبيعي املضغوط  CNGفي بلجيكا.
–– االستحواذ على شبكة أصول متنوعة للبيع املباشر وبالتجزئة في مملكة
بلجيكا ،والتي تعزز استثمارات الشركة وزيادة املبيعات.
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مؤسسة املوانئ الكويتية

مؤسسة املوانئ الكويتية هي مؤسسة عامة انشأت مبوجب القانون رقم 133
لسنة 1977م تقوم بإدارة وتشغيل املوانئ املخصصة للمالحة التجارية في البالد
 ،تقوم املؤسسة حالياً بإدارة ثالث موانئ هي  :الشويخ  ،الشعيبة  ،الدوحة.
ميناء الشويخ-:

يرجع ت��اري��خ ميناء الشويخ إل��ى أواخ��ر اخلمسينات وق��د م��ر إن�ش��اؤه بعدة
م��راح��ل حتى وص��ل إل��ى ص��ورت��ه احلالية ،وه��و امليناء التجاري الرئيسي في
البالد ويتوفر به  21مرسى يبلغ طولها اإلجمالي حوالي  4كيلو مترات وتتراوح
اعماقها ما بني  6,7إلى  10أمتار وتبلغ مساحة امليناء حوالي  4,4مليون متر
مربع منها  2,1مليون متر للحوض املائي و 3,2مليون متر مربع للمساحات
األرضية وتوجد بامليناء أرصفة متخصصة لنوعيات معينة من البضائع مثل
رصيف السفن الناقلة للحبوب ،ورصيف سفن األسمنت وأرصفة احلاويات
وأرص�ف��ة امل��واد املثلجة وامل��واش��ي احلية ومستودعات ع��دي��دة تبلغ مساحتها
اإلجمالية ح��وال��ي مائة وخمسة وثمانني أل��ف متر مربع وم�س��اح��ات تخزين
مكشوفة تصل مساحتها إل��ى حوالي أربعمائة وس��ت وثمانون أل��ف متر مربع
ويوجد بامليناء محطة للحاويات تبلغ مساحتها حوالي مائتني وستني ألف متر
مربع ،ويتوفر بامليناء عدد  6رافعات جسرية حديثة ملناولة احلاويات من نوع
 Post Panamaxتقوم مبناولة احلاويات على ثالث مراسي مجهزة خصيصاً
الستقبال سفن احلاويات وهي املراسي رقم . 13 ،12 ،10
ميناء الشعيبة-:
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وقد أنشئ ميناء الشعيبة ليتولي مهمة استقبال واردات منطقة الشعيبة
الصناعية من املعدات واآلالت واملواد اخلام الالزمة لتشغيل وبناء املصانع وفي
الوقت نفسه نافذة لتصدير منتجات املنطقة الصناعية .ويرجع تاريخ إنشاء
امليناء إلى عام  1964م حيث مرت عملية إنشائه وتطويره في عدة مراحل حتى
عام  1982وهو ميناء صناعي وجتاري يتوفر به  20مرسى يبلغ مجموع أطوالها
حوالي أربعة أالف وثمانية وستني مترا وتتراوح أعماقها من  7,5متر إلى أربعة
عشر مترا منها أربع مراسي متخصصة ملناولة احلاويات ،يوجد عليها حالياً
عدد  7رافعات جسرية حديثة ملناولة احلاويات من نوع  ، Post Panamaxأما
املراسي األخرى فهي ملناولة البضائع السائبة من صادرات شركة الصناعات
الكيماوية البترولية وصادرات شركة البترول الوطنية وشركة أيكويت وكذلك
املواد السائبة الواردة مثل الصلبوخ واألسمنت السائب واملستلزمات الصناعية
النفطية وصناعة األسمنت كما يوجد بامليناء رصيف ضخم للمنتجات البترولية
يبلغ إجمالي طوله ألف وثالثمائة متراً ويستطيع استقبال أربعة ناقالت ضخمة
بطول يصل إلى أكثر من ثالثمائة متراً وغاطس بعمق ستة عشر مترا  ،كما
توجد بامليناء محطة للحاويات تبلغ مساحتها ثالثمائة وعشرة أالف متر مربع
وبها أربعة مراسي طولها  880متر وعمقها  14متر الستقبال سفن احلاويات
القادمة إلى امليناء.
ميناء الدوحة -:

ويتبع املؤسسة ميناء ثالث وهو ميناء الدوحة األصغر حجماً ومناولة ويرجع
تاريخه إلى عام  1978عندما صدر األمر بتحويل سفن الصيد من ميناء الكويت
القدمي إلى ميناء آخر بديل تفادياً الختناق امل��رور وتقليل مشكلة الضوضاء
في املنطقة احمليطة بقصر السيف  ،ولقد وقع االختيار على منطقة الدوحة
بالقرب من رأس عشيرج على الساحل اجلنوبي جلون الكويت.
––وتقوم املؤسسة خالل خطط التنمية املتعاقبة بتطوير موانئها حيث مت تنفيذ
العقد اخلاص بتزويد ميناء الشويخ بعدد  6رافعات جسرية حديثة إضافية
ملناولة احلاويات من نوع . Post- Panamax
––مت تنفيذ العقد اخل��اص بتزويد ميناء الشعيبة بعدد  7رافعات جسرية
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حديثة ملناولة احلاويات من نوع  Post Panamaxوهناك خطط مستقبلية
لتوسعة وتطوير مينائي الشويخ والشعيبة.
–– تنوي املؤسسة أيضاً تطوير ميناء الدوحة احلالي ونظراً الرتفاع التكلفة
املتوقعة للمشاريع اخلاصة بتطوير املوانئ فقد رأت اإلدارة العامة للمؤسسة
تكليف مكتب استشاري عاملي إلعداد مخطط هيكلي لكل ميناء لدراسة
اجل��دوى االقتصادية من وراء تنفيذ املشاريع املقترحة واقتراح اجلدول
الزمني ال�ل�ازم لتنفيذ التوسعات املقترحة مل��وان��ئ املؤسسة على ضوء
االحتياجات الفعلية خالل الثالثني عاماً املقبلة وعلى ضوء التدفقات املالية
املتوفرة ووضع خطة زيادة إيرادات املؤسسة وتنوع االستثمار في املجاالت
املمكنة.
اجلدول اآلتي يوضح مؤشرات التشغيل الرئيسة ملوانئ املؤسسة خالل عام .2014
البيان

الشويخ

الشعيبة

الدوحة

اإلجمالي

عدد السفن
القادمة

2.385

1.749

8.924

4.107
الشويخ والشعيبة

إجمالي
الواردات-طن

219.255 22.403.754 8.982.902

31.605.911

إجمالي
الصادرات – طن

14.983 3.954.649 806.322

4.775.954

إجمالي الواردات
والصادرات – 234.238 26.358.403 9.789.224
طن

36.381.865

عدد احلاويات
املكافئة الواردة 689.852
والصادرة

214.297

--

904.049
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املشاريع اخلاصة بتطوير موانئ املؤسسة وتوسعها :

 1 .1شارفت املرحلة األولى من تطوير أرصفة ميناء الدوحة على االنتهاء
وذلك في شهر اغسطس املقبل.
 2 .2التعاون مع وزارة األشغال العامة إلنشاء جسر جابر وجسر الصبية
شمال ميناء الشويخ.
 3 .3القيام بدراسة استشارية لتطوير وجتديد البنية التحتية خلدمات ميناء
الشويخ وميناء الدوحة واملناطق التخزينية التابعة ملؤسسة املوانئ للـ 30
سنة املقبلة.
4 .4تطوير شبكة انظمة املعلومات باملؤسسة وإن�ش��اء حساب للمؤسسة
على مواقع التواصل االجتماعي بهدف التواصل مع موظفي املؤسسة
وامل��واط�ن�ين ونشر أخبارها ع�لاوة على التفاعل م��ع أي استفسارات
ومقترحات -:
––تويتر باسم .@kuwaitports
––الفيس بوك باسم .www.facebook.com/pages/KuwaitPorts/
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الصندوق
الكويتي للتنمية
االقتصادية
العربية
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الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

واصل الصندوق الكويتي للتنمية خالل العام املاضي مسيرته التنموية التي
بدأها قبل أكثر من خمسة عقود وتابع نشاطه خالل السنة املالية 2016/2015
وال �ت��ي شملت ت�ق��دمي ال �ق��روض امل�ي�س��رة للمساهمة ف��ي مت��وي��ل املشروعات
اإلمنائية 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 واصل الصندوق خالل السنة املالية املذكورة
بتقدمي املساعدات الفنية لتمويل إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية
للمشاريع اإلمنائية ،بهدف دعم وتعزيز ق��درة ال��دول واملؤسسات املستفيدة
من هذه املساعدات لتمكينها من تطوير الكفاءات الفنية واإلداري��ة وحتسني
مستويات أدائها .إضافة إلى ذلك ،استمر الصندوق مبتابعة املشروعات التي
ما ت��زال قيد التنفيذ مع تقدمي النصح واملشورة للدول التي تقام فيها هذه
املشروعات ملساعدتها في حتقيق األهداف اإلمنائية املرجوة منها.
كما قام الصندوق كذلك خالل السنة املالية املشار إليها باملساهمة املالية
في موارد مؤسسات إمنائية.
وفيما يلي بيان بأنشطة الصندوق وجهوده التنموية خالل السنة املالية
املذكورة:

1 .1إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق خالل السنة املالية احلالية 22
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قرضا ،بلغت قيمتها اإلجمالية  205,9مليون دينار كويتي شملت قطاعات
النقل والطاقة وال��زراع��ة وامل�ي��اه وال�ص��رف الصحي ،إض��اف��ة إل��ى قطاع
املشروعات االجتماعية.
2 .2استفادت من تلك القروض  4دول عربية و 12دولة أفريقية و 3دول في
وسط آسيا وأوروبا ودولتان في شرق وجنوب آسيا واحمليط الهادي.
3 .3تصدر قطاع الطاقة املرتبة األولى في عدد القروض املقدمة بنسبة تقدر
بحوالي  %32,54من إجمالي القروض املعقودة ،يليه قطاع املياه والصرف
الصحي بنسبة  ،%25,50وثم القطاع االجتماعي بنسبة  ،%22,05ثم قطاع
النقل بنسبة  %17,97ثم القطاع الزراعي بنسبة .%1,94
4 .4قدم الصندوق خالل السنة املالية  2016/2015معونات فنية ومنح بلغت
قيمتها اإلجمالية حوالي  93,6مليون دينار كويتي ،استفادت منها  6دول
و 3مؤسسات.
 5 .5قام الصندوق كذلك باالشراف على املنح املقدمة من دولة الكويت إلى
ال��دول واملنظمات مبا في ذلك إدارتها ومتابعتها ،إضافة إلى تعاونه مع
العديد من مؤسسات التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية بهدف تنسيق
اجلهود واالشتراك في متويل املشروعات وبانتهاء السنة املالية احلالية
 2015/2016يكون الصندوق قد ساهم منذ إنشائه بتقدمي  911قرضاً،
بقيمة إجمالية بلغت  5,600مليون دينار كويتي ،أما الدول املستفيدة من
هذه القروض فقد بلغ عددها  ،105منها  16دولة عربية ،و 41دولة أفريقية
و 19دولة في شرق وجنوب آسيا واحمليط الهادي و 17دولة وسط آسيا
وأوروبا و 12دولة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أما من حيث التوزيع
القطاعي إلجمالي قروض الصندوق ،فقد جاء نصيب قطاع النقل %33,87
من إجمالي قروض الصندوق املقدمة خالل تلك الفترة ،يليه قطاع الطاقة
 ،%27,28يليه قطاع الزراعة  ،%10,72ثم قطاع املياه والصرف الصحي
 ،%10,63ثم قطاع الصناعة  ،%6,44ثم القطاع االجتماعي  ،%5,88ثم
قطاع بنوك التنمية  ،%2,4وقطاع االتصاالت  ،%1,81والقطاعات األخرى
.%0,97
6 .6بلغ إجمالي عدد املساعدات الفنية واملنح الفعلية املقدمة من الصندوق منذ
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تأسيسه وحتى نهاية مارس 2016م نحو  263معونة /منحة ،بلغت قيمتها
اإلجمالية  224,6مليون دينار كويتي .كما بلغ إجمالي قيمة مساهمات
الصندوق امللتزم بها في امل��وارد املالية للمؤسسات اإلمنائية اإلقليمية
والدولية حتى نهاية العام احلالي حوالي  470,063مليون دينار كويتي.
7 .7من أبرز أنشطة الصندوق الكويتي خالل العام املذكور استضافته فعاليات
االجتماعات االقتصادية والتنموية العربية والتي دع��ا إليها الصندوق
الكويتي الستعراض البرامج اإلمنائية واخلطط الطموحة لدى احلكومة
املصرية لتنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور وزي��ره التعاون
املصرية د .سحر نصر وبحضور رؤساء ومدراء  6صناديق عربية.

8 .8قام الصندوق الكويتي بتقدمي الدعم واملساعدة للنازحني السوريني في
الدول املجاورة لسوريا ،وهى لبنان واألردن وتركيا وجمهورية مصر العربية
عبر توقيع العديد من االتفاقيات مع الدول املذكورة ملساعدتها على حتمل
االعباء الناجمة عن النزوح املفاجئ للسوريني ،ومساعدة النازحني أنفسهم
على التكيف مع االوضاع االستثنائية التي يعيشونها في بلدان اخرى غير
بلدانهم.
 9 .9وف��ي إط��ار تعزيز مسؤوليته االجتماعية ساهم الصندوق الكويتي في
العديد من األنشطة وامل�ب��ادرات االجتماعية واالقتصادية احمللية لدعم
جهود التنمية داخل الكويت فقد قام حتى مايو  2016بتحويل مبلغ 262
مليون دينار كويتي من املبالغ الواجب سدادها لصالح املؤسسة العامــة
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للرعايـة السكنيـة ،وذلك وفقا للقانون والنظام األساسي إلنشاء الصندوق
والذي ينص على استقطاع سنوياً نسبة ال تتجاوز  %25من األرباح الصافية
للصندوق حتول إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.
1010استمرار برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني حديثي التخرج
في استقطاب الكفاءات الشابة ضمن إطار دعم جهود التنمية البشرية
في دولة الكويت ووصل عدد الذين أمتوا البرنامج حوالي  466مهندس
ومهندسة.
1111استمر الصندوق الكويتي بتسيير رحالت مبادرة «كن من املتفوقني»
إلى الدول التي يتعاون معها وتستفيد من مشروعاته ،ليتعرفوا عليها وعلى
جهوده التنموية ,وزار املتفوقون الذين بلغ عددهم حتى يناير  2016حوالي
 167طالب وطالبة ع��ددا كبيرا من ال��دول مثل جمهورية مصر العربية،
اململكة األردنية ،جمهورية أوزبكستان ،جمهورية الصني الشعبية ،تركيا،
لبنان ،سريالنكا ،اململكة املغربية وجمهورية السنغال.
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بنك
الكويت املركزي
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بنك الكويت املركزي

يضطلع بنك الكويت املركزي في ممارسة دوره وأعماله وأنشطته في إطار
أهدافه املنصوص عليها في القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك
الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته ،وفي هذا االطار ميارس
امتياز إصدار النقد للعملة الوطنية (الدينار الكويتي) نيابة عن الدولة ،والعمل
على ترسيخ االستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت
األجنبية وتأمني حرية حتويلها .كما يتولى بنك الكويت املركزي رسم وتنفيذ
السياسة النقدية وسياسات وبرامج اإلشراف والرقابة على وحدات اجلهاز
املصرفي واملالي لتكريس دعامات االستقرار النقدي واالستقرار املالي في
االقتصاد الوطني ،باإلضافة إلى القيام بوظيفة بنك احلكومة وتقدمي املشورة
االقتصادية واملالية لها.
وتتضمن أبرز األنشطة والفعاليات التي قام أو شارك بها بنك الكويت املركزي
خالل السنة املالية  ،2016/2015ما يلي:

•حقق اإلصدار السادس للدينار الكويتي الذي طرحه بنك الكويت املركزي
للتداول بتاريخ  2014/6/29جوائز عاملية وإقليمية ،حيث أعلنت الرابطة
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الدولية لشئون العملة
 - IACAخ�لال مؤمتر العملــة السنوي الـــذي ُعقِ د في مدينة فانكوفر
بكندا ،خـالل الفتـرة مـن  13-10مايو  2015عن فوز اإلص��دار السـادس
اجلديــد ألوراق النقد الكويتية بجائـزة عـام  2015العاملية "أفضل إصـدار
لألوراق النقديـة" ،وجاء هذا الفوز ضمن منافسة مع ثمانية عشر إصداراً
من اإلصدارات النقدية لدول مختلفة حول العالم .وتعتبر تلك اجلائزة أكبر
اجلوائز العاملية في مجال أوراق العملة حيث يستند منحها على التصويت
من قبل بنوك مركزية وشركات عاملية متخصصة في مجال األوراق النقدية.
وإضاف ًة ملا تقدم فقد حاز اإلصدار السادس اجلديد ألوراق النقد الكويتية
بجائزة "أفضل إصدار لألوراق النقدية لعام  2014في منطقة آسيا" والتي
مت اإلعالن عنها خالل مؤمتر صناعة األوراق األمنية اآلسيوي.
International Association of Currency Affairs

•ك ّرم املؤمتر املصرفي العربي السنوي محافظ البنك املركزي الدكتور محمد
يوسف الهاشل مبنحه جائزتي «الرؤية القيادية» ،و«محافظ البنك املركزي
للعام  .»2015وذلك تقديراً لعطاءاته وإجنازاته الكبيرة في رسم وإدارة
السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دول��ة الكويت ،والتي تستهدف
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ترسيخ دعامات االستقرار النقدي واالستقرار املالي وحتصني القطاع
املصرفي وتعزيز أجواء الثقة في االقتصاد الوطني.

•استضافت دول��ة الكويت ألول م��رة في احل��ادي عشر من نوفمبر 2015
فعاليات املؤمتر العاملي للتمويل اإلسالمي ،الذي نظمه بنك الكويت املركزي
وصندوق النقد الدولي ،وبرعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظة الله ورعاه .وقد حظي
املؤمتر بحضور دولي رفيع املستوى من صناع القرار ،تتقدمه املدير العام
لصندوق النقد الدولي السيدة كريستني الج��ارد ،وكبار موظفي وخبراء
الصندوق في العالم ،وع��دد من وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية
ونوابهم وممثليهم في العديد من ال��دول ،وتواجد كبير ملمثلي املؤسسات
االقتصادية العاملية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،إضافة إلى
خبراء وفعاليات اقتصادية وأكادميية مهمة .ويعتبر هذا املؤمتر الذي يناقش
آفاق التمويل اإلسالمي في محاولة لتعزيز دوره وانتشار صناعته في النظام
املالي واملصرفي في العالم ،أول مؤمتر يقوم صندوق النقد الدولي بتنظيمه
خارج مقره ،ولعل الختيار دولة الكويت وبنك الكويت املركزي دالالت كبيرة
تُعبر عن املكانة والسمعة املرموقة لهما.
•في إطار احلمالت التوعوية واإلرشادية ،ساهم بنك الكويت املركزي خالل
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السنة املالية  2016/15في احلملة اخلاصة بوقف التداول لإلصدار اخلامس
لفئات أوراق النقد الكويتية ،بعد جناح اإلصدار السادس اجلديد ألوراق
النقد الكويتي في جت��اوز نسبة التداول له بنحو  %90من إجمالي النقد
املتداول .كما قام بنك الكويت املركزي بإنتاج مواد فلمية إرشادية قصيرة
توضح التعديالت التي متت على قواعد وأسس منح التمويل االستهالكي،
قسط ،وإص��دار دليل حماية العمالء ،ودليل لذوي
والتمويل الشخصي امل ُ َّ
االحتياجات اخلاصة .وفي سعيه للحفاظ على املكانة والسمعة املتميزة
على كافة املستويات ،قام بنك الكويت املركزي خالل السنة املالية املذكورة
بالبدء في مشروع تطوير الهوية املؤسسية لبنك الكويت املركزي ،وذلك
بهدف مواكبة التطور وعمليات التحديث الشاملة التي تشهدها أعمال
البنك ،فض ً
ال عن اجلهود الدؤوبة على صعيد التجهيز واالستعداد لالنتقال
شامخا ورمزاً
ً
صرحا
إلى املقر اجلديد لبنك الكويت املركزي ،والذي يُعتبر
ً
من رموز التطور والنهضة التنموية لدولة الكويت.

•أص��درت وكالة األنباء الكويتية "كونا" تقري ًرا اقتصاد ًيا ح��ول اإلشادات
الدولية ببنك الكويت املركزي والتي حظي بها في إطار جهوده املتميزة خالل
السنوات اخلمس املاضية التي مكنته من حتقيق العديد من اإلجنازات سواء
على صعيد إدارته للسياسة النقدية وتطوير وحتصني القطاعات اخلاضعة
لرقابته أو على صعيد حتقيق االستقرار النقدي واالستقرار املالي بشكل
ملحوظ ،وشمل التقرير ما أوردت��ه تقارير مؤسسات التصنيف االئتماني
السيادي الدولية واملؤسسات الدولية من إشادات في شأن ما تقدم.

•يحدد بنك الكويت املركزي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت
األجنبية استنا ًدا إلى سلة خاصة موزونة من عمالت ال��دول التي ترتبط
معها دولة الكويت بعالقات مالية وجتارية مؤثرة ،ويهدف هذا النظام إلى
تكريس االستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت
األجنبية الرئيسية .ومب��وج��ب ذل��ك ،بلغ متوسط سعر ص��رف الدوالر
األمريكي مقابل الدينار الكويتي للسنة املالية  2016/15نحو 302.18
فلسا لكل دوالر أمريكي للسنة
فلسا لكل دوالر أمريكي ،مقابل نحو ً 287.83
ً
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ارتفاعا في سعر صرف الدوالر األمريكي قيمته
املالية السابقة ،ومبا ميثل
ً
فلسا
فلسا ونسبته  .%5وبلغ معدل الفرق بني أعلى سعر ً 304.4
ً 14.355
فلسا للدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل
وأدنى سعر ً 298.25
السنة املالية  2016/15ما نسبته  .%2.1وفي املقابل ،شهد سعر صرف
ال��دوالر األمريكي تقلبات مقابل العمالت الرئيسية األخرى خالل السنة
املالية  ،2016/15حيث بلغ معدل الفرق بني أعلى سعر وأدنى سعر للدوالر
األمريكي ما نسبته  %14.8مقابل اجلنيه اإلسترليني ،و %12.7مقابل
الني الياباني ،و %12.6مقابل الفرنك السويسري ،و %9.4مقابل اليورو.
حدد بنك الكويت املركزي
وكذلك ،وفي إطار عمليات السياسة النقدية ،يُ ِّ
سعر الفائدة على الدينار الكويتي بنا ًء على متطلبات األوضاع االقتصادية
احمللية ،وفي ضوء متغيرات أسعار الفائدة العاملية الرئيسية ومبا يهدف إلى
تعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها كوعاء للمدخرات احمللية لتمكني
البنوك احمللية من تلبية االحتياجات التمويلية ملختلف قطاعات االقتصاد
الوطني .وخالل السنة املالية  2016/15رفع بنك الكويت املركزي سعر
اخلصم لديه والبالغ  ،%2وذلك مبقدار  25نقطة أساس في  16ديسمبر
 2015من  %2إلى .%2.25

•شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائ��ع العمالء ألجل لدى البنوك
ارتفاعا مقارن ًة
احمللية بالدينار الكويتي خالل السنة املالية 2016/15
ً
مع مستوياتها خالل السنة املالية السابقة ،وعلى وجه التحديد ارتفعت
متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي ألجل شهر وألجل 3
أشهر لتصل في املتوسط خالل السنة املالية  2016/15إلى نحو %0.698
و %0.869على الترتيب.
جانب آخر ،شهدت متوسطات أسعار الفائدة لدى البنوك احمللية على
•من
ٍ
ارتفاعا خالل السنة
الودائع بالدوالر األمريكي ألجل شهر وألجل  3أشهر
ً
املالية  2016/15لتصل في املتوسط إلى نحو  %0.182و %0.296على
الترتيب.وعلى إثر ذلك ،بلغ الهامش بني متوسطي سعر الفائدة على الودائع
بالدينار الكويتي والودائع بالدوالر األمريكي ألجل شهر وأجل  3أشهر خالل
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السنة املالية  2016/15نحو  0.516نقطة مئوية ونحو  0.573نقطة مئوية
على التوالي لصالح الودائع بالدينار الكويتي.

•تشمل وحدات القطاع املصرفي واملالي احمللي اخلاضعة لرقابة وإشراف
بنك الكويت املركزي واملسجلة لديه كما فــي نهايــة مارس  ،2016البالغ
إجماليها  ،148ك� ً
لا من البنوك احمللية وعددها  23بن ًكا منهـا  5بنوك
فرعا لبنوك
تقليديــة وبنـك متخصـص واحـد ،و 5بنـوك إسالميـة و12
ً
أجنبية منها فرع لبنك إسالمي ،وشركات التمويل ،2وشركات االستثمار
وعددها  82شركة منها  45شركة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
حيث يقتصر دور بنك الكويت املركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة
على نشاط التمويل الذي تزاوله وشركات الصرافة وعددها  41شركة .مت
كل من معيار كفاية رأس املال،
تطبيق كامل ملعايير حزمة بازل 3واملتمثلة في ٍ
ومعيار الرفع املالي ،ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل املستقر.
وبذلك يكون بنك الكويت املركزي في طليعة البنوك املركزية التي طبقت
تلك املعايير.

•اصدار مسكوكة تذكارية مبناسبة الذكرى العاشرة لتولي حضرة صاحب
السمو امير البالد املفدى مقاليد احلكم في ال�ب�لاد ،كما أص��در البنك
مسكوكة تذكارية خاصة مبناسبة م��رور عام على تسمية سموه " قائداً
للعمل اإلنساني" ودولة الكويت "مركزاً عاملياً للعمل اإلنساني" أصدر بنك
الكويت املركزي خالل العام املاضي مسكوكتني تذكاريتني مبناسبة الذكرى
اخلامسة واخلمسني للعيد الوطني لدولة الكويت ،وال��ذك��رى اخلامسة
والعشرين لتحرير دولة الكويت.
•يواصل بنك الكويت املركزي إصدار نشراته ومطبوعاته الدورية املختلفة
باللغتني العربية واإلجنليزية ،وارسالها الى اجلمهور أفرا ًدا ومؤسسات من
املهتمني بالشؤون والتطورات النقدية واملصرفية واملالية واالقتصادية محلياً
وخارجياً ،مع نشرها على املوقع االلكتروني  ،wk.vog.kbc.wwwوتشمل
مطبوعات بنك الكويت املركزي ما يلي:
•"اإلحصائية النقدية الشهرية" ،وحت�ت��وي على بيانات ومجاميع نقدية
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وإحصاءات مصرفية.

––"النشرة االحصائية الفصلية" ،وحتتوي على إحصاءات ومؤشرات نقدية
ومالية واقتصادية عن االقتصاد الكويتي.
ً
عرضا حتليل ًيا
––"التقرير االقتصادي" ،ويصدر كل سنة ميالدية ،ويتضمن
ألهم التطورات النقدية واملصرفية واملالية واالقتصادية في االقتصاد
احمللي خالل السنة امليالدية.
––"التقرير السنوي" ،ويصدر كل سنة مالية ،ويتضمن القوائم املالية لبنك
الكويت املركزي من ميزانية عمومية وحساب األرب��اح واخلسائر ،هذا
باإلضافة إلى نبذة عن أهم إجنازات بنك الكويت املركزي خالل السنة
املالية املعنية.
––"تقرير االستقرار املالي" ،ويتناول التقرير بالتحليل التطورات الرئيسية
في النظام املصرفي وامل��ال��ي مبكوناته الرئيسية الثالثة :املؤسسات،
واألسواق ،والبنية األساسية ،وذلك بهدف حتديد املخاطر التي تؤثر على
سالمة النظام املالي.
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بنك
االئتمان الكويتي
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بنك االئتمان الكويتي

انطالقا من امياننا في بنك االئتمان بحقيقة ان اهم حتدي يواجه املؤسسة هو
مواكبة التطور التكنولوجي  ،وبناء على الغاية النبيلة التي تأسس بنك االئتمان
في عام 1960م لتحقيقها وهي توفير الرعاية السكنية املناسبة للمواطن .
يواصل البنك العمل مبثابرة وجهد دؤوب لتحقيق مجموعة من االهداف
التي مت صياغتها على شكل رؤية واضحة املعالم حتمل شعار (رؤي��ة جديدة
لعصر جديد) ,مما الشك فيه ان التطور الهائل الذي شهده بنك االئتمان في
السنوات القليلة املاضية وشهد له كل زائر للبنك ماهو اال ثمرة خلق جو االسرة
الواحدة بني املوظفني وادارة البنك نضع نصب اعيننا املواطن الكويتي الذي
بدوره محور اهتمامنا وتذييل الصعوبات امامه وتوفير له افضل اخلدمات هو
املعيار احلقيقي لنجاح البنك في حتقيق غاياته بتقدمي (القروض العقارية ،
االجتماعية  ،قروض املرأة) للمواطنني بسهولة ويسر .
االنشطة واخلدمات والفعاليات التي قام بها البنك :

 -1تدشني االعمال االنشائية ملشروع املبنى الرئيسي للبنك في جنوب السرة.
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يعتبر من احد اهم اجنازات البنك خالل العام حيث مت وفق املقاييس العاملية
في تنفيذ اعمال اخلدمة الهندسية والتشطيبات واالعمال اخلارجية حيث
صمم وفق احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا مبنى ذكي ،حديث ومتطور ،
صديق للبيئة  ،موفر للطاقة .
 -2مشروع اعادة هيكلة التمويل العقاري :
مت توقيع عقد مع شركة استشارات عاملية العداد دراسة وتوصية بكيفية
اعادة البنك للتمويل الذاتي عبر نهج وسياسة جديدة لكي تخفف الثقل على
كاهل الدولة ويكون للبنك القدرة على التمويل الذاتي مستقبال ودميومة
متويل املواطنني للحصول على مساكنهم .
 -3تفعيل الربط املركب :
لتحقيق متطلبات العصر ،دفعت البنك ليكون املؤسسة االولى والوحيدة
التي تقدم خدمات مركبة تربط عددا كبيرا من اجلهات احلكومية رغم
اختالف االنظمة املتبعة لضمان حصول املواطن على قرضه بسهولة ويسر
مما ادى الى تقليص الدورة املستندية وسرعة اجناز املعامالت .
 -4افتتاح فرع غرناطة :
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لتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني ولتحسني البنية التحتية لفروع البنك شهد
هذا العام افتتاح فرع غرناطة بحلته اجلديدة بعدة االنتهاء من اعمال الصيانة
والتحديث والتطوير.
 -5التوقيع االلكتروني :
اقدم بنك االئتمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية على تدشني
حملة لتوقيع املوظفني واملراجعني تهدف الى تدعيم " التوقيع االلكتروني
" بهدف تعزيز فكرة التحول للنمط احلديث ليتمكن املواطن من التقدمي
على طلب معامالته اينما كان (قرض ودفعات) ويحصل عليه الكترونيا
.online
 -6القرض االجتماعي :
مت تدشني ال�ق��رض االجتماعي الكترونيا مم��ا ادى ال��ى تقليص الدورة
املستندية فأصبح املواطن قادر على اجناز معاملته خالل دقائق وحصولة
على قرض الزواج اينما كان .
 -7القرض العقاري :
مت تدشني القرض العقاري 70,000الكترونيا حيث اصبح املواطن يحصل
على قرضة اينما كان من خالل البوابة االلكترونية للبنك بسهولة.
 -8التحويل البنكي آليا :
اول مؤسسة حكومية تطبق التحويل البنكي آليا خالل توقيع بروتوكوالت
ت�ع��اون م��ع البنوك التجارية لتحويل ال�ق��روض الكترونيا للمواطنني في
حساباتهم الشخصية مباشرة .
 -9انشاء قنوات للتواصل مع العمالء :
––مت انشاء مركز لالتصال call center
––خدمة الرسائل القصيرة sms
––قنوات التواصل االجتماعية twitter- instagram- you tube- linked in
 -10أهم فعاليات البنك
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––املشاركة في الدورة ( )5ملعرض الصناعات والبناء
––اقامة حفل تكرمي متقاعدي البنك
––املشاركة في مؤمتر التمويل االسكاني بالبرازيل
––املشاركة في مؤمتر احلكومة الذكية في دبي
––املشاركة في اليوم العاملي ملرضى السكري
––اعداد دورات في اللوائح للموظفني وتكرمي املتميزين منهم
––املشاركة في افطار صائم
––املشاركة في يوم اليتيم – دور الرعاية االجتماعية
––املشاركة في يوم الصحة العاملي
––املشاركة في العيد الوطني و  10اعوام على جلوس حضرة صاحب السمو
––املشاركة في الكويت عاصمة الثقافة االسالمية
––تكرمي ابطال االوملبياد التي اقيمت في مدينة ريودي جانيرو في البرازيل
2016م الديحاني – الطرقي
 -11ابرز اجلوائز التي حصل عليها بنك االئتمان خالل السنة املالية 2015م 2016/م
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– حصل مشروع مبنى بنك االئتمان اجلديد املقرر اقامته على جائزة
االحت��اد الهندسي ل��دول مجلس التعاون اخلليجي كأفضل املشروعات
الذكية خالل مؤمتر " احللول الذكية ملدن املستقبل " .
– تكرمي صاحب السمو امير البالد لبنك االئتمان الكويتي في جائزة الكويت
للمحتوى االلكتروني عن القرض االلكتروني .
– ح�ص��ل ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ع�ل��ى ش�ه��ادت��ي آي ��زو ف��ي م�ج��ال��ي ادارة اجلودة
 ISO9001:2008وادارة امن وسرية البيانات ISO/IEC27001:2013
وفق احدث اصدار للمنظمة الدولية الدارة اجلودة في هذا املجال .
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الهيئة العامة
للصناعة
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2015 - 2014
الهيئة العامة للصناعة

أنشئت الهيئة العامة للصناعة مبوجب قانون الصناعة رقم  56لسنة 1996م
حيث نصت املادة  27على " :تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتباريه مستقلة
تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة ".
استمرت الهيئة العامة للصناعة خالل العام املالي  2016/2015في بذل
املزيد من اجلهود لترسية دعائم العمل فيها وتوجيه كافة أنشطتها نحو تنمية
القطاع الصناعي في البالد والنهوض به واالشراف عليه ليكون للقطاع الصناعي
دورا ً رائدا ً وف ّعاال ّ لتدعيم وتنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني.
و تسعى الهيئة العامة للصناعة لتنفيذ البرامج اإلمنائية اخلاصة بها في اطار
اخلطة التنموية للدولة لتنمية ودعم الصناعة الكويتية وتشجيع االستثمارات
في املجال الصناعي بهدف توسيع القاعدة اإلنتاجية واحلرفية مبا يساهم في
تنويع مصادر الدخل القومي .
وش�ه��دت ه��ذه الفترة ،خ�ط��وات فاعله لالرتقاء مبستوى اخل��دم��ات التي
تقدمها الهيئة للقطاع الصناعي بالكويت وخصوصا ً في مجال توفير القسائم
(الصناعية – احلرفية) للمستثمرين ،وإليجاد احلل اجلذري ملعاجلة مشكلة
ندرة القسائم بأنواعها.
وتطبيقــاً لسياسة احلكومة في ادخال تكنولوجيا املعلومات لتطوير اعمال
األجهزة واإلدارات احلكومية مبا يعرف بـ " احلكومية االلكترونية " فقد قامت
الهيئة العامة للصناعة بإدخال تكنولوجيا املعلومات على كافة أنشطتها ،
وبتحول تدريجي نحو إمتام إجراءات العمل بالهيئة إلى أنظمة آلية .
ونتيجـة إلميان الهيئة الراسخ بدعم الصناعة احمللية  ،فقد أخذت الهيئة
على عاتقها مسئولية إقامة وتنظيم املشاركة في معارض للصناعات الكويتية
داخل وخارج الكويت ومنح الصناعات املشاركة في هذه املعارض العديد من
املزايا .
تنفيــذاً لتوجهات الدولة بضرورة زيادة دور القطاع اخلاص فقد قامت الهيئة
بإسناد العديد من األنشطة واملشروعات إلى القطاع اخلاص طبقا ً بطبيعة تلك
األنشطة  ،وسوف تستمر الهيئة باملضي في هذا التوجه باإلضافة إلى إجنازات
الهيئة لكافة أنشطتها الدائمة نحو تقدمي اخلدمات الالزمة للصناعات.
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حتقيق فائض مالي الدارة االنشطة التشغيلية :

•استمرت الهيئة في إدارة أنشطتها التشغيلية بالكفاءة املطلوبة ،والتي نتج
عنها حتقيق فائض فعلي للتشغيل عن الفترة من  1ابريل2015م حتى 31
مارس 2016م مقداره  22,006,792/-د.ك ،د.ك .
•بلغ إجمالي إيرادات الهيئة خالل الفترة من  2015/4/1حتى 2016/3/31
مبلغ 64,433,492د.ك .
•بلغ إجمالي مصروفات الهيئة خالل الفترة من  2015/4/1حتى 2016/3/31
مبلغ 42,426,700د.ك
تنمية القوى العاملة وحتسني األداء:

•بلغ إجمالي موظفي الهيئة العامة للصناعة حتى  31م��ارس 2016عدد
 866موظف ويبلغ عدد املوظفني الكويتيني منهم  838موظف من اجمالي
املوظفني حيث متثل نسبة املوظفني الكويتيني العاملني في الهيئة %97
من اجمالي عدد موظفي الهيئة العامة للصناعة وهم يعملون على حتقيق
اهداف الهيئة في تنمية النشاط الصناعي واالشراف عليه لتحقيق اهداف
االقتصاد الوطني وتنميته وإمياناً من الهيئة بالقيام بدورها على الوجه
األمثل خلدمة املستثمر الصناعي وتنمية القطاع الصناعي بالدولة ،فقد
قامت إدارة التطوير اإلداري مبراجعة وتعديل وتطوير وث��ائ��ق التنظيم
واللوائح وأدلة نظم العمل اخلاصة بها بهدف تطبيق مفهوم التنمية الشاملة
مبا يحقق تطوير العمل بها وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة فيها وتقوم
الهيئة العامة للصناعة بتدريب العمالة الكويتية لتنمية قدراتها إدارياً وفنياً
من خالل حتديد االحتياجات التدريبية لإلدارات املختلفة ،ودراسة جميع
العروض التدريبية املقدمة واختيار املالئم منها ،وإنهاء كافة اإلجراءات
املتعلقة بإيفاد مجموعة من املوظفني للمشاركة بهذه الدورات .وقد شارك
خالل الفترة من  1ابريل  2015حتى  31مارس  2016عدد  141موظفاً في
دورات تدريبية خارجية  74دورة إدارية 67 ،دورة فنية وعدد  732موظفا
في دورات تدريبية محلية  529دورة إدارية 203 ،دورة فنية.
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2015 - 2014
املشاريع االنشائية امل��درج��ة في اخلطة اإلمنائية اخلاصة بالهيئة العامة
للصناعة عن السنة املالية :2016/2015

•مشروع إنشاء وإجناز وتشغيل وصيانة البنية األساسية ملنطقة الشدادية
الصناعية.
يهدف املشروع إلى تهيئة منطقة صناعية باملتطلبات األساسية لتوطني
احل��رف والصناعات الصغيرة واملتوسطة ،مبنطقة الشدادية وهي من
املناطق الصناعية الواعدة وتقع غرب طريق الدائري السابع مبساحة
اجمالية للمنطقة تبلغ  5مليون م.2
•مشروع إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية قطعة  11من منطقة صبحان
الصناعية.
يهدف املشروع إلى إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لقطعة  11مبنطقة
صبحان الصناعية والتي تقع شمال صبحان مبساحة إجمالية قدرها
 495,000م 2وذلك لتلبية االحتياجات الضرورية لتوطني الصناعات التي
متت املوافقة على منحها التراخيص الصناعية عدد القسائم الصناعية
التي سيتم توفيرها  172قسيمة صناعية من فئات 1000م2
•مشروع االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام .2035
الهدف:
––زيادة مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي الوطني.
––احلد من األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع األنشطة االقتصادية
كثيفة رأس املال.
––تعزيز العالقة بني مؤسسات البحث العلمي بني قطاعات اإلنتاج واخلدمات
في الدولة والقطاع اخلاص.
––توظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات اإلنتاج واخلدمات
في الدولة
•مشروع تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية القابلة للتصدير
بالتعاون مع املنظمات الدولية.
الهــــدف:
––زي��ادة الصادرات الكويتية للمشاريع الغير نفطية وذلك لتنويع وتعزيز
النمو االقتصادي لدولة الكويت.
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––العمل على دع��م املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة في حتسني
قدرتها التنافسية بشكل عام داخل األسواق احمللية والدولية.
––تعزيز ق��درات ممثلي مركز تنمية ال�ص��ادرات بالهيئة العامة للصناعة
وتقدمي اخلدمات التي تهدف الى زيادة وتنويع الصادرات الصناعية.
تطوير نظم تكنولوجيا املعلومات بالهيئة:

تطبيقا لسياسة احلكومة لقضية استخدام التكنولوجيا املتطورة لتطوير
أعمال األج�ه��زة واإلدارات احلكومية  ،فقد قامت الهيئة العامة للصناعة
بإعداد خططها نحو تطبيق تكنولوجيا املعلومات على كافة أنشطتها والتحول
التدريجي نحو إمتام إج��راءات العمل بالهيئة إلى أنظمة آلية هذا باإلضافة
إلى قيام الهيئة بإدخال تكنولوجيا املعلومات على أنشطتها لتبسيط اإلجراءات
اخلاصة بإنهاء معامالت املستثمر الصناعي ،وتكوين قاعدة معلومات توفر
لألجهزة التخطيطية والتنفيذية بالهيئة املعلومات والبيانات الصناعية التي
تساعدها على أداء املهام املنوطة بها لدفع عملية التصنيع وتعزيز فرص التنمية
الصناعية.

أه��م األنظمة واإلجن���ازات اخلاصة مبركز املعلومات ودع��م القرار في الهيئة
العامة للصناعة
< نظام اإلجراءات الصناعية
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2015 - 2014
وهو نظام الكتروني ال ورقي يعمل على تبسيط جميع اإلجراءات اخلاصة
باملعاملة الصناعية  ،و حتسني اخلدمة املقدمة الى املستثمر الصناعي  ،و
اختصار الوقت  ،حيث يقوم النظام بتغطية كاملة للدورة املستندية إلجراءات
املعاملة الصناعية وتتبعها و قد أتاح النظام للمستثمر الصناعي تقدمي املعاملة
الصناعية الكترونيا لبعض اإلج ��راءات من خ�لال املوقع االلكتروني للهيئة
العامة للصناعة .كما يوجد تطبيق خاص بنظام اإلجراءات الصناعية لألجهزة
احملمولة لتسهيل اإلجراءات على املستثمر الصناعي و توفير وقته  .كذلك من
خالل هذا التطبيق ميكن للمستثمر الصناعي تصوير أي مخالفة صناعية و
إرسالها للهيئة العامة للصناعة
< نظام التحصيل االلكتروني ATM

وهو نظام الكتروني يسهل على املستثمر الصناعي عملية دفع رسوم معامالته
اخلاصة باألنظمة التالية ( :نظام اإلج��راءات الصناعية  ،نظام التصاريح ،
نظام مختبرات اجل��ودة  ،و نظام املواصفات و املقاييس) كما يقوم النظام
بخدمة موظفي الهيئة و تسهيل عمليات دفع رسوم بعض الشهادات املستخرجة
و اإلجراءات التي تخصهم.
< نظام اإلجراءات اإللكتروني

مت إنشاء بوابة حتوي معلومات تخص املوظف في الهيئة العامة للصناعة من
اجازات و تفاصيل راتب ،باإلضافة الى وجود قائمة بكل األنظمة االلكترونية
املقدمة من قبل الهيئة العامة للصناعة و التي تخدم املوظفني و تلبي احتياجاتهم
اخلاصة والذي ينعكس بالتالي على خدمة القطاع الصناعي.
و عن طريق نظام اإلجراءات االلكترونية  ،مت تغطية كافة اإلجراءات التي
يحتاجها املوظف في الهيئة  .ومن خالل هذا النظام مت تطبيق مفهوم الالورقية
 paperlessوالذي يحفظ جميع اإلجراءات واملعامالت بشكل إلكتروني ويسهل
متابعته  .و يجدر اإلشارة الى وجود تطبيق خاص باإلجراءات
االلكترونية على األجهزة الهاتفية احملمولة بحيث يسهل على املوظف في
الهيئة العامة للصناعة تقدمي اجراءاته من أي مكان كما ميكنه االطالع على ما
يرده من إجراءات و تنفيذها الكترونيا و عبر احملمول .
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نظام املعلومات اجلغرافية

مت إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية صناعية حتوي كل البيانات
اجلغرافية و املخططات الهندسية اخلاصة بالقسائم الصناعية  ،و الربط
بينها و بني باقي نظم املعلومات املستخدمة في الهيئة العامة للصناعة و لتوفير
املعلومات الصناعية اجلغرافية للمستثمر الصناعي و املوظف في الهيئة العامة
للصناعة  ،مت إنشاء موقع الكتروني  www.gis.pai.gov.kwيحوي خرائط
املناطق الصناعية و يستمد املعلومات من خالل قاعدة البيانات اجلغرافية
الصناعية  .كما يحوي هذا املوقع االلكتروني على بعض الدراسات الصناعية
و يتيح للمستثمر الصناعي االطالع عليها .
كذلك مت انشاء نظام يخدم املفتش الصناعي مبني على أجهزة احملمول
نظام الكشف و الرقابة بحيث يتيح للمفتش الصناعي سهولة الوصول الى
املوقع املراد الكشف عنه و اجراء الكشف و كتابة التقرير و ارساله الكترونيا
من اجلهاز احملمول  ،مما ي��ؤدي الى توفير الوقت و دقة املعلومات و كتابة
التقرير.
•و قد متت املشاركة في عدد من املؤمترات احمللية و الدولية منها مؤمتر
اوبن وير ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية بشهر مارس  2016املقام في
فندق ريجنسي – الكويت  ،و مؤمتر مستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية
بشهر يونيو املقام في سان ديغو – الواليات املتحدة االمريكية.
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شركة ناقالت
النفط الكويتية
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شركة ناقالت النفط الكويتية

أسطول الشركة:

•متتلك شركة ناقالت النفط الكويتية حالياً أسطوالً مكوناً من ثالثني ناقلة،
وهي عبارة عن اثنتي عشر ناقلة نفط خام عمالقة ،واثنتي عشر ناقلة
منتجات بترولية مختلفة األحجام ،وأربع ناقالت غاز مسال عمالقة ،حيث
تبلغ احلمولة اإلجمالية لألسطول حوالي  5.040مليون طن متري ساكن،
وتقوم الشركة بتأجير كامل أسطولها إلى مؤسسة البترول الكويتية بنظام
التأجير السنوي.
•قام أسطول الشركة بنقل  32مليون طن متري من النفط اخلام واملنتجات
البترولية والغاز املسال خالل .2016/2015
•بلغ معدل تشغيل الناقالت  %97.4خالل العام .2016/2015
خطة &ديد أسطول الشركة:

في إطار اجلهود املتواصلة من قبل شركة ناقالت النفط الكويتية لتحديث
أسطولها تستعد الشركة لطرح مناقصة بناء ناقلتي غاز مسال  VLGCوذلك
ضمن املرحلة الرابعة من خطة حتديث األسطول والتي تشمل بناء  8ناقالت
مختلقة األحجام منها ناقلة خام عمالقة  VLCCو 4ناقالت منتجات بترولية
 MRsباإلضافة إل��ى  3ن��اق��الت غ��از مسال  VLGCويتوقع اس�ت��الم ناقالت
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املرحلة الرابعة من حتديث األسطول خ�لال العامني املاليني 2019/2018
و.2020/2019
•واصلت شركة ناقالت النفط الكويتية اهتمامها في احملافظة على جودة
وسالمة أسطولها واحملافظة على البيئة عن طريق عمليات التسفني الدورية
حسب املواعيد احملددة لها متاشياً مع قوانني املالحة البحرية العاملية ،فقد
كان إجمالي تكلفة عمليات التسفني هذا العام  5.163مليون دينار كويتي.
فرع الوكالة البحرية:

•واصل فرع الوكالة البحرية تقدمي خدماته املختلفة جلميع الناقالت التي
أ ّمت موانئ الكويت النفطية مقابل رسوم تدفعها للوكالة البحرية خالل
العام  ،6102/5102ومن بعض هذه اخلدمات:
––خدمة القوارب الصغيرة.
––خدمة تخليص مستندات الشحن.
––عمل تصاريح االلتحاق واملغادرة للبحارة.
––التخليص اجلمركي للوارد للناقالت.
––إرسال الشحنات براً وجواً.
––استالم وتسليم قطع غيار الناقالت.
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––تزويد الناقالت النفطية بالوقود بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية.
––تزويد الناقالت النفطية باملياه العذبة.
––إنهاء إجراءات دخول ومغادرة املوانئ.
––حتضير احتياجات الناقالت من املؤن.
––استالم وتسليم حاويات املخلفات.
•استقبل فرع الوكالة ما يقارب  1.578ناقلة نفطية منها  297ناقلة كويتية
و 1.281ناقلة غير كويتية خالل السنة املالية .2016/2015
مصنع تعبئة اسطوانات الغاز:

•بلغ انتاج مصنعي الغاز املسال الشعيبة  -أم العيش 14.976مليون أسطوانة
مختلفة األح�ج��ام للعام املالي  ، 2016/2015ب��زي��ادة تبلغ  %8عن العام
املاضي.
•لوحظ زيادة في معدل توزيع أسطوانات الغاز حجم  12كجم املستخدمة في
املنازل لهذا العام بنسبة  %5.5عما كان عليه العام املاضي ،إذ بلغ إجمالي
التوزيع  14.058مليون أسطوانة ،ويبلغ عدد مراكز التوزيع املعتمدة من قبل
شركة ناقالت النفط الكويتية  73فرع غاز.
•بلغ توزيع أسطوانات الغاز املسال من فرع تعبئة الغاز املسال في أم العيش
ألسطوانات الغاز املسال حجم  12كجم أعلى مستوياته وصوالً إلى معدل
 %65من إجمالي حصة السوق العام لدولة الكويت في شهر أكتوبر من
السنة املالية  2016/2015وذل��ك لتغطية احتياجات السوق احمللي من
املناطق الشمالية إلى مدينة الكويت.
القوى العاملة:

•بلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية لدى شركة ناقالت
النفط الكويتية  680موظفاً في نهاية السنة املالية  ،2016/2015حيث
بلغت القوى العاملة الوطنية  606موظفاً كويتياً أي ما يعادل  %89.1من
إجمالي القوى العاملة.
األنشطة االجتماعية:

•عمل فيلم توعوي خاص بالتوعية املرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
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•تنظيم معرض خاص بيوم األسرة ومعرض مستلزمات البر.
•تنظيم مسابقة شركة ناقالت النفط الكويتية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده
في شهر رمضان املبارك.
•تنظيم احتفالية خاصة باألعياد الوطنية في املبنى الرئيسي بالشركة.
السالمة واألمن الصناعي:

•إن أسطول شركة ناقالت النفط الكويتية متوافق من خالل عملياته بااللتزام
الكامل ملتطلبات قانون السالمة الدولي  ،ISMواملعايير العاملية لكل من
اجلودة  ISO 9001:2008وإدارة البيئة  ISO 14001: 2004والصحة املهنية
والسالمة .OHSAS 18001:2007
برنامج  DANAOSإلدارة األسطول وحدة احلوادث:

مت عمل مراجعة وتعديل برنامج  DANAOSلتحسني عملية اإلب�لاغ عن
احلوادث ،وحتديث الصفات واخلصائص لألسباب اجلذرية للحوادث للحصول
على بيانات إحصائية أكثر دقة .لضمان استمرارية االمتثال للمتطلبات العاملية
واملتمثلة في  ،ISM Code، ISO & OHSASمت إجناز اآلتي:
•إج��راء التدقيق اخلارجي السنوي من قبل هيئة التصنيف Det Norske
 Veritas GLبالفترة م��ا ب�ين  20-19يناير  ،2016وق��د شمل التدقيق
مجموعات األسطول في اإلدارة العامة وعلى عينة لناقلتني.
•إج��راء عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي  SMC Auditsعلى منت 30
ناقلة لضمان االمتثال للمعايير والقوانني اإللزامية ذات الصلة.
•ف��ازت شركة ناقالت النفط الكويتية بجائزة أفضل مشغل ناقالت في
الصناعة البحرية على املستوى اإلقليمي "الشرق األوس��ط وشبه القارة
الهندية" ومنح الرئيس التنفيذي الشيخ طالل اخلالد األحمد الصباح لقب
شخصية العام وذلك من منظمة املقاييس البحرية العاملية The Maritime
.Standards
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اإلدارة العامة
لإلطفاء
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االدارة العامة لالطفاء

أهم األنشطة والفعاليات التي شاركت بها اإلدارة العامة لإلطفاء للسنة املالية
2016 / 2015

اوال  -طباعة وتوزيع عدد  12مطبوعة توعوية بكمية تقارب  100ألف مت
توزيعها خالل العام  2015تعنى بطرق السالمة واالحتياجات الوقائية في
املنازل واملدارس واملصانع وكذلك التعلم على املعدات ومطفآت احلريق وكيفية
اإلخالء وسبل الهروب .
ثانيا  -إقامة ما يقارب  200ندوة توعوية خالل العام  2015في املدارس
واجلامعات واملنشآت املختلفة للتوعية مبخاطر احلرائق ومسبباتها وطرق
الوقاية واإلخالء.
ثالثا  -الدورة التوعوية (اطفائي في كل بيت) وهي عبارة دورة مجانية ملدة
أسبوع للجمهور للتعرف على مبادئ األمن والسالمة وتتضمن جانب نظري
وجانب عملي  ،تقام كل ثالثة أشهر لعدد  50مواطن من اجلنسني وتعمل
االدارة على تطوير هذه الدورة والتجهيز إلعداد دورة متقدمة .
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رابعا  -تدشني مترين شامل 2بتاريخ  10ديسمبر  ،2015مبشاركة وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية واحلرس الوطني ووزارة الصحة ووزارة اإلعالم ووزارة الكهرباء
ووزارة األشغال وبلدية الكويت وإدارة األرص��اد اجلوية وشركة نفط الكويت
وجمعية الهالل األحمر الكويتية.
خامسا  -حملة التوعية في (البر) خالل نوفمبر – ديسمبر لتوعية رواد
البر واملخيمات بأهمية احتياطات السالمة وطرق مكافحة احلريق زيارات
تثقيفية – محاضرات توعويه – مسابقات وجوائز.
سادسا  -حملة نبيها (توصل كل بيت) والتي تقام في املجمعات التجارية
واملؤسسات التعليمية لشرح مبادئ االطفاء والتوعية مبخاطر احلريق وطرق
الوقاية  ،وتتضمن اقامة معارض توعوية ومحاضرات باإلضافة الى املشاركة
في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي  ،وتستهدف
جميع الفئات العمرية وذلك خالل األشهر اكتوبر  -نوفمبر.
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سابعا  -حفل تدشني آليات وزوارق اإلطفاء في مركز اطفاء الساملية لإلنقاذ
البحري ،بتاريخ  31ديسمبر  2015بحضور معالي وزير الدولة لشئون مجلس
الوزراء سمو الشيخ /محمد العبدالله املبارك الصباح.
ثامنا  -املشاركة في جميع احتفاالت األعياد الوطنية واملهرجانات ومن أهمها:

م

أسم املعرض

الشهر

املكان

1

معرض مجموعة مواهب

مارس2015

معرض الكويت الدولي

ابريل2015

فندق راديسون بلو

3

معرض اجلامعات األول

ابريل2015

ثانوية ابن العميد

4

معرض التأهيل الوظيفي

ابريل2015

كلية الدراسات التكنولوجية

5

معرض الكويت الدولي للقوارب

ابريل2015

ارض املعرض مشرف

6

معرض حارب السمنة

ابريل2015

مجمع األفنيوز

7

ملتقى الكويت السابع ألمن املعلومات

مايو2015

فندق راديسون بلو

8

معرض الفرص الدراسية

يونيو2015

جامعة الكويت اخلالدية

9

معرض شيف ستيشن

يونيو ويوليو2015

شركة ايكيا

10

معرض وعمل اوبريت يعزز الوطنية

سبتمبر2015

ادارة رعاية املعاقني

11

ملتقى سالمتك تهمنا

اكتوبر2015

جامعة الكويت

 2معرض الكويت السابع إلدارة النفايات
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ديسمبر2015

فندق راديسون بلو

12

جمعية املهندسني األمريكية

معرض ادارة الوثائق واألرشفة
اإللكترونية ديسمبر2015
 13ومعرض احلوسبة السحابية والبيانات الهائلة

فندق راديسون بلو

14

رفع العلم

يناير2016

قصر بيان

15

مهرجان هال فبراير

فبراير2016

شارع اخلليج العربي

16

املسير

فبراير2016

شارع اخلليج العربي

17

العيد الوطني واالستقالل

فبراير2016

شارع اخلليج العربي

18

مهرجان فيستفال سيتي

فبراير2016

مشرف

19

امللحمة الوطنية بصمة وطن

فبراير2016

حديقة الشهيد

20

معرض كويت املاضي واحلاضر

فبراير 2016

جامعة الكويت

مارس 2016

سوق شرق

 21مهرجان يوم رجل اإلطفاء الرابع عشر

تاسعا  -املشاركة في مختلف املعارض واملؤمترات احمللية واخلارجية ومن أهمها :
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم املعرض
معرض الصحة واألمن والسالمة
معرض احتاد الصناعات الكويتية
اليوم العلمي للتسامح
االسبوع الكويتي الثامن في
جمهورية مصر العربية
معرض جمعية املهندسني األمريكية
مهرجان الطفولة الرابع
ملتقى وزارة الصحة األول لذوي اإلعاقة
معرض ادارة الوثائق واألرشفة االلكترونية
معرض مخيم وزارة الدفاع
معرض االستقالل
معرض البيت الكويتي
لألعمال الوطنية
كرنفال الطفل
معرض ملتقى اجلامعة
واملعاهد التطبيقية
مؤمتر ومعرض اإلطفاء
الدولي الرابع 2016
معرض املستقبل املهني الثالث
معرض اسبوع املرور اخلليجي املوحد لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج
معرض ألمن املعلومات واإلعالم
االجتماعي
معرض الصحة واألمن والسالمة
معرض املؤمتر السنوي الرابع لقيمة
وادارت اخلدمات واملخاطر
معرض الفرص الدراسية والدراسات
العليا

الشهر
مايو2015
اكتوبر 2015
نوفمبر2015

املكان
العربية املفتوحة
فندق كراون بالزا
فندق اجلميرا

نوفمبر2015

القاهرة

ديسمبر 2015
ديسمبر2015
ديسمبر 2015
ديسمبر2015
يناير 2016
فبراير2016

راديسون بلو
ارض املعرض مشرف
دور الرعاية
فندق راديسون بلو
صبحان
ارض املعارض

فبراير2016

ارض املعرض

فبراير  2016حديقة منطقة العدان
مارس2016

منطقة الفروانية

مارس 2016

فندق الريجنسي

مارس2016

للتعليم التطبيقي

مارس2016

االفنيوز

مايو2016

فندق راديسون بلو

مايو2016

العربية املفتوحة

مايو2016

فندق امللينيوم

يونيو2016

الشيراتون
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شركة النقل العام
الكويتية
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شركة النقل العام الكويتية

•تقوم شركة النقل العام الكويتية بتوفير خدمة النقل لطلبة وطالبات مدارس
وزارة التربية باستخدام حافالت حديثة مكيفة ومريحة بقيادة سائقني
مدربني لتقدمي خدمة ترقى للحفاظ على سالمة أبناءنا الطالب وذلك من
خالل ارتباط الشركة بعقدين اساسني مع وزارة التربية
––عقد وزارة التربية استئجار حافالت لنقل طلبة وطالبات املناطق التعليمية
مناطق الفروانية واالحمدي – اجلهراء – مبارك الكبيربإجمالي عدد
1085ح��اف �ل��ة وج ��اري إمت��ام إج� ��راءات مت��دي��د العقد مل��دة ع��ام دراسي
جديد.
––عقد وزارة التربية استئجار حافالت لنقل طلبة وطالبات املعاهد اخلاصة
بأجمالي عدد 320حافلة للحافالت والتي خصص عدد منها ومت جتهيزه
لنقل ذوي االحتياجات بصورة آمنة ومريحة مع توفير مرافقني ومرافقات
صحيني مدربني للعناية بأبنائنا الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة
أثناء النقل وجاري إمتام إجراءات متديد العقد ملدة عام دراسي جديد.
––إدارة ومراقبة احل��اف�لات  GPSبعد ت��دري��ب العاملني بقسم عمليات
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النقل اخلاص وبعض االداريني باإلدارة الستخدام النظام ويتم استخراج
التقارير التي تساهم في الرقابة.
•توفير خدمة تأجير احلافالت باألحجام واالن��واع املختلفة املتوفرة لدى
شركة النقل العام الكويتية لتغطية خدمات املؤسسات احلكومية واخلاصة
واالفراد ومنها وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،وزارة التربية  ،وزارة
التعليم العالي  ،املصنع الوطني للفيبرجالس  ،وزارة الداخلية  ،شركة
ايكويت للبتروكيماويات.
•توفير خدمة رحالت للعمرة حيث قامت شركة النقل العام الكويتية بإعداد
ج��داول رح�لات العمرة بأسعار تنافسية لشهر رمضان والعشر األواخر
ورحالت عطلة املولد النبوي الشريف .

•قامت الشركة بزيادة عدد الرحالت البحرية عن طريق إدارة النقل البحري
خلدمة امل�ت��رددي��ن على ج��زي��رة فيلكا  ،وتوفير العمالة املطلوبة خلدمة
املشتركني باملراسي البرية والبحرية  ،إضافة إلى تطوير وتنظيم عملية
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الدخول واخلروج من والى العبارات وجاري العمل على توفير ضباط أمن
مؤهلني باإلضافة الى مالحظي الرصيف وذلك ملرونة العمل ودقة االلتزام
باألعداد املقررة على كل عبارات الشركة .
•وقامت الشركة بتوفير ورشة إلصالح القوارب لتوفير أفضل اخلدمات
ملرتادي مراسي شركة النقل العام الكويتية .
•توفير خدمات للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باالنتفاع من
املنزلق األمامي ملبنى رأس األرض البحري بالساملية.
•تطور أجهزة وإصدار وبيع بطاقات الدفع املسبق لرواد احلافالت  ،حيث
يتم إصدار وبيع بطاقات الدفع املسبق لرواد احلافالت وذلك من خالل
أجهزة  Pre-Paidبجميع مكاتب االشتراكات.
•مت استحداث اشتراكات وعروض عده لتذاكر حافالت الشركة  ،حيث يتم
العمل بنظام االشتراكات اجلديد  UPASSوالذي يشمل عدد 21شريحة
اش �ت��راك حيث ي�ق��وم ك��ل مشترك باختيار الشريحة ال�ت��ي تتناسب مع
احتياجه.
• تشديد الرقابة على خطوط النقل وتنظيم حركة احل��اف�لات  ،وتتمثل
بتنظيم حركة احلافالت من خالل وجود جهاز تفتيش على جميع خطوط
النقل العام  ،وتغطية جميع مناطق الكويت من قبل أفراد جهاز التفتيش ،
ويتم إبالغ الكراجات عن احلافالت املعطلة أو املتعرضة للحوادث لنقلها أو
إسعافها وذلك لعدم عرقلة حركة السير وتيسير حركة املرور.
•تطبق شركة النقل العام الكويتية أنظمة جديدة كنظام  GPSملراقبة احلافالت
ومدي فاعليتها أثناء حركة سيرها مبناطق الكويت املختلفة .
• توفير نظام الدفع النقدي أو نظام االشتراكات أو نظام بطاقات الدفع
املسبق ملرتادي حافالت شركة النقل العام الكويتية من خالل عدة مكاتب
اشتراكات منتشرة في أرج��اء الكويت لشراء البطاقات اخلاصة بركوب
احلافالت وهو يعتبر من األنشطة الرئيسية لدى الشركة .
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ديوان
اخلدمة املدنية
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ديوان اخلدمة املدنية

قطاع نظم املعلومات

•إجناز مشروع إعادة هندسة النظم املتكاملة والبدء بتطبيق اإلصدار اجلديد
للنظام املتكامل وإطالق  45خدمة إلكترونية كمرحلة أولى.
•تطبيق الربط اإللكتروني لنظام البصمة بنظام احلضور واالنصراف بالنظام
املتكامل في 13جهة حكومية.
•إجن��از املشروع الوطني للنظم اآللية للتوظيف وف��رص العمل في القطاع
احلكومي بتوفير إحصائيات لدراسة سوق العمل والعرض والطلب على
الفرص الوظيفية.
•ربط عدد 10جهات غير مشمولة بالنظام بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية
وجاري العمل على إضافة عدد 7جهات.
•العمل على برنامج التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات.
قطاع الشؤون املالية واإلدارية

•تطبيق نظام التراسل اإللكتروني G2Gعلى جميع اجلهات احلكومية.
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•إجناز  477424معاملة إلدارة السجل العام خالل الفترة من 2015/1/1
إلى . 2015/12/31
•مت ادخال عدد ( )27050احتياج للجهات احلكومية من كافة التخصصات
املطلوبة وذلك بنظام التوظيف املركزي بالديوان .
•تعيينات الكويتيني املسجلني بنظام التوظيف املركزي لدى الديوان والذين
مت ترشيحهم للجهات احلكومية وفقاً أللية الترشيح املعمول بها عن هذا
العام بلغ 13876معاملة.
•ت �ع��دي��ل األوض� � ��اع ل�ل�م��وظ�ف�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين امل ��وج ��ودي ��ن ب��اخل��دم��ة بواقع
5520معاملة.
•جلنة التوظيف املركزي 140معاملة.
•ال��رد على استفسارات بشأن تظلم بعض املوظفني العاملني بالدولة أو
االستفسارات التى تطلبها اجلهات احلكومية من دي��وان اخلدمة املدنية
بإجمالي 760معاملة.
•إجن ��از امل��وض��وع��ات احمل��ول��ة م��ن ق�ط��اع م��راق�ب��ي ش�ئ��ون التوظيف بواقع
480معاملة.
•إجناز املوضوعات احملولة من إدارة الفتوى والرأي بواقع 1421معاملة.
•إجناز املوضوعات احملولة من مكتب شئون مجلس اخلدمة املدنية بواقع
260معاملة.
•إجناز املوضوعات احملولة من وزارة املالية بواقع 160معاملة.
•إجناز املوضوعات احملولة من وزارة الصحة – قسم الصحة املهنية – مكتب
شئون مجلس اخلدمة املدنية بواقع 192بحث ميداني.
قطاع التطوير االداري

•ال �ق �ي��ام ب��دراس��ة وب �ح��ث ع ��دد 25ه �ي �ك��ل تنظيمي ش��ام��ل ل ��دى اجلهات
احلكومية.
•إجراء دراسة لعدد 17جهة حكومية تشتمل على بحث استحداث قطاعات
أو وحدات أو إلغاء أو دمج أو إجراء تعديالت على الهياكل التنظيمية بتلك
اجلهات.
•تقدمي ال��دع��م الفني لعدد 22ج�ه��ة حكومية ف��ي مجال توصيف وتقييم
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الوظائف.
•إجناز مشروع الوصف الوظيفي لوظائف مؤسسة التأمينات االجتماعية.
•مشروع ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي جلهتي وزارة التربية ،إعادة
هيكلة اجلهات احلكومية للدولة.
•م��راج�ع��ة وحت��دي��ث دل�ي��ل اخل��دم��ات واإلج�� ��راءات امل�ت�خ��ذة ل��دى اجلهات
احلكومية.
•مشروع إصدار دليل إجراءات العمل لإلدارة املركزية لإلحصاء.
•اشتملت ال�ب��رام��ج ال�ع��ام��ة على 70ب��رن��ام�ج�اً ت��دري�ب�ي�اً ش��ارك بها حوالي
1200متدرباً من مختلف املستويات الوظيفية الفئة العليا -الفئة الوسطى
– الفئة التنفيذية -الفئة التخصصية -املعينني اجلدد
•متابعة تنفيذ البرامج اخلاصة التي تعقدها اجلهات احلكومية بنظام التعاقد
واإليفاد حيث بلغ عدد البرامج التدريبية املنفذة 750برنامجاً شارك بها
7500متدرباً.
•مشاركة عدد 160متدرباً في 53برنامجاً داخلياً ملوظفي الديوان
•إجناز دراسة استشارية حول اإلجتاهات اإلدارية احلديثة إلصالح و تطوير
أعمال اإلدارة احلكومية
•ع�ق��د امل�ل�ت�ق��ى ال �ع��اش��ر إلدارات ال�ت�ط��وي��ر اإلداري وال �ت��دري��ب باجلهات
احلكومية.
•املشاركة في اجتماعات اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
مصر /املغرب.
•املشاركة في اجتماعات املجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
مصر /املغرب.
قطاع الشئون القانونية

•بلغ عدد املعامالت الواردة إلدارة الفتوى والراي 23166معاملة و املعامالت
الصادرة 40987معاملة بالعام .2015
•إجناز 2590معاملة من املستحقني مكافأة نهاية خدمة عام .2015
•بلغ عدد التظلمات ال��واردة من اجلهات احلكومية 1852تظلم و بلغ عدد
الشكاوي 1223شكوى.
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قطاع البعثات وتسجيل القوى العاملة

•إيفاد أكثر من  846موظف إجازة دراسية في مختلف التخصصات سواء داخل
الكويت أو خارجها ومتابعة أكثر من  3602موظف مستمر بالدراسة.
•إجن ��از ال��رب��ط اآلل ��ي ب�ين إدارة اإلج � ��ازات ال��دراس �ي��ة وامل�ك�ت��ب الثقافي
بالقاهرة.
•إي��ف��اد ع ��دد 1050م���وف���د ف��ي ال� � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة اخل��ارج �ي��ة الفنية
والتخصصية
•التسجيل للوظائف احلكومية بلغ ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي خ�لال ال�ف�ت��رة من
 2015/1/1حتى  2015/12/31هو .19521
•بلغ عدد املسجلني لدى اجليش والشرطة خالل الفترة من  2015/1/1حتى
 2015/12/31هو .4050
قطاع مراقبي شئون التوظيف

•تطبيق نظام مراقبي شئون التوظيف على ال��وزارات واإلدارات احلكومية
واجلهات امللحقة على 44جهة من اجلهات ذات امليزانيات العامة وامللحقة.
• تزويد مجلس الوزراء بتقارير دورية نصف سنوية باملالحظات التي أبداها
مراقبي شئون التوظيف في اجلهات احلكومية.
• تزويد جهاز متابعة األداء احلكومي بتقارير دورية من مالحظات مراقبي
شئون التوظيف التي مت رصدها في اجلهات احلكومية.
• رصد عدد 6442من املخالفات بالوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات
امللحقة وتصحيح عدد 315وج��اري العمل على تصحيح باقي املخالفات
وذلك خالل الفترة من  2015/4/1وحتى .2016/3/31
• تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( /553ثالثا  )2008 /بشأن عقد لقاءات
دورية مع اجلهات احلكومية التي لديها مخالفات متكررة.
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الهيئة العامة
لشؤون القصر
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الهيئة العامة لشؤون القصر

القصر مبا
القصر الى حفظ وتنمية أم��وال
تسعى الهيئة العامة لشئون
ّ
ّ
يضمن سالمة أصولها  ،واستمرار منائها و النأي بها عن كل ما يعرضها
للتبديد أو فقدان القيمة  ،كما تسعى الهيئة إلي توفير اخلدمات املتميزة
القصر وضمان املعيشة املالئمة لتمكينهم من االعتماد على النفس عند
لرعاية
ّ
بلوغ السن القانوني.
رؤيـ ــة الهيئة

القصر و رعاية متميزة الحتياجاتهم.
إدارة آمنة ألموال
ّ
أهداف الهيئة

 .1تأمني و رف��ع املستوى املالي واإلجتماعي للقصر واملشمولني برعاية
الهيئة.
 .2اإلستثمار اآلمن ألموال من تتولى الهيئة الوصاية والقوامة عليهم وتنميتها
طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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3 .3التطوير املستمر ألداء املوظفني واإلرتقاء مبستواهم الوظيفي وخلق بيئة
عمل مناسبة.
4 .4التميز باخلدمات املقدمة للمشمولني برعايتها.
5 .5تطوير النظم اآللية و التشريعات القانونية و مرافق و إمكانيات الهيئة
لتحقيق التكامل بينها.
6 .6التوعية برسالة الهيئة نحو املجتمع واملشمولني برعايتها.
7 .7التوسع في خدمة املجتمع من خالل األثالث اخليرية.
خدمات الهيئة

< صورة تذكارية من رحلة العمرة 2016

القصر واملشمولني برعايتها وترفع املستوى املعيشي
تتميز الهيئة بأنها ترعى
ّ
لهم منذ دخولهم اليها حتى بلوغهم سن الرشد ،حيث أنها تقدم مساعدات
للمشمولني بالرعاية ومنها تأثيث املنازل وترميمها وشراء السيارات والعالج
على نفقتها وتسيير رحالت العمرة واحلج وتنظيم الدروس اخلصوصية واقامة
حفالت تكرمي الطلبة والطالبات املتفوقني ،فضال عن توفير السكن ومنح
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الرواتب وفق شروط محددة تنطبق على املستحقني للمساعدات ،باإلضافة
الى توزيع احلقائب املدرسية في بداية العام الدراسي والتي تكفي على مدار
عام دراسي كامل ،وكذلك اإلعانة الرمضانية قبل حلول شهر رمضان املبارك
واملساعدات الدورية.

< صورة تذكارية حلفل تكرمي القصر املتفوقني 2016

اقامة حفل تكرمي سنوي للمتفوقني القصر تشجيعاً لهم ودعماً ملسيرة
تعليمهم وتفوقهم .حيث تأتي بعض املساعدات من بند األثالث اخليرية وذلك
من منطلق امل��ادة رقم  2من قانون إنشاء الهيئة رقم  67لسنة  1983والتي
تنص على " ...إدارة أموال األثالث التي يوصى بها على يدها أو التي تعني
القصر وناقصي األهلية
عليها " كما تنص املادة  " 11أن يكون استثمار أموال
ّ
أو فاقديها وكذلك أموال األثالث وغيرها من األموال التي تديرها الهيئة وفقاً
ألحكام الشريعة االسالمية "
ومن هنا انطلقت رؤية مراقبة األثالث اخليرية وهي :
إحياء السنة الكرمية وهي الثلث اخليري للوصية وتطوير أساليب تنفيذها
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
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استثمارات الهيئة

حت��رص الهيئة على ان تتوافق استثماراتها مع الضوابط الشرعية التي
مت اعتمادها من اللجنة الشرعية في الهيئة بعيدا عن املضاربة للمحافظة
القصر ،فالهيئة ال تضارب إمنا تشارك في املساهمة في تأسيس
على أموال
ّ
الشركات وغيرها من املشاريع اآلمنة التي تنفذها بعد إعتماد جلنة تنمية
القصر املنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والتي تنظر في مثل هذه املشاريع
أموال
ّ
مبا يتوافق مع مصلحة املشمولني بالرعاية ،ولقد مت توزيع ارباح هذا العام على
القصر بنسبة  ، %11وهذا دليل على مدى سالمة ومتانة
أرص��دة حسابات
ّ
سياسة الهيئة االستثمارية جتاه املشمولني برعايتها.
كما أولت الهيئة ملوظفيها كل االهتمام بتطوير اخلبرات بهدف رفع مستوى
األداء وذلك بتدريبهم وصقل مهاراتهم وتنميتها ،حيث قامت الهيئة بعمل عدة
دورات تخصصية وأخرى عامة باعتبارها أحد السبل املهمة لتكوين جهاز إداري
كفؤ ،والتي تهدف إلى تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب املختلفة
املتجددة عن طبيعة أعمالهم املوكلة إليهم وحتسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم،
ومحاولة تغيير سلوكهم واجتاههم بشكل إيجابي ،وبالتالي رفع مستوي األداء
والكفاءة االنتاجية.
فروع الهيئة

املبنى الرئيسي  -فرع برج التحريراحلكومة مول  -فرع جليب شيوخ -
قريبا :فرع االحمدي في منطقة ضاحية فهد األحمد  -فرع اجلهراء مبحافظة
اجلهراء.
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اإلمانة العامة
لألوقاف
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األمانة العامة لألوقاف
امللتقى الوقفي الثاني والعشرين

متت إقامة امللتقى الوقفي الثاني والعشرين حتت شعار "إدارة األوقاف..
تكامل وريادة" يومي  27و 28من ديسمبر  ،2015وذلك بفندق اجلميرا حتت
رعاية كرمية من سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله .وشهد احلفل التدشني الرسمي للنظام اآللي إلدارة األوق��اف ،من قبل
الشيخ محمد عبدالله امل �ب��ارك ،ال��ذي يحتوي على معلومات متكاملة عن
األوقاف ،ويشمل قاعدة بيانات الواقفني ،واألوقاف التابعة لهم كما افتتح معالي
الوزير املعرض املصاحب للملتقى ،ومت خالله تدشني إصدار خاص باألحكام
القضائية والفتاوى الشرعية لألوقاف الكويتية من خالل ركن خاص بذلك في
املعرض.وتضمن امللتقى العديد من اجللسات احلوارية والندوات الصباحية
واملسائية ،شارك من خاللها بعض املتخصصني واملعنيني بالعمل الوقفي في
تأصيل وتعميق احملاور الستة التي تضمنها امللتقى حتقيقا لألهداف التي أقيم
من أجلها وهذه محاور هي:
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––األثر القانوني والشرعي في دعم الوقف.
––تطور وتنوع أصول الوقف وتنميتها.
–– اخلدمات النوعية للواقفني واملستفيدين.
––قيادة العمل الوقفي ودعم القرار.
––جتارب رائدة في خدمة الوقف.
––تكامل إدارات األوقاف باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
احلمالت اإلعالمية والتسويقية:

–– مت تنظيم حملة تسويقية في شهر رمضان وعيد الفطر املبارك.
–– تنظيم حملة تسويقية بعنوان استثمر أج��رك ف��ي الصحف واملجالت
واملجمعات التجارية.
اإلصدارات واملنتجات اإلعالمية :

طباعة  3أعداد من مجلة الوقفي -20-19-18إصدار األعداد العدد ، 27 29 ، 28من مجلة أوقاف  -طباعة كتاب ثنائيات الوقف  -اعادة طباعة كتيب
االمر السامي إلنشاء االمانة -طباعة كتاب جتربة التسويق الوقفي لألمانة
العامة لألوقاف  -طباعة بروشور لصالح ادارة الشئون املالية  -طباعة مجموعة
من الرول أب والبنرات ملختلف الفعاليات واملؤمترات الصحفية -طباعة العدد
 29من مجلة اوقاف على ميزانية االدارة لصالح ادارة الدراسات والعالقات
اخلارجية  -طباعة كتاب حقوق امللكية الفكرية  -طباعة كتاب األوقاف في
مقدونيا -طباعة كتاب األربعون الوقفية  -طباعة كتاب أعمال منتدى قضايا
الوقف الفقهية السابع .
النشاط الصحفي:

باإلضافة إلى نشر أخبار األمانة والتغطيات الصحفية جلميع الفعاليات
والتصريحات في الصحف مدعمة بالصور واملقابالت اإلذاعية والتلفزيونية،
مت تنظيم عدد  11مؤمتراً صحافياً خالل عام  2015م كما مت توفير التغطيات
الالزمة لكافة أنشطة وفعاليات األمانة في وسائل التواصل االجتماعي ،مثل
االنستقرام والتويتر اخلاص باألمانة  ،حيث مت نشر صور وفيدوهات ملناسبات
األمانة واحتفاالتها وأخبارها ومؤمتراتها الصحفية.
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أنشطة العالقات العامة:

•معرض االستقالل  -معرض ملسات وقفية  -2015-6-2معرض العالقات
ال�ع��ام��ة -معرض امللتقى الكويتي العماني  -معرض امللتقى االعالمي
العربي -حفل استقبال نائب األم�ين العام ل�لإدارة واخلدمات املساندة-
حفل استقبال عيد األضحى املبارك -استضافة معهد دسمان للسكري -
استضافة جمعية القلب الكويتية  -استضافة الوحدة املتنقلة لعيادة امليدان
لألسنان -استضافة بنك بوبيان -استضافة البنك األهلي املتحد -استقبال
وفد من البحرين -استقبال وفد من تايلند  -محاضرة عن التغذية للدكتور
يونس ساملني .
•اختتام امللتقى الوقفي لكبار الواقفني.
•احلفل اخلتامي ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي الثامنة عشرة
وذلك يوم األربعاء املوافق  2015 /2/11في قصر بيان العامر
•مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي التاسعة عشر التصفيات
النهائية واإلعالن عن أسماء الفائزين
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• تنظيم الندوة الدولية الرابعة ملجلة أوقاف:

––انطلقت فعاليات الندوة الدولية الرابعة ملجلة أوقاف الكويتية يوم 11
مارس  2015بالعاصمة املاليزية كواالملبور حتت عنوان حوكمة الوقف،
بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا ،والبنك اإلسالمي
للتنمية ،واستمرت حتى  12مارس .2015

•امللتقى السنوي احلادي عشر بالتعاون مع كلية العلوم االجتماعية -جامعة
الكويت -بعنوان الصحة واملجتمع قضايا معاصرة العنف وعالقته بالصحة
االجتماعية باملجتمع:
––انعقد امللتقى احلادي عشر الصحة النفسية ..وقضايا معاصرة حتت
شعار« :العنف األسري وعالقته بالصحة املجتمعية» من  25-23مارس
 2015بفندق حياة ريجنسي

•انعقاد منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع:
––حت��ت شعار قضايا مستجدة وتأصيل شرعي نظمت األم��ان��ة العامة
لالوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية في البوسنة
والهرسك واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب في جدة وحتت رعاية
الرئيس البوسني باقر عزت بيغوفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة
والهرسك وذل��ك بتاريخ  11- 9شعبان 1436ه�ـ�ـ املوافق  29-27مايو
 2015في سراييفو-جمهورية البوسنة والهرسك وحضره كل من فخامة
الرئيس/باكر عزت بيغوفيتش "رئيس البوسنة والهرسك" راعي املنتدى.
•مت اعالن نتائج الفائزين مبسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص لألطفال
في مجال الوقف والعمل اخليري والتطوعي وتكرميهم.
•افتتاح وفعاليات ملتقى الوقف اجلعفري اخلامس "ال��وق��ف اجلعفري..
إجنازات وطموحات"
––برعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح حفظه الله ورعاه يوم األحد  2015/3/29بقاعة الفتوح بفندق
الريجنسي
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•أمانة األوقاف تفوز بجائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء:

––فازت األمانة العامة لألوقاف بجائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة
العمالء ،التي اقيمت في مايو  2015حتت رعاية حضرة السمو أمير
البالد املفدى الشيخ  /صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وقد
تسلم اجلائزة مدير ادارة االعالم والتنمية الوقفية باالمانة حمد جاسم
املير في احلفل اخلتامي للجائزة الذي اقيم بحضور معالي وزير الشئون
االجتماعية والعمل السيدة  /هند الصبيح ممثلة عن حضرة صاحب
السمو االمير راعي اجلائزة وبحضور الشيخ خالد العبد الله الصباح
رئيس التشريفات واملراسم االميرية ورئيس اللجنة العليا للجائزة
•املشاركة في معارض دولية داخل وخارج دولة الكويت مثل.
––معرض جمعية اإلصالح االجتماعي بدولة الكويت لعام 2015م
––مهرجان الشارقة القرائي للطفل لعام 2015م.
––مهرجان الطفولة الرابع بدولة الكويت لعام 2015م.
•استكمال جمع بيانات وجتهيز اجل��زء الثاني م��ن معجم ت��راج��م أعالم
الوقف.
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وكالة األنباء
الكويتية
(كونا)
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2015 - 2014
وكالة االنباء الكويتية (كونا)

صدر املرسوم بقانون رقم  20في السادس من أكتوبر عام  1976بتأسيس
وكالة االنباء الكويتية (كونا) الستقاء وجمع االنباء في الكويت واخلارج ،وكتابة
املقاالت وإع��داد الدراسات واالبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق
باألخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية والتجارية
الداخلية واخلارجية ،وتوزيعها ونشرها في الكويت وخارجها وفق االسس التي
يقرها مجلس اإلدارة وقد مارست الوكالة عملها في  11مارس  1976ومنذر
ذلك احلني وهي تسعى بجد ألداء مهامها وااللتزام برسالتها وقد كانت إجنازات
الوكالة خالل عام  2016/2015كالتالي:
أوال :مكتب التخطيط والتنمية:
وحدة التدريب:

قام املكتب بتنفيذ دورات غير اعالمية فردية وجماعية داخل الكويت للعاملني
بالوكالة ،حيث بلغ عدد البرامج التدريبية لهذه السنة  106برنامجا شارك فيها
119متدربا.
ثانيا :مركز كونا لتطوير القدرات االعالمية:

قام املركز بتنظيم ( )21برنامج تدريبي اعالمي داخلي و( )3برنامج اعالمية
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خارجية و عدد ( )2برنامج تابع خلطة عمل احلكومة للمحررين االقتصاديني
و ( )1برنامج تابع خلطة عمل احلكومة لتدريب طلبة اجلامعة.

ثالثا :إدارة التسويق والعالقات العامة:
قسم العالقات الدولية:
توقيع االتفاقيات والعقود:

توقيع اتفاقية تعاون اخباري مع وكالة االنباء االوكرانية في .2016/8/4
االجتماعات واملؤمترات واملعارض:

––التحضير واالع��داد واملشاركة في االجتماع الـــ  43للجمعية العمومية
الحتاد وكاالت االنباء العربية (فانا) بالكويت في شهر نوفمبر. 2015
––املشاركة في معرض الكتاب السنوي في شهر نوفمبر .2015
––املشاركة في اجللسة الرابعة للمجلس الدولي لوكاالت االنباء في لندن
في شهر ديسمبر .2015
––املشاركة في االجتماع الـــ  19ملسؤولي وكاالت أنباء مجلس التعاون في
يناير .2016
––املشاركة في اجتماع وورشه عمل مع وكالة أنباء رويترز في لندن مايو .2015
––املشاركة في االجتماع اخلامس للمجلس الدولي لوكاالت االنباء في
اذربيجان يناير .2016
––التحضير واالعداد وحضور توقيع اتفاقيه تعاون اخباري مع وكالة االنباء
االوكرانية اغسطس .2016
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قسم العالقات العامة:
مشاركات القسم في املعارض الداخلية واخلارجية:

––معرض االستقالل  54في ارض املعارض الدولية في مشرف  -فبراير
.2015
––املشاركة في املعرض املقام على هامش املؤمتر الدولي الثالث لدعم
الوضع االنساني في سوريا  -مارس .2015
––املشاركة في املعرض املقام على هامش امللتقى االعالمي العربي  -ابريل
.2015
––املشاركة في معرض الكتاب املقام على هامش مؤمتر القراءة الوطني
األول  -ابريل .2015
–– معرض املشروع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصة الثامن املقام في
فندق شيراتون الكويت  -مايو .2015
––املشاركة في (معرض الكويت الدولي للكتاب االربعون) ارض املعارض.
––تنظيم واع��داد واقامه مؤمتر اجلمعية العمومية الــ  43الحتاد وكاالت
االنباء العربية (فانا)  -نوفمبر .2015
––املشاركة في معرض ومهرجان كويت السالم – إم��ارات الوفاء  -يناير
 - 2015دبي.
––املشاركة في امللتقى االعالمي العربي الثالث عشر .2016
أعمال أخرى قام بها القسم:

م��ن ب��اب ال �ت��واص��ل م��ع اجل�م��اه�ي��ر اخل��ارج �ي��ة واحل���رص ع�ل��ى املسؤولية
االجتماعية مت التنسيق مع عدة جهات في الدولة لتوزيع مجلة (كونا الصغير)
ومجلة (الدريشه) وتشمل هذه اجلهات ( محالت بروي ،بنك الكويت املركزي،
اخلطوط اجلوية الكويتية ،دار اآلثار االسالمية ،مركز الترفيه كيدزانيا ،متحف
بيت العثمان ،مجموعة شركات ماجد الفطيم (ماجيك بالنيت) ،غرفة التجارة
والصناعة ،مستشفى الطب الطبيعي ،مستشفى البنك الوطني لسرطان
االطفال ،مركز البابطني لتجميل جراحه احلروق ،مستشفى ابن سينا ،مستشفى
الصباح ،مستشفى الرازي للعظام) .
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قسم التسويق

يبلغ عدد مشتركي خدمات الوكالة كالتالي:
–– ( )11مشترك في اخلدمة االخبارية  -كونا عن طريق ( F.T.Pالشاملة
واالقتصادية) باللغة العربية واالجنليزية.
–– ( )35مشترك في خدمة كونا ريدر االخبارية (الشاملة واالقتصادية)
باللغة العربية واالجنليزية.
–– ( )2مشترك في خدمة االعالن عبر املوقع االلكتروني.
–– بلغ معدل الدقائق الشهري ( 100ألف) دقيقة في خدمة كونا .120
––تسويق خدمة اصدارات الوكالة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي
وموقع الوكالة واملعارض املختلفة ومنها:
•معرض الكويت الرابع لذوي االحتياجات اخلاصة اكتوبر .2015
•معرض الكتاب (مؤمتر القراءة الوطني االول) ابريل ,2015
•امللتقى االعالمي العربي ابريل .2015
•معرض املستقبل املهني مارس .2016
•معرض امللتقى االعالمي العربي الــ  13مايو .2016

رابعا :قطاع التحرير:

378

5/8/18 9:48:51 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 378

2015 - 2014
إدارة شئون النشرة االقتصادية:

––أص��درت اإلدارة االقتصادية تقاريرها النفطية الربع سنوية والنصف
سنوية للعام .2016/2015
––ح�ص��ول ال��زم�ي��ل /اس��ام��ة ج�لال على ج��ائ��زة الصحافة العربية (فئة
الصحافة االقتصادية عن تقرير حترير اسعار الطاقة بني مطرقة العجز
في املوازنة واآلراء املعارضة) وهي من أهم وأكبر جائزة صحفية عربية
في شهر مايو .2016

مركز كونا للتصوير:

––مت زي��ادة التحقيقات امل�ص��ورة ف��ي نشرة كونا فأصبحت ب��واق��ع أربعة
حتقيقات مصورة أسبوعيا.
––فاز مصورين كونا بعدة جوائز ملسابقات التصوير ،منها جوائز مسابقة
الشيخ م �ب��ارك احل�م��د ال�ص�ب��اح للتميز الصحفي على م��دى سنوات
متتالية.
––ق��ام املركز بتغطية كل القمم اخلليجية والعربية التي عقدت إضافة
إلى املؤمترات االقليمية والدولية التي استضافتها دولة الكويت ،ومنها
مؤمتر املانحني لألزمة السورية ،واملؤمتر العربي االفريقي ،وشملت
التغطية تصوير األحداث واملشاركة مبعارض التصوير التي أقيمت على
هامشها.
مركز كونا للمعلومات واألبحاث:
قسم األبحاث:

قام القسم بإثراء نشرة الوكالة بالتقارير والتحليالت التي يتم اعدادها وفقا
للقضايا املطروحة على الساحتني احمللية والدولية والتي بلغ عددها أكثر من
 90تقرير موزعه على مختلف املواضيع.
كما شارك القسم في اعداد اصدارات الوكالة وهي :
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––كتاب الكويت عاصمة الثقافة االسالمية.
––كتاب كونا في  40عاما.

––كتاب أهم االحداث .2015

قسم الكشاف:

قام القسم بتوثيق نشرة وكالة األنباء الكويتية النسخة العربية حيث مت
تكشيف ما يقارب  36ألف خبر خالل السنة .ويصل معدل النشرة اليومي إلى
 100خبر.
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اإلدارة العامة
للجمار„
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االدارة العامة للجمارك

•اعداد الضبطيات االمنية ل�لادارات اجلمركية في النصف السنوي االول
لعام 2016م:
عدد الضبطيات
االدارات اجلمركية
88
ادارة اجلمرك اجلوي
46
ادارة اجلمرك البري
11
ادارة جمارك املوانئ الشمالية
1
ادارة جمارك املوانئ اجلنوبية
146
املجموع
•كميات املخدرات واملواد املضبوطة في النصف السنوي االول لعام 2016م:
الكمية  /الوزن
نوع املادة
 7582930حبة
حبوب مخدرة
 23096زجاجة
مشروبات كحولية
 27,185كجم
حشيش
 28,830كجم
ماريجوانا
 1,587كجم
هيروين
4كجم
قات
 1,999كجم
الشبوا
6جم
مخدر السبايس
 4,968كجم
ألبان
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•انواع وكميات املواد املضبوطة خالل النصف السنوي االول لعام 6102م :
الكمية  /الوزن
 45700دينار كويتي
 54449ريال سعودي
 8653دينار بحريني
 720600جنيه مصري
 831997دوالر امريكي
 1502000تومان ايراني

نوع املادة

اموال مهربة

ا علبة
العاب القمار
 3سالح  13 /طلقة
اسلحة وذخيرة
 12قطعة
ادوات ومواد جنسية
 1511952حبة
العاب نارية
 141600كيس
•اعداد جنسيات املتهمني االكثر تهريبا للضبطيات االمنية خالل النصف
السنوي االول لعام 2016م :
اجلنسية
كويتي
هندي
مصري
سوري

اجلنسية
سعودي
اثيوبي
بنغالديشي
عراقي

العدد
34
30
15
12

العدد

9
8
6
3

• من خالل احصائيات النصف السنوي االول لعام 2016م نالحظ ما يلي:
––زي��ادة اع��داد الضبطيات األمنية ع��ن النصف االول م��ن ع��ام 2015م
حيث كانت  75ضبطية وفي النصف السنوي االو للعام 2016م (146
ضبطية).
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2015 - 2014
––خالل النصف السنوي االول لعام 2016م نالحظ كثرة عمليات تهريب
احلبوب املخدرة وبكميات كبيرة بسبب االوض��اع االقليمية في املنطقة
حيث بلغ اجمالي املضبوطات من احلبوب املخدرة  7582930حبة عن
طريق ادارة جمارك املوانئ الشمالية .
––كثرة تهريب مادة املاريجوانا عن طريق ادارة اجلمرك اجلوي حيث بلغت
 28,830كجم .

•اعداد الضبطيات التجارية لالدارات اجلمركية خالل النصف االول لعام
2016م :
عدد الضبطيات

االدارات اجلمركية

143
27
19
15
2
206

ادارة جمارك املوانئ الشمالية
ادارة اجلمرك البري
ادارة اجلمرك اجلوي
ادارة جمارك املوانئ اجلنوبية
ادارة الرقابة والتفتيش اجلمركي
املجموع
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•اعداد الضبطيات التجارية حسب نوع الضبطية خالل النصف االول لعام
2016م:
القيمة بالدينار الكويتي
عدد الضبطيات
نوع الضبطية
250000دك
93
حقوق ملكية فكرية
188517دك
30
تهريب من دفع الضريبة
158022دك
30
اختالف منشأ
40077دك
11
حجز حتفظي
13
بضائع ممنوعة
•خطوط سير تهريب البضائع والضبطيات التجارية خالل النصف االول
لعام 2016م :
عدد الضبطيات
اسم ميناء املصدر
بلد املصدر
الصني

االمارات

هوانزو

جبل علي

62
38

12
نوفا شيفا
الهند
•من خالل احصائيات النصف السنوي األول لعام 2016م نالحظ :
––قلة اعداد الضبطيات التجارية عن النصف السنوي االول لعام 2015م
حيث ك��ان��ت  246ضبطية ف��ي ح�ين بلغت  206ضبطية جت��اري��ة في
2016م.
––ضبطيات امللكية الفكرية ف��ي اك�ث��ر الضبطيات ف��ي جميع االدارات
اجلمركية ويتبعها التهرب من الضريبة .
––البضائع املقلدة ابرز واكثر عددا في الضبطيات اخلاصة باحلقوق امللكية
الفكرية هي املالبس – الكماليات – قطع غيار سيارات .
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الهيئة العامة
للمعلومات املدنية
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الهيئة العامة للمعلومات املدنية
مشروع البطاقة املدنية الذكية

•قامت الهيئة باالنتهاء من اصدار البطاقات املدنية الذكية جلميع شرائح
املجتمع حيث مت إصدار ما يقارب  2730261بطاقة مدنية ذكية للمواطنني
والوافدين وباإلضافة إلى إصدار بطاقات بالستيكية ال حتتوي على شريحة
إلكترونية بنفس مواصفات البطاقة الذكية للعمالة املنزلية ومن في حكمهم
خالل عام . 2015
وتعمل الهيئة من خالل هذا املشروع على تنفيذ املواضيع التالية :
– دراسة تطوير وتنسيق البيانات املطبوعة على مناذج البطاقة املدنية
– جهاز مراقبة جودة البطاقة املدنية الذكية Quality Control
– استخدام البطاقة املدنية الذكية في اخلدمات املصرفية
– قراءة البطاقة املدنية الذكية آلياً
مشاريع البنية التحتية للمفتاح العام PKI

•قامت الهيئة ببناء البنية التحتية للمفتاح العام
وج��ذر التصديق ل��دول��ة الكويت وه��ي تشكل منظومة أمنية متكاملة
إلدارة املفاتيح الرقمية املستخدمة في احلفاظ على سرية وسالمة
املعلومات املرسلة عبر الشبكات من العبث والتغيير  ،والتحقق من
هوية املستخدم إلكترونياً للحصول على اخلدمات االلكترونية وإجراء
املعامالت الرسمية إلكترونياً وتعتبر البنية التحتية للمفتاح العام هي
القاعدة األساسية التي تبنى عليها األعمال اإللكترونية بصورة آمنه
وإث�ب��ات حجية التعامل االلكتروني قانونياً  ،كاحلكومة اإللكترونية
public key infrastructure
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وال�ت�ج��ارة االلكترونية وغيرها م��ن التطبيقات اإللكترونية الشبكية
كما أن البنية التحتية للمفتاح العام توفر الهوية االلكترونية لألفراد
واجلهات  .ومتكن البنية التحتية للمفتاح العام التحقق من الهوية من
خالل قراءة البطاقة املدنية الذكية إلكترونياً والتحقق من صالحيتها
 ،وإج ��راء ال�ت��وق�ي��ع االل�ك�ت��رون��ي م�ث��ل (ت��وق�ي��ع امل��راس�لات  -ال�ع�ق��ود -
الوثائق واملستندات والربط مع نظم إدارة سير العمل  ...الخ)  .كما
متكن من الدخول اآلمن لنظم تشغيل احلاسبات والتشفير اإللكتروني
للمراسالت واملستندات .
مشروع نظام املغلف االلكتروني

•قامت الهيئة بإطالق مشروع املغلف االلكتروني على موقعها االلكتروني
ويعتبر هذا املشروع نقلة نوعية ألنه يطرح آلية عمل جديدة مع املراجعني
بالتواصل مع الهيئة من دون حضورهم مما يسهل اجناز املعامالت على
املواطنني واملقيمني علما أن اخل��دم��ات املقدمة من خ�لال نظام املغلف
االلكتروني محددة في الوقت الراهن بخمس خدمات وهم (خدمة استكمال
بيانات مولود  -خدمة تسجيل خدم أول مرة  -خدمة التجديد للكويتي -
خدمة التجديد لغير الكويتي  -التحاق بعائل) .
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2015 - 2014
مشروع النظام اآللي للمعلومات اجلغرافية GIS

•قامت الهيئة بتوفير خدمات نظم املعلومات اجلغرافية بوسائل مختلفة تلبية
إلحتياجات اجلهات حسب استخداماتها حيث وفرت الهيئة هذه اخلدمة
على النحو التالي :
1 .1خريطة األساس لدولة الكويت على شكل . Online GIS Service
2 .2توفير البيانات اإلحصائية على خرائط نظم املعلومات اجلغرافية على
شكل .Online GIS Service
3 .3توفير واجهات وآليات استخدام امكانية االستفسار عن بيانات العناوين
واجل�ه��ات بشكل يتيح للجهات األخ��رى اضافة ه��ذه اإلمكانيات على
التطبيقات اخلاصة بها
4 .4توفير خدمة استضافة البيانات اجلغرافية للجهات احلكومية واخلاصة
األخرى والتي ترغب في عرض بياناتها على تطبيقات الهيئة كبرنامج
كويت فايندر.
5 .5توفير خدمة استكمال الرقم اآلل��ي للعنوان لبيانات عناوين اجلهات
املختلفة وذل��ك من خالل تأكيد معلومات العناوين في قواعد بيانات
اجلهات وإضافة الرقم اآللي واملوقع على بيانات اجلهة.
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< حصول الهيئة على شهادة  ISO27001:2013في مجال أم��ن املعلومات

Information Security

––بناء على توجيهات معالي وزي��ر ال��دول��ة لشئون مجلس ال��وزراء رئيس
مجلس إدارة الهيئة واستكماالً لنجاحات الهيئة في مجال أمن املعلومات
والتي كانت قد أجنزتها فيما سبق وكان من بينها حصول الهيئة على
شهادة  ISO27001:2005في مجال أمن املعلومات  ،كما حصلت الهيئة
على شهادة  ISO27001:2013في نفس املجال وذلك بعد جتاوز أعمال
التدقيق وإمتام املوافقة على االنتقال إلى معيار  ISO27001:2013وتعتبر
الهيئة أول جهة حكومية حتصل على تلك الشهادة في منطقة الشرق
األوسط خالل عام . 2015
< جائزة الكويت للمحتوى االلكتروني

––فوز الهيئة بجائزة الكويت للمحتوى االلكتروني في مجال احلكومة
االلكترونية لعام  2015املقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن
نظام املغلف االلكتروني  e – Envelopeالذي يعتبر من أكثر البرامج
تطوراً الختصاره ال��دورة املستنديه إلمتام معامالت املراجعني وال
تستغرق أكثر من  40ثانية فقط إذا كانت املعاملة مكتملة وصحيحة
البيانات .
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2015 - 2014
•جائزة التميز في تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية

––فوز الهيئة بجائزة التميز في تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية لعام 2015
في مؤمتر  GIS WORKSال��ذي أقيم في مدينة دب��ي بدولة االمارات
العربية املتحدة وتعتبر ه��ذه اجلائزة من أه��م اجلوائز التي متنح في
منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في مجاالت نظم املعلومات
اجلغرافية  ،وهي مخصصة للجهات التي تستفيد من تقنيات املعلومات
اجلغرافية في عملها مبا يحقق االبتكار والريادة وأفضل النتائج لالرتقاء
باخلدمات املقدمة للجمهور .
< جــائــزة Egi Gis Work 2015
EXCELLENCE IN GIS IMPLEMENTATION

––حصلت الهيئة على جائزة التميز في تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية
وذلك في مؤمتر  GIS WORKالذي أقيم في مدينة دبي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة خالل الفترة من  2015/4/23-21ومن اجلدير بالذكر
أن هذه اجلائزة متنح للجهات التي متيزت في تخطيط وتطبيق نظم
املعلومات اجلغرافية وخدماتها في دعم عملية اتخاذ القرار لتحسني بيئة
العمل لتوفير خدمة أفضل للجهات واجلمهور علماً بأن أكثر من 800
شخص قد حضروا هذا املؤمتر من مختلف اجلهات احلكومية والقطاع
اخلاص من داخل دولة اإلمارات العربية وخارجها.
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الهيئة العامة
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الهيئة العامة للبيئة

مشاركة الهيئة العامة للبيئة في اكسبو ميالنو

– مشاركة الكويت في معرض إكسبو ميالنو حتمل رسالة تنموية وإنسانية
إلى العالم ،السيما بعد أن قام سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء بزيارة معرض اكسبو  2015الذي تستضيفه مدينة ميالنو اإليطالية
 ،كما قدمت السيدة  /سجى عبد الرحيم حسني بإلقاء ندوة علمية بعنوان
التغير املناخي وتأثيره على البيئة مبناسبة اليوم العاملي للمحافظة على
طبقة األوزون كما قدم كل من الدكتور  /عبدالله الزيدان والسيدة  /حصة
اخلالد ندوات علمية.
معرض بورقنا نحمي بلدنا

– شاركت إدارة العالقات العامة والتوعية البيئية مبعرض بورقنا نحمي بلدنا
ال��ذي أقامته وزارة االشغال العامة للتعريف بقانون حماية البيئة ونشر
الوعي البيئي بني املوظفني وذلك ملدة أسبوع من االحد  2016/5/22وحتى
اخلميس .2016/5/26
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حملة تسوى نحميها

– أقامت الهيئة العامة للبيئة فعالية توعوية في مجمع األفنيوز التجاري
ف��ي الفترة م��ا ب��ني  28و حتى  31م��ن اكتوبر مبشاركة بعض اإلدارات
من الهيئة العامة للبيئة و قد حملت هذه احلملة اسم "بعد آخر شجرة"
" ، "AfterTheLastTreeجاءت هذه الفعالية ضمن احلملة الوطنية البيئية
"تسوى حتميها" و التي تعنى بالتوعية بالقانون البيئي رقم  2014/42و
املعدل بقانون  ، 2015/99و قد تخللت هذه الفعالية إقامة معرضاً متعلقاً
بهذه الفعالية  ،هذا و قد بني املعرض اآلث��ار السلبية املترتبة على قطع
األشجار بصورة رمزية تدل على أهمية احلفاظ على األشجار  ،كما كانت
هنالك حملة و(عود) قدم فيها العديد من أفراد املجتمع الكويتي مواطنون
و مقيمني عبارات بيئية تقتضي باحترامهم و حمايتهم للمقدرات البيئية
العظيمة.
– قام فريق (كاياك  4كويت) جولة حول اجلزر الكويتية استغرقت  3ايام
وذلك لتوعية أفراد املجتمع بجميع فئاته العمرية.
ساعة األرض

– مبشاركة وحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ  /عبدالله االحمد
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شاركت الهيئة العامة للبيئة يوم السبت املوافق  2016/3/19بحدث ساعة
االرض حيث مت إطفاء إن��ارة املبنى واشعال الشموع وذل��ك احتفاالً بهذه
املناسبة – حدث ساعة االرض وهو حدث بيئي عاملي يشارك به االفراد
والشركات والهيئات عن طريق إطفاء االض��اءة مل��دة ساعة واح��دة وذلك
لتقليل انبعاث ثاني اكسيد الكربون النا" عن حرق الوقود وال��ذي يعتبر
السبب الرئيس لظاهرة االحتباس احلراري.
تنظيف الشواطئ

– شاركت إدارة العالقات العامة والتوعية البيئية بحملة تنظيف لشاطئ
األب��راج مع شركة األول��ى للوقود ومبشاركة اجلالية الهندية وذلك بتاريخ
.2016/3/25
– مبشاركة وحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ  /عبدالله االحمد
شاركت إدارة العالقات العامة والتوعية البيئية بحملة تنظيف شاطئ الشويخ
بحضور السفارة واجلالية السنغالية بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي
وذلك يوم السبت املوافق .2016/3/12
– بالتعاون مع اجلمعية اليابانية في الكويت وجمعية حماية البيئة نظمت
الهيئة العامة للبيئة حملة تنظيف شاطئ الشويخ والتي تهدف الي نشر
الوعي البيئي ومشاركة املتطوعني في العمل البيئي .مما يؤكد حرص الهيئة
على التعاون مع مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام وذل��ك لدورهم
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الرئيسي في احلفاظ على البيئة كما شارك باحلملة السفير الياباني بدولة
الكويت .ومتيزت احلملة باملشاركة الكبيرة للجاليات االسيوية والعربية
ومتطوعني وافراد من املجتمع حرصوا على التواجد في مثل هذه الفعاليات
واملشاركة.
معرض االستقالل 55

––مبشاركة وحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ  /عبدالله االحمد
تشارك إدارة العالقات العامة والتوعية البيئية مبعرض االستقالل  55خالل
الفترة من  2016/2/9وحتى  2016/2/13على فترتني صباحية ومسائية
حيث افتتح معرض االستقالل محافظ الفروانية الشيخ  /فيصل احلمود
الصباح وال��ذي نظمته شركة أرض املعارض طوال فترة االعياد الوطنية
الذي تشارك فيه العديد من اجلهات احلكومية والتطوعية.
•مبشاركة وحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ  /عبدالله االحمد
شاركت إدارة العالقات العامة والتوعية البيئية يوم اخلميس 2016/1/21
في فعالية يوم الصحة والبيئة الثاني حيث تهدف الفعالية إلى رفع مستوى
الوعي البيئي واحملافظة على سالمة وصحة العاملني.
•نظمت الهيئة العامة للبيئة رحلة توعوية رقابية الى (جزيرة كبر) بالتعاون
مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت وذل��ك بناء على االجتماع التنسيقي
الذي عقد في مقر الهيئة ملناقشة التجاوزات البيئية على اجلزر الكويتية
 ،شاركت االدارات املعنية بالهيئة ممثلة بادارة رصد السواحل والتصحر
وادارة احملافظة على التنوع االحيائي وادارة رصد تلوث املياه باالضافة الى
الفريق االعالمي من مكتب التفتيش والرقابة .
•قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله
احمد احلمود الصباح  -بجولة تفقدية حملمية اجلهراء الطبيعية التابعة
إلدارة احملافظة على التنوع االحيائي ،مت خاللها إطالق طائر بومة من
النوع النادر وغير الشائع وهذا النوع يسمى بـبومة االشجار االوروبية
ومتت الزيارة يوم اخلميس املوافق  19سبتمبر .2015
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اخلطوط اجلوية
الكويتية
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2015 - 2014
اخلطوط اجلوية الكويتية

•اط�لاق اخلطة اخلمسية في سبتمبر 2016م لتحقيق التفوق التشغيلي
مبجال الطيران وتفعيل التميز التجاري من خالل حتسني شبكة االسطول
باالضافة الى رفع كفاءة اخلدمات املقدمة .
•ادخال اولى طائرات بوينغ من طراز  B777-300ERحسب املوعد املتفق
عليه من أصل عشر طائرات من نفس الطراز .
•اطالق العالمة التجارية اجلديدة في اكتوبر 2016م حيث الهوية اجلديدة
للطائراألزرق املستمدة من تاريخ الكويت وجذوره وعراقته .
•ان اهداف اخلطوط اجلوية الكويتية هي اكثر من مجرد تغيير بالشكل اذ
يتمثل الغرض في توجيه رسالة واضحة الى املجتمع والركاب والى العالم
بان تصبح الشركة املفضلة التي تربط الكويت بالعالم ومن هذا املنطلق مت
العمل على :
––زيادة قدرة السعة املتوفرة بنسبة . %40
––زيادة عدد الرحالت اليومية بنسبة . %15
403
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––القيام بجميع اعمال الصيانة الدورية في املركز الرئيسي .
––تأسيس مركز حتكم جديد .
––االنتهاء من تطبيق قانون  2008/6القاضي باشهار الشركة .
––مت احلصول على املوافقة لتخصيص مبنى املطار املساند للخطوط
اجلوية الكويتية فقط بدءا في عام 2017م .
––حتسني خدمات املسافرين على أكبر قدر مستطاع في ظل آلية عمل
مطار الكويت الدولي حيث مت تخصيص بوابات خاصة باخلطوط اجلوية
الكويتية لتجربة اسهل وامتع ملسافر الكويتية .
––حرصت اخلطوط اجلوية الكويتية على االستثمار في العنصر البشري
حيث تطوير مهارات املوظفني وتلبية احتياجاتهم االدارية والفنية .
––في نوفمبر 2016م اعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية اعتمادها مجموعة
متكاملة حلول التيا أماديوس والتي تضم نظم ادارة املوارد وخدمة الزبائن
من خ�لال تطبيقات برامج وأنظمة مراقبة حركة املغادرين ومراقبة
التحميل وخ��دم��ة الزبائن وب��رام��ج والء املسافرين واالنظمة الرقمية
والتجارة االلكترونية وانظمة الهواتف النقالة الذكية .
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•شاركت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية برعاية العديد من الفعاليات
واملهرجانات نخص بالذكر ما يلي :
––رعاية مهرجان فبراير الكويت .
––رعاية ملتقى االعالم العربي .
––رعاية مهرجان قرية صباح االحمد التراثية .
––رعاية االحتاد الكويتي لكرة القدم في دوري فيفا 2016م ودوري كأس
سمو ولي العهد وكأس السوبر 2016م .
––رعاية فعاليات ومؤمترات جامعة الكويت .
––رعاية احلملة التوعوية للكشف املبكر عن سرطان الثدي لوزارة الصحة
2016م .
•تعتبر هذه االجن��ازات والفعاليات مبثابة بوادر استراتيجية التطوير التي
عملنا على تبنيها ونعمل معا على حتقيقها من أجل مستقبل افضل للخطوط
اجلوية الكويتية كجزء ال يتجزأ من كيان دول��ة الكويت باعتبارها الناقل
الوطني.
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املؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية
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2015 - 2014
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

صدر أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية في  1976/10/1وذلك باألمر
األم�ي��ري بالقانون  61لسنة  1976وق��د أنشئت مبوجبه املؤسسة العامـــة
للتأمينات االجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به ،وبدأ تطبيق تأمني
الشيخوخة والعجز وامل��رض والوفاة للعاملني املدنيني في القطاع احلكومي
وفي القطاعيـــــن األهلي والنفطي اعتبارا من  ،1977/10/1وأخذت التأمينات
االجتماعية على عاتقها ضمان املستقبل املعيشي ألفراد املجتمع الكويتي بعد
تقاعدهم من العمل وفقاً للقوانني التأمينية التي سجلت الكويت أسبقية في
اصدارها حيث يغطي نظام التأمينات االجتماعية كافة املواطنني من ذوي
النشاط في املجتمع أياً كان نوع العمل الذي يزاولونه ،وتمُ ول ميزانيتها من
اشتراكات املؤمن عليهم وأصحاب األعمال واخلزينة العامة للدولة.
•بيان إجمالي اخلاضعني للتأمينات االجتماعية حتى 2016/3/31
البيـــــان

األعداد

املؤمن عليهم املدنيني
أصحاب املعاشات املدنيني
أصحاب املعاشات العسكريني
اجمالي أصحاب املعاشات
أعداد املستحقني

336118
89568
24870
114438
76042
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•حترص املؤسسة دائماً على تطوير اخلدمة التأمينية بهدف تقدمي خدمة
مميزة جلمهور املراجعني من خالل توفير البيئة املناسبة للمراجعني
واملوظفني ألداء اخلدمة بجودة عالية وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل
العديد من مناطق الكويت ،ومن هذا املنطلق قامت املؤسسة بافتتاح فرعاً
جديداً مبنطقة فهد األحمد ببداية عام .2016

– استقبلت إدارة اخلدمة التأمينية باملؤسسة قرابة  307468ألف مراجع
خالل السنة املالية  2016-2015حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى الرئيسي
للمؤسسة  137746مراجع ،كما بلغ عدد املراجعني لدى فروع املؤسسة
في غرناطة وضاحية مبارك العبدالله و ب��رج التحرير وفهد األحمد
 169722مراجع.
– بلغت حاالت االستفسار الهاتفي لدى مركز اخلدمة الهاتفية 387836
استفسار ،كما بلغ إجمالي الشهادات التي مت اصدارها  422425شهادة
منها  2980شهادة عن طريق خدمة التأمينات االلكترونية.
•متيزت املؤسسة في أداء خدمتها للمتقاعدين والعاملني في جميع قطاعات
الدولة بأسرع الوسائل وأحدثها ،حيث قدمت لكوادرها التدريب الالزم منذ
انضمامهم للعمل بها وتطويرهم باستمرار ملالحقة احلداثة والتطور في
تقدمي اخلدمات.
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2015 - 2014
وفيما يلي نعرض لكم أه��م األنشطة والفعاليات التي قامت بها املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية خالل السنة املالية :2016-2015

•املشاركة باملعرض اإلعالمي "الكويت في مصر" الذي أقيم في جمهورية
مصر العربية خالل الفترة من  20-15نوفمبر .2015
•املشاركة مبعرض االستقالل  55ال��ذي أقيم في أرض املعارض الدولية
مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.
•املشاركة باملعرض الوظيفي الثامن ال��ذي أقيم في جامعة اخلليج خالل
الفترة من  10-9مارس .2016
•املشاركة مبعرض ومهرجان صناع االقتصاد وفرص العمل احلادي والعشرين
الذي أقيم في جامعة الكويت خالل الفترة من  16-14مارس .2016
•امل�ش��ارك��ة ف��ي االج�ت�م��اع اخل��ام��س عشر ل��رؤس��اء أج�ه��زة التقاعد املدني
والتأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والتي
نظمتها األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد في
دولة قطر خالل الفترة من  29-26أكتوبر .2016
•املشاركة في املنتدى اإلقليمي للضمان االجتماعي ألسيا واحمليط الهادئ
تعقده "اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي  "ISSAوالذي عقد في سلطنة
عمان خالل الفترة من  5-1نوفمبر .2016
•املشاركة في مؤمتر احلادي والعشرون حلكومة واخلدمات الذكية في دول
مجلس التعاون اخلليجي يعقده شركة " "Datamatixوالذي عقد في دبي
خالل الفترة  21-15مايو .2016
•حجز مواقع في املجمعات التجارية الكبرى إلقامة  Boothمؤقت للمؤسسة
حيث تواجدت ملدة زمنية محددة خمسة أيام في االسبوع لفترتني صباحية
ومسائية للرد على استفسارات اجلمهور وحتديث بياناتهم والتسجيل
اخلدمة االلكترونية وتوزيع البروشورات التوعوية.
•قامت املؤسسة باحتفالية ملراجعي وموظفي املؤسسة وذلك ملواكبة األعياد
الوطنية مبشاركة الفرقة املوسيقية العسكرية وفرقة العرضة التابعة لوزارة
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الدفاع واملقاهي الشعبية.

•نشر رسائل توعوية بهدف توعية املواطنني بحقوقهم التأمينية وما عليهم
من إلتزامات للمؤسسة وفقاً لقوانني التأمينات االجتماعية ،ومت نشرها
في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت وفي حسابات املؤسسة مبواقع التواصل
االجتماعي باإلضافة إلى الصحف اليومية األكثر انتشاراً.
•وفي سبيل تعزيز دور املؤسسة في املجتمع ،قامت املؤسسة بتنظيم برامج
التأهيل اخلاصة بالكويتيني حديثي التخرج من خالل:
"1.1برنامج تدريب وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية
املعلومات (الدفعة السابعة)

"2.2برنامج تدريب القانونيني الكويتيني حديثي التخرج (الدفعة التاسعة).
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الهيئة العامة
للطيران املدني
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االدارة العامة للطيران املدني

< اتفاقية تعاون بني االدارة العامة للطيران املدني وباكستان

إدارة املشاريع
قسم املشاريع االنشائية

 -مشروع تنفيذ مبنى الطيران املدني ومحطات اإلطفاء:

انشاء مبنى الستيعاب املوظفني في اإلدارة العامة للطيران املدني ،ومواقف
سيارات خلدمة املوظفني واملراجعني وإنشاء محطتني إطفاء خلدمة مطار
الكويت الدولي.
415
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تكلفة املشروع 46,740,00 :دينار كويتي
تاريخ توقيع العقد2011/12/1 :
التاريخ املتوقع لالنتهاء من املشروع :االستالم االبتدائي للمشروع في أوائل
شهر مايو 2017
مكونات املشروع:

•انشاء مبنى لإلدارة العامة للطيران املدني.
•انشاء مبنى مواقف متعدد األدوار لسيارات املوظفني واملراجعني.
•انشاء محطة اإلطفاء اجلنوبية الوسطى.
•انشاء محطة اإلطفاء الغربية.
•خدمات البنية التحتية التابعة للمشروع.

 انشاء أس��وار شبكية ومم��رات ترابية وط ��رق وخدمات تخدم مشروع انشاءوإجناز مبنى الركاب اجلديد  T2باإلدارة العامة للطيران املدني:

انشاء أسوار شبكية وممرات ترابية وطرق وخدمات تخدم مشروع انشاء
وإجناز مبنى الركاب اجلديد  T2باإلدارة العامة للطيران املدني وذلك وفقا ملا
مت االتفاق عليه ،ومن ثم تسليم املوقع إلى وزارة االشغال العامة للقيام بأعمال
مبنى الركاب اجلديد.
تكلفة املشروع 738,355 :دينار كويتي
تاريخ توقيع العقد 2016/5/5 :تاريخ االنتهاء املتوقع 2016/12/5 :
416
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2015 - 2014
مكونات املشروع:

•انشاء أسوار شبكية مزدوجة ملوقع مبنى الركاب اجلديد.
•انشاء مم��رات ترابية وط��رق وخدمات تخدم مشروع انشاء وإجن��از مبنى
الركاب اجلديد  T2باإلدارة العامة للطيران املدني.
قسم املساحة :

الرقم
1
2

نوع العمل

موقع العمل

مالحظات

حتديد وتثبيت موقع
طيران اجلزيرة

اجلهة الطالبة طيران
مقابل التشريفات
اجلزيرة

حساب مساحات
الطيران العام

اجلهة الطالبة قسم
مطار الشيخ سعد
املشاريع اإلستثمارية

3

حساب مساحات مدينة ساحة املطار خلف اجلهة الطالبة قسم
املشاريع اإلستثمارية
املدرج الغربي
الشحن

4

اجلهة الطالبة إدارة
حساب مساحات املول
داخل مطار الكويت
املالية
والسوق التجاري

حساب مساحات مطاعم
5
الترانزيت

منطقة الترانزيت

إدارة العمليات

6

عمل حساب وقياس
مساحة السوق احلره

منطقة الترانزيت

إدارة العمليات

7

قياس قاعات الدرجة
األولى ومقاهي
الترانزيت اجلديده

منطقة الترانزيت

زيارة موقعية ملشاريع
إدارة املشاريع إلقرار بدل
ساحات املطار
 8الضوضاء وتلوث وعدوى
وخطر

إدارة العمليات
اجلهة الطالبه ديوان
اخلدمة املدنية
والصحه املهنية وزارة
الصحه
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الدورات:

•مت عقد دورات تدريبية متخصصة في نظم إدارة السالمة و تطبيقاتها
ألع�ض��اء هيئة التدريب وال�ت��دري��س ف��ي الهئية العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
•مت عمل دورات متخصصة للموظفني العاملني في اإلدارة العامة للطيران
املدني في قطاع خدمات املالحة اجلوية في مجال نظم إدارة السالمة
وتطبيقاتها بالتعاون مع املتخصصني في إدارة املالحة اجلوية.
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الهيئة العامة
لشئون الزراعة
والثروة السمكية
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ادارة التحريج واملراعي :

•االشراف على املشاريع احلرجية والرعوية والطرق اخلارجية وتنفيذ تلك
املشاريع وصيانتها مما يساعد على زي��ادة الرقعة اخل�ض��راء ومكافحة
التصحر وحتسني الظروف املناخية وحماية املوارد الطبيعية في الكويت .
مشاريع التحريج :
مشروع حتريج سعد العبد الله وجابر االحمد :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع حيث يقع مبحاذاة شمال طريق اجلهراء بدء
من وصلة الدوحة حتى نهاية اجلهراء تبلغ مساحته االجمالية 5,528,350
متر مربع وتبلغ اجمالي الزراعات احلرجية به  72الف شجرة وشتلة حرجية
من انواع االثل والسلم واالكاسيات والسدر والنخيل .
مشروع حتريج الدوحة مخيمات الربيع املرحلة الثانية :

•يتم صيانة موقع املشروع حيث يقع مبحاذاة طريق اجلهراء عند تقاطع
وصلة الدوحة مع الدائري السادس وتبلغ مساحته االجمالية 2,694,000
متر مربع وتبلغ اجمالي الزراعات احلرجية به  42الف شجرة وشتلة حرجية
من انواع االثل والسلم واالكاسيات والسدر.
مشروع حتريج شمال غرب اجلهراء :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع حيث تبلغ مساحته االجمالية 1,465,324
متر مربع يقع في الشمال الغربي ملنطقة اجلهراء زرع بعدد اجمالي 40
الف شجرة وشتلة حرجية من اشجار متنوعة مقاومة لظروف البيئة االثل
والسلم والسدر والكينا واألكاسيات ونخيل البلح وكلها تروي مبياه ارتوازية
بشبكات ري حديثة ونظام حتكم رائد .
مشروع حتريج الصليبية :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع كامتداد ملشروع حتريج مخيمات الربيع
من جهة امغرة وتبلغ مساحته حاليا  5مليون متر مربع في موقعني على
جانبي طريق الدائري السادس ويصل اجمالي اشجار املشروع  83الف
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شجرة حرجية من انوال االثل والسلم والسدر والقطف .

مشروع حتريج جواخير الوفرة :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع لتوفير حماية جلواخير الوفرة من الرياح
واالتربة وتوفير غطاء شجري حيث تبلغ مساحة املشروع  600الف متر
مربع وقد مت زراعة  16الف شجرة حرجية في املشروع .
مشروع حتريج جواخير كبد :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع لتوفير حماية جلواخير كبد من الرياح
واالتربة وتوفير غطاء شجري حيث تبلغ مساحة املشروع  1,8مليون متر
مربع وقد مت زراعة  25الف شجرة حرجية في املشروع .
تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع حتريج اطار مدينة علي صباح السالم ام الهيمان:

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع لتوفير حماية منطقة علي صباح السالم
من الرياح واالتربة والغبار التي تتعرض لها يشكل يعرقل استمرارية النشاط
االنساني وقد شكل حزام التحريج من جهة الشمال والغرب واجلنوب بعرض
200-100م حائط امان ضد هذه الظروف وتبلغ مساحة املشروع الفعلية
مليون متر مربع بعدد  20الف شجرة حرجية و 20الف شجرة من انواع
السلم واالثل والكينا .
مشروع حتريج اطار مدينة صباح االحمد السكنية :

•تبلغ مساحة املشروع  1,768,760متر مربع وقد مت توقيع صيانة املشروع
باحلزام الشجري ملدينة صباح االحمد حيث يحتوي على ع��دد 43957
شجرة حرجية .
مشروع حتريج الشدادية وخلف املطار :

•يتم صيانة وتطوير موقع املشروع حيث يتكون من موقعني هما الشدادية
وخلف املطار في عقد واحد لتسهيل العمل باملوقعني وسهولة التنقل وتوفير
الوقت واجلهد واملال وقد بدأ العمل بالعقد اجلديد بتاريخ 2014/5/23م
ملدة ثالث سنوات ومتت الترسية على الشركة املتحدة لالنتاج الزراعي
بقيمة اجمالية 788000د.ك وينتهي املشروع بتاريخ 2017/5/22م .
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مشروع ام الهيمان البيئي لتحسني الوضع البيئي في املناطق اجلنوبية:

املرحلة االولى  :شريط من االشجار بعرض  150م وبطول  6كيلومتر زرع
بعدد  17000شجرة حرجية على حدود موقع املشروع .
املرحلة الثانية  :التوسع بزيادة عدد االشجار والشجيرات مبساحة اجمالية
4500000متر مربع بتنفيذ زراعة عدد  95000شجرة حرجية .
املرحلة الثالثة  :سيتم التوسع في زراع��ة االشجار والشجيرات وانشاء
منطقة حتريج ترفيهية في املنطقة ليعتبر متنفس ومسطحات خضراء
ممتدة على مساحة  1,500,00متر مربع .
زراعة اشجار القرم (املاجنروف):

•مت زراعة اشجار القرم في منطقة الصليبية والدوحة .
قسم املراعي واملتنزهات :

•يقوم بجوالت ميدانية في البالد لتقييم ورص��د وحصر امل��وارد الرعوية
والنباتية السائدة الى جانب العوامل والعناصر البيئية وتطبيق قانون الرعي
وحماية الرعي من االستغالل واالستخدام السيئ وحظر رعي املاشية في
غير املناطق املسموح بها .
قسم الطرق اخلارجية :

•تنفيذ وصيانة املزروعات على الطرق اخلارجية واحملافظة عليها وجتميل
الطرق اخلارجية وحمايتها من االتربة واضفاء املنظر اجلمالي واحلضاري
لدولة الكويت من مشاريع التشجير حول الطرق اخلارجية
––تنفيذ وتطوير وصيانة ميناء الزور -الوفرة
––تنفيذ وتطوير وصيانة ميناء عبد الله – الوفرة
––تنفيذ وتطوير وصيانة طريق النويصيب – احلدود الدولية .
––تنفيذ وتطوير وصيانة طريق العبدلي .
––تنفيذ وتطوير وصيانة طريق الساملي .
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قطاع الزراعة التجميلية

مشاريع الزراعات التجميلية
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جامعة الكويت
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2015 - 2014
جامعة الكويت

شهدت جامعة الكويت خالل العام املالي  2016-2015متيزاً ملحوظاً متثل
في إجنازات أكادميية وعلمية وبحثية وطالبية عديدة ،وكذلك أحداث مميزة
وأنشطة وفعاليات نظمتها كلياتها ومراكزها املختلفة بكل متيز على مدار عام
كامل ،وفيما يلي موجز ألهم الفعاليات واألنشطة:

•وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس األعلى للجامعة د .بدر العيسى
رعى حفل الطلبة املتفوقني.
•وفد من الطلبة املوهوبني زاروا مؤسسات أكادميية في تايوان ضمن برنامج
ت�ب��ادل ال��زي��ارات الطالبية ب�ين الدولتني بهدف التعرف على أه��م القيم
املجتمعية في تايوان.
•أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت د .بدر العنزي يخترع نظاما
يقلل من اندالع احلرائق باملناطق السكنية.
•الطالبة لولوة اخلطاف من جامعة الكويت حصلت على لقب أفضل متناظر
في بطولة مناظرات اجلامعات في البحرين مبشاركة  11جامعة عربية.
•حصول جامعة الكويت على جائزة رواد املناظرات في البطولة الدولية
الثالثة للمناظرات التي نظمها مركز مناظرات قطر مبشاركة  67فريقا من
 33دولة عربية وأجنبية.
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•فريق طبي جامعي برئاسة د .أكرم أسبيته حقق إجنازا علميا في مجال
األوردة الدموية وتغيرات قطر ووقت قفل صمامات االوردة الطرفية عند
النساء احلوامل ألول مرة وتضمن فريق البحث كال من البروفيسور سامي
أصفر من كلية الطب وأ.د .ماجدة العازمي من كلية الطب ود .سماح
السرحان ود.عبدالله املجرن.
•كلية الطب أقامت املؤمتر السنوي للملصق العلمي العشرين مبشاركة جميع
كليات مركز العلوم الطبية ومبشاركة  265ملصقاً علمياً.
• 106مشروعاً ل  450طالباً في معرض التصميم الهندسي الـ  28الذي
نظمته كلية الهندسة والبترول.
•العلوم الطبية املساعدة أقامت معرضا للملصق العلمي مت من خالله عرض
 120ملصقاً بحثياً لطلبة كلية العلوم الطبية املساعدة.

•جامعة الكويت وقعت اتفاقية تعاون علمي وأكادميي مع مركز الشيخ جمعة
املاجد للثقافة والتراث في اإلم��ارات تشمل تبادل الزيارات العلمية بني
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
•مدير مكتب التخطيط والتطوير املهني في كلية الهندسة والبترول بجامعة
الكويت د .طارق الدويسان أعلن حصول الكلية على شهادة االيزو 9001
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التي تغطي مكتبي االستشارات ومركز الفحوصات بالكلية.
•مديرة جامعة الكويت باإلنابة ،أ.د .حياة احلجي ،نعت بالنيابة عن أسرة
اجلامعة ،املغفور لهما بإذن الله تعالى عضو هيئة التدريس في قسم علم
النفس بكلية العلوم االجتماعية د .جاسم اخلواجة ،وموظف إدارة العالقات
العامة واإلعالم علي الناصر اللذان استشهدا خالل تفجير مسجد اإلمام
الصادق.
•عمادة ش��ؤون الطلبة بجامعة الكويت نظمت وقفة تضامنية بعنوان " يد
واحدة " تضامنا مع ضحايا مسجد اإلمام الصادق من الشهداء واملصابني
وذلك مبشاركة القوائم الطالبية في اجلامعة وبحضور وزير التربية ووزير
التعليم العالي والرئيس األعلى جلامعة الكويت الدكتور بدر العيسى.
•كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت افتتحت قاعة دراسية رقم 218
باسم املغفور له بإذن الله د.عجيل الظاهر ،وقاعة أخرى رقم  219باسم
املغفور له بإذن الله د .جاسم اخلواجة.
•جامعة الكويت احتلت املرتبة األولى في قطاع الوزارات والهيئات احلكومية
من حيث قيم املناقصات التي مت ترسيتها بنحو  14،163مليون دينار لسبع
مناقصات.
•وفد طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت زار جمهورية الصني
الشعبية للقيام برحلة تدريبية في شركة هواوي لتزويد طالب وطالبات الكلية
باخلبرات في املجاالت الهندسية واالتصاالت وتقنية نقل املعلومات.
•البرنامج اإلنشائي في جامعة الكويت نظم حفل افتتاح البرنامج التدريبي
الصيفي  YCEبنسخته الثالثة وذل��ك بالتعاون م��ع اجلمعية األميركية
للمهندسني املدنيني.
•ات�ف��اق للربط اإللكتروني بنك االئتمان الكويت وجامعة الكويت ،حيث
وقع املدير العام لبنك االئتمان الكويتي "التسليف سابقا " صالح مضف
املضف واألمني العام جلامعة الكويت بروتوكول تعاون للربط االلكتروني بني
املؤسستني.
•صدور املرسوم األميري بتعيني أ.د .حسني أحمد األنصاري مديراً جلامعة
الكويت .وقد جاء تعيني أ.د .األنصاري بعد مسيرة حافلة من اإلجنازات
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والعمل األكادميي واإلداري واملهني.
•اجلامعة استقبلت  37760طالبا وطالبة في العام اجلامعي اجلديد وكليات
جامعة الكويت أنهت استعداداتها الستقبال طلبتها املستجدين واملستمرين
للعام اجلامعي اجلديد.
•قطاع التخطيط بجامعة الكويت شارك في مؤمتر " قرار" الذي أقيم برعاية
سمو رئيس مجلس الوزراء ونظمته جمعية "مهندسون بال حدود".
•ختام الدورة الصيفية  38لطلبة املرحلتني الثانوية واجلامعية التي ينظمها
معهد االبحاث بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول.
•سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح استقبل بقصر
بيان وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى وأ.د.
حسني أحمد األنصاري وذلك مبناسبة تعيني أ.د .األنصاري مديراً جلامعة
الكويت.
•جامعة الكويت أطلقت حملة إعالمية بعنوان «أقنعهم» لتعزيز إقبال الطلبة
على املشاركة في منافسات دوري مناظرات اجلامعة.
•األمانة العامة باجلامعة نظمت برنامجاً تدريبياً حول إدارة اجلودة الشاملة
والتدقيق الداخلي بعنوان «التعريف بنظم إدارة اجلودة واملواصفات الدولية»،
وخصص البرنامج ل�لإدارات التابعة ملكتب األمني العام املساعد للشؤون
اإلدارية.
•مدير جامعة الكويت أ.د .حسني األنصاري استقبل الوفد الطالبي املشارك
في فعاليات االحتاد البرملاني الدولي الـ  133وقد أشاد الوفد بالتجربة
والفرصة التي منحه إياها رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
•ما يزيد على  650طالباً من أكثر من  70دولة شاركوا في «حتدي الكويت
العاملي األول لريادة األعمال التقنية» الذي نظمته جامعة الكويت بالتعاون
مع جامعة تايلورز املاليزية احتفا ًء مبرور  40عاماً على تأسيس كلية الهندسة
والبترول في جامعة الكويت مبشاركة شركة «جنرال إلكتريك» ،املدرجة في
بورصة نيويورك حتت الرمز .GE
• 120طالباً وطالبة من فائقي كلية العلوم االجتماعية بينهم  30طالبا من
ذوي االحتياجات اخلاصة ،شاركوا في حفل افتتاح دور االنعقاد املقبل
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ملجلس االمة.
•كلية علوم وهندسة احلاسوب وشركة  ITSتوقعان اتفاقية تعاون في مجال
اإللكترونيات.
•انطالق دوري مناظرات كليات جامعة الكويت بنسخته اخلامسة باللغة العربية
للعام اجلامعي  2016/2015مشاركة  13فريقا من مختلف الكليات.
ّ
•نظمت مبادرة «احلم» حفل تخريج الدفعة األولى من ذوي اإلعاقة الدارسني
في جامعة الكويت ،للعمل في مؤسسات القطاع اخلاص ،برعاية من عمادة
ش��ؤون الطلبة باجلامعة ،وبالتعاون مع شركة «ووركينغ لينكس» اململوكة
جزئياً للحكومة البريطانية.
•مدير جامعة الكويت أ.د .حسني األنصاري كرم قطاع األمني العام املساعد
في اجلامعة لشؤون إدارة املرافق وإدارة اإلنشاءات والصيانة وإدارة األمن
والسالمة وإدارة املطبعة واملنشآت الرياضية ون��ادي اجلامعة مبناسبة
حصولهم على شهادة األيزو .9001

•سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح شمل برعايته احتفالية
كلية الهندسة والبترول بالذكرى األربعني لتأسيسها وختام فعاليات مؤمتر
التحدي العاملي للريادة والتقنية في الكويت اللذان نظمتهما كلية الهندسة
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والبترول بجامعة الكويت ،وقد أناب سموه وزير النفط ووزير الدولة لشئون
مجلس األمة الدكتور علي صالح العمير حلضور احلفل على مسرح املغفور
له الشيخ صباح السالم الصباح مبنطقة اخلالدية.
•البرنامج االنشائي في جامعة الكويت نظم حفل توقيع عقد مشروع املباني
األكادميية املساندة في مدينة صباح السالم اجلامعية برعاية وزير التربية
والتعليم العالي د .بدر العيسى ،وبالتعاون مع شركة شينا ستيت كونستراكشن
اجننيرنغ كوربوريشن.
•كلية العلوم أقامت يوم (امللصق العلمي السابع عشر).
•قسم هندسة احلاسوب في كلية علوم وهندسة احلاسوب شارك مبسابقة
«أنظمة الروبوتات لعام  ،»2015وفاز فريق قسم هندسة الكمبيوتر باملركز
الثاني.
•الدكتورة اسراء العيسى من قسم الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية بكلية
الهندسة والبترول حصلت على براءة اختراع ملشروعها (إعادة تدوير التربة
امللوثة بالزيوت الستخدامها في مواد بناء الطرق) من مكتب الواليات املتحدة
لبراءات االختراع والعالمات التجارية.
•الباحثان في كلية الطب بجامعة الكويت محمد األنصاري وجيمس كريك
اكتشفا أحد العوامل املتغيرة اجلديدة بني املصابني مبرض تكسر الدم،
وهذا االكتشاف سجل باسم جامعة الكويت كأحد االكتشافات التي تضاف
إلى بنوك املعلومات سنوياً ،ويحل لغزاً ظل يحير العلماء ملدة أربعني عاماً،
كما يصب في خدمة مرضى أنيميا الدم في مختلف أنحاء العالم.
•كلية التربية أعلنت عن ثالثة مشاريع مطروحة لالنتقال بالكلية الى مرحلة
اإللكترونية ،لتكون بذلك اول كلية الكترونية بجامعة الكويت في نهاية العام
الدراسي.
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2015 - 2014
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهدف من إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو تنمية وتوفير
القوى العاملة الوطنية مبا يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية
وتلبية احتياجات التنمية بالبالد .
ً
أوال :أهم اإلجنازات في مجال توفير بعض احتياجات البالد من العمالة
الوطنية:

القطاع

2016/2015
املقبولون الطلبة

املقيدون الطلبة

التعليم التطبيقي

11835

38450

التدريب

7258

12005

االجمالي

19093

50455

ثانيا :اإلجنازات في مجال برامج خدمة املجتمع والتعليم املستمر :

إدراكاً من الهيئة بأهمية هذه البرامج في التواصل مع املجتمع من املواطنني
واملقيمني ومن كافة الفئات العمرية فإنها تقوم بتوفير جميع املتطلبات املادية
إلجناح هذه البرامج لكي تكون حافزاً ألفراد املجتمع لالنخراط في هذه البرامج
وزيادة معارفهم في املجاالت املختلفة وقد تنوعت هذه البرامج ما بني برامج
في العلوم اإلنسانية – تقنية املعلومات  -اللغات – العلوم اإلدارية واملالية
–وغيرها من البرامج التي تخدم املواطنني واملقيمني وفي عام 2016/2015
شـــــــارك في هذه البــرامـــج  1435فرداً منهم  1072كويتياً بنسبة .%75
ثالث ًا :اإلجنازات في مجال التدريب أثناء اخلدمة للعاملني بالدولة :

يعتبر التدريب أثناء اخلدمة للعاملني بالدولة أحد األنشطة التي يتوالها
قطاع التدريب بالهيئة ويساهم بفعالية في عملية التطوير اإلداري والتنمية
الشاملة للبالد وتتنوع هذه البرامج لتشمل املجاالت اإلدارية واملالية والفنية،
ويلبي هذا التنوع معظم االحتياجات ملختلف الهيئات واملؤسسات احلكومية،
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وفي عام  2016/2015أقيمت حوالي  57دورة شارك فيها  2043متدرب من
مختلف اجلهات في الدولة منهم  702من مختلف جهات الدولة  1341من
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
رابعا  :اإلجنازات في مجال تطوير وتنمية القوى العاملة بالهيئة :
ٍ

باإلضافة إلى كون الهيئة إحدى اجلهات املساهمة في إحداث التطوير
اإلداري على مستوى الدولة من خالل ما تقدمه من برامج تدريبية في مختلف
املجاالت ملوظفي الدولة  ،فإن الهيئة تسعى إلى تطوير وتنمية القوى العاملة
بها من خالل التدريب أثناء اخلدمة ملوظفي الهيئة .
1 .1التدريب أثناء اخلدمة ملوظفي الهيئة الدورات (الداخلية واخلارجية ):

خالل عام  2016/2015شارك  1439موظفا من العاملني بالهيئة من غير
أعضاء هيئة التدريس والتدريب في دورات تدريبية داخلية وخارجية على
النحو التالي :
––1431موظفـاً شاركوا في دورات التدريب أثناء اخلدمة التي قامت بتنظيمها
الهيئة التدريب الداخلي .
–– 89موظفاً شاركوا في دورات تدريبية خارجية التدريب اخلارجي .
التنمية املهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب :

تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الكفاءة املهنية ألعضاء هيئتي التدريس
والتدريب من خالل :
أ -الدورات التدريبية :

شارك  870عضوا من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في دورات تدريبية
منهم  779في دورات تدريبية داخلية نظمها مركز القياس والتقومي والتــنمية
املــهنية  91في دورات تدريبية خارجية .
ب -البعثات واإلجازات الدراسية واملهمات العلمية :

حرصاً على استمرارية التطور الكمي والنوعي ألعضاء هيئتي التدريس
والتدريب بالكليات واملعاهد فإن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبرامج البعثات
واإلجازات الدراسية واملهمات العلمية  ،وفيما يلي بيان بأعداد املبعوثني
436

5/8/18 9:51:54 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 436

2015 - 2014
للحصول على درجات علمية أعلى وفي املهمات العلمية وكذلك املنح واإلجازات
الدراسية خالل عام . 2016 / 2015
العدد

مجال البعثة

64
118
142
21

الدكتوراه
ماجستير
منح دراسية
اجازات دراسية

خامس ًا  :اإلجنازات في مجال تطوير واستحداث البرامج واملناهج بالكليات
واملعاهد:

حترص الهيئة أن تكون برامجها ومناهجها التعليمية والتدريبية تتماشى مع
التطور املستمر في وسائل اإلنتاج وكذلك متطلبات سوق العمل وقد مت تطوير
حوالي  8برنامج في مختلف الكليات ومت استحداث حوالي  5في مختلف
الكليات .
سادس ًا :تزويد املكتبات بالكليات واملعاهد مبصادر التعليم والتعلم :

تولي الهيئة أهمية كبيرة للمكتبات واملعاهد ملا لها من دور كبير في تزويد
الطلبة واملتدربني وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية بالعلم واملعرفة
في مختلف املجاالت والتخصصات وفي عام  2016/2015بلغ عدد الكتب
والدوريات التي مت تزويد املكتبات بالكليات واملعاهد بها حوالي  1594كتاباً
منها  777كتاباً عربيا و 817كتابا ً أجنبياً .
سابع ًا :اإلجنازات في مجال توثيق وتسجيل فعاليات التعليم التطبيقي
والتدريب :

حترص الهيئة على توثيق وتسجيل الكثير من الفعاليات ذات العالقة مبجال
نشاطات الهيئة خاصة املؤمترات والندوات واملعارض في مجال التعليم والتدريب
وكذلك املناسبات الطالبية املختلفة كحفالت اخلريجني وحفالت التعارف ،
وفي عام  2016/2015قامت الهيئة بتسجيل العديد من هذه الفعاليات من
أهمها :
437

5/8/18 9:51:57 AM

Book Sanawy 2015-2016.indd 437

– حفل تكرمي اخلريجني للعام الدراسي  2015/2014برعاية حضرة صاحب
السمو أمير البالد حيث أقيم احلفل في يوم األربعاء املوافق 2016/3/13
مبسرح كلية التربية األساسية – بالعارضية ،وقد بلغ عدد املكرمني 140
خريج وخريجة من قطاعي الكليات واملعاهد.
– حفل تكرمي اخلريجني املوحد التاسع لدفعة  2015/2014برعاية رئيس
مجلس األمة السيد  /مرزوق علي الغامن يوم األثنني املوافق 2016/4/25
على مسرح كلية التربية  .وقد بلغ عدد املكرمني  240خريج وخريجة من
قطاعي الكليات واملعاهد

< احلفل التاسع املوحد لتكرمي اخلريجني برعاية رئيس مجلس األمة .
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– حفل تكرمي املتفوقني املستمرين برعاية الشيخ الدكتور  /محمد صباح
السالم الصباح يوم اخلميس املوافق  2016/4/14على مسرح كلية التربية
األساسية وقد بلغ املشمولني باحلفل  181متفوق ومتفوقة
– حفل تكرمي اخلريجني ملعاهد التدريب والدورات اخلاصة برعاية الشيخ
ناصر احملمد الصباح يوم األثنني املوافق  2016/5/9على مسرح كلية
التربية وقد بلغ املشمولني باحلفل  178متدرب ومتدربة.
– تغطية إعالمية لورشة عمل لرابطة أعضاء الهيئة التدريب بالكليات
التطبيقية
– تغطية إعالمية لندوة في قاعة النشاط والرعاية الطالبية بكلية التربية
األساسية
– تغطية اعالمية للمعرض الفني لعمادة النشاط والرعاية الطالبية
– تصوير انتخابات احتاد الطلبة
– تغطية اعالمية لندوة قانون اإلعالم اإللكتروني
ثامن ًا :اإلجنازات في مجال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب:

تسعى الهيئة من خالل العالقات العامة واإلعالم بالتعاون مع األجهزة
اإلعالمية إلى تغيير مفاهيم الشباب نحو التعليم التطبيقي والتدريب بهدف
تشجيعهم لاللتحاق باملجاالت الفنية واملهنية  ،وتعتمد الهيئة في ذلك عدة
أساليب منها اصدار مطبوعات متنوعة ودورية:
مجلة صناع املستقبل  -األدلة والكتيبات للكليات واملعاهد  -بروشور
الكليات واملعاهد  -الدليل العام  -عمل مطبوعات وإصدارات جلميع املناسبات
(التقومي الدراس� � � � ��ي  ،بطاق � � ��ات الدع� ��وة  ،بوسترات  ،بنرات  ،كروت معايدة
 إصدارات ودوريات إعالمية  -تصوير مناسبات الهيئة  -إعالنات بالصحفواملجالت القبول والتسجيل  ،خدمة املجتمع والتعليم املستمر) .
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2015 - 2014

املجلس الوطني
للثقافة والفنون
واآلداب
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2015 - 2014
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

•افتتاح مهرجان الكويت للمونودراما الثاني تخللها عرض مونودراما ( قصة
األمس) الفنان /عبدالعزيز احلداد  -عرض مونودراما (املوسيقار الشبثي)
رابطة أعضاء هيئة التدريب  -معرض الفنان التشكيلي عنبر وليد بعنوان
(انعكاسات)  -عرض مونودراما (بارانويا) جمعية الثقافة والفنون-الدمام -
معرض الفن التشكيلي الياباني (عصر النهضة الذهبي)  -عرض مونودراما
(غربة) املسرح الفني احلديث – العراق  -عرض مونودراما (رو ..بور..
طاش) فرقة سيتي للمسرح الفردي-املغرب  -عرض مونودراما (أحالم )
– الهيئة العامة للشباب والرياضة  -عرض مونوداراما (ويبقى هو) املسرح
الشعبي  -عرض مونودراما (ريتشارد الثالث) فرقة بيشيليا – ايطاليا -
ع��رض مونودراما (اجل��زار) فرقة ب��اك ستيج ق��روب  -ع��رض مونودراما
(الفزاعة) فرقة التوصل املسرحية جامعة السلطان قابوس-سلطنة عمان-
حفل ختام مهرجان الكويت للمونودراما الثاني .
•تكرمي الفنان خالد العقروقة بعد عودته من رحلة العالج الطويلة
•ج��ائ��زة افضل ممثل للفنان ال��راح��ل احمد الصالح ف��از بها الفنان علي
ششتري
•ورشة عمل (القراءة) أ.ساجد العبدلي
443
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•ورشة عمل (القفز على حواجز) أ.بثينة العيسى
•ورشة عمل (حتليل وقراءة الصورة) أ.محمد السالم

•حفل افتتاح املهرجان العربي ملسرح الطفل  3من انشطتها :استعراض فرقة
باك ستيج قروب للفنون املسرحية  -مسرحية (حكاية سنفور) باك ستيج
قروب  -مسرحية (نور والبئر املسحور) كالسيكال لإلنتاج الفني  -مسرحية
(الساحرات) تونس  -مسرحية (سحر البنفسج) مملكة البحرين  -مسرحية
(فركش ملا يكش) مصر  -مسرحية (ليلى والكنز) فرقة اجليل الواعي -
مسرحية (أليس في بالد العجئب) العراق  -مسرحية (ألف وردة و وردة)
لبنان  -مسرحية (ألف وردة و وردة) لبنان  -مسرحية (شجرة العجائب)
زوايا لإلنتاج الفني  -حفل ختام املهرجان العربي ملسرح الطفل .3
•ث�لاث جوائز الفضل ال�ع��روض املسرحية (الساحرات – ت��ون��س) ،الثاني
(حكاية سنفور -الكويت)  ،املناصفة (أليس في بالد العجائب – العراق ،
شجرة العجائب – الكويت)
•افتتاح األيام الثقافية املنغولية في الكويت
444
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2015 - 2014
•حفل افتتاح مهرجان املوسيقى ال��دول��ي ال�ـ  (18تكرمي الشاعر الغنائي
عبداللطيف البناي يشارك فيه علي عبدالله ،دنيا بطمة و ماجد املخيني
 ليلة الفنان صفوان بهلوان  -حفل الفرقة التونسية النسائية للموسيقى(فنون البيه)  -حفل فرقة حمد بن حسني للفنون الشعبية  -حفل الفرقة
البنغالديشية  -حفل فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية  -حفل فرقة
األوركسترا السمفونية االيرانية -حفل ختام مهرجان املوسيقى الدولي الـ
)18
•افتتاح املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة الـ  ( 17معرض الي ماله اول
ماله تالي (تراث واثار)  -دورة ربط وعقد بنات  -دورة الكرجية (العاب
شعبية)  -دورة خربشات أ.عبيدة الزين  -دورة النحت باستخدام الفلني
املضغوط  -دورة صمم غالف كتابك –بنات  -دورة ربط وعقد –بنني  -دورة
تعليم القيم عن طريق اللعب  -دورة تعزيزات الذات  -دورة مفهوم التغذية
السليمة  -دورة البيانو  -دورة املعماري الصغير  -دورة التشكيالت الفنية
بالورق  -دورة ديكوباج  -دورة الي ماله اول ماله تالي-مهنة الصفار  -دورة
مفهوم التغذية السليمة – بنينو بنات  -ورشة عمل فن احلبال  -ورشة عمل
الرسم على الزجاج  -دورة رسم (تكنيكات لونية حديثة)  -دورة االستخدام
التشكيلي للخط العربي  -افتتاح املعرض الفوتوغرافي البداعات األطفال
والناشئة  -دورة التصوير الفوتوغرافي  -دورة الكمان  -ورشه عمل تعليم
القيم عن طريق اللعب  -ورشة عمل كيف ترسم شخصية كرتونية  -ورشة
عمل الي ماله اول ماله تالي –العكاس  -مسرحية األطفال حال وعصابة
الثالثه  -ورشة عمل املهندس البيئي  -ورشة عمل لعبة هيا نقرأ  -دورة
بيوت الكويت التراثية  -حفل ختام املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة
17
•حفل افتتاح مهرجان صيفي ثقافي ( )10تضمنت عدة نشاطات منها :
(فرقة الطرب األصيل  -معرض لصور الشهداء واصدارات مكتب الشهيد
 عرض لثالثة أفالم وثائقية عن الشهيد  -محاضرة حول متحف شهداءالقرين  -دورة الكتابة االمالئية السليمة  -ورشة فن الكتابة املسرحية -
معرض الفن التشكيلي الصيفي  -محاضرة القراءة والثقافة والطريق الى
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القمة  -محاضرة املواطنة  -جلسة حوارية حول فلسفة العطاء  -معرض
اإلص ��دارات املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب  -معرض القطع
االثرية للسيد رضا علي العوضي  -أمسية شعرية شعبية  -الفنان العراقي
علي الورد  -ورشة ترميم وحتفيز القدرات في مجال صيانة االثار  -عرض
الفلم الوثائقي املستشفى االمريكاني  -افتتاح معرص التصوير الفوتوغرافي
 العرض املسرحي (شارع اوتوقراطيا ) فرقة مسرح اخلليج العربي  -حفلفرقة نايا النسائية االردنية  -محاضرة رواد التصوير في الكويت فبل وبعد
االستقالل :ومضات من سيرة املرحوم عبدالرزاق بدران  -ورشة عمل رواية
من االدب التراثي تتضمن رواية قصص لألطفال وانشطة فنية من وحي
التراث الكويتي  -حفل ختام مهرجان صيفي ثقافي . )10
•حفل فرقة اجلوقة األوكرانية الوطنية االكادميية الشعبية
•معرض الفنانة التشكيلية خديجة البهاويد
•افتتاح معرض فن التصوير الفوتوغرافي لدى الشباب الكويتي
•معرض الفنان التشكيلي السعودي إبراهيم الفصام
•معرض خليفة القطان للفنون التشكيلية لألطفال والناشئة التاسع
•معرض الفنانة التشكيلية املكسيكية (بالوماتوريس)
•فرقة بهلوانية وفرقة زوي رحماني
•سينما ورقية
•فرقة جانديني البهلوانية
•افتتاح ارض املعارض الدولية (معرض الكتاب ال)40
•محاضرة االدب الكويتي في رؤى النقاد املصريني بني النقد واللغة
•لقاء مع الروائي امير تاج السر (السودان)
•ورشة مبدع الغد (ثقافة الطفل )
•قصص تفاعلية مع األجهزة الذكية
•حلقة نقاشية ( الدراما اخلليجية ودورها في تغيير صورة املجتمع )
•حلقة نقاشية بعنوان (حركة الترجمة في العالم العربي )
•قراءة قصة من التراث الكويتي (ثقافة الطفل)
•حلقة نقاشية ب�ع�ن��وان ( اث��ر وس��ائ��ل االع�ل�ام على ظ��اه��رة العنف لدى
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الشباب)
•حلقة نقاشية (ادب الطفل رؤية مستقبلية )
•جتليات..فكرية (لقاء االديب يوسف زيدان )
•أمسية قصصية خليجية
•ندوة قضايا املأثورات الشعبية العربية
•حلقة نقاشية (اجلوائز الثقافية العربية  ..مالها وماعليها)
•ورشة عمل خاصة للكتابة في مجال طفل االدب
•ندوة (أهمية املختبرات السردية في منطقة اخلليج)
•لقاء مع املبدع الروائي إبراهيم الكوني
•حلقة نقاشية (الكتاب الشباب في العالم العربي بني الواقع واملنجزات )
•أمسية شعرية ( في رحاب الكلمات )
•معرض األستاذ محمد البناي لالدوات املوسيقية
•افتتاح مهرجان الكويت املسرحي  16شملت ( :عرض مسرحية (الطمبور)
 عرض مسرحية (العرس) فرقة املعهد العالي للفنون املسرحية  -عرضمسرحية (عربة مليئة بالقطن ) فرقة املسرح العربي  -عرض مسرحية
(ثاني أوكسيد املنجنيق ) شركة ليدرز برو لإلنتاج الفني  -ندوة تطبيقية
ملسرحية (ثاني أوكسيد املنجنيق)  -ندوة فكرية (املسرح وتعزيز الوحدة
الوطنية)  -عرض مسرحية (املنطاد) فرقة اجليل الواعي لإلنتاج الفني -
عرض مسرحية (القلعة) فرقة املسرح العربي  -عرض مسرحية (بالد أزل)
فرقة املسرح الشعبي  -محاضرة (إعادة توضيب لؤلؤة املرزوق)  -معرض
الفنان التشكيلي السوري (حمود شنتوت) -عرض مسرحية (اجلندول)
فرقة مسرح الشباب  -عرض مسرحية (بال غطاء) فرقة مسرح اخلليج
العربي) .
•افتتاح مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي التراثي
•حفل افتتاح مهرجان املسرح العربي الدورة الثامنة شملت (:عرض مسرحية
(مدينة في ثالث فصول) سوريا  -عرض مسرحية (ليس اال) (عنف) ( كااو)
( برج الوصيف) (التابعة ) تونس  -عرض مسرحية سيد الوقت مصر -
عرض مسرحية مكاشفات للفرقة الوطنية للتمثيل  -عرض مسرحية ضيف
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الغفلة و مسرحية التلفة – املغرب  -عرض مسرحية ال تقصص رؤياك
–الوطني الشارقة  -عرض مسرحية عطيل ومسرحية وزيد ونزيدك –
اجلزائر  -عرض مسرحية صدى الصمت و مسرحية العرس الكويت.
•فوز مسرحية (صدى الصمت) للمسرح الكويتي بجائزة القاسمي ألفضل
عرض مسرحي

•انطالق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية 2016تضمنت العديد
من االنشطة والفعاليات منها  ( :تكرمي الفنان عبداحلسني عبدالرضا
 الفائزون بجوائز الدولة التقديرية لعام  3( 2015فنانني)  -الفائزونبجوائز الدولة التشجيعية لعام  14( 2015فنان)  -افتتاح معرض املكتشفات
األثرية العائدة للعصر اإلسالمي في الكويت  -اصدار جديد بعنوان (النقود
اإلسالمية في القرن الهجري األول) تأليف مأمون القصير  -معرض الفنانة
التشكيلية مادلني ويلسون غالي  -محاضرة شيخ االزهر (احمد الطيب) -
حفل تكرمي فضيلة االمام األكبر احمد الطيب  -منارة ثقافية للفنانة عائشة
إبراهيم  -اصدار الثاني لدليل اختام فيلكا  -افتتاح املعرض إلصدارات
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -ورشة فن كتابة القصة القصيرة-
عرض مسرحية العرس – للمعهد العالي للفنون املسرحية  -افتتاح معرض
الشباب التشكيلي  -افتتاح املعرض الياباني  -معرض التراث اإلسالمي
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للطوابع البريدية  -حفل تكرمي الفنان القدير يوسف املهنا  -الندوة الرئيسية
للمهرجان (الشباب وأدوات التواصل االجتماعي)  -ورشة همزة بال أخطاء
ا .عواطف البدر  -معرض فن التطريز الفلسطيني ،املاضي واحلاضر
واملستقبل  -افتتاح معرض الكتب النادرة واملخطوطات في التراث العربي
واإلسالمي  -محاضرة في الوسطية االسالمية  -أمسية للروائي إبراهيم
نصر الله (ذاكرة املكان)  -معرض تشكيلي رؤى مصرية  -اصدار جديد
(صورة العربي في السرد اآلخر  -اصدار جديد سلسلة الثقافة العاملية
عدد يناير  -اوبريت يحكي ماضي وحاضر الكويت  -افتتاح معرض
املصور الفوتوغرافي مصطفى الشرشابي  -محاضرة امل��رأة الكويتية ما
بني مقاومة الغزو العراقي والنضال السياسي  -افتتاح املعرض التشكيلي
للفنان عبدالوهاب العوضي  -افتتاح ورشة خليفة القطان للفنون التشكيلية
لألطفال والناشئة )10
•افتتاح مهرجان القرين الثقافي  22تخلتها العديد من االنشطة والفعاليات
منها ( :افتتاح معرض للخطوط العربية االسالمية  -ورشة ابداعات فنون
اخلط العربي  -ندوة حول دور املرأة املعاصرة في املجتمعات اإلسالمية -
دورة تدريبية للطفل في مجال ترميم االثار -افتتاح معرض القرين التشكيلي
الشامل  -منارة الفنان عبدالله الفضالة  -أمسية موسيقية لفرقة الغناء
القدمي  -حفل فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية (للموشحات)  -العرض
املسرحي (أالق��ي فني زيك يا علي) لوياك  -حفل فرقة حمد بن حسني
للفنون الشعبية  -حفل ختام مهرجان القرين الثقافي . )22
•مهرجان أجيال املستقبل  27شملت على ( :حفل افتتاح مهرجان أجيال
املستقبل  - 27معرض التفاعلي لألطفال (ق�ط��ار البراعم اإلمي ��ان) -
مسرحية سندباد في جزيرة الظالم – فريق هادف  -أنشطة وفعاليات
ثقافية وورش فنية  -العرض املسرحي الليلة الكبيرة – لفرقة القاهرة
ملسرح العرائس  -ورشة فنية (طباعة النقوش اإلسالمية) أ.جنان خسروه
 ورشة فنية (اخلط العربي) أ.جاسر الشمري  -حفل ختام مهرجان أجيالاملستقبل )27
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أنشئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبوجب مرسوم أميري صدر في 21
ذي احلجة  1396هـ املوافق  12ديسمبر  1976م .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 منارات العطاء العلمي والتنمية املعرفية في املنطقة.
•يدير املؤسسة مجلس 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 الكويتيـة
مبقدار  %1من صافي األرباح السنوية لهذه الشركات انطالقا من مسؤوليتها
االجتماعية .ويعني مجلس اإلدارة مديراً عاما للمؤسسة يقوم على إدارة
أعمال املؤسسة العلمية واإلدارية واملالية وينفذ سياسات وتوجهات مجلس
اإلدارة.
•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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•تتميز رسالة املؤسسة بتحفيز ودع��م ال�ق��درات البشرية واالستثمار في
تنميتها ،وفي مبادرات تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا
واإلبداع وتعزيز البيئة الثقافية املمكنة لذلك ،وتشمل تلك املبادرات تطوير
الثقافة العلمية في املجتمع ،وتقوية قدرات البحث واالبتكار ،وتعزيز البيئة
الثقافية املمكنة لذلك ،ودعم املوهوبني واملتميزين ،وترجمة املعارف إلى
االبتكار ،وتشجيع إجناز قدرات تكنولوجية متطورة في القطاع اخلاص.

• للمؤسسة 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 آي ماكس .واملركز الثاني هو معهد دسمان
للسكري الذي تستهدف رسالته الوقاية والسيطرة ،واحلد من آثار مرض
السكري واملشكالت الصحية ذات 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 اإلب��داع ،الذي يقوم باكتشاف و رعاية املتميزين و املوهوبني و
املبدعني من أبناء دولة الكويت من خالل توفير بيئة مالئمة على النحو الذي
يبرز متيزهم و مواهبهم وينميها .أما املركز الرابع فهو مركز جابر األحمد
للطب النووي والتصوير اجلزيئي الذي يستهدف حتسني حياة الناس عبر
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مساعدتهم على اكتشاف األمراض مبكرا ،والتخفيف من معاناتهم والتعاون
مع املراكز النظيرة في العالم.

•تدعم استراتيجية املؤسسة احلالية املعمول بها حتى نهاية عام ،2016
األه��داف املدرجة في رؤي��ة واستراتيجية دول��ة الكويت لعام  ،2030إلى
جانب األهداف احملددة في اخلطة اخلمسية للتنمية لدولة الكويت .وتطرح
استراتيجية املؤسسة أح��دث التوجهات الحتياجات الكويت ف��ي مجال
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،والدور املناسب للمؤسسة ومراكزها العلمية
املتخصصة في تلبية تلك االحتياجات ،واتباع منهجية مؤسسية منتظمة في
إطالق البرامج التي تدعمها ومتولها.
•تقدم املؤسسة سنويا جوائز علمية متنح لعدد من العلماء الكويتيني والعرب
الذين قدموا عطاءات غزيرة متميزة ومؤثرة في تطور العلم واملعرفة تساهم
في تنمية وازده��ار 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.

< احدى ورش العمل التي نظمتها جامعة دندي .
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•تتميز املؤسسة بوجود مكتب البرامج الدولية الذي يتولى التعاون مع عدد
من املنظمات واملؤسسات واجلامعات املعروفة عاملياً في الواليات املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة وأوروبا ،مستهدفة من ذلك أن تكون هذه البرامج
محفزاً مهما ومشجعاً على نقل التقدم العلمي والتكنولوجيا واخلبرات
والتجارب العلمية املتميزة من الدول املتطورة إلى الكويت ومنطقة اخلليج
 ،إضافة إلى تسهيل عملية التواصل بني صناع القرار في مجاالت عدة
في الكويت ونظرائهم في املنظمات واجلامعات املرموقة ،وتطوير التعاون
الثقافي و العلمي بني علماء الكويت و طلبتها من جانب و نظرائهم في
تلك املؤسسات العريقة من جانب آخر بهدف خدمة التنمية في الكويت
و محيطها و العالم ،و توفير الفرص لتوسيع وتعميق املعرفة حول الكويت
ودول اخلليج ،مبا يصب في النهاية في تعزيز التفاهم والتالقي والتعاون
بني الدول واملجتمعات.
•من إجنازات املؤسسة مبادرتان جديدتان :

1 .1املبادرة األولى تتمثل في إطالق جائزة السميط للتنمية األفريقية في
مجاالت الصحة واألمن الغذائي والتعليم ،والتي شكلت قيمة مضافة
جديدة إلى برنامج اجلوائز السنوية في املؤسسة .وهي مبادرة أعلن
عنها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح –
حفظه الله ورع��اه -رئيس مجلس إدارة املؤسسة في القمة العربية
األفريقية التي استضافتها الكويت عام  ،2013وتتمثل في تقدمي جائزة
سنوية قيمتها مليون دوالر أمريكي ألفضل األبحاث واملشروعات في
املجاالت املطروحة حتت إشراف "مجلس أمناء جائزة عبدالرحمن
السميط للتنمية األفريقية".
2 .2أما املبادرة الثانية ،فتعكس تصميم املؤسسة على االعتراف بالتفوق
األكادميي للكويتيني عن طريق دعم اخلريجني الكويتيني الفائقني
من خالل منحهم فرص الزمالة وإجراء األبحاث العلمية .وقد مولت
املؤسسة ستة خريجني فائقني في السنة األولى من البرنامج ،وستثري
البرنامج باعتماد مبادرة "التنمية املهنية" وإعطاء اخلريجني الكويتيني
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الفائقني الفرصة الكتساب اخلبرات من خالل العمل في الشركات
العاملية املرموقة حتت إش��راف "غرفة التجارة األمريكية العربية
الوطنية" ،بالتعاون مع سفارة دولة الكويت في واشنطن العاصمة.

•شهد عام  2015تنفيذ مشروعني جتريبيني رائدين في مجال تكنولوجيا
الطاقة املتجددة ،قيمة كل منهما نحو مليوني دينار كويتي .وسيساعد هذان
املشروعان دولة الكويت على التحرك قدماً وبصورة أكثر فعالية وسرعة
نحو استخدام الطاقة املستدامة في املستقبل.
1 .1املشروع األول هو تركيب ألواح الطاقة الشمسية في جمعية الزهراء
التعاونية الذي نتج عنه توفير استهالك للطاقة الكهربائية يبلغ سنويا
 2,150ميغا واط في الساعة  ،وهو سيستخدم في اإلضاءة وأنظمة
التكييف.
2 .2أما املشروع الثاني فهو استخدام أنظمة اخلاليا الكهروضوئية لتوليد
الكهرباء بالطاقة الشمسية في  150منزال  ،كخطوة أولى لترويج هذه
التكنولوجيا واإلسراع في استخدامها على نطاق واسع في الكويت.
•هنالك أي�ض��ا ب�ح��وث تعاونية تنفذ م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج ال�ك��وي��ت  -معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا في املشروع الوطني "استدامة البيئة العمرانية
في الكويت" وهي على وشك حتقيق نتائج مثمرة أيضاً؛ متمثلة مبشاركة
فعالة من  28باحثا متميزا من جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،ليساهموا في املشروع الرائد مع زمالئهم في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا .ومن املتوقع أن يثمر هذا العمل نشر  27بحثا علميا في مجال
استدامة املباني في عام  ،2016وجار التخطيط الستخدام نتائج املشروع
في قطاع البناء بالكويت.
•قدمت املؤسسة ع��ددا من البرامج التدريبية املتطورة لشركات القطاع
اخلاص لتمكينها من وضع منهجيات جديدة في العمل ،والتفكير ،والتصرف
والسلوك ،وتعزيز روح االبتكار لديها ،وتكييف احللول املثلى لتناسب طبيعة
عملها ،ومت ذل��ك بالتعاون م��ع ع��دد م��ن اجلامعات وامل��ؤس�س��ات العاملية
املرموقة.
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•نظمت املؤسسة ومولت العام املاضي عددا كبيرا من املؤمترات وامللتقيات
وورش العمل والدورات تدريبية في شتى املجاالت ،إضافة إلى مسابقات
علمية لطلبة املراحل اجلامعة والثانوية ،وأصدرت العديد من الكتب العلمية
املؤلفة واملترجمة ،واملجالت الورقية واإللكترونية التي تستهدف تعزيز
الثقافة العلمية ونشر املعرفة العلمية السليمة ،فضال عن تكرمي الطلبة
املتفوقني في املرحلة الثانوية.
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2015 - 2014
معهد الكويت لألبحاث العلمية

يعد معهد الكويت لألبحاث العلمية أول مراكز البحث العلمي التطبيقي
في منطقة اخلليج ،حيث أقيم في العام  1967ليمثل رصيدا للتقدم العلمي،
للكويت وملنطقة اخلليج واملنطقة العربية ،بغرض :النهوض بالبحوث العلمية
والتطبيقية ،خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية
واملوارد الغذائية وسائر املقومات الرئيسية لالقتصاد القومي ،وذلك خلدمة
أه��داف التنمية االقتصادية والتكنولوجية والعلمية للدولة وتقدمي املشورة
للحكومة ،مبا في ذلك سياسة البحث العلمي للبالد.
املهمة الرئيسة :ال�ق�ي��ام ب��األب�ح��اث العلمية التطبيقية وت�ط��وي��ر وتوطني
التكنولوجيا وتقدمي املشورة الفنية وتطوير املوارد البشرية مبا يخدم االحتياجات
الوطنية ويدعم خطط التنمية الشاملة في دولة الكويت .ويركز املعهد حاليا
على تأكيد دوره الريادي في التنمية الوطنية من خالل تطوير سياسة فعالة،
متكنه من تطبيق مخرجات أبحاثه املتميزة على مستوى جتاري ،وحتويلها إلى
مشاريع ملموسة تعمل ضمن فلسفة جتارية تتوافر لها اإلدارة العلمية السليمة
والتشغيل الكفء.
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وقد استطاع املعهد ،في ظل جهود وخبرات باحثيه والعاملني فيه  ،أن يحقق
أهدافه ومهامه عبر خطط استراتيجية ،آخرها اخلطة االستراتيجية الثامنة
( ،)2015/2020وهي اخلطة القائمة حاليا والتي تعكس انسجاما كبيرا مع
التوجهات التنموية في البالد ،وتركز على متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية
املستجدة .وتعمل في اجت��اه أن يكون املعهد بحلول ال�ع��ام 2030وباعتراف
دول��ي ،البوابة الرئيسة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وان يصبح قوة دافعة
لعملية االزده��ار االقتصادي والتنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة ،.مع
تعزيز مبادئ الشفافية واألمانة وترسيخ ثقافة اإلجناز بنزاهة ،والعمل بفعالية
ضمن فرق عمل جماعية وإيصال املعلومات بشكل استباقي وتعزيز الثقافة
األصيلة في الكويت وممارسة اإلب��داع وتشجيع االبتكار مع تعزيز االستفادة
من مخرجات البرامج البحثية وتسويقها للمساهمة في حتقيق التنمية الوطنية
الشاملة في البالد.
أوال :اإلجنازات البحثية والتكنولوجية

أجنز املعهد ،خالل العام احلالي 2016/2015خطته التشغيلية األولى في
ضوء اخلطة االستراتيجية الثامنة لألبحاث ( ،)2020 / 2015وتضمنت 161
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2015 - 2014
مشروعا بحثيا منها  88مشروعا تعاقديا بنسبة بلغت  .%54وهي مشاريع لصالح
مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة  .وقد مت إجناز  48مشروعا بحثيا،
منها 22مشروعا تعاقديا ،قدمت نتائجها لصالح اجلهات املستفيدة ،ويتواصل
العمل إلجناز  113مشروعا بحثيا بالتعاون مع اجلهات املستفيدة.
وقد حتققت هذه اإلجنازات من خالل املراكز البحثية التالية:
•مركز أبحاث البترول :عمل املركز على تنفيذ  23مشروعا بحثيا ،مت إجناز
 10مشاريع منها.
•مركز أبحاث املياه :باشر الباحثون في املركز العمل في  23مشروعا بحثيا
مت إجناز  5مشاريع منها
•مركز أبحاث الطاقة والبناء :تضمنت خطة املركز للعام احلالي  37مشروعا
بحثيا ،مت االنتهاء من 11مشروعا منها.
•مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية :عملت اإلدارة على تنفيذ  67مشروعا
بحثيا ،مت االنتهاء من  19مشروعا منها.
•قطاع العلوم والتكنولوجيا  -إدارة االقتصاد التقني :عمل القطاع ممثال
في إدارة االقتصاد التقني على تنفيذ  6مشاريع بحثية ،أجنز منها مشروع
واحد إضافة إلى دائرة تطوير النظم والبرمجيات التي باشرت تنفيذ 5
مشاريع بحثية أجنزت منها مشروعان ويتواصل العمل إلجناز املشاريع
الباقية.
•برنامج املبادرات احلكومية :تضمن البرنامج  23مشروعا منها  10مشاريع
إنشائية لتحديث مرافق املعهد وبنيته التحتية ،إضافة إلى  13مشروعا
تطويريا لرفع مستوى أداء املعهد وحتقيق الهدف املنشود من إنشاء مراكز
بحثية متميزة في مجاالت ذات أول��وي��ة للتنمية الوطنية .وت�ت��راوح املدة
الزمنية لهذه املشاريع ما بني  3إلى 7سنوات ،ومن املتوقع إجناز معظمها
بحلول العام .2019
ثانيا :االستشارات العلمية واخلدمات الفنية

قدم املعهد  55خدمة منها  36خدمة فنية واستشارية وعدد  19خدمة عامة
مت إجناز  15خدمة فنية واستشارية ويستمر العمل إلجناز  21خدمة أخرى.
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ثالثا :النشر العلمي

بلغ هذا العام  325منشورا علميا منها  77ورقة علمية نشرت في مجالت
علمية محكمة ،باإلضافة إلى 154ورقة علمية قدمت خالل اللقاءات العلمية
واملؤمترات العاملية ،كما مت إصدار  94تقريرا علميا.
اإلصدارات العلمية اإلعالمية الدورية:

مجلة «علوم وتكنولوجيا» :تسهم في رفع الوعي العلمي للمجتمع.
التقـرير السنوي :يتضمن إجنازات املعهد البحثية والتقنية واملساندة.
إصدارات مطبوعة متنوعة :يتم إصدار كتب وكتيبات وبروشورات للتوعية
العلمية.
رابعا :التعاون العلمي

مت توقيع عقود جديدة ملشاريع وخ��دم��ات فنية واستشارية مع اجلهات
املستفيدة ،وقد ترافق ذلك بتطوير قاعدة التعاون البحثي مع مؤسسات دولية
وإقليمية وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون علمي معها .كما مت تنظيم املنتديات
واللقاءات العلمية لعدد  107منتدى ولقاء علميا ،وتنظيم زي��ارات ميدانية
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جلهات محلية وخارجية بلغت  85جهة ومؤسسة  ،باإلضافة إلى تنسيق تعاون
وتواصل مع جهات محلية وخارجية واستقبال الوفود العلمية ،وتقدمي اخلدمات
التحليلية 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 للمعهد ومكانته ومستواه العلمي الرائد على كافة األصعدة.
خامسا :تنمية املوارد البشرية

––برامج البعثات :أنهى  11من كوادر املعهد دراستهم العلمية ،ويوجد حاليا49
مبتعثا ( 25لدرجة الدكتوراه 18 ،للماجستير و 6للبكالوريوس).
––برنامج التدريب اخلارجي :شمل البرنامج إيفاد  76متدربا جميعهم من
الكوادر الوطنية.
––برامج التدريب الداخلية :مت تصميم وتنفيذ  99دورة تدريبية داخلية ،استفاد
منها  1216من موظفي املعهد و  138من العاملني في املؤسسات الوطنية
احمللية ومن جهات إقليمية أخرى.
––برامج التدريب أثناء العمل :ش��ارك فيها  358متدربا ،إضافة إلى 112
متدربا من خارج املعهد.
هذا باإلضافة إلى البرامج التدريبية الطالبية ،الصيفية لطالب املرحلة
الثانوية ( 117ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة) واجلامعية ( 48طالبا وط��ال�ب��ة) والبرامـــج
التدريبية الربيعية لطالب الصفني الثامن والتاسع ( 43طالبا وطالبة) والتي
تسهم جميعها في توجيه الشباب للبحث العلمي وفي نشر الوعي العلمي لدى
اجليل الناشئ.
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2015 - 2014
ديوان احملاسبة

يهدف الديوان أساساً على حتقق رقابة فعالة على امل��ال العام مبا يكفل
حمايته وضمان استخدامه االستخدام األمثل والتأكد من حتقيق اخلطط
والبرامج املوضوع ألهدافها وبلوغ غاياتها.
وقد حرص الديوان من خالل ممارسته لعمله الرقابي على تكوين عالقات
قوية وبناءة مع اجلهات املشمولة برقابته من خالل تبنيه لشعار (رقباء وشركاء)،
وأسهم في معاونة اجلهات على انتظام األعمال املالية واحملاسبية بها ،والعمل
على إيجاد احللول ملا يواجهها من صعوبات خالل أدائها ملهامها ،وذلك من
خالل تعاون فعال مع مختلف اجلهات املسؤولة بالدولة.
األنشطة الدولية لديوان احملاسبة:

يشارك ديوان احملاسبة في عدة منظمات رقابية دولية وإقليمية وعربية،
وذلك لتبادل املعارف واخلبرات واالستفادة من التقنيات احلديثة في مجال
الرقابة ،ومن أهم تلك املنظمات التي يشارك فيها الديوان على املستوى الدولي،
املنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (اإلنتوساي) وهي منظمة يشارك فيها
الدول األعضاء في هيئة األمم املتحدة وقد أنضم إليها الديوان عام ،1968
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ويشارك الديوان في أنشطتها املختلفة وكذا جلانها املشكلة التي تعمل على
تطوير التوجيهات اخلاصة مبواضيع معينة مثل اللجنة الدائمة لتدقيق تقنية
املعلومات ومجموعات عمل اإلنتوساي لشئون املراجعة البيئية.
وعلى املستوى اإلقليمي يشارك الديوان في عضوية املنظمة اآلسيوية لهيئات
الرقابة العليا (اآلسوساي) وذلك منذ عام  ،1984ويسهم في دعم أنشطتها
املختلفة حيث شارك في مجلس مديري املنظمة وعضوية إحدى جلانها الهامة
وهي جلنة التدريب لفترتني متتاليتني وهو احلد األقصى الذي حدده النظام
األساسي للمجموعة.
كما يشارك الديوان في عضوية جلنة (اآلسوساي) اإلقليمية لشئون املراجعة
البيئية .وفي عضوية املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
(األرابوساي) حيث ساهم في تأسيسها عام ،1976وله دور فاعل في أنشطتها
املختلفة ،خاصة املجلس التنفيذي وجلنة التدريب والبحث العلمي واللجنة
الفرعية اإلقليمية لشئون املراجعة البيئية ،وحالياً يرأس املنظمة خالل الفترة
من .2016 – 2013
وفي إطار األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يشارك الديوان
في األنشطة املختلفة التي تهم دواوين املراقبة واحملاسبة بدول املجلس خاصة
في مجال التدريب وكافة اللجان الفنية مثل اللجنة الدائمة لتدريب وتطوير
العاملني بالدواوين ،وجلنة الوكالء ،والفريق الفني لدراسة مشروع قواعد
الرقابة لألجهزة العليا ،كما يسهم في املشاركة في اجتماعات رؤساء الدواوين
التي تتم دورياً.
إجنازات الديوان خالل العام 2015

•تشرف رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي بلقاء
صاحـب السمـو أميـر البـالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح – حفظه
الله ورعاه ،ومبعالي رئيس مجـلــس األمــة السيــد /مـرزوق الغــانــم ،وبسمـو
رئيــس مجلس الوزراء الشيـخ جابر املبارك الصباح ،ومبعالي نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية السيد /أن��س الصالح ،حيث سلم التقارير
اخل��اص��ة بنتائج الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ امليزانيات واحلسابات
اخلتامية للدولة والهيئات واملؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانني
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عن السنة املالية  ،2015/2014وفقاً للمادة ( )22من قانون إنشاء الديوان
رقم  30لسنة .1964
قطاع الرقابة على الوزارات واإلدارات احلكومية
أبرز اإلجنازات املهنية للقطاع في مجال العمل الرقابي:

•إجناز أعمال الفحص والتدقيق وفق اخلطة املعتمدة.
•فحص نظم الرقابة الداخلية باجلهات املشمولة برقابة القطاع وفق دليل
التدقيق العام.
•إعداد وإجناز ومراجعة التقارير الدورية وتقارير فحص احلسابات اخلتامية
عن السنة املالية .2015/2014
•إعداد تقرير بنتائج الفحص واملراجعة لعقود اجلهات احلكومية املخاطبة
بالقانون رقم  25لسنة  1996بشأن الكشف عن العموالت التي تقدم في
العقود التي تبرمها الدولة والتي متت خالل السنة املالية .2015/2014
قطاع الرقابة على اجلهات امللحقة واالستثمار
أبرز اإلجنازات املهنية للقطاع في مجال العمل الرقابي:

•تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق ال��دوري على اجلهات املشمولة برقابة
القطاع وفقاً ملا جاء بقانون إنشاء دي��وان احملاسبة وتعديالته ،واالنتهاء
من إعداد وتقدمي التقارير األولية والدورية (التبليغات) بعد مراجعتها من
املكتب الفني وفقاً للبرامج الزمنية املعتمدة وفي ضوء ما تضمنته القوانني
واألنظمة واللوائح املنظمة لعمل تلك اجلهات واألدل��ة الرقابية والتعاميم
التي تصدر عن اإلدارة العليا بالديوان ،مع مراعاة التحديث الذي يطرأ
عليها وعقد االجتماعات وإع��داد احملاضر ،وكذلك تقييم ردود اجلهات
وإعداد التعقيبات والتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات بالديوان واجلهات
ذات العالقة.
•فحص احلسابات اخلتامية والبيانات املالية واالطالع على تقرير مراقب
احلسابات اخلارجي املستقل للجهات املشمولة بالرقابة والتحقق من سالمة
العمليات املالية واحملاسبية واملراكز املالية وتنفيذ الفحص والتدقيق امليداني
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وإجراء املراجعات واملطابقات الالزمة.
•إعداد تقرير مستقل عن نتائج فحص احلسابات اخلتامية للجهات املشمولة
برقابة القطاع وإبالغ اجلهات بها.
•حضور اجتماعات جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي مبجلس األمة.
•دراس��ة كافة اإلخطارات ال��واردة عن العمليات االستثمارية التي أجرتها
اجلهات املشمولة بالرقابة خالل السنة.
•أجن��ز القطاع تكليفات مجلس األم��ة وكذلك بعض ال��دراس��ات الداخلية
متضمنة خطة العمل ومحاور التكليف أو الدراسة والفرق املقترحة والبيانات
املطلوبة إلجناز التكليفات والدراسات ومت تقدميها لإلدارة العليا.
قطاع الرقابة املسبقة وتقنية املعلومات
ً
أوال :أبرز اإلجنازات املهنية في مجال العمل الرقابي:

––مارس الديوان اختصاصاته في مجال الرقابة املسبقة وفقاً ألحكام املادتني
 14 ،13من القانون رقم  30لسنة  1964بشأن إنشاء دي��وان احملاسبة،
املعدل باملرسوم بقانون رقم  4لسنة  ،1977الذي أجنز من خالله قطاع
الرقابة املسبقة وتقنية املعلومات دراسة وبحث عدد  2224موضوعاً خالل
عام  2015/2014مقابل عدد ( )2195موضوعاً لعام  ،2014/2013وبزيادة
نسبتها  %1وذلك بأثر زيادة عدد املوضوعات التي مت دراستها بالوزارات
واإلدارات احلكومية ,وذلك وفقاً ملا يلى:
––عملت إدارة الدعم الفني على دراس��ة ع��دد ( )1366موضوعاً للسنة
املالية  2015/2014وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارتي الرقابة املسبقة
باإلضافة إلى إجناز دراسة عدد ( )19موضوعاً بطلب من إدارة الرقابة
الالحقة وإجناز دراسة موضوعني بطلب من وحدة رقابة األداء ،والتي
ترتب عليها حتقيق وفر مالي.
–– يعمل قطاع الرقابة املسبقة وتقنية املعلومات على مد جسور التعاون
املهني على املستوى الداخلي فيما بينه وقطاعات ال��دي��وان األخرى
وذلك في سبيل زيادة فعالية الترابط والتنسيق بني الوحدات التنظيمية
املختلفة بالديوان ،حيث مت العمل على إبالغ اإلدارات املختصة بالرقابة
الالحقة واملخالفات املالية بالديوان ك ٌل فيما يخصه باملوضوعات التي
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مت دراستها وبحثها ،والتنسيق والتعاون مع إدارة الدعم الفني وإدارات
الرقابة الالحقة إلبداء اآلراء الفنية وتوفير البيانات الالزمة مبا يساهم
في زيادة فعالية العمل الرقابي.
ثاني ًا :التعاون والتنسيق مع بعض اجلهات األخرى بالدولة:

•عمل قطاع الرقابة املسبقة وتقنية املعلومات على توطيد عالقات التعاون
فيما بينه وبني اجلهات املشمولة برقابة دي��وان احملاسبة مبا يساهم في
حتقيق رقابة فعالة ،وذلك من خالل تنظيم عدد من االجتماعات وورش
العمل بشأن تعزيز جهود احملافظة على املال العام من خالل حتديث اللوائح
واألنظمة واإلجراءات وذلك مبشاركة عدد من اجلهات املختصة بالدولة.
ثالث ًا :دعم حتسني أداء العمل الرقابي:

•عمل القائمون على أعمال قطاع الرقابة املسبقة وتقنية املعلومات على دعم
حتسني أداء العمل الرقابي بالقطاع من خالل إصدار عدد من القرارات
والتعاميم التنظيمية والتي جاء من بينها:
•قرار رقم ( )2لسنة  ،2014الصادر في  2014/8/12بشأن حتديث وصيانة
مجموعة اإلرش ��ادات الرقابية لقطاع الرقابة املسبقة «اإلص��دار الثاني
 »2009على ضوء املستجدات الواردة بدليل التدقيق العام لديوان احملاسبة
«اإلصدار الثاني» الصادر في  ،2014/6/12هذا وقد مت إجناز اإلصدار
الثالث من مجموعة اإلرش��ادات الرقابية لقطاع الرقابة املسبقة وصدر
بالقرار رقم ( )18لسنة  2015بتاريخ .2015/6/1
•تعميم رقم ( )3لسنة  2015بشأن االجتماعات األسبوعية لفرق التدقيق.
•تعميم رقم ( )8لسنة  2015بشأن ترشيح موظفي القطاع للدورات التدريبية
واملهمات الرسمية والتطويرية في الداخل واخلارج.
قطاع الرقابة على القطاع النفطي والشركات
أبرز اإلجنازات املهنية في مجال العمل الرقابي:

––تنفيذ مهام التدقيق وفقاً خلطط وبرامج التدقيق املوضوعة في اخلطة
التشغيلية للسنة املالية (.)2015/2014
––القيام بأعمال الفحص حلسابات وسجالت الشركات املشمولة برقابة
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اإلدارة األولى للرقابة على الشركات لعام  2015وفحص تقارير مجالس
اإلدارات ومراقبي احلسابات والبيانات املالية اخلتامية عن السنة املالية
املنتهية في .2014/12/31
––إعداد تقارير بنتائج الفحص حلسابات وسجالت وتقارير مجالس اإلدارات
ومراقبي احلسابات والبيانات املالية اخلتامية للشركات املشمولة بالرقابة
طبقاً لقانون إنشاء ديوان احملاسبة رقم  30لسنة  1964عن السنة املالية
املنتهية في .2014/12/31
––إع��داد تقرير سنوي مجمع بأهم نتائج الفحص واملراجعة التي تضمنتها
تقارير الشركات املشمولة برقابة الديوان طبقاً لقانون إنشائه عن السنة
املالية املنتهية في .2014/12/31
––إعداد تقارير عن األموال املستثمرة طبقاً للقانون رقم  1لسنة  1993بشأن
حماية األموال العامة للشركات املشمولة برقابة الديوان طبقاً لهذا القانون
عن الفترتني املنتهيتني في  2014/12/31و.2015/6/30
––إعداد تقريرين مجمعني مبالحظات ديوان احملاسبة عن األموال املستثمرة
طبقاً للقانون رقم  1لسنة  1993عن الفترتني املنتهيتني في2014/12/31
و 2015/6/30وملحقني لذات الفترة.
––إعداد تقرير عن نتائج الفحص امليداني واملستندي لعقود الشركات املخاطبة
بالقانون رقم  25لسنة  1996بشأن الكشف عن العموالت التي تقدم في
العقود عن السنة املالية .2015/2014
––إعداد التقرير السنوي للديوان عن نتائج الفحص واملراجعة على الشركات
املشمولة برقابته والتي متتلك بعض جهات الدولة حصة في رأسمالها
ال تقل عن  50%للسنة املالية املنتهية ف ��ي 2014/12/31لتضمينه ضمن
التقرير السنوي للجهات املساهمة في ملكيتها.
––إع��داد دراس��ة عن دور دي��وان احملاسبة في إحكام الرقابة على الشركات
املشمولة برقابة الديوان طبقاً لقانون إنشائه ،وإعداد آلية لتنفيذ التوصيات
الواردة بالدراسة.
اللقاءات الرسميـة والـمناسبات واألنشطة والفعاليات املهنية والثقافية :

وفي إطار تعزيز روابط التعاون املشترك مع أجهزة الدولة املختلفة يحرص
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ديوان احملاسبة على حتقيق التواصل الفعال مع مؤسسات الدولة احلكومية
والرسمية من خالل تعزيز آفاق التعاون املشترك ،حيث عقدت اإلدارة العليا
بديوان احملاسبة عدة لقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي اجلهات احلكومية
والرسمية ،حيث تناولت االجتماعات املوضوعات ذات االهتمام املشترك
وباألخص ما يتعلق منها باملوضوعات ذات العالقة بتقارير ديوان احملاسبة وما
تضمنته من مالحظات ،حيث متت دراستها والتباحث بشأن اآلليات املناسبة
لتفعيل تلك التقارير ،وبحث سبل معاجلة ما جاء بها من مالحظات للحد من
تكرارها.
•رئيس إدارة الفتوى والتشريع،
•وفد من جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية
األنشطة والفعاليات املهنية املنظمة في ديوان احملاسبة:

––حفل عام  2015في ديوان احملاسبة بسلسلة من النشاطات املهنية والثقافية
على املستوى احمللي واإلقليمي والعربي والعاملي امتدت لتدعم مسيرة
العمل التطوري نحو إصالح املسار الرقابي وحتسني كفاءة األداء املؤسسي
وتنمية املوارد البشرية ،ومن أمثلة األنشطة التي نُظمت على مستوى ديوان
احملاسبة خالل هذا العام:
االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة لألرابوساي:

استضاف دي��وان احملاسبة فعاليات االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة "األرابوساي" ،والذي
عقد في الفترة من  29 - 27أبريل  ،2015حيث ضم االجتماع ( )17مشاركاً
ميثلون األجهزة األعضاء في فريق العمل.

وقد أقام ديوان احملاسبة بدولة الكويت على هامش االجتماع ندوة بعنوان
"تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية" وذلك في يوم اخلميس
املوافق  ،2015/4/30حيث ضمت الندوة نحو 50مشاركاً من األجهزة األعضاء
في فريق عمل البيئة ملنظمة األرابوساي ،باإلضافة إلى الهيئة العامة للبيئة،
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،ووزارة الصحة ،وبلدية الكويت ،كما حضر
ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبملكة البحرين الندوة كمتابع.
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زيارات في إطار العالقات املهنية:

يحرص ديوان احملاسبة على تفعيل دوره كعضو نشط في الهيئات واملنظمات
املهنية والرقابية من خالل تهيئة أجواء التواصل والتعاون املهني املشترك مع
أجهزة الرقابة العليا في مختلف الدول وعلى مستوى الهيئات واملنظمات املهنية
الرقابية املتمثلة في املنظمة الدولية لهيئات الرقابة املالية العليا "اإلنتوساي"،
واملنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة املالية العليــــا "اآلسوســـــــاي" ،واملنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة "األرابوساي" ،ودواوين املراقبة
واحملاسبة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،وعلى مستوى مؤسسات
العمل املهني بكافة مجاالته واختصاصاته ،حيث استقبل ديوان احملاسبة خالل
عام  2015عدداً من ممثلي املنظمات املهنية وأجهزة الرقابة العليا ،والتي كان
من بينها:
•زيارة وفد البنك الدولي
•استقبال رئيس ديوان احملاسبة القطري
•زيارة وفد من مكتب التدقيق الوطني املنغولي
•زيارة وفد من محكمة التدقيق الهولندية
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•اجتماع اجلمعية العامة الثالثة عشر ملنظمة اآلسوساي:
•االجتماع اخلامس والعشرون للجنة التدريب والتطوير للعاملني بدواوين
املراقبة واحملاسبة اخلليجية
•االجتماع الواحد واخلمسني للمجلس التنفيذي ملنظمة األرابوساي
•االجتماع الثامن عشر للجنة وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية
•االجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية
•اجتماع جلنة بناء القدرات التابعة لإلنتوساي
•مؤمتر األمم املتحدة العاشر للتجارة والتنمية حول إدارة الدين  -جنيف
•امللتقى العربي – األوروبي اخلامس
األنشطة والفعاليات الثقافية املنظمة على مستوى ديوان احملاسبة:

•حفل تكرمي الفائزين مبسابقة البحوث اخلامسة عشر لعام 2014م
•احللقة النقاشية "دراسة حق املقاول واملالك في تعديل فئات األسعار في
األوامر التغييرية في حال جتاوز النسبة املقررة"
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•احللقة النقاشية "نسبة الزيادة والنقصان في الكميات املنفذة بعقود إعادة
القياس"
•اللقاء التدريبي "الرقابة على املشاريع اإلنشائية"
•الندوة التعريفية بنماذج اخلطة التشغيلية ومناذج أوراق العمل املستخدمة
بديوان احملاسبة
•ملتقى "التخطيط االستراتيجي للمنظمات الرقابية"
•ورشتا عمل "مراجعة اآلي كات ،وتيسير تطبيق معايير اإلنتوساي "
•ندوة "رؤية ديوان احملاسبة حول تطبيق قواعد احلوكمة"
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الهيئة العامة
للرياضة
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الهيئة العامة للرياضة

•انشات الهيئة العامة للشباب والرياضة باملرسوم بقانون رقم  43لسنة 1992
بتاريخ  11صفر  1413هجري املوافق  10اغسطس 1992م.
•الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشئون الشباب وتهيئة اسباب القوة
والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية واخللقية والفنية وتوفير الوسائل
الكفيلة بتنشئة املواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز والئه
للوطن.
•كما تعنى برعاية احلركة الرياضية في البالد والعمل على تدعيمها ونشرها
وتطويرها وفقا للمبادئ االوملبية والدولية ،وتقدم الهيئة خدماتها املختلفة
من خالل قطاعات الشباب والرياضة والتخطيط والتطوير واالنشاءات
والصيانة ويتضمن هذا التقرير نبذه مختصره عن االنشطة والفعاليات
التي مت تنظيمها واجنازها من خالل قطاعات وادارات الهيئة املختلفة.
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االن�شاءات وال�صيانة:

•مت بإستاد جابر األحمد الدولي توريد وتركيب وجتهيز قاعة مؤمترات
وصيانة زراعية ألرضية امللعب الرئيسي.
•كما مت توقيع عقد األع�م��ال التي مت تنفيذها م��ن خ�لال عقود الصيانة
باألندية واالحت��ادات الرياضية لألندية واالحت��ادات املنطقة األول��ى ،نادي
الكويت الرياضي  ،نادي التضامن الرياض نادي النصر الرياضي  ،نادي
خيطان الرياضي  ،نادي اجلهراء الرياضي  ،نادي الصليبخات الرياضي ،
نادي فتيات العيون  ،النادي الكويتي لسباق الهجن  ،نادي الرماية الكويتي
الرياضي النادي الكويتي للصم  ،االحتاد الكويتي أللعاب القوى  ،االحتاد
الكويتي لكرة الطاولة  ،االحت��اد الكويتي للسباحة  ،فروسيات اجلهراء
والفروانية.
قطاع التخطيط والتطوير:

•صدور القرار رقم 143بتاريخ  2015/3/5في شأن ضوابط االستثمار في
األندية الرياضية الشاملة واملتخصصة واالحت��ادات الرياضية بنا ًء على
القانون رقم 30لسنة  2014والصادر باجلريدة الرسمية بعددها رقم 1226
482
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بتاريخ  ، 2015/3/8تأجير مرافق إستاد جابر األحمد الدولي ،إصدار
بعض التعاميم املتعلقة بالعملية االستثمارية في الهيئات الرياضية ،وضع
التوصيات املعدة من قبل إدارة الرقابة الهندسية وشئون االستثمار بنا ًء على
ما جاء بالقانون رقم  30لسنة . 2014
•اقامة ندوة االستثمار الرياضي رقم ( )1بتاريخ  2015/5/4حتت رعاية
معالي وزير اإلعالم لشئون الشباب.
•العمل على وضع آلية جديدة لالستثمار باملواقع احلكومية (مراكز الشباب
والساحات الرياضية ) وذلك تنسيقاً مع وزارة املالية وبلدية الكويت ووزارة
التجارة والصناعة ،العمل على توحيد عقود االستثمار بالهيئات الرياضية
األندية واالحت��ادات ،اقامة ستاربكس داخل مبني الهيئة خلدمة املوظفني
واصدار التراخيص ملشروع الكوفي شوب بنادي العربي اعتمدت املخططات
الهندسية ملشروع صحاري جولف بنادي الصيد والفروسية.
قطاع الريا�ضة

•بطولة البلياردو والدامة والدومينو  2016الثالثة للرعيل االول.
•استضافة املرحلة الثانية من السباق العاملي للدراجات الهوائية.
483
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•بطولة املرحوم داوود عبد الله الداوود  2016الثانية ملوظفني الهيئة ،بطولة
الكويت االولى لرياضة التراياثلون.
•قام قطاع الرياضة من خالل اداراته املختلفة بإجناز العديد من الفعاليات
التي تهدف إلى االرتقاء بالواقع الرياضي ومنها ختام البطولة االولى لأللعاب
الفردية للطلبة وزارة التربية ( بولنغ  -تنس  2016طاولة  -بلياردو  -بيبي
فوت ).
•بطولة الكويت الشاطئية املفتوحة االولي لكرة السلة و الطائرة بطولة التنس
االرضي للبراعم على مالعب االحتاد الكويتي للتنس.
•بطولة كرة احملافظات االولى 2016م.
•بطولة البلياردو (فردي) الرمضانية.
•بطولة تنس الطاولة الرمضانية املفتوحة ،الكشك الرياضي االستشارات
الطبية والرياضية.

•بطولة دورة البراعم لكرة القدم الرمضانية ،بطولــة الهيئــة التدريســية
ملوجهــات ومعلمــات التربيــة البدنيــة  -بنــات علــى مســتوىاملناطــق
التعليميــة.
484
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•حملة الصحة الرياضية الرمضانية لألطفال ،بطولة شهداء مسجد االمام
الصادق ع  2016الرمضانية لكرة القدم لإلعالميني.

•بطولة االسكواش املفتوحة ,البطولة الرمضانية السادسة للمواهب 2016
مركز العاصمة للبولينغ بنني.
•املهرجان الرياضي الترفيهي العائلي لنادي فتيات العيون الرياضي بالتعاون مع
الهيئة العامة للرياضة ,البطولة الثالثة للسفارات و البعثات الدبلوماسية.
•بطولة كرة القدم رجال ,بطولة البلياردو والبيبي فوت والبالي ستيشن.
•بطولة كرة السلة ,دوري الغوص ,بطولة الطائرة محافظة اجلهراء.

•بطولة امير القلوب االول��ى للمكفوفني الدومنينو  -ك��رة ال�ق��دم  -تنس
الطاولة.
•بطولة دوري كرة القدم لألندية املدرسية بنني.
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املتغيرات واملؤشرات الكمية للهيئة العامة للشباب والرياضة قطاع الشباب
خالل الفترة من ()2016/2015

م
1

2
3
4
5
6
7
8

البي ـ ــان

أوال :قطاع الشباب-:

توزيع عدد مراكز الشباب حسب النوع :ذكور-إناث.
توزيع عدد املستفيدين من مراكز الشباب حسب النوع:
ذكور-إناث.
توزيع املستفيدين من مراكز الشباب وفقاً لفئات السن
والنوع  :من  6إلى  11سنة  ( :ذكور-إناث).
من  12إلى  15سنة  ( :ذكور-إناث).
متوسط نصيب كل من مركز شباب من جملة املستفيدين
نسبة املستفيدين م��ن م��راك��ز الشباب ف��ي الفئة العمرية
( )18-6سنة إلى عدد السكان الكويتيني في نفس الفئة العمرية
عدد املستفيدين من انشطة مراكز الشباب
عدد األعضاء في مسرح الشباب

عدد املستفيدين من انشطة مسرح الشباب على املستوى
9
احمللي واخلارجي

10
11
12
13
14
15
16

عدد األعضاء املسجلني بالنشاط الكشفي
عدد املستفيدين من األنشطة الكشفية
عدد املستفيدين من املركز احلرفي التراثي الشبابي الكويتي
عددد املستفيدين من دورات املركز احلرفي
عدد االعضاء املسجلني بنادي إبداع الثقافي الشبابي
ع��دد املستفيدين م��ن أنشطة وف�ع��ال�ي��ات ن ��ادي إبداع
الثقافي الشبابي
املجاميع الشبابية التطوعية بالدولة

2016/2015
8
6193
3412
2070
775
6193
377

 1045محلي
60
200
276
 324محلي
70
120
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م
17
18
19
20
21
22
23

24

البي ـ ــان
املستفيدين من املجاميع الشبابية التطوعية بالدولة
عدد معسكرات اجلوالة
األعضاء املسجلني بعشائر اجلوالة

2016/2015

2
402
 1330محلي
املستفيدين من أنشطة اجلوالة واملعسكرات
 15خارجي
 2محلي
عدد معسكرات العمل
 1خليجي
240
عدد املستفيدين من معسكرات العمل
املستفيدين م��ن األنشطة املتخصصة ف��ي املسابقات  1188محلي
 9خارجي
الثقافية واالجتماعية
425
املستفيدين من التوعية واإلرشاد

 25األعضاء املسجلني بالدوري الثقافي بني األندية الرياضية

--

 27عدد املستفيدين من أنشطة فرقة الفنون واأللعاب الشعبية

360

 26عدد اعضاء فرقة الفنون واأللعاب الشعبية
 28عدد بيوت الشباب
29
30
31
32

عدد أعضاء اللجنة الكويتية لبيوت الشباب
ع��دد املستفيدين من أنشطة وبرامج اللجنة الكويتية
لبيوت الشباب
عدد النزالء من خارج دولة الكويت في بيت شباب الصليبية
عدد ليل املبيت للنزالء من خارج دولة الكويت
عدد النزالء من داخل دولة الكويت في بيت شباب الصليبية
عدد ليل املبيت للنزالء من داخل دولة الكويت

30
1

4631
-23
-13
410
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الفه ـ ــرس
املـوض ـ ــوع

الصفحة

علم دولة الكويت ............................................................................

5

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  -أمير
دولة الكويت ...................................................................................

7

سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح  -ولي العهد......................

9

سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح  -رئيس مجلس الوزراء.....

11

خريطة دولة الكويت ......................................................................

13

املقدمة ...........................................................................................

15

تواريخ وأحداث ...............................................................................

17

وزارات الدولة
وزارة اخلارجية ...............................................................................

47

وزارة الداخلية ................................................................................

53

احلرس الوطني ...............................................................................

63

وزارة الدفاع ....................................................................................

71

وزارة العدل .....................................................................................

77

وزارة املالية ......................................................................................

83

وزارة اإلعالم ...................................................................................

89

وزارة األشغال ..................................................................................

169
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املـوض ـ ــوع

الصفحة

وزارة الكهرباء واملاء .........................................................................
وزارة التجارة والصناعة ..................................................................
وزارة النفط .....................................................................................
وزارة املواصالت ................................................................................
وزارة التربية ...................................................................................
وزارة التعليم العالي ........................................................................
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ...................................................
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ...................................................
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ...................................................
بلدية الكويت .................................................................................
الفتوى والتشريع ............................................................................
اإلدارة املركزية لإلحصاء ................................................................
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط .....................................

179
187
197
209
215
223
227
241
251
257
267
273
279

الوحدات االقتصادية
مؤسسة البترول الكويتية ..............................................................
مؤسسة املوانئ ...............................................................................
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ............................
بنك الكويت املركزي .......................................................................
بنك االئتمان الكويتي ....................................................................

287
295
301
307
317
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املـوض ـ ــوع

الصفحة

الهيئة العامة للصناعة ...................................................................

325

شركة ناقالت النفط الكويتية .......................................................

333

الوحدات اخلدمية
اإلدارة العامة لإلطفاء ....................................................................
شركة النقل العام الكويتية ............................................................
ديوان اخلدمة املدنية .....................................................................
الهيئة العامة لشؤون القصر ............................................................
األمانة العامة لألوقاف ...................................................................

339
347
353
359
365

وكالة األنباء الكويتية ( كونا) .......................................................

373

اإلدارة العامة للجمارك ..................................................................
الهيئة العامة للمعلومات املدنية .....................................................
الهيئة العامة للبيئة .......................................................................

381
387
395

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ...............................................

401

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ..........................................

407

اإلدارة العامة للطيران املدني .........................................................

413

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ..............................

419

الوحدات العلمية
جامعة الكويت ................................................................................

425
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املـوض ـ ــوع

الصفحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ....................................

433

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .......................................

441

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ......................................................

451

معهد الكويت لألبحاث العلمية .......................................................

459

الوحدات الرقابية
ديوان احملاسبة ..............................................................................

467

الوحدات الرياضية والشبابية
الهيئة العامة للرياضة ....................................................................

497
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فريق العمل
اشراف ومتابعة
• صـ ـ ـ ــالـ ـ ــح ال ــعت ـ ـ ـي ـ ـبــي  .........مدير إدرة التوجيه اإلعالمي
• عقاب محمد الشمري  ........مراقب البحوث والبيانات
• ان ـعـ ــام محــمد دشـ ــتي  ........رئيس قسم البحوث
اع ـ ـ ــداد
•  أروى ناصر الرويح
•  ه ـ ـب ـ ــة بوجـ ـ ــاب ـ ــر

• اميان محمد بوشـهري
• شيخة محمد البس ــام

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
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وزارة الإعالم  -مطبعة حكومة دولة الكويت
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