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المقدمة

يعد  اليوم  ايدينا  بني  الذي  السنوي  الكتاب 
اجنازات  من  حتقيقه  مت  ملا  ومرجعا,  توثيقا 
وخدمات وتشريعات على مستوى وزارات الدولة 
ومؤسساتها التابعة لعام مضى وهو جهد مشكور 
وكذلك  والثناء  التشجيع  عليه  القائمني  يستحق 
وزارة  مع  تعاونت  التي  واملؤسسات  الوزارات 
العمل اجلاد  رأى هذا  أن  الى  االعالم وساندت 
واملهتم  والباحث  القارئ  يدي  بني  وصار  النور 

واملطلع. 
االجنازات  من  املزيد  حتقيق  نحو  ومحفز  دافع  مبثابة  السنوي  الكتاب  الى  ننظر  أننا 
ومتاشيا   , الطاهرة  ارضه  على  واملقيمني  للمواطنني  وخدمة  للوطن  اعالء  والنجاحات 
وانسجاما مع الرؤية السامية حلضرة صاحب السمو أميرالبالد املفدى الشيخ صباح االحمد 
” وما حتمله من تطلعات ال حدود  اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه في“ كويت جديدة 2035
لها في حتقيق املكانة الدولية املتميزة للكويت بادارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام 
وبيئة معيشية مستدامة و رعاية صحية عالية اجلودة وتأسيس بنية حتتية متطورة وتعزيز 
االنساني  وعطائها  بتاريخها  الالئقة  مكانتها  الكويت  لتتبوأ  االبداعي  البشري  املال  رأس 

وترسيخ دورها االقليمي والدولي كمركز مالي وجتاري .
متر علينا الذكرى اخلامسة على منح منظمة األمم املتحدة حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى – حفظه اهلل ورعاه - لقب قائد للعمل االنساني وتسمية دولة الكويت مركزا 
العمل  في  الكويت  دولة  لتاريخ  واعتزاز  فخر  ومبعث  مستحق  تكرمي  وهو  االنساني  للعمل 
االنساني مبفهومه الواسع تنمويا وإغاثيا والذي تبناه سموه كأحد ركائز السياسة اخلارجية 

لدولة الكويت ابان تقلده قيادة الدبلوماسية الكويتية عام 1963م . 
االسالمية  قيمتها  من  انطالقا  تأتي  الكويت  دولة  تتحملها  التي  االنسانية  املسؤولية  ان 
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الكرمية  احلياة  وتوفير  احملتاج  ومساعدة  املنكوب  إغاثة  اجتاه  االصيلة  العربية  وتقاليدها 
االصيلة  القيم  وه ي  السياسي  واملعتقد  والعرق  واجلنس  واللون  الدين  حدود  عن  بعيدا   ,
والشعبي  الرسمي  املستويني  على  جيل  بعد  جيال  األجيال  تناقلتها  التي  الكويتي  للمجتمع 
وهي نفس القيم النبيلة التي ستنطلق بها البالد نحو املستقبل املنشود حيث الرؤية السامية 
لكويت جديدة 2035 , مسترشدين بالتوجيهات السامية حلضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي العهد األمني الشيخ نواف االحمد 
اجلابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح حفظهم اهلل 

ورعاهم .
حفظ اهلل بالدنا العزيزة الكويت وقيادتها الكرمية وشعبها الوفي واملقيمني على أرضها 

الطاهرة من كل مكره وأدام علينا نعمة األمن واألمان والرخاء واالستقرار. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

محمد ناصر عبداهلل اجلبري
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب
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تـواريـخ وأحـداث
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تعود حضارة فيلكا التي كانت حتمل اسم كاروس (اكارا) .2800ق.م
يرجع تاريخ الكويت والتي  كان يطلق عليها (الريسا).2500ق.م

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

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

اختيار الشيخ صباح األول  أول حاكم  للكويت .1757م

إقامة أول سور للكويت من الطني وطوله 750 متر حلماية املدينة 1760م
من الغزو اخلارجي.

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

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

بناء السور الثاني وطوله 2300  متر  . 1814م
 انتشار الطاعون في الكويت في شهر يونيو .  1831م
حصار   احملمرة.1837م
تولى الشيخ صباح بن جابر احلكم 1859 - 1866  .1859م
بداية حكم الشيخ عبد اهلل بن صباح 1866 - 1892 .1866م

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

تـواريخ وأحداث
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تولى الشيخ محمد بن صباح احلكم في الكويت حتى عام 1896م1892م
في 17 مايو تولى الشيخ مبارك الصباح احلكم وكان يلقب بأسد اجلزيرة.1896م

غزو 1897 م إبراهيم  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  الكويتي  التاجر  محاولة 
الكويت برا في 30 يونيو .  

 إنشاء أول دائرة في الكويت وهي دائرة اجلمارك. 1899 م

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

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

 بناء قصر السيف  . 1904 م
تعيني أول معتمد سياسي بريطاني في الكويت الكولونيل جي نوكس.1904 م
اإلرسالية األمريكية تؤسس مركزا طبيا في الكويت .1910 م
افتتاح املدرسة املباركية في 24 ديسمبر وهي أول مدرسة نظامية.1911 م
إنشاء خط للتلغراف الالسلكي في الكويت.1912 م
عام الطفحة: التسمية بسبب الرقم القياسي لعدد سفن الغوص.1912 م
بناء أول مستشفى في الكويت من قبل اإلرسالية األمريكية .1913 م
في 29 يوليو اعتراف تركيا بالكويت كبلد مستقل وتوقيع معاهدة 1913 م

1913 م السرية بني أمير الكويت و إجنلترا. 
وزارة 1913 م بها  حتتفظ  رسمية  كوثيقة  للكويت  خارطة  أول  رسم   

اخلارجية البريطانيه في ملفاتها. 
إجراء أول مسح جيولوجي في الكويت .1913 م

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

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

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

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

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

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

في 30 أبريل افتتح النادي األدبي. 1924 م
ظهر أول علم للكويت من اللون األحمر وفي وسطه كلمة كويت.1924 م
صدور قانون يحظر استيراد العبيد. 1924 م
أول بعثة طالبية للدراسة في اخلارج الى بغداد. 1925 م
إنشاء أول مطار في الكويت خلف بوابة الشعب  «  البريعصي»1927 م

في 28 يناير بدء موقعة الرقعي بقيادة الشيخ علي اخلليفة الصباح 1928 م
والشيخ علي السالم الصباح. 
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 في شهر يونيو صدرت مجلة الكويت أول مجلة دورية في الكويت 1928 م
لعبد العزيز الرشيد. 

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

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

األجنلو االيرانية  وشركة غالف األمريكية للكويت .

األمطار 1934 م هطول  نتيجة  الكويت  منازل  تهدمت   « الهدامة   » سنة 
الغزيرة في الكويت في 7  ديسمبر. 

تأسيس شركة الكهرباء األهلية. 1934 م
إجراء أول عملية انتخابية الختيار أعضاء مجلس البلدية. 1934 م
 في أبريل برزت مدينة االحمدي. 1935 م
أول مجلس لدائرة املعارف. 1936 م
تأسست وزارة الصحة العامة في أوائل العام. 1936م

حفر أول بئر في بحرة. 1937 م
 تأسيس دائرة األمن العام . 1937 م
 أول مدرسة نظامية للبنات.1938 م

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

 تشكيل املجلس التشريعي الثاني بالكويت. 1938 م
 إنشاء دائرة األمن العام برئاسة املرحوم الشيخ علي  اخلليفة الصباح. 1938 م

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

تأسيس دار األيتام 1939 م
بداية بناء املستشفى األميري الذي افتتح في أكتوبر 1949م. 1940 م

مت حفر آبار للماء املالح في برقان . 1940 م 
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أضيفت كلمة  «  ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل  » على علم الكويت .1940 م
اكتشاف مصدر للمياه الصليبية  . 1941 م 
توقف احلفر بسبب احلرب العاملية الثانية كإجراء وقائي مؤقت. 1942 م
اكتشاف املاء في العبدلي .1942 م
 افتتاح أول بنك في الكويت البنك الشاهي البريطاني.1942 م
عودة عمليات التنقيب عن النفط .1945 م
في 30 يونيو أرسلت أول شحنة من نفط الكويت اخلام .  1946 م
إنشاء أول خط للشحن البحري .1946 م
إصدار أول مجلة مدرسية في الكويت  «  مجلة الطالب » . 1946 م
تأسيس أول فندق في   الكويت وهو فندق  «  شيرين » .1947 م
استخدمت إدارة املعارف أول  « مطبعة » . 1947 م

بدء بناء مدينة االحمدي التي اشتق اسمها من مؤسسها الشيخ 1948 م
أحمد اجلابر الصباح .

صدرت مجلة  «  كاظمة » في شهر يوليو كصحيفة شهرية أدبية 1948 م
اجتماعية .

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

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

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

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

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

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

صدر أول عدد من مجلة العربي في ديسمبر .1958 م
وصول أول ناقلة نفط كويتية  «  كاظمة »  مليناء األحمدي .1959 م
افتتاح الرصيف الشمالي .1959 م

أصدر الشيخ عبد اهلل السالم الصباح أول مرسوم أميري  يقضي 1959 م
بتعيني  رؤساء لدوائر احلكومة .

صدر مرسوم بقانون ينص على أن الدينار هو وحدة النقد الكويتي.1960 م
تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.1960 م
تأسيس ميناء الشويخ .1960 م

إلغاء معاهدة سنة 1899م مع بريطانيا .1961 م 
انضمام الكويت في 20 يوليو الى جامعة الدول العربية.1961 م

املنظمة ملختلف مرافق احلياة في 1961 م والتشريعات  القوانني  إصدار 
26 أغسطس . 
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في 7 سبتمبر رفع العلم اجلديد في عهد الشيخ عبد اهلل السالم الصباح.1961 م
 في 20 نوفمبر صدور قانون إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .1961 م
  إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في 31 ديسمبر. 1961 م
 بداية احلركة التعاونية بصفة رسمية في الكويت  .  1962 م
في 11 نوفمبر صدر دستور الكويت  . 1962 م
صدر املرسوم األميري الذي يقضي بتقسيم الكويت الى ثالث محافظات. 1962 م
 تشكيل أول وزارة في عهد الشيخ عبد اهلل السالم الصباح .1962 م
افتتاح مستشفى الصباح .1962 م
افتتاح املجلس التأسيسى في 20 يناير  . 1962 م
في 29 يناير افتتاح أول مجلس لألمة  . 1963 م

15 مايو 1963 م الكويت الى عضوية منظمة األمم املتحدة في  انضمام 
لتصبح العضو 111 في أسرة املجتمع الدولي  . 

في مايو صدر أول عدد من مجلة الكويت مجلة نصف شهرية 1964 م 
في 24 نوفمبر توفى أمير الكويت الشيخ عبد اهلل السالم الصباح. 1965 م
بداية حكم الشيخ صباح السالم 1965 - 1977م . 1965 م
تأسست جمعية الهالل األحمر الكويتي  في 10 يناير  . 1966 م

االقتصادي 1966 م للتخطيط  مستقلة  كمؤسسة  الكويت  معهد  إنشاء 
االجتماعي في الشرق األوسط. 

افتتاح جامعة الكويت في 27 نوفمبر  . 1966 م

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

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

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

تخرج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية  . 1970 م
تشغيل أول وحدة تقطير في  محطة الشعيبة اجلنوبية  .1971 م
إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 17 يوليو.1973 م
إنشاء بنك الكويت الصناعي  . 1974 م
تشكيل املجلس األعلى للبترول  . 1974 م
إنشاء وزارة اإلسكان  . 1975 م
التوقيع في أول ديسمبر على اتفاقية سيطرة الكويت على الثروة 1975 م

النفطية. 
صدور مرسوم بإنشاء وكالة األنباء الكويتية - كونا في  أكتوبر. 1976 م
تصديق الكويت على اتفاقية إنشاء  « صندوق النقد العربي».  1976 م
الكويت 1976 م مؤسسة  بإنشاء  ديسمبر   12 في  أميري  مرسوم  صدر 

للتقدم العلمي. 
إصدار قانون التأمينات االجتماعية للكويتيني  . 1976 م
في 31 ديسمبر عني الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح أميرا 1977 م

للكويت. 
 تأسيس شركة نفط الكويت شركة مساهمة كويتية.  1977 م
تزكية الشيخ سعد العبد اهلل السالم في31 يناير وليا للعهد. 1978 م
صدور أمر أميري في 8  فبراير بتعيني الشيخ سعد العبد اهلل 1978 م

رئيسا ملجلس الوزراء  . 
تغيير السالم األميري بالنشيد الوطني احلالي  . 1978 م
إنشاء  «  النادي الكويتي للمعاقني  »  في أوائل العام. 1978 م
محافظة 1979 م  « اجلهراء  محافظة    » بإنشاء  يقضي  أميري  مرسوم  صدر 

رابعة.
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إنهاء االتفاقية املعقودة مع شركة الزيت األمريكية  . 1980 م
صدور مرسوم أميري بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية في 27  يناير.1980 م

النظام األساسي  ملجلس 1981 م 25مايو على  أبو ظبي -  التوقيع في   
التعاون لدول اخلليج العربي. 

افتتاح أول جسر حديدي يربط جزيرة بوبيان  بأرض الكويت. 1983 م
افتتاح املبنى اجلديد « ملتحف الكويت الوطني » في 24 فبراير. 1983 م
 في 30  نوفمبر أنشئ  «  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية».  1983 م

اخلليجي 1984 م التعاون  مجلس  لدول  اخلامسة  القمة  مؤمتر  انعقاد 
بالكويت من 27 - 29 نوفمبر  . 

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

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

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

1988 م
افتتاح املبنى اجلديد «ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي» حتت رعاية 

سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في  18 مارس  . 
خطف الطائرة الكويتية «اجلابرية » في 5 أبريل ملدة 16 يوما . 1988 م
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في 20 أبريل افتتاح مبنى  «  قصر العدل  »  برعاية الشيخ جابر 1988 م
األحمد الصباح  . 

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

سموه «رئيسا ملنظمة املؤمتر اإلسالمي» في دورته اخلامسة. 
« عيد الشجرة  »  في الكويت 15 أكتوبر  . 1988 م
صدر مرسوم أميري يقضي بإنشاء محافظة الفروانية محافظة 1988 م

خامسة.  
االجتياح العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس. 1990 م
في 5 أغسطس وجه الشيخ جابر األحمد الصباح كلمة إلى الشعب 1990 م

الكويتي بعد العدوان اآلثم الذي تعرضت له البالد . 

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

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

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

في 17يناير بداية حرب حترير الكويت (الضربة اجلوية. ) 1991 م
في 24  فبراير بداية احلرب البرية لطرد املعتدي الغاشم  . 1991 م
في 26 فبراير مت حترير الكويت من براثن العدوان اآلثم  . 1991 م
14 مارس وصول الشيخ جابر األحمد الصباح إلى أرض الكويت 1991 م

احملررة.  
العدو 1991 م أشعلها  التي  النفط  آبار  إطفاء  ابتدأت عمليات  20مارس 

بعد اندحاره. 
في27 يوليو مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام بعد التحرير.1991 م
افتتاح 1991 م شعلة  يضيء  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  24أغسطس 

العام الدراسي  .  
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في 28   سبتمبر سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح  يلقي 1991 م
خطابا تاريخيا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .  

في30 سبتمبر املوعد األخير الستبدال عملة النقد القدمية والتي 1991 م
أوقف البنك املركزي التعامل بها  . 

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

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

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

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

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

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

احلكومة. 
العراقي 1994 م الثورة  قيادة  اعتراف من مجلس  نوفمبر صدر   10 في 

بسيادة دولة الكويت وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.  
في 11 ديسمبر صدر مرسوم بحل املجلس البلدي  . 1994 م

في أكتوبر مت اكتشاف حقل نفطي  في منطقة  «كراع املرو» غرب 1995 م
الكويت. 

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

1995 م

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

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

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

الكويت  . 
«لغرفة جتارة وصناعة 1996 م للمبنى اجلديد  احتفال بوضع األساس   

الكويت » في 25 مايو  .
افتتاح برج التحرير في 10 مارس  .  1996 م
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثامن ملجلس األمة.1996 م

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

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

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

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

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

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

لدول 1998 م األعلى  للمجلس  االستشارية  للهيئة  األولى  الدورة  افتتاح 
مجلس التعاون اخلليجي في 7 نوفمبر  . 

في27يناير انضمت الكويت إلى «قائمة الشرف» في األمم املتحدة.1998 م
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صدر املرسوم األميري الذي يقضي بتشكيل الوزارة في22 مارس. 1998م

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

1998 م
مجلس  دول  قادة  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  سمو  مشاركة 
التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية في الدورة التاسعة عشرة 
التي أقيمت في  « أبوظبي»  في الفترة ما بني7و9 ديسمبر  . 

1999 م
 في الرابع من مايو أصدر صاحب السمو الشيخ جابر األحمد 
دعوة  مع  دستوريا  حال  األمة  مجلس  بحل  مرسوما  الصباح 

الناخبني إلى انتخابات أعضاء مجلس أمة جديد  . 

1999 م

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

مجلس األمة والبلدي اعتبارا من انتخابات عام 2003 م. 

1999 م

في الثامن من يونيو وافق األمني العام لألمم املتحدة كوفي أنان 
منصب  في   العوضي  مرمي  الكويتية  الدبلوماسية  تعيني  على 
غرب  لدول  االقتصادية  للمنظمة  التنفيذي  العام  األمني  نائبة 
آسيا االسكو ومقرها بيروت , وهو أعلى منصب تشغله امرأة 

عربية في األمم املتحدة .

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

قبل موعد انعقاد اجللسة اإلفتتاحية ملجلس األمة اجلديدة.   

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

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

لزيادة أو تقليل إنتاجه حسب احلاجة  . 
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1999 م
 في اخلامس من نوفمبر وافق مجلس الوزارة الكويتي على مرسوم 
استحداث محافظة سادسة وهي محافظة مبارك الكبير وتضم 

مناطق كانت سابقا تتبع محافظتي حولي واألحمدي . 

1999 م

الثاني والعشرين من نوفمبر أصدر سمو الشيخ جابر األحمد  في 
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 2000 م
التي استغرقت شهرا ونصف وشملت لندن والواليات املتحدة

4/24 افتتاح معرض تكنولوجيا البيئة.   2000 م

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

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

7/3 مت توقيع اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني الكويت والسعودية. 2000 م

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

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

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

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

لندن. 



۳۳

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

رفاهية دولة الكويت  . 

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

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

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

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

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

وإصابة 19 شخصاًـ بجروح  . 

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

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

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

التي تؤرخ الكويت  . 

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

الكويت أثناء حرب حترير العراق .
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31 /3 تدشني أنبوب مياه عذبة من الكويت إلى العراق . 2003 م

دينار إضافي 2003 م أقر مجلس األمة مبلغ وقدرة500 مليون   3 / 31
للحكومة ملواجهة تطورات حرب حترير العراق  . 

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

يدلي   2003 م ملن    كويتي  دينار  مليون  يرصد  الوزراء  مجلس   4/16
مبعلومات عن أسرى الكويت في العراق  . 

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

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

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

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

برميل 670  مليون مكعب يومياًـ  . 

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

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

يكون احلد األعلى ملبلغ التعويض 25 ألف دينار  . 

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

الرقم 103 على املستوى الدولي .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األمير يؤدي اليمني أمام املجلس أميرا للبالد . 

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

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

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

ومنتخب البرازيل وذلك في 10/7.

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

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

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

في 2007 م وذلك  الرياضي  اإلحتراف  قانون  على  يوافق  األمة  مجلس 
2007/2/20م . 

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

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

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

في 2007 م السالم  صباح  سالم  الشيخ  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل 
2007/10/8م . 

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

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

املوظفني 2008م رواتب  زيادة  عن  يعلن  الشمالي  مصطفى  املالية  وزير 
الكويتيني 120 دينار و50 دينار للوافدين .

وفاة وزير التربية والنائب األسبق الدكتور أحمد الربعي .2008م
مجلس الوزراء يلغي قانون التجمعات .2008م
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الصباح 2008م السالم  العبد اهلل  الشيخ سعد  الوالد  األمير  وفاة سمو 
بتاريخ 2008/5/13م واعالن احلداد لثالثة أيام .

الكويت تشهد انتخابات مجلس األمة بنظام اخلمس دوائر.2008م

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

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

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

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

2009م

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

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

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

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

الساعة السادسة من صباح اليوم التالي . 

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

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

2009/12/17م .
افتتاح مطار سعد العبد اهلل وتدشني اخلطوط الوطنية. 2009م

أكادميية 2009م النسائية في  الشرطة  أول دفعة من ضباط  مت تخريج 
سعد العبد اهلل. 

مجلس الوزراء يقر قانون اإلنقاذ االقتصادي مبرسوم الضرورة.2009م

بانتخابات                          2009م الكويت  تاريخ  في  األولى  للمرة  مرشحات  أربع  فوز 
مجلس األمة. 

سمو األمير يفتتح املطار األميري اجلديد.2009م

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

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

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

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

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

من خالل جميع املنافذ الرسمية .

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

صدر العدد األول من صحيفة الراصد جريدة أسبوعية شاملة. 2010م
احتجبت صحيفة أوان عن الصدور ألسباب اقتصادية .2010م
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حيث 2010م اقتصادية  ألسباب  الصدور  عن  الرؤية  صحيفة  توقفت 
أصدرت 86 عددا فقط.

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

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

نوعها في املنطقة .

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

2011م

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

2012/3/31م .

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

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

من الصندوق الوقفي للتنمية الصحية .

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

احلادثة الغريبة على املجتمع الكويتي .

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

املشروع الذي يتم ألول مرة .

2012م
في  الدولة  موظفي  رواتب  زيادة  املدنية  اخلدمة  ديوان  اعتمد 
القطاعني العام واخلاص حيث أقرت الزيادة بنسبة 25% و %12 

للمتقاعدين  على اجمالي الراتب                   

2012م
عرض  بأضخم   القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  الكويت  دخلت 
لأللعاب النارية وذلك احتفاال بالذكرى الـ50 للمصادقة على الدستور.

جرت أول انتخابات برملانية وفق مرسوم الصوت الواحد.2012م

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

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

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

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

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

سموه وذلك لدوره في دعم اجلهود االنسانية في العالم .

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

وانسانية تهدف الى خير شعوب العالم .

«قناة املجلس» تنطلق رسميا بتاريخ 2مارس  بدورة برامجية 2015م
جديدة على مدار الساعة.
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2015م

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

التفجير لالطمئنان على ابنائه . 

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

حفظه اهلل.

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

منذ سنوات.

2016م

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

مدينة اجلزائر عاصمة اجلمهورية اجلزائرية الشعبية.

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

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

2017م
النظام  لتعديل  مقترح  تقر  البرملانية  التشريعية  الشؤون  جلنة 
دوائر  خمس  بنظام  االنتخابات  جتري  بأن  يقضي  االنتخابي 

وصوتني . 

2017م
مركز الشيخ جابر االحمد الثقافي يفوز بجائزة (ميرت) ألفضل 
االمريكية  آر)  ان  (أي  مجلة  متنحها  التي  العاملية  املشاريع 

املتخصصة في قطاع الهندسة املعمارية . 



٤۲

6 ابريل الكويت تتولى الول مرة منصب مراقب اجلامعة العربية 2018م
لدى االمم املتحدة بجينيف.

2018م

27 ابريل مجلس األمة الكويتي يقر في املداولة االولى اقتراحا 
 ( املبكر  التقاعد   ) التأمينات االجتماعية  تعديل قانون  بقانون 
مينح حق التقاعد االختياري للرجل عند وصولة باخلدمة الى 
30 و25 سنة للمرأة  دون شرط السن .                                                                                                                                               
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وزارات الـدولــة
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وزارة الداخلية
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وزارة الداخلية
أوال: اجلواز االلكتروني

لعام  الكتروني  سفر  جواز  ألفضل  املتميز  االجناز  جائزة  على  الداخلية  وزارة  حصدت 
عقد  والذي  االمنية  الوثائق  بطباعة  اخلاص  السنوي  املؤمتر  في  مشاركتها  2018م خالل 
املتخصصة  الشركات  وكبرى  الدول  من  العديد  وذلك مبشاركة  ببوالندا  وارسو  مدينة  في 
في املستندات والوثائق االمنية وذلك ملا يحملة اجلواز االلكتروني من أحدث املعايير االمنية 

املعمول بها حول العالم ما يجعلة عصيا على التزوير.
ثانيا : جناح طيران الشرطة

مهامه  وزيادة  اجلوية  دورياته  تطوير  مجال  في  نوعية  نقلة  الشرطة  طيران  جناح  شهد 
ليصل  طائراته  اسطول  الى  تكنولوجيا  االحدث  هي  طائرات  اربع  بانضمام  وذلك  االمنية 
عددها الى (8) طائرات والتي من مهامها القيام بالدوريات االمنية في اجواء دولة الكويت 
واملساهمة في اعمال البحث واالنقاذ واخالء املرضى واملتضررين برا وبحرا واملساعدة في 
تنظيم السير ومراقبة خط سير املواكب الرسمية ومساعدة كافة القطاعات االمنية والقيام 
جناح  ادارة  قامت  وقد  لالطفاء  العامة  االدارة  ومساعدة  اخلاص  لالمن  االسناد  بعمليات 
طيران الشرطة خالل 2017م بتنفيذ (460) ساعة طيران منها (323) ساعة طيران و(122) 

مهمة تدريبية .
ثالثا: املخدرات

في اطار جهود وزارة الداخلية ملكافحة آفة املخدرات « طاعون العصر» وضعت خارطة 
طريق تنطلق من محورين اساسيني االول مكافحة املخدرات عبر جتفيف منابعها ومطارة 
املهربني والتجار واملروجني وحماية امن املجتمع عبر وضع استراتيجية جنائية وامنية وفق 
منهج علمي رصني للمكافحة واحلد من انتشارها وخفض العرض و الطلب على املخدرات 
من خالل التحصني الوقائي لكافة افراد املجتمع حتى اليقعوا في دائرة جتريب املخدرات او 

املؤثرات العقلية .
وقد اسفرت تلك االستراتيجيات عن حتريرعدد ( 1471) قضية وضبط عدد(1944) منهم 
خالل 2017م كما مت ضبط ما يقارب طن من املواد املخدرة وعدد ( 2مليون ونصف حبة ) 
من املؤثرات العقلية اال انه ولألسف فقد توفى نتيجة اجلرعة الزائدة في الربع االول من 
عام 2018م ما يزيد عن 30 شخص , وقد اطلقت وزارة الداخلية حملة وطنية للوقاية من 
املخدرات وحماية شباب الوطن باعتبار ان هذا الهدف في مقدمة اولويات املؤسسة االمنية 
حيث مت وضع استراتيجية عمل على عدة محاور ملواجة آفة املخدرات وطاعون العصر حيث 
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عقدت عدة اجتماعات مع كافة قطاعات الدولة اليجاد آليات جديدة معتمدة على التعاون 
الفعال بوزارة الداخلية ووزارات ومؤسسات الدولة واملجتمع املدني .

 رابعا: احلوادث املرورية
وزارة  اتخذت  الروتني  على  والقضاء  االجراءات  من  واملقيمني  املواطنني  ملعاناة  وتخفيفا 
العام  الى قطاع االمن  للتحقيقات  العامة  بتفويض من االدارة  العملية  الداخلية االجراءات 
وذلك بتفعيل املادة ( 41/2- 41/5 ) من قانون املرور اخلاصة بأمر الصلح في احلوادث 
املرورية البسيطة وذلك لتبسيط االجراءات وتقليل اجلهد املبذول ما ادى الى تقليل الدورة 
املستدمية من سنة ونصف الى عدة ساعات وانعكس بصورة ايجابية على الوضع املروري 

وتوفير الوقت واجلهد ورفع االعباء عن اطراف احلادث .
خامسا: كاميرات الضبط املروري

 حتقيقا للضبط املروري ورفع مستوى السالمة املرورية على الطرق في كافة انحاء البالد 
الداخلية اسطول كاميراتها ب (100) كاميرا جديدة هي االحدث تكنولوجيا  عززت وزارة 
حيث تعمل على مراقبة الطرق على مدار الساعة والبث املباشر الى االدارة العامة للمرور 

للحد من املخالفات املرورية والعمل على ردع املستهترين .
سادسا: كاميرات الدوريات الذكية

من منطلق مواكبة التقنيات احلديثة زودت وزارة الداخلية دورياتها الذكية بكاميرات 
جديدة وذلك لتوثيق عمل الدوريات عن استيقافها أي شخص حلفظ حقوق كل من 
املواطن ورجل االمن وقد مت تركيب (700) كاميرا لـ (700) دورية وجار تعميم املشروع 

على جميع الدوريات الذكية .
سابعا: اخلدمات االلكترونية

حرصت وزارة الداخلية على مواصلة تطوير خدماتها االلكترونية مبا يتالءم مع التطورات 
التكنولوجية احلديثة لذلك قامت باالنتهاء من تطوير املرحلة الثانية من تطبيقها االلكتروني 
اخلدمات  من  العديد  اضافة  خالل  من   (moi-kuwait)  ( الكويت  الداخلية  وزارة   )
السرية  على  احلفاظ  اهمية  االعتبار  بعني  اخذت  وقد  املستخدم  تهم  التي  االلكترونية 

وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمني قبل اطالقه للجمهور .
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الحرس الوطني
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الحرس الوطني

2017 اليوبيل الذهبي للحرس الوطني .. وإشادة القيادة السياسية
السياسية للحرس  القيادة  , وتولي  الوطني مبرور50 عاما على تأسيسه  احتفل احلرس 
الوطني ورجاله كل الدعم واالهتمام وتشيد بدوره دائما , ولعل أبلغ دليل هو إشادة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى باحلرس الوطني عندما قال « كان والزال احلرس الوطني 
اثبتم  ولقد   , البالد  في  االخرى  والعسكرية  االمنية  للقوات  وسندا  عضيدا  تأسيسه  منذ 
له نفسه  بكل حزم ملن تسول  التصدي  املسؤولية في  أنكم دوما على قدر  وابنائي  اخواني 
املساس بأمن الوطن واحملافظة على املنشآت احليوية» وقد عبر كذلك سموه عن خالص 
التقدير جلهود القيادة الكرمية للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
رئيس احلرس الوطني, ومعالي الشيخ مشعل االحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس 
الوطني وعطاءهم غير احملدود الذي انتج عنه رفع كفاءة منتسبي احلرس الوطني وتعزيز 

قدراتهم , مع التطور الشامل الذي نال احلرس الوطني ووحداته على كافة األصعدة.
إسناد اجهزة الدولة

مميز  منوذج  الدولة  أجهزة  ومساندة  املدني  املجتمع  خدمة  في  الوطني  احلرس  جتربة 
يحتذى به,, حيث يسعى احلرس الوطني إلى حتقيق شراكة فعلية مع مكونات املجتمع سواء 
القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني والتعاون معها حتى تتحقق 
األهداف املنشودة للدولة في الرفعة واالزدهار وقد قام احلرس الوطني بعقد اجتماع تنسيقي 
مع وزارتي الدفاع والداخلية في مركز العمليات بالرئاسة العامة للحرس الوطني لبحث سبل 
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التعاون والتنسيق املشترك ملواجهة االوضاع والظروف الطارئة في املنطقة, ألهمية عقد هذه 
االجتماعات التنسيقية التي تسهم في توحيد اجلهود وتسهيل آلية العمل والتعاون املشترك 
وتبادل اخلبرات والتعرف على واجبات القطاعات العسكرية ودور كل منها في منظومة الدفاع 
واألمن, وتساعد أيضا في الوقوف على آخر التطورات واملستجدات باملنطقة والتعرف على 
استعدادات القطاعات العسكرية وخطط الطوارئ التي يتم إعدادها بشكل دوري وتطبيقها 
مت  كما  القتالية,  والكفاءة  اجلاهزية  مستوى  رفع  بهدف  املشتركة,  الدورية  التمارين  عبر 
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتعزيز التنسيق والتعاون وتقدمي اإلسناد األمني من 
جانب احلرس الوطني في مجاالت تأمني بعض املواقع احليوية. ويعمل احلرس الوطني على 
زيادة العمل والتعاون مع وزارة الصحة لصقل خبرات العناصر الطبية والفنية داخل عياداته 
ومراكزه الطبية , فضال عن توسيع املشاركة املجتمعية بتسخير قدرات وإمكانات احلرس 
الوطني في مساندة وزارة الصحة بتحقيق أهدافها النبيلة عبر تقدمي أفضل خدمات صحية 
للمجتمع والكشف املبكر عن األمراض كما يتم العمل على توقيع مذكرة تفاهم بني احلرس 
الوطني ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل بهدف تطوير وتفعيل قنوات التعاون بني اجلهتني 
ارتقاء  في  تسهم  مشتركة  وبرامج  خطط  وتنفيذ  والدراسات  واملعلومات  اخلبرات  وتبادل 
لإلطفاء  العامة  اإلدارة  مع  املوقع  التعاون  بروتوكول  بتفعيل  الوطني  احلرس  وقام  املجتمع 
لرفع الكفاءة واجلهوزية حلماية األرواح واملمتلكات وتطوير االتصاالت في حاالت احلوادث 
والكوارث بني اإلطفاء واحلرس الوطني يتم التعاون التوعوي من خالل انتاج مجموعة من 
الفيديوهات التوعوية عن األمن والسالمة كما قام وفد من احلرس الوطني برئاسة سعادة 
وكيل احلرس الوطني بزيارة إلى مشروع جسر الشيخ جابر األحمد وااللتقاء مع مسؤولني 

< زيارة وزيرة العمل والشؤون االجتماعية
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في هيئة الطرق والنقل البري إلنشاء منظومة للدفاع الكيماوي والرصد اإلشعاعي في اجلزر 
الصناعية التابعة للجسر.

التعاون احمللي واإلقليمي والدولي
في إطار خططه التطويرية املنبثقة من الوثيقة االستراتيجية 2020 (األمن أوال) , وإلى 
جسور  الوطني  احلرس  ميد  الدولة  في  والعسكرية  األمنية  املؤسسات  مع  التعاون  جانب 
اكتساب  سبيل  في  العالم  حول  واألمنية  العسكرية  واألكادمييات  املؤسسات  مع  التعاون 
كرمية  بتوجيهات  الوطني  احلرس  كفاءة ضباط  في صقل  تسهم  جديدة  وخبرات  جتارب 
من القيادة العليا للحرس الوطني. وفي هذا الشأن منحت احلكومة الفرنسية سعادة وكيل 
احلرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وسام جوقة الشرف وهو 
أعلى األوسمة الفرنسية مكانة نظير اخلدمات البارزة واإلسهامات التي قدمها في السلك 
العسكري وتوطيد العالقات بني البلدين, وحظى اإلجناز بإشادة وتهنئة من القيادة السياسية 
في الدولة , كما منحت منظمة احلماية املدنية سعادة الوكيل وسام الفارس الدولي عرفانا 
باخلدمات واملساندة التي يقدمها احلرس الوطني لإلدارة العامة لإلطفاء وفي إطار سعيه 
لتعزيز التعاون الدولي تقدم احلرس الوطني بطلب االنضمام إلى عضوية املنظمة األورو- 
متوسطية لقوات الشرطة والدرك, ونال الطلب دعم الكثير من الدول الصديقة مثل إسبانيا 
والبرتغال وفرنسا وتركيا خالل عدة جوالت قام بها وفد من احلرس الوطني برئاسة سعادة 
الدفاع  تسلم مركز  الوطني  بتميز احلرس  واعترافا  الدول  تلك  إلى  الوطني  وكيل احلرس 
الكيماوي والرصد اإلشعاعي في احلرس الوطني شهادة التميز من شركة ساب انترناشيونال 

< معالي نائب رئيس احلرس الوطني مستقبال وكيل الصحة
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األولى  الوطني  في احلرس  واإلشعاعي  الكيماوي  الرصد  منظومة  أن  باعتبار   , السويدية 
الرصد  لالرتقاء مبنظومة  الدقيقة  واألجهزة  املعدات  أحدث  يضم  املركز  كون  نوعها,  من 
التخصص مثل وزارتي  الدولة ذات الصلة في  الكيماوي اإلشعاعي ويقوم مبساندة أجهزة 
الدفاع والداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت وغيرها 
من مؤسسات الدولة من خالل القيام بدوريات استطالع كشف اشعاعي كيماوي على مناطق 
مختارة من الدولة وتسجيل القراءات مبعدالت التلوث , ومكافحة التسرب اإلشعاعي وعمل 
احلرس الوطني على مد جسور التعاون مع أفضل األكادمييات العسكرية حول العالم الكتساب 
خبرات جديدة مثل أكادميية ساندهيرست العسكرية البريطانية التي تعاونت في تنظيم دورة 
التي يدرس  الشقيقة  اإلمارات  دولة  للطيران في  وأكادميية هورايزون  القائد,  سيكولوجية 
املختلفة  اللغات  تعلم  بأهمية  منه  وإميانا  الطيارين  الوطني  فيها عدد من ضباط احلرس 
الفرنسية,  السفارة  مع   (22 (قدرات  الدولي  اللغات  برنامج  بتفعيل  الوطني  احلرس  قام 
الدولية مبا  اللغات  في مجال  الوطني  لتأهيل مجموعة من ضباط احلرس  يهدف  والذي 
يخدم استراتيجية االنفتاح والتوسع التي يتبناها احلرس الوطني ومد احلرس الوطني سبل 
التعاون مع الكثير من املؤسسات العسكرية حيث بحث التعاون العسكري مع قوات الدرك 
التركية في مجال  الدرك  اتفاقية مع قوات  , ووقع  لتبادل اخلبرات بني اجلانبني  األردني 
التعليم والتدريب. وشارك احلرس الوطني في االجتماع الثاني عشر للجنة التوجيه الكويتية 
البريطانية الذي عقد بإشراف من وزارة اخلارجية الكويتية ومبشاركة من اجليش الكويتي 
وجهات حكومية عدة في العاصمة البريطانية لندن وقد بحث الوفد مع قادة من وزارة الدفاع 

< تخرج دورة سيكلوجية القائد بالتعاوم مع اكادميية ساند هيرست



٥٥

البريطانية أوجه التنسيق والتعاون املشترك في مجال التدريب وتبادل املعلومات واخلبرات 
مبا يعود بالنفع على احلرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية.

الدور املجتمعي

املشاريع  من  الكثير  بتنفيذ  الوطني  احلرس  قام  به  املنوط  املجتمعي  الدور  إطار  في 
واإلجنازات, حيث قام بافتتاح جناح العائالت في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي 
لألطفال بعد تكفله بإعادة ترميمه وجتهيزه لتخفيف املعاناة عن األطفال املرضى خالل تلقيهم 
العالج وهم محاطون بعائالتهم ومحبيهم وبالدعم األسري من خالل التجهيز املكان املناسب 

< جانب من توقيع اتفاقية التفاهم مع الدرك التركي 
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النتظار األسر وجتهيز ركن خاص لألطفاةل ةة  كما أقام احلرس الوطني دورة جديدة من 
مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» حتت شعار «منقذ في كل بيت» لتواصل جناحها عاما تلو 
اآلخر وباتت حتظى باهتمام شباب الكويت وتشهد إقباال ملحوظا لتأهيل الشباب الكويتي 
لسوق العمل من خالل إقامة دورات فنية متخصصة لهم , وفي بالدورة األخيرة قام فريق 
القوى البشرية في مجمع 360 وكلية العلوم االدارية بجامعة الكويت بتسجيل 500 متدرب 
واشتملت مبادرة « منقذ في كل بيت» على محاضرات في 5 مجاالت هي: اإلسعافات االولية, 
واإلنقاذ في حمام السباحة, ومتديدات الكهرباء, وميكانيكا السيارات, والوقاية من احلرائق 
ومساعدتهم  تأهيلهم  ليتم  العزيزة  الهمم  ذوي  فئة  من  مشاركا   16 بالدورة  التحق  كما   ,
وخارج  داخل  الدم  في  للتبرع  حمالت  كذلك  الوطني  احلرس  ونظم  العملية.  حياتهم  في 
أسوار احلرس الوطني لدعم املخزون االستراتيجي لبنك الدم وحمالت للتوعية والفحوصات 
وعدد  األمة  ومجلس   , الدولي  الكويت  مطار  مثل  الدولة  مؤسسات  من  عدد  في  الطبية 
الوطني على دعم  التجارية وعمل احلرس  واملجمعات  واملؤسسات احلكومية  الوزارات  من 
مؤسسات الدولة في حمالتها التوعوية التي تستهدف محاربة اآلفات املجتمعية كاملخدرات 
والتطرف (مشروع حتصني مع وزارة األوقاف, التعاون مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ولم  لإلطفاء.  العامة  لإلدارة  التوعوية  احلمالت  في  واملساهمة  املخدرات),  مكافحة  في 
ينسى احلرس الوطني فئة ذوي الهمم حيث تعاون مع نادي الصم الكويتي لتأكيد االهتمام 
التعامل معها  الفئة من خالل عقد دورات لإلشارة ملنتسبي احلرس الوطني لتسهيل  بتلك 
في مواقع املسؤولية, واصدار مجموعة من الكتيبات التعليمية التي توضح وتعلم لغة اإلشارة 

والفيديوهات املوجهة إليها, وشارك في معرض املشروع الكويتي لذوي الهمم.



٥۷

وزارة العدل 
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وزارة العدل
القيد اآللي للدعاوى القضائية وتوزيعها على الدوائر في محكمة األسرة الكلية

على  وتوزيعها  القضايا  عملية حتديد  في  الكاملني  والتجرد  احليادية  النظام  هذا  أتاح 
تقنيات  استخدام  بعد  وذلك  لها  اليدوي  التحديد  عملية  أنهى  أن  بعد  القضائية  الدوائر 

حديثة عبر أجهزة احلاسب اآللي حتول دون تدخل العنصر البشري في هذا األمر.
مراكز خدمة املواطن .. ورؤى االنتشار اجلغرافي

حرصا من وزارة العدل على تسهيل وتيسير اجراءات املراجعني وضمن الرؤى االستراتيجية 
للتوسع واالنتشار اجلغرافي املدروس, افتتحت الوزارة مراكز جديدة خلدمة املواطن لتوفير 
الوقت واجلهد على املراجعني ومن بني هذه املراكز, مركز خدمة املواطن في منطقة العارضية 
الصناعية والذي مت افتتاحه في شهر يوليو من عام 2017 , ومركز خدمة مجمع األفنيوز 

والذي مت افتتاحه في شهر أكتوبر من عام 2017.
مركز رؤية احملضونني

افتتاح مركز رؤية احملضونني في منطقة الصليبخات مبا يهيئ أجواء مالئمة ويوفر  مت 
الطمأنينة والسكينة ألطراف األسرة كافة حيث يعمل هذا املركز جنبا إلى جنب مع مركز 

رؤية احملضونني في منطقة الزهراء في محافظة حولي.
التسجيل العقاري والتوثيق ....محطات لإلجناز

شهادات  اعتماد  يخص  فيما  الكويت  بلدية  و  العدل  وزارة  بني  اآللي  الربط  تفعيل  مت 
عن  واالستغناء  املعامالت  إجراءات  في  للسير  آليا  إليها  الواردة  البلدية  وكتب  األوصاف 
بالتسجيل  اخلاصة  اإللكترونية  اخلدمات  من  حزمة  الوزارة  وأطلقت  الورقية  املراسالت 
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العقاري والتوثيق من خالل بوابة العدل اإللكترونية منها: (خدمة االستعالم عن معاملة لدى 
إدارة التسجيل العقاري - طلب اصدار شهادة عقارية- االستعالم عن حالة وثيقة واالستعالم 

عن حالة عقار- خدمة البورصة العقارية ) .
الرهن  عقود  لتوثيق  الكويتي  األهلي  البنك  في  العقاري  لالئتمان  مكتب  افتتاح  كما مت   
لشئون  العامة  الهيئة  في  العقارية  الشهادات  مكتب إلصدار  افتتاح  وكذلك مت   , والشطب 

القصر.
مجمعا محاكم الفروانية واجلهراء اجلديدان يحصدان جائزة ( ميد )

< مبنى محكمة الفروانية
حصلت دولة الكويت ممثلة في الديوان األميري بجائزة مجلة « ميد» للريادة في البناء 
وجودة املشاريع وذلك عن مشروع مجمعي محاكم الفروانية اجلديد, ومحاكم اجلهراء اجلديد 
كما فاز املشروع بجائزة ( املشروع العام للبناء لعام 2017 ) , وأيضا بلقب ( مشروع التراث 
احلضاري لعام 2017 ) وذلك في فعالية القمة السنوية لدليل ميد العاملي للريادة في البناء 
وجودة املشاريع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحضور نخبة من قادة البناء والتعمير 

حول العالم في حفل رسمي أقيم في إمارة دبي خالل شهر مايو من عام 2017 .
افتتاح مكاتب حدودية ملنع السفر

مت افتتاح مكاتب ملنع السفر في املراكز احلدودية في منفذي النويصيب والساملي احلدوديني 
وذلك لتيسير سداد املبالغ املالية احملكوم بها على املدينني حيث مت افتتاح مكتبي منع السفر 

مبنفذ النويصيب احلدودي ومنفذ الساملي احلدودي خالل شهر أغسطس 2017 .
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احملفوظات املركزية .. رؤية متطورة حلفظ امللفات

مت افتتاح مبنى إدارة احملفوظات املركزية اجلديد في منطقة العارضية الصناعية حلفظ 
امللفات واعتماد أفضل سبل احلفاظ عليها عبر ترميمها وتأمينها وتوفير اشتراطات الوقاية 
داخليا  بالكاميرات  املراقبة  نظام  توفير  عن  فضال   , تام  أمان  في  لتصبح  لها  والسالمة 
وخارجيا , كما مت نقل محفوظات مخازن منطقتي الشويخ والدوحة إلى مبنى اإلدارة اجلديد 
في منطقة العارضية الصناعية , وأيضا اعتماد آلية إدخال جميع امللفات واألوراق القضائية 

في نظام (اإلمج) ليتم أرشفتها إلكترونيا .

محرر أون الين
مت إضافة خدمة محرر اون الين في املوقع االلكتروني تسهيال على املراجعني واختصار 
الوقت واجلهد بحيث يتم اختيار مكان استالم الوكالة ونوع الوكالة املراد إصدارها عن طريق 

املوقع اإللكتروني ويتم التوجه للمكان املختار الستالمها بعد التصديق عليها .

التطور في اخلدمات اإللكترونية
(www.moj.gov.kw) أوال : - بوابة العدل اإللكترونية

انطالق بوابة العدل اإللكترونية في حلتها اجلديدة واملطورة بتقنيات متقدمة في مجال 
بإمكانية  البحث املتطور, باإلضافة إلى مالءمتها ألحجام أجهزه احلاسب اآللي وتزويدها 
اخلريطة التفاعلية اخلاصة بجميع مقرات ومباني الوزارة , وتضم بوابة العدل االلكترونية 
املطورة أكثر من 257 خدمة إلكترونية ومعلوماتية منها 210 خدمة معلوماتية و47 خدمه 
إلكترونية تيسر اخلدمات اخلاصة مبراجعي الوزارة واإلجراءات املطلوبة إلجراء املعامالت 
في الوزارة, ومن أبرز اخلدمات اإللكترونية التي تقدمها البوابة دفع النفقات وااليجارات 
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والغرامات والرسوم القضائية ورسوم أتعاب اخلبرة واحملرر أون الين واالستعالم القضائي 
, ورفع صحف الدعوى االلكترونية بواسطة مكاتب احملامني , باإلضافة الى خدمة رفع أمر 

األداء من خالل مكاتب احملامني والشركات .
ثانيا : الربط اآللي مع األنظمة اإللكترونية جلهات اخرى

من منطلق رؤية وتوجه احلكومة نحو مفهوم احلكومة اإللكترونية مت الربط إلكترونيا مع 
عدد من اجلهات احلكومية وبعض أنظمتها ومنها على سبيل املثال ال احلصر: وزارة املالية 
التجارة  ووزارة   , العقار  أوصاف  بيانات  فيما يخص  الكويت  وبلدية   , امللكية»  نزع  إدارة   »
والصناعة فيما يخص عقود(تأسيس الشركات ذات مسئولية محدودة , الشخص الواحد , 
تضامنية , توصية بسيطة), وبنك االئتمان وذلك فيما يخص ( إصدار الوكاالت , الشهادة 
العقارية , صورة عقد الزواج , احلالة االجتماعية, ووزارة االعالم فيما يخص بيانات الوثيقة 
املفقودة , ووزارة الداخلية فيما يخص ( إجراءات التنفيذ اجلزائي , حتصيل الغرامات , 
إعالن باحلكم الغيابي, أمر احلبس واإلفراج , عمل إقرار وتعهد , أوامر الضبط واإلحضار 

ورفعها, أوامر منع السفر ورفعها ) .
SMS ثالثا : خدمة الرسائل النصية القصيرة الـ

مت توفير خدمة الرسائل النصية القصيرة للمراجعني في جميع املعامالت التي يتم التعامل 
بها في جميع قطاعات وزارة العدل حيث يتم إرسال رسالة نصية بنوع املعاملة للمشتركني 
بعض  النصية اجلديدة عن  الرسائل  من  إطالق مجموعة  كما مت   , املجانية  بهذه اخلدمة 
اخلدمات املوجودة في الوزارة خالل عام 2017 ومنها خدمة إرسال كود تفعيل االستعالم 
الشخصي ملستخدمي االستعالم عن طريق بوابة العدل االلكترونية , وخدمة اخطار بتسجيل 

طلب في نيابة التنفيذ اجلنائي واخطار بنتيجة الطلب عند االنتهاء منه.
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وزارة المالية 
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وزارة المالية

اإلجنازات والفعاليات اخلاصة بوزارة املالية
 معرض امللتقى الكويتي املالي 2017/4/5.-
معرض البرنامج االرشادي لتحديد التخصص وفرص العمل 2017/4/26-23.-
املشروع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصة احلادي عشر 2018/2/22.-
معرض امللتقى الكويتي االماراتي 2017/12/30-26.-
املالية - السنة  تنفيذها  مت  التي  السنوية  التدريب  خطة  برامج  عدد  اجمالي  بلغ 

2018/2017 (84) برنامج وقد شارك منها (1816) متدرب من موظفي وزارة املالية.
شارك (152) موظف من العاملني بوزارة املالية في (72) من البرامج احمللية التي تعقدها -

للتخطيط  العربي  الكويت مثل ديوان اخلدمة املدنية واملعهد  جهات تدريبية في دولة 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات وصندوق النقد الدولي وديوان احملاسبة.

 بلغ اجمالي عدد برامج خطة القطاع املالي (70) برنامج, حيث شارك فيها (1692) -
امللحقة  والهيئات  احلكومية  اجلهات  في  املالية  الوظيفة  في  العاملني  من  موظف 

واملؤسسات املستقلة.
إطالق البوابة الداخلية لوزارة املالية.-
 إطالق جائزة التميز املرحلة األولى - جمع املبادرات.-
 اإلضافات اجلديدة على نظام املراسالت والتوقيع االلكتروني:-

.(القرارات اإلدارية) إضافة نوع وثيقة 
.إضافة العديد من التحسينات على النظام 
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برعاية كرمية من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح -
مت تكرمي وزارة املالية بعد فوزها باملركز الثاني بجائزة الكويت للمحتوى االلكتروني 

عام 2017.
االعداد واملشاركة جلناح دولة الكويت مبعرض جايتكس شهر أكتوبر 2017 والذي -

القى صدى طيب ملشاركة وزارة املالية.
إطالق office 365 على مستوى الوزارة.-
إطالق جتريبي لنظام بصمة احلضور واالنصراف باألجهزة الذكية.-
تغطية خدمة الشبكة الالسلكية على جميع مداخل اإلدارات في وزارة املالية لتشغيل -

نظام بصمة احلضور واالنصراف لألجهزة الذكية.
الثاني بجائزة الكويت باحملتوى - تكرمي صاحب السمو لوزارة املالية لفوزها باملركز 

االلكتروني.
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وزارة اإلعالم 
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وزارة االعالم
قطاع األخبار والبرامج السياسية

 ادارة التنسيق واملتابعة
تقوم مراقبة الرصد بادارة التنسيق واملتابعة مبراقبة القنوات الفضائية االخبارية -

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

العاجلة والهامة على مدار الساعة .
عملت املراقبة على ابراز االحداث والفعاليات واالنشطة احمللية خالل 2018/2017-

من بينها االعياد الوطنية واستضافة الكويت لبطولة كاس اخلليج الـ 23 في ديسمبر 
العراق في  اعمار  اعادة  2017 ومؤمتر  مايو  البلدي في  املجلس  وانتخابات   2017

فبراير 2018 واملتلقى االعالمي العربي في ابريل 2018.
عدد االخبار واملواد الفيلمية والنصوص التى مت التعامل معها في املوقع االلكتروني  -

وحسابات قطاع االخبار والبرامج السياسة في مواقع التواصل االجتماعي الفترة من 
2017/4/1 الى 2018/4/30

سنة6 اشهرشهراالفترة االخبارية

850516010200املوقع االلكتروني
45027005400مواد مت رفعها في موقع يوتيوب

65039007800حساب تويتر االخبار
18010802160انستغرام االخبار
21012602520البريد االلكتروني

23401428028440املجموع
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إدارة التشغيل والتغطيات والتقارير اإلخبارية واالتصال الفضائي
قامت اإلدارة في هذا العام بتغطية الكثير من املؤمترات والقمم العربية والزيارات -

والوثائقية  اإلخبارية  البرامج  العديد من  وقد مت عمل  البالد  أمير  لسمو  اخلاصة 
والتي تهدف إلى توجيه رسالة أو مضمون يعبر به البرنامج منها : ( تغطية القمة 
االعالمي  امللتقي  تغطية   - إلى عمان  األمير  زيارة سمو  تغطية   - باالردن  العربية 
الرئيس  ومغادرة  واستقبال  وصول  تغطية   - اجلنادرية  مهرجان  تغطية   - العربي 
املصري - تغطية وصول واستقبال الرئيس التركي - تغطية القمة الكويتية األمريكية 
- تغطية كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في األمم املتحدة - تغطية زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الى تركيا - تغطية كاس اخلليج - تغطية وضع حجر األساس ملطار 

الكويت الدولي اجلديد) .
عمل برامج أسبوعية ويومية وهي :( نيو كويت عربي/ اجنليزي - مانشيت اقتصادي -

- مانشيت الصحافة - شارع السور - إجنازات- مراسلون - كويت التنمية - نيو 
كويت - الكويت اليوم) .

عمل برامج خاصة ووثائقية على مدار عدة أشهر منها : ( برنامج صباح املجد - -
برنامج 26 فبراير حترير وطن - برنامج لقاء خاص مع رئيس كرواتيا- برنامج الكويت 
وتركيا عالقات راسخه- برنامج مجلس التعاون اخلليجي حتديات وتطلعات- برنامج 
اليوم العاملي للعمل االنساني- برنامج وداعا ابا عدنان- برنامج وطني النهار- برنامج 
سفراء االنسانية- برنامج لقاء خاص مع وزير خارجية السودان- برنامج نحو شراكة 
كويتية أمريكية- برنامج اطفال حتت االحتالل- برنامج العيد الوطني العماني -47
برنامج قصة وثيقة- برنامج احداث العام الدولية- برنامج البحرين مملكة العطاء- 
العيد  برنامج  برنامج دوحة اخلير-  برنامج خليجنا واحد-  القدس-  تبقى  برنامج 

الوطني االماراتي- برنامج لقاء االشقاء على أرض االخاء) .
 وحتديثه وتطويره   300 استوديو  وتطوير  حتديث  على  العمل  جاري 

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

 كاميرات اجلوية  األرصاد  نظام  اجل  من  املمارسات  من  العديد  طرح 
محمولة, أجهزة خاصة للمهمات الرسمية والربط بني االستوديو وباقي 
األمير  سمو  ديوان  مع  االخباري  املركز  بني  الربط   + املعنية  االقسام 
وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة املواصالت.
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إدارة االخبار والبرامج السياسية اإلذاعية
إدارة األخبار والبرامج السياسية اإلذاعية بإجنازات عديدة خالل عام - لقد قامت 

2017 والنصف األول من عام 2018 من خالل القيام بدورها الرئيسي في تقدمي 
االخبار احمللية والعربية والدولية ملستمعي إذاعة الكويت عبر نشراتها الرئيسية التي 
تبلغ خمس نشرات وهي كالتالي: (نشرة السادسة صباحا - نشرة الثامنة صباحا- 

نشرة الواحدة ظهرا- نشرة الثامنة مساء- نشرة الثانية عشر منتصف الليل) .
البرامج - إلى  إضافة  الساعة  مدار  على  تأتي  التي  اإلخبارية  برامجها  عبر  وكذلك 

السياسية املختلفة وهي مفصلة كالتالي: (برنامج محطات إخبارية- برنامج جولة 
في  قضايا  برنامج  وتعليق-  حدث  برنامج  الصباحية-  اجلولة  برنامج   - إخبارية 
يبث  اسبوعي  برنامج  وهو  برملانية  قضايا   - املسائية  اجلولة  برنامج   - الصحافة 
كل ثالثاء- صروح وإجناز وهو برنامج اسبوعي يبث كل اربعاء - برنامج مؤشرات 
وهو  املستقبل  كويت  برنامج   - االقتصادية  النشرة   - يومي  اقتصادي)   ) وأسواق 

برنامج اسبوعي يبث كل أربعاء) .
وتقوم إدارة االخبار والبرامج السياسية اإلذاعية عبر هذه املواجيز والنشرات والبرامج -

السياسية بتناول كافة االخبار احمللية والعربية والدولية من خالل التحليل واحلوار 
ابرز  تغطية  إلى  العالم إضافة  انحاء  السياسيني في مختلف  نخبة من اخلبراء  مع 

االحداث السياسية عبر مراسلي إذاعة الكويت املنتشرين في أهم عواصم العالم.
قامت إدارة االخبار والبرامج السياسية اإلذاعية خالل عام 2017 بتغطية العديد من -

االحداث احمللية والعربية والدولية ومن أبرزها:
2017 تغطية ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير خالل شهر فبراير عام

والتركيز على االبعاد الوطنية لهاتني املناسبتني.
.تغطية خاصة لذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في شهر أغسطس
.تغطية اعمال مجلس األمة
 تغطية أعمال مجلس الوزراء واالجتماع األسبوعي والفعاليات اخلاصة

بالوزارات واجلهات احلكومية املختلفة.
.تغطية العديد من القضايا الدولية وأبرزها األوضاع في العراق وسوريا واليمن
 قامت اإلدارة بتقدمي عدد من الدورات التدريبية ملنتسبيها من احملررين

واملعدين.
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ادارة االخبار والبرامج السياسية االجنبية

النشرات الرئيسية التلفزيونية:
أوال: مت استحداث نشرة رئيسية تلفزيونية الساعة الواحدة ظهرا حتتوي على:

أخبار محلية وتقارير تشمل على أبرز األحداث .  -
أخبار دولية وتقارير ميدانية وتقارير انفوجرافيك.  -

تغطيات من قبل مراسلني اإلدارة للفعاليات داخل الكويت ( ثقافية - فنية).  -
تغطيات لفعاليات املؤسسات احلكومية من قبل مراسلني اإلدارة.  -

تقارير اقتصادية ورياضية.  -
نشرة جوية مع مذيع داخل االستديو.  -

مكاملات هاتفية مباشرة.  -
ثانيا: تطوير نشرة السابعة مساءا الرئيسية :

إضافة تقارير االنفوجرافيك املدعمة باجلداول واحلقائق االخبارية.  -
تغطيات من قبل مراسلني اإلدارة للفعاليات داخل الكويت ( ثقافية - فنية).  -

تغطيات لفعاليات املؤسسات احلكومية من قبل مراسلني اإلدارة.  -
إضافة مكاملات هاتفية مباشرة.  -

ثالثا: تفعيل دور املراسلني في التغطيات من خالل:
النشرات - في  بالتقارير  واالستعانة  األحداث  كافة  لتغطية  والسعي  اجلهود  تكثيف 

والبرامج التلفزيونية واإلذاعية.
التواصل مع سفارات الدول في الكويت وعمل اللقاءات مع السفراء في املناسبات -

اخلاصة كاألعياد الوطنية وحضور الفعاليات التي تقيمها السفارات.
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النشرات واملواجيز اإلذاعية
القضايا - مختلف  على  الضوء  وتسليط  اإلذاعية  النشرات  في  التقارير  استحداث 

احمللية ذات البعد العاملي.
تفعيل االتصاالت الهاتفية املباشرة مع املراسلني في مختلف القضايا وابرازها مبا -

يخدم الدور واخلطاب اإلعالمي الكويتي الرسمي.
لتسليط - اإلعالم  وزارة  قبل  من  الزيارة)  فترة  (طيلة  املوفد  املراسل  مع  التواصل 

الضوء على زيارة حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه إلى جمهورية 
الصني الشعبية وابراز أهمية هذه الزيارة في اجناز مشروع مدينة احلرير وحتويل 
دولة الكويت إلى مركز جتارة عاملي وهو ما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب السمو 

أمير البالد.
عمل تقارير إذاعية حول مبنى الركاب اجلديد منذ افتتاحه رسميا وحتى بدأ تدشني - 

أولى الرحالت التي انطلقت منه.
 تغطية مباشرة للقمة اخلليجية ومؤمتر إعادة إعمار العراق ومؤمتر الطفل الفلسطيني

مت استضافة عدد من الضيوف وعمل برنامج مباشر .- 
اعداد التقارير التي تسلط الضوء على هذه املؤمترات.- 
عمل برامج تسجيلية تخص هذه املؤمترات.- 

تسليط الضوء على دور الكويت في مواجهة اإلرهاب والتطرف.
التغطيات اإلخبارية التي تسلط الضوء على تعاون دولة الكويت االقليمي والتزام دولة - 

الكويت باالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي حتارب جميع اشكال العنف واالرهاب.
جهود دولة الكويت في مكافحه اإلرهاب واجلرائم االلكترونية من خالل مؤسسات - 

الدولة وأجهزتها في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد جميع دول العالم.
املتحدة -  األمم  في  الدائمة  الكويت  بعثة  بتصريحات  اخلاصة  اإلخبارية  التغطيات 

حول التصدي لالرهاب.
تسمية سمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه ودور الكويت كمركز للعمل اإلنساني

الضوء -  وتسليط  االنساني  للعمل  العاملي  لليوم  اخلاصة  االخبارية  التغطيات  عمل 
على تكرمي االمم املتحدة لألمير وتسميته كأمير اإلنسانية وكون الكويت مركز للعمل 

االنساني.
تقرير عن جهود دولة الكويت في مساعدة الدول املتضررة من احلروب والكوارث - 

الطبيعية.
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التغطيات اإلخبارية اخلاصة بشأن مساندة القضية الفلسطينية
في -  االسرائيلي  االحتالل  ملمارسات  وإداناتها  واستنكارها  الكويت  دولة  دور  ابراز 

القدس واملسجد األقصى.
من -  ميدانية  تقارير  خالل  من  اهلل  ورام  غزة  في  املراسلني  بتغطيات  االستعانة 

قلب احلدث الستعراض آخر التطورات باألراضي احملتلة التي تتضمن لقاءات مع 
املسئولني والتي تتضمن آخر التصعيدات في القدس.

تغطيات إخبارية وتقارير عن املساعدات الكويتية للشعب الفلسطيني.- 
التغطيات اخلاصة مبشاريع التنمية (كويت جديدة)

تسليط الضوء على مسيرة دولة الكويت نحو التنمية الشاملة في جميع املجاالت - 
األحداث  من خالل  وجتاري  مالي  مركز  الكويت  األمير جلعل  رغبة سمو  لتحقيق 
وعمل  البشرية  التنمية  وتعزيز  الدخل  تنويع مصادر  في  تتمثل  التي  االستراتيجية 
تكنولوجيا  جهاز  التحرير,  برج  جابر,  جسر  الثقافي,  جابر  مركز  حول  تقارير 

املعلومات, مستشفى جابر, احلكومة الذكية والبوابة االلكترونية.
البرامج اليومية واالسبوعية:

اجلوانب -  تعكس  التي  احمللية  والفعاليات  الكويت  داخل  التنمية  االهتمام مبشاريع 
( Kuwait in 30 minutes - Kuwait in Week) االقتصادية والثقافية:

 -business review -) والعاملي:  احمللي  االقتصاد  على  الضوء  تسلط  برامج 
.( Indicator Development’s

 -.(Sports World) برنامج يهتم باألحداث الرياضية احمللية والعاملية:
 -Kuwait national) االمة: مجلس  من  الصادرة  بالتشريعات  يهتم  برنامج 

.(assembly
 -Todays Events) برامج تسلط الضوء على األحداث اليومية احمللية والعاملية :
 -. (Variety Press - The press Today

البرامج اخلاصة
على -  يركز  الذي  احملتوى  حيث  من  البرامج  من  العديد  تطوير  إلى  اإلدارة  سعت 

اجلوانب السياسية والرياضية والتنموية في دولة الكويت واملشاريع اجلديدة (جسر 
جابر - مستشفى اجلهراء - املطار اجلديد).

برامج خاصة ووثائقية تركز على املناسبات اخلاصة كاألعياد الوطنية وذكرى الغزو - 
باإلضافة إلى برامج تختصر محتوى األحداث العاملية خالل السنة.
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ادارة االخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية
من أهم التغطيات التي قامت بها االدارة كالتالي :

تغطية جوالت سمو امير البالد للعواصم اخلليجية حلل االزمة اخلليجية.-
زيارة امير البالد الى واشنطن - سبتمبر2017م .-
تغطية القمة اخلليجية في الكويت - ديسمبر 2017م .-
تغطية بطولة اخلليج العربي لكرة القدم - يناير 2018م-
تغطية زيارة سمو أمير البالد الى تركيا - مارس 2018م .-
تغطية زيارة سمو أمير البالد للقمة االسالمية حول القدس - مايو2018م.-
تغطية زيارة سمو أمير البالد الى الصني - يوليو 2018م .-
تغطية االعياد الوطنية - فبراير 2018م .-
تغطية مؤمتر الكويت الدولي العادة اعمار العراق - فبراير 2018م .-
تغطية انتخابات املجلس البلدي - مايو 2018م .-
تغطية ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت - اغسطس 2018م .-

قطاع اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد
ادارة اخلدمات االعالمية

الترويج والدعم اإلعالمي للفعاليات التالية :-
 من توعوى  بشكل  أنواعها  بشتي  والفساد  اإلرهاب  قضايا  على  الضوء  تسليط   

خالل الوسائل اإلعالمية املتاحة في الوزارة وحسابات الوزارة في مواقع التواصل 
االجتماعي.

 وضع تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفتنة كهدف سامي نسعى اليه من خالل 
الدعم اإلعالمي الذى سيقدم لالحتفاالت الوطنية املقبلة .

 الترويج لرؤية , رسالة , أهداف , دور « الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية املشروعات 
في  واملشاركة  واإلنتاج  االبداع  على  الشباب  فئات  وتشجيع  واملتوسطة  الصغيرة 

التنمية االقتصادية الوطنية»
 تقدمي الدعم اإلعالمي جلميع األنشطة الشبابية والترويج لها تأكيدا على دور فئة 

الشباب في دفع مسيرة التنمية في البالد .
 الدعم تقدمي  مت  العصر»   وحتديات  املواطنة   » األول  الطالبي  الوطنى  املؤمتر   

السامية  الرعاية  أقيم حتت  والذى  املؤمتر  اهداف  والترويجي خلدمة  اإلعالمي 
لصاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ / صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه والذى يعد األول من نوعه في دولة الكويت مت من خالله طرح املواضيع 
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التالية : ( سمو األمير .. الوالد القائد - املواطنة اإليجابية - رأيي صواب يحتمل 
ضد  حصن  الكويت  وطالبات  طالب   - الصواب  يحتمل  خطأ  ورأيك   .. اخلطأ 
وتنمية  لرعاية  الوطنى  الصندوق  بالوحدة-  والتمسك  الكلمة  توحيد   - الشائعات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة - الشباب أغلى ما منلك من ثروة واكبر استثمار 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا - املشروع الوطني )
نويت ابني الكويت» للتوجيه واإلرشاد الطالبي »
الكويت عاصمة الشباب 
. الدورة البرامجية لتلفزيون الكويت في شهر رمضان املبارك 
. ملتقي استثمار املواهب حتت شعار مؤمتر الريادة املؤسسية في ظل منهجية التغيير 
 قامت إدارة اخلدمات اإلعالمية مع بداية العام الدراسي 2017 بحملة توعوية بعنوان 

« العنف املدرسي» عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل االجتماعي , حيث ركزت 
احلملة على اثار العنف بني الطلبة في املدارس وقدمت احللول لهذه الظاهرة .

 فيما يخص املواطنة واحلفاظ على التراث والهوية , فقد حرصت اإلدارة في كافة 
اعمالها الفنية لالحتفاالت الوطنية خالل األعوام السابقة والعام احلالي على بث 

روح املواطنة وإبراز التراث والهوية الوطنية من خالل االعداد واإلخراج .
ادارة التواصل االجتماعي

نشر عدد من البوستات والفالشات عبر حسابات وزارة االعالم الرسمية في شبكات -
التواصل حيث وضعت االدارة خطة عمل للتغطية االعالمية من خالل تسخير جميع 
حسابات الوزارة الرسمية والقيام بانتاج عدد من الفواصل اخلاصة بهذه املناسبات 

باالضافة الى تسويق انتاج القطاعات البرامجية في وزارة االعالم .

< مساعدات الكويت للنازحني السوريني                  < احتفالية مراسم رفع العلم



۷۷

< وفاة الفنان عبد احلسني عبد الرضا                     < االحتفاالت الوطنية لدولة الكويت 2017

قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات
إدارة اإلعالم املرئي واملسموع

أوال: مراقبة التراخيص والتصاريح اإلعالمية:
املشاركة في عدد من التغطيات اإلعالمية وهي كالتالي:

العربي - النقل  وقطاع  البحرية  املوانئ  (51) الحتاد  البحري  املؤمتر  فعاليات 
.2017/1

افتتاح املركز اإلقليمي ملنظمة حلف الشمال األطلسي 2017/1.-
تغطية معرض ومؤمتر التشريعات االلكترونية 2017/1.-
حفل رفع العلم الشعبي 2017/2.-
دعوة افتتاح امللتقى اإلعالمي ملكتبة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح 2017/2.-
اخلط الساخن لإلبالغ عن حاالت اعتداء الطفل 2017/3.-
طلب تغطية امللتقى اإلعالمي العربي في دورته 14,13 (2017/4).-
دعوة حلضور حفل هنا الكويت 2017/7.-
تغطية معرض اكسبو 965 الكويت عاصمة الشباب العربي 2017/10.-
تغطية بطولة كأس اخلليج (خليجي 23) 2017/12.-
تغطية إعالمية ملعرض الكويت للطيران 2018/1.-
تغطية إعالمية ملعرض الكويت التجاري الدولي 2018/1.-
دعوة حضور افتتاح املشاريع الشبابية 2018/1.-
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دعوة حلضور االحتفال الشعبي لرفع العلم 2018/1.-
تغطية مؤمتر اعمار العراق 2018/2.-
طلب تغطية إعالمية حملطة إرسال إذاعية 2018/2.-
طلب تغطية املؤمتر اإلعالمي العربي 15 (2018/2).-
طلب تغطية إعالمية لالفتتاح الرسمي ألجهزة اإلرسال اإلذاعي إلرسال املوجه -

القصيرة 2018/3.
ثانيا: مراقبة الرصد املركزي:

واحملطات  اخلاصة  احمللية  املرئية  الفضائية  للقنوات  اليومي  الرصد  من خالل 
اإلذاعية اخلاصة, وذلك تطبيقا للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن اإلعالم املرئي 

واملسموع.
فقد مت رصد وكتابة عدد (8976) تقرير.-
مت إحالل موظفني جدد بدل من راصدين متعاونني من خارج الوزارة.-
توزيع الراصدين بطريقة تضمن رصد ساعات البث خالل 24 ساعة.-
إقامة دورات تدريبية بقانون اإلعالم املرئي واملسموع للراصدين.-
يتمثل - والذي  املركزي  الرصد  مبراقبة  اخلاص  السيرفر  تطوير  على  العمل 

في استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة لتطوير آلية وعمل رصد القنوات 
التليفزيونية واحملطات اإلذاعية من خالل إنشاء منظومة رصد تتكون من عدة 
أجهزة مخصصة ملوظفي الرصد بتكنولوجيا حديثة تتالءم وتناسب مع طبيعة 

عمل الراصدين.
ثالثا: مراقبة التفريغ:

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

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

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

من مراقبة الرصد املركزي بشكل يومي.
تدريب عدد من املوظفني اجلدد على طريقة تفريغ البرامج, حرصا على سير - 

العمل بالشكل األمثل.



۷۹

إدارة شئون الصحافة احمللية
أوال : مراقبة تراخيص

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

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

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

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

الوزاري 2010/50.
املتابعة والرد على شكاوي سفارات الدول املختلفة حول ما ينشر عنها في - 

الصحافة احمللية .
 قسم التراخيص واملجالت

مت إصدار (88) شهادة ملن يهمه األمر .- 
مت إصدار ( 21) كتاب أدلة جنائية .- 
مت إصـدار ( 3) موافقات على تغيير إسم املجلة .- 
مت إصدار ( 5 ) موافقات نهاية إلصدار مجلة .- 
مت إلــغــــاء ( 12) ترخيص لصحف ومجالت دورية .- 
مت إصـدار ( 6 ) موافقات على تغيير رئيس التحرير .- 

ثانيا: مراقبة اخلدمات الصحفية
قسم اإلعالنات احلكومية

يقوم القسم باستقبال طلبات اإلعالنات احلكومية من اجلهات الرسمية .- 
والتنسيق مع الصحف احمللية لنشر طلبات اإلعالنات احلكومية -  االتصال 

في تلك الصحف.
قام قسم اإلعالنات احلكومية مبراقبة اإلعالنات واالشتراكات بإدارة شئون - 

لوزارة  إعالنات  أجنز  حيث  حكومي  إعالن   400 بإجناز  احمللية  الصحافة 
للثقافة  الوطني  املجلس   - الكويت  بلدية   - اإلسالمية  والشئون  األوقاف 
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 - العدل  وزارة   - التربية  وزارة   - واملاء  الكهرباء  وزارة   - واآلداب  والفنون 
وزارة   - القصر  لشئون  العامة  الهيئة   - األشغال  وزارة   - الوطني  احلرس 
اإلعالم - األمانة العامة - وزارة املواصالت - الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

- مجلس الوزراء - الهيئة العامة للتخطيط والتنمية .
بالنسبة إلعالنات وزارة اإلعالم يقوم القسم بعمل عقود نشر بناء على كتاب - 

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

وإرسالها للشئون املالية .
قسم دعم الصحافة واالشتراكات

الوزارة - قطاعات  مختلف  على  وتوزيعها  احمللية  واملجالت  الصحف  استالم 
املختلفة حسب حاجة كل إدارة على حدة وذلك وفق كشف معتمد من مدير 

إدارة شؤون الصحافة احمللية .
إرسال الصحف واملجالت احمللية لسفارة دولة الكويت املعتمدة من اخلارج -

بعد تغليفها ووضع امللصق اخلاص بكل سفارة , إلى وزارة اخلارجية حيث يتم 
إرسالها بوسطه احلقيبة الدبلوماسية .

يقوم القسم بتنظيم االشتراكات السنوية للصحف واملجالت احمللية التي ال -
تتلقى دعما حكوميا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 57 لسنه 2012, حيث 
يكون مبلغ االشتراك السنوي للصحف اليومية (4,900 د.ك) اما األسبوعية 
(4,000 د.ك ), في حني الشهرية ( 3,000 د.ك) و أخيرا الفصلية أو الدورية 

( 1,500 د.ك).
6 ) صحف وهي -  ) بلغ  الوزارة  مع  اشتراك سنوي  لها  التي  الصحف  عدد 

:(الشاهد اليومي - الرأي - الوسط - البيداء - النهار - الكويتية ).
بلغ عدد املجالت التي لها اشتراك سنوي مع الوزارة ( 6 ) وهي: ( املجتمع -

واملخدرات - لنا - صوت الوفرة - صرخة صامتة - رواد املالحة - البيداء).
تلقي طلب - الكويت وجاري  دولة  أجنبية عاملة داخل  ) وكاالت   5  ) اعتماد 

جديد للوكالة املغربية.
عمل (4) إقامات ملراسلني ومدراء مكاتب الوكالت داخل الكويت.-
إصدار عدد ( 6 ) هويات صحفية وإجناز عدد ( 64 ) معاملة إصدار وجتديد -

واملجالت  الصحف  دور  في  العاملني  االجانب  للصحفيني  إقامات  وحتويل 
الكويتية.
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ثالثا: مراقبة األرشيف الصحفي
قسم األرشيف واإليداع

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

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

إدارة النشر اإللكتروني : -
-Elaw. التراخيص وهو  إلكتروني خاص باإلدارة لتسهيل إجراءات  مت إنشاء موقع 

. media.gov.kw
توفر - التي  املشاريع  بتقدمي  وذلك  االلكتروني  النشر  إدارة  ميزانية  مشروع  إعداد 

من   (3) باملادة  جاء  ما  على  بناء  االلكترونية  والصحف  للمواقع  االلكتروني  الدعم 
القانون واملادة (4) من الالئحة التنفيذية بخصوص رعاية الدولة للمواقع والوسائل 
التطور  ملواكبة  الالزمة  التسهيالت  وتوفير  الدعم  وتقدمي  االلكترونية  اإلعالمية 

التكنولوجي .
إعداد الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2016/8 والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 2016/100م.-
القانون - أهمية  إلظهار  االلكتروني  اإلعالم  تنظيم  لقانون  تسويقية  خطة  تقدمي 

ووصولها إلى اجلهات املهتمة بالترخيص .
اإللكترونية لبحث جميع - الوسائل اإلعالمية  تراخيص  اجتماع جلنة دراسة طلبات 

الطلبات ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط حسب قانون 2016/8م .
مت تقدمي مقترح باملهنية اإلعالمية لوسائل اإلعالم االلكتروني وفقا للقانون وذلك من -

خالل إعداد دليل مصطلحات سياسية وتسميات لألحداث والتواريخ وفقا للخطاب 
اإلعالمي الرسمي للدولة وتوزيعه على الوسائل االعالمية االلكترونية التي حتصل 

على تراخيص العمل .
إصدار كتيب عن قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم اإلعالم االلكتروني والالئحة -

التنفيذية 2016/100 م ومت تسليم املادة إلى إدارة املعارض واإلصدارات اإلعالمية.
رفع مذكرة لوكيل القطاع بشأن مقترح تفعيل املادة ( 3 ) من القانون رقم 2016/8-

واملادة ( 4 ) من الالئحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 2016/100 بشأن إعداد 
الئحة للدعم للوسائل اإلعالمية اإللكترونية .
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مجلس - لدول  العامة  باألمانة   ( اإللكتروني  اإلعالم  جلنة   ) باجتماعات  املشاركة 
التعاون واألمانة العامة جلامعة الدول العربية وتفعيل موقع دولة الكويت على صفحة 

( جامعة الدول العربية ).
إحصائية بعدد الطلبات والتراخيص بإدارة النشر اإللكتروني حتى تاريخه 2018/9/6م:

العدداملوضوع
500الطلبات املتقدمة
206الطلبات املستوفية

273التراخيص املمنوحة
21الطلبات الغير مستوفية

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

املتابعه واإلشراف على فرق عمل الرصد وتأمني مستلزماتهم.-
احصائيات طلبات التراخيص االعالمية

العددنوع الوسيلة
24مؤسسة اعالمية - شركات
207مؤسسة اعالمية - افراد

24مؤسسة اعالمية - مرخصة
8جمعية النفع العام

10جهة حكومية
273املجموع

العددنوع النشاط
58اخلدمات االخبارية

166الصحافة االلكترونية
28املواقع االلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية املرئية واملسموعة

17املواقع والوسائل واخلدمات االعالمية واالعالنية التجارية االلكترونية
2دور النشر االلكتروني

2وكاالت األنباء االلكترونية
273املجموع
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ادارة املصنفات الفنية
هي االدارة املختصة مبنح تراخيص انتاج املطبوعات وتسجيلها وتوزيعها وتأجيرها 
وتداولها وبيعها وعرضها للبيع أو نسخها بقصد االستغالل , كما تختص بإصدار 
 - تصويرها   - نسخها   - املطبوعات  انتاج  نشاط  مبزاولة  اخلاصة  التراخيص 
تسجيلها - تأجيرها - عرضها - بيعها أو استغاللها بأي وسيلة كانت سواء كانت 
سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية هي كل أداء مثبت كتابة أو مسجل على اشرطة 

أو أسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية األخرى.
اوال: مراقبة السينما واالنتاج:

قسم الفيديو واالنتاج:
اصدار تصاريح (اعالن جتاري, مواد مرئية, مواد صوتية)-
متابعة ما يتم انتاجه من االفالم السينمائية واجازتها-
إجازة املسرحيات احمللية-

قسم السينما:
اصدار تصريح عرض مصنف مرئي سينمائي-
متابعة االفالم السينمائية التي ستعرض على جميع دور عرض السينما-
التعاون الدائم ما بني القسم ودور عرض السينما لرقابة االفالم واجازتها-

قسم الطرود:
التعامل اليومي مع البيانات اجلمركية والتعاون مع االدارة العامة للجمارك -

باإلفراج عن جميع املطبوعات السمعية والصوتية التي ترد من اخلارج.
مراقبة االلعاب اخلاصة باحملالت والشركات التي تتعامل مع قسم الطرود -

واالفراج عنها مع حتصيل الرسوم اخلاصة واعطاء التصريح الالزم بذلك 
بعد اجازتها.

ثانيا: مراقبة التراخيص:
قسم تراخيص احلفالت:

- اصدار تراخيص احلفالت من (عزف, عزف وغناء, وحفالت غنائية)
قسم تراخيص املصنفات:

اصدار تراخيص لـ 11 ترخيص عام ( دعاية واعالن, نشر وتوزيع, انتاج فني, -
برمجة  العاب مرئية, مكتبة,  ترجمة, مطبوعات صوتية, مطبوعات مرئية, 

كمبيوتر, طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر).
مت اصدار ترخيص نشاط اعالمي حر (متناهي الصغر) على حسب القرار -
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وعددهم 4 تراخيص ( الصور املتحركة واالفالم, تصميم البرمجيات خاصة 
(تطبيقات الكترونية) , ترجمة, خطاط , ورسام)

مت اصدار ترخيص دار عرض سينما ( فوكس مبجمع االفنيوز)-
مت فتح فترة مسائية لقسم تراخيص املصنفات ببرج التحرير باحلكومة مول -

وتوفير موظفني خاصني للدوام املسائي.
احلكومية - اجلهات  جميع  مع  ربط  وآلية  خاصة  ميكنة  بعمل  املطالبة  تتم 

لتسهيل العمل مثال ( الربط ما بني قسم تراخيص املصنفات والهيئة العامة 
للقوى العاملة ووزارة الداخلية إلصدار احلاالت اجلنائية, كذلك الربط مع 

االدارة العامة للجمارك وقسم الطرود بشكل آلي لتسهيل آلية العمل).
احصائيات ادارة املصنفات الفنية

مراقبة السينما واالنتاج - قسم السينما 
20172018املوضوع

549256اجمالي عدد االفالم التي متت رقابتها
مراقبة السينما واالنتاج - قسم الفيديو واالنتاج

20172018املوضوع
12531االعالنات التجارية

301أفالم الفيديو
2612أفالم املهرجانات

70املسرحيات
80االغاني العربية

مراقبة السينما واالنتاج - قسم الطرود
20172018املوضوع

392304الطرود الواردة
396185االلعاب االلكترونية صاحلة للتداول
مراقبة التراخيص - قسم تراخيص احلفالت

20172018املوضوع
8461احلفالت الغنائية

6589احلفالت املوسيقية
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مراقبة التراخيص - قسم تراخيص املصنفات
2011-2018املوضوع

2457اصدار تراخيص
5179جتديد تراخيص
4770تعديل البيانات
687انهاء تراخيص

ادارة تفتيش املطبوعات والنشر
العرض  ودور  واملسموع  املرئي  التفتيش  احكام  بتنظيم  املختصة  االدارة  هي   
واحلفالفت ومنشآت االنتاج الفني. ووضع االجراءات اخلاصة بتفتيش دور النشر 

والتوزيع واملكتبات واملطابع والطرود, والدعاية واالعالنات والتراخيص.
للجمهور: والنشر املطبوعات تفتيش إدارة تقدمها التي اخلدمات

الفترة - الغنائية خالل  بلغ عدد احلفالت  التفتيش على احلفالت ورصد املخالفات 
ما بني عام (2017 - 10/ 2018 )  ( 165) حفلة غنائية و ( 182) حفلة موسيقية.

رصد مخالفات مواد منشآت االنتاج الفني-
التفتيش على جميع احملالت واالعالنات بشكل شبه يومي وفي املناسبات-
التفتيش على محالت االلعاب االلكترونية ورصد االلعاب الغير صاحلة للتداول-
التفتيش على جميع دور النشر والتوزيع واملكتبات ورصد الكتب غير الصاحلة للتداول -

2018 ) في جميع احملافظات (52) . حيث بلغ مجموع محاضر املكتبات (-2017
لسنة - املطابع  اجمالي  بلغ  حيث  املخالفات  واصدار  املطابع  جميع  على  التفتيش 

2017-2018 (145) وعدد املخالفات (73) وعدد طلب املراجعة (33) .
بلغ اجمالي التفتيش على االفالم السينمائية في دور العرض السينمائي من تاريخ -

2017/2/14 الى 2018/10/7م بلغ ( 6549) فيلم .
الفنية والدعاية واالعالن حيث بلغ عدد املخالفات خالل - التفتيش على املصنفات 

املدة من 2017/1/1 الى 2018/3/30 بجميع احملافظات ( 198) مخالفة .
ادارة تفتيش املطبوعات والنشر بجميع اقسامها تقوم بعملها بشكل متواصل وعلى -

االلعاب  ومحالت  احلفالت  على  التفتيش  يتم  العطل  ايام  في  حتى  الساعة  مدار 
االلكترونية ودور النشر لرصد املخالفات وعمل ضبطيات.

ادارة - وتتم املطالبة بعمل ميكنة خاصة لإلدارة بتطوير برنامج خاص مبيكنة عمل 
ذكية  لوحية  اجهزة  على  وتثبيته  املختلفة  مبراقباته  والنشر  واملطبوعات  التفتيش 
SMART) معززة مبلحقات مثل نظام البصمة  TABLETS) ونظام حتديد املواقع

.(GPS) الكترونية وطابعة وغيرها حسب احلاجة وطبيعة العمل
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ادارة حتريرمجلة الكويت

إستمرت إدارة حترير مجلة الكويت بصدورها الدوري الشهري والذي اشتمل -
على عدة مواضيع متنوعة مثل :

 عدد خاص مبناسبة مرور (12) عاما على تولي حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مقاليد احلكم.

 الشيخ نواف لتولي سمو  الثانية عشر  بالذكرى  عدد خاص لإلحتفال 
األحمد اجلابر الصباح والية العهد.

. الكويت وسلطنة عمان .. عالقات األخوة واملصير املشترك
. ثنائية الصحراء والبحر صاغت تاريخ الكويت
.الغزو العراقي آثار شاهدة وذكريات موجعة
.الكويت عنوان اإلنسانية
.قرية صباح األحمد التراثية أصالة وإنتماء

في - اإلعالم  وزارة  (معرض  مثل  الكويت  داخل  املعارض  بعض  في  املشاركة 
امللتقى اإلعالمي - املعرض اإلسالمي معرض قائد اإلنسانية - ذكرى الغزو 
العراقي - إحتفالية الذكرى اخلامسة واخلمسون على مصادقة الدستور ) .

إنشاء التطبيق اخلاص مبجلة الكويت على برامج الهواتف الذكية بالتعاون -
مع إدارة نظم املعلومات .

تزويد السفارات الكويتية والبعثات الدبلوماسية واملكاتب الثقافية في اخلارج -
بأعداد مجلة الكويت.

جاري التنسيق مع بعض اجلهات اخلاصة لإلشتراك في املجلة مثل العيادات -
واملراكز الطبية.

استقطاب كتاب كويتيني وخليجيني وعرب مميزين للمشاركة في إعداد املجلة -
, وذلك إليصال مجلة الكويت إلى آفاق جديدة.
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إدارة مطبعة احلكومة
مطبعــة احلكومة تواصل تقدمها في مجال الطباعة حتى تستطيع مواجهة كافة 
الطلبات التي ترد اليها من مختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية التي تزداد يوم 
بعد يوم أما إنتاج املطبعة من املطبوعات لعدد االذونات ( االنتاجية ) لعام 2017
الدولة وعدد  1544 ) أذن طباعة وهى تشمل ماليني املطبوعات لوزارات  بلغت ( 

(1061) أذن أختام وهى تشمل آالف األختام لوزارات الدولة.
إدارة املعارض و االصدارات اإلعالمية

 < بوسترات العيد الوطني

قسم اإلصدارات اإلعالمية .

اصدار وتصميم وتوزيع ما يلي : ( بوسترات صاحب السمو وولي العهد وشعار 



۸۸

حكام  مغلف   -  2018 رمضان  امساكية   -  2018 رزنامة   - الكويت  علم  و  الدولة 
الكويت - بنرات معارض الكويت الداخلية - بوستر معرض حديقة الشهيد - كروت 
رمضان و العيد - بوسترات العيد الوطني - مغلف لقطات من املاضي - كتيب دستور 
الكويت (عربي - اجنليزي) - كتاب دستورنا سورنا عربي - بروشور الكويت ترحب 
بكم (عربي - اجنليزي - فرنسي) - كتاب و CD حقائق و ارقام (عربي - اجنليزي) 
- كتاب و CD عمار ياكويت (عربي - اجنليزي) - قصة األطفال ديرتي - كتيب قانون 
املطبوعات و النشر - كتيب االعالم املرئي و املسموع (عربي - اجنليزي) - كتاب 

الكويت أصالة وعطاء (عربي - اجنليزي - فرنسي ).

قسم التنسيق واملتابعة - االصدارات

- توزيع إصدارات داخل اإلدارة بشكل فردي.طلبات خاصة باإلدارة
- توزيع اإلصدارات عن طريق كتاب رسمي للجهات احلكومية وغير احلكومية .

تزويد البعثات بكتب واصدارات الوزارةوزارة اخلارجية و البعثات الدبلوماسية

تزويد كل قطاع بإصدارات الوزارة عن طريق كتاب رسمي.قطاعات االعالم

ادخال الكتب و املطبوعات اإلعالمية التي يتم إصدارها الى املخازن .ادخال مخازن

قسم املعارض:

بنرات املعارض الداخلية
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السنة  خالل  اإلعالمية  اإلصدارات  و  املعارض  إدارة  فيها  شاركت  التي  الفعاليات  و  املعارض 
املالية 2017 - 2018

املعارض الداخلية 2017
معرض التشريعات االلكترونية

معرض االستقالل
احتفاالت العيد الوطني

املؤمتر الكويتي اإلقليمي األول حلماية األطفال من مخاطر وسائل التواصل االجتماعي
معرض الكتاب اإلسالمي

فعاليات املباركية
امللتقى اإلعالمي العربي

مؤمتر و معرض الكويت التاسع إلدارة النفايات
مؤمتر و معرض املرأة الكويتية

فعاليات سوق شرق
فعاليات احلمرا مول

فعاليات مطار الكويت الدولي
فعاليات حديقة الشهيد
فعاليات قائد اإلنسانية

مؤمتر عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
معرض كتب عصر الشيخ صباح السالم

معرض البديل االستراتيجي
يوم األمم املتحدة

معرض املصادقة على الدستور 55
معرض الكتب الدولي في الكويت

معرض قمة مجلس التعاون

املعارض اخلارجية 2017
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض تونس الدولي للكتاب

معرض عمان الدولي للكتاب - االردن
معرض األسبوع الكويتي العاشر - القاهرة
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املعارض الداخلية 2018
املشروع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصةمعرض الكويت التجاري الدولي 2

مهرجان بصمة عيال الكويتمعرض االستقالل 57
معرض الكتاب االسالميمعرض االعمار

معرض حديقة الشهيد
امللتقى اإلعالمي العربي 15

أسبوع وحدة وطن 2

املعارض اخلارجية 2018
معرض مسقط الدولي للكتابمعرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض اإلسكندرية الدولي للكتابمعرض املغرب الدولي للكتاب

ادارة املطبوعات والنشر
تقوم االدارة بالعمل الرقابي على املعارض املقامة في دولة الكويت:-
( معرض االثراء القانوني ) املقام بتاريخ 22-2018/12/26م .-
معرض الكتاب الصيفي الثالث املقام بتاريخ 3-5 /2018/9م .-
رقابة الكتب الواردة ملعرض الكتاب الدولي الدورة (43)  من 14-2018/11/24م-

20172018البيان

50412613الكتب املجازة
882712الكتب املمنوعة
756664الكتب - تقرير

قطاع شؤون التلفزيون
ادارة االتصاالت اخلارجية :

االخبارية - للرسائل  واالستقبال  االرسال  لعمليات  الصناعية  االقمار  حجوزات 
واالحداث الرياضية والوكاالت وغيره .

صاحب - كمقابالت  لها  املونتاج  وعمل  االخباري  للتبادل  الصاحلة  االخبار  اختيار 
الثقافية  واالخبار  الوزراء  مجلس  رئيس  وسمو  العهد  ولي  وسمو  االمير  السمو 
والرياضية واحلجز لها وتضمينها في احلقائب الرياضية واالخبارية والثقافية الى 

احتاد اذاعات الدول العربية .
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ونقل - الصناعية  االقمار  عبر  النقل  عملية  لتسهيل  االعالمية  الوفود  في  املشاركة 
الرسائل واملباريات ومتثيل وزارة االعالم الكويتي في اجتماعات احتاد اذاعات الدول 

العربية التي تخص التبادل االخباري برامج التنسيق.
حجوزات االقمار الصناعية نظام املينوس وهونظام شامل لبث واستقبال الرسائل -

والبرامج واالحداث العاملية والعربية واالخبارية والرياضية ... الخ .
االشراف وعمل تقارير اسبوعية عن دولة الكويت وابراز وجهها احلضاري وارسالها -

الى شبكة CNN وشبكة سكاي نيوز االمريكية .
الهندسية - االدارات  مع  بالتنسيق  فنيا  واالستقبال  االرسال  عمليات  على  االشراف 

املختلفة كاملراقبة الرئيسية ومراقبة الوصالت البرامجية والصالة الزجاجية .
املشاركة في نقل وبث قمة دول مجلس التعاون اخلليجي الـ 38 وبطولة كأس اخلليج -

العربي الـ 23 لكرة القدم .
املشاركة باحلقائب االخبارية والرياضية واالقتصادية الحتاد اذاعات الدول االوروبية -

. EUROVISION

ادارة اخلدمات املساندة :

تنفيذ رؤية عصرية ومتطورة لالستوديو الشامل (500) يهدف الى استيعاب مجموعة -
برامج مباشرة منها ( شاي الضحى- صباح اخلير ياكويت - مساء اخلير- الصفاه ).

تقدمي تصميم الستوديو االخبار الشامل .-
تنفيذ خلفية كروما في استوديو ( كويت بلس ) خلدمة كافة القنوات .-
تنفيذ ديكورات برامج ( صباح اخلير يا كويت - شاي الضحى والعالم هذا الصباح -

- ضحاوي ) بطريقة احترافية بوقت قياسي ال يتجاوز االسبوع الواحد باستخدام 
مواد خاصة ذات ملسة جمالية للديكور .
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التنسيق - خالل  من  قياسي  بزمن  للديكور  املناسبة  واالكسسوارات  االثاث  توريد 
والتواصل مع القطاع املالي لتذليل كافة املعوقات .

تشكيل فرق متعددة استعدادا لالحتفاالت واالعياد الوطنية لتقدمي رؤية فنية شاملة -
تناسب هذه املناسبات الوطنية .

تطبيق نظام املسابقة حتت عنوان ( التحدي واملنافسة ) بني املصممني الختيار افضل -
تصميم يحتوي على افضل املواصفات حسب االمكانيات املتاحة .

جناح اكثر من 88 ديكور برامج مت تنفيذها ملختلف القنوات التلفزيونية .-

ادارة العروض :

مراقبة العروض االجنبية
قسم متابعة التعاقدات : اشرف القسم على توثيق حقوق االطراف املتعاقدة من 
: كالتالي  وهي  رقابيا  املقبولة  التلفزيونية  االعمال  بخصوص  الثانية  القناة 

العددنوع العملم
247فيلم اجنبي1
36فيلم هندي2
5مسلسل اجنبي3
2مسلسل هندي4
19برنامج منوع5
21برنامج وثائقي6
18مسلسل كارتوني7

348 املجموع
دولة  انتاج  من  التلفزيونية  االعمال  تسويق  على  القسم  اشرف   : التسويق  قسم 
الكويت وعددها (10) اعمال وهي كالتالي : ( واحد منهم - تعبت اراضيك - بوطبيع 
- فسيروا 1و2 - سينمائيات - مسرحيات - درب الزلق - خالتي قماشة - الليوان) .

قسم عروض القناة الثانية : تقدم عدد (27) شركة محلية وأجنبية مبجموع (68) 
عرض للقناة الثانية تخللها أفالم اجنبية وهندية , مسلسالت أجنبية ,برامج منوعة, 

ثقافية باالضافة الى املسلسالت واالفالم الكرتونية .
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مراقبة العروض العربية :
احصائية اجناز (جلنة الرقابة ) ومشاهدة االعمال من 8/17 - 2017/12/31م بلغ -

االجمالي (515) كالتالي :
. (146) عدد االعمال التلفزيونية - الرقابة (156) , مشاهدة
. (213) عدد االفالم العربية عبر االنترنت - مشاهدة

احصائية اجناز (جلنة الرقابة ) ومشاهدة االعمال من 1/1 - 2018/12/30م بلغ -
االجمالي (449) كالتالي :

 االفالم رقابة   ,  (175) , مشاهدة   (222) رقابة   - التلفزيونية  االعمال  عدد 
العربية - مصرية لشهر فبراير عدد (52) .

ادارةالبرامج الثقافية والدينية :
األعمال الدينية:

تغطية جائزة الكويت الدولية حلفظ القران والتي كانت حتت رعاية حضرة صاحب -
السمو أمير البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

نقل صالة اجلمعة واألعياد بالتعاون مع قطاع املساجد بوزارة األوقاف.-
تغطية االعمال اخليرية في داخل البالد وخارجها.-
تغطية صالة التراويح والقيام خالل شهر رمضان املبارك.-
انتاج عدد من البرامج الدينية املتنوعة ما بني تفسير القرآن الكرمي وشرح األحاديث -

النبوية والفتوى الشرعية, باإلضافة الى نشر الوسطية واالعتدال من خالل الطرح 
واملواضيع املختارة لتسليط الضوء عليها.
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تغطية كافة املؤمترات والفعاليات اإلسالمية التي تنظمها وزارة األوقاف على املستوى -
احمللي واإلقليمي والعاملي.

تغطية كافة حمالت االغاثة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر.-
املشاركة مع بعثة احلج الكويتية التابعة لوزارة األوقاف.-

األعمال الثقافية والتربوية
و(علم -  ( املجد  كويت   ) الوثائقية  األفالم  من  اإلدارة  أنتجتها  التي  األعمال  ومن 

االعالم) وهي أعمال تتحدث عن دولة الكويت من نواحي ثقافية عديدة منذ النشأة 
الى يومنا هذا, وتوثق دور الكويت الريادي في مجاالت متعددة مثل اآلداب والفن 
والتنمية والعراقة ومكانتها بني الدول وتوثيق قيمة علم الكويت كرمز عريق للدولة.

ادارة القناة الثالثة - سبورت :

حصول برنامج الديوان انتاج تلفزيون الكويت على شهادة الحتاد التحكيم العربية لالبداع-
االجنازاتالرقم
نقل دوري الفيفا- كأس ولي العهد - كأس االمير1
دوري الصاالت - كأس السوبر2
دوري كأس السلة - كأس االحتاد3
دوري كأس الطائرة - كأس االحتاد4
دورة كأس اخلليج الثالثة والعشرين5
بطولة كأس حضرة صاحب السمو للرماية وبطولة ولي العهد6
بطولة الكويت للتنس األرضي ( كأس ديفز)7
فعالية النادي البحري الرياضي ( الدشة - القفال )8
دورة عبد اهلل مشاري الروضان الرمضانية9
دورة الكندري للرماية الرمضانية10
دورة مبارك اخلرينج الرمضانية11
دورة عبد اهلل الشرهان الرمضانية12
دورة الشركة الكويتية لالستثمار للبرامج الرمضانية13
مهرجان الفروسية14
بطولة الكويت للهجن15
بطولة االحتاد الكويتي اللعاب القوى16
بطولة بيت العرب جلمال اخليل17
بطولة الربع ميل لسباق السيارات18
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ادارة قناة العربي:

تقوم اإلدارة بإنتاج عدد من البرامج الشعرية املستمرة كبرنامج ديوانية شعراء النبط -
ولوحات شعرية تلقي الضوء على روائع الشعر النبطي من خالل استضافة الشعراء, 
كما تركز اإلدارة على تراث الكويت وتستضيف املهتمني بجمع هذا التراث وأصحاب 

املهن القدمية من خالل برنامج تراثنا.
االنتقال الى استديو البث الفضائي اجلديد بنظام Full HD عالي اجلودة.-
برنامجها - من خالل  األطفال  ورياض  املدارس  زيارة  على  اإلدارة حريصة  زالت  ال 

الشهير (ماما أنيسة), كما تلقي الضوء على بعض املواضيع التربوية والتعليمية من 
خالل برنامجها ( قضايا تربوية ).

تسعى اإلدارة الى تسويق األماكن السياحية في دولة الكويت والترويج لها من خالل -
برنامج (كويت فوكس) .

يطرح برنامج ( العني الساهرة ) ما تقوم به وزارة الداخلية ورجالها املسؤولني عن -
حماية األمن واملواطن من خالل عرض اإلجراءات األمنية التنظيمية التي يقومون 

بها.
تسعى اإلدارة الى تقدمي سيرة ومسيرة رجال دولة الكويت وما قدموه من خدمات -

جليلة وفائدة للوطن ومواطنني الدولة من خالل برنامجها (رجال من الكويت) .
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األفالم الوثائقية

مت عمل آلية حقن املواد (األعمال التلفزيونية) على السيرفر مباشرة الستخدام هذه -
اآللية ألرشفة املواد وبثهم مستقبال.

التلفزيونية - البرامج  من  العديد  على  الفني  االنتاج  شركات  بعض  مع  التعاقد  مت 
الثقافية والوثائقية لعرضها على قناة العربي.

مت عمل مواقع تصوير خارجية (استديوهات نقل خارجي) للبرامج التي مت انتاجها -
عن طريق إدارة قناة العربي.

جتهيز وتنفيذ كافة املتطلبات الالزمة للتغطية اإلعالمية ملهرجان املوروث الشعبي -
ملوسم السادس على التوالي .

انتاج وتنفيذ فواصل وبروموشونات خاصة باملناسبات السابق ذكرها وتعرض على -
شاشة تلفزيون دولة الكويت.

التعاون مع رابطة األدباء الكويتيني لتغطية األنشطة والفعاليات خالل املوسم الثقافي -
2018-2017

البرامج احمللية التي مت تغطيتها وعرضها على قناة العربي هي : ( أدباء من الكويت -
- من الكويت نبدأ .. والى الكويت ننتهي -مهرجان القرين ) .

املونو - مسرح  (افتتاح  2017م  اكتوبر  لشهر  التغطيات  و  الفعاليات  و  البرامج  أهم 
أيام  برنامج  لقاء خاص-  برنامج   - اإلسالمية  في احلضارة  العلوم  مؤمتر  دراما- 

أممية- افتتاح املوسم الثقافي- حفل إفتتاح امللتقى اإلعالمي).
أهم البرامج والفعاليات والتغطيات لشهر ديسمبر 2017م (تغطية معرض الكتاب - -
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حوار األديان - التواصل احلضاري بني اخلليج وأمريكا- املؤمتر الصحفي للمجلس 
الوطني + ورشة عمل- افتتاح مهرجان الكويت املسرحي 17- ندوة الوفاء والبقاء).

أهم البرامج والفعاليات والتغطيات لشهر نوفمبر 2017 ( برنامج الفهرس - معرض -
الكتاب- برنامج أيام أممية لالمم املتحدة- معرض اكسبو 965 للحرف- مؤمتر اليوم 

العاملي للتسامح - افتتاح معرض الكويت للكتاب الدورة 41)
بعض البرامج اجلديدة التي مت التعاقد عليها وجاري عرضها: ( منازل الشواطئ - -

أطلس احليوانات- البيئة والطاقة- علماء الكويت- غضب الطبيعة ) .
ومن اجنازات اإلدارة أيضا مت التعاقد 2018 م ( النفط - محميات القارة االمريكية -

الدانة -  البيئة -  السفاري - عيون  اليدوية - سياحة  البحري - احلرف  الفن   -
املسرح -وغيرها الكثير ) .

قناة إثراء:
ترؤس وفد وزارة اإلعالم املرافق لبعثة احلج الكويتية .-
القرآن - حلفظ  الدولية  الكويت  جلائزة  املباشر  والبث  الشاملة  اإلعالمية  التغطية 

الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته والتي تقام كل عام حتت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ / صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه اهلل ورعاه والتي تنظمها 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .
الكرمي - القرآن  حلفظ  الكويت  ملسابقة  املباشر  والبث  الشاملة  اإلعالمية  التغطية 

والتي تنظمها األمانة العامة لألوقاف حتت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد. 
إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية الثقافية والدينية والتوجيهية املتخصصة على -

مدار العام وعرضها على شاشة قناة إثراء .
التغطية اإلعالمية الشاملة والبث املباشر لصالة التراويح وصالة القيام خالل شهر -

رمضان املبارك .
دولة - وتلفزيون  إذاعة  في  الدينية  البرامج  تطوير  عمل  فريق  أعمال  في  املشاركة 

الكويت
مشاركة موظفي إدارة قناة إثراء في مختلف الدورات التدريبية والتي تنظمها وزارة -

اإلعالم بشكل مستمر .
الكويت - دولة  في  العلمية  واملؤمترات  الدينية  املناسبات  اإلعالمية جلميع  التغطية 

خالل السنة املالية 2018/2017 .



۹۸

ادارة القناة الثانية:
الهدف من انشاء القناة الثانية االجنبية (KTV2 ) هي ابراز السياسة االعالمية الكويتية 
 , الكويت  دولة  بها  تنعم  التي  والدميقراطية  الكويتية  بالهوية  العالم  وتعريف  باخلارج 
وكذلك ابراز الوجه املشرق لدولتنا احلبيبة في مناصرة ودعم قضايانا العادلة وكذلك 
دعم قضايا الدول العربية واالجنبية في احملافل الدولية مع عدم اغفال دور االعالم في 

دعم االعالم الوطني بالداخل من خالل التواصل املستمر من جميع مكونات املجتمع.
تنقسم الدورات التلفزيونية إلى 3 دورات برامجية وهي كالتالي :

الدورة االولى ( يناير - فبراير - مارس - ابريل - مايو)-
الدورة الثانية ( يونيو )-
الدورة الثالثة ( يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر)-

برامج خاصة باملناسبات واألعياد الوطنية .
عدد ساعات البث :

أي - يومي  بث  24 ساعة  باألسبوع ومبعدل  أيام   7 بواقع  الثانية  القناة  تبث 
مبجموع 168ساعة بث أسبوعيا,720 ساعة بث شهريا اي بإجمالي 8640

ساعة بث سنويا
نوعية البرامج اخلاصة بالقناة الثانية

البرامج احمللية وهي ما نسبته %21 من اجمالي ساعة البث.-
البرامج االجنبية وهى ما نسبته %79 من اجمالي ساعة البث.-

البرامج احمللية:
يتم اعدادالبرامج احمللية وإنتاجها واخراجها في تلفزيون دولة الكويت سواء القناة 
لوزارة  التابعة  السياسية  والبرامج  االخبار  قطاع  ينتجها  التي  البرامج  او  الثانية 
االعالم, والتي تغطى تقريبا كل اجلوانب اإلعالمية وهى تختلف باختالف الدورة 
البرامجية وبحسب احتياجات القناة والسياسة اإلعالمية خالل تلك الفترة وتشمل 
إنتاج البرامج االجتماعية والتربوية والرياضية والدينية والصحية وبرامج األطفال 
تختلف  وهي  املنوعة  البرامج  وأخيرا  واالقتصادية  والترفيهية  الثقافية  والبرامج 
باختالف الدورات البرامجية وبحسب احتياجات القناة والسياسة االعالمية خالل 

تلك الفترة ,وهى على النحو التالي :
نوعية البرامج : ( برامج دينية - برامج ثقافية واجتماعية - برامج رياضية - 
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برامج منوعة- برامج إخبارية - برامج اقتصادية - برامج بالتعاون مع وزارات الدولة 
- برامج علمية وتكنولوجية ) .

البرامج االجنبية : متثل النسبة االكبر من البث اليومي للقناة الثانية وهي البرامج 
التي يتم شرائها من اخلارج عن طريق الوكيل احمللى , أو من خالل التعامل املباشر 
البرامج  اختيار  عملية  حيث متت   , الكويت  دولة  خارج  من  الكبرى  الشركات  مع 
األجنبية املستوردة التي تالئم جميع أفراد األسرة من برامج كارتون وترفيه وبرامج 
علمية وأفالم ترفيهية وروائية ومسلسالت بحيث تساعدت هذه البرامج فى إكمال 

دورات برامجية شيقة وممتعة جلميع افراد االسرة.
نوعية البرامج االجنبية : ( برامج أطفال ( كارتون) - مسلسالت كوميدية - برامج 

ثقافية / علمية - مسلسالت ودراما - أفالم اجنبية وهندية - برامج منوعة) .
القناة االولى :
ادارة االنتاج :

البرامج التي مت تنفيذها خالل عام 2017م منها :
تغطية فعاليات قرية الشيخ صباح األحمد التراثية.-
تغطية فعاليات مهرجان القرين الثقافي.-
تغطية فعاليات رفع العلم في محافظات دولة الكويت.-
تغطية فعاليات االحتفال بذكرى تولي سمو األمير مقاليد احلكم.-
تغطية افتتاح املشروعات الصغيرة في سوق املباركية.-
برنامج رفقاء الدرب - برنامج صباح اخلير.-
د الليل اإلذاعية ونقلها تلفزيونيا.- تصوير حفالت هوَّـ
تغطية احلفالت الغنائية املقامة في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.-
تغطية برنامج أسواق املباركية.-
تغطية فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير.-
البرنامج الشعري على الوعد - البرنامج املنوع (هاشتاق) - البرنامج احلواري -

(مع بروسلي) - البرنامج املنوع (غناوي الشوق) - البرنامج الشعري (حلن 
القوافي) - البرنامج الفني (عالم النجوم) .

املشاركة في مونديال القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم.-
على جائزة - واحلصول  تونس  في  والتلفزيون  اإلذاعة  مهرجان  في  املشاركة 

املهرجان الكبرى.
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البرامج التي مت تنفيذها خالل العام 2018م منها :
تغطية فعاليات قرية الشيخ صباح األحمد التراثية.-
تغطية فعاليات مهرجان القرين الثقافي.-
تغطية فعاليات رفع العلم في محافظات دولة الكويت.-
تغطية فعاليات االحتفال بذكرى تولي سمو األمير مقاليد احلكم.-
تغطية افتتاح املشروعات الصغيرة في سوق املباركية.-
برنامج رفقاء الدرب- صباح اخلير- ديلي فن - ليالي البدر- املرسم - املندة -

الطبخ هني - في  برنامج   - فبراير  نيوز - حفالت هال   - العرضة  - فن 
ضيافتهم - جنوم خلف الكواليس - أغاني السبعينيات - غناوي الشوق .

إنتاج مجموعة من األفالم التسجيلية.-
إنتاج فالشات وفواصل توعوية وإرشادية.-

ادارة التنسيق والتنفيذ- القناة االولى
البرامج اخلاصة بالتغطية املباشرة لعام 2017- 2018 عديدة ومتنوعة منها :

السنهالبرامج
2017/1/5حفل ختام الكويت عاصمه الثقافه االسالميه

2017/1/16ربط مع القناه الثالثه نهائي كاس ولي العهد بني (القادسيه و الكويت)
2017/1/24حفل افتتاح املركز االقليمي

2017/2/2حفل رفع العلم مركز الشيخ جابر الثقافي
2017/2/8احلفل اخلتامي ملسابقه القران الكرمي العشرون

2017/2/20من سلطه عمان استقبال سمو امير البالد
2017/2/21نهائي كاس سمو االمير(كاظمه والكويت)

2017/3/8حفل تخريج طلبه ضباط دفعه 44 لكليه علي صباح العسكريه
2017/3/13حفل خريجي للهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2017/3/15حفل خريجني دفعه 43 من طلبه ضباط الشرطه اكادمييه سعد العبداهلل الصباح
2017/3/20حفل تسليم شهادات طلبه وطالبات كليه الشرطه بحضور الشيخ خالد اجلراح الصباح

2017/3/20حفل خريجني جامعه الكويت دفعه 2016-2015
2017/3/21زياره حضره صاحب السمو امير البالد الى جمهوريه تركيا
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2017/3/21حفل مسيره التخطيط في دوله الكويت بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء
2017/3/26حلقه خاصه مبناسبه ساعه االرض

2017/4/8حمله اغاثه سوريا مع جمعيه الهالل االحمر
2017/4/10حفل افتتاح املبنى اجلديد لبنك الكويت املركزي

2017/4/12افتتاح حديقه الشهيد املرحله الثانيه
2017/6/25نقل شعائر صاله عيد الفطر من مسجد بالل بن رباح

عرض فريق القوات اجلويه امللكيه البريطانيه (االسهم احلمراء) مبشاركه 
2017/9/29القوه اجلويه والبحريه بعرض جوي على شاطئ اخلليج العربي (ابراج الكويت)

2017/9/7وصول صاحب السمو اميرالبالد صباح االحمد اجلابر الصباح الى البيت االبيض
2017/10/24اجللسه االفتتاحيه الستقبال دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي اخلامس عشر

2017/12/22ربط مع القناه الثالثه حفل افتتاح كاس اخلليج العربي الكويت 23
2017/12/13حفل توزيع جوائز مؤسسه الكويت للتقدم العلمي

2017/12/5افتتاح مؤمتر القمه اخلليجي ال38 لدول مجلس التعاون
2018/3/26احلفل السنوي خلريجي اجلامعه

2018/3/20حفل افتتاحيه امللتقى الكويت لالستثمار
2018/3/14حفل تخريج دفعه 44 من طلبه كليه الشرطه اكادمييه سعد العبداهلل

12-2018/2/14التغطيه االخباريه مؤمتر الكويت الدولي العاده اعمار العراق
2018/2/13املؤمتر العاملي للتحالف الدولي ضد داعش من قصر بيان

احلفل اخلتامي لتكرمي الفائزين والفائزات في مسابقه الكويت الكبرى
2018/2/21حلفظ القران الكرمي

حفل تكرمي اخلريجني املتفوقني للعام الدراسي 2017-2018 للهيئه العامة 
2018/3/12للتعليم التطبيقي

تخريج دفعة الطلبه الضباط اجلامعيني 21 ودفعة الضباط 45
2018/3/7 العام 2018-2017
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قطاع الشؤون الهندسية
إدارة االتصاالت الهندسية:

أوال : قسم اللوائح الردايوية
البراق - مجلة  في  الكويت  دولة  إلذاعة  القصيرة  املوجات  جداول  نشر  مت 

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

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

دوله الكويت ( وزارة اإلعالم ).
متابعه اإلرسال في جميع مناطق التغطية والتأكد من وصول صوت إذاعة -

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

مت طرح مزايدة للترددFM (90.4) من الشركات ومت التعاقد والبث على التردد.-
متابعة األمور الهندسية في مجال اإلرسال اإلذاعي واحملافظة على الترددات -

النشرات  ومتابعه   ( اإلعالم  وزارة   ) الكويت  دوله  باسم  املسجلة  اإلذاعية 
 (BRIFIC) الراديوية لالتصاالت  الدولي  اإلحتاد  من  الصادرة  الدولية 
من  واالعتراض  جديدة  لترددات  اجلوار  دول  إضافة  و  بتسجيل  واخلاصة 
قبلنا على أي اضافه من تلك الدول تؤثر على ترددات مسجلة باسم دولة 

الكويت
متت املشاركة في اجتماعات هيئة املواصفات اخلليجية في مديونية الرياض -

باململكة العربية السعودية ومملكة البحرين العتماد مشروع مواصفات راديو 
البث اإلذاعي الرقمي (+DAB) بدول اخلليج واعتمادها لتصبح بالسيارات 

اخلليجية مستقبال.
ثانيا: قسم توزيع الترددات

التنسيق مع كافة إدارات الشئون الهندسية وإدارة البرامج اإلذاعية في تنظيم -
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عملية اإلعالن عن أي تغير أو استحداث تردد إذاعي حتى يتمكن مستمعني 
برامج إذاعة دوله الكويت من متابعه برامجنا .

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

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

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

الترددات يحتوي على جميع املعلومات اخلاصة بالترددات اإلذاعية والفضائية 
وترددات وبرامج البث التلفزيوني األرضي الرقميDVB-T2  وترددات وبرامج 

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

نظام عالي اجلودة HD لتغطية قارة أوروبا واخلليج العربي.
- HD تـم بث جــميــع قــنــوات تلفــزيون دولــة الكويت بنــظــام عـــالي اجلودة

OSN على منظومة الـ
ثالثا : قسم القياس والرصد :

رصد ميداني خارج مقر العمل لبث احملطات اإلذاعية العاملة على نطاق الـ -
( FM ) بدولة الكويت من مختلف املناطق سواء كانت تلك املناطق حدودية أو 

مناطق سكنية والتنقل فيما بينهما على فترات زمنية متفاوتة بهدف تغطية 
أكبر مساحة ممكنه للرصد وبأوقات مختلفة للبث الذي يشمل كافة مناطق 

دولة الكويت.
وملختلف - الكويت  دولة  مناطق  لشتى  العمل  مقر  خارج  ميدانية  قياسات  عمل 

( DVB-T2, DAB+, FM, األنظمة التلفزيونية واإلذاعية العاملة بدولة الكويت
محطات  خالل  من  املرسلة  البث  إشارة  قوة  قياس  أجل  من  وذلك   AM )

اإلرسال ملعرفة مدى فاعليتها وجودتها وتغطيتها لكافة مناطق دولة الكويت 
ورفع تقارير فنية خاصة بذلك حتى يتم تقييم كفاءة وأداء تلك احملطات .
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إدارة االستديوهات التليفزيونية.
مراقبة هندسة االستديوهات  التلفزيونية:

  
 < استوديو العربي                                                    < استوديو 800

  
<  استوديو االولى                                                   < استوديو اثراء

 مراقبة الصيانة والتركيبات
عن - بيان  قصر  في  احملافظات  ربط  طريق  عن  العلم.  رفع  مناسبة  تغطية 

طريق القمر الصناعي A5 وقمر هيالس.
تغطية القمة اخلليجية عن ربط املطار بقصر بيان.-
القيام بتشكيل جلنة طوارىء في مبنى شويخ لتغطية القمة اخلليجية.-
تغطية فعاليات اعمار العراق.-
تغطية دورة كأس اخلليج.-
تغطية تكرمي وزير التجارة والشباب والرياضة خالد الروضان.-
تغطية فعاليات دار االوبرا.-

مراقبة غرفة التحكم الرئيسية
االستوديوهات  هندسة  إلدارة  التابعة  الرئيسية  التحكم  غرفة  مراقبة  شاركت   
التلفزيونية في تغطية أحداث رفع اإليقاف الرياضي, و املشاركة في مباريات كأس 
اخلليج و كل املؤمترات منها مؤمتر خاص بدول مجلس التعاون اخلليجي و مؤمتر 
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الدول املانحة إلعادة إعمار العراق, وكذلك املشاركة في انتخابات املجلس البلدي, 
واحتفاالت رفع العلم و األعياد الوطنية, و أيضا تغطية افتتاح مبنى مطار اخلطوط 

اجلوية الكويتية و افتتاح املدينة الطبية في اجلهراء.
مراقب املونتاج والتسجيل :

< ديفنشي لتصحيح االلوان

نذكر أخر املشروعات للمراقبة وهو حتديث مراكز املونتاج وحتويلها الى نظام عالي -
الدقة HD يتكون املشروع من 24 غرفة مونتاج متعددة النظم من فينل كت , ادوب 
برميير , جرافيك باالضافة الى غرفتني صوت وغرفتني لتصحيح االلوان ديفنشي, 

4 غرف حقن , والسيفر .
إدارة النقل اخلارجي.
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مراقبة النقل اإلذاعي :
وجتهيزها - ومتطورة  حديثة  بتقنيات  جديدة  صوتية  ومعدات  أجهزة  توريد 

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

بكفاءة.
االذاعية - للبرامج  والوطنية  الرسمية  واالحتفاالت  الفعاليات  جميع  تغطية 

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

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

عقدت في دولة الكويت.
متابعة جتهيز مبنى إدارة هندسة النقل اخلارجي اجلديد (محطة املقوع / -

لتسهيل  وذلك  ومعدات  وأجهزة  أثاث وموظفني  اإلذاعي) من  النقل  مراقبة 
عملية دخول و خروج سيارات النقل اخلارجي إلى جميع مناطق دولة الكويت 

لنقل الفعاليات اإلذاعية.
توفير نظام صوتي متكامل مع طاقم فني مميز لبرنامج ليالي الكويت.-
نقل برنامج طابور الصباح بشكل يومي من جميع مدارس مناطق دولة الكويت.-

مراقبة النقل التلفزيوني :
نقل الفعاليات التالية : أوبريت مذكرات بحار - احتفالية اليوم الوطني السعودي- -

معاناة  مؤمتر   - األمة  ملجلس  االفتتاحية  اجللسة   - احلمراء  السهام  فريق  عرض 
القمة  مؤمتر   - املعلوماتية  العلي  سالم  الشيخ  سمو  جائزة  الفلسطيني-  الطفل 
األمير  سمو  بطولة   - القدم  لكرة   23 اخلليجي  التعاون  مجلس  بطولة  اخلليجي- 
للرماية - رفع العلم بقصر بيان وجميع محافظات الكويت - افتتاح مركز عبداهلل 
الكويت  2018- بطولة  العربي  الدولية ملهرجان اجلواد  البطولة   - الثقافي  السالم 
مؤمتر   - الوطنية  باألعياد  الكويت  دولة  محافظات  احتفاليات   - الهجن  لسباق 
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إعمار العراق - مهرجان املوروث الشعبي بالساملي - حفل تخريج الطلبة الضباط 
- احتفاالت األعياد الوطنية بأبراج الكويت ويوم البحار- حفل افتتاح ملتقى الكويت 
لالستثمار - حفل تخريج الدفعة 44 من طلبة كلية الشرطة - حفل التخرج السنوي 
بجامعة الكويت - افتتاح مدينة الكويت لرياضة احلركات بعريفجان - اوبريت عجيبة 
هالديرة - جائزة الكويت حلفظ القرآن الكرمي - نهائي كأس سمو األمير - حفل 
ختام الكويت عاصمة الشباب العربي - انتخابات املجلس البلدي - استقبال سمو 

األمير للمهنئني بشهر رمضان .
إدارة االستديوهات االذاعية

قامت إدارة هندسة االستديوهات اإلذاعية بالتنسيق مع مراقبة اإلستديوهات -
بوضع خطة إلعادة تدريب مشغلي اإلستديوهات وذلك بوضع جداول مختلفه 
عن السابق حيث مت توزيع املشغلني على جميع إستديوهات البث املباشر بعد 
أن كان كل مشغل مختص في تشغيل إستديو محدد والتي زادت من حصيلة 
معرفة املشغل بأنواع األجهزة املوجودة في اإلستديوهات والذي بدوره خلق 

مشغل شامل تعتمد عليه اإلدارة في تشغيل االستديوهات.
إعتمد قطاع اإلذاعة خطة عمل لتغطية اإلحتفاالت باألعياد الوطنية وعيد -

التحرير وذلك بنقل اإلحتفاالت خالل محطات اإلذاعة من موقع اإلحتفاالت 
للبدأ باالحتفاالت واستمرت طوال شهر  العلم  والتي بدأت مع مراسم رفع 

فبراير من مواقع مختلفة من دولة الكويت .
مشاريع حتديث اإلستديوهات واألرشيف الرقمي

بعد تقييم الوضع في اإلستديوهات مت وضع خطة لتحديث إستديوهات البث املباشر -
مناقصتيـــــن  طـــــرح  مت  وبذلك  واحلاجة  لألولوية  تبعا  وذلك  واملونتاج  والتسجيل 

لتحديث اإلستديوهات التاليه منها :-
وضمان - وفحص  وتدريب  وتركيب  توريد   2016-2015-472  - وأ  رقم  مناقصة 

وحتديث منظمات الشبكة الرقمية لوزارة اإلعالم
مناقصة رقم وأ-243 /2016-2017 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتدريب وضمان -

وتطوير املراقبة الرئيسية باإلذاعة
مت طرح مناقصة ضمن مشروع حتديث األرشيف الرقمي وهي خاصة بنقل املواد -

الصوتيه وتخزينها وأرشفتها وفق أحدث النظم.
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إدارة هندسة االرسال اإلذاعي
أوال: مراقبة احملطات اخلارجية

محطة ارسال كبد االذاعية:
تعتبر من اهم وأكبر احملطات االذاعية في دولة الكويت حيث ان البث في محطة 

كبد ينقسم الى قسمني:
البرنامج العام الى - 540KHz والتي يتم بث التردد (MW) املوجة املتوسطة

الكويت ودول اخلليج ويعتبر البرنامج العام هو الصوت الرسمي للدولة بقوة
1200KW وتردد 1143KHz البرنامج العام + الرياضي بقوة 600KW على 

الكويت والدول املجاورة.
مناطق - الى  بالوصول  القصيرة  باملوجة  البث  ميتاز   (SW) القصيرة املوجة 

بعيدة عن الكويت حول العالم تعمل أجهزة املوجة القصيرة بالنظام الرقمي 
والتماثلي وحسب جدول معتمد من وزارة االعالم وتوجيه البث على جميع 

دول العالم التي تخدم توجه الكويت السيادي وذلك بترددات مختلفة.
محطة ارسال املقوع االذاعية:

تعتبر ثاني اهم محطة في دولة الكويت ويتم البث عن طريق املوجة املتوسطة -
50KW 1269 محطة الغناء العربي القدمي بقدرةKHz فقط لثالثة ترددات
منها  متعددة  بلغات  البرامج  تبث  (حيث  الدولي  البرنامج   963KHz وتردد 
الفارسية واالوردو والفلبينية) بنفس القدرة وأخيرا البرنامج الثاني على تردد 

.100KW 1341 بقدرةKHz
محطة ارسال اجليوان االذاعية:

تبث هذه احملطة بنظام اف ام ومن اهم البرامج التي تبث هي سوبر استيشن -
99.7MHz باللغة اإلجنليزية. بتردد

محطة ارسال برج التحرير االذاعية:
تبث هذه احملطة البرامج من برج التحرير في قلب العاصمة وحتتوي على -

تعتبر حلقة وصل  انها  كما   (FM) ام  والتماثلي اف   (DAB+) الرقمي  البث 
بث  يتم  املايكروويف  وصالت  طريق  عن  الوزارة  مبنى  مع  احملطات  لبعض 

ترددين إلذاعات خاصة (نبض الكويت- مرينا)
محطة ارسال اجلليعة:

-630KHz تبث هذه احملطة إذاعة القران الكرمي على املوجة املتوسطة بتردد
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بقدرة 400KW كما انها تعتبر من ضمن منظومة البث الرقمي (جميع برامج 
إذاعة دولة الكويت)

محطة ارسال الصباحية اإلذاعية:
وتردد - الكرمي,  القران  برنامج   105.7MHz ترددات أربعة   FM بنظام  تبث 

103.2MHz برنامج الغناء العربي احلديث, وتردد 101MHz برنامج الغناء 
العربي القدمي, وتردد 92.5MHz برنامج الكالسيك كما انها تعتبر من ضمن 

منظومة البث الرقمي (جميع برامج إذاعة دولة الكويت).
محطة ارسال الصبية االذاعية:

-94.5MHz الشباب  محطة   88.4MHz ترددات  أربعة  ام  اف  بنظام  تبث 
95.3MHz البرنامج العام, وتردد 100.5MHz صوت  البرنامج الثاني, وتردد
برامج  (جميع  الرقمي  البث  منظومة  ضمن  من  تعتبر  انها  كما  التلفزيون, 

إذاعة دولة الكويت).
محطة ارسال املطالع االذاعية:

-102.4MHz ,107.4 مونت كارلو الفرنسيةMHz الترددات FM تبث بنظام
صوت اخلليج ,106.3MHz راديو فرنسا, كما انها تعتبر من ضمن منظومة 

البث الرقمي (جميع برامج إذاعة دولة الكويت).

ثانيا: مراقبة الوصالت اإلذاعية:
نقل البرامج االذاعية من ديوان الوزارة إلى جميع محطات االرسال االذاعية -

في دولة الكويت.
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نقل البرامج االذاعية من املواقع املختلفة إلى ديوان الوزارة.-
-.(FM) تأمني وتشغيل احملطات االذاعية االحتياطية العاملة بتردد الـ
-.(DAB) تشغيل تقنية البث اإلذاعي الرقمي
ضبط جودة األصوات االذاعية.-

ومن أجل حتقيق األهداف املذكورة أعاله تعمل مراقبة الوصالت االذاعية على 
االستعانة بأحدث التقنيات واألجهزة اخلاصة بالنقل والبث اإلذاعي, باإلضافة إلى 
تطوير األجهزة املختلفة املوجودة حاليا سواء كانت في مبنى ديوان الوزارة أو محطة 

الشويخ الفضائية ومن أهم التقنيات املستخدمة حاليا:
.(VSAT) االتصال عبر األقمار الصناعية بسيارات النقل
.(Fly away) االتصال عبر األقمار الصناعية باألجهزة احملمولة
.(Tie-Line) ترميز البث الصوتي باستخدام أجهزة الـ
.أجهزة امليكروويف الثابتة واملتحركة
.بالتعاون مع إدارة االتصاالت الهندسية (Fiber optic) تقنية األلياف الضوئية

إدارة االرسال التلفزيوني

مراقبة الوصالت البرامجية : (الوصالت االرضية- الوصالت احلديثة - التشغيل 
التلفزيوني) .

مت حتديث البث االرضي من SD الى HD من خالل اجهزة بث ارضي رقمي عدد 12.-
نظام - أول  يعتبر  الذي   (DVB-S2) بتقنية  تعمالن  فضائي  بث  سيارتني  توفير  مت 
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إرسال جديد عبر األقمار الصناعية بعد DVB-S املستخدم عامليا إلرسال التلفزيون 
الرقمي مميزات DVB-S2 كفاءة في النطاق الترددي واستعاب قنوات اكثر بتقنيه 
اقل  ترميز  والصورة مبعدل  الصوت  ارسال  التكلفة من خالل  تقليل  و   HD افضل 
حتتويان السيارتني على مولدات ذاتية وفي حالة حدوث خلل للمولدات يوجد هناك 

بطاريات احتياطية
MB على الباقة اخلاصة لوزارة االعالم وذلك لتغطية فعاليات - 18 مت اضافة تردد

اكثر باالضافة الى رفع جودة الصورة.
DVB_T2“ : هو نظام البث - ظام البث التلفزيوني الرقمي االرضي _اجليل الثاني “

االكثر تطويرا و اوسع انتشار عامليا حيث يوفر جودة اعلى للمنتج التلفزيوني وزيادة 
عدد القنوات في نطاق التردد و ايضا يقوم بتغطية اكثر للمناطق اجلغرافية .

إدارة املشاريع والبحوث الهندسية :
العمل على ( مشروع الكاميرات األمنية - مشروع االلياف الضوئية - مشروع -

األرشيف اإلذاعي والتلفزيوني - التنسيق واملشاركة باعداد اخلطة السنوية 
ميزانية  تقديرات  اعداد  في  واملشاركة  التنسيق   - املالية  السنة  ملشاريع 

الوزارة).
ادارة هندسة االخبار:

اهم اجنازات ادارة هندسة االخبارهي: (مشروع جتديد استودية االخبار - -
مشروع بناء شبكة حديثة - املشاركة بتغطية دورة اخلليج - املشاركة بتغطية 
اعمار العراق - املشاركة بتغطية اعياد الكويت - املشاركة بتغطية انتخابات 

املجلس البلدي ) .
ادارة اخلدمات واالنشاءات الهندسية :

الوزارة - ملباني  املختلفة  الصيانة  بأعمال  الدراسات اخلاصة  بإعداد  تختص 
ومتابعة تنفيذ هذه األعمال مع اجلهات ذات االختصاص او الشركات املنفذة 

لألعمال.
مع - املختلفة  للمشاريع  والفنية  الهندسية  والدراسات  األعمال  كافة  بتنفيذ 

ألعمال  التنفيذية  واملخططات  الهندسية  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
والصرف  احلريق  انذار  وأعمال  والتكييف  امليكانيكية  واألعمال  الكهرباء 

الصحي للمشاريع
باألعمال - املتعلقة  العقود  وصيغ  املناقصات  مستندات  إعداد  في  املشاركة 

املرتبطة باخلدمات واالنشاءات الهندسية .
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تختص بدراسة متطلبات األعمال الكهربائية مبا تشمله من صيانة املصاعد -
وأعمال الشبكات الكهربائية والتمديدات واملولدات الكهربائية بكافة مرافق 
ومستندات  واملخططات  الفنية  املواصفات  اعداد  في  واملشاركة  الوزارة, 
الهندسية  املكاتب  مع  بالتنسيق  الكهربائية  األعمال  مجال  في  املناقصات 
مشروع  واعداد   , واستالمها  الكهربائية  األعمال  تنفيذ  على  واالشراف   ,
امليزانية السنوية لألعمال الكهربائية بكافة أنواعها بعد تلقي طلبات اجلهات 

املستفيدة بكافة قطاعات الوزارة املختلفة.
والقيام - احلريق  انذار  بأنظمة  املتعلقة  الهندسية  املواصفات  اعداد  كذلك 

بتشغيلها وصيانتها باملرافق املختلفة للوزارة وفقا للبرامج املعدة لذلك.
إدارة التقنيات االعالمية

مشروع ترميم ونسخ وتوصيف وتبويب وأرشفة األفالم السينمائية القدميه -
وجميع أنواع األشرطة التلفزيونية املغناطيسية باألرشيف التلفزيوني لتلفزيون 

دولة الكويت
هذا املشروع يهدف الى حتويل جميع األشرطة واملواد التراثية القدمية واملواد -

اجلديدة من افالم وسينما ومصادر اخبارية ومقابالت وبرامج مختلفة يعتبر 
بعضها من النوادر وال يتوفر اال بوزارة االعالم الى نظام الديجيتال وهو النظام 
االحدث املتبع في االجهزة االعالمية العاملية مما يتيح الفرصة للحفاظ على 
باجلهاز  ترتقي  بعد ملشاريع مختلفة متطورة  التراث واستخدامه فيما  هذا 
املختلفة  العاملية  االعالمية  االجهزة  مصاف  في  وجتعله  الكويتي  االعالمي 
باإلضافة الى احلقوق احلصرية التي ستمتلكها الوزارة لهذه املواد مما مينع 
استخدامها أو تداولها بأي شكل من األشكال اال مبوافقة الوزارة وهذا من 
شأنه احملافظة على تلك املواد من التلف أو الضياع أو االستخدام مبا يسيء 
للدولة بأي شكل من األشكال , كما سيوفر هذا املشروع للوزارة مصدر جديد 
للدخل من خالل بيع نسخه من هذه املواد الى القنوات االعالمية املختلفة 
تلك  استخدام  عند  الوزارة  عليها  التي ستحصل  االشتراكات  من خالل  أو 
املواد في مشاريع او تقنيات حديثة متطورة, وهذا املشروع يحتوي على نظام 
احتياطي سيكون مصدر لألمان واحلفاظ على هذا التراث القيم من الضياع 

والتلف عند حدوث األزمات .
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قطاع االعالم اخلارجي
ادارة اعالم دول اوروبا واالمريكيتني :

املؤمترات :

الفترةاملؤمتر
4- 8 /2017/11املركز االعالمي للقمة اخلليجية الـ 38 في الكويت

12-2017/2/14املركز االعالمي ملؤمتر اعادة اعمار العراق في الكويت
20-2018/3/21ملتقى الكويت لالستثمار

23- 2018/4/24امللتقى االعالمي العربي الـ 15
2018/10/24املشاركة في احتفالية وزارة االعالم بيوم االمم املتحدة

2018/10/25احتفالية يوم االمم املتحدة
املشاركة في افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 

2018/10/30اخلامس عشر ملجلس االمة

املرافقات :

الفترةالوفد
الصحفي االعالمي السيد مأمون فندي كاتب في جريدة الشرق 

االوسط اللندنية
2017/3/27-19
2017/11/13-7
2018/10/10-8

11-2018/4/13محطة PBC التلفزيونية االمريكية
2018مالصحفي االسباني توماس الكوفيرو

-السيد/ خالد صفوري اعالمي سياسي الواليات املتحدة
-السيدة/ كالراديل فيالر املؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس حترير 

الصحيفة االسبانية .
-السيد /جون هربرت فند صحفي سياسي ألمريكي ومحرر رئيسي 

the American Spectator في

28/مارس/2018
 الى 1/ابريل/2018

TVR 2018/11/6وفد من التلفزيون الروماني
18-2018/11/22السيد /جورج سمعان رئيس حترير جريدة احلياة
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املهمات الرسمية:

الفترةاملهمة
5/26- 2017/6/3احلفل السنوي ليوم احملاربني القدامى في واشنطن

Aid - بريطانيا and Trade 25-26 /4/ 2018معرض
مشاركة الوزارة باحتفالية وفد دولة الكويت الدائم لدى االمم 

23-2018/2/27املتحدة - نيويورك

قطاع االذاعة
مشاركات اإلذاعة في ابرز فعاليات عام 2018/2017

مت تغطية فعاليات معرض الكتاب .-
امللتقى اإلعالمي العربي .-
تغطية كافة فعاليات مهرجان «هال فبراير» والفعاليات املصاحبة.-
ووضع - املختصني  استضافة  خالل  من  الطاقة  ترشيد  حملة  في  اإلذاعة  شاركت 

الفالشات التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة على مدار اليوم.
على - اجلوائز  من  العديد  وحصد  االعالمية  املهرجانات  من  العديد  في  املشاركة 

املستوى ( اخلليجي - العربي - االقليمي ) كان آخرها مونديال القاهرة بعد حصد 
عدد من اجلوائز في املهرجان.

مت االحتفال مبناسبة الذكرى الرابعة على تكرمي سمو أمير البالد الشيخ / صباح -
األحمد اجلابر الصباح , من قبل االمني العام ملنظمة األمم املتحدة السيد/ بان كي 

مون , تقديرا جلهود سموه واسهاماته الكرمية وتسميته (قائدا للعمل االنساني).
-. T4 مت تغطية كافة املشاريع التنموية املنجزة ومنها احتفالية افتتاح مبنى الركاب
احتفالية الذكرى الـ73 لتأسيس األمم املتحدة .-
احتفاليات األعياد الوطنية .-
احتفالية أيام مجلس التعاون اخلليجي .-
تغطية مؤمتر القمة اخلليجية الـ 38 لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي.-
مؤمتر إعادة اعمار العراق.-
حفل تخريج جامعة الكويت .-
االرهاب - مبحاربة  التوصيات  خالل  من  املوقر  الوزراء  مجلس  توجهات  مشاركة 

والتطرف ونبذ العنف لدى الشباب والتي متثلت بتغطية كافة املؤمترات التي تهتم 
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بهذا املوضوع اضافة إلى انتاج العديد من البرامج التي تستهدف الشباب.
مشاركة مؤسسات الدولة في حمالتها ومن أهمها الهيئة العامة للبيئة بعد اصدار -

قانون البيئة اجلديد
املشاركة في تغطية مؤمتر امليكر فير (املخترعني) .-
تغطية االحتفال بالذكرى (56) الصدار الدستور الكويتي.-

قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية
ادارة املعلومات االلكترونية

رصد وتوثيق بطولة كأس اخلليج 23 لكرة القدم ديسمبر 2017م .-
رصد وتوثيق القمة اخلليجية الدورة 38 للمجلس االعلى لدول مجلس التعاون -

ديسمبر 2017م .
رصد وتوثيق زيارة صاحب السمو امللكي االمير بن سلمان آل سعود سبتمبر -

2018م .
رصد وتوثيق امللتقى االعالمي العربي في الكويت في دورته 15 .-
رصد وتوثيق مؤمتر ومعرض االطفاء والسالم الدولي اخلامس 2018/3/6م.-
رصد وتوثيق مؤمتر الكويت الدولي العادة اعمار العراق 12-14 فبراير 2018م.-

ادارة التنمية االعالمية

قامت ادارة التنمية االعالمية في قطاع التخطيط االعالمي والتنمية املعرفية بتغطية -
املؤمتر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل التفاقية حقوق 

الطفل من 12 - 2017/11/14م اعالميا بكافة جوانبه وعلى الوجه االمثل.
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.
املشاركة في ندوة املدن الصحية صديقة البيئة املستدامة بتاريخ 9/19/ 2017م ومت -

التحدث عن مفهوم املدن الصحية وشروطها وكيفية تطبيقها لتواكب وحتقق معايير 
املدن الصحية ليتم تسجيلها في شبكة املدن الصحية العاملية .

شاركت االدارة في فعاليات ملتقى االعالم و التكنولوجيا واالتصال الثاني في 21-
- 23 /11 /2017م حيث ناقش امللتقى كيفية الوصول لالستخدام االمثل لوسائل 
االعالم ووسائل التواصل االجتماعي في ادارة احلياة واألعمال حيث تضمنت اجندة 

امللتقى 13 محاضرة اقيمت على مدار 3 ايام .
- - العنف  االحداث-   ) مجال  في  الطفل  حول  التشاورية  باحللقة  االدارة  شاركت 

الطفولة املبكرة ) حيث القي الضوء على دور اجلمعية الوطنية حلماية الطفل من 
الداخلية  لوزارة  التابعة  املجتمعية  الشرطة  ودور  له  املناسبة  البيئة  وتوفير  العنف 
والتي تعمل بشكل مباشر من اجل حماية الطفل من العنف االسري وكذلك دور وزارة 
الصحة وبرامجها حلماية الطفل كاختبار ما قبل الزواج والتطعيمات الدورية وغيرها 

وكل هذا الجل مجتمع يتمتع بصحة جسمانية وعقلية سليمة .
ادارة اخلدمات االعالمية :

املشاركة في مؤمتر ومعرض اخلدمات االلكترونية في فندق اجلميرا بالتنسيق مع -
(التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد) .

املشاركة في مؤمتر ومعرض املسؤولية االجتماعية في فندق اجلميرا بالتنسيق مع -
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(التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد) .
توفير التغطية االعالمية للملتقى االول للخدمات االستشارية للمشاريع احلكومية -

في فندق كراون بالزا .
تغطية معرض االستقالل ال 57في أرض املعارض بالتنسيق مع ( التلفزيون - االذاعة -

- االخبار- اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد ) .
االلكترونية في فندق اجلميرا - االول ملكافحة اجلرائم  الكويت  املشاركة في مؤمتر 

بالتنسيق مع ( التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد).
الى - باالضافة  املعارض  ارض  في  الدولي  التجاري  الكويت  معرض  في  املشاركة 

توفير التغطية االعالمية بالتنسيق مع ( التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات 
االعالمية واالعالم اجلديد ) .

املشاركة في معرض امللتقى االعالمي العربي 15 في فندق الريجنسي باالضافة الى -
توفير التغطية االعالمية بالتنسيق مع ( التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات 

االعالمية واالعالم اجلديد ) .
بلو - راديسون  فندق  في  للجودة  اخلامس  الكويت  ملؤمتر  االعالمية  التغطية  توفير 

بالتنسيق مع ( التلفزيون - االذاعة - االخبار- اخلدمات االعالمية واالعالم اجلديد).
ادارة املخاطر :

املشاركة مبلتقى الكويت للحوكمة واملخاطر واالمتثال في نظم املعلومات .-
املشاركة بامللتقى السادس للسفن الدورية البحرية في الشرق االوسط .-
املشاركة بورشة عمل اليوم العاملي للحد من الكوارث . -
املشاركة مبؤمتر القانون الدولي للبحار . -

ادارة استطالع الرأي العام :
املشاركة بالدورة الـ 38 للمجلس االعلى لدول مجلس التعاون واعداد استبيان خاص -

بها - ديسمبر 2017م  .
املشاركة في برنامج ورشة عمل لتدريب العاملني بني الهيئة العامة ملكافحة  الفساد -

(نزاهة ) ووزارة االعالم -اكتوبر 2018م  . 
القطاع - مع  بالتعاون  املشاهدة  نسبة  لزيادة  واالذاعة  التلفزيون  أداء  وقياس  حتليل 

اخلاص . 
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ادارة التخطيط االعالمي :

اجناز واصدار الكتاب السنوي (50) لدولة الكويت املتضمن النشطة وفعاليات كافة -
وزارات الدولة وجميع املؤسسات والهيئات . 

متابعة مشاريع خطة التنمية اخلاصة بالوزارة .-
التعاون والتنسيق مع األمانة العامة للتخطيط والتنمية في جميع املجاالت  .-

ادارة التوجيه االعالمي : 
قامت ادارة التوجيه االعالمي بعدد من اخلطوات واالجنازات التي كان لها اثرا كبيرا في 
االرتقاء بالعمل االعالمي الكويتي من جهة واملشاركة في وضع اسس وقواعد مهمة للسياسة 
االعالمية الكويتية وما يترتب عليها من جتديد للخطاتب االعالمي من جهة اخرى , هذا 
باالضافة الى املشاركة في العديد من الفعاليات واالنشطة سواء داخل الكويت أو خارجها 
فضال عن مشاركة االدارة في تنظيم عدد من املؤمترات وامللتقيات التي اوكلت مهمة تنظيمها 

الى قطاع االتخطيط االعالمي والتنمية املعرفية تتمثل هذه االجنازات في : 
توجيه القطاعات البرامجية ( اذاعة – تلفزيون- اخبار- االعالم اجلديد) بكيفية -

التعامل مع االحداث املختلفة مبا يتوافق مع اخلطاب االعالمي .
دراسات وتقارير – مبادرات- مقترحات – الردود على الكتب الواردة – مشاركات -

داخلية وخارجية – رصد وحتليل – فرق عمل وجلان . 
االنية - االعالمية  بالسياسة  اخلاصة  واالستراتيجيات  اخلطط  وضع  في  املشاركة 

احمللية  القضايا  من  عدد  مع  بالتعامل  تختص  التي  واالستراتيجيات  واملستقبلية 
واالقليمية 
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باالضافة الى اجناز ما يسند من اعمال او تكليفات لالدارة وهي كالتالي : -
أوال-  مبادرات واقتراحات مت اعتمادها : 

اقتراح باملوافقة على انشاء قناة مسلسالت كويتية .-
التي اعدتها االمانة - العامة بناء على الدراسة  تقدمي اقتراح لتطوير عمل املكتبات 

العامة للمجلس الوطني حول رؤيتها لتطويرعمل املكتبات . 
اقتراح باقامة احتفالية كبرى في مركز جابر االحمد الثقافي وتنفيذ برامج اذاعية -

وتلفزيونية تتضمن احلديث عن فلسطني بصورة عامة والقدس بصورة خاصة ورعاية 
وزارة االعالم مسابقة ثقافية بجوائز قيمة بناء على كتاب وزارة اخلارجية  بشأن 

موضوع تبني القدس عاصمة االعالم العربي .  
تقدمي مقترحات حول التعاون االعالمي مع سلطنة عمان بخصوص ( الدورة السابعة -

للجنة الكويتية العمانية املشتركة ) . 
الدورة -  ) بخصوص  البحرين  مملكة  مع  االعالمي  التعاون  حول  مقترحات  تقدمي 

التاسعة العليا بني دولة الكويت ومملكة البحرين ) . 
الوسطية - لتعزيز  الوطنية  الوثيقة  تنفيذ مشاريع  بشأن  االعالم  وزارة  بدور  االفادة 

واالعتدال اخلاصة بوزارة االعالم . 
توجيه قطاعات الوزارة بشأن دعم العمل العربي للقضاء على االرهاب .-
اقتراح بشأن مشاركة وزارة االعالم في امللتقى االعالمي العربي للشباب السابع -
املجال - في   2030 املستدامة  التنمية  اهداف  تنفيذ  بشأن  الوزارة  قطاعات  توجيه 

الثقافي .
توجيه قطاعات الوزارة بشأن االستعداد ملواجهة االخطار واألزمات ودور احلكومة -

في دعم املصاحلة الوطنية . 
تقدمي مقترح وتصور حول اقامة احتفالية مرور 60 عام على تأسيس مجلة العربي . -
للتعاون - املشتركة  الهنغارية  الكويتية  للجنة  الثالثة  الدورة  بخصوص  اقتراح  تقدمي 

االقتصادي الفني .
- ( واحدة ضد اجلوع  انسانية   ) ملؤمتر  االعالمية  الرعاية  اقتراح بخصوص  تقدمي 

ومبادرة ( اطعام مليار جائع حول العالم ) .
تقدمي اقتراح بشأن جائزة التميز االعالمي للدورة الرابعة ليوم االعالم العربي حتت -

شعار ( القدس في عيون االعالم ) .
اقتراح بانشاء مشروع معهد تخصصي ملنتسبي وزارة االعالم . -
عمل روزنامة للمناسبات احمللية والعاملية 2017م- 2018م . -
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          ثانيا- دراسات وتقارير:
تقدمي تقرير بأهم محاور التجربة امليدانية وفق احملور الرابع ( الرؤية املستقبلية -

لتطوير البرامج ومبادرات مواجهة التطرف .
اعداد ورقة عمل تستعرض جتربة وزارة االعالم بشأن ( مؤمتر االرهاب والتنمية ).-
مذكرة - على  ردا  املرأة  قضايا  من  االعالم  وزارة  دور  يبني  توضيحي  ايجاز  تقدمي 

األمانة العامة ملنظمة التعاون االسالمي .
البرنامج - الثالثة من خطة  املرحلة  تنفيذ  وزارة االعالم في  تقرير حول دور  تقدمي 

العاملي للتثقيف في مجال حقوق االنسان .
العترافها - اخلاص  االمريكية  املتحدة  الواليات  قرار  تداعيات  بشأن  تصور  تقدمي 

بالقدس عاصمة السرائيل .
تقدمي تصور متكامل لعمل برنامج تلفزيوني جماهيري ( مسابقة في جتويد القرآن -

الكرمي ) .
اعداد تقرير حول ما جاء في برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي اخلامس عشر -

2020/2019 نحو تنمية مستدامة . – 2017/2016
العمالة - جتاه  والتميز  الكراهية  خطاب  تنامي  بشأن  اعالمية  استراتيجية  اعداد 

املنزلية.
السادس - العربي  االعالمي  امللتقى  جلسات  في  االعالمي  التوجيه  ادارة  مشاركة 

للشباب في القاهرة والقاء كلمة وزارة االعالم في اجللسة االفتتاحية للملتقى .
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وزارة االشغال العامة



۱۲۲
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وزارة االشغال العامة

أقامت وزارة األشغال العامة اسبوع وحدة وطن حتت رعاية معالي وزير األشغال العامة املهندس 
سليمان  عواطف  املهندسة  الوزارة  وكيل  السيدة  وبحضور  املطوع  عبدالكرمي  عبدالرحمن 
الغنيم ومسئولي الوزارة في مقر الوزارة الرئيسي خالل الفترة 6-9 فبراير2017, ويأتي هذا 
االسبوع الذي أقيم حتت شعار كلنا ساعد لوطن واعد ضمن احتفاالت دولة الكويت بالعيد 
والسالمة  األمن  وعوامل  واملرورية  األمنية  التوعية  بنشر  للمساهمه  التحرير  ويوم  الوطني 
وسبل الوقاية من احلرائق واحلوادث وطرق مكافحتها, حضر االفتتاح قائد احلماية والتعزيز 
باحلرس الوطني الكويتي اللواء ركن فالح شجاع فالح ومدير إدارة العالقات العامة في االدارة 
العامة املقدم يوسف املرشد  العقيد خليل األمير ومساعد مدير العالقات  العامة لالطفاء 
شارك  وقد  الداخلية,  وزارة  في  دشتي  أحمد  املقدم  االمني  االعالم  إدارة  مدير  ومساعد 
الوزارة احتفاالتها وزارة الداخلية متمثلة باالدارة العامة للمرور وادارة شرطة البيئة واحلرس 
الوطني الكويتي واالدارة العامة لالطفاء وكذلك ادارة الطوارئ الطبية من وزارة الصحة ومت 
عقد ورشة عمل بعنوان «الوقاية والسالمة في املنشآت احلكومية» للمقدم محمد الغريب 
من االدارة العامة لالطفاء وأدار احلوار مدير ادارة التصميم بقطاع املشاريع االنشائية م/

امين املوسوي ,كما مت عمل ورشة توعوية عن املخاطر التي قد تواجه املواطن بحياته اليومية 
عمل  ورشة  الى  باالضافة  وهذا  لالطفاء  العامة  االدارة  من  املرشاد  وحيد  حامد  للنقيب 
«احلوادث املرورية ومخاطرها والوقاية منها» املالزم االول عبداهلل ابو احلسن وادار احلوار 

رئيس قسم العقود بادارة التصميم قطاع هندسة الطرق م/ عيسى صالح العنزي
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الندوات العامة

ندوة املشكالت العملية في تنفيذ املشاريع في عقود االشغال العامة لالستاذ عيد -
الرشيدي - 2017/3/29م .

ندوة (عدل غذائك يتحسن أداؤك) للدكتور احمد راشد الهيفي - 2017/4/19م-
ندوة (حياتك من صنع يدك) للمهندس فؤاد بوشهري - 2017/10/30م .-
ندوة (عطاء بال حدود) لالستاذ حمد بورسلي - 2017/12/25م .-
ندوة (معايير النجاح) للدكتور أحمد احلمود - 2018/1/3م .-
ندوة (كيف أبدأ مشروع منزلي ناجح) لالستاذة هنادي مال يوسف - 2018/3/27م.-

معرض املشاريع الصغيرة «رمضاني»:

الوزارة  بهو  في   , «رمضاني»  الصغيرة  املشاريع  معرض  بتنظيم  الوزارة  وكيل  قطاع  قام 
خالل الفترة من  2017/4/30 إلى 2017/5/4 ,حيث ضم العديد من املشاريع الصغيرة 
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مثل (صناعة العطور -املشغوالت اليدوية-تصميم االكسسوارات-التطريز ..إلخ) وقد قامت 
السيدة وكيل الوزارة املهندسة /عواطف سليمان الغنيم بزيارة املعرض كذلك كبار مسؤولي 
الوزارة, والهدف من اقامة املعرض هو تنمية ودعم الكوادر الشبابية وإبراز طاقاتها في جميع 

التخصصات كذلك الترويج لتلك املشاريع.
حملة جتميع النفايات البالستيكية :

بتاريخ - البالستيكية  النفايات  لتجميع  حملة  بإطالق  أمنية  مشروع  مع  التعاون 
2017/3/20 وذلك على مبنى الوزارة الرئيسي .

حملة التبرع بالدم السادسة:

   
أقامت وزارة األشغال العامة حملة التبرع بالدم السادسة بتاريخ 2018/1/29 حيث -

قام موظفو الوزارة بالتبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم .
اسبوع وحدة وطن-الثاني:

بتاريخ 2018/3/4م وحتت رعاية وحضور وكيل الوزارة املهندسة /عواطف سليمان -
الغنيم, والسادة الوكالء املساعدين ومسئولي الوزارة, أقيم اسبوع وحدة وطن وذلك 
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خالل الفترة من 4-2018/3/6م في مقر الوزارة , ويأتي هذا االسبوع حتت شعار 
كلنا ساعد لوطن واعد ضمن احتفاالت دولة الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير , 
ولقد شاركت كل من وزارة الداخلية متمثلة باإلعالم األمني وشرطة البيئة, االدارة 
العامة لالطفاء ,وزارة التجارة والصناعة , الهيئة العامة للصناعة, وزارة االعالم , 
البيئة وادارة  ,ادارة شئون  للبيئة , وكل من قطاع التخطيط والتنمية  العامة  الهيئة 
األول  اليوم  , حيث مت عقد ورشة في  العامة في فعاليات هذا االسبوع  العالقات 
التصميم  أثناء  لالطفاء  العامة  االدارة  «دور  عنوان  حتت  لالطفاء  العامة  لالدارة 
وأثناء التنفيذ» للمقدم/ املهندس علي اسماعيل , كما مت عمل حلقة نقاشية حتت 
عنوان «ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتوسع باالعتماد على املصادر املتجددة 
املشاريع  بقطاع  التصميم  إدارة  مدير  احلوار  أدار  وقد  العيدي  علي   / «للمهندس 
االنشائية املهندس / أمين املوسوي , وقد صاحب االفتتاح معرض للجهات املشاركة 
الثاني مت عقد حلقة نقاشية  اليوم  لعرض خدماتهم على املواطنني واملقيمني وفي 
حتت عنوان «اجلرائم االلكترونية» للمقدم /حمد خورشيد وأدار احلوار مدير ادارة 

التفتيش االستاذ/ عيد الرشيدي.
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وزارة الصحة
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وزارة الصحة
واالعالم العامة العالقات ادارة

املؤمترات الطبية التى نظمتها وزارة الصحة :
اسم املؤمترتاريخ املؤمترالقيد

املؤمتر اخلليجي املشترك األول للسرطان2 - 3 أبريل 12017
املؤمتر احلادي عشر للمسالك البولية8 - 9 ابريل 22017
املؤمتر الرابع لعالج سرطان الرقبة12-15 أبريل 32017
مؤمتر املستجدات العالجية للعالج بالليزر واجلديد في أمراض اجللدية2-4مايو 42017
املؤمتر العلمي اخلامس ألمراض الباطنة في مستشفي مبارك12-13 مايو 52017
املؤمتر اخلليجي اخلامس للصحة والسالمة املهنية16 - 18مايو 62017
1 اكتوبر72017 املؤمتر الكويتي األول لالختراعات واالبتكارات الطبية واجلراحية29 - سبتمبر -
املؤمتر السنوي للمختبرات الطبية5-6 نوفمبر 82017
مؤمتر املدن الصحية6-8 نوفمبر 92017

املؤمتر الثالث لطب أعصاب األطفال واخلليجي الثالث لطب االعصاب17-19 نوفمبر 102017
مؤمتر الكويت لنظم املعلومات الصحية19-21 نوفمبر 112017
مؤمتر األنف واألذن واحلنجرة23-25 نوفمبر 122017
املؤمتر التاسع عشر ملستجدات في أمراض الشبكية25-26 نوفمبر 132017
املؤمتر السنوي السابع ألمراض وجراحة الثدي التقوميية25-27 نوفمبر 142017
مؤمتر الرعاية الصحية األولية17 - 19 ديسمبر 152017
املؤمتر السنوي السادس عشر للجراحني10 - 12 فبراير 162018
املؤمتر السنوي 22 ألمراض النساء والوالدة13 -15 فبراير 172018
املؤمتر السنوي للتخدير والعناية املركزة15 - 17 فبراير 182018
مؤمتر اخلليج جلراحة التجميل واحلروق21 - 22 فبراير 192018
مؤمتر أطباء العائله للشرق األوسط 1Wonka - 3 مارس 202018
مؤمتر طب الطوارئ4 - 5 مارس 212018
مؤمتر الطب الطبيعي والتأهيل16 - 18 مارس 222018
مؤمتر جراحة األطفال23 - 25 مارس 232018
مؤمتر العالج الطبيعي25 - 27 مارس 242018
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افتتاح مرافق وزارة الصحة

افتتاحياتالتاريخ
افتتاح مركز عبد الرحمن عبد اهلل الزيد الصحي2017/3/12

افتتاح مركز خدمات اإلسعاف اجلوي2017/5/11

افتتاح وحدة العالج باخلاليا اجلذعية فى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي2017/6/4

افتتاح وحدة اخلصوبة وخدمة امليكروبوليجي2017/6/11

وضع حجر األساس ملركز / سيد عبد الرزاق الزلزلة الصحي2017/6/18

افتتاح مبني إدارة العالج باخلارج اجلديد2017/7/13

افتتاح وحدات  تخصصية جديدة فى مستشفي اجلهراء2017/7/27

افتتاح مركز الفروانية التخصصي لطب األسنان ومركز صحة الفم واألسنان2017/9/17

افتتاح مركز جابر األحمد الصحي ( 2 )2017/10/19

افتتاح وحدة العمليات الصغرى (قسم الطوارئ) مبستشفى اجلهراء2017/11/14

تدشني نظام املواعيد اإللكتروني إدارة نظم املعلومات2017/11/15

وضع حجر أساس مستشفى الضمان الصحي محافظة األحمدي2017/11/15

افتتاح مركز محمد علي الدخان التخصصي للعيون2017/11/23

حجر اساس مستشفى الضمان الصحي  محافظة اجلهراء12 /2018/3

الفعاليات التي تنظمها وزارة الصحة:

مشاركة وزارة الصحة مبعرض الشهيد ممثلة بإدارة العالقات العامة واإلعالم 2018/2/21
وإدارة الطوارئ الطبية

تنظيم ( مراثون) اصدقاء القلوب2018/3/10
تنظيم محاضرة بعنوان (ضغوط العمل ومهارات التعامل)2018/4/12

تنظيم بطولة كأس وزارة الصحة2018/4/21
تنظيم احلملة التوعية لطلبة املدارس (أحذرو األدوية املزيفه واملزورة)3 /2018/2
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املشاريع الهندسية

اسم املشروع
نسب االجناز

املرحلة التنفيذيةاملرحلة التحضيرية
2018/4/12018/6/302018/4/12018/6/30

35,03%32,55%100%مباني جديدة مبستشفى الفروانية1
0%0%45%45%مبنى جديد مبستشفى ابن سينا2
88,17%76,67%100%مبنى جديد مبستشفى األميري3
23,72%22,94%100%مبنى جديد مبركز الكويت للسرطان4
47,29%47,29%100%مستشفى الصباح اجلديد5
21,12%16,69%100%مبنى جديد مبستشفى العدان6
مبنى جديد مبستشفى 7

األمراض السارية
%100%40,08%48,31

0%0%8%5%تصميم مستشفى مدينة صباح األحمد8
واملتابعة التخطيط إدارة

تقوم إدارة التخطيط واملتابعة بإعداد و متابعة تنفيذ اخلطة التي تختص بها وزارة -
للدولة (2016/2015 -  الصحة ضمن اخلطة اإلمنائية اخلمسية متوسطة األجل 
2020/2019) واملوزعة على 5 خطط سنوية, حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ السنة 
الرابعة من اخلطة (2019/2018) وذلك ضمن ركيزة «رعاية صحية عالية اجلودة» 

انسجاما مع الرؤية العامة للدولة وتشتمل على األهداف التالية:
.تعزيز أمناط احلياة الصحية مبشاركة كافة قطاعات املجتمع
 الرعاية خدمات  خاصة  كفاءتها  ورفع  الصحية  اخلدمة  جودة  حتسني 

التخصصية.
.تعزيز الكفاءة واالستدامة في متويل اخلدمات الصحية
 تطوير املنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية ورفع الوعي الصحي

مبخاطر األمراض املزمنة.
.تعزيز دور القطاع اخلاص
.التوسع في اخلدمة الصحية وفقا للزيادة السكانية والتوسع العمراني

من أجل حتقيق هذه األهداف, احتوت اخلطة على مجموعة من املشاريع التطويرية واملشاريع -
االنشائية التي تختص بها وزارة الصحة, وهي على النحو التالي (حتى يوليو 2018):
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املشاريع التطويرية
نسبة االجناز (%) اجلهة املسئولة اسم املشروع

68 إدارة اجلودة و االعتماد البرنامج الوطني لالعتراف بجودة اخلدمات 
في املؤسسات الصحية

54,5 إدارة اجلودة و االعتماد مشروع جودة اخلدمة الصحية

36٫5
اإلدارة املركزية للرعاية 

الصحية االولية
الوقاية والتصدي 

لألمراض املزمنة غير السارية

58٫94 إدارة نظم املعلومات مشروع تفعيل دور املعلومات الصحية

54٫71 إدارة الصحة املهنية مبادرة املدن الصحية

83 إدارة الصحة املهنية تطوير خدمات الصحة املهنية

85 إدارة الصحة املدرسية مشروع تطوير اخلدمات الصحية لطلبة املدارس

املشاريع اإلنشائية
اجلهة املسؤولة : إدارة مشاريع املنشآت الصحية

نسبة اإلجناز (%)اسم املشروع
35,03مباني جديدة مبستشفى الفروانية
45 (مرحلة حتضيرية)مبنى جديد مبستشفى ابن سينا

88,17مبنى جديد مبستشفى األميري
23,72مبنى جديد مبركز الكويت للسرطان

47٫29مستشفى الصباح اجلديد
21,13مبنى جديد مبستشفى العدان

48,31مبنى جديد مبستشفى االمراض السارية
8 (مرحلة حتضيرية)تصميم مستشفى مدينة صباح األحمد
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االعالمى املكتب
أوال: تدشني املوقع االلكترونى للمكتب االعالمى:

يحتوى على قسم للحمالت الصحية , قسم لأليام الصحية العاملية, قسم لألفالم -
التوعوية التى يعدها املكتب,قسم للنشرات و املطبوعات الصحية, قسم للنصائح و 
شريط  االعالمى,  للمكتب  االعالمية  التغطيات  و  للقاءات  قسم  الطبية,  اللقاءات 

اخباري يعرض آخر األخبار املتعلقة بالصحة واألخبار الوطنية الهامة.
ثانيا: اصدار تطبيقات الكترونية:

   
تطبيق الكتروني عن الصحة العامة للطفل-
تطبيق لالطفال املصابني بالسكري-

ثالثا : اعداد و بث أفالم و فالشات توعوية عبر قناة اليوتيوب ووسائل التواصل االجتماعى 
و املوقع االلكترونى للمكتب:

قام املكتب االعالمى باعداد 150 فيلما توعويا خالل عام 2017 وحوالى 30 فيلما -
خالل النصف األول من 2018 عن مختلف املوضوعات الصحية مبا فيها األمراض 
املزمنة و األمراض املعدية و أفالم خاصة بصحة املرأة و الطفل و املسنني و أفالما 

توعوية عن السلوكيات الصحية و املواسم اخلاصة مثل شهر رمضان و احلج.
رابعا : تنظيم حمالت توعوية ملختلف املشاكل الصحية بدولة الكويت:

يتم - الكويت  لدولة  الصحية  املشاكل  ملختلف  توعوية  حمالت  بتنظيم  املكتب  يقوم 
تدشينها و تغطيتها اعالميا من قبل املكتب االعالمى و تنقسم هذه احلمالت الى 
حمالت الكترونية يتم البث من خاللها أفالم توعوية ولقاءات مع أطباء متخصصني 
و رسائل صحية قصيرة على مواقع التواصل االجتماعى (فيس بوك, انستجرام , 
تويتر) و قناة اليوتيوب واملوقع االلكترونى للمكتب باالضافة الى التواصل املباشر مع 
اجلمهور عن طريق املعارض الصحية املتنقلة و توزيع املطبوعات الصحية و عرض 
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التى قام املكتب  التوعوية على شاشات خاصة و من احلمالت  اللقاءات  األفالم و 
بتنظيمها خالل 2017-2018ما يلي :

. C حملة توعوية عن التهاب الكبد الفيروسي
. حملة توعوية عن سرطان عنق الرحم
.حملة توعوية عن الدهون الثالثية
.حملة توعوية عن مرض الصدفية
.حملة عن مرض اجللوكوما
.حملة توعوية سنوية عن الصحة خالل شهر رمضان
 حملة توعوية عن التطعيمات اجلديدة التى مت ادراجها بجدول التطعيمات األساسية

لوزارة الصحة .
. حملة توعوية عن التهاب األمعاء املزمن

  
 حملة توعوية سنوية عن الصحة فى احلج اللقاء التنويرى لبعثة احلج ويوم توعوي

الكترونية  وحملة  الكويت  مبطار  بوث  و  للحجاج  سنوى  ولقاء  االوقاف  بوزارة 
وعرض افالم توعوية على شاشات مطار الكويت.

.املاراثون العائلي السنوي
 حمالت الكترونية (أفالم توعوية و لقاءات تثقيفية مع أطباء وزارة الصحة وبوستات

توعوية) صحة الطفل, الصحة فى السفر, الصحة فى البر واملخيمات, مكافحة 
االلكترونية,  األجهزة  مضار  التلطيفى,  الطب  املدارس,  الى  العودة   , التدخني 
التخلص اآلمن من األدوية, النشاط البدني, مرض الكوليرا, الصحة اثناء ارتفاع 

درجات احلرارة, لعبة اخلرز املغناطيسية, آالم الظهر.
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خامسا : االحتفال بأيام الصحة العاملية تبعا لرزنامة منظمة الصحة العاملية :

تشمل احلمالت معارض صحية و توزيع مطبوعات تثقيفية و حمالت توعوية اعالمية -
على مواقع التواصل االجتماعى و املوقع االلكترونى وقناة اليوتيوب للمكتب يتم من 
بوزارة  االستشاريني  و  املسئولني  السادة  مع  لقاءات  و  توعوية  أفالم  نشر  خاللها 

الصحة
سادسا: املشاركة و التغطية االعالمية لفعاليات و أنشطة مختلف قطاعات وادارات وزارة الصحة.
املسئولني  والسادة  الصحة  وزير  معالى  أنشطة  و  لتصريحات  االعالمية  التغطيات  سابعا:   

واجنازات الوزارة.
ثامنا: رسائل توعوية قصيرة (بوستات) على مواقع التواصل االجتماعى .

تاسعا: اصدارمطبوعات توعوية.
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وزارة النفط
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وزارة النفط
اإلنتاج و احلفر إدارة

أوال: إجنازات مراقبة احلفر منها :
املتابعة اليومية لعمليات حفر وإصالح اآلبار وإعداد التقرير اليومي لهذه العمليات   -

جلميع الشركات النفطية.
البت في طلبات برامج حفر اآلبار االستكشافية والتحديدية والتطويرية وحقن املياه   -

وطلبات برامج إصالح اآلبار اإلنتاجية.
اآلبار  وإكمال  حفر  عمليات  مبجاالت  اخلاصة  الفنية  العمل  أوراق  وتقييم  دراسة   -
التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة باملؤمترات العاملية وإعطاء املوافقة 

الالزمة لها.
ثانيا: إجنازات مراقبة اإلنتاج منها :

من  النفطية  الشركات  بإنتاج  اخلاصة  والدورية  والشهرية  اليومية  التقارير  إعداد   -
2017-2018 حلقـول  املالية  السنة  خـالل  املصاحبة  واملياه  والغازات  اخلام  النفط 
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 .
مبرافق  يتعلق  فيما  الرأسمالية  واملشروعات  املستقبلية  التشغيلية  اخلطط  دراسة   -
وعمليات اإلنتاج الواردة بامليزانيات الرأسمالية والتشغيلية السنوية للشركات النفطية 

وتقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك املشروعات وإبداء الرأي الفني فيها.
والتطوير االستكشاف إدارة

اوال : إجنازات مراقبة اجليولوجيا واجليوفيزياء واألنشطة التي تشرف عليها املراقبة منها :
اجليولوجية  كاملسوحات  النفطي  للقطاع  االستكشافية  األنشطة  على  اإلشراف   -
واجليوفيزيائية واحلفر االستكشافي والتحديدي وتقييمها وإعداد التقارير اخلاصة 

بذلك.
دراسة وتقييم طلبات وبرامج احلفر وعمليات اإلصالح واالختبار لآلبار االستكشافية   -

والتحديدية.
يتعلق  فيما  النفطية  الشركات  من  الواردة  والطلبات  والبرامج  اخلطط  تقييم   -

باالستكشاف.
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ثانيا : اجنازات مراقبـة هندسة املكامن واألنشطة التي تشرف عليها املراقبة منها :
اإلشراف على أداء املكامن وتطويرها مبا يضمن أقصى استخراج اقتصادي للنفط   -

والغاز وفق األساليب 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 لقياس   -
الضغط املكمني واختبارات تدفق اآلبار وبالتالي تقييم أداء املكامن وإعداد التقارير 

اخلاصة بذلك .
إدارة اإلعالم البترولي و العالقات العامة

مراقبة اإلعالم البترولي : -
 قسم الصحافة : -

عمل النشرة اإللكترونية اليومية و تزويدها بطابع الكتروني متجدد مما يساعدها   -
على جتميع األخبار النفطية احمللية والعربية والعاملية من الصحف اليومية و توزيعها 

على املسئولني في الوزارة .
إصدار (مجلة النفط - نشرة نفطيات) مع التجديد الدائم و املستمر جلميع الصفحات   -

و األبواب اخلاصة بها.
 قسم البرامج : -

دولة  في  النفطية  الصناعة  تخص  وطويلة  قصيرة  أفالم  بني  ما  مرئية  مواد  رفع   -
الكويت وأهم األحداث كاجتماعات األوبك وغيرها على قناة وزارة النفط في موقع ( 

يوتيوب).
إدراج مادة تتعلق باملصطلحات اخلاصة بالصناعة النفطية وتعريفها في موقع الوزارة   -

اإللكتروني.
نشر السعر املتداول لبرميل النفط الكويتي بصفة شبه يومية و مستمرة على مواقع   -

التواصل االجتماعي اخلاصة بالوزارة .
مراقبة العالقات العامة : -

أوال : - الندوات منها : -
ندوة ( يوم النفط الكويتي ) 14 / 2 / 2017 .  -

ندوة ( حديث الذكريات مع التراث ) 30 / 5 / 2017 .  -
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الندوة التعريفية للشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 2017/9/12 .  -
الندوة الوطنية ( الشكر و الوفاء و العرفاء ملقام حضرة صاحب السمو أمير البالد   -

الشيخ / صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل و رعاه ) 19 / 2 / 2018 .
الندوة الوطنية ( شهداء الكويت ستبقون في ذاكرة الوطن ) 8/8/ 2018 .  -

ثانيا : - البرامج : -
محاضرة ( يا باغي اخلير أقبل ) 30 / 5 / 2017  -

محاضرة ( اغتنام أيام شهر رمضان املبارك ) 5 / 6 / 2017.  -
محاضرة ( العشر األواخر من شهر رمضان الفضيل ) 12 / 6 / 2017 .  -

محاضرة ( رمضانيات ) 28 / 5 / 2018 .  -
ثالثا : - احللقات النقاشية : -

احللقة النقاشية ( التنوع االقتصادي ما بني الرؤى واالحتياج) 2017/5/10.  -
احللقة النقاشية ( مصفاة فيتنام - اإلجنازات والبقية تأتي ) 2017/10/13.  -

احللقة النقاشية ( شركة ناقالت النفط و متيزها عامليا ) 12/25/ 2017.  -
احللقة النقاشية ( األوضاع البترولية العاملية ) 24 / 4 / 2018 .  -

رابعا : - الزيارات امليدانية : -
زيارة دار رعاية املسنني 12 / 2 / 2017 .  -

زيارة دار عبداهلل لألطفال 5 / 2 / 2017 .  -
زيارة مستشفى البنك الوطني 28 / 3 / 2017 .  -

خامسا : - استقباالت الوفود : -
استضافة األمني العام ملنظمة أوبك السيد/ محمد باركيندو 8-2017/1/11,كما مت   -

استضافته في 2018/1/18-15.
استقبال الوفد العراقي بالفترة من 3 - 6 / 2 / 2018 .  -

استقبال الوفد اجلزائري بالفترة من 19 - 22 / 3 / 2018 .  -
سادسا : - األنشطة منها : -

استضافة مدرسة ابن املاجد متوسطة بنني في املجمع النفطي 3/14/ 2017.  -
ورشة عمل ( قصتي ) لروضة النزهة 18 / 5 / 2018.  -

العملية على قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)  (التطبيقات  ندوة  املشاركة في   -
.2018/3/21
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 - دبي   - الثالث  البترولي  اإلعالم  مللتقى  األول  التنسيقي  االجتماع  في  املشاركة   -
اإلمارات العربية املتحدة 26 / 12 / 2017 .

املشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي ( مرور خمسني عام على إنشاء منظمة األقطار   -
العربية املصدرة للبترول أوابك ) 9 / 12 / 2017 .

سابعا : - املعارض منها : -
املشاركة في معرض ( اليوم اجليولوجي ) لثانوية الرابية بنات 2017/4/17.  -

املشاركة في معرض الكويت في مصر 14 - 16 / 11 / 2017 .  -
املشاركة في مهرجان الطفولة السادس 20 - 22 / 2 / 2018 .  -

املشاركة في كرنفال ( شكرا 2 ) 21 - 23 / 2 / 2018 .  -
إدارة البيئة و السالمة

والبيئة  الصحة  قسم  على  للتعرف  األتية  للشركات  ميدانية  زيارات  في  املشاركة   -
-KOC الكويت  KNPC - شركة نفط  الكويتية  الوطنية  البترول  : (شركة  والسالمة 
مشروع الوقود البيئي - مصفاة الزور- شركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة

.(KIPIC
متت املشاركة في: (جلنة اإلشراف على خطة الطوارئ اإلشعاعية و النووية - اللجنة   -
الوطنية الدائمة لتغير املناخ - جلنة انتشال السفن الغارقة- اللجنة التنفيذية لترشيد 
استهالك طاقة الكهرباء و املاء - اللجنة الدائمة لتنسيق العمل للقوى العاملة - جلنة 
الوطنية  اللجنة  الدولة-  مستوى  على  اخلطط  ادارة  عن  واملسئولية  املدني  الدفاع 

ملكافحة التلوث البحري )
 االجتماعات و املؤمترات و الدورات والورشات منها :

االجتماعات التنسيقية الدورية خلبراء تغير املناخ في الدول العربية .  -
اجتماع التعويض بالتلوث النفطي املقام في لندن .  -

اجتماعات اللجنة الوطنية الدائمة لتغير املناخ .  -
مؤمتر الكويت للطاقة و التكنولوجيا املستدامة .  -

مؤمتر تأثير الهواء و التغير املناخي على صحة اإلنسان .  -
مؤمتر الكويت التاسع إلدارة النفايات (حتويل النفايات إلى طاقة) .  -

حضور منتدى االقتصاد املعرفي .  -
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املشاركة في إعداد الورقة القطرية لدولة الكويت مؤمتر الطاقة احلادي عشر.  -
بلدية  املنظمة من قبل  الكويت  دولة  الصلبة في  البلدية  النفايات  إدارة  ورشة عمل   -

الكويت.
الورشة التعريفية ملشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة إلدارة النفايات في دولة   -

الكويت املنظمة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
ورشة عمل خاصة بإطار سنداي العاملي املعني باحلد من خواطر الكوارث من قبل   -

االدارة العامة لإلطفاء .
التصنيع إدارة

< نقل الوحدات الثقيلة من ميناء الشعيبة إلى مصفاة ميناء عبد اهلل

أوال: اجنازات مراقبة البتروكيماويات منها :
إعداد التقارير الشهرية والتي فيها متابعة إنتاج شركة صناع الكيماويات البترولية   -
واملصانع التابعة لها وتقدم سير العمل في املشاريع الرأسمالية الكبرى التابعة للشركة 

والتي تكون قيد االنشاء.
وتقدمي  البترولية  الكيماويات  صناعة  لشركة  السنوية  الرأسمالية  امليزانية  دراسة   -

مالحظات مفصلة مبا ورد فيها .
متابعة تطبيق قانون ولوائح احملافظة على مصادرة الثروة البترولية مع شركة صناعات   -
الكيماويات البترولية من اجل حتقيق االستغالل األمثل ملصادر الثروة البترولية في 

البالد
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ثانيا: إجنازات مراقبة التكرير :

الزيارات امليدانية ملواقع العمل بالشركات مثل شركة KIPIC (مصفاة الزور) وشركة   -
البترول الوطنية ( مصفاة ميناء عبداهلل ومصفاة االحمدي ) وقد مت رفع تقرير فني 

متكامل بذلك .
املتابعة اليومية والشهرية لطاقات وأداء مصافي التكرير ومصنع إسالة الغاز ومعدالت   -
االنتاج للوحدات العاملة ومخزون النفط التي من خاللها يتم إعداد التقارير الشهرية 

السنوية مبساعدة برامج احلاسب اآللي .
دراسة امليزانية الرأسمالية السنوية لشركة البترول الوطنية ومتابعة تقدم سير العمل   -
املشاريع  الى  باإلضافة  البترولية  للمنتجات  واملعاجلة  بالتكرير  اخلاصة  باملشاريع 

املتعلقة مبرافق النقل والتخزين .
إدارة الوثائق واملعلومات النفطية

االستمرار في تنمية مصادر املكتبة من كتب ودراسات ودوريات الكترونية متخصصة   -
املرجعي  واإلرشاد  املوضوعي  البحث  خدمة  وتقدمي   , النفطي  القطاع  مجال  في 
على  تشمل  والتي  اإللكترونية  باملكتبة  اخلاص  اآللي  اإلعارة  ونظام  الببليوغرافي 

بيانات عدد (4671) كتاب و (7807) دراسة .
 اجنازات مراقبة التطوير اإلداري والتدريب منها :

عمل برنامج خاص للتدريب بالتنسيق مع برنامج نظم املعلومات حيث يحتوي البرنامج   -
على البيانات و املعلومات خاصة مبوظفي الوزارة لتسهيل عمل موظفي املراقبة .
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مت تدريب عدد ( 249 ) موظف وعدد ( 5 ) دورات تقاعدية و ايفاد عدد ( 23 )   -
موظف دورة خارجية .

إدارة الشئون اإلدارية
استخدام  حيث  من  اآللي  اجلهاز  تطوير  مت   : االلكتروني  التراسل  نظام  استخدام   -
النظام املذكور ملعاجلة البريد املركزي لقسم الوارد و قسم الصادر حتى يتم تسهيل 
التواصل بني الوزارة و ديوان اخلدمة املدنية باستخراج و إدخال البيانات آليا عن 

طريق احلاسب اآللي .
إلجراءات  تسهيال  املدنية  اخلدمة  لديوان  املتكاملة  للنظم  اجلديد  النظام  تدشني   -

مسوغات تعيني املعينيني اجلدد و التواصل مع ديوان اخلدمة املدنية الكترونيا .
إدارة شئون املناقصات والتفتيش امليداني من مهامها :

-  املشاركة في اللجان الدائمة منها :
(H.P.C) جلنة الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
. ( الوفرة ) - ( اخلفجي ) جلنة مناقصات العمليات املشتركة 
 املشتركة العمليات  مناقصات  للجنة  سنوية  النصف  االجتماعات  في  ملشاركة 

(الوفرة) - (اخلفجي).
الترسية من حيث احلصول على املوافقات  التعاقد بعد  -   بحث و دراسة اجراءات 

الالزمة من اجلهات املختصة .
من  التأكد  و  البترولية  بالشركات  اخلاصة  الشراء  اوامر  و  العقود  تنفيذ  متابعة     -

سالمة أداء كل من الطرفني املتعاقدين .
إدارة مركز نظم املعلومات

virtual data حتويل بيئة عمل شبكة املعلومات لوزارة النفط الى البيئة االفتراضية  -
و اعادة تشغيل جميع اخلوادم و االنظمة بنجاح على البيئة اجلديدة . center

االستمرار في حتديث و تطوير االنظمة البرمجية التي مت انشاءها باملركز لالدارات   -
املختلفة بالوزارة باستخدام احدث التقنيات البرمجية .

برنامج الشئون االقتصادية
ادارة التخطيط والعالقات الدولية من اهم إجنازاتها :

وكمصدر  استراتيجية  كسلعة  النفط  مكانة  على  للمحافظة  الكفيلة  السبل  اقتراح   -
رئيسي للطاقة, وتعزيز موقع الكويت في األسواق العاملية.
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اإلقليمية  والهيئات  املنظمات  في  دورها  وتقوية  الكويت  لدولة  الدولة  املكانة  إبراز   -
لدول  التعاون  األوابك, مجلس  األوبك,  مثل  النفطي  باملجال  العالقة  ذات  والدولية 

اخلليج العربية, ومنظمات األمم املتحدة في مجاالت النفط والطاقة.
إدارة بحوث الطاقة من أهم اجنازاتها :

التنسيق مع اإلدارات املعنية في القطاع النفطي بشأن تأمني احتياجات السوق احمللي   -
من املشتقات البترولية والغاز واقتراح سياساتها التسعيرية.

تزويد وتبادل املعلومات مع املؤسسات والهيئات احلكومية والبرملانية والقطاع اخلاص   -
والبحوث  الدراسات  وعمل  النفطية  والصناعة  بالثروة  العالقة  ذات  الشئون  في 

املتخصصة بعمل اإلدارة.
املشاركة في اجتماعات اللجنة االقتصادية التابعة ألوبك واجتماعات اللجان املتعلقة   -
وأي  أوبك  دراسات  وكذلك جلان  األعضاء  الدول  من  الواردة  واملعلومات  بالبيانات 

اجتماعات تختص بالطاقة والنفط .
إدارة احلسابات النفطية من أهم اجنازاتها:

إعداد تقديرات اإليرادات النفطية بشكل دقيق للموازنة العامة.  -
تطبيق الرقابة املالية على إيرادات النفط اخلام والغاز الطبيعي الناجتة عن الكميات   -
الرقابة  وتفعيل  األخرى  الدولة  ومؤسسات  الكويتية  البترول  مؤسسة  إلى  املباعة 

وضمانات حتصيلها.
املتابعة الدقيقة واإلشراف على عمليات قياس النفط اخلام للتأكد من حجم الكميات   -
املنتجة واملصدرة واالبالغ عن التسرب, وتفعيل الرقابة على أنشطة القطاع النفطي 

في قياس النفط واإلشراف على تأمني السالمة.
 إدارة التحليل املالي والتدقيق من أهم اجنازاتها:

والرأسمالية ألنشطة  التشغيلية  واملوازنات  املالية  والتقارير  دراسة وحتليل اخلطط   -
املنبثقة عن  للشركات  اخلتامية  دراسة وحتليل احلسابات  وكذلك  النفطي,  القطاع 

منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول, وذلك إلبداء الرأي املالي بشأنها.
التي يتم إعدادها لفترة معينة وفقا لسياسات محاسبية خصوصا  البيانات  تدقيق   -

الشركات الوطنية ذات املصروفات املستردة.
وذلك  واملصاريف وحتليلها  باإليرادات  املتعلقة  املالية  الصبغة  ذات  املشاريع  دراسة   -

لتطويرها.
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وزارة التربية
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وزارة التربية
أنشطة وفعاليات وزارة التربية خالل السنة املالية 2018/2017م:

   
-  زيارة الطالب للمتحف العلمي املتنقل

    
-  املاراثون الرياضي

    
-  زيارة الطالب للمعارض العلمية مبشاركة سفير جمهورية فرنسا بالكويت
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-  مشروع حتدي القراءة العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

   
-  صور من مخيم السالم احلادي والعشرين

  
-  اصدارات ادارة اخلدمات االجتماعية والنفسية
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-  االحتفال باليوم العاملي للمعلم

   
-  حفل تكرمي طلبة املنح سفراء املستقبل

   
-  املؤمتر الطالبي الوطني االول للثانوية ( املواطنة وحتديات العصر االول )
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-  أنشطة التوجيه العام للتربية الكشفية

   
-  تكرمي الطلبة الفائقني                  ـــ مؤمتر الشباب العرب باالردن

   
تكرمي الطلبة الفائزين في مسابقة الدستور     ـــ زيارة طلبة املدارس حلديقة احليوان  -
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

< الدورة العادية 73 ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
قطاع وكيل الوزارة

إدارة مكتب وكيل الوزارة: -
تتولى اإلدارة إعداد وترتيب جدول زمني مبقابالت الوكيل وعرض التقارير   -
الدورية ومشروعات القوانني والبيانات الصادرة من قطاعات الوزارة املختلفة 
واإلشراف على الترتيبات اخلاصة باجتماعات الوكيل مع املسؤولني والزوار 
والضيوف, وكذلك التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن املؤمترات واحلفالت 
وإعداد جميع التقارير والدراسات والبيانات واملعلومات عن الشخصيات التي 

لها عالقة بالوزير.
إدارة العالقات العامة: -

واملهرجانات  االحتفاالت  على  والتنسيق  واإلعداد  اإلشراف  اإلدارة  تتولى   -
العربية  التي تقيمها وتشارك فيها واالعداد والتنسيق للمؤمترات والندوات 
والوفود  الضيوف  واستقبال  االجتماعية  الشئون  بوزارة  واخلليجية اخلاصة 
التي تستضيفها الوزارة, وتزويد وسائل اإلعالم (املرئية - املسموعة), بكافة 
كما  الوزارة  وتخدم جميع مجاالت  التي تخص  والبرامج  واألخبار  املواضيع 
أنها تعتبر حلقة وصل بني الوزارة والهيئات األخرى, ويتولى تنفيذ هذه املهام 
أربعة أقسام هي: (قسم العالقات - قسم اإلعالم - قسم املطبوعات - قسم 

السكرتارية) .
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إدارة العالقات اخلارجية: -
الوزارات واملنظمات اإلقليمية  التنسيق بني  إدارة العالقات اخلارجية  تتولى   -
الصلة  ذات  والدولية  والعربية  اخلليجية  باملؤمترات  يتعلق  فيما  والدولية 
بعمل الوزارة واالعداد والتحضير للمشاركة في املؤمترات واللقاءات العربية 
والدولية ودراسة التقارير الصادرة عنها ودراسة اتفاقيات وتوصيات العمل 
إلى  وإحالتها  عليها  التصديق  إمكانية  في  الرأي  وإبداء  والدولية  العربية 
املنظمات  من  للوزارة  الواردة  االستبيانات  على  واالجابة  املختصة  السلطة 
والهيئات العربية والدولية بالتنسيق مع اجلهات املختصة داخل وخارج الوزارة 
كما تتولى متابعة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الفني والبرامج التنفيذية املعقودة 
بني الكويت واملنظمات العربية والدولية والدول الشقيقة والصديقة وتتعامل 
اإلدارة مع املنظمات العربية واخلليجية في مجاالت (الطفولة - األحداث - 
الفئات اخلاصة - التعاونيات - العمل - تنمية املوارد البشرية - اإلحصاء 
والبحوث واجلمعيات األهلية - األسرة) وهذه املنظمات هي: (منظمة العمل الدولية 
جنيف تاريخ العضوية 1961م- منظمة العمل العربية القاهرة تاريخ العضوية 1971م- 
جامعة الدول العربية القاهرة تاريخ العضوية 1961م-األمم املتحدة نيويورك تاريخ 
العضوية 1963م- مجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بالدول العربية اخلليجية 
البحرين تاريخ العضوية 1978م- مجلس التعاون اخلليجي الرياض تاريخ العضوية 

1981م- مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب (سنويا).
الشئون  قسم  اخلليجية-  الشئون  قسم   ) التالية:  األقسام  على  اإلدارة  تحتوي   -

العربية- قسم الشئون الدولية- قسم التعاون الفني - قسم الترجمة).
إدارة مكتب وكيل الوزارة : -

تتولى اإلدارة إعداد وترتيب جدول زمني مبقابالت الوكيل وعرض التقارير   -
الدورية ومشروعات القوانني والبيانات الصادرة عن قطاعات الوزارة املختلفة 
واالشراف على الترتيبات اخلاصة باجتماعات الوكيل مع املسؤولني والزوار 
والضيوف, وكذلك التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن املؤمترات واالحتفاالت 
وإعداد جميع التقارير والدراسات والبيانات واملعلومات عن الشخصيات التي لها 

عالقة بالوزير.
إدارة خدمة املواطن : -

تتولى اإلدارة استقبال املراجعني والرد على استفساراتهم ومساعدتهم على إجناز   -
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معامالتهم وتلقي الشكاوى واالقتراحات وإحالتها إلى اجلهات املختصة والرد عليها 
واتخاذ ما يلزم.

قطاع الرعاية االجتماعية:

< بطولة الدامه- البليارد - الدومنة
بلغ عدد املستفيدين من اخلدمات التابعة إلدارة رعاية االحداث (1871) من   -

ضمنهم (331) نزيل ونزيلة.
وبدار   (3) االستقبال  بدار  2017م  عام  نهاية  في  األحداث  نزالء  عدد  بلغ   -
االجتماعية  الرعاية  وبدار   (13) املالحظة  وبدار   (2) االجتماعية  الضيافة 

(35) وبدار التقومي االجتماعي (7) وبدار املراقبة االجتماعية (271).
تفعيل قانون االحداث اجلديد رقم (2015/111) وتعيني خبراء اجتماعيني   -

من االخصائيني االجتماعيني في محكمة األحداث.
جتهيز عدد (5) قاعات ورش حاسب آلي بجميع الدور التابعة إلدارة رعاية   -
مبنى  جتهيز  في  والبدء  للنزالء,  التدريبية  املهنية  الورش  وتفعيل  األحداث 
جديد ومتكامل لإلدارة شامل جميع الدور االيوائية لرعاية النزالء األحداث 

في منطقة الصليبية الصناعية.
املسنني  إدارة رعاية  لدى  االيوائية  الرعاية  املستفيدة من  بلغ عدد احلاالت   -
للمسنني  املتنقلة  اخلدمة  ومن  إناث   (15) و  ذكور   (13) منهم  حالة,   (28)
(3308) حالة منهم (921) ذكور, و (2378) إناث, واستفاد عدد (40175) 
ودينية  ونفسية  واجتماعية  طبية  زيارات  وتشمل  املنزلية  الزيارات  من خدمة  حالة 
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وتوعية غذائية.
أصدرت إدارة رعاية املسنني بطاقة «أولوية» لكبار السن لتأكيد إعطاء األولوية   -
لهم لالستفادة من اخلدمات املقدمة لهم في املؤسسات والهيئات احلكومية.

بلغ عدد املستفيدين من خدمات إدارة احلضانة العائلية (1042) حالة, منها   -
(138) رعاية ايوائية و (185) رعاية منزلية و (719) رعاية الحقة.

بدار  املتواجدين  األطفال  وعدد  حالة,   (615) احملتضنني  األبناء  عدد  بلغ   -
(90) حالة,  الضيافة  وبيوت  فتاة,   (12) الفتيات  ودار  (36) طفل,  األطفال 
واملستقلني عن دور االيواء (219) حالة, وعدد أبناء الكويتيني باخلارج (70).

البديل,  واألب  البديلة,  األم  مشروع  بتنفيذ  العائلية  احلضانة  إدارة  قامت   -
وتهيئتهم  لألبناء  واألسري  النفسي  االستقرار  لتحقيق  الصديقة  واألسر 

لالستقالل واالعتماد على ذاتهم.
أقام قسم االرشاد (رجال) بإدارة التوعية واإلرشاد عدد (481) من الدروس   -
ديوانية   (22) وعدد  االرشادية  اجللسات  من   (57) وعدد  واحملاضرات 
 (281) العائلية وعمل  (36) رحلة خاصة ألبناء احلضانة  وإقامة  اجتماعية 
األنشطة  من  بالعديد  الشروق  مركز  قام  كما  الكرمي  القران  لبرنامج  حلقة 
املختلفة املتنوعة والتي تخدم نزالء دور احلضانة العائلية حيث استفاد منها 

عدد (10) من األبناء.
أقام قسم االرشاد (نساء) بإدارة التوعية واإلرشاد من خالل برنامج « سبيلي»   -
بعمل دورات تدريبية ومحاضرات ومخيم ربيعي وغبقات ولقاءات أسبوعية 
جميع  في  والرياضية  الترفيهية  باألنشطة  والقيام  وثقافية  دينية  ودروس 
املناسبات الدينية والوطنية واملناسبات واملعسكرات الصيفية والربيعية ورحلة 

العمرة السنوية.
تنظيم دورات تدريبية لنزالء دور الرعاية االجتماعية وعمل رحالت خارجية   -
ارشادية  توعوية  ومحاضرات  ندوات  وعمل  للنزالء  السنوية  العمرة  ورحلة 
العمل  وورش  واالجتماعات  واللقاءات  املؤمترات  حضور  في  واملشاركة 
وإقامة  والوطنية  الدينية  املناسبات  في  والفعاليات  واالحتفاالت  واملعارض 

األنشطة الترفيهية والتربوية.
املهني  التأهيل  املعاقني,  (رعاية  اإلدارات  من  كل  واختصاصات  تبعية  نقل   -
وزارة  من  الرعاية)  دور  خدمات  إدارة  التأهيلي,  الطبي  املركز  للمعاقني, 
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القرار  بناء على  العامة لشئون ذوي اإلعاقة  الهيئة  إلى  الشئون االجتماعية 
الوزاري رقم (51/أ) لسنة 2017م.

قـطاع التنمية االجتماعية: -
بلغت عدد الوحدات االجتماعية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية عدد (29) وحدة   -
افرادها  عدد  يبلغ  اسرة   (47102) لعدد  العامة  املساعدات  وقد مت صرف 

(56219) فرد صرف لهم مبلغ (259415963 د.ك)
د.ك)   73824) السكنية  للرعاية  العامة  للمؤسسة  احملولة  األقساط  بلغت   -
املشمولة  احلاالت  وعدد  د.ك)   58720) الوطني  االئتمان  لبنك  واحملولة 
بوصاية هيئة شئون القصر  (7876) أسرة تضم (10832) فرد وصرف لهم 

(3255275 د.ك).
بلغت عدد احلاالت املتقدمة لطلب اإلغاثة (10) حاالت صرف لها (12000  -
د.ك) , وعدد العسكريني غير الكويتيني (88) أسرة صرف لها مبلغ (218093

د.ك) .
عدد  وكان  متنوعة  تدريبية  دورة   (16) عدد  يدي  كسب  من  مشروع  نظم   -
املنتسبات بها (190) منتسبة واملشاركة في املعارض اخلارجية وعددها (5) .
صرف املساعدات لعدد (3773) اسرة جديدة وإعادة املساعدة لعدد (8177)   -
اسرة وإيقاف املساعدات لعدد (209) اسرة وترفيع املساعدة عن (553) اسرة 

وتخفيض املساعدات لعدد (1804 اسرة).
 ( د.ك   1058000) لها  يصرف  جمعية   (127) االهلية  اجلمعيات  عدد  بلغ   -

كإعانة سنوية.
د.ك)   23114) وقدره  مبلغ  أهلية  جمعية   (22) لعدد  دعم  الوزارة  قدمت   -
 (7) لعدد  (159492 د.ك)  املؤمترات اخلارجية وقدمت مبلغ  للمشاركة في 

جمعيات للمؤمترات الداخلية.
عام  نهاية  حتى  العام  النفع  بجمعيات  اخلاصة  املصدقة  العقود  عدد  بلغت   -

(2017) عدد (1697) عقد.
اشهار عدد (7) جمعيات خيرية ليصبح عدد اجلمعيات اخليرية املشهرة (36)   -

جمعية و(86) مبرة خيرية.
قامت إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات بتشكيل عدد (3) فرق لرصد وإزالة   -
املخالفات في مختلف محافظات الكويت خالل شهر رمضان واجراء التفتيش 
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الدوري على اجلمعيات اخليرية واملبرات من النواحي اإلدارية والفنية والتنظيمية.

اشهار احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية بالقرار الوزاري رقم (56/أ) لسنة 2017م.  -
اصدار (الرخصة االلكترونية) لالستغناء عن األوراق ولسرعة اجناز املعامالت   -

اخلاصة باحلضانات اخلاصة.
احلضانات  عدد  اجمالي  ليصبح  جديدة  حلضانات  ترخيص   (30) اصدار   -

اخلاصة (412) حضانة يشرف عليهم عدد (10716) من الهيئة العاملة.
تنظيم عدد (100) زيارة دورية للتفتيش على احلضانات ومعاينة (150) موقع   -
لطلب حضانات جديدة كما مت اغالق نهائي لعدد (8) حضانات مرخصة مت 

التأكد من مخالفتها للوائح والشروط.
بلغ عدد مراكز تنمية املجتمع (22) مركز موزعة على مختلف مناطق الكويت   -
وقد قدمت املراكز التابعة لإلدارة (69) محاضرة وندوة واحدة,  (3) حلقات 
نقاشية,  (6) ورش عمل, (65) دورات وبرامج تدريبية, (7) حمالت توعوية,  
(3) ملتقيات ومنتديات,  (16) احتفاال ومهرجانا,  (8) زيارات ميدانية,  (6) 

معارض, مسابقة واحدة, ونادي صيفي واحد, ومعسكر رمضاني واحد.
حجوزات  وبلغت  خاصة,  أفراح  لصاالت  طلبات   (5) جتديد  على  املوافقة   -
الصاالت املسحوبة والتابع إدارتها لوزارة الشئون االجتماعية عدد (1240), 
وحجوزات صاالت االفراح اخلاصة واجلمعيات التعاونية (غير شاملة االعراس) 

عدد (741).
قــطـاع التـعاون: -
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بلغ عدد اجلمعيات التعاونية (66) جمعية استهالكية, و(7) جمعيات نوعية   -
وانتاجية واحتادات.

بلغ عدد األعضاء املساهمني في اجلمعيات التعاونية االستهالكية في جميع   -
املال  رأس  قيمة  وبلغ   ,(4129533) األسهم  وعدد   (461759) احملافظات 

(10104827 د.ك).
جميع  في  االستهالكية  التعاونية  باجلمعيات  املشتريات  قيمة  إجمالي  بلغ   -
وتكلفة  د.ك),   859388088) واملبيعات  د.ك),   779058832) احملافظات 
املبيعات (778478896 د.ك), وبضاعة اول املدة (82537419 د.ك), وبضاعة 
املتاجرة (80909192 د.ك), وصافي  وارباح  املدة (82600111 د.ك),  آخر 

الربح (44210310 د.ك).
بلغ عدد املشاريع االنشائية املنفذة من قبل االحتادات واجلمعيات التعاونية   -

(10) مشاريع.
االستشارية  املكاتب  مع  التعاونية  اجلمعيات  تبرمها  التي  العقود  عدد  بلغ   -
الهندسية (32) عقد لعدد (30) جمعية, ومع املقاولني (99) عقد لعدد (91) 

جمعية.
واحتاداتها  التعاونية  اجلمعيات  في  العاملني  الكويتيني  املوظفني  عدد  بلغ   -

(2200) والغير كويتيني (17500)
اشهار عدد (2) جمعية تعاونية استهالكية (جمعية العقيلة, جمعية غرناطة).  -
اصدار قرار وزاري (34/ت) لسنة 2017 بشأن تنظيم العملية االنتخابية في   -

جمعيات االحتادات التعاونية.
تطبيق نظام اجلرد اآللي (الباركود) للمنتجات في اجلمعيات التعاونية للتحكم   -

بجودة البضاعة املوجودة.
تطبيق براءة ذمة الكترونية للموردين لسداد قيمة مستحقاتهم الفعلية وفقا   -

لرصيد بضاعتهم في األسواق واملخازن.
واجلهاز  العاملة  القوى  هيكلة  إعادة  برنامج  مع  التعاون  بروتوكول  توقيع   -

التنفيذي للدولة.
اجلمعيات  بني  مبرم  استثماري  عقد   (520) عدد  على  والتصديق  االعتماد   -

التعاونية االستهالكية.
طرح عدد (164) معاملة ألنشطة استثمارية من قبل الغير ملختلف اجلمعيات   -
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شهادة   (1897) وجتديد  استثمار  شهادة   (863) عدد  وإصدار  التعاونية 
استثمار.

قطـاع التـخطيط و التـطويـر اإلداري: -
قامت إدارة التخطيط واملتابعة بتسليم مباني مشاريع املؤسسة العامة للرعاية   -
السكنية لعدد (2) وحدة اجتماعية, وعدد (2) مركز تنمية املجتمع في مدينة 

.(B، N2) جابر األحمد قطاع
تنمية  ومركز  اجتماعية  وحدة  ملبنى  العامة  االشغال  وزارة  مشاريع  متابعة   -
في منطقة املسايل واملنقف, ومجمع دور رعاية االحداث مبنطقة الصليبية 

الصناعية.
االنتهاء من مشروع إنشاء صالة أفراح مبنطقة اجلهراء وتسليم املشروع للجهة   -
املستفيدة ومتابعة مراحل التنفيذ إلنشاء (6) صاالت أفراح مبناطق متفرقة 

من الدولة.
أفراح و (16) صالة خاصة و (20)  -  املشاركة في سحب عدد (36) صالة 

صالة تابعة للجمعيات التعاونية ملخالفتها للضوابط والشروط.
التعديل على بيانات الدورة املستندية لقطاعات الوزارة املختلفة وديوان عام   -

الوزارة وعلى الهيكل التنظيمي للوزارة.
حتديث دليل اخلدمات وادراجها على النظام اآللي لديوان اخلدمة املدنية لكل   -

اإلدارات (احلضانة العائلية, املنشآت التعاونية, رعاية األحداث).
لقطاع  والتنفيذية  اإلشراقية  للوظائف  الوظيفي  الوصف  بطاقات  -  حتديث 

الشئون القانونية وقطاع التخطيط والتطوير اإلداري.
-  تزويد اإلدارة املركزية لإلحصاء باجلداول اإلحصائية واستيفاءها بالبيانات 
واالحصاءات عن األنشطة واخلدمات التي تقدمها الوزارة من خالل بعض 

اإلدارات في قطاعاتها.
اإلمنائية  اخلطة  ملؤشرات   (2018/2017) السنوية  اخلطة  بيانات  ادخال    -

بالنظام اآللي اخلاص لإلدارة املركزية لإلحصاء بشكل دوري (ربع سنوي).
اعداد التقرير السنوي وموجز أعمال الوزارة لعام 2017م متضمنا مختلف   -
الشئون  وزارة  تقدمها  التي  واخلدمات  واإلجنازات  والفعاليات  األنشطة 

االجتماعية بجميع القطاعات.
-  قامت إدارة البحوث واالحصاء بإعداد استبيان عن « قياس مستوى الرضا 



۱٦۳

عن اخلدمات املقدمة في الوزارة للموظفني واملراجعني ومت استخراج النتائج 
تعاونت  كما  الوزارة,  ووكيل  الوزيرة  معالي  على  وعرضه  التوصيات  وكتابة 
االدارة مع إدارة التطوير اإلداري وإدارة العالقات اخلارجية في عمل استبيان 
واستخراج  االحصائي  والتحليل  التفريغ  خالل  من  وذلك  منها  لكل  خاص 

النتائج وعمل التقرير األولي لهما.
-  نظمت إدارة تنمية املوارد البشرية بالتعاون مع جهات مختلفة (ديوان اخلدمة 
املركزي  اجلهاز  والقانونية,  القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  املدنية, 
لتكنلوجيا املعلومات, ديوان احملاسبة) عدد (55) دورة تدريبية حيث شارك 

فيها عدد (102) موظف من مختلف قطاعات الوزارة.
قطاع الشئون اإلدارية و املالية: -

-  تفعيل نظام ( الداو ) ووقف العمل بالبريد اليدوي بشكل نهائي.
للسنة  امليزانية  أبواب  على  موزعة  للوزارة  الفعلية  املصروفات  قيمة  بلغت    -
املالية  االعتمادات  وبلغت  د.ك),   432379205) مبلغ   (2017-2016) املالية 

املخصصة للوزارة للسنة املالية (2017-2018) مبلغ (419662000 د.ك).
الرواتب الستخراج شهادة راتب في منطقة  -  استحداث أفرع جديدة لقسم 
املراجع  على  للتسهيل  «األوراكل»  نظام  وتطبيق   ( واليرموك  (الصليبخات 

واملوظف .
-  بلغ عدد طلبات شراء املواد املختلفة للجهات التابعة للوزارة التي قامت بها 
إدارة التوريدات و املخازن عدد (1518) معاملة ومن اإلدارات التابعة للوزارة 
(3085) معاملة, ومت اجناز استمارات صرف مختلفة لعدد (8) مخازن رئيسية 
تعاقد  كما قامت اإلدارة بطرح عدد (8) مناقصات و (3) ممارسات و(17) 
مباشر وابرام (28) عقد لشراء خدمات واعمال وحتديث البيانات لعدد (111) 

منشأة , واملنشآت املسجلة (1100) منشأة واستالم عدد (28) ضمان بنكي.
-  قامت إدارة مكتب االمن واحلراسة واخلدمات بتجهيز وتأثيث قاعة استقبال 
وعمل  للمراجعني  الترقيم  وتركيب شاشة  األسرية  الرعاية  بإدارة  مراجعني 
شهادات  استخراج  عملية  لتسهيل  الشامل  للموظف  الرواتب  لقسم  كاونتر 
واستمرارية الراتب, كما قامت اإلدارة بإصدار التصاريح األمنية عدد (2165) 
وإصدار جديد لهويات العمل للموظفني عدد(431) وتخصيص عدد (132) 
مواقف جديدة للسيارات, ومت وضع خطة عمل الوزارة في حاالت الطوارئ 
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على قرص مدمج (cd) بناء على كتاب وزارة الداخلية.
-  االنتهاء من الدراسة والتصميم لوحدة رعاية املسنني بإشبيليا, ومركز تنمية 
املجتمع (غرب اجلهراء) والساملية, ووحدة رعاية املسنني بحولي, ومبنى إدارة 

اخلدمات العامة, وصالة ألعاب بجمعية املكفوفني الكويتية.
توريد  واالنتهاء من  مبنى   (12) لعدة  الصيانة اجلذرية  أعمال  االنتهاء من    -
وتركيب واستبدال لوحات ارشادية لعدد (169) موقع تابع للوزارة, واالنتهاء 

من جتهيز مركز (فنر) بشرق األحمدي.
-  اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتهوية لعدد (66) موقع 
وزارة  ملباني  التابعة  األفراح  (36) لصاالت  للوزارة وعدد  التابعة  املواقع  من 

الشئون االجتماعية.
قطاع الشئون القانونية:-

إجراء التحقيقات لعدد (140) شكوى, و دراسة (327) تظلم إداري, و مراجعة   -
(19)عقد .

الرد على (10) أسئلة برملانية, وإبداء الرأي في عدد (2) اقتراح برغبة, وعدد   -
(5) اقتراح بقانون.

الرد على عدد (1118) قضية و (2) شكوى و(106) فتوى من كافة قطاعات   -
الوزارة وجمعيات النفع العام واألهلية.

املؤمترات العربية والدولية التي نظمتها وزارة الشئون االجتماعية خالل 2017-2018م
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املؤمتر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة   -
نوفمبر   13-12 الكويت  (دولة  الطفل  حقوق  التفاقية  باالحتالل  القائمة 

2017م).
العرب  االجتماعية  الشئون  وزراء  ملجلس  والثالثني  السابعة  العادية  الدورة   -

(دولة الكويت 13-14 نوفمبر 2017م).
ملتقى اجلمعية اخلليجية لإلعاقة السابع عشرواإلستقرار النفسي واالجتماعي   -

لألشخاص ذوي اإلعاقة (دولة الكويت 28-30 مارس 2017م).
(دولة  التعاون  بدول مجلس  التطوعي  العمل  وتطوير  لتنظيم  الثاني  املنتدى   -

الكويت 2017م).
افتتاح املنشآت واملباني اجلديدة اخلاصة بوزارة الشئون االجتماعية 2017-2018م

افتتاح مركز فنر- لالستماع التابع للمجلس األعلى لشئون األسرة - افتتاح   -
نادي البر لكبار السن - افتتاح فرع جمعية مدينة صباح األحمد / -2 افتتاح 
مركز تنمية صباح األحمد / أ - افتتاح مركز تنمية صباح األحمد / ب - 
افتتاح مركز تنمية شرق األحمدي - افتتاح جمعية األحمدي التعاونية - توقيع 
عقد استثمار جمعية الدسمة مع شركة سيتي سنتر وافتتاح جمعية الدسمة 

وبنيد القار .
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وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
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وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
ادارة مكتب وكيل الوزارة :

قامت االدارة باالشتراك في اجلائزة االلزامية لالدارة املتميزة وكذلك املشاريع   -
2018م ونالت املراكز التالية : جائزة االدارة املتميزة (  االختيارية للعام -2017
املعيار الرابع للشراكات واملوارد للفئة ب - املركز الثالث ألفضل حتسني للفئة 
ب - املركز الثالث مكرر للفئة ب - املعيار السادس لنتائج املتعاملني للفئة ب).
لقسمني  املنزلية  بالعمالة  خاصة  الكرمي  للقرآن  رمضان  مسابقة  اقامة   -

(تصحيح التالوة- التسميع) من 5/25 - 2017/6/10م .
انطالق املوسم اجلديد للمشروع الوطني لتوعية العمالة املنزلية ( بريرة ) في   -

مجمع ذي جيت مول مبنطقة العقيلة 2018/2/9م .
ادارة االعالم الديني :

انتاج املوسوعة الفقهية االذاعية (350) حلقة .  -
مت اعداد اخلطة االعالمية للقوافل الدعوية .  -

مت تسليم عدد (5) اصدارات ملترجم االدارة لترجمتها.  -
االنتهاء من مراجعة وتنقيح (20) اصدار مترجم .  -

ادارة االعالم :

التغطية االعالمية للعشر االواخر وصالة القيام باملسجد الكبير : من خالل  -
واملراكز  الكويت  مساجد  بعض  على  الوزارة  وكيل  والسيد  الوزير  معالي  جوالت 
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الرمضانية ونشرها في الصحف اليومية واملواقع االلكترونية .
في  التغطيات  جميع  نشر  ومت  الكويتية  احلج  لبعثة  االعالمية  التغطيات   -

الصحف اليومية وموقع الوزارة االلكتروني .
البوابة االسالمية : نشر اخبار وفعاليات الوزارة وانشطتها املختلفة لكل القطاعات   -

مما أدى الى زيادة وتفاعل عدد من املتابعني ألخبار الوزارة .

ادارة التأهيل والتقومي :

    
في  الكويت  بدولة  رائدة  ميثل جتربة  الذي  الطريق  منتصف  منزل  مشروع   -
تقدمي الرعاية الالحقة للمتعافني من آفة االدمان واعداد البرامج واالنشطة 

الداخلية واخلارجية املناسبة الستمرار التعافي .
تطوير احلاضنات والورش احلرفية مبراكز التاهيل باملؤسسات االصالحية   -
التابعة لوزارة الداخلية ومركز االدمان بوزارة الصحة وتوفير الكوادر البشرية 

ذات الكفاءة واخلبرة لتنفيذ اخلطط والبرامج التدريبية للنزالء .
وتعزيزالنظرة  الوعي  نشر  الى  ويهدف  املتنقلة  التربوية  احلافلة  مشروع   -
من  والتحذير  املجتمع  على  احلفاظ  في  ودورها  االسرة  ألهمية  االيجابية 

العنف األسري وآثاره .
تطبيق مشروع العالج بالعمل فيما يتعلق بفئة املتعافني من االدمان مما أثمر   -

نتائج ممتازة .
 ادارة الشؤون القانونية :

اعداد الدليل االجرائي اخلاص بادارة الشئون القانونية واختصاصاتها األربع (   -
قضايا , حتقيقات , بحوث وتظلمات عقود ) ليستفيد الباحثون من هذا الدليل .
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القضايا  ناقشت  تاريخه  حتى  2007م  منذ  اجتماع   (346) عقدت  القضايا  جلنة   -
املرفوعة من او ضد الوزارة والرد على جميع االستفسارات الواردة من القطاعات 

والتوجيه الصدار بعض القرارات التي تصب في خدمة الوزارة والعاملني فيها.
ادارة الشؤون املالية :

مت اجناز معامالت الرواتب لعدد ما يقارب 14000 موظف شهريا فضال عن   -
بنسبة صرف  دينار  مليون   (275) يقارب  ما  والبالغة  الوزارة  ميزانية  تنفيذ 

% تقريبا . وصلت الى 98
مركز نظم املعلومات :

 - املقدمة  اخلدمات   - املنجزة  املعامالت   ) االلكترونية  التطبيقات  نتائج   -
االقتراحات الواردة ) من خالل برامج االجهزة املكتبية او تطبيقات ويب او 

تطبيقات اجهزه ذكية .
االنتهاء من توصيل العديد من املراكز ببنية حتتية من االلياف الضوئية والتي   -
مكافحة  على  اكبر  بفاعلية  والتحكم  البيانات  ونقل  االتصال  سرعة  تسير 

االختراقات .
مجلة الوعي االسالمي :

      
اصدار(12) عددا من مجلة الوعي االسالمي مع براعم االميان من العدد رقم   -
(623) - (634) وقد مت توزيع ثالثني الف نسخة من كل عدد ملختلف بلدان 

العالم االسالمي .
) وهي مجموعة من  ( مؤلفا ومحققا  وكتيب  كتابا بني مجلد   (12) اصدار   -

الكتب العلمية والثقافية االميانية .
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اجراء عدد (4) استطالعات علمية تخصصية .  -
مكتب التوجيه املجتمعي

تنفيذ دراستني االولى حتت عنوان ( مدى التفاعل بني االشرافيني والعاملني وتأثير   -
ذلك على رضا العاملني وكفاءة ادائهم والثانية ( دور وزارة األوقاف في مواجهة 

ظاهرة التطرف .
اصدار نشرة فصلية العدد (17) تضمنت مقتطفات توجيهية .  -

الصاحلة  واملواطنة  اسرية  شذرات  عنوان  حتت  اذاعي  برنامج   (2) عدد  اصدار   -
واثرها على املجتمع .

مركز تعزيز الوسطية :
مشروع حتصني : عبارة عن حملة وطنية وقائية تثقيفية تهدف الى التواجد  -

بني الدارسني في مختلف املراحل التعليمية .
مشروع زيادة الدواوين : وسيلة هامة للتواصل مع الشباب والفئات املختلفة .  -
مشروع الدورات التدريبية : تفعيل وتنفيذ مبادرات الوثيقة الوطنية لتعزيز   -

الوسطية واالعتدال .
البرنامج االذاعي (كويت التعايش ) : حيث يعتبر االعالم اليوم السالح االقوى في   -

توجيه ثقافات الناس وتغيير قناعاتهم .
ادارة السراج املنير :

طباعة املناهج الدراسية كاملة من الصف الثالث الى الثامن بتقنية qr التي   -
تسمح بتحميل الكتب عن طريق االجهزة االلكترونية .

عمل ( النشاط الرمضاني - املخيم الصيفي - رحلة العمرة ) .  -
اخذ املوافقات الالزمة العتماد عدد (8) مراكز جديدة الدارة السراج املنير   -

بواقع (4مراكز بنني - 4 مراكز بنات ) .
احلصول على جائزة املشروع الدعوي املتميز ( املركز الثالث مكرر ) ملشروع   -

الريادة للشباب .
ادارة شؤون احلج والعمرة :

تصنيف احلمالت وحتديد األسعار ملوسم 1439ه .  -
تدشني برنامج احلج االلكتروني - تطبيق االيفون .  -

حج عدد (1000) من فئة غير محدد اجلنسية .  -
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مكتب الشؤون الفنية :
مشروع قراءة القرآن الكرمي :من املشاريع املستمرة نظرا لتميز املشروع من   -

داخل الكويت وخارجها .
خطبة اجلمعة والعيدين املعتمدة واملذاعة واملوزعة .  -

الدورات التدريبية والتأهيلية تقام لألئمة واخلطباء واملؤذنني على مدار عام تدريبي.  -
ادارة العالقات اخلارجية :

قسم املعلومات اخلارجية : بلغ قيمة املساعدات املقررة خالل العام املالي 3  -
مليون دينار كويتي .

قسم االتصال واملنح الدراسية : بناء على البروتوكول التربوي والثقافي بني   -
وزارة التربية ووزارة االوقاف مت منح 43منحة دراسية .

قسم البحوث واملعلومات : اصدار(12 ) عدد من مجلة املسلمون .  -
ادارة العالقات العامة :

-  امللتقى الشبابي اخلامس - جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن وجتويده - معرض 
الكويت الدولي للكتاب - معرض الكتاب االسالمي - معرض احلج االرشادي.

ادارة التخطيط االستراتيجي :
استحداث جائزة املركز املتميز - تطبيق معايير التميز العاملية كأول وزارة على  -

مستوى الكويت - استحداث جائزة ترشيد النفقات.
ادارة الثقافة االسالمية :

اقامة   - البالد  خارج  من  والدعاة  واملشايخ  العلماء  من   30 عدد  استضافة   -
فعاليات مشروع املهرجان الصيفي - اقامة 10 فعاليات ملشروع رعاية الشباب 

- انتاج 25 كتابا لسلسلة مشروع روافد.
ادارة االسناد :

حصول االدارة على املركز الثاني جلائزة االدارة املتميزة وعلى املركز االول   -
في معيار االستراتيجية ومعيار نتائج املوارد البشرية واملركز الثالث في جائزة 

التفوق الوظيفي .
مكتب التفتيش التدقيق :

مت تصميم الكتروني يقوم مبهام املكتب ويربط بينه وبني باقي اجلهات ومت   -
التطبيق االلكتروني ألعمال التفتيش والتدقيق .
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ادارة شؤون القرآن الكرمي :

تخريج عدد 262 حافظ وحافظة للقرآن الكرمي كامال .  -
تاليف وكتابة القطوف احلسان في القيم التربوية ألهل القرآن .  -

امللتقى القرآني الدولي االول.  -
ادارة املخطوطات واملكتبات االسالمية :

فهارس  وادخال  واملصورة  االصلية  املخطوطات  من   8051 عدد  فهرسة   -
مخطوطات العالم واملؤلفني آليا .

153 مخطوط أصلي - حفظ وتسجيل وتصوير  مت (حفظ وتعقيم وصيانة   -
199مخطوط اصلي ومصور- جتليد اسالمي لعدد 304 مخطوط اصلي) 

ادارة الشؤون الهندسية :
ترشيد الطاقة باستخدام اضاءة موفرة LED استخدام مرشات املياه الهوائية   -

في اماكن الوضوء واستخدام الثرومستات الذكي املبرمج .
اعتماد االلواح الشمسية الدراجها في عقود بناء املساجد.  -

يتم ارشفة املخططات الهندسية الكترونيا لتسهيل اجراءات البحث واملعاينة .  -
ادارة الدراسات االسالمية :

نساء  جابراالحمد   - صباحي  نساء  السالم  صباح   ) جديدة  مراكز  افتتاح   -
الناصر نساء صباحي -  صباحي - صباح االحمد نساء صباحي - صباح 

العارضية نساء مسائي).
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تاليف املقرر اجلديد ملادة العقيدة من اجلزء االول الى اخلامس والسادس في   -
طور املراجعة .

تغيير كتاب مقرر الفقه في املذهب الشافعي الى كتاب ( التسهيل ) من تأليف   -
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية واالنتهاء من مقرر التجويد من اجلزء االول الى 

الرابع وهو في طور املراجعة النهائية .
ادارة مساجد حولي :

فوز االدارة باملركز الثاني جلائزة التميز على مستوى ادارات وزارة االوقاف   -
2018 باجمالي 6 جوائز منوعة . للعام -2017

اقامة اول مركزرمضاني نسائي مبسجد موضي مبنطقة الصديق .  -
مشروع سفراء اخلير اخلامس لنشر الوسطية في البالد االجنبية .  -

اقامة دورة رسم املصحف للعالمة غامن القدري بقاعة متيز حولي .  -
ادارة املسجد الكبير :

واالشراف  والتنظيم  رمضان  شهر  من  االواخر  بالعشر  القيام  احياء صالة   -
على صالة اجلمعة مبختلف اللغات للجاليات الغير عربية ولذوي االحتياجات 

اخلاصة .
اقامة املوسم الرمضاني اليماني وحفل ختام انشطة مراقبة العمل النسائي   -

ويوم الطفل الترفيهي .
الصائم  افطار  والئم  والبكم ومشروع  للصم  العربي  ورشة في اخلط  اقامة   -

للجاليات ومشروع قوافل الدعاة وغيرها من االنشطة .
ادارة مساجد اجلهراء :

عمل صيانة دورية لعدد 243 مسجد وعمل صيانة جذرية لعدد 20 مسجد .  -
مت تنفيذ اخلطة الثقافية على النحو التالي (110 محاضرة - 423 خاطرة   -
- 22 اسبوع ثقافي - 9 دورات عملية - 24 دروس تربية - 71 درس تثقيف 

شرعي - 4 ندوات - 12 حلقة تاصيل شرعي - 8 مجالس فقهية ) .
مت عمل نظافة دورية لعدد 243 مسجد ومتت زيارة 1056 مسجد زيارة ميدانية   -
وعدد 4406 زيارة ميدانية لتوزيع خطب اجلمعة والبوسترات واالشراف على 

االئمة واملؤذنني .
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وزارة المواصالت
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وزارة المواصالت
إدارة الوصالت 

مراقبة الوصالت الدولية: 
مراقبة الوصالت الدولية هي االدارة املسؤولة عن  منظومة كوابل الربط الدولية والتي 
تشكل وسائط نقل فنية حلركة االنترنت والبيانات دوليا حيث يتم تأجير وسائط النقل (دوائر 
وبذلك  والسعر,  اخلدمة  نوع  حتدد  التي  الوزارية  القرارات  بحسب  للمستخدمني  النقل) 
تشرف إدارة الوصالت على عقود دولية و محلية لتركيب األجهزة الطرفية و صيانتها مبا 

يتوافق مع القوانني احمللية و االتفاقيات الدولية.
قسم الوصالت البحرية:

:FOG الكيبل البحري اخلليجي

يعتبر مشروع الكابل البحري اخلليجي (FOG) من أهم الوصالت البحرية الدولية والذي 
دولة  وهي  املشـروع  في  املشاركة  الدول  من  بكل  وسيط  دون  مباشرة  الكويت  دولة  يربط 
اإلمـارات العربيـة املتحدة , مملكة البحرين و دولة قطـر كما أنه يرتبط مع بعض الكوابل 
العامليـــة األخـرى مثل  FLAG, SMW3,  SMW4 عن طريق دولة اإلمارات العربية املتحـدة 
(إمارة الفجيرة ) و يستخدم الكيبل لنقل االتصاالت الصوتية بني دولة الكويت وعدد كبير من 
دول العالم , باإلضافة إلى دوائر نقل املعلومات واإلنترنت املؤجرة من قبل الشركات املرخصة 

لتزويد خدمات اإلنترنت .
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سعة الكابل اإلجمالية  محطات اإلنزال نوع اخلدمـة  الكابل البحري

4X10G بني الكويت والبحرين 
IPLC

نصف دائرة
FOG4X10G  بني الكويت والعراق

4X10G بني الكويت واإلمارات

قسم الوصالت البحرية
:(GBI) الكابل البحري العاملي

Gulf القطرية  Bridge International اململوك من قبل شركة جلف بردج إنترناشونال
ويربط دولة الكويت بعدد من دول العالم, ويستخدم الكيبل لنقل االتصاالت الصوتية بني دولة 
الكويت وعدد كبير من دول العالم , باإلضافة إلى دوائر نقل املعلومات واإلنترنت املؤجرة من 

قبل الشركات مزودي خدمات اإلنترنت .

سعة الكابل اإلجمالية  محطات اإلنزال نوع اخلدمـة  الكابل البحري

26X10G بني الكويت وقطر  Interconnection
ربط بيني GBI

3X10G  بني الكويت والعراق
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: FALCON الكيبل البحري العاملي

اململوك من قبل شركة Global Cloud Exchange (GCX) الهندية ويربط دولة الكويت 
الكويت منتهية في إحدى الدول ضمن شبكة  البحرية تبدأ من  الكوابل  عامليا عبر شبكة من 
2.5Gb/s  (STM16) , ويستخدم  الكوابل (FALCON/FLAG ) والسعات اململوكة للوزارة هي
الكيبل لنقل االتصاالت الصوتية بني دولة الكويت وعدد كبير من دول العالم , باإلضافة إلى 

دوائر نقل املعلومات واإلنترنت املؤجرة من قبل الشركات مزودي خدمات اإلنترنت. 

سعة الكابل اإلجمالية  محطات اإلنزال نوع اخلدمـة  الكابل البحري
125 x 10G بني الكويت وعمان  Interconnection

& IPLC
ربط بيني و نصف دائرة

FALCON45 x 10G  بني الكويت والسعودية

35 x 10G بني الكويت والعراق

الكيبل البحري بني الكويت - إيران:
الكيبل البحري K-I  مملوك مشاركة بني دولة الكويت وجمهورية إيران اإلسالمية ويربط 
البلدين على مستوى STM–16 والذي يوفر جميع خدمات االتصال بني البلدين باإلضافة 
الكيبل الستعادة حركة  استخدام هذا  إليران, وميكن  املجاورة  للدول  عبور  دوائر  نقل  إلى 

 . FOG االتصاالت على الكيبل البحري اخلليجي
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سعة الكيبل اإلجمالية نوع اخلدمة الكيبل

STM-16 نصف دائرة K-I

قسم الوصالت البرية: 
يتكون قسم الوصالت البرية من عدة أنظمة للكوابل الدولية :

وصلة الكويت و اململكة العربية السعودية: 
-2X10G بسعة (STC)  املسار القدمي مع شركة االتصاالت السعودية
-T املسار اجلديد بعد التوسعة مع شركة االتصاالت السعودية (STC) بسعة: (1.1

ملسار املبنى املركزي 800G - TEC ملسار مقسم راس الساملية) .
-:2X160G بســـعة  موبايلـــي  شـــركة  مـــع  اخلفجـــي   - النويصيـــب  كابـــل 

ملسار املبنى املركزي 40G  - TEC  ملسار مقسم راس الساملية -  40G ملسار  80G)
مقسم أم الهيمان). 

كابل الزور - النويصيب مع هيئة الربط الكهربائي (GCCIA) بسعة : 160G  ملسار -
املبنى املركزي 80G - TEC ملسار مقسم راس الساملية). 

-  . 1XSTM-64 كابل وصلة الكويت والعراق العبدلي بسعة
وصلة املقاسم الدولية:هي وصلة ألياف ضوئية تربط املقاسم الدولية الثالثة وهم -

بالشبكة  الدولي  مشرف  مقسم  و  الدولي,  الشويخ  مقسم  الدولي,  املدينة  مقسم 
 . 4x10G الدولية بسعة
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: STC الكيبل البري بني الكويت والسعودية

    
<الكيبل البري بني الكويت و السعودية STC القدمي           < الكيبل البري بني الكويت و السعودية  STC  اجلديد

النويصيب  منفذي  عبر  السعودية  العربية  اململكة  مع  الكويت  دولة  بربط  املسارين  يقوم 
والساملي, باإلضافة إلى تزويد بعض املناطق النائية واحلدودية باخلدمات الهاتفية , وتوجد 
أم  و مقسم   TEC املركزي  املبنى  كل من  (املسار اجلديد) في  الطرفية اجلديدة  األجهزة 
الهيمان و مقسم رأس الساملية ومقسم اجلهراء , ويستخدم الكيبل لنقل االتصاالت الصوتية 
واإلنترنت  املعلومات  نقل  دوائر  إلى  باإلضافة  السعودية  العربية  واململكة  الكويت  دولة  بني 

املؤجرة من قبل الشركات مزودي خدمات اإلنترنت . 

سعة الكيبل اإلجمالية نوع اخلدمة الكيبل (الوصلة)

2X10G نصف دائرة القدمي (STC)

2X10G نصف دائرة اجلديد (STC)

MOBILY  الكيبل البري بني دولة الكويت واململكة العربية السعودية
شركة - مع  النويصيب  منفذ  عبر  السعودية  العربية  اململكة  مع  الكويت  بربط  يقوم 

موبايلي.
TEC ومقسم ام الهيمان ومقسم - توجد االجهزة الطرفية في كل من املبنى املركزي

رأس الساملية .
يستخدم الكيبل لالتصاالت ونقل املعلومات ودوائر االنترنت . -
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سعة الكابل لكل مسار نوع اخلدمة الكيبل ( الوصلة )
8 x 10G   TEC
4 X 10G    RSL
4 X 10G  UHN

نصف دائرة
الكويت و السعودية 

MOBILY

: GCCIA وصلة الكويت مع هيئة الربط الكهربائي اخلليجي

يقوم الكيبل بربط دولة الكويت مع اململكة العربية السعودية عبر منفذ الزور مع هيئة الربط 
الكهربائي اخلليجي GCCIA  وعليها الدوائر املؤجرة  للشركات, وتوجد األجهزة الطرفية 
الزور  ومحطة  الساملية  رأس  ومقسم  الهيمان  أم  ومقسم   TEC املركزي  املبنى  من  كل  في 
واململكة  الكويت  دولة  اإلنترنت بني  ودوائر  املعلومات  ونقل  الكيبل لالتصاالت  ويستخدم   ,

العربية السعودية  واملؤجرة من قبل الشركات املرخصة لتزويد خدمات اإلنترنت . 
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سعة الكابل اإلجمالية نوع اخلدمة الكيبل ( الوصلة )

1 X 100G نصف دائرة GCCIA الكويت وهيئة الربط الكهربائي

 الكيبل البري بني دولة الكويت و جمهورية العراق:

الكيبل يربط دولة الكويت مع جمهورية العراق عن طريق منفذ العبدلي إلى منطقة 
البصرة باإلضافة إلى تزويد املناطق النائية واحلدودية باخلدمات الهاتفية .

سعة الكيبل اإلجمالية نوع اخلدمة الكيبل

10G  القدمي + 40G اجلديد  نصف دائرة الكويت والعراق

مراقبة الوصالت احمللية: 
وكوابل - أجهزة طرفية  الكويت عن طريق  االتصاالت بني جميع مقاسم  نقل خدمة 

األلياف ضوئية.
-.( H/L + 4W) تأجير الدوائر اخلاصة للمشتركني
تأجير كوابل األلياف الضوئية بني املقاسم للشركات واملؤسسات والدوائر احلكومية.-
ربط بني املقاسم .- (E1) تأجير أنظمة
-.(E1) عن طريق أنظمة الربط بني املقاسم  ISDN نقل نظام
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المؤسسة العامة للرعاية السكنية
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المؤسسـة العامة للرعاية السكنية

أوال: أنشطة املؤسســــة العامة للرعاية السكنية
لقاء أهالي مدينة املطالع مع ممثلي اجلهات املعنية بإنشاء مدينتهم بحضور ممثلي السكنية.-
جولة الوزير واملدير العام مع قياديني املؤسسة لتفقد املشاريع االسكانية واإلطالع على -

نسبة اإلجناز فيها ومنها مشروع أبو حليفه, توسعة الوفرة وغرب عبد اهلل املبارك.
ملتابعة - األحمد  صباح  ملدينة  األحمد  مشعل  الشيخ  احلكومي  اجلهاز  رئيس  زيارة 

اخلدمات واملرافق العامة.
تنظيم وإقامة مؤمتر «5 فرص استثمارية» في مدينتي جابر األحمد وصباح األحمد -

حتت رعاية وزير الدولة لشؤون اإلسكان وبحضور وزير اإلسكان البحريني وكبرى 
الشركات االستثمارية في فندق اجلي دبيليو ماريوت.

املشاركة في معرض الصناعات والبناء السادس واستعراض اخر مشاريع املؤسسة -
اإلسكانية.

إقامة جناح تعريفي في كل من مجمع «األفنيوز وألقيت مول» استعرض فيه اخر -
مشاريعنا االسكانية احلالية باإلضافة الى الرد على استفسارات اجلمهور.

واملجالت - الصحف  خالل  من   2017/2016 لعام  العربي  اإلسكان  بيوم  املشاركة 
ووسائل التواصل االجتماعي.



۱۹۰

في كل عام واكبت املؤسسة االحتفاالت الوطنية بأعياد فبراير, حيث مت تزين املبني -
األعياد  بهذه  االعتزاز  عن  املعبرة  واألنوار  والرايات  باألعالم  للمؤسسة  الرئيسي 
الوطنية, كما مت االحتفال بعمل يوم مفتوح ملوظفني املؤسسة وعائالتهم تعبيرا عن 

احلب والوالء لهذا البلد املعطاء.

وبحث - اجلنوبية  كوريا  جلمهورية  املؤسسة  وقيادي  أبل  ياسر  الوزير  معالي  زيارة 
االستفادة من جتربتها في املشاريع اإلسكانية 2016.

ثانيا: إجنازات املؤسسة العامة للرعاية السكنية:
توقيع عقد البنية التحتية ملشروع جنوب املطالع اإلسكاني مع حتالف شركات عاملية -

تقوده «ساليني اإليطالية» و «كولن» التركية.



۱۹۱

«هيل - شركة  مع  املطالع  ملدينة  االستشارية  األعمال  إلطالق  عقد  أول  توقيع 
إنترناشونال األمريكية» لتقدمي اخلدمات االستشارية اخلاصة بإدارة برنامج تطوير 

مشروع جنوب املطالع اإلسكاني.
في - الذكية  املدينة  لتفاصيل  املشترك  التعاون  معه  وبحث  الكوري  الوفد  استقبال 

جنوب سعد العبد اهلل.
اعتماد واصدار الئحة االستثمار اخلاصة باملؤسسة العامة للرعاية السكنية.-

توقيع عقد اجناز البنية التحتية يشمل 8 ضواح ل 18519 قسيمه في مشروع جنوب -
املطالع خالل 30 شهرا.

توقيع عقد إنشاء بيت منوذجي يعمل بالطاقات املتجددة وفقا للمعايير الدولية.-
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توقيع عقد اخلدمات االستشارية ل « 5 فرص استثمارية» في مدينتي جابر األحمد -
وصباح األحمد.

توقيع عقد اخلدمات االستشارية لتخطيط وتصميم مشروع جنوب سعد العبد اهلل -
بالشراكة مع مؤسسة األراضي واإلسكان الكورية.

توقيع عقد الستكمال 640 شقة في مدينة جابر األحمد.-
توقيع عقد إنشاء محطات الكهرباء الرئيسية ملشروع غرب عبد اهلل املبارك اإلسكاني.-
اشهار احتاد مالك شقق غرب صليبخات كأول احتاد ثم شقق مدينة جابر األحمد.-
اإلنتهاء من توزيع 11338 قسيمة في جنوب املطالع للعام 2017/2016.-
إجراءات - الستكمال  للمواطنني  حليفه  وأبو  الوفرة  توسعة  ملشروع  الفعلي  التسليم 

البناء.
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بلدية الكويت
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بلدية الكويت
محافظة العاصمة :

طبيعة  على حسب  أقسام  عدة  إلى  مقسمة   , منطقة   43 من  العاصمة  محافظة  تتكون 
االستغالل منها السكن اخلاص والتجاري واالستثماري والصناعي واملناطق احلكومية الى 
اجلزر تضم محافظة العاصمة مقر احلكم ومراكزالبنوك الرئيسية وسوق الكويت لألوراق 
املالية واملتاحف , بوابات السور القدمي , سوق املباركية وهويعتبرمن تراث الكويت كما تتميز 
ايضا احملافظة بابراجها العالية دون غيرها من محافظات الكويت , كذلك البحر األقليمي 

واملياه األقليمية ذات السيادة ااملشتركة.
تتكون محافظة العاصمة من :

21 منطقة ذات طابع خاص وهي ( الشامية - الشويخ السكني -ضاحية عبداهلل -
السالم - املنصورية - الدسمة - كيفان - الفيحاء - النزهة - القادسية - الدعية 
- الروضة - العديلية - اخلالدية - غرناطة - الصليبيخات - الدوحة - القيروان - 

اليرموك -- قرطبة - السرة ) .
5 مناطق ذات طابع مشترك جتاري واستثماري ( مدينة الكويت - القبلة - الشرق -

- املرقاب - دسمان) .
منطقة واحدة ذات طابع استثماري ( بنيدالقار ) و منطقة واحدة ذات طابع جتاري -

حرفي ( الشويخ التجاري احلرفي ) .
5 جزر هي ( فيلكا - عوهة - مسكان - ام املرادم - قاروه ) .-
الشويخ - - التعليمية - ميناء  الشويخ  الشويخ الصحية -   ) املرافق احلكومية وهي 

الدوحة  ميناء   - الترفيهية  املدينة  (اجليوان)-  املباركية  مخيم   - الشمالي  الشويخ 
- محطة تقوية اإلرسال اإلذاعي - ساحة العلم ) .

ايراد - إجمالي  بلغ  ) محل,   85  ) اداريا  واغالقها  فتحها  التي مت  اجمالي احملالت 
احملافظة من املخالفات بلغ (31533 ) د.ك. وإجمالي ايراد احملافظة من الرسوم 

(24980) د.ك.
بلغ عدد التراخيص بجميع انواعها (793) ترخيص و (4787) ترخيص اعالن.-
مت تفتيش (2032 ) محل , إجمالي املواد التي مت اتالفها بالطن ( 228 ) عينة وبلغ -

اجمالي العينات التي مت ارسالها الى مختبر وزارة الصحة (3180 ) حيث بلغ اجمالي 
مخالفات االغذية ( 551) مخالفة.

-(3074 ) رفع  (1827) مخالفة, مت  نظافة عامة  النظافة -  قانون  بلغت مخالفات 
مركبة (مهملة - للبيع - سكراب ).
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عدد دروب النفايات بجميع انواعها بلغ ( 82785) درب, ومجموع التراخيص اخلاصة -
مبراقبة تراخيص إشغاالت الطرق بجميع انواعها بلغ (615) ترخيص في حني بلغت 

التراخيص الهندسية - سكن خاص بجميع انواعها ( 2242) ترخيص.
إزالة تعديات على امالك الدولة بلغت (355) في حني مت اتالف (462) مواد غذائية -

بالطن.
محافظة حولي

تتكون محافظة حولي من 26 منطقة , مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغالل 
منها اخلاص والتجاري اإلستثماري هي محافظة تقع على ساحل اخلليج العربي بها عدة 
مشاريع جتارية ومجمعات جتارية وسكانية ضخمة ومن أهم شوارعها الرئيسية شارع بيروت 
وشارع تونس في حولي وشارع سالم املبارك في الساملية , كما حتتوي على منطقة السفارات 
في غرب مشرف ومنطقة اإلستعماالت احلكومية في جنوب السرة وقصر املؤمترات وارض 

املعارض .
تتكون محافظة حولي من : -

مناطق ذات طابع السكن اخلاص وهي( الشعب - بيان - ضاحية مبارك العبداهلل -
اجلابر الصباح - سلوى - الرميثية مشرف - ضاحية السالم - ضاحية الصديق - 

ضاحية حطني - ضاحية الزهراء - ضاحية الشهداء).
منطقة واحدة ذات طابع مشترك خاص واستثماري وهي ( اجلابرية) منطقة واحدة -

ذات طابع مشترك خاص واستثماري وجتاري وهي (الساملية) منطقتان ذات طابع 
ذات طابع  ) منطقتان  البحري  والشعب  ( حولي  واستثماري وهي  مشترك جتاري 
مشترك بني السكن اخلاص والتجاري واملشاريع وهي ( الشريط الساحلي أ - البدع)

منطقتان ذات طابع استثماري وهي (املركز اإلداري والتجاري في الساملية - شرق -
حولي)

منطقة الشريط الساحلي وهي ذات طابع سكن خاص - استثماري - مشاريع-
السرة - السفارات غرب مشرف ومنطقة اإلستعماالت احلكومية في جنوب  منطقة 

وقصر املؤمترات وأرض املعارض .
اجمالي احملالت التي مت فتحها واغالقها اداريا ( 30 ) محل, بلغت مجموع التراخيص -

بانواعها  اإلعالنات  تراخيص  ترخيص ومجموع    (723) اقسامها  بجموع  الصحية 
(1267) ترخيص.

(289) عينة - ارسال  (1592,97) حيث مت  بالطن   - اتالفها  التي مت  املواد  إجمالي 
للمختبربلغت عدد العينات الصاحلة (154) و(6) عينات غير صاحلة .
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بلغت عدد احملالت التي مت الكشف عليها (4057 ) محل حيث بلغ عدد مخالفات -
االعالنات (354 ) مخالفة .

بلغ عدد التراخيص الهندسية بجميع انواعها ( 7648) ترخيص .-
مت ايصال (346 ) تياركهربائي ( 35) تقوية تيار كهربائي , بلغ عدد شكاوي البناء -

(12) شكوى وعدد مخالفات البناء بلغت ( 14) مخالفة .
بلغت انذارات مراقبة النظافة واشغاالت الطرق (1864) و (935 ) تعهد في حني بلغ -

مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة (2865 ) مخالفة ومت رفع (1707 ) مركبة 
(مهمله -للبيع -سكراب) .

 بلغت النفايات االنشائية - بالطن (34830 ) ونفايات بلدية بلغت (48282) طن .-
اجمالي عدد التراخيص اخلاصة مبراقبة تراخيص النظافة واشغاالت الطرق (842) ترخيص.-
بلغ شكاوى املواطنني الدارة السالمة (54 ) شكوى في حني بلغ تصاريح اوامر عمل -

(859) تصريح .
بلغ مخالفات الئحة األغذية ألعمال فريق الطوارئ (946) مخالفة ومخالفات الئحة -

اإلعالنات والنظافة (261) مخالفة , مت إزالة (364) تعديات على امالك الدولة .
محافظة الفروانية :

طبيعة  على حسب  اقسام  عدة  الى  مقسمة   , منطقة   20 من  الفروانية  محافظة  تتكون 
االستغالل منها السكن اخلاص والتجاري االستثماري والصناعي , ومن أشهر معاملها : مطار 
ارض احملافظة  على  حاليا  وينشأ  الدولي,  جابر  واستاد  احليوان  وحديقة  الدولي  الكويت 
وايضا حتتوي احملافظةعلى  السالم اجلامعية)  الشيخ صباح  (مدينة  الكويت  مبنى جامعة 
بعض مباني كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية 

الصناعية .
تتكون محافظة الفروانية من : -

تسعة مناطق ذات طابع السكن اخلاص وهي ( األندلس - الفردوس - العارضية - -
صباح الناصر - الرابية -اشبيلية - العمرية - ضاحية عبداهلل املبارك ) .

خمسة مناطق ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص والتجاري واالستثماري وهي -
(الفروانية - خيطان اجلنوبي - اخليطان الشمالي - جليب الشيوخ - جنوب خيطان)

منطقتان ذات طابع جتاري وهي ( جنوب الفروانية - الضجيج ) ومنطقة ذات طابع -
العارضية   ) وهي  طابع صناعي حرفي  ذات  ومنطقة   ( الرقعي   ) وهي  استثماري 

الصناعية احلرفية ) .
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إجمالي ايراد احملافظة من املخالفات بلغ ( 90127) د.ك. في حني بلغ إجمالي ايراد -
احملافظة من الرسوم (660080 ) د.ك.

تراخيص االعالنات (جتديد - جديد) مبراقبة تراخيص اإلعالنات بجميع -
انواعها كالتالي : (253291) إعالن محالت و(22330) إعالن مظلة و(70191) 

إعالن مركبات وعدد (28959 ) مكتب تراخيص دعاية وإعالن.
مت ارسال (5238,07) عينة للمختبر (1892) عينة صاحلة و (8) عينات غير صاحلة.-
الكشف عليها (2811) , محالت تعمل دون ترخيص اعالنات (119), - محالت مت 

مخالفات اعالنات بلغت (369 ) .
مخالفات قانون النظافة 87/ 9 بلغت (335 ) , مخالفات قانون النظافة -نظافة -

عامة (1859) في حني بلغت مخالفات قانون النظافة باعة متجولني (430), مخالفات 
قانون النظافة (3370 - 1981 - باعة متجولني) بلغت (1697) .

دروب النفايات -أنقاض بناء (إنشائية - سكانية صلبة - بلدية) بلغت (70140 ) .-
تراخيص - مراقبة  في  انواعها  بجميع   ( جتديد   - (جديد  التراخيص  مجموع  بلغ 

النظافة وإشغاالت الطرق ( 649) ترخيص .
بلغ مجموع التراخيص الهندسية مبراقبة التراخيص الهندسية بجميع انواعها (بناء -

حديث - محالت - تعديل واضافة - ترميم - هدم - زراعة - مظالت) (1662) .
مراقبة البناء - مت إيصال (80) تيار كهربي, تقوية (65) تيار كهربي , شهادة حتديد -

اوصاف عدد (625) , إيصال خط هاتف (37) , تعهد واشراف مكتب هندسي عدد 
. (148)

إزالة (2659) تعدي على امالك الدولة , و (134) مخالفة الئحة أغذية , و (562)-
مخالفة الئحة إعالنات .

محافظة اجلهراء
تتكون احملافظة من 40 منطقة , مقسمة إلى عدة اقسام على حسب طبيعة اإلستغالل 
, تتضمن  البرية واجلزر  واملناطق  والصناعي  والتجاري واالستثماري  السكن اخلاص  منها 
والعيون  الواحة  هي  اجلهراء  احلضري  التجمع  داخل  جتمعا   24 على  اجلهراء  محافظة 
مؤخرا  والتي سميت  اجلهراء  وجنوب  والنعيم  وتيماء  والنسيم  القدمية  واجلهراء  والقصر 
مدينة سعد العبداهلل واجلهراء الصناعية وغيرها من التجمعات ويتبعها 10 جتمعات خارجها 
وهي: كاظمة والروضتني وأم العيش والساملي وكبد ومنطقة الصليبية والصلبيية الصناعية 
والصليبية الزراعية وامغرة وايضا ستظهر بها مدينة الصبية التي ستنشئ باملستقبل ومدينة 
احلرير املدينة االقتصادية الكبرى ومدينة املطالع ومحمية صباح األحمد الطبيعية وحتتوي 



۱۹۹

احملافظة على جزيرة وربة وبوبيان وجسر بوبيان , باالضافة الى منطقة العبدلي الزراعية , 
كما حتتوي احملافظة على السجن املركزي واستراحة احلجاج واملنتزة اإلقليمي.

تتكون محافظة اجلهراء من :
عشرة مناطق ذات طابع سكن خاص وهي ( الواحة - العيون - القصر - النعيم - -

النسيم - تيماء -الصليبية - الصبية - مدينة الشيخ جابر - مدينة الشيخ سعد ) .
منطقة واحدة ذات طابع جتاري واستثماري وهي ( مدينة اجلهراء ) .-
- - باجلهراء  الصناعية احلرفية  املنطقة   ) ذات طابع صناعي وهي  مناطق  خمسة 

الصليبية الصناعية -الصلبيبة احلرفية - امغرة الصناعية - جنوب امغرة ) .
منطقتان ذات طابع زراعي وهي ( العبدلي الزراعية - الصليبية الزراعية)-
جزيرتني ( وربة - بوبيان )-
15 منطقة صحراوية ( الدبدبة - اللياح - الشقيا - الساملي - ابرق - املناقيش -

- الرديفة - ام العيش - الصابرية - كاظمة - اخلويسات - الصخييبرات - مركز 
بكره - مركز ام شبرة - جنوب اجلهراء - كبد) .

مت فتح (6) محالت اداريا وغلق (62) محل , إجمالي ايراد احملافظة من املخالفات -
بلغ (82702,8) و إجمالي ايراد احملافظة من الرسوم بلغ ( 220252) .

مراقبة التراخيص الصحية: بلغ مجموع التراخيص بجميع انواعها (948) ترخيص .-
مراقبة تراخيص اإلعالنات: بلغ مجموع تراخيص االعالنات بجميع انواعها جديد -

وجتديد (1072) ترخيص.
مراقبة األغذية واألسواق: مت تفتيش (2425) محل , إجمالي املواد التي مت اتالفها -

بالطن( 14777) , العينات التي مت ارسالها الى مختبر وزارة الصحة (1935) بلغت 
العينات الصاحلة( 2197 ) والعينات الغير صاحلة (21).

- (  5009) إزالة  مت   , محل   (2345) على  الكشف  مت  واحملالت:  اإلعالنات  مراقبة 
اعالن من الطرق حيث بلغ مجموع مخالفات االعالنات (347) مخالفة .

مراقبة التراخيص الهندسية: (112) بناء حديث بجميع انواعه و (534) محل .-
مراقبة البناء: مت ايصال (174 ) تيار كهربي و (3) تقوية تيار كهربي, (91) انهاء -

اشراف مكتب هندسي , ( 655) شهادة حتديد اوصاف , (121) توكيل مقاول , (78) 
تعهد واشراف مكتب هندسي , (28) تعهد واشراف هدم -صناعي.

- (18)  9/87 النظافة  قانون  بلغ عدد مخالفات  الطرق:  وإشغاالت  النظافة  مراقبة 
مخالفة ومت رفع (3345) مركبة مهملة - للبيع - سكراب.

النفايات االنشائية (1595) طن و نفايات بلدية بلغت (1640) طن في حني - بلغت 
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بلغت نفايات السكراب (14492) ,
إدارة السالمة: بلغ مجموع اعمال االدارة من رخص سالمة واستالم وافراج كفالة -

ومخالفات وشهادات سالمة وتصاريح اوامرعمل وغيرها (862) معاملة .
بلغت - اإلعالنات  الئحة  ومخالفات  مخالفة   (144) األغذية  الئحة  مخالفات  بلغت 

على  تعديات   (371) إزالة  ومت  مخالفة   (193) النظافة  الئحة  ومخالفات   (241)
امالك الدولة ومت اتالف (20) طن من املواد الغذائية .

محافظة األحمدي
على حسب طبيعة  أقسام  عدة  الى  مقسمة   , منطقة   30 من  األحمدي  تتكون محافظة 
اإلستغالل منها السكن اخلاص والتجاري واإلستثماري والصناعي والزراعي والشاليهات , 
كما حتتوي احملافظة على العديد من احلقول النفطية منها حقل برقان اكبر حقل نفطي في 
الكويت وتعتبر محافظة األحمدي العمود الفقري لشركة نفط الكويت إلحتوائهاعلى مصافي 
النفط وموانئ التصدير, من ابرز معالم احملافظة منتزه اخليران , كما حتتوي احملافظة على 
اول مدينة سكنية متكاملة وهي مدينة صباح األحمد السكنية , كما يقام على ضفاف اخلليج 

العربي مشروع سكني وهي مدينة صباح االحمد البحرية .
تتكون محافظة األحمدي من : -

11 منطقة ذات طابع السكن اخلاص وهي (األحمدي - ضاحية جابر العلي - الرقة -
الشيخ علي صباح  -العقيلة - ضاحية  الفنطاس   - الصباحية   - الظهر  - هدية- 
السكنية -  الشيخ فهد األحمد الصباح - مدينة صباح األحمد  السالم - ضاحية 

الوفرة السكنية ) .
وهي - والتجاري  واالسثماري  اخلاص  السكن  بني  مشترك  طابع  ذات  مناطق  ثالث 

(شرق األحمدي - الفحيحيل - املنقف) .
منطقتان ذات طابع سكن خاص واستثماري وهما ( الفنطاس - مركز الفنطاس) -

زراعي  طابع  ذات  واحدة  ومنطقة  املهبولة)  استثماري(  طابع  ذات  واحدة  ومنطقة 
(الوفرة) ومنطقة واحدة ذات طابع سكن خاص وشاليهات وهي (اخليران) .

ثالث مناطق عبارة عن موانئ (ميناء عبداهلل - ميناء الشعيبة - ميناء األحمدي)-
منطقة مشتركة بني السكن اخلاص واملشاريع ( الشريط الساحلي ج ) .-
عدة مناطق اخرى (الشعيبة الصناعية - املنتزة القومي - املقوع - رجم خشمان - -

مصالن - مركز بنيدر - مركز النويصيب ) .
بلغ - محل,   (112  ) وغلق  اداريا  فتحا  محل   (28) فتح  احملافظة: مت  مدير  مكتب   

اجمالى ايراد احملافظة من املخالفات (60108) د.ك. واجمالى ايراد احملافظة من 
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الرسوم بلغ (577900 ) د.ك.
مراقبة التراخيص الصحية: بلغ مجموع التراخيص الصحية بجميع انواعها (1417).-
مراقبة تراخيص اإلعالنات - بلغ اجمالي االعالنات جديد وجتديد بجميع اقسامها -

( 4196) إعالن.
مراقبة األغذية واألسواق: مت تفتيش (685 ) محل, واتالف (953) طن من املواد -

98) عينة منها (51) عينة  التي مت ارسالها الى مختبر وزارة الصحة (  العينات   ,
صاحلة و (648) مخالفات اغذية .

مراقبة البناء: مت إيصال (1103) تيار كهربي سكن خاص واستثماري و (305 ) تقوية -
تيار كهربائي و (46 ) ايصال خط هاتف و (1845 ) تعهد واشراف مكتب هندسي 

و(1537) انهاء اشراف مكتب هندسي .
وبلغت - (431)إنذار  االنذارات  اجمالي  بلغت  الطرق:  وإشغاالت  النظافة  مراقبة 

النفايات االنشائية (4953) طن ونفايات البلدية (290 ) طن .
و(15) - ومقهى  مطعم  ترخيص   (12) الطرق:  وإشغاالت  النظافة  تراخيص  مراقبة 

محل بنشر وكهرباء السيارات وعدد (27) تراخيص اخرى .
إدارة السالمة: بلغ اجمالي رخص السالمة (2403) ترخيص و(3705) افراج واستالم -

كفالة مصرفية و (1769 ) شهادة سالمة نظافة وعدد (36) تقرير حوادث .
محافظة مبارك الكبير

تتكون محافظة مبارك الكبير من تسعة مناطق , مقسمة الى عدة اقسام على حسب طبيعة 
احملافظة  كما حتتوي  والصناعي  واإلستثماري  والتجاري  اخلاص  السكن  ,منها  اإلستغالل 
في  وتقع  احملافظة  سكان  يحتاج  ما  جميع  وبها  القرين  اسواق  وهي  للتسوق  منطقة  على 

املنطقة الوسطى غرب احملافظة .
تتكون محافظة مبارك الكبير من :

خمس مناطق ذات طابع سكن اخلاص وهي ( شرق القرين - العدان - القصور - -
القرين - مبارك الكبير )

السكن اخلاص واإلستثماري وهي (ضاحية صباح - منطقة ذات طابع مشترك بني 
السالم)

منطقة ذات طابع مشترك بني السكن اخلاص وبني املشاريع (الشريط الساحلي ب)-
منطقة ذات طابع صناعي (املنطقة الوسطى وشمال صبحان)-
مكتب مدير احملافظة: بلغ إجمالي ايراد احملافظة من املخالفات (624312,097) -

د.ك. وإجمالي ايراد احملافظة من الرسوم (26500) د.ك. .
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مراقبة التراخيص الصحية: بلغ اجمالي التراخيص الصحية بجميع انواعها (1112).-
مراقبة تراخيص اإلعالنات: بلغ اجمالي التراخيص بجميع انواعها (1745).-
مراقبة األغذية واألسواق: مت تفتيش (1324) محل و (168) محل اعطيت اشتراكات -

ارسالها  (5684) عينات مت  و  (791) طن  اتالفها  التي مت  املواد  إجمالي   , صحية 
للمختبر حيث بلغ مخالفات االغذية (668) مخالفة .

مراقبة احملالت واإلعالنات: مت ازالة (12051) اعالن و (392) مخالفات اعالنات -
و (12051) ازالة اعالن طرق .

بجميع - الهندسية  التراخيص  عدد  اجمالي  بلغت  الهندسية:  التراخيص  مراقبة 
اقسامها (115) ترخيص .

مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق: مت رفع (494) مركبة (للبيع , مهمله, سكراب) -
مخالفات قانون النظافة باعة متجولني بلغت (144) وعدد (250) مخالفات قانون 

النظافة -نظافة عامة و (414) مخالفات قانون النظافة 87/9 .
مراقبة تراخيص النظافة وإشغاالت الطرق: بلغت اجمالي التراخيص بجميع انواعها -

(157) ترخيص .
إدارة السالمة: بلغت اجمالي رخص سالمة وتشوين جديد وجتديد (1014), استالم -

وافراج كفالة مصرفية ( 974) و (834) شهادة سالمة نظافة .
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الفتوى والتشريع
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الفتوى والتشريع
أوال: الهيكل االداري:

استحداث اقسام جديدة :
مكتب التفتيش والتدقيق يختص بالتفتيش على ادارتي الشؤون املالية واالدارية.-
قسم محاسبة االصول يتبع مراقبة احملاسبة العامة بادارة الفتوى والتشريع.-
والقانونية - الوظيفية  االوضاع  مبتابعة  يختص  العسكرية  الوطنية  اخلدمة  مكتب 

للمكلفني واملجندين واالحتياطيني بناء على املادة 25 من الالئحة التنفيذية .
ثانيا : مشاركات وانشطة :

توقيع اتفاقية تعاون بني الفتوى والتشريع ومعهد الكويت للدراسات القضائية لتأهيل 
الكوادر البشرية :

تنص مذكرة التفاهم على عدة مواد منها ان يتولة املعهد اعداد وتدريب االعضاء الفنيني 
الذي  النقاش  وحلقات  والندوات  املؤمترات  في  املشاركة   , والتشريع  الفتوى  موظفي  من 
يعقدها الطرفني , اعداد البرامج التدريبية, تبادل النشرات والدوريات والكتب والدراسات 

ومجموعة االحكام والقوانني التي يصدرها الطرفان .
مشاركة الفتوى والتشريع في معرض الكويت الدولي للكتاب :

افتتحت الفتوى والتشريع جناحها اخلاص في معرض الكتاب وتأتي املشاركة في كل عام 
جتسيدا حلرصها على التواصل االجتماعي مع املواطنني واملقيمني .
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املشاركة في االسبوع الكويتي العاشر في مصر لتبادل اخلبرات :
افتتحت الفتوى والتشريع جناحها اخلاص في املعرض الذي أقيم في القاهرة وكان االثر 
الفتوى  بأهمية  القانون  مجال  في  واملهتمني  الزوار  تعريف  مت  فقد  املشاركة  لهذه  ايجابي 

والتشريع واصداراتها القانونية املختلفة واملتميزة .
املشاركة في اجتماعات جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري :

اخلامسة  الدورة  حضور  في  الكويت  لدولة  كممثلني  والتشريع  الفتوى  من  وفد  شارك 
التابع  والدول)  املستثمرين  بني  املنازعات  تسوية  (اصالح  الثالث  العامل  للفريق  والثالثون 
للجنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدولي األونسيترال (uncitral) املقامة في مقر األمم 

املتحدة في نيويورك خالل الفترة من 23-27 ابريل 2018م .
املشاركة في معرض فرص العمل بكلية احلقوق :
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في اطار سبل التعاون بني الفتوى والتشريع وكلية احلقوق بجامعة الكويت شاركت الفتوى 
والتشريع في معرض فرص العمل بكلية احلقوق وذلك لنشر الوعي املجتمعي بني الطلبة 

حتقيقا لالهداف املنشودة .
املشاركة باعداد مشروع اتفاقية التعاون بني الدول العربية في مجال قضايا الدول :

شارك ممثلي الفتوى والتشريع عن دولة الكويت في قسم التشريع كل من املستشار /ناصر 
احملارب واملستشار / ندى الوطيان في اجتماعات اللجنة املكلفة باعداد مشروع االتفاقية 
الدول  جامعة   - والقضائية  القانونية  للبحوث  العربي  املركز  في  اقيم  والذي  اليه  املشار 

العربية - بيروت .
زيارة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي للفتوى والتشريع :

في زيارة ميدانية من متدربي املعهد الدبلوماسي للفتوى والتشريع اقامت الفتوى والتشريع 
فيها  شارك  املختلفة  الفنية  وقطاعاتها  والتشريع  بالفتوى  تعريفية  ندوة  االدارة  قاعة  في 

السادة املستشارون رؤساء القطاعات باالدارة .
ثالثا : كسب أحكام

الفتوى والتشريع تكسب حكما بالتعويض في دعوى سداد ضريبة دعم العمالة:-
في سابقة هي االولى من نوعها استجابت محكمة اول درجة لطلب الفتوى بإلزام -

دعم  ضريبة  سداد  في  ومماطلتها  لتأخرها  بالتعويض  الكويتية  الشركات  احدى 
العمالة.

الكويت - املقدم من شركة  الطعن  بعدم قبول  التمييز  والتشريع تكسب حكم  الفتوى 
واخلليج للنقل كي جي ال وتاييد حكم االستئناف لصالح مؤسسة املوانئ الكويتية 

بارجاع أرض مبساحة 270 الف متر خارج ميناء الدوحة .
الفتوى والتشريع يسترد مبلغ 7 ماليني لصالح مؤسسة املوانئ مبوجب حكم استئناف -

بالزام شركة نقل احلاويات بسداد مقابل االنتفاع .
الفتوى والتشريع تكسب حكم استئناف لصالح الهيئة العامة لالستثمار بصفتها مدير -

تفليسة مببلغ وقدره مليون وأربعة وتسعون ألفا .
تسترد الفتوى والتشريع بحكم استئناف 4 ماليني لصالح وزارة الصحة .-

رابعا: أخبار وأحداث :
الفتوى والتشريع اولى اجلهات التي طبقت سياسة االحالل :

جميع  خدمات  بانهاء  قرار  املسعد  صالح   / املستشار  والتشريع  الفتوى  رئيس  اصدر 
الوافدين املعينني وفق الكادر العام بوظيفة باحث قانوني .
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فتح باب التقدم لوظيفة محام ب :
اعلن رئيس الفتوى والتشريع املستشار / صالح املسعد في مارس 2018م فتح باب التقدم 
االلكتروني  واملوقع  الصحف  لوظيفة محام ب وفق شروط وضوابط مت االعالن عنها في 

للفتوى والتشريع .
تكرمي املستشارين املصريني املنتهية عقودهم :

في بادرة طيبة من الفتوى والتشريع وبحضور وزير العدل واالوقاف الدكتور فهد العفاسي 
اقام قطاع التشريع حفل تكرمي للمستشارين الذين انتهت عقودهم باالدارة .

تدريب طلبة كلية احلقوق في جامعة الكويت وطلبة كلية القانون الكويتية العاملية :
يلتحق طلبة احلقوق في فصل التدريب امليداني ببرنامج تدرب قانوني من اعداد الفتوى 
في  درسوهم  ان  التي سبق  للمواد  والتطبيقات  العملية  اجلوانب  بأهم  لتعريفهم  والتشريع 

كلياتهم خالل الفصول السابقة .
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اإلدارة المركزية لإلحصاء



۲۱۰
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اإلدارة المركزية لإلحصاء

أوال: إطالق اإلدارة املركزية لإلحصاء إلصدارها األول من احلسابات القومية الربعية 
في مارس 2018 م

عقدت اإلدارة املركزية لإلحصاء مؤمترا صحفيا إلطالق مؤشر احلسابات القومية الربعية 
الذي يحتوي مؤشر الناجت احمللي االجمالي ربع السنوي حدث مهم بالنسبة لالقتصاد الوطني 

السيما ان العمل على اطالقه استغرق 18 شهرا من العمل.
كما ان الوصول إلى هذه األرقام تطلب إيجاد قاعدة بيانات تواكب هذا اإلطالق, حيث 
مت في وقت سابق إطالق نظام أرقام سوق العمل الذي يغطي البيانات الربعية لسوق العمل 
وكذلك نظام متكامل مع القطاع النفطي والشركات النفطية والذي يحتوي على بيانات ربعية 
للنفط وتضم 136 مؤشرا باعتماد من وزارة النفط, اضافة إلى بيانات من وزارة الكهرباء 

واملاء.
اجلهات  مع مختلف  والتعاون  التكامل  نتاج  الربعية  القومية  مؤشر احلسابات  يعد  حيث 
احلكومية وإعادة هيكلة قواعد البيانات مبا يساهم في إعداد وتنفيذ مثل هذه املؤشرات 
الهامة, حيث أن دولة الكويت بحاجة الى بيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة االقتصاد 

الوطني والعاملي.



۲۱۲

ثانيا: اإلدارة املركزية لإلحصاء حتتفل بالعيد الوطني لدولة الكويت :

نظمت اإلدارة املركزية لإلحصاء في فبراير 2018 لقاء اجتماعيا ملوظفيها مبناسبة االحتفاالت 
بالعيد الوطني وعيد التحرير وتضمن االحتفال أنشطة احصائية متثل في التصويت ملوظفي 
اإلدارة على طرح تصورات لتطوير البوابة االلكترونية بأسلوب جديد مبا يخدم تطوير وسائل 

النشر االحصائي ليواكب تزايد الطلب على البيانات من مستخدمي موقع االدارة.
ثالثا: اإلحصاء تعلن عن موقعها االلكتروني اجلديد:

في مايو 2018 دشنت اإلدارة املركزية لإلحصاء موقعها اجلديد والذي يهدف إلى توسيع 
وتطوير استخدامات التكنولوجيا في جميع مراحل إنتاج الرقم اإلحصائي بدء بجمع البيانات 
WWW. ومرورا بكل االجراءات املتبعة وعرضها على املستفيد عن طريق املوقع اإللكتروني

CSB.GOV.KW
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أسعار  ملؤشر  األساس  بسنة  االنتقال  عن  لإلحصاء  املركزية  اإلدارة  اعالن  رابعا: 
املستهلك من عام 2007- 2013م: 

في اطار تنفيذ اإلدارة املركزية لإلحصاء للتوصيات الدولية لشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة 
وفق املعايير الدولية للنشر اإلحصائي , قامت اإلدارة في يوليو 2017 بإجناز االنتقال بسنة 
األساس لألرقام القياسية ألسعار املستهلكني من سنة 2007 الى سنة 2013, حيث أصدرت 
التقرير الشهري لألرقام القياسية ألسعار املستهلكني لشهر يونيو 2017 على سنة األساس 
اجلديد, ومت حتديث منهجية إعداد مؤشر األرقام القياسية لألسعار وفق املعايير الدولية 
السلع  وسلة  الترجيحية  األوزان  تعديل  مت  حيث  األساس  بسنة  االنتقال  حدث  خالل  من 

والتصنيف وعينة املصادر وطريقة متابعة إيجارات املساكن وغيرها. 
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األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
إنـجازات األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية للسنة املالية 2018/2017

معرض احتاد الصناعات في حديقة الشهيد 2017/11/21-19 .-

املشاركة في معرض الكتاب الدولي الثاني واالربعون – ارض املعارض مشرف صاله -
. 2017/11/25 6 من -15

افتتاح معرض كويت اكسبو في ارض املعارض في مشرف بتاريخ 2018/2/6. -
األمني العام املساعد لشئون التخطيط واملتابعة السيد بدر الرفاعي في زيارة ميدانية -

ملشروع مستشفى الفروانية وطب االسنان 2018/2/14.
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املشاركة في احلفل اخلتامي جلائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء بحضور -
معالي وزير الشئون االجتماعية و العمل و وزير الدولة للشئون االقتصادية السيدة 

هند براك الصبيح في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 2018/2/4.

املشاركة في منتدى االقتصاد املعرفي 2018/2/8-7 .-

-. 2018/3/13 زيارة ميدانية ملشروع الوقود البيئي



۲۱۹

املشاركة في ملتقى االستثمار املباشر و غرفة صناعة و جتارة الكويت و تنظيم فعالية -
تقرير (كويت جديدة ) خطوة نحو املستقبل بتاريخ 2018/3/20

األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي واألمني العام -
املساعد لشئون التخطيط واملتابعة السيد بدر الرفاعي خالل زيارة مشروع الشقايا 

للطاقة املتجددة 2018/3/15 .

الزيارة امليدانية ملشروع مصفاة الزور 2018/4/9 .-
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التوالي - الثالث على  للعام  الهندسة  و  للعلوم  الكويت  املشاركة في فعاليات مسابقة 
. 2018/4/17

املشاركة في بوثات في مجمع االفنيوز و مجمع 360 للتعريف بركائز و اهداف و -
مشاريع اخلطة اإلمنائية لدولة الكويت .
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مؤسسة البترول الكويتية
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مؤسسة البترول الكويتية

جناح مستمر في األسواق التقليدية وبصمات واضحة في األسواق اجلديدة
أدركت مؤسسة البترول الكويتية منذ بداية تأسيسها أن جناحها يعتمد بالدرجة األولى 
على قدرتها في تسويق النفط واملنتجات البترولية, حيث أن التسويق يعد أحد أهم األدوات 
الديناميكية في حتقيق أهدافها الرامية إلى البقاء واالستمرار وإن قدرة القطاع النفطي على 
استخراج النفط وتكريره مهما عظمت فإنها في النهاية ال تكتمل مالم يرافقها جهد تسويقي 
فعال يساعد على تفهم رغبات واحتياجات العمالء, ومن هنا عمل قطاع التسويق العاملي 
على بلورة أهداف املؤسسة وطموحاتها من خالل اقتناص عدد من الفرص املميزة للدخول 
في أسواق جديدة, عالوة على احلفاظ على مكانته املميزة في أسواق النفط العاملي ولعل من 
أهم اإلجنازات التي حققها قطاع التسويق العاملي خالل السنة املالية 2018/2017 هو النقلة 
النوعية من خالل زيادة إيرادات دولة الكويت وذلك عن طريق حتويل كميات من صادرات 
النفط اخلام من األسواق األوروبية واألمريكية إلى تعاقدات جديدة في األسواق اآلسيوية بلغ 
حجمها 106 ألف برميل باليوم, كما مت حتويل كميات من وقود الطائرات من السوق األوروبي 

إلى السوق اخلليجي, واالستفادة من أفضل األسعار.
وفي سبيل تعظيم قيمة املواد الهيدروكربونية الكويتية, من خالل تسويقها في املنافذ اآلمنة 
واملتنوعة وطويلة األمد واحلرص على تعزيز التواجد في األسواق الواعدة املتنامية, مت زيادة 
ذات  اآلسيوية  األسواق  في  املؤسسة  املسال حلصة  البترولي  الغاز  من  التعاقدية  الكميات 
الطلب املتنامي عن طريق إبرام عقد طويل املدى مع إحدى الشركات العاملية لتصدير الغاز 
البترولي املسال ابتداء من يناير 2018, إلى جانب دخول السوق الهندي من خالل إبرام عقد 

سنوي جديد لتصدير النافثا مع إحدى الشركات. 
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كنا وال زلنا ملتزمون بالتفوق في مجال االستكشاف واإلنتاج

واصلت شركة نفط الكويت جهودها املتمثلة في زيادة الطاقة اإلنتاجية مستقبال ملواكبة 
فإن   ,2040 للمؤسسة  االستراتيجية  للتوجهات  طبقا  وذلك  الدولة,  وحاجة  العاملي  الطلب 
الشركة جنحت في احملافظة على معدل طاقة إنتاجية مستدامة يبلغ 3٫15 مليون برميل 

يوميا, حيث مت تشغيل عدد من املشاريع املهمة خالل العام املالي 2018/2017. 
انتاج  ملعدالت  الوصول  نحو  االستراتيجية  املؤسسة  توجهات  ولتحقيق  آخر,  جانب  ومن 
الغاز احلر تبلغ 1,150 مليون قدم مكعب قياسي في عام 2025, مت تشغيل محطتي اإلنتاج 
(JPF-SA) و(JPF-WR) بحقلي الصابرية وغرب الروضتني, وبذلك بلغ  اجلوراسي املبكر

املعدل اإلجمالي إلنتاج الغاز احلر 215 مليون قدم مكعب يوميا.
املنتجة  الهيدروكربونية  الكميات  تعويض  في  االستراتيجية  املؤسسة  لتوجهات  وتنفيذا 
بإضافة كميات من االحتياطيات املؤكدة من النفط والغاز سنويا وذلك عن طريق حتسني 
طرق االستخراج من املكامن الهيدروكربونية املعروفة حاليا, ومواصلة عمليات االستكشاف 

املكثفة في املناطق البرية والبحرية لتغطية االحتياجات املستقبلية.
وتتواصل إجنازات شركة نفط الكويت بهذا الشأن بتنفيذها ما يقارب 63 % من عمليات 
اإلنشاء اخلاصة مبشروع منشأة إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة, وإعادة إحياء 
وإنتاج عدد ستة آبار من حقل جنوب الرتقة منذ عام 1980 في إطار احملاوالت املستمرة 

لشركة نفط الكويت لتعزيز قدراتها إلنتاج النفط الثقيل.
بصــمات واضحة لنشاط التكرير والتصنيع 

يعتز القطاع النفطي الكويتي ممثال مبؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بكل فخر 
بقيمه وممارساته العملية الناجحة التي جعلتنا واحدة من الشركات العاملية الرائدة في مجال 
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النفط والغاز, ولكننا نفخر بشكل أكبر بالفرص التي نوجدها لآلخرين, إذ يعتمد السكان في 
كثير من بقاع العالم على منتجاتنا من النفط اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات املكررة واملواد 
الكيميائية لتحقيق تطلعاتهم, وهذا هو الدافع الذي يحفزنا باعتبار أن منتجاتنا هي اللبنات 

األساسية التي تعتمد عليها املجتمعات حول العالم في حتقيق الرخاء والنمو االقتصادي.
جودة  وحتسني  والعاملي  احمللي  السوق  باحتياجات  اإليفاء  ولضمان  سبق  ما  ولتحقيق 
املنتجات لزيادة القدرة التنافسية بالسوق العاملي باإلضافة الى احملافظة على البيئة الكويتية 

وحتقيق مردود اقتصادي, مت االنتهاء من تنفيذ عدد من املشاريع احليوية الكبرى التالية:
مشروع إنشاء وحدة رابعة إلنتاج غاز البترول املسال
مشروع إنشاء مرافق جديدة ملناولة الكبريت في مصفاة ميناء األحمدي
مشروع تشغيل وحدة استرجاع غاز الشعلة مبصفاة ميناء عبداهلل

أداء  الكويتية  الوطنية  البترول  لشركة  التابعة  الطائرات  لتزويد  الكويتية  الشركة  قدمت 
داخل  الوقود  أنواع من  الذاتية خللط  بتطوير قدرتها  قامت  العام حيث  مميزا خالل هذا 
مستودع كافكو لتلبية الطلب املتزايد في السوق. كما قامت بإبرام (7) عقود جديدة لتزويد 

الوقود لطائرات سبع شركات طيران جديدة في مطار الكويت الدولي. 

املسؤولية االجتماعية طريقنا للوصول لغد أفضل

تطمح مؤسسة البترول الكويتية أن تساهم بجزء كبير في مستقبل أفضل لدولة الكويت, 
ليس من خالل الطاقة التي تنتجها فحسب, بل عن طريق إسهامها في املجتمعات حول العالم  
فبرامج املواطنة لديها تساعد على التحفيز إلنشاء مجتمعات نابضة باحلياة, وملتزمة بجعل 
العالم في أفضل حال. وقد بذلت املؤسسة جهودا كبيرة إلى أن اكتسبت ما تتمتع به اآلن من 
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ثقة ودعم في كافة أنحاء العالم, وإلى جانب ما تقوم به املؤسسة في إطار ممارسة أعمالها 
االعتيادية فإنها تقوم بتنفيذ أنشطة تطوعية واجتماعية لتعزيز صحة املجتمعات. 

وانطالقا من أساس راسخ بني على القيم املشتركة بني املؤسسة واملجتمع سواء في مجال 
الثقافي, واملشاركة املجتمعية فنحن  املعرفة واملهارات واإلثراء  بناء  أو  الفرص االقتصادية 
إذ ينطلق  التجارية مع أهداف املواطنة,  تلتقي فيها مصاحلنا  التي  نسعى الغتنام الفرص 
دورنا في مجاالت االقتصاد واملعرفة والبيئة وهي مجاالت عامة نعتقد أن بإمكاننا حتقيق 
أثر إيجابي فيها على املجتمع الكويتي وذلك من خالل الربط بني الطاقة واملوارد البشرية 
واألفكار. ونظرا الهتمام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في هذا املجال وتطبيق 
العديد من املبادرات املجتمعية مت حصولها على جائزة حضرة صاحب السمو أمير البالد 

للمسؤولية االجتماعية.
كما أسفر عام 2017/ 2018 عن حتقيق إجنازات مميزة على صعيد املسئولية االجتماعية 
يتجلى في مقدمتها الرعاية السامية حلضرة صاحب السمو امير البالد املفدى الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح الفتتاح مستشفى األحمدي اجلديد التابع لشركة نفط الكويت والذي 
مت بشهر ابريل من عام 2017 , فشمل حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل وتعالى 
حفل افتتاح هذا الصرح الطبي اجلديد واملزود بكافة الوسائل الطبية املتطورة والذي على 
أثره مت االنتقال الكامل بحلول شهر مارس من عام 2018 , حيث مت تسجيل إجناز مميز 
لفريق القسم الفني باملستشفى بالتعاون مع فريق اخلدمات املساندة واإلسعاف وإدارة املرور 
الساعتني  تتجاوز  لم  مبدة  اجلديد  املستشفى  ملبنى  املرضى  بنقل  الداخلية  لوزارة  التابعة 

واألربعون دقيقة. 
مع  بالتعاون  الكويت  نفط  قامت شركة  الكويتية,  البيئة  على سالمة  احلفاظ  مبدأ  ومن 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة ومقاوليها في احتواء التسرب النفطي في مياه 
الزور في وقت قياسي وكفاءة عالية مما ساهم في حماية مرافق الدولة (وزارة الكهرباء) 

وكذلك مشاريع الشركة.
وكجزء من املبادرات التي يقدمها القطاع النفطي الكويتي للمجتمع احمللي أطلقت الشركة 
الكويتية لالستكشافات اخلارجية ” كوفبيك ” العديد من املبادرات التي من شأنها تعزيز 
املسؤولية االجتماعية والتأكيد على أن القطاع النفطي الكويتي جزء ال يتجزأ من املجتمع 
فقد قامت بتقدمي تبرع مادي لعدد من اجلهات الرسمية املختصة بتقدمي الدعم واملساندة 
للمحتاجني مثل جمعية الهالل األحمر الكويتي, اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون والنادي 

الكويتي للمعاقني. 
كما نظمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة ( كيبك ) بالتعاون مع بنك الدم 
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املركزي احلملة األولى للتبرع بالدم التي تطلقها الشركة وسط دعم ومشاركة كبيرة من املوظفني 
وذلك إسهاما منها لسد النقص في مخزون أكياس الدم ببنك الدم املركزي كون أن مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة سباقة في هذا املجال وتعد من بني اجلهات التي تتصدر 
تنظيف شاطئ  تنظيمها حلملة  إلى  باإلضافة  املستوى احمللي  املتبرعني على  قائمة  سنويا 
اخليران, حيث شارك فيها نحو 225 موظفا من مختلف املستويات, اذ بلغ طول املنطقة التي 
مت تنظيفها كليو ونصف الكيلو متر مربع بعرض 500 متر مربع, كما أطلقت الشركة مبادرة 
”العطاء للبيئة“ والتي من خاللها مت تشجير السور احمليط مببنى اإلمناء في مصفاة الزور 
مبشاركة عدد غفير من العاملني في الشركة, إذ مت غرس عدد 200 شجيرة من شجرة السدر 
حول املبنى, عالوة على األشجار الداخلية التي مت وضعها داخل املبنى لكسوه باللون األخضر. 
أما على صعيد احملافظة على سالمة البيئة الكويتية جنحت الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
في تأهيل احلفر البترولية في منطقة عمليات الوفرة املشتركة حيث مت استصالح التربة 

وإعادة الغطاء النباتي ألجزاء كبيرة منها. 
وألننا نحمل شعار ” نحن نهتم ” بكافة أعمالنا سواء احمللية واخلارجية فإننا نهتم أيضا 
البترول  شركة  قامت  فقد  مميزة  عمل  بعالقات  معها  نرتبط  التي  اخلارجية  باملجتمعات 
الكويتية العاملية بتركيب ألواح شمسية على سطح احملطة املتواجدة في مدينة ( فاستبيرجا) 
في العاصمة السويدية ستوكهولم للمساهمة بتقليل استخدام الطاقة وبالتالي تقليل انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
من   (%15) لتأمني  سعيا  الكويت  دولة  في  املتجددة  الطاقة  مصادر  توطني  إطار  وفي 
احتياجات القطاع النفطي الكويتي من الطاقة الكهربائية في عام 2020, مت احلصول على 
إنشاء محطة  في  قدما  املضي  املوقر على  الوزراء  ومجلس  املؤسسة  إدارة  موافقة مجلس 
الدبدبة للطاقة الشمسية بسعة 1٫5 جيجاوات داخل مجمع الشقايا للطاقات املتجددة كما 
مت احلصول على موافقات اللجان الداخلية والعليا لتأهيل املقاولني. ومن املتوقع البدء بتنفيذ 

املشروع في يناير 2019, على أن يبدأ تشغيل احملطة في يناير 2021.
ومتاشيا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية اخلاصة باحملافظة على البيئة جنحت شركة 
ناقالت النفط بتخفيض كمية املياه الناجمة عن عملية غسل الناقالت وتفريغها في البحر 

.“MARPOL بنسبة أقل من املسموح بها مبوجب اتفاقية منع التلوث البحري ”
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مؤسسة الموانئ الكويتية 
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مؤسسة الموانئ الكويتية 
إدارة التدريب والبحوث

الدورات التدريبية الداخلية 

مت التعاون مع ديوان احملاسبة ومؤسسة التأمينات االجتماعية وإقامة ورش عمل في -
مقر املؤسسة جلميع املوظفني اجلدد للتعريف باألنظمة والقوانني 

العاملني في املؤسسة - مت عمل دورات تدريبية داخل املؤسسة من قبل املستشارين 
(املعارين من املجلس األعلى للقضاء املصري واجلهاز املركزي)

دورة - وإقامة  البحري  والنقل  والتكنلوجيا  للعلوم  العربية  االكادميية  مع  التعاون  مت 
تعريفيه (IMO) في دولة الكويت 

مع - بالتعاون  القاطرات  لقائدين  الدبلوم  ببرنامج  البحرية  العمليات  موظفي  احلاق 
االكادميية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري وإقامة دورة في دولة الكويت 

ملدة سنتني.
التحاق بعض املوظفني بدورات تدريبية داخلية مع املراكز التدريبية التابعة للجهات -

الرسمية كديوان اخلدمة املدنية وديوان احملاسبة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
اجلهات  بعض  الى  إضافة  الكويتية  واملراجعني  احملاسبني  وجمعية  املالية  ووزارة 

املتخصصة في هذا املجال 
للعلوم - العربية  االكادميية  مع  بالتعاون   (ISPS CODE) تدريبية دورة  تنظيم  مت 

(وزارة  حكومية  جلهات  مجانية  مقاعد  منح  ومت  البحري  والنقل  والتكنلوجيا 
املواصالت, وزارة الداخلية, اإلدارة العامة للجمارك).
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الدورات التدريبية اخلارجية 
مت بعث موظفي املؤسسة لعدة دول لاللتحاق بدورات متعددة منها: 

ميناء انتويرب – بلجيكا/ دورة املفاهيم احلديثة في إدارة املوانئ-
ميناء غالسكو – اسكتلندا/ دورة املفاهيم احلديثة في إدارة املوانئ-
ميناء هامبورغ – أملانيا/ دورة املفاهيم احلديثة في إدارة املوانئ-
ميناء انتويرب – بلجيكا/ دورة التسويق في املوانئ-
ميناء اسكندرية واسبانيا/ دورة القانون البحري-
في - واالبتكار  اإلبداع  إلى  باإلضافة  البحرية  نظم  دورة  واسبانيا/  اسكندرية  ميناء 

العمل البحري

أهم إجنازات تطوير املؤسسة من قبل إدارة التدريب 
مت التعاون مع شركة أوشا العاملية املتواجدة في ميناء انتويرب/بلجيكا لعمل دراسة -

تقييمية ملوظفني الشركات التابعة للمؤسسة للحصول على الشهادة املعترفة عامليا.
مت التعاون مع شركة رينا العاملية لالستشارات لعمل دراسة استشارية ملؤسسة املوانئ. -
وألول مره في مؤسسة املوانئ مت عمل عرض تقدميي للموظفني امللتحقني بالدورات -

اخلارجية ملدير العام واملدراء. 
الشؤون اإلدارية

فتح باب التقدمي لتوظيف الكويتيني حديثي التخرج وذوي اخلبرة في عام 2017م -
تقدم ما يقارب 800 متقدم عدد املستوفني للشروط 200 وقد مت تعيني عدد 70 بعد 

اجتياز االختبارات واملقابالت الشخصية حسب اللوائح والنظم . 
فتح باب التقدمي لتوظيف الكويتيني حديثي التخرج وذوي اخلبرة في عام 2018م -
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االعالن وعددهم  لشروط  املستوفني  اختبار  متقدم وجاري   1700 يقارب  ما  تقدم 
1426 متقدم . 

إجنازات إدارة التنسيق واملتابعة
املرافئ - و  للموانئ  الدولية  املنظمة  عضوية  إلى  الكويتية  املوانئ  مؤسسة  إنضمام 

التي تهدف إلى تعزيز مصالح املوانئ في جميع أنحاء العالم من خالل بناء  (IAPH)
عالقات قوية بني األعضاء والتعاون وتبادل املعلومات مبا يفيد األعضاء.

إختيار دولة الكويت ملنصب نائب رئيس املجلس التنفيذي لألكادميية العربية للعلوم -
الشيخ /  , متمثلة في  العربية  الدول  التابعة جلامعة  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 

يوسف عبداهلل صباح الناصر الصباح مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية .
قامت املؤسسة مبخاطبة عدة شركات بشأن اإلنضمام إلى (رحالت مجلس التعاون -

حتت االشراف املباشر ملدير عام املؤسسة  GCC crusise tours اخلليجي البحرية)
وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية , بهدف تنشيط السياحة في دولة الكويت ووضعها 

على خريطة السياحة اخلليجية ومن ثم العاملية.
قامت املؤسسة بالترتيب والتنسيق مع سفارة جمهورية الصني الشعبية لعمل ورشة -

عمل بعنوان Road (One Belt One) طريق احلرير . 
احصائيات عام 2017م 

القيمةالبيان

7,234أعداد السفن القادمة ملوانئ املؤسسة (الشويخ,الشعيبة,الدوحة)
1,039,716إجمالي أعداد احلاويات املكافئة املناولة مبوانئ املؤسسة

38,833,906إجمالي الواردات والصادرات مبوانئ املؤسسة - طن
27,942,726إجمالي البضائع السائبة املناولة في موانئ املؤسسة - طن
2,072,541إجمالي البضائع العامة املناولة في موانئ املؤسسة - طن

8,789,566إجمالي البضائع احلاويات املناولة في موانئ املؤسسة - طن
29,073إجمالي املواشي الواردة إلى موانئ املؤسسة - طن
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املشاريع :

<  مشروع تطوير أرصفة ميناء الدوحة (املرحلة الثانية)                   < مشروع انشاء وصيانة وضمان سور خرساني (ميناء الشويخ )

حالة املشروعإسم املشروعمامليناء

يخ
شو

ء ال
ينا

م

مشروع انشاء وصيانة وضمان سور خرساني 1
(مسبق الصب) حول ميناء الشويخ

مت توقيع العقد واملشروع قيد 
االنشاء

في صدد طرح املناقصةمشروع تطوير البنية التحتية في ميناء الشويخ2

اء 
ين

م
بة

عي
لش

في صدد طرح املناقصةمشروع تطوير البنية التحتية في ميناء الشعيبة3ا

في صدد طرح الدراسة مشروع إنشاء ميناء بري مبنطقة الشعيبة الغربية4
االستشارية

اء 
ين

م
حة

دو
في صدد طرح الدراسة مشروع إنشاء مدينة لوجيستية مبيناء الدوحة5ال

االستشارية

مت توقيع العقد واملشروع قيد مشروع تطوير أرصفة ميناء الدوحة (املرحلة الثانية)6
التنفيذ

قع
مت توقيع العقد واملشروع في مشروع تطوير النقع البحرية7الن

طور اعتماد التصاميم

يع 
جم

نئ
ملوا

ا

مشروع الدراسة االستشارية لتحديد االستراتيجيات 8
العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال املوانئ

مت توقيع العقد واملشروع في 
طور اعتماد االستراتيجية

مع 
ج

م
نئ

ملوا
ا

مت توقيع العقد واملشروع في مشروع إعادة تأهيل مجمع املوانئ 9
طور اعتماد التصاميم
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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 2018/2017 والتي شملت تقدمي القروض 
امليسرة للمساهمة في متويل 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, 
من  لتمكينها  املساعدات  هذه  من  املستفيدة  واملؤسسات  الدول  قدرة  وتعزيز  دعم  بهدف 
تطوير الكفاءات الفنية واإلدارية وحتسني مستويات أدائها إضافة إلى ذلك, استمر الصندوق 
مبتابعة املشروعات التي ما تزال قيد التنفيذ مع تقدمي النصح واملشورة للدول التي تقام فيها 

هذه املشروعات ملساعدتها في حتقيق األهداف اإلمنائية املرجوة منها:
وفيما يلي بيان بأنشطة الصندوق وجهوده التنموية خالل السنة املالية املذكورة:

< منحة مكتبة غزة - فلسطني 

إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق خالل السنة املالية احلالية 23 قرضا, -
والطاقة  النقل  قطاعات  شملت  كويتي  دينار  مليون   278 اإلجمالية  قيمتها  بلغت 

والزراعة واملياه والصرف الصحي, إضافة إلى قطاع املشروعات االجتماعية. 
استفادت من تلك القروض 6 دول عربية و7 دولة أفريقية و4 دول في شرق وجنوب -

أمريكا  في  واحدة  ودولة  وأوروبا  آسيا  وسط  في  ودولتان  الهادي  واحمليط  آسيا 
الالتينية والبحر الكاريبي . 
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بحوالي - تقدر  بنسبة  املقدمة  القروض  عدد  في  األولى  املرتبة  النقل  قطاع  تصدر 
44,78 % من إجمالي القروض املعقودة, يليه قطاع املياه والصرف الصحي بنسبة 
20,16 % وثم القطاع االجتماعي بنسبة 18,36 % ثم قطاع الطاقة بنسبة 6,48 % ثم 

القطاع الزراعي بنسبة 2,52 % ثم القطاعات اآلخرى بنسبة 7,7 % .
قيمتها - بلغت  ومنح  فنية  معونات   2018/2017 املالية  السنة  الصندوق خالل  قدم 

اإلجمالية حوالي 7,3 مليون دينار كويتي, استفادت منها 7 دول و3 مؤسسات.

قام الصندوق كذلك باإلشراف على املنح املقدمة من دولة الكويت إلى الدول واملنظمات -
مبا في ذلك إدارتها ومتابعتها, إضافة إلى تعاونه مع العديد من مؤسسات التنمية 
الوطنية واإلقليمية والدولية بهدف تنسيق اجلهود واالشتراك في متويل املشروعات.

وبانتهاء السنة املالية احلالية 2018/2017 يكون الصندوق قد ساهم منذ إنشائه -
الدول  أما  كويتي,  دينار  مليون   6,124 بلغت  إجمالية  بقيمة  قرضا,   956 بتقدمي 
املستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها 106, منها 16 دولة عربية, و42 دولة 
آسيا  دولة وسط  و17  الهادي  واحمليط  آسيا  وجنوب  دولة في شرق  و19  أفريقية 

وأوروبا و12 دولة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. 
أما من حيث التوزيع القطاعي إلجمالي قروض الصندوق, فقد جاء نصيب قطاع -

النقل 34,41 % من إجمالي قروض الصندوق املقدمة خالل تلك الفترة, يليه قطاع 
الطاقة 25,32 %, يليه قطاع املياه والصرف الصحي 13,31 %, ثم قطاع الزراعة 10 %,
ثم القطاع االجتماعي 6,64 % , ثم قطاع الصناعة 5,87 % ,ثم قطاع بنوك التنمية 

2,29 %, وقطاع االتصاالت 1,65 % , والقطاعات األخرى 0,51 %.
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بلغ إجمالي عدد املساعدات الفنية واملنح الفعلية املقدمة من الصندوق منذ تأسيسه -
وحتى نهاية مارس 2018 نحو 286 معونة/ منحة, بلغت قيمتها اإلجمالية 264 مليون 
دينار كويتي. كما بلغ إجمالي قيمة مساهمات الصندوق امللتزم بها في املوارد املالية 
491.1 حوالي  احلالي  العام  نهاية  حتى  والدولية  اإلقليمية  اإلمنائية  للمؤسسات 

مليون دينار كويتي. 

الدولي - لإلجتماع  استضافته  املذكور  العام  خالل  الكويتي  الصندوق  أنشطة  أبرز 
ملمولي برنامج مكافحة األمراض املدارية املهمشة في أفريقيا الذي حضره رؤساء 
وشخصيات ومنظمات دولية رفيعه والذي جاء مؤكدا على دور دولة الكويت وحرصها 
العون لها لبحث السبل الكفيلة للقضاء على  النامية وتقدمي  الدائم ملسانده الدول 

األمراض املدارية املهمشة في أفريقيا.
ساهم الصندوق بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية في تنظيم مؤمتر إعادة إعمار -

املناطق املتضررة من اإلرهاب في العراق برعاية وحضور سمو أمير البالد الشيخ 
الدولية  واملنظمات  الشخصيات  من  عدد  وبحضور  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح 
مليارين  بتقدمي  الكويت  تعهدت  دوالر  مليار  بثالثون  العراق  أسفر عن دعم  والذي 
منها عبر قروض من الصندوق الكويتي وإستثمارات للمساهمة في إعادة اإلعمار .

األنشطة - من  العديد  في  ساهم  االجتماعية  الصندوق  مسؤولية  تعزيز  إطار  في 
واملبادرات االجتماعية واالقتصادية احمللية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وقام 
الصندوق حتى أغسطس 2018 بتحويل مبلغ 339 مليون د.ك. من املبالغ الواجب 
والنظام  للقانون  وفقا  وذلك  السكنيـة,  للرعايـة  العامــة  املؤسسة  لصالح  سدادها 
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األساسي إلنشاء الصندوق والذي ينص على استقطاع سنويا نسبة ال جتاوز خمسة 
وعشرين في املئة (25 %) من األرباح الصافية للصندوق حتول إلى املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية لدعم مواردها.

استمرار برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني حديثي التخرج في استقطاب -
حيث  الكويت  دولة  في  البشرية  التنمية  جهود  دعم  إطار  ضمن  الشابة  الكفاءات 
املهندسني  عدد  وصل  الذي  البرنامج  إلى   (  29  ) و   (  28  ) الدفعتني  أنضمت 

واملهندسات الذين أمتوه إلى 610 . 
الدول - إلى  املتفوقني»  من  «كن  مبادرة  رحالت  بتسيير  الكويتي  الصندوق  استمر 

التنموية  جهوده  وعلى  عليها  ليتعرفوا  مشروعاته,  من  وتستفيد  معها  يتعاون  التي 
وزار املتفوقون الذين بلغ عددهم حتى يناير 2018 حوالي 218 طالب وطالبة عددا 
كبيرا من الدول مثل جمهورية مصر العربية, اململكة األردنية, جمهورية أوزبكستان, 
وجمهورية  املغربية  اململكة  سريالنكا,  لبنان,  تركيا,  الشعبية,  الصني  جمهورية 

السنغال, ألبانيا , كوبا.
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بنك الكويت المركزي
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بنك الكويت المركزي

< مبنى البنك املركزي اجلديد 

النقد وبنك  تأسس بنك الكويت املركزي مبوجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
وباشر   ,1968 عام  من  يونيو   30 بتاريخ  الصادر  املصرفية  املهنة  وتنظيم  املركزي  الكويت 
بنك الكويت املركزي أعماله في األول من أبريل عام 1969, ليحل بذلك محل مجلس النقد 

الكويتي (الذي كان قد تأسس في عام 1961).
وتشمل األهداف الرئيسية لبنك الكويت املركزي املنصوص عليها في القانون املشار إليه 
الدولة,  عن  نيابة  الكويتي)  (الدينار  الوطنية  للعملة  النقد  إصدار  امتياز  من ممارسة  كال 
العمالت  مقابل  الوطنية  العملة  صرف  سعر  في  النسبي  االستقرار  ترسيخ  على  والعمل 
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.
وفي مجال السياسة النقدية يحرص بنك الكويت املركزي على رسم وتنفيذ هذه السياسـة 
االقتصاد  في  التضخمية  الضغوط  من  واحلد  النقدي  االستقرار  تكريس  في  يساهم  مبا 
النمو االقتصادي على أسس مستدامة  لتعزيز معدالت  الداعمة  الوطني, وترسيخ األجواء 
صرف  سعر  املركزي  الكويت  بنك  يحدد  اإلطار,  هذا  وفي  املختلفة.  االقتصاد  لقطاعات 
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التي  الدول  إلى سلة خاصة من عمالت  العمالت األجنبية استنادا  الكويتي مقابل  الدينار 
إلى تكريس  النظام  الكويت بعالقات مالية وجتارية مؤثرة, ويهدف هذا  ترتبط معها دولة 
الرئيسية.  األجنبية  العمالت  مقابل  الكويتي  الدينار  صرف  سعر  في  النسبي  االستقرار 
ومبوجب ذلك, بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل السنة 

املالية 2018/2017 نحو 302٫05 فلسا لكل دوالر.
كذلك, وفي إطار عمليات السياسة النقدية, يحدد بنك الكويت املركزي سعر الفائدة على 
الدينار بناء على متطلبات األوضاع االقتصادية احمللية, وفي ضوء متغيرات أسعار الفائدة 
العاملية الرئيسية ومبا يهدف إلى تعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها كوعاء للمدخرات 
االقتصاد  التمويلية ملختلف قطاعات  االحتياجات  تلبية  البنوك احمللية من  لتمكني  احمللية 

الوطني.
باإلضافة إلى ذلك, يتولى بنك الكويت املركزي مهام اإلشراف والرقابة على وحدات القطاع 
الوحدات,  تلك  امليدانية على  والرقابة  املكتبية  الرقابة  واملالي من خالل أسلوبي  املصرفي 
وذلك ضمن مساعيه املتواصلة للمحافظة على سالمة ومتانة أوضاع وحدات ذلك القطاع, 
ومبا يتسق مع املعايــير الدوليــة للرقابــة املصرفيــة الفعالــة, ومبا يساهــم في زيادة قدرة 
وحدات ذلك القطاع علــى مواجهــة الصدمــات, وتعزيز االستقرار املالي والقيــام بدورهــا 

احملــــوري في دعم عجلة النشاط االقتصادي احمللي.
واملراجعة - احملاسبة  هيئة  مع  بالتنسيق  عمل  ورشة  املركزي  الكويت  بنك  نظم 

للمؤسسات املالية اإلسالمية, وذلك ضمن سعي بنك الكويت املركزي املستمر الى 
العمل املصرفي واملالي اإلسالمي وتنمية القدرات واجلوانب املهنية واملعرفية بهذا 
العمل للعاملني في القطاع املصرفي واملالي واملهتمني بالصناعة املصرفية اإلسالمية, 
عقد بنك الكويت املركزي ورشة عمل ملدة يومني في مقر البنك بالتعاون مع هيئة 
مجال  في  الرائدة  اجلهة  وهي  اإلسالمية,  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة 
إصدار املعايير الشرعية ومعايير احلوكمة وأخالقيات العمل باإلضافة إلى معايير 
احملاسبة واملراجعة, بحضور العديد من اجلهات احمللية للمشاركة في هذه الورشة 
والتمويل  االستثمار  وشركات  احمللية  اإلسالمية  والبنوك  املال  أسواق  هيئة  ومنها 

اإلسالمية ومكاتب احملاسبة واملراجعة ومكاتب التدقيق واالستشارات الشرعية.
للبنوك وشركات الصرافة في مجال - بتنظيم ورشة عمل  املركزي  الكويت  قام بنك 
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مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم 
به في إطار احلرص على تنظيم ورش عمل موجهة إلى مسؤولي وموظفي املؤسسات 
وحتقيق  لديها  العاملني  قدرات  تنمية  بهدف  لرقابته  اخلاضعة  واملالية  املصرفية 
اإلدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعليمات الرقــابية لــدى مزاولتهم 
أعمالهم, فقد دعيت جميع البنوك احمللية وشركات الصرافة العاملة في دولة الكويت 
23 نوفمبر 2017 حتت عنوان  – حلضور ورشة عمل نظمت خالل الفترة من 21

«متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب».
افتتح بتاريخ 10 إبريل 2017 املبنى اجلديد لبنك الكويت املركزي حتت شعار «مسيرة -

الريادة وريادة املسيرة» برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
الشيخ  العهد  الصباح حفظه اهلل ورعاه, وحضور سمو ولي  صباح األحمد اجلابر 
نواف األحمد اجلابر الصباح. ويشكل املبنى اجلديد حتفة عمرانية لدولة الكويت 
وبيرقا خفاقا بطموحات تتحقق وتطلعات تتجسد واقعا القتصاد يتنوع منوا ويزدهر 

تطورا وتقدما.
ــزة- ــد جائـ ــزي اجلديـ ــت املركـ ــك الكويـ ــر بنـ ــى مقـ ــروع مبنـ ــم مشـ ــد تصميـ حصـ

Middle East Consultant  (MEC)  لســـنة 2017 علـــى املســـتوى اإلقليمـــي, 
حيـــث فـــاز بلقـــب مشـــروع العـــام علـــى املســـتوى اإلقليمـــي, وذلـــك ضمـــن حفـــل توزيـــع 
اجلوائـــز الـــذي أقيـــم مؤخـــرا فـــي ريتـــز كارلتـــون دبـــي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة, بحضـــور النخبـــة مـــن قـــادة البنـــاء والتعميـــر مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم, وهـــذا 
ـــام.  ـــد خـــالل هـــذا الع ـــزي اجلدي ـــت املرك ـــك الكوي ـــر بن ـــى مق ـــث ملبن التكـــرمي هـــو الثال

الكويت - بنك  مبنى  بافتتاح  احتفاء  تذكارية  مسكوكة  املركزي  الكويت  بنك  أصدر 
تشكل  التي  العزيزة  املناسبة  لهذه  تخليدا  مذهبة  مسكوكة  وهي  اجلديد,  املركزي 
انطالقة جديدة ملسيرة رائدة يتطلع فيها بنك الكويت املركزي ملواصلة دوره القيادي 

في االقتصاد الوطني. 
يواصل بنك الكويت املركزي إصدار نشراته ومطبوعاته الدورية املختلفة (باللغتني -

العربية واإلجنليزية), وتوزيعها محليا وخارجيا على اجلمهور أفرادا ومؤسسات من 
املهتمني بالشؤون والتطورات النقدية واملصرفية واملالية االقتصادية مع نشرها على 

املوقع االلكتروني, وتشمل مطبوعات ونشرها البنك املركزي ما يلي:
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 اإلحصائية النقدية الشهرية», وحتتوي على بيانات ومجاميع نقدية وإحصاءات»
مصرفية.

 التقرير االقتصادي», ويصدر كل سنة ميالدية, ويتضمن عرضا حتليليا موثقا»
بأحدث البيانات عن أهم التطورات النقدية واملصرفية واملالية واالقتصادية 

في االقتصاد احمللي.
 التقرير السنوي», ويصدر كل سنة مالية, ويتضمن القوائم املالية لبنك الكويت»

إلى  املركزي من ميزانية عمومية وحساب األرباح واخلسائر, هذا باإلضافة 
نبذة عن أهم إجنازات بنك الكويت املركزي خالل السنة املالية املعنية.

 تقرير االستقرار املالي» الذي صدر ألول مرة في عام 2012, ويعتبر باكورة»
وتوفير  الشفافية  لتعزيز  املركزي  البنك  جهود  ضمن  جديد  دوري  إصدار 
املعلومات واإلحصاءات املوثوقة ذات الصلة بالقطاع املصرفي واملالي الكويتي.

أنشـــأ بنـــك الكويـــت املركـــزي موقعـــا إلكترونيـــا خاصـــا بـــه علـــى الشبكـــــة الدوليــــة -
(www.cbk.gov.kw)، للتواصــــل مــــع املهتميــــن واملراقبيــن  لإلنترنت وعنوانهــــا
واملختصيـــــــن باالقتصـــاد الكويتـــي علـــى وجـــه العمـــوم, وبالشـــؤون النقديـــة واملصرفيـــة 
واملاليـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص, وميثـــل قنـــاة اتصـــال مـــع املهتمـــني وزائـــري املوقـــع, 
دعمـــا جلهـــود بنـــك الكويـــت املركـــزي لتعزيـــز اإلفصـــاح والشـــفافية مـــن خـــالل توســـيع 
ـــل  ـــادة ســـهولة الوصـــول إليهـــا مـــن قب ـــي ينشـــرها, وزي ـــات واملعلومـــات الت ـــرة البيان دائ

املهتمـــني.
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بنك االئتمان الكويتي 
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بنك االئتمان الكويتي 
االنشطة واخلدمات والفعاليات التي قام بها البنك :

: ( Tough pad ) اجلهاز اللوحي
هو جهاز خاص للكشوف الهندسية في املواقع لتسهيل وتبسيط اجراء الكشف الهندسي 
خصيصا  صمم  عالية  بتقنية  مزود  اجلهاز   , املكدسة  املعامالت  عدد  وتقليل  للمهندسني 
لالستخدام باملواقع ومت ربطه بالبرامج املطلوبة ويساعد املهندس على السرعة في الكشف 
املستندية  الدورة  واختصار  بتقليص  ذلك  اثمر  وقد  الهندسية  والكشوف  التقارير  وكتابة 

وتبسيط االجراء ومنع تكدس الكشوفات الهندسية . 
: ( Mobil application ) خدمات التطبيق الهاتفي

حرصا من بنك االئتمان الكويتي على مواكبة التطور وجتاوز توقعات املواطنني مت تطبيق 
اسرع  بشكل  املواطنني  احتياجات  لتلبية   Android & Ios نسختني  على  املوبايل  خدمة 
وبكل مرونة , اخلدمات املقدمة عبر تطبيق بنك االئتمان الكويتي ( كشف حساب – الدفع 
االلكتروني – طلب دعم مواد – االستعالم عن القرض – طلب دفعة – تقدمي اقتراحات او 
شكوى ) حيث يستطيع املواطنني ادارة حساباتهم واجناز معامالتهم عبر املوبايل واالجهزة 
اللوحية الذكية من خالل تطبيق بنك االئتمان الكويتي على املوبايل اينما كانوا وفي اي وقت . 

افتتاح مركز االئتمان للتدريب :
يعتبر املركز احد اهم املشاريع في مجال التنمية البشرية التي تضمنتها استراتيجية البنك 
وخطته اخلمسية ان املركز اضافة مهمة الى البنك السيما في الوقت الذي يقوم فيه التدريب 
بدور مركزي في االرتقاء بقدرات العاملني وصقل مهاراتهم ورفع مستوى االداء , املركز مزود 
باحدث االجهزة واملعدات من شاشات عرض واجهزة بروجكتور ووسائل االيضاح السمعية 
والبصرية وتكنولوجيا املعلومات فضال عن البرامج والتطبيقات احملاسبية الالزمة , ان البنك 
يؤمن بأن التدريب البشري هو الوسيلة األكثر جناحا وفاعلية لتحقيق التنافسية ورفع مستوى 
اخلدمة وانه عملية دائمة مستمرة ال تتوقف عند سن وال مرحلة معينة وان التدريب يعتمد 
ذرى  اعلى  الى  به  والوصول  البشري  املورد  استثمار  تستهدف  ودقيقة  برامج محددة  على 
العطاء واالنتاج , اضافة الى ذلك مت عمل برنامج تدريبي مكثف يستغرق 3 شهور للمعينني 

اجلدد يشمل كافة لوائح وقوانني وقرارات البنك لتأهيلهم للعمل مبهنية . 
البوابة االلكترونية لبنك االئتمان الكويتي :

تهدف البوابة الى توفير وقت املواطنني وتسهيل املعامالت لهم من خالل توفير اخلدمات 
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الشكاوي  خدمة   – احلساب  تسجيل  خدمة   )  : وهي  البوابة  على  املطلوبة  االلكترونية 
واالقتراحات – شهادة ملن يهمه االمر التفصيلية – كشف حساب – الدفع االلكتروني – طلب 
دفعات – طلب قرض – حتديث بيانات ) وكذلك هناك خدمات اضافية قيمة : (التسجيل 
بنظام sms - خدمة الدفع االلكتروني – القرض االجتماعي عن طريق التوقيع االلكتروني 
– اعالنات املناقصات واملمارسات – شروط القروض – املستندات املطلوبة جلميع القروض 

– االقساط الشهرية ) . 
فعاليات البنك خالل السنة : 

 - املشاركة في معرض الصناعات والبناء 2017م 

- املشاركة بدورة الروضان الرمضانية .
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- االحتفال باالعياد الوطنية . 

- جمعية احلقوقيني تكرم االستاذة /ضحى الصايغ 2018م - القانوني املتميز.

- االئتمان يحتقل بيوم الشباب العاملي 2018م . 
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- مشاركة االئتمان مبعرض دبي لالجنازات 2018م . 

- مشاركة االئتمان في افطار صائم 2018م . 
- بنك االئتمان يخرج الدفعة االولى من املعينني اجلدد 2017م .

- تكرمي خريجني الدفعة الثانية من املعينني اجلدد 2018 م . 
- املشاركة في معرض الكويت للعالقات العامة .

- مشاركة االئتمان في مراسم رفع العلم احتفاال باالعياد الوطنية .
- تكرمي خريجني الدفعة الثالثة من املعينني اجلدد 2018 م .

- املشاركة في ورشة اجلمعية الثقافية ملناقشة احلوار املجتمعي لتعديل قوانني ( اسكان 
املراة ) 2018م . 

- مشاركة االئتمان في يوم السكر العاملي 2018م . 
- الغبقة الرمضانية لالئتمان 2018م .

- االدارة التنفيذية في جولة تفقدية ملبنى جنوب السرة 2018م .



۲٥۳

شركة ناقالت النفط الكويتية
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شركة ناقالت النفط الكويتية

2017م. - ناقالت النفط الكويتية أفضل مشغل لناقالت النفط في الشرق االوسط –
تنظيم مسابقة شركة ناقالت النفط الكويتية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده في شهر -

رمضان املبارك للعام العاشر على التوالي – يونيو2017م . 
تنظيم حفل استقبال ملوظفي الشركة مبناسبة عيد الفطر السعيد – يونيو 2017م. -
تنظيم حفل استقبال ملوظفي الشركة مبناسبة عيد األضحى املبارك – سبتمبر 2017م .-

2017م .- جائزة أفضل منظومة بحرية –
تنظيم حفل ( القريش ) ملوظفي الشركة مايو 2017م . -
زيارة مركز الكويت للتوحد – مايو 2017م .  -
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اقامة حملة توعوية عن سرطان الثدي – اكتوبر 2017 م . -
تنظيم زيارة االدارة العليا واملدراء في شركة ناقالت النفط الكويتية ملعرض « احمد -

اجلابر للنفط والغاز» – نوفمبر 2017م . 
تنظيم عرض خاص ملوظفي الشركة وابناءهم ملسرحية «زين عقلة االصبع» مبناسبة -

عيد الفطر – يونيو2017م وعيد االضحى – يونيو 2018م . 

الفوز بجائزة التدريب البحري للشرق االوسط وشبة القارة الهندية .-
تنظيم احتفالية خاصة باالعياد الوطنية في املبنى الرئيسي للشركة – فبراير 2018م .-
تنظيم زيارة موظفي شركة ناقالت النفط الكويتية ملعرض « احمد اجلابر للنفط والغاز» -

– يوليو 2018م .

تنظيم احتفالية توقيع عقد بناء 3 ناقالت غاز مع شركة هيونداي الكورية يناير 2018م.-
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تنظيم معرض منتجات شهر رمضان املبارك- مايو2018م .-
تنظيم معرض عيد االسرة – مارس 2018م. -
تنظيم احتفالية توقيع عقد بناء ناقلة نفط خام عمالقة مع شركة بوهاي الصينية -

– مارس 2018م .
تنظيم محاضرة توعوية عن قانون اجلرائم االلكترونية وتقنية املعلومات بالتنسيق مع -

وزارة الداخلية القتها النقيب / فاطمة ششتر . 
تنظيم محاضرة حتت عنوان تعرف على نفسك وتواصل مع اآلخرين للسيدة / حورية -

تقي – سبتمبر 2017م .

تنظيم اتفاقية متويل مع 3 بنوك محلية لبناء 8 ناقالت مختلفة األحجام واالنواع –-
مارس2018م. 

-2018 مارس   – العلمي  املركز  ينظمها  التي  االرض  يوم  احتفالية  في  املشاركة 
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احلصول على شهادة االيزو- 2018م . -

فوز الشركة بجائزة البنية التحتية .-
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الهيئة العامة للصناعة
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الهيئة العامة للصناعة 
عليها  ويشرف  العامة  الهيئة  تسمى  مستقلة  اعتبارية  ذات شخصية  عامة  هيئة 
وزير التجارة والصناعة استمرت الهيئة العامة للصناعة ومنذ انشائها بالقانون رقم 
96/56 في حتقيق اإلجنازات على ارض الواقع والتي تتبلور في تنمية ودعم الصناعة 
الكويتية وتشجيع االستثمارات في املجال الصناعي وتعزيز قدرات املنشآت الصناعية 
بهدف  الصناعية  اإلجراءات  وتسهيل  تبسيط  في  املتواصل  والسعي  املنافسة  على 

توسيع القاعدة اإلنتاجية واحلرفية مبا يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي .
استمرت الهيئة العامة للصناعة خالل العام املالي 2018/2017 لتنفيذ البرامج 
اإلمنائية اخلاصة بها في اطار اخلطة التنموية للدولة وياتي في مقدمتها املشاريع 

االنشائية اجلديدة والتي سيتم من خاللها توفير العديد من القسائم الصناعية .
شهدت هذه الفترة خطوات فاعله لالرتقاء ملستوى اخلدمات التي تقدمها في دعم 
الصناعة الكويتية للنهوض بها الى مستوى افضل مما اسفر عنه حتقيق فائض فعلي 
ادارة  وذلك من خالل   2018/2017 املالي  العام  كويتي عن  دينار  مليون  بلغ 45,7 

الهيئة النشطتها التشغيلية بالكفاءة املطلوبة .
ونتيجة الميان الهيئة الراسخ بدعم الصناعة احمللية فقد اخذت الهيئة على عاتقها 
مسئولة إقامة وتنظيم املشاركة في معارض للصناعات الكويتية داخل وخارج الكويت 

ومنح الصناعات املشاركة في هذه املعارض العديد من املزايا .
الهيئة  قامت  فقد  اخلاص  القطاع  دور  زيادة  بضرورة  الدولة  لتوجيهات  تنفيذا 
تلك  بطبيعة  طبقا  اخلاص  القطاع  الى  واملشروعات  األنشطة  من  العديد  باسناد 
إجنازات  الى  باإلضافة  التوجهه  هذا  في  باملضي  الهيئة  تستمر  وسوف  االنشطه 

الهيئة لكافة أنشطتها الدائمة نحو تقدمي اخلدمات الالزمة للصناعات . 

إجنازات الهيئة العامة للصناعة  
حتقيق فائض مالي إلدارة األنشطة التشغيلية للهيئة  للفترة من 1 ابريل 2017-

م حتى 31 مارس 2018 م حيث استمرت الهيئة في إدارة أنشطتها التشغيلية 
بالكفاءة املطلوبة, والتي  نتج عنها حتقيق فائض فعلي للتشغيل عن الفترة 
من 1 ابريل 2017م   حتى 31 مارس 2018م مقداره/-  45,727,840د.ك.

وفيما يلي ملخص من واقع احلساب اخلتامي 2018/2017 عن هذه الفترة .
 حتى  2017/4/1 من  الفترة  خالل  الهيئة  إيرادات  إجمالي  بلغ 

2018/3/31 مبلغ 87,728,989 د.ك
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31 بلغ إجمالي مصروفات الهيئة خالل الفترة من 1 ابريل 2017 حتى
مارس 2018 مبلغ  42,001,149 د.ك ويوضح الشكل أعاله مصروفات 

الهيئة للفترة موزعة على أبواب املصروفات
تنمية القوى العاملة وحتسني األداء تخطيط وتنمية املوارد البشرية وتطوير -

وثائق التنظيم اإلداري وأدلة نظم  العمل اخلاصة بالهيئة  بلغ إجمالي عدد 
863 موظفاًـ) من  إجمالي عدد   ) 2018 31 مارس  العمالة الوطنية  حتى 
بالقيام  الهيئة  ًـمن  ميانا   98% بنسبة  ًـ)  موظفا   882) البالغ  الهيئة  موظفي 
بدورها على الوجه األمثل خلدمة املستثمر الصناعي وتنمية القطاع الصناعي 
وثائق  وتطوير  وتعديل  اإلداري مبراجعة  التطوير  إدارة  قامت  بالدولة, فقد 
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 إدارياًـ 
ودراسة  املختلفة,  لإلدارات  التدريبية  االحتياجات  حتديد  خالل  من  وفنياًـ 
جميع العروض التدريبية املقدمة واختيار املالئم منها, وإنهاء كافة اإلجراءات 
املتعلقة بإيفاد   مجموعة من املوظفني للمشاركة بهذه الدورات. وقد شارك 
خالل الفترة من 1 ابريل2017 حتى 31 مارس 2018 عدد (182) موظفاًـ (34
اشرافي 148- تنفيذي ) في دورات تدريبية خارجية   (102 دورة إدارية, 80
678 تنفيذي )  في دورات  دورة فنية) وعدد (725) موظفا  (47 اشرافي –

215 دورة فنية). تدريبية محلية  ( 510 دورة إدارية –
العامة - بالهيئة  اخلاصة  اإلمنائية  اخلطة  في  املدرجة  االنشائية  املشاريع 

للصناعة عن السنة املالية (2018/2017)  .
البرامج الرئيسية املدرجة باخلطة اإلمنائية للدولة .

تأتي خطة التنمية اجلديدة في مرحلة هامة من مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في دولة الكويت وفي إطار العديد من التطورات اإلقليمية والعاملية, ويتضمن اإلطار العام 
للخطة اجلديدة مجموعة من األهداف االستراتيجية, كما ان اخلطة تشتمل على مجموعة 
من السياسات الصناعية التي تهدف الى حتسني أداء القطاع الصناعي في دولة الكويت  . 
وقد اشتملت برامج اخلطة االمنائية للهيئة العامة للصناعة على مشاريع انشائية جاري 
استكمالها باإلضافة الى صيانة املشاريع التي مت تنفيذها وذلك لتنمية النشاط الصناعي في 

البالد والنهوض به واالشراف عليه لتحقيق اهداف االقتصاد الوطني  .
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:مشروع إنشاء وإجناز وتشغيل وصيانة البنية األساسية ملنطقة الشدادية الصناعية
يهدف املشروع إلى تهيئة منطقة صناعية باملتطلبات األساسية لتوطني احلرف والصناعات 
وتقع  الواعدة  الصناعية  املناطق  من  وهي  الشدادية  واملتوسطة, مبنطقة  الصغيرة 

غرب طريق الدائري السابع مبساحة اجمالية للمنطقة تبلغ (5 مليون م2).
 منطقة صبحان (11) من  التحتية قطعة  البنية  وتطوير وصيانة  إنشاء  مشروع 

الصناعية:   
(11) مبنطقة صبحان  لقطعة  التحتية  البنية  وصيانة  وتطوير  إنشاء  إلى  يهدف 
الصناعية والتي تقع شمال صبحان مبساحة إجمالية قدرها (495,000 م2) وذلك 
منحها  على  املوافقة  متت  التي  الصناعات  لتوطني  الضرورية  االحتياجات  لتلبية 
قسيمة   172 توفيرها  سيتم  التي  الصناعية  القسائم  عدد  الصناعية  التراخيص 

صناعية من فئات 1000م2. 

 :مشروع االستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035م 
يهدف الى زيادة مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي الوطني واحلد 
راس  كثيفة  االقتصادية  االنشطة  وتشجيع  العمالة  كثيفة  االقتصادية  االنشطة  من 
املال و تعزيز العالقة بني مؤسسات البحث العلمي بني قطاعات االنتاج واخلدمات 
في الدولة والقطاع اخلاص الى جانب توظيف مخرجات العلمي وتسويقها لقطاعات 

االنتاج واخلدمات في الدولة .
 طريق) البالد  غرب  الصناعية  للمدينة  التحتية  البنية  وإجناز  وانشاء  تصميم   

الساملي ) مبساحه (50كم2) : 
الصناعات  لتوطني  صناعية  مدينة  لتهيئة  االزمه  الدراسات  اعداد  الى  املشروع  يهدف 

الثقيلة .
:انشاء مجمع تكنولوجي مبنطقة الشدادية الصناعية 

في  وتطبيقاتها  التكنولوجية  الصناعية  االبتكارات  تشجيع  الى  املشروع  يهدف 
العديد من املجاالت التي ميكن لدولة الكويت ان تستفيد منها كقطاع البتروكيماويات 
العلمي  البحث  واالستفادة من مخرجات  وغيرها  املياه  املتجددة ومصادر  والطاقة 
داخل وخارج الكويت, خللق وايصال منتجات االبتكارات التكنولوجية بشكل جتاري 
يحقق الربحية للدولة واملستثمرين وكذلك املبتكرين, من خالل احتضانها وتطويرها 

وتسويقها جتارياًـ في األسواق احمللية واإلقليمية.
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 الصناعية الشعيبة  مبنطقة  القطع  من  لعدد  التحتية  البنية  وانشاء  تصميم 
(املنطقة الغربيه):

يهدف املشروع إلى إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لعدد من القطع مبنطقة 
الشعيبة الصناعية (املنطقة الغربية)   وذلك  لتلبية االحتياجات الضرورية لتوطني 

الصناعات التي متت املوافقة على منحها التراخيص الصناعية.
 مع بالتعاون  للتصدير  القابلة  الصناعية  للمنشآت  التصديرية  القدرة  تعزيز   

املنظمات الدولية. 
يهدف الى توفير بيانات ومعلومات فنية وتقنية عن طبيعة اسواق التصدير لتساعد 
في تطوير املنتجات كما ونوعا وتعزيز قدرتها على املنافسة كما تساعد على ارشاد 
رفع  الى  اصوالُـ   االسواق  هذه  الى  للدخول  املبادرة  الصناعية  املنشآت  وحتفيز 

مساهـمة الصادرات  في الناجت احمللي.

.دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات
دول مجلس  قياسية موحدة على مستوى  الى اصدار مواصفات  املشروع  يهدف 

التعاون اخلليجي.
لقضية - احلكومة  لسياسة  تطبيقا  بالهيئة  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  تطوير 

استخدام التكنولوجيا املتطورة لتطوير أعمال األجهزة واإلدارات احلكومية, 
فقد قامت الهيئة العامة للصناعة بإدخال تكنولوجيا املعلومات على أنشطتها 
وتكوين  الصناعي,  املستثمر  معامالت  بإنهاء  اخلاصة  اإلجراءات  لتبسيط 
املعلومات  بالهيئة  والتنفيذية  التخطيطية  لألجهزة  توفر  معلومات  قاعدة 
والبيانات الصناعية التي تساعدها على أداء املهام املنوطة بها لدفع عملية 
بخدمة  خاصة  االنظمة   وهذه  الصناعية  التنمية  فرص  وتعزيز  التصنيع 
العمالء ( معامالت املستشمر الصناعي و االنظمة تخدم االجهزة   التنفيذية 

بالهبئة ( موظفني الهيئة ).
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اإلدارة العامة لإلطفاء
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اإلدارة العامة لإلطفاء
 سمو األمير يقوم بزيارة رمضانية لإلدارة العامة لإلطفاء :

قام حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ومعالي نائب رئيس 
احلمد  املبارك  جابر  الشيخ  وسمو  الصباح  اجلابر  األحمد  الشيخ مشعل  الوطني  احلرس 
الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى مبنى االدارة العامة لالطفاء حيث كان في استقبال 
سموه رعاه اهلل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد 
الصالح ومدير عام االدارة العامة لالطفاء الفريق خالد راكان املكراد وكبار القيادات وذلك 

بتاريخ 24 مايو 2018.
اإلدارة العامة لإلطفاء تفتتح أول مختبر لتحليل عينات احلوادث ومخلفات احلريق : 
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افتتح املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد , أول مختبر حتليلي لعينات 
احلوادث ومخلفات احلريق في 23 أبريل 2017 والذي يعد األول من نوعه في البالد, حيث 
أن املختبر سيؤدي إلى حتصني التقارير الفنية الصادرة من قبل اإلدارة لدى جهات التحقيق 
والسلطات القضائية واجلهات احلكومية, وأن هذا املختبر سيسهم أيضا في كشف مالبسات 
احلوادث املختلفة والعمدية مبا يضمن حقوق اآلخرين مشيرا إلى إمكانية استعانة اجلهات 

احلكومية واألهلية باخلدمات التي يقدمها.
حفل تكرمي اإلعالميني :

ثمن املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد ما تقوم به وسائل اإلعالم 
في إظهار دور رجال اإلطفاء في تفاعلهم مع احلرائق واحلوادث املختلفة وقال املكراد خالل 
حفل تكرمي اإلعالميني, والذي أقيم في فندق ريجنسي14 يوليو 2017 , بحضور نواب املدير 
العام وكبار قيادات «اإلطفاء», إن متابعة وسائل اإلعالم ونشرها للجهود أسهم بشكل كبير 
الكبير الذي يقوم بها اإلطفائيون خالل تعاملهم مع احلرائق في ظروف  في إظهار الدور 
مناخية كثيرا ما تكون صعبة وأكد أن اإلدارة العامة لإلطفاء حريصة على مبدأ الشفافية 
في التعامل مع وسائل اإلعالم, متوجها بالشكر الى املسؤولني على الوسائل اإلعالمية في 

إبراز دور اإلطفاء.
افتتاح مركز إطفاء املنقف :

التابعة  التنموية  املشاريع  أن  املكراد  الفريق خالد  العامة لإلطفاء  اإلدارة  أكد مدير عام 
مراكز  تطوير  تستهدف  اإلدارة  أن  مبينا  املرسوم,  الزمني  جدولها  حسب  تسير  لإلطفاء 
اإلطفاء جلعلها بيئة صحية تضم كل مايحتاجه رجال اإلطفاء للقيام بأداء أعمالهم املناطة 
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بهم في سبيل حماية األرواح واملمتلكات وأضاف الفريق املكراد خالل افتتاحه مركز املنقف 
5 نوفمبر2017 لإلطفاء أن تطوير مراكز اإلطفاء من خالل منوذج صمم خصيصا ليكون 
متناسبا مع طبيعة عمل رجل اإلطفاء ملا يحتويه من صالة رياضية مكيفة متعددة األغراض 
وصالة للحديد وحوض سباحة, وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية التي متكن رجل اإلطفاء 
من التغلب على مشاق املهنة وذلك في إطار تعليمات الشيخ محمد العبداهلل الذي أمر بتوفير 

كل متطلبات رجال اإلطفاء لهذا الغرض.
افتتاح مركز الكوت مبدينة صباح األحمد السكنية :

افتتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل 
بحضور  نوفمبر2017,   22 السكنية  األحمد  صباح  مدينة  في  لإلطفاء  الكوت  مركز 

محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد حيث يعد مركز الكوت لإلطفاء املركز الـ41.
اإلطفاء تخرج الدفعة ال17 من اإلختصاص :

دعا املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء في23 نوفمبر 2017, اخلريجني اجلدد من الطلبة 
ضباط االختصاص في االطفاء إلى املساهمة مع من سبقوهم مبهنة «املخاطر واإلنسانية» 
وبذل قصارى جهدهم في انقاذ األرواح وحماية املمتلكات وأكد  ثقته باخلريجني اجلدد في 
الدفعة املكونة من 50 ضابطا في ان يكونوا على قدر كبير من املسؤولية املنوطة بهم, وقال 
نائب املدير العام لقطاع تنمية املوارد البشرية في «اإلطفاء» اللواء املهندس خالد التركيت 
في كلمة خالل احلفل ان دورة ضباط االختصاص التي استمرت ستة أشهر شملت برامج 

عدة مثل علوم احلريق والسالمة في اإلطفاء والوقاية من احلريق .
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 فزعة (1 ) اختتم فعاليات البحث واإلنقاذ في فيلكا :

شهد املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء ختام فعاليات مترين «فزعة 1» الذي أقيم في 
«خلية  الكويتي  واإلنقاذ  البحث  لفريق  يومني  مدى  على   2017 ديسمبر   -4 فيلكا  جزيرة 
العمليات» ويأتي مترين «فزعة 1» ضمن اخلطط واإلستراتيجيات التي تتبعها اإلدارة العامة 
لإلطفاء وفقا للخطة التدريبية اخلاصة بفريق البحث واإلنقاذ الكويتي للتصنيف الدولي لدى 

املجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ التابعة لألمم املتحدة.
إطفاء املطار الدولي يقيم بطولة التحدي الثانية :

قامت مراكز اطفاء املطار الدولي و العسكري بإجراء بطولة التحدي الثانية لرجال االطفاء 
12 ديسمبر 2017 والتي تهدف الى رفع مستوى الكفاءة واللياقة البدنية وخلق روح التنافس 
املطارات  اطفاء  مدير  وقال  والعسكري  الدولي  املطار  اطفاء  ملركزي  الست  االقسام  بني 
باإلنابه املقدم محمد الهاجري ان نظام البطولة كانت بتقدمي كل قسم فريق واحد , على 
ان يتكون الفريق من مشرف فريق ومشغل آلية وثالث رجال مكافحة حيث يقوم كل فريق 
عند الوصول الى الطائرة باملكافحة عن طريق مشغل اآللية بإستخدام الديلوج العلوي لآللية 
واسقاط اهداف مت وضعها فوق جسم الطائرة وبنفس الوقت تقوم فرقة املكافحة بالوصول 
الى محرك الطائرة واسقاط األهداف ثم يتم دخول الفرقة داخل الطائرة للبحث عن املصاب 
ونقله الى نقطة النهاية واضاف املقدم الهاجري بأن املطلب الرئيسي لهذه البطوله هو حتقيق 
الطيران  منظمة  متطلبات  من  تعتبر  والتي  واالنقاذ  املكافحة  في عملية  االستجابة  سرعة 

العاملية إيكاو.
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 مشاركة اإلطفاء في مهرجان (شكرا الثاني) الذي أقيم في حديقة الشهيد :

تشارك اإلدارة العامة لإلطفاء في مهرجان شكرا الثاني والذي ينظمه مكتب الشهيد حتت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر  املفدى  البالد  أمير  السمو  رعاية سامية من حضرة صاحب 
الصباح حفظه اهلل ورعاه خالل الفترة من 21 الى 23 فبراير 2018 بحديقة الشهيد بهدف 
تكرمي الشهداء وأسرهم وتشارك في الفعالية العديد من وزارات الدولة والهيئات واملؤسسات 

والشركات
 مهرجان يوم«رجل اإلطفاء» السادس عشر:-

افتتح مهرجان يوم رجل اإلطفاء السادس عشر بحضور مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
وقيادات من اجليش واحلرس الوطني ووزارة الداخلية في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
رجال  يقدمه  مبا  للتذكير  واملقيمني  للمواطنني  فرصة  املهرجان  يعد  م   2018 مارس   5-3
اإلطفاء من تضحيات حلماية األرواح واملمتلكات, والتعريف مبا يقوم به هؤالء الرجال في 
العمل من جهد وتضحية خالل تعاملهم مع احلوادث املختلفة سواء كانت متعلقة باحلريق أو 
اإلنقاذ أو املساعدات اإلنسانية حيث أن املهرجان يهدف إلى عدة أمور منها التعريف بجهود 
رجال اإلطفاء وتضحياتهم والتعريف مبعدات وأجهزة ومركبات رجل اإلطفاء, إضافة إلى 

توعية املجتمع واجلمهور مبخاطر احلريق وطرق الوقاية منه.
مؤمتر ومعرض اإلطفاء والسالمة الدولي اخلامس - 7 مارس 2018

الدولة لشؤون  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  الوزراء  رئيس مجلس  افتتح ممثل سمو 
مجلس الوزراء أنس الصالح مؤمتر ومعرض اإلطفاء والسالمة الدولي اخلامس مساء أمس 
بقاعة املها في فندق الريجنسي حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك, 
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وحضر حفل االفتتاح مدير عام الدفاع املدني السعودي الفريق سليمان العمرو واألمني العام 
للمنظمة الدولية للحماية املدنية د.فالدميير كوفشينوف ورئيس مكتب العلوم والتكنولوجيا 
الدفاع  ادارات  مديري  من  ومجموعة  نوف  سمير  أليكسي  الروسي  الطوارئ  وزير  مبكتب 
عام  مدير  وحتدث  السفراء  من  ومجموعة  األردنية  واململكة  التعاون  مجلس  بدول  املدني 
اإلدارة العامة لإلطفاء وقال ان املؤمتر الدولي اخلامس لإلطفاء والسالمة جاء حتت شعار 
«الدراسات والبحوث» ليأتي ضمن استراتيجات اإلدارة العامة لإلطفاء ورؤيتها نحو تسليح 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  بتوجيهات صاحب  مستنيرين  واملعرفة,  بالعلم  البشري  العنصر 
صباح األحمد, مشيرا إلى أهمية الدراسات والبحوث للتطور السامي للمعارف التي تساهم 
بتحديد شكل ومهام احلماية املدنية باملستقبل وأوضح أهمية الدور العلمي واألكادميي ملواجهة 
األزمات والكوارث في ظل املتغيرات التي تهدد األرواح واملمتلكات , مبينا أن مؤمتر اإلطفاء 
والسالمة الدولي استقطب نخبة من اخلبراء والباحثني األكادمييني وصناع القرار من رجال 
اإلطفاء واحلماية املدنية من مختلف الدول العربية واألجنبية ليتولوا ورش العمل ويقدموا 
العاملية في مجال اإلطفاء واالستجابة  محاضراته بهدف تبادل اخلبرات وعرض جتاربهم 
الحتياجات  املتقدمة  والعلمية  الفنية  واألساليب  احللول  لوضع  وذلك  والكوارث  لالزمات 

العنصر البشري في سلك اإلطفاء. .
املقدم يوسف القالف يفوز باملركز األول في بطولة اإلمارات الدولية لتحدي رجال اإلطفاء.

شارك وفد رسمي لـ«اإلطفاء» في بطولة اإلمارات الدولية التي أقيمت في إمارة ابوظبي 
9 مارس 2018 ضمن فعاليات املعرض الدولي لألمن الوطني ودرء املخاطر (إيسنار 2018 ) 
وأشارت «اإلطفاء» الى ان الالعب البطل الكويتي العاملي املقدم يوسف القالف أضاف إجنازا 

عامليا جديدا إلجنازات دولة الكويت في بطولة حتدي رجال اإلطفاء.
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شركة النقل العام الكويتية
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شركة النقل العام الكويتية
الكويتية مبوجب  العام  النقل  تأسست شركة  متمرسة  وإدارة وطنية  قيادة حكيمة  حتت 
بها حسب  العاملني  عدد  إجمالي  بلغ  وقد   1962 سنة   (60) رقم  األميري  املرسوم 
التشغيلية  النظم  في  املتخصصني  من  موظف   (2257)  2018 لعام  إحصائية  آخر 
واإلدارية واملالية جميعهم يؤدون مهامهم داخل منظومة متناغمة تتسم بدقة التنسيق 
والتفاهم الكامل بني أعضاء فريق العمل الكبير وهذا هو سر األداء املتميز خلدماتنا 
املتميزة , وألن هدفنا الرئيسي هو التميز واالرتقاء مبستوى خدمة النقل داخل مدينة 
والشركات  والوزارات  والهيئات  للجمهور  لتقدميها  نسعى  والتي  وخارجها  الكويت 
نتاج هذا األداء املتميز قد متثل في حصول الشركة على  بأعلى مستوى فإن أحد 
شهادة األيزو العاملية . وهو ما يدفعنا للتمسك بعراقة تقاليدنا واالستمرار في تطوير 
خدماتنا وجتديد حافالتنا حتقيقا لرؤية صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه اهلل ورعاه - وخطة التنمية لعام 2035 (كويت 
جديدة) والتي أصبحت هدف وخارطة طريق لنقل دولة الكويت إلى آفاق أرحب في 

شتى املجاالت.
أهم اإلجنازات واألنشطة التي قامت بها شركة النقل العام الكويتية لعامي 2018-2017: -

مشاركة الشركة كعضو أساسي دائم في اللجنة العليا للطوارئ وعضويتها باللجان الفرعية 
التابعة لوزارة الداخلية والتي مت تشكيلها أثناء فترة هطول األمطار الغزيرة على دولة الكويت, 
األمطار  حالة  في  الدولة  لدعم  الكويتية  العام  النقل  لشركة  طوارئ  جلنة  بتشكيل  وذلك 

الطارئة شاركت بها عدة قطاعات بالشركة وهم:
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وقد قام بتسخير مركز األوناش اخلاص بالشركة   قطاع املشاريع واخلدمات اللوجستية :
لتوفير الدعم الكامل إلدارة الدفاع املدني واإلدارة العامة لإلطفاء إلنقاذ العالقني والتخفيف 

من اآلثار الناجمة عن سوء األحوال اجلوية 
تسخير جميع إمكانيات شركة النقل العام وإدارة النقل اخلاص من  قطاع النقل اخلاص :
حافالت مختلفة االحجام والتواجد املستمر ومتابعة غرفة العمليات اخلاصة بوزارة الداخلية.

الكويتية  العام  النقل  شركة  عبارات  باستخدام  فيلكا  جزيرة  اخالء  البحري:  القطاع 
املخصصة لنقل األفراد واملركبات واآلليات.

اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتأمني منشآت الشركة واحلفاظ على  الشئون اإلدارية :
عوامل األمن والسالمة بها, وكذلك العمل على سحب املياه املتجمعة من أماكن متفرقه من 

مواقع الشركة املختلفة وعمل الصيانة الالزمة بتلك املواقع.
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قطاع النقل العام :
تأهيل مباني الشركة الرئيسية لتتماشي مع توفير اخلدمات لذوي االحتياجات -

اخلاصة مساهمه من الشركة في دعم هذه الفئة من أبناء الكويت.

مختلف - في  احلافالت  انتظار  مواقف  من   100 تطوير  مببادرة  الشركة  مساهمة 
وفقا  وذلك  االنتظار  حملطة  أولي  منوذج  وافتتاح  حولي  محافظة  وارجاء  مناطق 
للمعايير البيئية واملواصفات القياسية العاملية, باستخدام الطاقة املتجددة املستمدة 
من الطاقة الشمسية, برعاية كرمية من معالي محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ 
التكنولوجيا,  ملشاريع  الوطنية  الشركة  مع  وبالتعاون  الصباح,  األحمد  نواف  أحمد 

وشركة النقل العام الكويتية.
مدينة - داخل  الشركة  حافالت  على  العام  النقل  الشتراكات  مميزه  عروض  توفير 

الكويت وخارجها بخصومات خاصه واشتراكات مجانية لذوي االحتياجات اخلاصة 
وخصم خاص لوزارة الداخلية والدفاع وأسر العاملني بالشركة وخصومات خاصه 

جلميع وزارات الدولة واجلمعيات التعاونية. 
ترشيح ومشاركة املوظفني في احملاضرات التوعوية التي ينظمها مركز ابن الهيثم -

2019-) التابع للهيئة العامة للتعليم  للتدريب أثناء اخلدمة خالل السنة املالية (2018
التطبيقي والتدريب.

استقبال التدريب امليداني لطلبة الكليات واملعاهد التطبيقية مبختلف ادارات الشركة -
لإلسهام في إعداد نخبة من شباب الكويت املنتج وتعزيز إسهاماتهم العملية ومنها 
استقبال طالب أكادميية الكويت للسيارات وذلك من خالل تدريب الشباب الكويتي 
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على إصالح وتركيب جميع مكونات السيارة (بقسم الورش واملعدات) مبوقع الشركة 
الدفعة  تدريب  وجاري  الفني,  والدعم  الهندسية  العمليات  إلدارة  التابع  صبحان 

احلالية منذ تاريخ 2018/10/28 وسيستمر حتى 2019/7/1.

مشاركة شركة النقل العام الكويتية برعاية ملتقى (دور قادة املستقبل في املواءمة -
والتنفيذ االستراتيجي) حتت رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
معالي الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح بحضور مؤسس مبادئ االستراتيجيات 

البروفسور/ روبيرت كابالين باملركز األمريكاني الثقافي بتاريخ 2018/12/18.

مشاركة الشركة في (اسبوع جيتكس للتقنية) واملقام في مدينة دبي والذي يسلط -
الضوء على عرض املدن الذكية األكثر تقدما على مستوى العالم ألحدث التقنيات 
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بالبنية التحتية.
توفير حافالت للمدارس من خالل عقد وزارة التربية مع شركة النقل العام الكويتية -

للمناطق التعليمية بالكويت لنقل طلبة محافظات اجلهراء - واالحمدي - والفروانية 
- ومبارك الكبير, وعقد مدارس التربيـة اخلاصة بجميع محافظات الكويت وعقد 

نقل منفذي اخلدمة داخل مدارس الكويت التابعة لوزارة التربية.
توفير خدمة اإلصالح للغير وهي خدمة إلصالح املركبات املختلفة االحجام واالنواع -

حيث توفر الشركة تلك اخلدمة بأفضل األسعار التنافسية.

تأجير حـافالت املهمـات باألحجـام واالنواع املختلفـة للمؤسسات احلكـومية واخلاصـة -
واالفـراد بتأجير حافالت لهم بشكل دوري.

تقدمي خدمة رحالت العمرة اخلاصة بشركة النقل العام الكويتية للموسمني 1439--
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1440هـ 2018/2017 م بحافالت الشركة, واستمرت الشركة بتقدمي تلك اخلدمة 
منذ سنة 1997 حتى يومنا هذا بأعلى مقاييس الرفاهية وأفضل األسعار ملرتادي 

حافالتنا.
إبرام وتشغيل حافالت عقد االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية -

رقم (2018/25) ملدة سنتان لتوفير خدمة نقل موظفي ومراجعي األمانة العامة 
من املواقف اخلاصة باملراجني واملوظفني إلى املقر الرئيسي لألمانة.

قامت شركة النقل العام الكويتية بتحويل عدد من احلافالت املستعملة إلى عيادات -
الكويتية  القلب  (جمعية  مثل  اخليرية,  واملعاهد  اجلمعيات  لبعض  متنقلة,  طبية 
-معهد دسمان للسكري) وإجراء الصيانة واإلصالح للحافالت, وتقدمي الدعم الفني 

للحافالت املذكورة على مدار العام).
مثل (جمعية - العام  النفع  مع اجلمعيات اخليرية وجهات  واملشاركة  املساهمة 

بشائر اخلير -جمعية النجاة اخليرية -جمعية اإلصالح -اإلدارة العامة للدفاع 
املدني) بالتبرع بحافالت مستعملة لدينا لتلك اجلهات وإجراء أعمال الصيانة 

واإلصالح للحافالت, وتقدمي الدعم الفني للحافالت املذكورة.
القيام بإجراء فحص حراري لسيارات اإلسعاف التابعة لوزارة الصحة داخل أفران -

للتأكد من مدى ومالءمتها  الفني, وذلك  الهندسية والدعم  العمليات  الصبغ بإدارة 
لألجواء داخل دولة الكويت.

خدمات - بتوفير  اإلعالم  ووزارة  الكويتية  السينمائي  اإلنتاج  لشركات  الدعم  توفير 
نقل بأسعار مميزه في القطاع البحري للنقل إلى جزيرة فيلكا وذلك لتشجيع الفن 
والثقافة بدولة الكويت, وقد مت انتاج فلم (ايكاروس) السينمائي الكويتي عام 2018.

تسعى شركة النقل العام الكويتية لتطبيق رؤية جديدة من خالل تنفيذ خطة حتويلية -
طموحه متثلت في إمتام دراسة استراتيجية جديدة لتطوير النقل بدولة الكويت.

تقوم شركة النقل العام الكويتية باملساهمة في جميع الفعاليات الرسمية داخل البالد, -
والتي تتطلب وجود حافالت نقل عام لنقل اجلمهور من وإلى جهات الفعاليات مثل 
(انتخابات مجلس األمة -انتخابات املجلس البلدي - الدورات الرياضية والفعاليات 
اجلماهيرية -جموع املصلني بالعشر األواخر من رمضان -نقل احلجاج واملعتمرين 
الكويت  مبناطق  الداخلية  لوزارة  التفتيشية  -احلمالت  احلدودية  املنافذ  وإلى  من 

املختلفة).
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ديوان الخدمة المدنية 
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ديوان الخدمة المدنية 

 أوال : قطاع نظم املعلومات
تطبيق نظام األجور واملرتبات اخلاصة باخلدمة املدنية للعاملني باجلهاز احلكومي -

في (25) جهة حكومية.
ربط النظام املتكامل لطباعة شهادات العاملني باجلهات احلكومية آليا مع الطابع -

االلكتروني املفعل و تطبيقه في (30) جهة حكومية حتى تاريخه .
الربط اآللي مع النظام املتكامل للخدمة املدنية لبصمة احلضور واالنصراف بعدد -

(26) جهة حكومية 
أجهزة - باستخدام  جهات   (9) لعدد  األمر  يهمه  ملن  شهادات  إصدار  خدمة  توفير 

(KIOSK) اخلدمة الذاتية
, واطالق عدد (42) خدمة إدارية - (Portal) تفعيل البوابة الرسمية للخدمة املدنية

إلكترونية .
لتزويد - العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة  الربط اآللي بني ديوان اخلدمة واألمانة 

الديوان ببيانات اخلريجني .
الربط اآللي ما بني ديوان اخلدمة املدنية ووزارة الشئون االجتماعية / (التعاونيات) -

لالستعالم عن اإلجازات الدراسية عن طريق الرقم املدني للموظف باجلمعية التعاونية.
(الرعاية -  / االجتماعية  الشئون  ووزارة  املدنية  اخلدمة  ديوان  بني  ما  األلى  الربط 

االسرية) لالستعالم عن بيانات التوظيف للمسجلني بنظام التوظيف لقطاع الرعاية 
األسرية.
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ثانيا : قطاع مراقبي شئون التوظف
العامة - امليزانيات  ذات  احلكومية  اجلهات  من  عدد  على  الرقابة  تطبيق  استكمال 

وامللحقة بعدد (18) وزارة و (30) إدارة حكومية وجهة ملحقة ويكون بذلك إجمالي 
اجلهات احلكومية اخلاضعة لنظام مراقبي شئون التوظف (48) جهة حكومية .

تزويد مجلس الوزراء بتقارير دورية نصف سنوية باملالحظات التي أبداها مراقبي -
شئون التوظف في اجلهات احلكومية .

تزويد جهاز متابعة األداء احلكومي بتقارير دورية (ربع سنوية) عن مالحظات مراقبي -
شئون التوظف التي مت رصدها في اجلهات احلكومية.

عقد (18) لقاء دوري مع اجلهات احلكومية لنشر الوعي القانوني باجلهات احلكومية.-
عقد (22) لقاء دوري بني الوكيل املساعد لشئون مراقبي شئون التوظف والوكالء -

املساعدون ببعض اجلهات احلكومية تدعيما ألواصر التعاون بني الديوان و اجلهات 
احلكومية .

قامت (48) جهة حكومية بتشكيل جلان مشتركة مع مراقبي شئون التوظف حلصر -
املالحظات و متابعة إجراءات معاجلتها.

ثالثا : قطاع البعثات و تسجيل القوى العاملة 
إيفاد عدد (376) موفدا من موظفي الدولة للدراسات العليا ( املاجستير والدكتوراه -

والتخصصات الطبية املتمثلة في احلصول على درجات الزمالة والبورد ) .
إيفاد عدد (718) موفدا من موظفي الدولة للدراسات اجلامعية و الدبلوم.-
ايفاد عدد (500) ممرضة وممرض كويتي خالل خمس سنوات للحصول على شهادة -

(دبلوم التمريض- بكالوريوس متريض) .
رابعا: قطاع التطوير االداري 

قامت ادارة التنظيم بإجناز دراسة وبحث عدد (26) هيكل جهات حكومية وذلك من -
خالل بحث طلبات استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل على الهياكل التنظيمية.

إعداد الدراسات اخلاصة بعدد (23) هيكل تنظيمـي معروضة علـى مجلس اخلدمة -
املدنية .

تنفيذ (87) برنامجا تدريبيا من البرامج العامة شارك بها حوالي (1570) متدربا من -
مختلف املستويات الوظيفية .

التعاقد - بنظام  احلكومية  اجلهات  تعقدها  التي  اخلاصة  البـرامج  تنفيذ  متابعة 
واإليفاد حيث بلغ عدد البـرامج التدريبية املنفذة (600) برنامجا شارك بها ما يزيد 
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عن (6000) متدربا .
قام القطاع باملشاركة في الغالبية العظمى من فعاليات املنظمة العربية للتنمية االدارية -

ومنها املشاركة في املؤمتر العربي لإلصالح االداري و التنمية ( 19 - 21) نوفمبر 
2017 , وقد مت خالل املشاركات تقدمي اوراق عمل فنية و دراسات متخصصة .

خامسا : قطاع الشئون القانونية 
قام مكتب املراجعة و الدراسات القانونية بدراسة و مراجعة التظلمات الواردة من -

اجلهات احلكومية و عددها (2863) تظلم .
دراسة و مراجعة الشكاوي الواردة من اجلهات احلكومية وعددها (2546) شكوى .-
عدد املعامالت الواردة إلدارة االختيار خالل عام 2017(21375) معاملة .-
عدد املعامالت الصادرة من إدارة االختيار (11740) معاملة-

سادسا : قطاع الشئون املالية و اإلدارية :
بالتسجيل -  (1999/551) رقم  املوقر  الوزراء  مجلس  قرار  بتنفيذ  الديوان  يقوم   

املركزي للراغبني بالعمل و ذلك على 4 فترات بالسنة وقد مت االجنازات التالية منذ 
بدء العمل بالتسجيل املركزي :

. عدد املسجلني من سنة 1999 حتى تاريخه ( 223808 ) ذكور/اناث
. عدد املرشحني من املسجلني حتى تاريخه ( 214485 ) ذكور/اناث 
.(24621) عدد الذين مت تعيينهم من2014/1/1 حتى 2017/12/31 يبلغ

 قامت إدارة السجل العام بإجناز (323.316) معاملة خالل الفترة من 1/1/-2017-
حتى 2017/12/31

سابعا : إدارة خدمة املواطن والعالقات العامة :
بإجناز - املعنية  اإلدارات  جميع  تشمل  والتي  املراجعني  قاعة  على  اإلشراف   

معامالت املراجعني حيث بلغ العدد اإلجمالي ملراجعي القاعة من 2017/1/1حتى 
2017/12/31 ( 145228 ) معاملة .

الرد على استفسارات املراجعني وارشادهم ومساعدتهم في اجناز معامالتهم داخل -
الديوان.

املشاركة في عدد من املعارض و الفعاليات طوال السنة.-
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الهيئة العامة لشؤون القصر
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الهيئة العامة لشؤون القصر

القصر مبا يضمن سالمة  أموال  وتنمية  الى حفظ  القصر  لشئون  العامة  الهيئة  تسعى 
أصولها , واستمرار منائها و النأي بها عن كل ما يعرضها للتبديد أو فقدان القيمة, 
كما تسعى الهيئة إلى توفير اخلدمات املتميزة لرعاية القصر وضمان املعيشة املالئمة 

لتمكينهم من االعتماد على النفس عند بلوغ السن القانوني.

رؤيــــة الهيئة
إدارة آمنة ألموال القصر و رعاية متميزة الحتياجاتهم.

أهداف الهيئة
تأمني و رفع املستوى املالي واإلجتماعي للقصر واملشمولني برعاية الهيئة.-
طبقا - وتنميتها  عليهم  والقوامة  الوصاية  الهيئة  تتولى  من  ألموال  اآلمن  اإلستثمار 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
التطوير املستمر ألداء املوظفني واإلرتقاء مبستواهم الوظيفي وخلق بيئة عمل مناسبة.-
التميز باخلدمات املقدمة للمشمولني برعايتها.-
لتحقيق - الهيئة  إمكانيات  و  مرافق  و  القانونية  التشريعات  و  اآللية  النظم  تطوير 

التكامل بينها.
التوعية برسالة الهيئة نحو املجتمع واملشمولني برعايتها.-
التوسع في خدمة املجتمع من خالل األثالث اخليرية.-
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خدمات الهيئة
منذ  لهم  املعيشي  املستوى  وترفع  برعايتها  واملشمولني  القصر  ترعى  بأنها  الهيئة  تتميز 
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 
فضال  املتفوقني,  والطالبات  الطلبة  تكرمي  حفالت  واقامة  اخلصوصية  الدروس  وتنظيم 
الرواتب وفق شروط محددة تنطبق على املستحقني للمساعدات,  عن توفير السكن ومنح 
مدار  على  تكفي  والتي  الدراسي  العام  بداية  في  املدرسية  احلقائب  توزيع  الى  باإلضافة 
عام دراسي كامل, وكذلك اإلعانة الرمضانية قبل حلول شهر رمضان املبارك واملساعدات 

الدورية.
حيث تأتي بعض املساعدات من بند األثالث اخليرية وذلك من منطلق املادة رقم 2 من 
قانون إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983 والتي تنص على «... إدارة أموال األثالث التي يوصى 
القصر  أموال  يكون استثمار  أن   »  11 املادة  «كما تنص  التي تعني عليها  أو  بها على يدها 
وناقصي األهلية أو فاقديها وكذلك أموال األثالث وغيرها من األموال التي تديرها الهيئة 

وفقا ألحكام الشريعة االسالمية « ومن هنا انطلقت رؤية مراقبة األثالث اخليرية وهي :
إحياء السنة الكرمية وهي الثلث اخليري (الوصية) وتطوير أساليب تنفيذها وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
استثمارات الهيئة

وحترص الهيئة على ان تتوافق استثماراتها مع الضوابط الشرعية التي مت اعتمادها من 
ال  فالهيئة  القصر,  أموال  على  للمحافظة  املضاربة  عن  بعيدا  الهيئة  في  الشرعية  اللجنة 
تضارب إمنا تشارك في املساهمة في تأسيس الشركات وغيرها من املشاريع اآلمنة التي 
تنفذها بعد إعتماد جلنة تنمية أموال القصر املنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والتي تنظر في 
مثل هذه املشاريع مبا يتوافق مع مصلحة املشمولني بالرعاية, ولقد مت توزيع ارباح هذا العام 
على أرصدة حسابات القصر بنسبة 10% , وهذا دليل على مدى سالمة ومتانة 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 
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أعمالهم املوكلة إليهم وحتسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم, ومحاولة تغيير سلوكهم واجتاههم 
بشكل إيجابي, وبالتالي رفع مستوي األداء والكفاءة االنتاجية.

التحرير- احلكومة  برج   - املرقاب  منطقة  في  الرئيسي اجلديد  املبنى   ) الهيئة:  فروع 
مول - فرع جليب شيوخ - فرع االحمدي في منطقة ضاحية فهد األحمد - فرع اجلهراء 

مبحافظة اجلهراء.)
صور أهم انشطة وفعاليات الهيئة خالل العام 2018-2017

حفل تدشني خدمة عيالنا -

حفل افتتاح املبنى الرئيسي اجلديد للهيئة العامة لشؤون القصر -
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رحلة احلج ألبنائنا القصر املشمولني برعاية الهيئة-

حفل العيد الوطني في مبنى الهيئة اجلديد-

  
افتتاح فرع الهيئة مبحافظة اجلهراء -
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حفل تكرمي القصر املتفوقني واملوظف املثالي واملوظف املتقاعد -
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األمانة العامة لألوقاف
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األمانة العامة لألوقاف
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده (21) حتت شعار (يحبهم ويحبونه) 

وهي من أكبر املشاريع القرآنية في دولة الكويت برعاية كرمية من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد حفظه اهلل ورعاه, بهدف تشجيع املواطنني, على اختالف أعمارهم, على اإلقبال 
على كتاب اهلل تالوة وحفظا, وجتويدا وتدبرا, حيث مت تنفيذ النسخة احلادية والعشرين من 
املسابقة عام 2018/2017 , واختتمت باحلفل اخلتامي الذي أقيم في قصر بيان برعاية 

وحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد.
امللتقى الوقفي اخلامس والعشرين ( ربع قرن في خدمة الوقف).
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عقد امللتقى في الفترة من 20-21 نوفمبر 2018م حتت شعار «ربع قرن في خدمة الوقف» 
وركز امللتقى من خالل موضوعاته بتسليط الضوء على جتربة األمانة العامة لألوقاف ودورها 

في خدمة الوقف على مدار خمسة وعشرين عاما.
مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف في دورتها احلادية عشر :

وهي ضمن «مشاريع الدولة املنسقة وتهدف إلى تشجيع عملية البحث العلمي من خالل 
إذكاء روح املنافسة العلمية, وتسليط الضوء على نظام الوقف, وجعله من أولويات الباحثني 
أفرادا ومؤسسات, إضافة إلى إبراز اجلانب التنموي في اإلسالم وبالذات الصيغة الوقفية 
وقد مت االعالن عن انطالق املسابقة في نسختها احلادية عشرة خالل مؤمتر صحفي يوم 

2018/1/22
ملتقى الوقف اجلعفري السابع :
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أقيم امللتقى الوقفي اجلعفري السابع حتت عنوان «األوقاف اجلعفرية.. واحلداثة» بتنظيم 
إدارة الوقف اجلعفري باألمانة, يوم األحد املوافق 2018/3/4 واستمر ملدة يومني برعاية 
سامية من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه, وحضور كرمي من ممثل راعي امللتقى معالي وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية املستشار الدكتور فهد محمد العفاسي.
افتتاح مبنى رعاية شباب التوحد :

ومت افتتاح مبنى «مركز الكويت التعاوني للتوحد للتأهيل املهني ورعاية الشباب» ليشمل 
فئة الشباب املصابني بإعاقة التوحد, والذين لم تشملهم اخلدمات التعليمية من قبل, حيث 
ظلت لسنوات موجهة لفئة األطفال فقط, ليكون لهذه الفئة حق الرعاية االجتماعية كغيرها 

من الفئات األخرى.
مصرف املساجد
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اإلسالمية  واملراكز  املساجد  من  تأسيس عدد   2018/2017 بحمد اهلل خالل عامي  مت 
النور  مسجد  افتتاح  مت  كما  لألوقاف,  العامة  األمانة  من  بتمويل  الكويت  خارج  واملدارس 

مبدينة هامبورغ في أملانيا .
ندوة مجلة اوقاف السادسة في فرنسا:

إلى   15 من  الفترة  الكويتية, خالل  «أوقاف»  ملجلة  السادسة  الدولية  الندوة  أقيمت  وقد 
16سبتمبر 2018, مبدينة «ستراسبورغ» في اجلمهورية الفرنسية, بشراكة متميزة بني األمانة 
«الوقف  للتنمية, حتت عنوان:  العامة لألوقاف ورابطة مسلمي األلزاس والبنك اإلسالمي 

واألنظمة األوروبية - نحو شراكة حضارية إنسانية».
اإلصدارات واملطبوعات اإلعالمية 2018:

    
إعداد وإصدار كتاب فرسان العمل اخليري في الكويت -
إعداد وإصدار كتاب ربع قرن من العطاء واإلجناز-
إعداد وإصدار كتاب التقرير السنوي لألمانة العامة لألوقاف 2016م-
إعداد وإصدار ثالثة أعداد من مجلة الوقف الدورية (27, 28 , 29 )-
طباعة روزنامة العام امليالدي 2018م.-
إصدار موسوعة األحكام الوقفية .-
إصدار اجلزء الثاني ملعجم تراجم أعالم الوقف, ويتناول السير الذاتية لعدد (150) -

شخصية لها بصمة في مجال العمل الوقفي.
إصدار قصة رقم (8) بعنوان (أسفار دينار) وهي أحد القصص املتميزة في املوسم -

والعمل  الوقف  في مجال  لألطفال  لتأليف قصص  الدولية  الكويت  ملسابقة  الثاني 
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اخليري والتطوعي.
إعادة طباعة قصة (في العطاء سعادة) التابعة لسلسة قطوف اخلير وذلك لإلقبال -

الشديد عليها ونفاذ الكمية. 
اإلسالمية - املكتبة  موقع  في  ونشرهما  أوقاف  ملجلة   (34-33) العددين  إصدار  مت 

الشاملة.

   
توزيع السالت الغذائية لسوريا بتبرع من االمانة .

املشاركة في معرض االسبوع الكويتي احلادي عشر في جمهورية مصر العربية .
العربية  اململكة  في  الكويت  سفارة  تقييمه  الذي  املصور  املعرض  في  االمانة  مشاركة 

السعودية .



۳۰۲



۳۰۳

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

صدر املرسوم بقانون رقم 20 في السادس من أكتوبر عام 1976 بتأسيس وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) الستقاء وجمع البيانات في الداخل واخلارج, وكتابة املقاالت وإعداد الدراسات 
واألبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق باألخبار السياسية واالقتصادية والثقافية 
واملالية والتجارية وتوزيعها ونشرها داخل الكويت وخارجها وفق األسس التي يقرها مجلس 
اإلدارة وقد مارست الوكالة عملها في 11 مارس 1976 ومنذ ذلك احلني وهي تسعى ألداء 
2018/2017 املالية  السنة  خالل  الوكالة  إجنازات  كانت  وقد  برسالتها  وااللتزام  مهامها 

كالتالي :
أوال: إدارة التسويق والعالقات العامة:

قسم العالقات الدولية:
توقيع االتفاقيات والعقود:

توقيع اتفاقية تعاون اخباري مع وكالة االنباء األردنية في نوفمبر 2017.-
التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون اخباري مع وكالة رومبرس الرومانية متوقع لها سنة 2018.-
التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون اخباري مع وكالة انباء تونس افريقيا لألنباء متوقع -

لها خالل سنة 2018.
تبادل الزيارات:

استقبال وفد برئاسة املدير العام لوكالة املغرب العربي لألنباء خالل شهر يناير 2018.-
استقبال وفد برئاسة الرئيس املدير العام لوكالة تونس افريقيا لألنباء خالل شهر -

فبراير 2018.
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استقبال وفد برئاسة املدير العام لوكالة االنباء اجلزائرية خالل شهر مارس 2018.-
استقبال وفد برئاسة املدير العام لوكالة انباء البحرين خالل شهر يوليو 2018.-

االجتماعات واملؤمترات واملعارض:
االعداد واملشاركة في األسبوع العاشر (الكويت في مصر) في شهر نوفمبر 2017.-
االعداد واملشاركة في مؤمتر الكويت الدولي إلعادة اعمار العراق في شهر فبراير 2018.-
املشاركة في اجتماع اللجنة املكلفة بتعديل نظام املجلس الدولي لوكاالت االنباء في -

العاصمة البريطانية لندن شهر يناير 2018.
حضور اجتماعات اللجنة الدائمة, الدورية العادية التاسعة للمكتب التنفيذي والدورة -

العادية (49) ملجلس وزراء االعالم العرب واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية خالل 
شهر مايو 2018.

التحضير للمشاركة في املنتدى اإلنساني في العاصمة االذريه خالل شهر أكتوبر 2018.-
التحضير للمشاركة في احلوار بني وكاالت االنباء العربية واالوربية في برلني خالل -

شهر نوفمبر 2018.
التحضير الستضافة اجتماع اجلمعية العمومية (فانا) الـ (46) الحتاد وكاالت االنباء -

العربية في الكويت خالل شهر نوفمبر 2018.
قسم العالقات العامة:

املشاركة في معرض (مظلة) املقام مبجمع األفنيوز شهر مايو 2017.-
املشاركة في معرض (الكويت في مصر) في العاصمة املصرية القاهرة خالل نوفمبر 2017.-
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املشاركة في معرض ذوي االحتياجات اخلاصة في فبراير 2018.-
املشاركة في املركز اإلعالمي ملؤمتر إعادة اعمار العراق في فبراير 2018.-
مؤمتر ومعرض الكويت الثالث للمسؤولية االجتماعية في فبراير 2018.-
استضافة ومرافقة قسم العالقات العامة للعديد من وفود الدول العربية واألجنبية -

باإلضافة الى الزيارات احمللية.
التنسيق مع مركز كونا لتطوير القدرات اإلعالمية الستضافة دورة تدريبية بالتنسيق -

مع الصليب األحمر الدولي في نوفمبر 2017.
اعداد وجتهيز حفل تخريج الطلبة اجلامعيني لبرنامج كونا التدريبي لتأهيل الطلبة -

اجلامعيني في أكتوبر 2017.
والسفارات - الرسمية  اجلهات  لكافة  القياديني  وأسماء  الرسمية  الهواتف  حتديث 

العربية واألجنبية املعتمدة في دولة الكويت.
ارسال كتاب احداث 2017 كإهداء من الوكالة بالتعاون مع قطاع التحرير لكل من: -

وزارة  الدبلوماسي,  الصباح  الناصر  ومعهد سعود  اخلارجية  وزاره  االعالم,  (وزارة 
الشباب, مركز البحوث والدراسات الكويتية).

ومن باب التواصل مع اجلماهير اخلارجية واحلرص على املسؤولية االجتماعية مت -
التنسيق مع عدة جهات في الدولة لتوزيع مجلة كونا الصغير ومجلة الدريشة منها: 
وزارة الصحة, بنك الكويت املركزي, اخلطوط اجلوية الكويتية, دار االثار اإلسالمية, 
االجتماعية,  التأمينات  مؤسسة  والصناعة,  التجارة  غرفه  العثمان,  بيت  متحف 
اجلامعة  الكويت,  في  االمريكية  اجلامعة  االسترالية,  الكلية  للبنات,  بوكسهل  كلية 
اإلنتاج  مؤسسة  العاملة,  للقوى  الهيكلة  إعادة  برنامج  األوسط,  الشرق  االمريكية 

البرامجي املشترك لدول مجلس التعاون, الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

قسم التسويق:
تنفيذ حملة إعالنية عن خدمات الوكالة عبر وسائل التواصل االجتماعي (انستغرام/-

تويتر)
تنفيذ اعالن إذاعي (ملجلة كونا الصغير) من خالل استضافة رئيس قسم التسويق -

عبر اذاعه نبض الكويت 88,8 ونشر صور خلدمات الوكالة عبر حساب اذاعه نبض 
الكويت 88,8 في (انستغرام).
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كونا - موقع  في  التسجيل  طريق  عن  مبدعه  بلقطات  كليك  مسابقه  في  املشاركة 
االلكتروني.

تفعيل نظام كونا ريدر اجلديد.-
تسويق خدمة اصدارات الوكالة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي وموقع الوكالة -

عن طريق املشاركة في املعارض املختلفة باإلضافة الى تسويق املجالت (مجلة كونا 
الصغير ومجلة الدريشة) والتقارير االقتصادية والنفطية.

ثانيا: قطاع التحرير:
-12 في  الفرنسية  اللغة  لنشرة  الرسمي  البث  (كونا)  الكويتية  االنباء  وكالة  أطلقت 

مارس 2018 والذي يأتي في إطار خطه الوكالة لتطوير خدماتها اإلخبارية للوصول 
الى شريحة أكبر من القراء وايصال صوت الكويت الى مختلف دول العالم خاصة ان 

اللغة الفرنسية هي اللغة الرئيسية لكثير من دول منظمه الفرنكوفونية.

الكويتية (كونا) بجائزه الشارقة لالتصال احلكومي عن أفضل - فازت وكالة االنباء 
مبادرة إعالمية حكومية على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي بتاريخ 28 مارس 
2018 عن إصدارها لتقارير اقتصادية ونفطية دورية تسلط الضوء على املنجزات 
احلكومية الكويتية في املجاالت النفطية واالقتصادية, حيث قام رئيس الدائرة املالية 
الشارقة  مجلس  ورئيس  القاسمي  سعود  بن  محمد  الشيخ/  الشارقة  حكومة  في 
على  أقيم  حفل  في  اجلائزة  بتسليم  القاسمي  احمد  بن  سلطان  الشيخ/  لإلعالم 

هامش منتدى االتصال احلكومي.
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ثالثا: مركز املعلومات واألبحاث:

2017 بنسختيه - العراق - أحداث  قام املركز بإصدار كتاب: ( مؤمتر إعادة اعمار 
العربية واالجنليزية) باإلضافة الى العديد من التقارير األسبوعية اخلاصة بالتراث 
والتقارير اخلاصه مبختلف املستجدات احمللية واخلليجية والعربية والعاملية وكذلك 
اخلاصة  العقود  وترجمة  (30507) خبر  بلغ عددها  والتي  يوميا  كونا  نشرة  توثيق 

بالوكالة.
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

تطبيق الدفـع املسبق إلصــدار البطاقــة املـدنيـة

قامت الهيئة بتطبيق نظام الدفع املسبق إلصدار البطاقة املدنية شرطا إلمتام املعاملة أو 
إصدارها بحيث يتم حتصيل رسوم البطاقة أثناء تقدمي املعاملة وفي حال عدم دفع الرسوم 
فإنه سيتم حتديث البيانات لكن سيؤجل إصدار البطاقة حلني دفع الرسوم املستحقة من 
الهاتفية ونظام اخلدمة   , االنترنت على شبكة  الهيئة  كموقع  املختلفة  الدفع  قنوات  خالل 
وذلك من خالل االتصال بالرقم 1889988 , أو الرسائل النصية SMS , إضافة  (IVR)
Knet. و متاشيا مع توجيهات وزارة املالية  إلى احلضور الشخصي والدفع بواسطة جهاز
لوقف تداول املبالغ النقدية وضمان حتصيل رسوم البطاقة قبل إصدارها , واحلد من تكدس 
البطاقات اجلاهزة للتسليم واملودعة بأجهزة توزيع البطاقة نتيجة عدم تقدم أصحابها لتسلمها 

وتوفير التكاليف املباشرة وغير املباشرة إلصدار البطاقات الناجتة من عدم استالمها .
كما مت إعادة هيكلة موقع الهيئة اإللكتروني بإضافة خدمة الدفع املسبق لرسوم إصدار 
البطاقة املدنية ودفع الغرامات باستخدام Knet وكذلك إضافة نظام املناقصات واملمارسات 
وطرحها من خالل املوقع بتوجيهات من وزارة املالية مبا يتناسب مع التطورات اجلديدة في 
املواقع العاملية. كما مت اختبار موقع الهيئة االلكتروني إلمكانية طلب شهادة راتب للموظفني .
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إطالق تطبيق للخدمات اإلحصائية على األجهزة الذكية

اإلحصائية  للخدمات   «KUWAIT STAT» ستات  كويت  تطبيق  بإطالق  الهيئة  قامت 
« IOS & Android » لتوفير اإلحصاءات املتعلقة  على األجهزة الذكية التي تعمل بنظامي
املستفيدين  جلميع  اتاحتها  و  املنشآت  و  الوحدات  و  املباني  و  العاملة  القوى  و  بالسكان 

بالقطاعني احلكومي واخلاص و متخذي القرار
ويتميز التطبيق بأنه متوفر باللغتني العربية واالجنليزية ويتم حتديث البيانات باستمرار 
على املوقع كل ستة شهور مع إمكانية إظهار اإلحصاءات بأكثر من صورة مختلفة , حيث 
جتاوز عدد مرات حتميل التطبيق من النظام حاجز 100 ألف مرة , والبيانات اإلحصائية 
املعروضة فيها هي نسخه مشابهة للبيانات املتوفرة في نظام اخلدمات اإلحصائية . وقد 
مجموعة  حتتها  يندرج  أيقونة  وكل  لأليقونات  مختلفة  أشكال  بوضع  التطبيق  تصميم  مت 
العامة/  اإلحصاءات   / الزمنية  السالسل   / اجلغرافية  التقارير  اإلحصائية/  التقارير   )

مؤشرات إحصائية / إحصاءات حتليلية / اإلصدارات / مفاهيم عامة ) .
التصوير عالي الدقة لتطوير بيانات نظم املعلومات اجلغرافية

البيانات السيما في  التقنيات جلمع وحتديث  الهيئة ألهمية استخدام أحدث  إدراكا من 
ضوء مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدولة املختلفة , فلقد ارتأت الهيئة 
Lidar وفي  ضرورة تسخير التقنيات احلديثة في مجال التصوير ثالثي األبعاد عالي الدقة
نفس الوقت أخذت بعني االعتبار تنفيذ وتطبيق هذه التقنيات بأقل التكاليف وبالشكل الذي 
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يضمن االستفادة القصوى منها .
وشاركت الهيئة بإدخال البنية التحتية ثالثية األبعاد ملعظم املباني في دولة الكويت باجلهود 
الذاتية الداخلية بالهيئة , وذلك ألهميتها في توفير اخلدمات اخلاصة بالهيئة , باإلضافة 

إلى أهميتها بالنسبة للعديد من اجلهات احلكومية واخلاصة في دولة الكويت .
على  واخلارجية  الداخلية  املؤمترات  من  العديد  في  جتربتها  بعرض  الهيئة  قامت  كما 
اعتبار أن دولة الكويت رائدة في هذا املجال خاصة وأن البيانات التي يوفرها هذا النظام 
قد شملت نطاق الدولة بالكامل , وليست مثل التجارب األخرى التي كانت محدودة ببعض 

املدن أو املناطق.
مشـــروع الصــور الفضـائيـة عــاليـة الـدقــة

نظـــرا ألهميـــــة الصــــور الفضائيـــة فـــي توفيـــر البيانـــات اخلاصـــة بالتغيـــرات التـــي 
ــا فـــي حتديـــث البيانـــات اخلاصـــة بالشـــوارع واألبنيـــة  حتـــدث فـــي الواقـــع , وأهميتهـ
ــول  ــة للحصـ ــركة Airbus العامليـ ــع شـ ــد مـ ــة بالتعاقـ ــت الهيئـ ــت , قامـ ــة الكويـ ــي دولـ فـ
علـــى  حصولهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  بشـــكل حلظـــي  الدقيقـــة  الفضائيـــة  الصـــور  علـــى 
نســـخ خاصـــة مـــن الصـــور الفضائيـــة الســـتخدامها داخـــل الهيئـــة , ولقـــد أتاحـــت 
واخلدمـــات  فاينـــدر  كويـــت  تطبيـــق  خـــالل  مـــن  الفضائيـــة  الصـــور  بيانـــات  الهيئـــة 
ــات  ــة للمعلومـ ــة املكانيـ ــالل البوابـ ــن خـ ــات مـ ــن اجلهـ ــا مـ ــة لغيرهـ ــا الهيئـ ــي توفرهـ التـ

اجلغرافيـــة.

خدمات بوابة املعلومات املكانية 
قامـــت الهيئـــة بتوفيـــر اخلدمـــات املختلفـــة اخلاصـــة بنظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة 
http://kuwaitportal.paci.gov.kw بالهيئـــة  اخلاصـــة  املكانيـــة  البوابـــة  خـــالل  مـــن 
الشـــبابية  واملشـــاريع  والتعليميـــة  احلكوميـــة  اجلهـــات  مـــن  ملجموعـــة  أتيحـــت  والتـــي 
البوابـــة  وتعمـــل  أكثـــر من70جهـــة.  للبوابـــة  املســـتخدمني  عـــدد  بلـــغ  الناشـــئة, حيـــث 
مـــن  توفـــر  املســـتفيدة  واجلهـــات  الهيئـــة  بـــني  اتفاقيـــة  عقـــد  طريـــق  عـــن  املكانيـــة 
حاجـــة  الفـــرد حســـب  أو  املجموعـــة  و خاصيـــة  وحتليلهـــا  للبيانـــات  عـــرض  خاللهـــا 

.(Password)و  (User) طريـــق عـــن  يكـــون  واســـتخدامها  اجلهـــة, 
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مؤمتر مستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية

شـــاركت الهيئـــة العامـــة للمعلومـــات املدنيـــة فـــي «مؤمتـــر الكويـــت ملســـتخدمي نظـــم 
ــع  ــراكة مـ ــارس 2017 , بالشـ ــي 28 و29 مـ ــعة يومـ ــه التاسـ ــي دورتـ ــة» فـ ــات اجلغرافيـ املعلومـ
ـــري للمجموعـــة الكويتيـــة ملســـتخدمي نظـــم  ـــة الرئيـــس الفخــ شـــركة «أوبـــن ويـــر» حتـــت رعايـــ
املعلومـــات اجلغرافيـــة الشـــيخ / أحمـــد العبـــداهلل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح , وبدعـــم مـــن 
اجلهـــاز املركـــزي لتكنولوجيـــا املعلومـــات والهيئـــة العامـــة للمعلومـــات املدنيـــة , وبحضـــور 
مختلـــف قطاعـــات الدولـــة ســـواء علـــى الصعيـــد احلكومـــي أو شـــبه احلكومـــي والقطـــاع 
اخلـــاص واملؤسســـات التعليميـــة . ويعـــد «مؤمتـــر الكويـــت لنظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة« أكبـــر 
جتمـــع للخبـــراء واملتخصصـــني وممتهنـــي نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة فـــي الكويـــت , ويركـــز 
املؤمتـــر علـــى بحـــث ســـبل التخطيـــط وتطويـــر املجتمـــع وعلـــى الـــدور احليـــوي الـــذي تلعبـــه 

نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة فـــي إنشـــاء وتطويـــر دولـــة حديثـــة أو مدينـــة ذكيـــة.
مؤمتر ومعرض التشريعات اإللكترونية

شـــاركت الهيئـــة العامـــة للمعلومـــات املدنيـــة فـــي «مؤمتـــر ومعـــرض التشـــريعات اإللكترونيـــة» 
ومبشـــاركة العديـــد مـــن الوفـــود اخلليجيـــة واجلهـــات احلكوميـــة وبحضـــور املديـــر العـــام 
للجهـــاز املركـــزي لتكنولوجيـــا املعلومـــات الســـيد / قصـــى الشـــطي - ممثـــال عـــن راعـــي 
املؤمتـــر وزيـــر الدولـــة لشـــئون مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ / محمـــد عبـــد اهلل املبـــارك الصبـــاح .

وتأتـــي مشـــاركة الهيئـــة مـــن خـــالل جتربتهـــا فـــي مجـــال التوقيـــع االلكترونـــي حيـــث أصـــدرت 
نحـــو 60 ألـــف شـــهادة توقيـــع الكترونـــي , وتتجلـــى أهميـــة هـــذا املؤمتـــر فـــي تعزيـــز الـــدور 
ـــه  ـــة والـــذي يلقـــي بظالل ـــا املعلومـــات واإلتصـــاالت اإللكتروني التشـــريعي فـــي مجـــال تكنولوجي
ــة  ــكار واألنظمـ ــى أن األفـ ــا إلـ ــة الفتـ ــادئ القانونيـ ــة واملبـ ــكار واألنظمـ ــن األفـ ــر مـ ــى كثيـ علـ
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واملبـــادئ القانونيـــة أحدثـــت تغييـــرا حقيقيـــا بعـــد انتقالهـــا للواقـــع اإللكترونـــي وإرســـاء 
ــة. ــد اإللكترونيـ ــراءات والقواعـ اإلجـ
مشاركة الهيئة في مؤمتر جارتنر

شركة  نظمتـــه  والذي   Gartner مؤمتر  في  املدنية  للمعلومـــات  العامة  الهيئـــة  شاركت 
خالل  من   NEWKUWAIT 2035 لتحقيق  املشاركني  من  عدد  وبحضور   Hema Tec
منصات رقمية , وبحث التوقعات التقنية للعام 2017 بهدف مناقشة اخلطوات الواجب على 
التي  التقنية  الرقمية والتغيرات  اتباعها ملواكبة املوجة  الكويت  املعلومات في  مديري تقنية 
سيشهدها العالم عموما والكويت خصوصا خالل السنوات القادمة, لوضع نوع من الرؤى 
حول األدوات املوجودة ومناقشة الفرص والتحديات املوجودة بهذا القطاع ومضاعفة فرص 
النجاح فيه , وخاصة أن التكنولوجيا ستغير خريطة العالم في املستقبل حيث أسهمت الهيئة 
بعرض جتربتها وكيف استطاعت من خالل تطبيق Kuwait finder أن تفتح باب لتكنولوجيا 
نيو كويت , وتعتبر طريقة سهلة وسريعة ودقيقة ملتخذي القرار لتسهيل إجراء أي بيانات 
موجودة لدى الهيئة وتطبيقها على خرائط GIS , ولم تواجه الهيئة أي مشاكل في التطبيق 

, وأن لديها اكثر من 600 الف جهاز ذكي قام بتحميل التطبيق.
معرض جايتكس 2017 في دبي

من  الفترة  خالل  للتكنولوجيا  دبي  معرض  في  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  شاركت 
وبحضور جهات حكومية لدول اجنبية وعربية و اكثر من 700 شركة في  8-12أكتوبر 2017
مجال تكنولوجيا املعلومات والذي يستعرض اخر ما توصلت اليه في مجال تقنية املعلومات.

وأعلنت الهيئة عن تدشني مشروع تكنولوجي هام يسمى (Street View) وهو عبارة عن 
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نظام ملسح كافة الطرقات والشوارع داخل الكويت بتقنية عالية الدقة تسمح مبعرفة أبعاد 
كافة املباني من طول وعرض وارتفاع بدقة متناهية متكن في املستقبل استخدام سيارات 
ذاتية القيادة . ويعتمد النظام اجلديد على املسح امليداني بواسطة سيارات متخصصة جتوب 
تصويري  مسح  الى  اضافة   (Street View) بنظام  ابعادها  كافة  لتحديد  الكويت  شوارع 

بدرجة 360 لكل الطرقات .
ويعتبر هذا النظام جديد كليا في املنطقة وهو قيد التجارب وسيتم تدشينه قريبا مشتمال 
على ادوات تطويرية ميكن كافة الوزارات واملؤسسات العامة للدولة االستفادة منه السيما 

بلدية الكويت ووزارة االشغال العامة ووزارة الداخلية
ملتقى الكويت األول ملراكز اإلتصال

مت تكرمي الهيئة العامة للمعلومات املدنية في ملتقى الكويت األول ملراكز االتصال , ممثلة 
 ,  2017 12 مارس  أقيم في  الذي   . بالسيد / احمد هاشم الصبر - رئيس قسم االعالم 
العامة للمعلومات املدنية ومبشاركة  وذلك بدعم من غرفة جتارة وصناعة الكويت والهيئة 
العديد من الشركات والهيئات من القطاعني العام واخلاص , بحضور رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس / سالم األذينة حيث استعرضت الهيئة 
جتربتها الرائدة في مجال خدمة العمالء من خالل مركز االتصال و عبر الرقم 1889988 , 
الذي تعتبره نقطة اتصال رئيسية لها مع املراجعني , وكيفية التعامل والرد على استفسارات 
العمالء بشكل مباشر وتقدمي أفضل اخلدمات وفقا ألعلى املعايير العاملية التي تنعكس على 

جودة اخلدمة املقدمة لهم . 
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الهيئة العامة للبيئة 
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الهيئة العامة للبيئة 
حققت الهيئة العامة للبيئة الكثير من اإلجنازات خالل العام 2018 في جميع املجاالت -

البيئية, بدءا من املياه ومرورا بالهواء والتربة, ومبا يضمن حماية البيئة ويحافظ على 
مواردها الطبيعية.

15 محطة - الكويت عن طريق  دولة  في  الهواء  ومتابعة جودة  الهيئة رصد  واصلت 
ثابتة في جميع احملافظات باإلضافة إلى محطتي (DPsis1) و(Dpsis2 )، ومختبر 
متنقل, ويحتوي اجلميع على أجهزة لقياس ملوثات الهواء األساسية كثاني أكسيد 
الكبريت وثاني أكسيد النيتروجني وأول أكسيد الكربون واألوزون واجلسيمات العالقة 

األقل عن 10 ميكرون, باإلضافة إلى العوامل املناخية وملوثات أخرى.
قامت الهيئة عن طريق مركز املختبرات التحليلية مبراقبة وتقييم التلوث الكيميائي -

الصحي  الصرف  ومياه  امللوحة,  قليلة  واملياه  الشرب,  مياه  أنواعها  للمياه مبختلف 
ملعاجلة ومراقبة احلمأة اجلافة, والرصد البيئي للبحر, وقامت مراقبة مياه الشرب 
بجمع عدد (153) عينة مكررة ثالثيا لقياس املواصفات الفيزيائية والكيميائية واملواد 

الهيدروكربونية للمياه, وقام املركز املذكور بجمع وحتليل ما يلي: 
. املعادن النزرة : مت حتليل 150 عينة مكررة ثالثيا لقياس املعادن النزرة
.املواد الهيدروكربونية: مت حتليل ( 50) عينة من املواد الهالوجينية املتطايرة الكلية
 املياه قليلة امللوحة: مت قياس عدد (22) عينة من املياه قليلة امللوحة, وكذلك

مياه الصرف الصحي املعاجلة املستخدمة في الري (66) عينة مكرره ثالثيا.
 املعادن النزرة: مت قياس عدد (75) عينة من املياه قليلة امللوحة أو مياه الصرف

الصحي املعاجلة املستخدمة في الري.
.الكربون الكلي العضوي: مت حتليل عدد (24) عينة
.النيتروجني الكلي: مت حتليل عدد 24 عينة

من - مياه  عينات  عن طريق جمع  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  مراقبة  كما متت 
محطات الصرف الصحي للكشف عن املواصفات الطبيعية والكيميائية عدد (16) 
عينة واملعادن النزرة (30) عينة واملواد الهيدروكربونية (32) عينة, ومراقبة احلمأة 

اجلافة (6) عينات.
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كما يتم الرصد البيئي للبحر عن طريق مراقبة مياه البحر, حيث جمع عدد 72 عينة -
للكشف عن املواصفات الطبيعية والكيميائية, و(15) عينة من ذوات املصراعني .

هذا باإلضافة ملراقبة وتقييم املياه مبختلف أنواعها من الناحية املكروبيولوجية .-
كما قامت مراقبة مياه الشرب بجمع وحتليل عدد (59) عينة من مياه الشرب وعينات -

الصرف  مياه  مراقبة  إلى  باإلضافة  عينة,   (486  ) الشواطئ  مياه  ملراقبة  أخرى 
الصحي واحلمأة اجلافة والكشف عن البكتيريا املمرضة في األسماك املختلفة .

وحتديد - البيئة  حلماية  الالزمة  واملمارسات  اإلجراءات  جميع  الهيئة  اتخذت  كما 
املتعلقة  والشروط  واألنظمة  واللوائح  القوانني  وإعداد  املختلفة  واملعايير  امللوثات 
ومتابعتها,  األبحاث  ودعم  بيئية  دراسات  وإقامة  تنفيذها,  ومتابعة  البيئة  بحماية 
التعاون  البيئة من خالل  لتلوث  أدت  التي  املشاكل  نتائجها وحتديد  وتقييم  وتقدير 
مع اجلهات احلكومية املعنية ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص باإلضافة 
البيئة, وإعطاء الرأي بشأن  لدراسة االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بشؤون 
االنضمام إليها, ووضع ومتابعة اإلطار العام لبرنامج التوعية البيئية من أجل جذب 

وعي املواطنني وحثهم على املشاركة في حماية البيئة.
الكويت يتضمن استراتيجية - البيئية لدولة  الهيئة مشروع االستراتيجية  كما أعدت 

خاصة للمياه والهواء والسواحل والبيئة االقتصادية والنفط والصحة والتوعية البيئية 
والتعليم والتربة وتطوير تفاعل اإلنسان مع البيئة من أجل حماية واستدامة التنمية.

كما تابعت الهيئة قطاع البيئة احلضرية والتراث احلضري, وإجراء رقابة بيئية على -
مدار الساعة للكشف عن أي تلوث في البر والبحر والهواء, والتعامل مع هذا التلوث 

في حال اكتشافه للحد من التأثيرات السلبية له, وحماية صحة املواطن واملقيم.
 وأخيرا قامت الهيئة بتطبيق السياسة العامة للدولة اخلاصة بحماية البيئة وصون -

املوارد الطبيعية والنظم البيئية, وحتقيق أهداف التنمية املستدامة, وإنشاء وتطوير 
قاعدة بيانات شاملة للدولة.
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مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 
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الخطوط الجوية الكويتية 

دشن حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه -
اهلل ورعاه مبنى الركاب اجلديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي في الرابع من يوليو 

2018, والذي مت تخصيصه للخطوط اجلوية الكويتية.

الكويتية تطلق الرحلة التدشينية التسويقية من مبنى الركاب اجلديد T4 الى مملكة -
الـ   4 رقم  الركاب  مبنى  لتشغيل  الرسمية  البداية  هي  الرحلة  هذه  وتعد  البحرين 
T4 بشكل أولي بعد تهيئته ملتطلبات التشغيل وذلك بالتنسيق بني اخلطوط اجلوية 
الكويتية واإلدارة العامة للطيران املدني وشركة «انشون» الكورية لتشغيل املطارات 
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T4 (25) ائرة من أحدث الطرازات  ومع اكتمال التشغيل حتلق من مبنى الركاب رقم 4
وهي قوام أسطول (الكويتية) لتنقل 4,6 ماليني راكب سنويا مع زيادة تقدر بنصف 
مليون راكب كل عام و سينقلون على عدد 33600 رحلة نظامية سنويا لتربط الكويت 

بــ43 مدينة في 26 دولة.

رحالتها - أولى   2018 أغسطس   15 في  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  شركة  أطلقت 
وتوديع  استقبال  في  كان  دبي حيث  الى   (  T4  ) رقم4  الركاب  مبنى  من  التجارية 
املسافرين على الرحلة رقم KU677 كال من رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني 
معالي الشيخ سلمان احلمود الصباح , ورئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجلاسم, والرئيس التنفيذي املهندس عبداهلل أحمد الشرهان, 
واإلدارة التنفيذية في «الكويتية» والطيران املدني, وعدد من اإلعالميني واحلضور.

في اطار خطتها االستراتيجية لتوسيع شبكة خطوطها, وضمن سعيها لتوفير وجهات -
جديدة لعمالئها دشنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في 29 اكتوبر 2018 الرحلة 
األولى الى مدينة ميالنو اإليطالية ثاني وجهات اخلطوط اجلوية الكويتية الى جمهورية 
ايطاليا بعد روما , بواقع ثالث رحالت أسبوعية أيام السبت واالثنني واخلميس طوال 

العام, كما احتفلت الشركة بتدشني اخلط اجلديد في مطار مالبنسا في ميالنو . 
-A330-800وقعت اخلطوط اجلوية الكويتية اتفاقية شراء عدد 8 طائرات من طراز



۳۲۷

متوسطة الى بعيدة املدى وذلك في مقر شركة ايرباص في مدينة تولوز الفرنسية 
في 15 أكتوبر 2018.

السنوي -  642 الكويتية فعاليات ماراثون بنك اخلليج  رعت شركة اخلطوط اجلوية 
الرابع مبشاركة 7500 مشارك ألكثر من 66 جنسية والذي أقيم في نوفمبر 2018.

ضمن مسؤوليتها االجتماعية نحو دعم البيئة, قامت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية -
في اكتوبر – نوفمبر 2018, بالتعاون مع مشروع «أمنية» بتوزيع 8 حاويات إلعادة 
تدوير عبوات مياه الشرب البالستيكية الفارغة وذلك في عدة مناطق مختلفة في 
األمنية,  للعلوم  العبداهلل  كلية سعد  4 حاويات في  الى  الكويت, حيث مت تقسيمها 
جمعية الفنطاس التعاونية, جمعية الشامية التعاونية, حديقة احليوان, وواحدة في 

املبنى الرئيسي للخطوط اجلوية الكويتية في منطقة الضجيج.
ضمن مسؤوليتها االجتماعية نحو دعم الشباب والرياضة قدمت اخلطوط اجلوية -

الكويتية في أكتوبر 2017 بالتعاون مع االحتاد الكويتي لكرة القدم, رعايتها مالبس 
للموسم  العهد  ولي  وكأس سمو  االمير  وكأس سمو  السنية  املراحل  لكافة  احلكام 

الرياضي (2017 - 2018).
ساهمت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في تدشني اجلناح الرابع عشر في مستشفى -

العاملية  املعايير  بأحدث  وتأهيل اجلناح  2018, حيث مت تصميم  مايو  اجلهراء في 
واملواصفات الطبية املعتمدة في منظمة الصحة العاملية, إذ يحتوي اجلناح على 9

غرف خاصة و5 غرف عمومية, كما انه زاد من الطاقة االستيعابية للمستشفى بنحو 
28 سريرا.
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في إطار سعيها املستمر للتواصل مع عمالئها الكرام وتوفير أفضل اخلدمات لهم, -
افتتحت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في 2 أكتوبر 2018 مكتبها اجلديد للمبيعات 

والكائن في مجمع االفنيوز – الدور األول – املرحلة الثالثة.

شاركت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في معرض البحرين الدولي للطيران في -
اخلطوط  مشاركة   ,2018 نوفمبر  في  اقيم  الذي  املعرض,  وشهد  اخلامسة  دورته 
اجلوية الكويتية بإحدى طائراتها اجلديدة B777-300ER، حيث عرضت الشركة 
ملرتادي املعرض كل ما هو جديد على منت طائرتها من خدمات حديثة وما حتتويه من 
نظام ترفيهي وسعة مقاعد سياحية التي تعتبر األوسع من ناحية املساحة ودرجاتها 
الزائرين باخلدمات  لتعريف  بها  الى جناح خاص  الرويال ورجال االعمال, إضافة 

التي توفرها «الكويتية» لعمالئها.
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دشنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية قاعة «بيان» اخلاصة بركاب الدرجتني األولى -
ورجال األعمال في مبنى الركاب رقم 4 (T4)، وذلك في 16 ديسمبر 2018م. 

افتتحت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في اغسطس 2018, أول مكتب مبيعات لها -
في مدينة اسطنبول بتركيا . 

اطلقت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في أكتوبر 2018 خدمة التواصل مع العمالء -
عبر تطبيق «الواتساب», من خالل توفير رقم مخصص لذلك هو 22200171 وتشمل 
اخلدمة تلقي االستفسارات والشكاوي واملالحظات من العمالء إضافة إلى خدمة 
اخلدمات  هذه  ستوفر  حيث  السفر,  تذاكر  وإصدار  وتعديلها  احلجوزات  إجراء 
اجلديدة لعمالءها الكرام طرقا سهلة وإجراءات سريعة لكل ما من شأنه أن يساعد 
على توفير الراحة للعمالء كما ان اخلدمة متوفرة طوال أيام األسبوع وعلى مدار 
الساعة من خالل موظفي قطاع خدمة العمالء, وستساهم وبشكل كبير في توفير 

الوقت واجلهد لدى العمالء والشركة بنفس الوقت.
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1976/10/1 وذلك باألمر األميري  للتأمينات االجتماعية في  صدر أول قانون متكامل 
بالقانون (61) لسنة 1976 وقد أنشئت مبوجبه املؤسسة العامـــة للتأمينات االجتماعية 
لتتولى تطبيق النظام الصادر به, وبدأ تطبيق تأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة 
للعاملني املدنيني في القطاع احلكومي وفي القطاعيـــــن األهلي والنفطي اعتبارا من 
املعيشي  املستقبل  ضمان  عاتقها  على  االجتماعية  التأمينات  وأخذت   ,1977/10/1
ألفراد املجتمع الكويتي بعد تقاعدهم من العمل وفقا للقوانني التأمينية التي سجلت 

الكويت أسبقية في اصدارها.
حيث يغطي نظام التأمينات االجتماعية كافة املواطنني من ذوي النشاط في املجتمع أيا 
كان نوع العمل الذي يزاولونه, ومتول ميزانيتها من اشتراكات املؤمن عليهم وأصحاب األعمال 

واخلزينة العامة للدولة.
بيان إجمالي اخلاضعني للتأمينات االجتماعية حتى 2018/3/31

األعدادالبيـــــان
354958املؤمن عليهم املدنيني

102907أصحاب املعاشات املدنيني
27937أصحاب املعاشات العسكريني
130883اجمالي أصحاب املعاشات 

81368أعداد املستحقني
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وعلى صعيد آخر حترص املؤسسة دائما 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 فرعا جديدا مبنطقة العارضية ببداية عام 2018.
وقد استقبلت إدارة اخلدمة التأمينية باملؤسسة قرابة (365569 ألف مراجع) خالل السنة 
املالية 2017-2018 حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى الرئيسي للمؤسسة (116277) مراجع, 
برج  و  العبداهلل  املؤسسة في غرناطة وضاحية مبارك  لدى فروع  املراجعني  بلغ عدد  كما 

التحرير وفهد األحمد وفرع جنوب السرة وفرع العارضية (249292) مراجع.
وبلغت حاالت االستفسار الهاتفي لدى مركز اخلدمة الهاتفية (336533) استفسار, كما 
بلغ إجمالي الشهادات التي مت اصدارها (433347) شهادة منها (5596) شهادة عن طريق 

خدمة التأمينات االلكترونية.
كما أن املؤسسة متيزت 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.

العامة  املؤسسة  بها  قامت  التي  والفعاليات  األنشطة  أهم  لكم  نعرض  يلي  وفيما 
للتأمينات االجتماعية خالل السنة املالية 2018-2017:

استضافة الندوة الدورية ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول مجلس -
التعاون لدول اخلليج العربية حتت عنوان (التحديات واملخاطر التي تواجهها أنظمة 
التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية) والتي عقدت بدولة الكويت خالل الفترة من 

18-19 ابريل 2017.
شاركت اإلدارة في امللتقى اإلعالمي العربي والذي أقيم في فندق ريجنسي خالل -

الفترة من 23-24 ابريل2017.
شاركت اإلدارة في معرض مجاالت العمل والذي أقيم بجامعة الكويت خالل الفترة -

من 24-26 ابريل 2017.
تنظيم البرنامج التدريبي امليداني لإلدارة العامة للخبراء والذي أقيم باملؤسسة خالل -

الفترة من 23-27 يوليو 2017.
تنظيم الورشة التدريبية اخلاصة بتقييم العجز الطبي والتي أقيمت باملؤسسة خالل -



۳۳٥

الفترة من 26-27 أكتوبر 2017.
أقيم في جمهورية - الذي  «الكويت في مصر»  اإلعالمي  باملعرض  املؤسسة  شاركت 

مصر العربية خالل الفترة من 14-16 نوفمبر 2017.
Start والذي أقيم في أرض املعارض - A Business شاركت اإلدارة في معرض 

الدولية خالل الفترة من 28-30 نوفمبر 2017.
التأمينات - نظام  بدء تطبيق  40 عاما على  بذكرى مرور  باالحتفال  املؤسسة  قامت 

االجتماعية.
شاركت اإلدارة في يوم اخلدمة والذي أقيم في األمانة العامة ملجلس األمة, خالل -

الفترة من 24-27 ديسمبر 2017.
شاركت اإلدارة مبعرض خريجي جامعة الكويت للفصل الدراسي األول خالل الفترة -

من 21-28 يناير 2018.
شاركت اإلدارة باملعرض الوطني لنقل املعرفة عبر املشروعات الصغيرة واملتوسطة -

من  الفترة  الدولية خالل  املعارض  بأرض  أقيم  والذي   Kuwait Expo ومعرض 
6-10 فبراير 2018.

األحمد - صباح  الشيخ  بقرية  أقيم  والذي  املتقاعدين  مهرجان  في  اإلدارة  شاركت 
التراثية, وذلك بالتعاون مع الديوان األميري.

الدولية - املعارض  أرض  في  أقيم  الذي   57 االستقالل  مبعرض  املؤسسة  شاركت 
مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.

حجز مواقع في املجمعات التجارية الكبرى إلقامة جناح مؤقت للمؤسسة للرد على -
وتوزيع  االلكترونية  باخلدمة  والتسجيل  بياناتهم  وحتديث  اجلمهور  استفسارات 
البروشورات التوعوية وإصدار الشهادات التأمينية عن طريق جهاز kiosk باستخدام 

البطاقة املدنية.
الوطنية مبشاركة طلبة - للمراجعني وذلك ملواكبة األعياد  باحتفالية  املؤسسة  قامت 

وطالبات مدرسة دسمان ثنائية اللغة.
نظمتها - التي  العمالء  وخدمة  العامة  للعالقات  الكويت  جائزة  في  اإلدارة  شاركت 

جمعية العالقات العامة الكويتية, وحصلت بها املؤسسة على جائزة صاحب السمو 
أمير البالد «للتميز في خدمة العمالء».
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لدى املؤسسة حسابات رسمية في وسائل التواصل االجتماعي التويتر واالنستغرام  -
تقوم من خاللها باستقبال الشكاوى بالرد على استفسارات اجلمهور كما تقوم بدورها 

بنشر التوعية التأمينية ونشر آخر أخبار املؤسسة.
املقابالت - إلى  باإلضافة  املؤسسة  أنشطة  يوتيوب لعرض جميع  قناة  املؤسسة  لدى 

التلفزيونية وفالشات املؤسسة اإلعالمية.
نشر رسائل توعوية بجميع وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي األكثر انتشارا -

بهدف توعية املواطنني بحقوقهم التأمينية وما عليهم من التزامات للمؤسسة وفقا 
لقوانني التأمينات االجتماعية.

وفي سبيل تعزيز دور املؤسسة في املجتمع, قامت املؤسسة بتنظيم برامج التأهيل -
اخلاصة بالكويتيني حديثي التخرج من خالل:

 وتقنية نظم  مجال  في  التخرج  حديثي  الكويتيني  وتأهيل  تدريب  «برنامج 
املعلومات» (الدفعة العاشرة) 

(الدفعة احلادية عشر) «برنامج تدريب القانونيني الكويتيني حديثي التخرج»
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االدارة العامة للطيران المدني
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االدارة العامة للطيران المدني

حتت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح -
حفظه اهلل ورعاه أقيم حفل افتتاح معرض الكويت للطيران 2018م وقد أناب سموه 
رعاه اهلل نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبد اهلل املبارك الصباح 
الشيخ سلمان صباح  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  رئيس  ألقى  االفتتاح.  حلضور 
سالم احلمود الصباح كلمة يشكر فيها ضيوف معرض الكويت للطيران على راسهم 
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه كما 
رحب باألخوة في سلطات الطيران املدني في دول مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية الشقيقة واالصدقاء في الدول الصديقة حلضورهم معرض الكويت للطيران 

الذي يقام ألول مرة في دولة الكويت.
-Kuwait التطبيق اجلديد للطقس  املدني عن طرح  للطيران  العامة  أعلنت االدارة 

Met ليتوافق مع األنظمة احلديثة والهواتف الذكية آيفون في خطوة متقدمة لتقدمي 
خدمة أفضل للمهتمني في متابعة أحوال الطقس في دولة الكويت حيث انه التطبيق 
اجلديد الذي طرحته إدارة األرصاد اجلوية يتيح للجميع متابعة أحوال الطقس في 
والعبدلي  الدولي  الكويت  ومطار  الكويت  مدينة  مثل  املختلفة  الكويت  دولة  مناطق 

والوفرة والساملية واألحمدي واجلهراء والشقايا والساملي وغيرها. 
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العامة - لشؤون اخلدمات  الدولة  ووزيرة  االسكان  لشؤون  الدولة  وزيرة  رعاية  حتت 
ادارة  عقد  بتوقيع  املدني  الطيران  العامة  االدارة  احتفلت  بوشهري  جنان  الدكتورة 
للمطارات  العاملية  الكورية  انشن  مع مؤسسة   (T4) الركاب اجلديد  مبنى  وتشغيل 

وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/5/8م. 
الشيخ / سلمان - املدني  الطيران  رئيس  برئاسة  بوفد رسمي  الكويت  دولة  شاركت 

صباح السالم احلمود الصباح في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة 
10- مايو 2018 . العربية للطيران املدني التي عقدت في الرباط خالل الفترة من 8

الكويت الشيخ سلمان ان تسلم - العامة للطيران املدني في دولة  قال رئيس االدارة 
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الكويت رئاسة الهيئة العربية للطيران املدني يصب في صالح التعاون العربي املشترك 
في مجال النقل والطيران واكد الشيخ سلمان احلمود في كلمة امام اجللسة العامة 
األعضاء  الدول  مع  التعاون  على  الكويت  24 حرص  ال  دورتها  في  العربية  للهيئة 
والنهوض مبنظومة الطيران املدني في املنطقة العربية ملواكبة املستجدات ومواجهة 

التحديات التي يشكلها التنامي املستمر حلركة النقل اجلوي العربي في العالم .
احلالي - الصيف  ملوسم  استعدادها  الكويتية  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  أعلنت 

الدولي من  الكويت  الرئيسي (تي1) ملطار  املبنى  التحسينات في  2018 بجملة من 
أجل رفع مستوى اخلدمة املقدمة للركاب وتسهيل حركة املسافرين وقال املدير العام 
م. يوسف الفوزان لوكالة األنباء الكويتية (كونا) إن اإلدارة اتبعت منهجية جديدة هذا 
العام بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من رئيس (الطيران املدني) الشيخ سلمان 
الرئيسي  الركاب  مبنى  عن  الضغط  لتخفيف  تهدف  الصباح  احلمود  سالم  صباح 

خالل املرحلة احلالية. 
قال رئيس الطيران املدني, الشيخ سلمان صباح سالم احلمود الصباح إن الطيران -

املدني وقع عقدا مع شركة هولندية للخدمات االستشارية اخلاصة بإدارة واإلشراف 
على تنفيذ أعمال مشاريع األرصاد واألجهزة املالحية مبطار الكويت الدولي بقيمة 

نحو 10,19 مليون دينار كويتي (نحو 6ر33 مليون دوالر أمريكي) .

ألنهم -  (2035 (كويت جديدة  رؤية  في  بالغة  وأولوية  كبير  باهتمام  الشباب  يحظى 
العنصر الفاعل األساسي لتنمية املجتمعات وريادتها نحو حتقيق مستقبل مزدهر 
ومستدام لدولة الكويت وحثت (رؤية كويت 2035) في هذا اإلطار على رعاية 
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ودعم وتشجيع برامج العمل التطوعي ومنها مبادرة (أصدقاء املطار) التي تأتي 
وزارة  من  كل  مع  بالتعاون  الكويتية  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  من  بتنظيم 
الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب وللعام الثاني على التوالي يشهد 
مطار الكويت الدولي مشاركة نحو 150 شابا متطوعا ومتطوعة لتنظيم وتيسير 
حركة السير وخدمة املسافرين في املطار السيما كبار السن والسيدات واألطفال 

الصغار.

وزير - مع  الصباح  احلمود  السالم  سلمان صباح  الشيخ  املدني  الطيران  رئيس  وقع 
لتنظيم  جديدة  اتفاقية  على  الثالثاء  اليوم  غرينيغ  كريس  البريطاني  املواصالت 
اخلدمات اجلوية بني دولة الكويت واململكة املتحدة واكد وزير املواصالت البريطاني 
االتفاقية  هذه  اهمية  (كونا)  الكويتية  االنباء  لوكالة  تصريح  في  غرينيغ  كريس 
ان  الى  االوروبي مشيرا  نهائيا من االحتاد  للخروج  لبريطانيا السيما وهي تستعد 

االتفاقية ستعزز العالقات االستثنائية واخلاصة بني البلدين الصديقني.
وقعت اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل اجلوي وقعها عن -

اجلانب الكويتي املدير العام لالدارة العامة للطيران املدني املهندس يوسف الفوزان 
وزير  مساعد  التوقيع  ومراسم  اللقاء  حضر  مورو  السفيرة  الكندي  اجلانب  وعن 
وزير اخلارجية  العمر ومساعد  أيهم  السفير  الوزير  نائب  لشؤون مكتب  اخلارجية 

لشؤون األمريكيتني الوزير املفوض رمي محمد اخلالد.
الركاب - حقائب  توصيل  خدمة  توفير  عن  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  أعلنت 
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الى منازلهم دون حتملهم أعباء االنتظار  الدولي  الكويت  القادمون من خالل مطار 
وقال املدير العام لالدارة العامة للطيران املدني املهندس / يوسف سليمان الفوزان بان 
االدارة وفرت بالتعاون مع شركة ناشيونال خلدمات الطيران (ناس) كاونتر في صالة 

اجلمارك بجانب سيور نقل األمتعة لطلب خدمة توصيل احلقائب برسوم رمزية.
منظمة - رئيس مجلس  على شهادة  املدني, حصولها  للطيران  العامة  اإلدارة  أعلنت 

وقالت  املنظمة  بقواعد  املتزايد  المتثالها  تقديرا  (إيكاو)  الدولي  املدني  الطيران 
(اإلدارة) في بيان لها, أن منظمة (إيكاو) منحتها شهادة رئيس املجلس خالل افتتاح 
مؤمترها ال13 للمالحة اجلوية بحضور 158 دولة تقديرا ملا أحرزته دولة الكويت 

خالل عام 2017 من تقدم كبير في مجال مراقبة السالمة اجلوية. 

وقعت الكويت واالحتاد الدولي للطيران (اياتا) اليوم األربعاء اتفاقية لتعزيز التعاون -
املعلومات  وتبادل  السالمة  إجراءات  تشمل  املدني  الطيران  قطاع  تنمية  في مجال 
والشحن الرقمي واألمن الذكي ووقع االتفاقية عن اجلانب الكويتي رئيس الطيران 
املدني الكويتي الشيخ سلمان احلمود الصباح, وقع عن (اياتا) املدير العام الكساندر 
البكري  محمد  وأفريقيا  األوسط  الشرق  إلقليم  (اياتا)  رئيس  ونائب  جونياك,  دي 
وقال الشيخ سلمان الصباح إن االتفاقية ستمهد لتعاون مشترك تستفيد منه الكويت 
استراتيجية  ما يصب مع  الطيران وغيرها وهو  وأمن  املطارات  إدارة  في مجاالت 

الدولة ورؤية (كويت جديدة 2035) .
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القبول - عميد  مع  الصباح  احلمود  سلمان   / الشيخ  املدني  الطيران  رئيس  بحث 
في جامعة كوريا لعلوم الفضاء اجلوي الدكتور كيم وون كيو بالتعاون املشترك بني 
والنقل اجلوي م. عماد  الطيران  العام لشئون سالم  املدير  نائب  اجلانبني بحضور 
اجللوي ومدير ادارة سالمة الطيران م. شاهني الغامن وعدد من الزمالء في ادارة 

سالمة الطيران . 
أكدت االدارة العامة للطيران املدني الكويتية أهمية التنسيق والتعاون لتطوير -

املنظومة اخلليجية للطيران املدني بغية حتقيق التكامل فيما بينها السيما في 
ظل ما تشهده دول املنطقة من تقدم متسارع مبعدالت منو قطاع النقل اجلوي 
جاء ذلك في كلمة لرئيس االدارة العامة للطيران املدني الكويتية الشيخ سلمان 
لدول  املدني  للطيران  التنفيذية  للجنة  ال15  االجتماع  الصباح خالل  احلمود 

مجلس التعاون اخلليجي الذي استضافتهم الكويت.
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية
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الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
املركز اخلليجي لالنذار املبكر لالمراض احليوانية العابرة للحدود : 

استقبال بالغات بخوص االمراض احليوانية التي ظهرت في دول مجلس التعاون -
مثل انفلونزا الطيور ( H5N8 ) وظهورة  في دولة الكويت واململكة العربية السعودية.

متابعة بالغات واخطارات منظمة صحة احليوان OIE بشأن ظهور امراض وبائية -
مثل مرض اللسان االزرق في تركيا . 

تنظيم فعاليات اليوم العاملي ( صحة واحدة ) واعداد محاضرات وندوات .-
وذلك - 965 اكسبو  فريق  مع  بالتعاون  احليوان  املفتوح حلديقة  اليوم  في  املشاركة 

للتوعية عن مرض انفلونزا اخلنازير ودور املركز اخلليجي لالنذار املبكر. 
مستشفى -  – الصحة  وزارة  تنظيم  الطبية  املختبرات  ومؤمتر  معرض  في  املشاركة 

الفروانية من 20-2018/3/22م . 
املشاركة في املؤمتر العلمي اخلامس عشر – كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة -

حتت عنوان ( تطبيقات حديثة في احليوان واالنسان والبيئة ) . 
ادارة حديقة احليوان : 

قسم املركز الثقافي : 
زيارات املدارس بقطاعيها احلكومي واخلاص واجلهات املتنوعة حلديقة احليوان من -

يوم االثنني حتى اخلميس صباحا فقط من كل أسبوع والدخول مجانا .
بالقطاعني - التربية  لوزارة  التابعني  القسم من االشبال والزهرات  مشاركة فعاليات 

ببرامجهم التعليمية 
إقامة ورشة عمل لطلبة املرحلة الثانوية في املركز الثقافي إلدارة حديقة احليوان.-
الساحة اخلارجية - األسبوع صباحا في  أيام  ثالثاء من  كل  املفتوح في  اليوم  إقامة 

حلديقة احليوان وتتضمن العديد من الفعاليات. 
الساحة - في  الوطني  العيد  في  لالحتفال  العمرية  جمعية  إدارة  فعاليات  استقبال 

اخلارجية إلدارة حديقة احليوان .
املشاركة في معرض (االستقالل بأرض املعارض- معرض إكسبو - معارض داخل الهيئة).-

قسم العيادة البيطرية : 
عالج احليوانات املريضة ووصف العالج املناسب لها .-
تخدير احليوانات وإجراء العمليات اجلراحية إن لزمت .-
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تطعيم حيوانات احلديقة من مختلف األمراض الوبائية بشكل دوري .-
تطهير األقفاص باملطهرات الالزمة .-
أخذ العينات لالزمة والعشوائية بغرض تشخيص األمراض (وقاية).-
تسجيل املواليد والوالدات احلديثة بالتعاون مع قسم املجموعة احليوانية. -
مهام خارجية (مزارع – املوروث الشعبي – املركز العلمي , إلخ).-

قسم اخلدمات والصيانة : 
توسعة قفص ( األيل األحمر- السيتاتونغا- الطاووس- البركة اجلنوبية- التمساح -

القدمي- الزرافة- حظيرة اجلمل- معروض الفيل).
إنشاء عدد (4) أماكن عرض ملجموعة الزواحف .-
حتويل االستراحة السابقة إلى مطير الطيور االستوائية.-
عمل برك مائية ( لأليل األحمر- املها العربي- الزرافة ) -

قسم املجموعة احليوانية : 
حضور االجتماعات بني إدارة حديقة احليوان وإدارة الصحة احليوانية بشكل مستمر -

لبحث ومتابعة املستجدات .
اعتماد جوازات الصقور واستخراجها لدخول وخروج الصقور من وإلى البالد.-
االجناح في عمليات التكاثر لعديد من احليوانات املهددة باالنقراض .-
القيام مبحاضرة بعنوان (خطورة تربية احليوانات املفترسة في املنازل) .-
قيام اليوم املفتوح األول حلديقة احليوان بالتنسيق مع املركز الثقافي.-
املشاركة في معرض االستقالل في أرض املعارض مع قسم املركز الثقافي.-
القيام مبهام خارجية (املركز العلمي , احملميات , املوروث الشعبي, وغيرها). -

ادارة الصحة احليوانية :
قسم اخلدمات األهلية :

مبنطقة - الطازجة  االلبان  منتجي  احتاد  مزارع  على  والعالجي  الصحي  االشراف 
الصليبية الزراعية.

تنفيذ البالغات الواردة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وبعض اجلهات احلكومية -
والتحقيق بالقضايا املتعلقة بضرب او تعرض احليوانات حلوادث االصابات اجلراحية 
التشريحية  الصفة  واجراء  منها  الالزمة  العينات  واخذ  عليها  نار  اطالق  وحوادث 

عليها وتقدمي تقرير طبي بيطري شرعي سليم . 
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( عيادات- مستشفيات - البيطرية اخلاصة  املراكز  تتبع  التي  العمالة  اعتماد عقود 
بيطرية).

كتبها - وعرض  البيطرية  الطبية  التراخيص  جلنة  الجتماعات  واالعداد  التحضير 
وتنفيذ توصياتها .

للحصول - بطلبات  املتقدمني  البيطريني  واملالحظني  االطباء  تقييم  اجتماعات  عقد 
على تراخيص ملزاولة املهنة . 

عدد - و  ترخيص   (11) واملجددة   (8) الصادرة  البيطرية  املراكز  تراخيص  عدد  بلغ 
التراخيص الصادرة املجددة (202)  املهنة الصادرة (124) وعدد  تراخيص مزاولة 

ترخيص . 
قسم امراض الدواجن : 

املخصب - البيض  (52,741,702) وعدد  2017م  املرباه خالل  الصيصان  اعداد  بلغ 
التفقيس  وبيض  الطيور  وعدد   (  5,037,760  ) بلغ  اخلارج  من  املستورد  الالحم 

(746,872 ) حيث بلغ عدد الشهادات الصحية (2,731) شهادة . 
للبرنامج - 2017م طبقا  الفيروسية خالل عام  اللقاحات  القيام بصرف جرعات  مت 

الوقائي مبزارع الدواجن على اختالف انواع التربية بها . 
بلغ اجمالي عدد الطيور التي مت حتصينها ضد مرض النيوكاسل بالعيادة ( 619,410).-
اجمالي اعداد العينات التي فحصت ضد ميكروبات الساملونيال والبكتيريا االخرى -

وامليكوبالزما بلغ ( 849) . 
اعداد العينات من مزارع الدواجن التي فحصت ملرض انفلونزا الطيور بلغ (672) -

عينة العضاء داخلية و (240) عينة دم . 
اجمالي اعداد الطيور املختلفة لدى املواطنني مبناطق ومحافظات دولة الكويت التي -

مت فحصها ملرض انفلونزا الطيورشديد الضراوة (746,872). 
قسم االدوية واملستلزمات البيطرية 

وادوية - لقاحات  من  احليوانية  الثروة  قطاع  احتياجات  جميع  بتوفير  القسم  قام 
ومستلزمات بيطرية .

اللقاحات - تسجيل  فريق  قبل  من  دراستها  بعد  البيطرية  اللقاحات  جميع  تسجيل 
البيطرية وتقدميها الى اللجنة الفنية للثروة احليوانية لدراستها وبعدها يقوم القسم 

باستخراج شهادة تسجيل لقاح للمنتج بعد دفع رسوم التسجيل.
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قسم الوبائية واالمراض املشتركة : 
يقوم القسم بزيارة ميدانية ملزارع تربية األغنام / األبقار / اإلبل و جمع عينات الدم -

من مزارع تربية احليوانات مبناطق دولة الكويت و فحص احليوانات لدى املواطنني . 
صرف املتوفر من اللقاحات واملطهرات ملزارع تربية احليوانات املختلفة بكل مناطق -

دولة الكويت و فحص احليوانات املختلفة ضد اإلصابة مبرض البروسيال
عمل مسح وبائي ملرض الرعام في الفصيلة اخليلية .-
حتويل عقود ومزارع اخليل من عقد مؤقت إلى عقد دائم والضمان البنكي حليازات -

قسائم اخليول العربية 
متابعة احلاالت الوبائية مبنطقة الصليبية في حال وجود شكوى مرضية في مزارع -

مناطق  الضالة بجميع  والقطط  الكالب  و مكافحة  الطازجة  األلبان  منتجي  إحتاد 
الكويت

املشروع الوطني ملكافحة مرضي (السل والبروسيال) . -
قسم اخلدمات الوقائية :-

تسجيل مواعيد حتصني احليوانات (أغنام – ماعز – أبقار – خيل – إبل).-
قراءه وتركيب الشرائح و حتصينها و تسجيلها.-
إصدار شهادات صحيه للحيوانات.-
للتأكد من خلوها من االمراض - املشتبة إصابتها  سحب عينات دم من احليوانات 

الوبائية و املعدية للحفاظ على صحتها و عدم انتقالها من احليوانات الى االنسان 
و احلفاظ على الصحة احليوانية.

قسم احملاجر البيطرية : 
احلية - للحيوانات  التصدير  او  باالستيراد  اخلاصة  املراجعني  معامالت  استالم 

ومنتجاتهاو مخلفاتها .
فحص االوراق املقدمة ومطابقتها لشروط ادارة الصحة احليوانية .-
اصدار الشهادات الصحية اخلاصة بتصدير بعض املنتجات احليوانية بعد فحصها -

من البلدية . 
استيراد االبقار اخلاصة باحتاد مزارع منتجي االلبان وعمل التطعيمات والتحصينات -

الضرورية اخلاصة . 
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قطاع الثروة النباتية : 
ادارة العبدلي الزراعية : 

التاريخاحملاضرعنوان احملاضرات

سوسة النخيل احلمراء التعرف 
2018/1/6دكتور/ جاسم املديريسعليها والتعامل معها

2018/1/20مهندس / محمد خليفةتقييم وحتسني االداء الوظيفي
2018/2/3دكتور / سالمة الصغيراملبيدات الزراعية وطرق استخدامها

2018/2/17دكتور / عبد الرحمنحساب تكاليف املشاريع الصغيرة
2018/3/3دكتور/ اشرف عبد احلافظالزراعة العضوية

ادارة الوفرة الزراعية :
قسم السجل الزراعي :

للدعم - القابلة  (الزراعات  وخاصة  واحملمية  احلقلية  الزراعات  انواع  كافة  حصر 
النباتي ) وحصر كافة االشجار املثمرة وخاصة (النخيل ).

متابعة كافة الطلبات الواردة من خالل 72 ساعة الواردة الى ادارة الوفرة من طلبات -
– حصر  عقار  – حتديد  ادخال شريك   - تيار  ايصال  مباني-  ترخيص  تنازل-   )

زراعي ) . 
حتديد انواع االصابة احلشرية أو الفطرية أو العنكبوتية التي تصيب النباتات وخاصة -

املزارع املنتجة للخضروات . 
مراجعة كافة املزارع الغير مستغلة واملزارع املتجاوزة ضمن حدود احليازة اوخارج -

انواع  بعض  تستخدم  التي  املزارع  كافة  متابعة  جانب  الى  وانذارها  احليازة  حدود 
الزراعات املتطورة والتكنولوجيا الزراعية بالطرق احلديثة لبعض الزراعات . 

قسم املشتل الزراعي :
يعمل على انتاج النباتات املختلفة خالل العام وينتج املشتل سنويا 300000 ألف شتلة -

سواء بالبذور أو بالعقل ويتم توزيعها على املزارعني واملواطنني باسعار رمزية . 
يعمل قسم املشتل الزراعي على بعض انواع النباتات الفطرية والزينة لزيادة اعداد -
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االمهات الدخالها ضمن االنتاج النباتي وبعض االشجار املثمرة مثل احلمضيات بعد 
توفير بذور االصول العاملية ليتم التطعيم عليها ضمن البرنامج الزمني الالزم . 

قسم الوقاية واالرشاد : 
النخيل - سوسة  وخاصة  املزارع  تهاجم  التي  واملرضية  احلشرية  اآلفات  مكافحة 

احلمراء و متابعة حتركات اجلراد الصحراوي .
املناسبة - بالطرق  احلشائش  ومكافحة  والتسميد  الري  بعمليات  املزارعني  ارشاد 

وصرف املبيدات للمزارعني . 
قسم امليكنة الزراعية :

وفتح - الرياح  اثناء هبوب  املتراكمة  الرمال  وازالة  للحيازات  التسوية  باعمال  القيام 
طرق للحيازات ومتهيدها .

العمل على تقليب التربة للتجهيزات الزراعية خالل املوسم الزراعي بآليات خاصة .-
قانون - لتنفيذ  احليازات  وخارج  داخل  املخالفات  ازالة  في  باملساعدة  القسم  يقوم 

املخالفات للحيازات الزراعية بأنواعها املختلفة . 
ادارة البحوث واملشاتل الزراعية 

قسم بحوث وقاية النبات : 
من اهم اختصاصات وحدة النحل ازالة طرود النحل القزم بناء على البالغات من -

منازل املواطنني 
املشاركة باملعرض الدائم في مبنى الهيئة الرئيسي بالرابية 4/23/ 2017م.-
حضور الدورة التدريبية ( املعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) 2018/3/22م -

دورة   ) 2018/5/3م   -4/30 ) سلطنة عمان من  الزراعية اجليدة  املمارسات   ) و 
تدريبية لتربية نحل العسل ) 2018/3/25م . 

قسم بحوث البستة والزراعة احملمية : 
تقدمي دورات تثقيفية للمواطنني منها ( تربية وتنسيق النباتات الداخلية - طرق اكثار -

النباتات الداخلية –  تطعيم النباتات ) . 
عمل العديد من التقارير منها : ( زراعة الذرة الصفراء السكرية – زراعة البطاطس).-
عمل جتارب محمية بالزراعة بدون تربية حملصول الباذجنان ومحصول اخلس.-
حضور اجتماعات خاصة مبنظمة ايكاردا للمشاركة باجنازات دولة الكويت في مجال -

نقل تقنية الزراعة بدون تربة . 
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ادارة القسائم الزراعية : 
مراقبة احليازات الزراعية :

الكهرباء - لوزارة  موجهة  الزراعية  احليازات  لقسائم  خدمات  شهادات  اصدار  مت 
واملاء والقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات املدنية وكتب حتديد عقار للحيازات 
الزراعية موجه لوزارة العدل وعند جتديد العقود توجه كتب الدارة امالك الدولة 

وزارة املالية . 
اصدار بطاقات الرقم املوحد للحيازات الزراعية .-

مراقب الدعم النباتي : 
للقيمة - املسددة  الزراعية  للحيازات  املثمر  النخيل  ودعم  النباتي  الدعم  صرف 

االيجارية . 
وحدات - لتدعيم  واملاء  الكهرباء  لوزارة  موجهة  املنتجة  للحيازات  شهادات  اصدار 

الكهرباء .
اصدار شهادات حصر زراعي للجمعيات التعاونية ولالحتاد الكويتي للمزارعني . -

ادارة االرشاد الزراعي من اجنازاتها ما يلي : 
املواطنني واجلهات احلكومية جلميع محافظات - بلغت اجلوالت االرشادية حلدائق 

الكويت ( 443) . 
تنظيم (19) محاضرة تثقيفية في جميع املجاالت الزراعية املختلفة .-
الزيارات املدرسية للمعرض الدائم في الهيئة وزيارة احملميات واحملاضرات اخلارجية -

بلغت ( 42) .
تدريبية - دورة  وتنظيم  عقد  الزراعية  املجاالت  جميع  في  علمي  مقال   (87  ) عدد 

ملنتسبي جمعية املعلمني من 13-2017/2/15م .
املشاركة في املعرض املقام على هامش احتفالية اليوم العاملي للمياه 2017م متمثلة -

بوزارة الكهرباء واملاء حتت شعار ( مياه الصرف الصحي ) 2017/3/22م . 
الكويت - نفط  لشركة  التابعة  السنوية  احلدائق  ملسابقة  التحكيم  في  املشاركة 

2017/3/4م .
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اإلدارة العامة للجمارك
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 االدارة العامة للجمارك 
تهدف االدارة العامة للجمارك الى تطوير فاعلية وأداء العمل اجلمركي واخذ الرادة في 
حتويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي لتحقيق رغبة صاحب السمو امير البالد وذلك 

بتطوير وحتسني مواقع االدارة العامة للجمارك . 

أهم مشاريع التنمية االنشائية : 
مت التسليمتطوير وحتسني منفذ نويصيب 

مت التسليمانشاء رمبة  دورين في النويصيب 
جاري العملانشاء مبنى للسكن في النويصيب

جاري العملانشاء مبنى للخدمات في اجلمرك البري – الصليبية 
جاري متابعة املستنداتانشاء مبنى اداري للجمارك – الشعيبة 

مرحلة توقيع العقد انشاء مباني للجمارك- ميناء مبارك الكبير
مرحلة توقيع العقد انشاء مباني جمارك – امليناء البري بالشعيبة الغربية 

مرحلة الدراسة توسعة ميناء الشويخ – املوقع احلالي 
مرحلة الدراسة تطوير وحتسني منفذ العبدلي 

مرحلة الدراسة مباني جمارك مول 
مرحلة الدراسة تطوير وحتسني منفذ الساملي 

احصائية الضبطيات االمنية لعام 2017م :

اعداد الضبطياتاالدارات اجلمركيةاعداد الضبطياتاالدارات اجلمركية
1ادارة املوانئ اجلنوبية2ادارة املوانئ الشمالية
3ادارة الرقابة والتفتيش اجلمركي92ادارة اجلمرك اجلوي
132املجموع34ادارة اجلمرك البري

اعداد الضبطيات التجارية حسب الضبطية :
عدد الضبطیاتالنوع عدد الضبطیاتالنوع 

7حجز حتفظي 77حقوق ملكية فكرية 
4بضائع ممنوعة 67تهريب من دفع الضريبة 

2مواد مدعومة من الدولة 62اختالف املنشأ
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احصائية انواع وكمية املخدرات : 
الكمية بالكيلوجرامنوع املخدرالكمية بالكيلوجرامنوع املخدر
5,998شبو2,904حشيش 
2,305هيروين0,1افيون 
42,372مارجوانا0,01كوكايني

0,5مهلوسات43,805قات
1,61كيميكال

احصائية الضبطيات التجارية لعام 2017م :
عدد الضبطياتاالدارةعدد الضبطياتاالدارة

17ادارة املوانئ اجلنوبية 106ادارة املوانئ الشمالية 
9ادارة الرقابة والتفتيش اجلمركي10ادارة اجلمرك اجلوي 
197املجموع55ادارة اجلمرك البري 

التقرير االحصائي السنوي للبيانات اجلمركية منفذ النويصيب : 
20172018البيان

095منوذج متابعة خروج ارسالية 
436603تصفية فورية 

13797صادر 
6433554123استيراد
4156529162احصائي

62795754تصدير مؤقت 
التقرير االحصائي السنوي للبيانات اجلمركية منفذ الساملي :

20172018البيان
029منوذج متابعة خروج ارسالية

1081605تصفية فورية
122059683صادر

3101430716استيراد
971210335احصائي

12311135تصدير مؤقت
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جامعة الكويت



۳٦۰
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جامعة الكويت

حتت رعاية وحضور سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه -
اهلل ورعاه أقامت جامعة الكويت حفل أوائل اخلريجني املتفوقني (الدفعة السابعة 
واألربعون) للعام اجلامعي 2017/2016 وذلك على مسرح الشيخ عبد اهلل اجلابر 

الصباح في احلرم اجلامعي بالشويخ.

حتت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل -
أقامت جامعة الكويت احلفل السنوي املوحد للخريجني (الدفعة السابعة واألربعون) 
للعام اجلامعي 2017/2016 وذلك في االستاد الرياضي في احلرم اجلامعي بالشويخ.
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مركز التقنيات التربوية بكلية التربية دشن البوابة االلكترونية بالكلية, والتي تعتبر -
من املشاريع احليوية للمركز, ويتلخص هذا املشروع بتقدمي خدمات مميزة بأقل وقت 
وجهد ومال من خالل ربط جميع مراكز العمل واألقسام بكلية التربية الكترونياًـ في 

موقع واحد جلميع اخلدمات.
توقيع جامعة الكويت ممثلة مبركز التقييم والقياس اتفاقية لتنظيم اختبارات (االيلز) -

في اجلامعة بالتعاون مع املركز الرئيسي لشركة (ايي دي بي) في استراليا.
-Techno.) «إطالق كلية العلوم احلياتية فعاليات «األسبوع التكنولوجي الثاني

Week)، لتسليط الضوء على مواضيع هامة متعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

الطلبة - شؤون  عمادة  في  والفنية  الثقافية  األنشطة  بإدارة  ممثلة  الكويت  جامعة 
شاركت باملعرض الفني املشترك الثامن والعشرين الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من بني اجلهات املشاركة وهي ست جامعات إضافة إلى كليات 

ومعاهد الهيئة العامة.
إبرام جامعة الكويت واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ملذكرة تفاهم -

تهدف إلى تشجيع التعاون والدعم املستمر في املجاالت املشتركة بني الطرفني.
املعارض - قسم   – واإلعالم  العامة  العالقات  بإدارة  ممثلة  الكويت  جامعة  مشاركة 

رعاية  أقيم حتت  الذي   (EDUEX 2017) العالي  التعليم  واملؤمترات في معرض 
وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس في الفترة من 10-8

أبريل2017.
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جامعة الكويت أحيت يوم األرض بالعديد من الفعاليات التي تزامنت مع هذا اليوم -
عامليا للحفاظ على البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية وإعادة إحياء مفهوم إعادة 

التدوير.
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعالم باإلنابة الشيخ محمد -

العبد اهلل املبارك الصباح أقام قسم اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة الكويت (معرض 
اإلعالم اخلليجي).

كلية الطب نظمت (املؤمتر الدولي للتطورات في الطب النووي والتصوير اجلزيئي) -
لوزارة  النووي  الطب  أقسام  ومجلس  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  مع  بالتعاون 

الصحة.
افتتاح امللتقى األول لبرنامج رعاية املوهوبني بعنوان (قمتي في همتي) الذي نظمه -

مكتب العميد املساعد للشؤون الطالبية بكلية العلوم اإلدارية.
فوز مشروع إشارة املرور الذكية باملركز األول للطالبات ( مي املطيري- رؤيا اخلميس- -

أشواق العجمي- سارة العازمي) في مشاريع التخرج لطلبة قسم املعلومات في كلية 
علوم وهندسة احلاسوب).

توقيع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مع كلية العلوم االجتماعية بجامعة -
الكويت مذكرة تفاهم ملدة ثالث سنوات.

طلبة - مع  الصوابر»  ملجمع  الداخلي  «الترميم  ملشروع  معرضاًـ  العمارة  كلية  تنظيم 
استوديو التصميم املعماري الداخلي 2.
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منح «القمة العاملية ملجتمع املعلومات» جائزتها السنوية في مجال التعليم االلكتروني -
إلى أستاذ علم اللغة احلاسوبي بجامعة الكويت د. صالح الناجم.

قبول 7028 طالبا وطالبة موزعني على الفصلني األول والثاني, حيث مت قبول 6231-
الثاني  الدراسي  للفصل  و797 طالبا وطالبة  األول  الدراسي  للفصل  طالبا وطالبة 

.2018-2017
تنظيم كلية الهندسة والبترول ملعرض التصميم الهندسي الثاني والثالثني في الفصل -

الدراسي الصيفي والذي احتوى على 123 مشروعا قدمها 497 طالبا وطالبة, وبدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملشاريع التصميم الهندسي.

توقيع شركة ليماك لإلنشاءات, إحدى شركات املقاوالت الرائدة في العالم ملذكرة -
تفاهم مع كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت تهدف إلى توفير قنوات للتواصل 
وتعزيز التعاون بني الطرفني لتبادل اخلبرات في مجاالت الهندسة املختلفة وتطوير 

برامج تدريبية مشتركة لطلبة الكلية.

فعاليات - العماني  للمغامرات  التحدي  فريق  الكويت  دراجات جامعة  فريق  مشاركة 
كيلومتراًـ حتت شعار(عمان احملبة   130 الهوائية ملسافة  بالدراجات  وطنية  مغامرة 

والسالم) وذلك مبناسبة ذكرى يوم النهضة املباركة للسلطنة.
اإلعالمية - احلملة  فعاليات  في  الطبية)  (العيادات  والسالمة  األمن  إدارة  مشاركة 

التوعوية للحج للعام 2017 والتي اختتمت أخيراًـ برعاية وزير الصحة.
جامعة - مع  والطالبي  األكادميي  التبادل  حول  تفاهم  مذكرة  الكويت  جامعة  توقيع 
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ترنتي - إيرلندا, وذلك لتسهيل التعاون والتبادل األكادميي بني اجلامعتني.
إصدار رئيس قسم الطب النووي بكلية الطب األستاذ الدكتور عبد احلميد اجلزار -

مرجعا عامليا جديدا بعنوان «الطب النووي في أمراض العظام», وقد صدر الكتاب 
في طبعته الثانية عن دار النشر العاملية سبرجنر في 431 صفحة.

الكويتي من كلية اآلداب الذي قام - البحثي  العلمي  الفريق  مدير اجلامعة كرم وفد 
باكتشاف مخطوطات عربية نادرة في أديرة جبل آثوس املقدس باليونان, معربا عن 
تقديره للجهود التي بذلوها وما أجنزوه في مهمتهم العلمية املهمة. وتضمن الفريق 
الهادي  عبد  أ.د  العلمي)  الفريق  (رئيس  اإلسالمية  العربية  تاريخ احلضارة  أستاذ 
اليوناني  التاريخ  وأستاذ  املرزوقي  محمد  أ.د  اإلسالمي  التاريخ  وأستاذ  العجمي 

القدمي أ.د حسن بدوي وذلك بحضور رئيس قسم التاريخ أ.د عبداهلل الهاجري.
حرم - في  االجتماعية  العلوم  بكلية  واألنثروبولوجيا  اآلثار  ومختبر  متحف  احتفال 

الشويخ بيوم اآلثار العاملي, حيث أقام نشاطا تنافسيا بني طلبة اجلامعة من خالل 
حل لغز الشكل القدمي لقطعة فخار تعود الى العصر البرونزي قبل 4000 سنة.

عمادة كلية الهندسة والبترول وبالتعاون مع شركة ليماك التركية القابضة لإلنشاءات -
أقامت حفل تدشني «برنامج مهندسات الكويت» وذلك بحضور معالي وزيرة شئون 
األسرة والسياسات االجتماعية في جمهورية تركيا الدكتورة فاطمة بتول سايان كايا, 
القابضة  ليماك  إدارة  األنصاري, وعضو مجلس  أ.د حسني  الكويت  ومدير جامعة 

السيدة إيبرو أوزدمير.
فوز طلبة وباحثون كويتيون جامعيون بخمس جوائز من أصل تسع في املؤمتر العربي -

اخلامس لل(روبوت) الذي يشجع الباحثني على االبتكارات في مجال علوم االنسان 
اآللي (روبوت) وذلك في إمارة دبي باإلمارات العربية املتحدة.

الهيئة - مع  بالتعاون  تنزانيا  إلى جمهورية  إنسانية  علمية  رحلة  نظمت  العمارة  كلية 
اخليرية اإلسالمية العاملية والرحمة العاملية وسفارتنا لدى جمهورية تنزانيا بهدف 

تصميم مشروع في قرية ماكاروجنا الفقيرة بضواحي العاصمة دار السالم.
إدارة العالقات العامة واالعالم باجلامعة نظمت وبالتعاون مع مجلس مدينة اليرموك -

الصحية ندوة «مبادرة املدن الصحية الكويتية - ملاذا» مبشاركة نخبة من املختصني 
في هذا املجال.
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تقدم - والبترول,  الهندسة  كلية  مع  التفاقية  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  توقيع 
مبوجبها الشركة الرعاية والدعم لعدد من مشاريع التخرج اخلاصة بطلبة الكلية.

واملخاطر - التحديات  النفطية:  البلدان  «مستقبل  بعنوان  ندوة  عقد  األبحاث  قطاع 
والفرص», بالتعاون مع وحدة الطاقة مبركز التميز, وحاضر فيها محافظ منظمة 

أوبك واألمني العام للمجلس االقتصادي األعلى بالسعودية سابقاًـ د. ماجد املنيف.
حددت - العلمي  للتقدم  الكويت  ومؤسسة  العامة  الصحة  كلية  بني  مشتركة  ورشة 

أولويات وعوائق وحلول الصحة العامة في الكويت.
اللجنة - مع  وبالتعاون  املرأة  وأبحاث  دراسات  االجتماعية ممثلة مبركز  العلوم  كلية 

الوطنية العليا حلماية الطفل بوزارة الصحة أقامت امللتقى الثقافي الرابع «الطفولة 
واملرأة نحو فهم وعالج ووقاية».

مدينة صباح - زيارة مشروع  الكويت خدمة  بجامعة  اإلنشائي  البرنامج  في  انطلقت 
السالم اجلامعية وهي خدمة تتيح لكافة املواطنني الراغبني في التعرف على هذا 

املشروع الوطني فرصة زيارة مواقعه.
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
و التدريب
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

الفنية  العمل  قوة  توفير  اجلها و هي  انشئت من  التي  الى حتقيق رسالتها  الهيئة  تسعى 
الوطنية امللبية ملتطلبات التنمية االجتماعية و االقتصادية كما و نوعا و ذلك من خالل اتباع 
ساسية القبول املرنة و املتوازنة و اتاحة امكانية قبول جميع املتقدمني من الشباب الكويتي 
لاللتحاق مبختلف مسارات التعليم التطبيقي والتدريب من خالل تفعيل مختلف السياسات 
التعليمية و التدريبية التي تتبناها الهيئة وفقا للظروف العامة و الدور املجتمعي لها آخذة 
باالعتبار حتقيق التوجهات العامة خلطة التنمية و اهداف برنامج عمل احلكومة و مراعاة 
الطاقة االستيعابية ما امكن في توزيع املقبولني على الكليات و املعاهد و مراعاة املؤشرات 
العامة الحتياجات سوق العمل و ما يحمله من متغيرات حتكم احتياجات سوق العمل من 

خريجي كليات التطبيقي و املعاهد التدريبية .
صدر قانون انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 28 ديسمبر 1982 اال ان 
جذور التعليم التطبيقي في دولة الكويت متتد الى ابعد من ذلك التاريخ فقد ادركت الدولة 
التقدم  دفع عجلة  اهميته في  و  نهضتها  و  املجتمعات  بناء  في  التعليم  من  النوع  دور هذا 
والرقي في البالد فبادرت الى بناء االنسان الكويتي و صقل مهاراته في معاهد العلم املتنوعة 
في كافة املجاالت و على مختلف املستويات و قد حاز التعليم التطبيقي على قيادات الدولة 

و متت ترجمة ذلك بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
أهم إجنازات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب خالل السنة املالية 2017/ 2018م : 

املؤمتر «الوطني لتطوير التعليم» برعاية و حضور معالي وزير التربية و وزير التعليم -
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العالي السابق د.محمد الفارس بالتعاون مع جامعة الكويت و البنك الدولي (أبريل 
.(2017

مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب في املعرض الدولي للتعليم العالي -
وزير  برعاية و حضور معالي  و اإلعالم  العامة  العالقات  ممثلة مبكتب  EDUEX

التربية و وزير التعليم العالي السابق د.محمد الفارس  (8-10 أبريل 2017).

الدولي - دبي  معرض  في  التدريب  و  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  مشاركة 
لإلجنازات احلكومية برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (2-4 أبريل 2017).

توقيع عقد تنفيذ مشروع معهد تدريب الكهرباء و املاء في الشويخ متاشياًـ مع -
اخلطة التنموية اإلنشائية للهيئة و سعياًـ لزيارة السعة املكانية (أبريل 2017).



۳۷۱

حفل تكرمي خريجي كليات الهيئة املوحد برعاية معالي رئيس مجلس األمة املوقر -
السيد مرزوق الغامن (أبريل 2017).

ملتقى (الهوية الكويتية إلى أين ??) برعاية و حضور وزير الدولة لشئون مجلس -
الوزراء السابق الشيخ محمد العبداهلل الصباح (أبريل 2017).

توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و وزارة الشئون و احتاد -
اجلمعيات التعاونية لتعيني الباحثني عن عمل في اجلمعيات التعاونية (أبريل 2017).

املساعد - العام  األمني  بحضور  التمريض  معهد  في  املتفوقني  الطالب  تكرمي  حفل 
اخلضير  عدنان  السفير  سعادة  العربية  الدول  بجامعة  املالية  و  االدارية  للشئون 

(أبريل2017).
تنظيم و إقامة احللقة النقاشية عن مخرجات كليات و معاهد الهيئة في القطاعني -

احلكومي واخلاص من قبل مكتب العالقات العامة و االعالم في الهيئة برعاية معالي 
وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.محمد الفارس (أبريل 2017).

حفل تكرمي متفوقي معاهد التدريب و الدورات اخلاصة برعاية و حضور سمو الشيخ -
ناصر احملمد الصباح (أبريل 2017).

حفل تكرمي الطلبة املتفوقني من كليات و معاهد الهيئة برعاية و حضور معالي الشيخ -
د.محمد الصباح (مايو 2017).

التعاون - دعم  و  تطوير  و  لتعزيز  الوطنية  البترول  شركة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
االكادميي والبحثي و العلمي و التدريبي املشترك (مايو 2017).
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للحكومة - العربي  املنتدى  في  التدريب  و  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  مشاركة 
االلكترونية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ممثلة باملتحدث الرسمي للهيئة 

و مدير مكتب العالقات العامة واالعالم أ.فاطمة العازمي (25/23 أبريل 2017).
توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الكويت الوطني للنهوض مبستوى الطالب واعدادهم -

علميا وثقافيا واجتماعيا (مايو 2017)

امللتقى الشبابي األول برعاية معالي وزير التجارة و الصناعة السيد خالد الروضان -
(مايو 2017).

العاصمة - في  عقد  الذي  التاسع  اخلليجي  الهندسي  املؤمتر  في  الهيئة  مشاركة 
البحرينية املنامة (7-11 مايو 2017).
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-ATD 2017 مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب في املؤمتر العاملي
(مايو2017).

-ISO 9001:2015 حصول املعهد العالي لالتصاالت و املالحة على شهادة اجلودة
(يونيو 2017).

إفتتاح مبنى مطبعة الهيئة اجلديد مبنطقة حولي ( يوليو 2017) .-
و - الصغيرة  املشروعات  تنمية  و  لرعاية  الوطني  الصندوق  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

املتوسطة لتوطيد أواصر التعاون املشترك بني اجلانبني (سبتمبر 2017).
مشاركة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب في مسابقة -

املهارات العاملية في عاصمة دولة االمارات العربية املتحدة أبوظبي (أكتوبر 2017).
و - التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  قبل  الثقافي من  األسبوع  فعالية  إقامة  و  تنظيم 

التدريب ممثلة باملعهد العالي للطاقة (نوفمبر 2017).
مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب في فعالية الدورة الثالثة ملؤمتر -

القيادة الطالبية جلامعات و مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر (ديسمبر 2017).
حفل تكرمي خريجي كلية التمريض (ديسمبر 2017).-
حفل تخريج الدفعة األولى من برنامج مفتش أمن املطار (ديسمبر 2017).-
إقامة مهرجان الطلبة للتصوير واألفالم القصيرة (ديسمبر 2017).-
السابق - املاء  و  الكهرباء  وزير  معالي  برعاية  املاء  و  للكهرباء  األول  الترشيد  ملتقى 

م.بخيت الرشيدي (ديسمبر 2017)
11 فبراير 2018).- – تنظيم أسبوع التدريب املتميز السنوي التطوعي الرابع( 4
زيارة وزارة الزراعة السعودية الى مشاتل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب -

لالستفادة من خبراتها بهذا املجال (يناير 2018).
(مارس - الكويت»  في  نع  «صُـ الثاني  الكويتية  الصناعة  معرض  في  الهيئة  مشاركة 

.(2018
إقامة و تنظيم بطولة دوري مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت للعام الدراسي -

2018/2017 لكرة القدم - بنني (فبراير 2018).
حفل تكرمي املتفوقني برعاية الشيخ محمد صباح السالم الصباح (مايو 2018)-
احلفل املوحد خلريجي التطبيقي حتت رعاية و حضور رئيس مجلس األمة مرزوق -

الغامن (أبريل 2018).
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زيارة شركة ايكويت للبتروكيماويات للمعهد العالي للطاقة لتفعيل بروتوكول التعاون -
بني اجلهتني (مارس 2018).

املشاركة في معرض دبي الدولي لالجنازات احلكومية ( أبريل 2018).-
حفل معهد التمريض لتكرمي طلبته املتفوقني (مارس 2018).-
حفل تكرمي خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب املتفوقني حتت رعاية -

والتطبيقي  الدولة  رجال  وكبار  العهد  ولي  سمو  بحضور  املفدى  البالد  أمير  سمو 
(مارس 2018)

حفل تكرمي خريجي قطاع التدريب حتت رعاية و حضور الشيخ ناصر احملمد الصباح -
(أبريل 2018).

-(social media) االجتماعي  التواصل  وسائل  من خالل  اجلمهور  مع  التواصل 
داخل و خارج الهيئة و داخل و خارج الكويت و هي : 

 Twitter: (prmo_paaet)-Instagram(prmo_paaet)
 Email: (media_paaet@paaet.edu.kw)
 YouTube: (media_paaet@paaet.edu.kw) 
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المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب
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المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

أوال: املهرجانات
مهرجان القرين الثقافي (24) في الفترة من 10-29 يناير2018:-
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مهرجان املوسيقى الدولي (20) / 1-6 مايو 2017-
املهرجان العربي ملسرح الطفل (5)/ 13-20 مايو 2017-
مهرجان صيفي ثقافي (12) / 10-29 يوليو 2017-
املهرجان الثقافي لألطفال والناشئة (19) / 30 يوليو - 13 أغسطس 2017-
مهرجان ليالي مسرحية كوميدية / 11-19 سبتمبر2017-
مهرجان الكويت املسرحي (18)/ 12-22 ديسمبر 2017-
مهرجان أجيال املستقبل (29)/ 15-23 مارس2017-
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ثانيا: معرض الكويت الدولي الثاني واألربعون للكتاب 15-25 نوفمبر2017

معرض الكويت للكتاب 42

بيانات الدول ودور النشر املشاركة

دور النشر الدول املشاركة
العربية

دور النشر 
األجنبية

دور نشر دور نشر أهليةأجنبيةعربية
رسمية

منظمات عربية 
44141ودولية

1713431536
ثالثا: األنشطة والفعاليات:

< مهرجان املسرح العربي للطفل 

العدد نوع النشاط م
37 أنشطة وأمسيات موسيقية داخلية 1
32 ندوات 2
77 محاضرات داخلية 3
2 محاضرات خارجية 4
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101 دورات وورش عمل تدريبية فنية/أدبية/تراثية 5
17 معارض آثار وتراث 6
7 معارض كتب داخلية 7
10 معارض كتب خارجية 8
70 عروض فنية داخلية 9
11 عروض فنية خارجية 10
51 عروض مسرحية داخلية 11
1 عروض مسرحية خارجية 12
7 مهرجانات داخلية 13
2 مهرجانات خارجية 14
49 معارض فنية داخلية 15
4 معارض فنية خارجية 16
35 ملتقيات ولقاءات أدبية وثقافية 17
32 عروض أفالم سينمائية وثائقية وأمسيات وليالي سينمائية داخلية 18
18 حلقات نقاشية وحوارية 19
16 أمسيات غنائية داخلية 20
6 أمسيات شعرية داخلية 21
2 أمسيات أدبية داخلية 22
6 أيام وأسابيع ثقافية داخلية 23
5 أيام وأسابيع ثقافية خارجية 24
9 اتفاقيات 25
4 يوم عاملي (ثقافي/فني/آثاروتراث) 26
1 منتديات خارجية 27
3 جوائز تقديرية 28
2 ليالي سينمائية خارجية 29
9 أوبريتات وحفالت غنائية 30
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11 جوائز تشجيعية 31
2 منارات ثقافية كويتية 32
5 حفل تكرمي 33
20 احتفالية 34
17 تنقيب وترميم املناطق األثرية 35
6 إصدارات خاصة (غير دورية) 36
34 إصدارات خاصة (دورية) 37
102 أنشطة الطفل (أوبريت - مسرحيات-ورش-معارض فنية-برامج ودورات تدريبية) 38
1 حفل اخلتام للطفل والناشئة 39
24 قراءة وكتابة القصة 40
7 مؤمترات داخلية 41
1 مؤمترات خارجية 42

رابعا: أيام وأسابيع ثقافية:

يحرص املجلس على تفعيل االتفاقيات الثقافية بني الدول وذلك بالتواجد في اخلارج -
أو باستضافة تلك الدول محليا لعرض انتاجها الثقافي 
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التاريخ فعاليات داخلية م
6نوفمبر2017 األسبوع الثقافي الفلسطيني 1
11نوفمبر2017 األسبوع الثقافي اإليطالي 2
27نوفمبر2017 األسبوع الثقافي اللبناني 3
17ديسمبر2017 األسبوع الثقافي األوزباكستاني 4

التاريخ فعاليات خارجية م
4-6سبتمبر2017 أيام ثقافية كويتية في كندا 1

أيام ثقافية كويتية في أوكرانيا 2
22-27نوفمبر2017 أيام ثقافية كويتية في فرانكفورت 3
22-25فبراير2017 أيام ثقافية كويتية في بومباي 4
12-15مارس2015 أيام ثقافية كويتية في بروناي 5

خامسا: االتفاقيات الثقافية:

< مهرجان صيفي ثقافي 
الثقافية - العالقات  توثيق  على  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يحرص 

والتدريبية والتراثية مع العديد من األطراف اخلارجية والداخلية وهي كما يلي:
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التاريخ نوع االتفاقية م

2017/3/19 اتفاق ثقافي مع مالطا 1
2017/4/16 برنامج تنفيذي مع البحرين 2

2017/5/24 مذكرة تفاهم مع كلية العلوم االجتماعية 3

2018/2/15 مذكرة تفاهم بني املكتبة الوطنية ومكتبة مجلس األمة 4
2018/3/13 اتفاق ثقافي مع تركمستان 5

سادسا: أنشطة دار اآلثار اإلسالمية:
العدد اسم النشاط م

43 احملاضرات واحلوارات الثقافية 1
30 برامج وورش األطفال 2
22 نادي القراءة والكتابة لألطفال 3
6 برامج (لنجعلها خضراء) األطفال 4
17 برنامج الثقافة العاملية 5
13 برنامج الشباب 6
34 أفالم 7
65 أمسيات موسيقية 8
4 مسرحيات 9
7 دورة تاريخ الكويت 10
10 يوم عائلي 11
5 املعارض 12



۳۸۳

سابعا : فرق التنقيب األثرية 2018-2017 :

املوقع الفترة الزمنية اسم البعثة م
TELL F3 جزيرة فيلكا 15أكتوبر -1ديسمبر2017 الدمناركية 1

جزيرة فيلكا –القصور-
القلعة الهلينستية 20أكتوبر -3ديسمبر2017 الفرنسية 2

جزيرة فيلكا-موقع سعيدة 10-31ديسمبر2017 احلفرية اخلليجية املشتركة 3
SBH38  الصبية 2أكتوبر-18ديسمبر البولندية 4

تل بهيته الفترة األولى 1أكتوبر 14نوفمبر2017
الفترة الثانية 5مارس - 22إبريل2018

الفريق الكويتي
5

جزيرة فيلكا - القرينية 8يناير-24فبراير2018 اإليطالية 6
جنوب شرق جزيرة فيلكا 11يناير-17مايو2018 الفريق الكويتي 7

جزيرة فيلكا 5مارس-20ابريل2018 اجلورجية 8
جزيرة فيلكا - خرائب دشت 16مارس-27ابريل2018 البولندية 9

ثامنا: إصدارات املجلس الوطني:

عدد اإلصدارات عنوان السلسلة

12 عالم املعرفة(شهرية)

4 عالم الفكر(فصلية)

4 جريدة الفنون(فصلية )

6 إبداعات عاملية

6 املسرح العاملي

6 مجلس الثقافة العاملية (كل شهرين)
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي



۳۸٦



۳۸۷

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

< معهد دسمان للسكري 
2017 عام  في  لها  التابعة  العلمية  ومراكزها  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حققت 

عددا كبيرا من اإلجنازات نوضح لكم أهمها:
استهلت املؤسسة عام 2017 بالكشف عن استراتيجيتها اجلديدة 2017-2021 أمام -

اجلهات املعنية ذات الصلة على مدار ثماني جلسات تضمنت حلقات نقاش متخصصة 
اجلهات  من   200 من  أكثر  مع  وتفاعلية  حوارية  نقاشات  اجللسات  هذه  وشهدت 
ذات العالقة في مختلف القطاعات, مبا في ذلك القطاع اخلاص واملجتمع العلمي 
واملنظمات غير احلكومية واستمرت املؤسسة في أداء دور ريادي ومحفز في دعم 
اجلهود الوطنية لتحويل االقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على 
املعرفة, وذلك لضمان توافق أهداف املؤسسة واختصاصاتها مع األهداف الوطنية 
الطموحة التي تتوخاها البالد وفق رؤية (كويت جديدة 2035) وكذلك أهداف خطة 
التنمية اخلمسية  وأسفر تعاونها املثمر والوثيق مع املؤسسات احلكومية, مثل املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية, عن إطالق العديد من املبادرات التي تركز على تعزيز بيئة 

االبتكار في البالد وحتفيزها, ال سيما فيما يتعلق بتغيير السياسات العلمية.
واصلت املؤسسة دعم مقترحات مشروعات البحوث التي تركز على معاجلة حتديات -

التنمية في املجاالت ذات األولوية الوطنية كالطاقة وامليـاه و البيئـة والصحة ومولت 
ا وبلغ  ا جديدًـ ا بحثيّـًـا في عام 2017, كان من بينها 66 مشروعًـ املؤسسة 244 مقترحًـ
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إجمالي حجم التمويل املقدم للمقترحات البحثية اجلديدة في هذا العام 2,3 مليون 
دينار كويتي. وركزت املؤسسة على حتسني جودة األبحاث التي متولها, إضافة إلى 
تعزيز  إلى  وسعت  الوطنية  األولوية  ذات  املجاالت  في  لة  املموَّـ البعثات  عدد  زيادة 
وزيادة عدد  املنشورات  التي متولها عبر حتسني جودة  البحوث  من  املرجو  التأثير 
طلبات براءات االختراع املقدمة, فنشرت 26 مخطوطة علمية, وقدمت براءة اختراع 
ملواصلة  العليا  الدراسات  طلبة  من   12 إلى  ماليا  دعما  املؤسسة  وقدمت  واحدة 
الدراسية  واحللقات  املؤمترات  من  كبيرا  عددا  دعمت  كما  وأبحاثهم,  دراستهم 
الوطنيــة واإلقليمية والعاملية التي تعد منصة مهمة ملناقشة التحديات الوطنية امللحة 
واستفاد 104 من الباحثني والطالب من فرص التمويل املختلفة التي تقدم في إطار 
األكادميية  الدراسية  املنح  بني  تراوحت  والتي  املؤسسة,  مع  الدولي  التعاون  برامج 
وبرامج الزيارات البحثية والزماالت البحثية وبدالت التنقل وجوائز األوراق البحثية.

الرقمية - إصداراتها  نشر  املؤسسة  واصلت  العلمية:  الثقافة  نشر  برامج  مجال  في 
لإلصدارات  القراءات  عدد  وشهد  كتاب  ألف   22 من  أكثر  فوزعت  واملطبوعة 
 - األشيـاء)  تعمل  (كيف   - (العلوم)  مجالت  وهي  املؤسسة,  ملجالت  اإللكترونية 

(التقدم العلمي) زيادة الفتة.

في مجال برامج الشركات و االبتكار: نظمت املؤسسة نحو 40 فعالية, ما بني ندوة -
وورشة عمل ودراسة ومؤمتر على مستوى الكويت, لصالح القطاع اخلاص, إضافة 
بالتعـــاون  نظم  الذي  االبتكار)  (حتدي  التدريبي  البرنامج  من  الثالثة  النسخة  إلى 
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كويتية  شركات   10 من  مشاركاًـ   33 نحو  وحضره  بلندن,  للفنون  امللكية  الكلية  مع 
لتطوير حلول مبتكرة لتحسني بيئة العمل في تلك الشركات وواصلت املؤسسة دعم 
مبادرات البحث والتطوير في شركات القطاع اخلاص عبر دعم عدد من املشاريع 
التي تستهدف تطوير منتجات وخدمات شركات عدة من مختلف القطاعات ومولت 
في شركات  العاملني  من  3500 شخص  نحو  فيها  تدريبية شارك  برامج  املؤسسة 

القطاع اخلاص املساهمة. 
KFAS), التي استضافت من خاللها - Links) أطلقت املؤسسة سلسلة محاضرات

مجموعة متميزة من العلماء والباحثني من الكويت وخارجها إللقاء أربع محاضرات 
والتكنولوجيا  العلوم  دور  أهمية  بشأن  الكويتي  املجتمع  في  الوعي  تعزيز  تستهدف 
واالبتكار, وأسهمت هذه املبادرة في إنشاء منصة فعالة لتبادل املعرفة وتشجيع تنمية 
رأس املال البشري, وهو عامل ضروري في تطوير الكفاءات البشرية الالزمة للدفع 

في اجتاه بناء اقتصاد قائم على املعرفة.
استضافت املؤسسة, بالتعاون مع اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم, مؤمتر (القيادات -

عاملة   200 من  أكثر  حضرته  الذي  والهندسة),  والتكنولوجيا  العلوم  في  النسائية 
ا باهرا, وتضمن  ومهندسة من 25 دولة من جميع أنحاء العالم وحقق املؤمتر جناحًـ
عددا كبيرا من اجللسات التي حفلت بنقاشات مهمة وقيمة حول تعزيز دور املرأة في 

العلوم على املستويني اإلقليمي والعاملي.

الرائدة, - والبحثية  العلمية  اإلجنازات  بأصحاب  لالحتفاء  السنوي  تقليدها  وضمن 
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وحتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح, رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة, نظمت املؤسسة حفلها السنوي لتكرمي الفائزين باجلوائز التي 
تقدمها سنويا, وهي (جائزة الكويت) - (جائزة اإلنتاج العلمي) - (جائزة السميط 
للتنمية األفريقية) وفاز بجائزة الكويت ستة علماء عرب, في حني فاز بجائزة  اإلنتاج 
املنتدى  األفريقية  للتنمية  السميط  بجائزة  وفاز  كويتيني,  باحثني  خمسة  العلمي 
األفريقي لتعليم النساء (FAWE) في نيروبي بكينيا, الذي يعد منظمة غير حكومية 
تعمل في 33 دولة أفريقية لتعزيز فرص التعليم للفتيات والنساء في منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى.
املراكز والشركات التابعة للمؤسسة

      
حققت املراكز العلمية التابعة للمؤسسة عددا كبيرا من اإلجنازات خالل عام 2017, 

كان أهمها:
عدد - وبلغ  حكومية,  مدرسة  و213  خاصة  مدرسة   232 املركز  زار  العلمي:  املركز 

أكثر  شاهد  في حني  ألف شخص,   344 البحرية)  احلياة  (حوض  األكواريوم  زوار 
من 106000 زائر األفالم العلمية التي عرضت في مسرح آي ماكس بتقنية الليزر, 
وواصلت قاعة االستكشاف تقدمي أكثر من 50 عرضا تفاعليا ومشوقا, جذبت ما 

يزيد على 108 آالف زائر.
الطبية - للتخصصات  الكويت  معهد  قبل  من  املعهد  اعتمد  للسكري:  دسمان  معهد 

61 املعهد  املستمر. وأجنز  املهني  التعليم  توفير فرص تطوير  تعمل على  كمؤسسة 
ا وندوة ومحاضرة , وعقد 400 دورة تدريبية  بحثًـا في ذلك العام, ونظم 50 مؤمترًـ
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1200 طالب وبدأ املعهد في إيجاد  أكثر من  وفصل دراسي وورشة عمل حضرها 
تسجيل  عبر  إيرادات  حتقيق  ذلك  في  مبا  ماليا,  أنشطته  لتغطية  متويلية  بدائل 
املرضى في برنامج عافية للتأمني الصحي, وهو ما ساعده على جمع إيرادات تزيد 

على 200 ألف دينار كويتي.
مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع: حقق املركز أحد أهم إجنازاته بافتتاح أكادميية -

املوهبة للمدارس املتوسطة والثانوية للبنني, بالتعاون مع وزارة التربية وإضافة إلى 
األكادميية اجلديدة, التي تتكون من 10 فصول تضم 137 طالبا موهوبا, ارتفع عدد 
الفصول املتاحة للطالبات املوهوبات في مدارس البنات في عام 2017 إلى 12 فصالًـ 
تضم 162 من املوهوبات وأقام املركز شراكة مع شركة سيمنس في عام 2017 بهدف 
النهوض بالتكنولوجيا الصناعية في الكويت ولتعزيز األهداف االستراتيجية للمركز, 
ال سيما فيما يتعلق بنشر ثقافة اإلبداع في القطاعني الصناعي والتكنولوجي. وشارك 
نحو 890 طالبا وطالبة في مختبرات (فاب الب) لتعلم العلوم وتنمية مهاراتهم الفنية 
لـ 800 معلم للمشاركة في البرامج التدريبية في  وأتاحت هذه املختبرات الفرصة 
مجاالت الرياضيات ومنحت للمرة األولى براءة اختراع إلحدى اجلهات املتعاونة مع 
املركز, وهي شركة ايكويت للبتروكيماويات, الختراعها أداة صناعية جديدة (داعم 
األجهزة املضادة للسحب بواسطة العصف املائي) وسجل املركز 32 براءة اختراع, 
جتاريا  واملنافسة  البقاء  مقومات  لها  ملنتجات  نواة  باعتبارها  اختراعا   52 وقيم 
ا أوليا بالتعاون مع شركات دولية مختلفة واجلهات  وتسويقيا, وطور وصنع 24 منوذجًـ

ذات الصلة في املركز.
مركز جابر األحمد للطب النووي والتصوير اجلزيئي: زار أكثر من 700 مريض املركز -

للتخصصات  الكويت  معهد  باعتماد  املركز  وحظي  املميزة  خدماته  من  لالستفادة 
الطبية باعتباره مركزا تدريبيا متخصصا ميكنه تقدمي التدريب والبرامج التعليمية 
ملوظفي املعهد ونظم املركز دورات تدريبية في مجال احلماية من اإلشعاع, إضافة 
إلى ورش عمل نظرية وعملية لكلية الدراسات التكنولوجية ووقع املركز مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اتفاقية لتعزيز التعاون مع قسم التطوير والتدريب في الوكالة, 
النظائر  إنتاج  على  وقدراته  السريرية  اإلشعاعية  املركز  بخدمات  االرتقاء  بهدف 

املشعة وحتسني معايير جودة اإلنتاج.
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أكادميية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : بدأت األكادميية التخطيط إلطالق أول -
دورة للتعليم العالي عبر اإلنترنت في عام 2018, إضافة إلى أول برنامج تطوير مهني 
خاص بها , مبا يضمن تقدمي جتربة شاملة وذاتية التعلم لكل متعلم راغب في تلك 

البرامج داخل الكويت وخارجها . 
 شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع: وزعت ونشرت نحو 22 ألف كتابا علميا لشتى -

شرائح املجتمع من خالل معارضها املتنوعة, وبلغ إجمالي زوار بوابة (التقدم العلمي) 
وزاد عدد  ألف,   200 نحو  العربي  الوطن  في  العلمية  البوابات  أولى  من  تعد  التي 

متابعي صفحة الشركة على موقع (فيسبوك) ليبلغ نحو مليون متصفح.
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معهد الكويت لألبحاث العلمية
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

منطقة  في  التطبيقي  العلمي  البحث  مراكز  كأول  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  أنشئ 
اخلليج, في عام 1967 ليمثل رصيدا للتقدم العلمي للكويت وملنطقة اخلليج واملنطقة العربية 
وفي عام 1981 صدر املرسوم األميري بقانون رقم 28 بشأن اعالن معهد الكويت لألبحاث 
العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ويشرف عليها وزير يختاره مجلس 

الوزراء.
 أوال: اإلجنازات البحثية و التكنولوجية:

ضوء  في  الثالثة  التشغيلية  خطته   ,  2018 / 2017 املالية  السنة  خالل  املعهد,  أجنز 
منها  بحثيا  مشروعا   166 وتضمنت   2020/2015 لألبحاث  الثامنة  االستراتيجية  اخلطة 
لصالح مؤسسات  بلغت  64٫5% وهي مشاريع مهمة جترى  بنسبة  تعاقديا  107 مشروعا 
وقد  وقدراته  املعهد  إمكانات  عالية في  ثقة  يعكس  وهيئات حكومية وشركات خاصة مما 
متكن الباحثون في املعهد من إجناز 49 مشروعا بحثيا, منها 31 مشروعا تعاقديا, قدمت 
نتائجها لصالح اجلهات املستفيدة, ويتواصل العمل إلجناز 76 مشروعا بحثيا بالتعاون مع 

اجلهات املستفيدة.
وقد حتققت هذه اإلجنازات من خالل املراكز البحثية التالية:

مركزأبحاث البترول: عمل املركزعلى تنفيذ (34 ) مشروعا بحثيا منها (12) مشروع -
تعاقدي, ومت إجناز (8) مشاريع منها.

مشروع -  (11) منها  بحثيا  مشروعا   (19) في  الباحثون  باشر  املياه:  أبحاث  مركز 
تعاقدي, ومت اجناز ( 4) مشاريع منها.

مركز أبحاث الطاقة والبناء: تضمنت خطة املركز للعام احلالي (27) مشروعا بحثيا -
منها ( 17) مشروع تعاقدي, ومت االنتهاء من (11) مشروع.
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مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية: عمل املركز على تنفيذ ( 75 ) مشروعا بحثيا -
منها ( 58) مشروع تعاقدي, مت االنتهاء من (19) مشروع.

قطاع العلوم والتكنولوجيا :عمل القطاع ممثال في إدارة االقتصاد التقني على تنفيذ -
(11) مشروعا بحثيا منها (6) مشاريع تعاقدية , مت إجناز (7) من مجمل املشاريع.

لهذه - خاصا  برنامجا  للمعهد  العليا  اإلدارة  وضعت  احلكومية:  املبادرات  برنامج 
إنشائية  5 مشاريع  على  نهائيا  املوافقة  الكويتية ومتت  للحكومة  وقدمته  املبادرات 
لرفع مستوى  إلى تطوير مشروعني  التحتية, إضافة  وبنيته  املعهد  لتحديث مرافق 
أداء املعهد وحتقيق الهدف املنشود من إنشاء مراكز بحثية متميزة في مجاالت ذات 

أولوية للتنمية الوطنية.
ثانيا: االستشارات العلمية و اخلدمات الفنية:

قدم املعهد (51) خدمة فنية واستشارية في العديد من املجاالت والتي شملت الطاقة -
والبترول ومواد البناء والتحول التجاري واالقتصادي وغيرها.

ثالثا: النشر العلمي:
بلغ هذا العام ( 277 ) منشورا علميا منها (78 ) ورقة علمية نشرت في مجالت -

علمية محكمة, باإلضافة إلى ( 103 ) ورقة علمية قدمت خالل اللقاءات العلمية 
واملؤمترات العاملية, كما مت إ صدار ( 96 ) تقريرا علميا عن نشاطاته البحثية.

حصل املعهد على عدد 8 براءات اختراع مسجلة وعدد 5 براءات حتت الفحص في -
. (USPTO) مكتب براءات االختراع واملاركات املسجلة األمريكي

اإلصدارات العلمية اإلعالمية الدورية:
مجلة «علوم وتكنولوجيا » تسهم في رفع الوعي العلمي للمجتمع.-
التقرير السنوي يتضمن إجنازات املعهد البحثية والتقنية واملساندة.-
إصدارات مطبوعة متنوعة يتم إصدار كتب وكتيبات وبروشورات للتوعية العلمية.-

رابعا: التعاون العلمي:
التوقيع مع العديد من اجلهات البحثية العاملية لتطوير برامج ومشاريع البحث - مت 

العلمي في املعهد.
مت استقبال العديد من الوفود احمللية والدولية الستعراض مجاالت التعاون والتنسيق -

مت  فمثال  املختلفة,  القطاعات  إلى  التكنولوجيا  ونقل  العلمي  البحث  دور  لتفعيل 
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استقبال عدد ( 99) مدرسة من وزارة التربية , وعدد ( 15) وفود رسمية.
 كما شارك املعهد, ممثال باملراكز البحثية والعاملني في شتى القطاعات في املعهد -

عدد(48) من املؤمترات والندوات احمللية والدولية.
مجال - في  ولألفراد  املختلفة  الدولة  جلهات  علمية  حتليلية  خدمات  املعهد  ويقدم 

التحليل الكيميائي والبيولوجي والفيزيائي.
خامسا: اجلوائز العلمية:

العلمي - ومستواه  ملكانته  التقدير  يعكس  علمية مما  جوائز  عدة  على  املعهد  حصل 
الرائد على كافة األصعدة, كما حصل باحثي املعهد على عدد(9) جوائز علمية تبني 
متيز باحثيه كما وقع املعهد (21) مذكرة واتفاقية تفاهم مع مؤسسات اقليمية ودولية 
من أجل تعزيز التعاون الدولي للمعهد, واحلصول على خبرات أجنبية ترقى بالبحث 

العلمي للمعهد.
سادسا: نقل التكنولوجيا:

(8) مشاريع صناعية - على متويل  والتنمية  للتخطيط  األعلى  املجلس  موافقة  متت 
العامة  للهيئة  التابع  األوفست  برنامج  ضمن  وذلك  املعهد,  ابتكارات  على  مبنية 

KDIPA لتشجيع االستثمار املباشر
كما مت توقيع عقد استشاري مع الصندوق الوطني لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة -

لتفعيل نقل تكنولوجيا املعهد إلى املستثمر في العديد من مجاالت الزراعة والصناعة 
الصغيرة. 

سابعا: تنمية املوارد البشرية :
- (12) دكتوراه,   (5) العلمية  دراستهم  كوادراملعهد  من   (19) أنهى  البعثات:  برامج 

ماجستير, (2) بكالوريوس ويوجد حاليا (51) مبتعثا (34) لدرجة الدكتوراه, (15) 
للماجستير و (2) للبكالوريوس.

برنامج التدريب اخلارجي: شمل البرنامج إيفاد ( 62 ) متدربا جميعهم من الكوادر -
الوطنية لبرامج تدريبية تخصصية خارج الكويت.

 برامج التدريب الداخلية: مت تصميم وتنفيذ (89) دورة تدريبية داخلية, استفاد منها -
(1042) من موظفي املعهد و(120) من العاملني في املؤسسات الوطنية احمللية ومن 

جهات إقليمية أخرى.
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برامج التدريب أثناء العمل: شارك فيها (448) متدربا, إضافة إلى (47) متدربا من -
خارج املعهد.

برنامج التدريب الطالبي: شارك طلبة وطالبات من مدارس الكويت واجلامعة في -
برامج تدريبية طالبية مت تنفيذها في املعهد كالتالي (الدورة الصيفية لطالب املرحلة 
الثانوية (124) طالبا وطالبة واجلامعية (52) طالبا وطالبة, برنامج التدريب الربيعي 
لطالب الصفني الثامن والتاسع (40) طالبا وطالبة باإلضافة إلى (15) متدربا من 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة والتي تسهم جميعها في توجيه الشباب للبحث العلمي 

وفي نشر الوعي العلمي لدى اجليل الناشئ).
ثامنا: نشر الوعي والتسويق:

تنفيذ عدد (50) ملتقى ومنتدى في املعهد للمراكز البحثية والقطاعات املساندة.-
مشاركة (114) باحث ومهني في منتدى وورشة عمل في الكويت وخارجها.-
ظهور إعالمي بالصحف لفعاليات واجنازات املراكز والقطاعات.- ( 701 )
 ( 52 ) لقاء بالصحف للعاملني باملعهد.-
 ( 30 ) لقاء إذاعي للعاملني باملعهد.-
لقاء تلفزيوني للعاملني باملعهد.-  (130 )
احتفالية املعهد بالعيد الوطني لدولة الكويت.-
معرض املراكز البحثية وقطاع العلوم والتكنولوجيا في مجمع األفنيوز.-

    
< محطة األبحاث واالبتكار- كبد
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< محطة الشقايا للطاقات املتجددة

   
< برنامج الزراعة البحرية و الثروة السمكية

   
< مصنع إنتاج مياه كاظمة
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ديوان المحاسبة
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ديوان المحاسبة

 < تسليم التقرير السنوي لصاحب السمو الشيخ صباح االحمد الصباح 

مع  تتالءم  جديدة  انطالقة  الرقابي  عمله  إلعطاء  الكويت  بدولة  احملاسبة  ديوان  يسعى 
االهتمام املتزايد بني فئات املجتمع بالكيفية التي تعمل بها اإلدارة احلكومية وباملدى الذي مت 
حتقيقه لألهداف املخططة وذلك في إطار ما نص عليه قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 
للديوان صالحيات رقابية ميارسها  القوانني األخرى  , كما أعطت بعض  1964 وتعديالته 
وفقاًـ ملا تضمنتها تلك القوانني, منها قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة, وقانون 

رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة. 
ويصدر ديوان احملاسبة العديد من التقارير الرقابية التي تتضمن ما يراه من توصيات في 
شأن دعم املساءلة وزيادة فعالية اإلدارة املالية للدولة, كما يعطي الديوان أهمية ملا يظهر 
من مالحظات خاصة إذا كان تكرارها ميثل ظاهرة عامة, حيث يتم إعداد دراسات حتليلية 
الوسائل  واقتراح  لتكرارها  احلقيقية  األسباب  على  للوقوف  وذلك  الظواهر  لتلك  متعمقة 
املخالفات عناية فائقة ملا ذلك من  يولي  الديوان  أن  التي تعمل على تالفيها, كما  واألساليب 
أهمية في دعم املساءلة ومحاسبة مرتكبيها وفقاًـ لإلجراءات املنصوص عليها في قانون إنشائه.
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التقارير والتكليفات والدراسات الفنية: 
أوال: تقاريــر ديــوان احملاســبة الســنوية الصــادرة مبوجــب املادتــني رقــم 22,21 مــن 

قانــون إنشــاء ديــوان احملاســبة رقــم 30 لســنة 1964 :
 تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات -

واالدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية 2017/ 2018 (اجلزء األول) و (تابع اجلزء 
االول )

تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات -
واالدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية 2017/ 2018 (اجلزء الثاني)و(تابع اجلزء 

الثاني ) 
تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات -

واالدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية 2017 / 2018 (اجلزء الثالث)
ميزانيات اجلهات - تنفيذ  واملراجعة على  الفحص  نتائج  ديوان احملاسبة عن  تقرير 

للسنة  التابعة)  وشركاتها  الكويتية  البترول  اخلتامية(مؤسسة  وحساباتها  املستقلة 
املالية 2017 / 2018 (تابع اجلزء الثالث) . 

التقرير السنوي أهم املؤشرات املالية والظواهر الرقابية واملستجدات للسنة املالية -
 .2018/2017

تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعات على تنفيذ ميزانية (الديوان -
األميري) ,( وزارة الدفاع) للسنة املالية 2017 / 2018 وصدر في 10/24/ 2018 .

التكليفات الدورية:
- - من7/1  للفترة  املستثمرة  األموال  عن  احملاسبة  ديوان  مبالحظات  تقرير 

2017/12/31 وصدر في 28 / 3 / 2018 .
الكويتية - االرتباط  نقطة  على  والرقابة  الفحص  نتائج  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 

ملشاريع البيئة وصدر في 1 / 5 / 2018 .
- /6/30 للفترة من1/1-  املستثمرة  األموال  ديوان احملاسبة عن  تقرير مبالحظات 

2018 وصدر في 13 / 9 / 2018 .
مشروع ميزانية ديوان احملاسبة للسنة املالية2020/2019, وصدرفي9/30/ 2018م . -

التكليفات غير الدورية منها :
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس الوزراء عن مصروفات العهد للحساب -
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اخلتامي لكافة الوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 2017/2016 , وصدرفي 
2018/1/31

تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة عن املالحظات واملخالفات املالية -
املستمرة والواردة بتقاريره خالل الفترة من 2000/1999-2012/2011 وصدرفي 

2018/3/12م 
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة عن مدى جدية اجلهات احلكومية -

باتخاذ االجراءات الالزمة لتسوية مالحظات الديوان التي وردت بتقريره عن السنة 
املالية 2016 / 2017, (للجهات امللحقة),(للشركات ), (للجهات املستقلة والشركات 

التابعة لها), (للجهات النفطية والشركات التابعة لها) وصدر في 2018/3/26م. 
تقرير ديوان احملاسبة (الثاني) بشأن تكليف مجلس األمة بإعداد تقرير دوري كل -

للدولة,  العامة  باملوازنة  العجر  لسداد  احلكومية  إصدارالسندات  عن  شهور  ستة 
وصدر في 2018/3/27

تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة عن متابعة املالحظات التي وردت -
باتخاذ  احلكومية  اجلهات  جدية  ومدى   2017/  2016 املالية  السنة-  عن  بتقريره 

االجراءات الالزمة لتسويتها,وصدرفي2018/4/4م .
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة عن تعمد بعض اجلهات املشمولة -

برقابة ديوان احملاسبة عدم اجراء التحقيق الالزم في املخالفات املالية املرتكبة بها 
مما يؤثر على الدور الرقابي املنوط بالديوان مبوجب قانون إنشائه رقم (30) لسنة 

1964 , وصدرفي31/ 7 / 2018م .
تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس الوزراء عن العقد املبرم بني وزارة -

شراء)  (بشأن  AIRBUS HELICOPTER الفرنسية  والشركة  الدفاع 
عدد(30) طائرة عمودية من نوع الكاركال (EC725) وصدرفي 2018/8/1.

تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ -
ميزانية مجلس الوزراء وصدر في 4 / 10 / 2018 .

دراسات ومبادرات :
الضرورة  من  يرى  ملوضوعات  متخصصة  دراسات  إعداد  على  احملاسبة  ديوان  حرص 
إخضاعها للدراسة والتحليل الفني وإصدار تقارير منفصلة لها كمبادرات, وترسل تقاريرها 
ملجلس األمة أو مجلس الوزراء أواجلهات املعنية املشمولة برقابة ديوان احملاسبة, وقد مت 



٤۰٦

إجناز عدد من الدراسات الفنية منها:
تقرير ديوان احملاسبة عن مواضيع وزارة الصحة املعروضة على الرقابة - املسبقة -

لديوان احملاسبة خالل الفترة من 1/1- 2017/12/31م , وصدرفي 2018/7/3م . 
تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية نظم اآلبار (استكشافي– تنموي) وأثرها -

لالستكشافات  الكويتية  بالشركة  املستهدفة  اإلنتاج  وكميات  االحتياطي  على حجم 
البترولية اخلارجية,وصدر في 2018/3/12م .

بجامعة - اإلنشائية  املشاريع  أداء  وفاعلية  كفاءة  تقييم  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 
الكويت, وصدر في 2018/3/12م .

تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية أداء وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
(قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية) , وصدر في 2018/3/1 م.

تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة بعض األنظمة املالية واحملاسبية واآللية التابعة -
لبيت الزكاة, وصدر في 12 / 3 / 2018م .

وجتارة - نقل  شركة  أداء  على  الرقابة  توصيات  متابعة  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 
املواشي (النشاط التشغيلي) وصدر في 2018/3/12م 

تقرير باملخالفات املالية اإلضافية املكتشفه خالل عام 2017 بشأن املخالفة املالية -
2015 / 2016 اخلاصة باستثمار املجموعة االستثمارية في شركة نظم  – رقم 140

حتليل وضبط املشاريع العاملية (بروجاكس البحرين), وصدر2018/4/10م . 
األنباء - أداء وكالة  تقييم كفاءة وفاعلية  تقرير ديوان احملاسبة عن متابعة توصيات 

الكويتية (كونا) وصدر في 25 / 4 / 2018 .
الصحة - توفير  في  الصحة  وزارة  وفاعلية  كفاءة  مدى  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 

اجليدة والرفاه للمواطنني واملقيمني, وصدرفي 1 / 5 / 2018 .
ببلدية - النظافة  آليات تنفيذ عقود  تقرير ديوان احملاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية 

الكويت, وصدر في 2 / 5 / 2018 .
الوزارة - مجلس  قرارات  صدور  على  املترتبة  والقانونية  املالية  اآلثار  بشأن  مذكرة 

املخالفة ألحكام الدستور والتي تسببت في هدر املال العام مبا يقارب 288 مليون 
دينار كويتي, وصدر في 7 / 5 / 2018 .

تقرير ديوان احملاسبة عن القواعد اجلوية بوزارة الدفاع (قاعدة على السالم اجلوية -
قاعدة أحمد اجلابر اجلوية ) وصدر في 1 / 6 / 2018 .

تقرير ديوان احملاسبة بشأن املوضوعات عالية املخاطر, وصدر في 16 / 7 / 2018-
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املكتب - وحسابات  أعمال  ومراجعة  فحص  نتائج  بعض  عن  احملاسبة  ديوان  تقرير 
الصحي في فرانكفورت في جمهورية أملانيا االحتادية خالل الفترة من 2018/3/26

إلى 2018/4/24 , وصدر في 7/30/ 2018 .
تقرير ديوان احملاسبة عن زيارة وفد ديوان احملاسبة ململكة البحرين وسلطنة عمان -

االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  باشراف  الكويت  دولة  منحتي  للتدقيق على 
العربية, وصدر في 9 / 8 / 2018م . 

األنشطة والفعاليات : 

زيارة وفد من مكتب التدقيق الوطني االستوني .-

حفل تدشني احلملة الوطنية – أمانة اجيال -



٤۰۸

حفل تدشني تقرير املواطن .-
زيارة مدقق عام املالديف والوفد املرافق له . -
زيارة مجلس ادارة جمعية املدققني االماراتية . -
زيارة رئيس ديوان احملاسبة اللبناني في 2018/6/24م . -
في - االنتوساي  معايير  تطبيق  من  املستفادة  الدروس  موضوع  حول  العلمي  اللقاء 

االعمال الرقابية .

امللتقى العلمي املشترك حول التدقيق املبني على املخاطر . -

االجتماع الـ 53 ملجلس مديري األسوساي . -
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احتفال ديوان احملاسبة باالعياد الوطنية . -

بطولة كرة القدم . -
اجتماع جلنة بناء القدرات بتعاون االنتوساي مع جلنة املانحني . -
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الهيئة العامة للشباب
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الهيئة العامة للشباب
الشباب  «االستثمار في  أن:  يقال  وحقاًـ  الفاعلة ألي مجتمع,  القوة احليوية  الشباب هم 
هو استثمار في مستقبل األوطان», وتأكيدا لدورهم البارز في قضايا األمن وبناء السالم 
واملجتمعات, اختارت األمم املتحدة يوما عامليا للشباب يتم االحتفاء به (12 أغسطس من كل 
عام), وباملقابل خصص مجلس الوزراء الكويتي تاريخ (13 مارس من كل عام) يوما للشباب 
الكويتي, تنفيذا للرغبة السامية حلضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ/ صباح األحمد 
اجلابر الصباح – قائد اإلنسانية – حفظه اهلل ورعاه – في رعاية الشباب, تزامنا لذكرى 

تسليم الوثيقة الوطنية للشباب.

فئة الشباب متثل (72%) في النسيج االجتماعي الكويتي, ومن املتوقع أن تظل تلك النسبة 
للبالد, وهذا األمر يأخذ توجها إيجابيا  حتى عام (2030), وهذه ميزة وهبة دميوغرافية 
مأمول  دور  في  وثقة  والوطنية,  الشخصية  ومهاراتهم  بقدراتهم  تفاؤال  الكويت,  لشباب 
ومسؤول لهم يتفاعل مبشاركة وحس وطني مع جهود الدولة وإجنازاتها املتحققة في بناء 

اإلنسان والعمران.

لقد أولى املشرع الكويتي اهتماما بالغا بالنشء والشباب, فقد حرص على تضمني الدستور 
بنصوص تشريعية حاكمة تهتم بالشباب ورعايتهم, فقد تناولت املادة (10) منه على «ترعى 
الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي» كما نصت 

املادة رقم (40) على « ...... وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني واخللقي والعقلي»

هيئـة الشبــاب: حكمة ساميــة .. ورؤية وطنيــة

جاءت حكمة حضرة صاحب السمو أمير البالد – حفظه اهلل ورعاه – بالتوجيه للحكومة 
الرشيدة لالستماع واإلنصات للشباب, بعد التطورات اإلقليمية التي ابتدأت منذ عام 2011

الشباب ومتكينهم من املساهمة في  لتنمية  الشباب وأخذ خطوات مؤثرة  والتي استهدفت 
لدولة  والتنموية  االستراتيجية  واألهداف  املستقبلية  الرؤية  لتحقيق  التنمية  مسيرة  قيادة 
بإجماع  للشباب  العامة  الهيئة  إنشاء  2015 بشأن  100 لسنة  القانون رقم  الكويت. وصدر 

أعضاء مجلس األمة, ليكون لها أوسع السلطات التنفيذية. 
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دور الهيئة في ترشيد اإلنفاق احلكومي وتعظيم االستفادة.
الشباب هم املورد األساسي للهيئة: االستثمار في العنصر الشبابي (الشاب) بكافة -

أبعاده (النفسية – الروحية – اجلسدية – العقلية .... إلخ) لتمكينه وإشراكه في 
حتقيق التنمية والريادة.

االعتمادات التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات: مشروطة بأن تكون محققة -
ألهداف الهيئة.

موارد مجتمعية: الشراكة وتوحيد اجلهود لالستفادة من مرافق الهيئة (مراكز شباب, -
بيوت شباب), باإلضافة إلى املوارد املجتمعية (احلكومية, اخلاصة, املدنية) لتحقيق 

االستثمار األمثل.
على - األثر  عظيم  الهيئة  إنشاء  قانون  لصدور  وكان  متميزة:  دولية  مكانة  حتقيق 

الكويت في مؤشر  الكويت, حيث قفز ترتيب دولة  الدولية لدولة  التنمية  مؤشرات 
الـ  املرتبة  إلى   (110) الـ  املرتبة  من  الكومنولث  رابطة  عن  الصادر  الشباب  تنمية 
(56), وقد جاءت تلك القفزة الكبيـرة كون أن املؤشر يعتمد على عدة معايير منها 
قيام الدول بإصدار التشريعات اخلاصة باالهتمام بالشباب ورعايتهم, وأن ما تضمنه 

القانون من اختصاصات مت اعتباره تقدم أحرزته دولة الكويت في مجال الشباب.
إيرادات: لقد وصلت إيرادات الهيئة خالل السنة املالية 2017/2016 نحو (2,800-

د.ك) (فقط ألفان وثـمامنائة دينار كويتي) ووصلت في السنة املالية 2018/2017
نحو (93,800 د.ك) (ثالثة وتسعون ألف وثـمامنائة دينار كويتي ال غير), ومن املتوقع 
د.ك)   1,000,000) نحو  الهيئة  استراتيجية  فترة  خالل  اإليرادات  تلك  تصل  أن 

(مليون دينار كويتي).
وبذلك نؤكد أن الهيئة العامة للشباب في حتقيق أهدافها لالستثمار في الشباب, تسير في 
خطى متوازية مع توجهات مجلس الوزراء بشأن تعظيم االستفادة وترشيد اإلنفاق احلكومي.

إطــالق االستراتيجيــة الشبابيـــة:
حرصت الهيئة العامة للشباب على استقراء وتفهم واقع الشباب وطبيعته املميـزة, واالستفادة 
من كافة اخلبرات السابقة والبناء والتراكم على ما مت وإشراك الشباب وفق السياق املؤسسي 
لدولة الكويت بحيث كان الشباب هم الفاعل األساسي في صناعة استراتيجية تنموية لألعوام 
2021/2020 ومت مقابلة (1500) شاباًـ وفتاة من خالل (55) حلقة نقاش,  – 2017/2016
ومت إطالق االستراتيجية برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أميـر البالد – حفظه اهلل 
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ورعاه – بتاريخ 12 أغسطس 2016 تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للشباب لتقدمي الصورة 
املشرفة للعالم أجمع الهتمام الدولة بفئة الشباب وانعكاسها على مؤشرات التنمية الشبابية, 

وبرؤية شمولية: «شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت».
ورؤيته  الكويتي  للشباب  املستقبل  توضح  التي  اجلوانب  من  عددا  الرؤية  هذه  وتعكس 
لنفسه ولدوره في املجتمع, فهي رؤية مستدامة, وممتدة, ويتلخص جوهرها في ثالث كلمات 
أساسية: املشاركة, واإلبداع, واإلنتاج; كل منها يعني التزامات متقابلة من كل من الشباب من 
ناحية, والهيئة العامة للشباب من ناحية أخرى  ونظراًـ ملشاركة الشباب الفاعلة في صناعة 
– ورعاه  اهلل  حفظه   – البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  ه  وجّـ فقد  االستراتيجية  تلك 
الشكر ألبنائه الشباب على مشاركتهم اإليجابية وحرصهم على تنمية ذواتهم وحتقيق الريادة 

لوطنهم.
دور الهيئة في اخلطة التنموية 2035 - تعظيم االستفادة وترشيد اإلنفاق:

تسعى الهيئة العامة للشباب إلى التنوع في االستثمار والتنمية والتمكني للشباب مبا هو 
متاح لدى الهيئة من مرافق (مراكز وبيوت شباب ....) لتكون هذه املرافق متخصصة وممكنة 
للشباب, مبا يضمن تعظيم االستفادة من العنصر البشري الشبابي, في ظل ترشيد اإلنفاق 

احلكومي, ونؤكد أن هذا التنوع يساهم في تنمية الشباب وحتقيق العمران.
2021/2020, والتي تسير بخطى متوازية  – وبناء على خطة الهيئة لألعوام 2017/2016
بجانب خطة الكويت للتنمية 2035 التي تهدف إلى حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

جاذب لالستثمار. 
برامج وأنشطة الهيئة - مشاريع تطويرية مستدامة: 

قدمت الهيئة العامة للشباب العديد من املشاريع والبرامج الشبابية وفقاًـ لقانون إنشائها 
رقم 100 لسنة 2015 (مادة 4), ولهذه املشاريع دور بارز في حتقيق األهداف االستراتيجية 

خلطة الكويت للتنمية 2035 ملا لها من أهداف تنموية مستدامة, كالتالي:
برنامج مكارم:-

وهو عبارة عن خمسة مشروعات (موهبتي, كفاءات, توعية أولياء األمور, رواد الطالئع, 
النواحي  كافة  من  لألطفال  متوازنة  شخصية  بناء  إلى  البرنامج  ويهدف   ... واملنتديات) 

االجتماعية والعقلية واجلسمية.
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حافلة االبتكار:-

األولى من نوعها, والتي تهدف إلى شجيع االبتكار املعرفي والصناعي, اكتشاف املواهب 
الشبابية عن طريق التواجد حيث أماكن جتمع الشباب, تطوير الوسائل التعليمية من خالل 
القيام بزيارات مدرسية واملجمعات التجارية, توجيه الشباب إلى استغالل وتطوير مهاراتهم 

ومواهبهم في مراكز االبتكار, مبا يساهم في بناء املبتكر الكويتي.
برنامج مثمر الوطني:-

القيم  وتعزيز  املطلقة  بالريادة  وتتميـز  والعمل  بالعطاء  قيمية  شخصية  بناء  إلى  يهدف 
األخالقية في نفوس أبنائنا من املراهقني, وتعزيز إمكانات الطلبة في مشاركتهم الفعالة في 

قيادة صناعة القرار.
تعزيز الهوية الوطنية مع املؤسسات العسكرية:-

هذا املشروع ربط نطاق عمل املؤسسات العسكرية في اجتاه مشترك, ويهدف إلى أن يكون 
لدى الطالب العسكري مقومات األصالة والصالبة, وبناء املهارات القيادية والقدرات املعرفية 

وتعزيز الوالء واالنتماء وحب الوطن. 
-:YNN مجلة الشباب

إجنازاتهم  على  الضوء  وتسليط  مهاراتهم,  وإبراز  الشباب  بأخبار  تعنـي  شبابية  مجلة 
وإبداعاتهم في النطاق احمللي والدولي, ومت إطالقها بتاريخ 2018/3/15 تزامناًـ مع االحتفال 

بيوم الشباب الكويتي.
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ملتقيات األربعاء:-

املناقشة  بهدف  واخلاصة,  احلكومية  باجلهات  املسئولني  مع  الشباب  دوري جمع  ملتقى 
تعزيز  بهدف  للتنفيذ,  قابلة  تنموية مشتركة  بأفكار مشاريع  نوافذ حوارية, واخلروج  وفتح 

أسس احلوار البنَّـاء واإلشراك اإليجابي.
برامج تعزيز دور الشباب في مراكز الشباب:-

من خالل توفير مساحات متعددة وبأشكال مختلفة ومتطورة, وقد تنوعت األنشطة املقدمة 
لتنمية الشباب وتأهيلهم وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم واستثمار أوقات فراغهم, وأيضا العمل 
تعظيم  يضمن  فعال  بشكل  املوارد  استثمار  عملية  تسهل  مرنة  استثمار  لوائح  خالل  من 

االستفادة وبتكلفة أقل.
املوروث الشعبي:-

الشعبي  املوروث  داخل  للشباب  وأنشطة  برامج  تنفيذ  مت  األميري  الديوان  مع  بالتعاون 
التراثية حيث مت تنظيم أنشطة ثقافية وتراثية واجتماعية  في قرية الشيخ صباح األحمد 
ورياضية, وتنفيذ دورات مهارات احلياة وتوفير بوثات مجانية لدعم الشباب أصحاب املشاريع 
الصغيرة. وبناء بوم كبير حتت مسمى «بوم قائد العمل اإلنساني» بسواعد شبابية من خالل 

املركز التراثي احلرفي ووضعه في قرية صباح األحمد التراثية.
الكويت عاصمة الشباب العربي: -

(مهرجان  في  متمثلة  أنشطة  تنفيذ  مت  العربي  الشباب  عاصمة  الكويت  أنشطة  ضمن 
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الكويت ملسرح الشباب العربي, امللتقى الثقافي للشباب العربي, جائزة مركز العمل اإلنساني 
الفترة  العربي, في  الشباب  للشباب مهرجان مسرح  العامة  الهيئة  العربي) نظمت  للشباب 
من 15 الى 26 أكتوبر 2017 مبشاركة (11) فريقاًـ مسرحياًـ من (12) دولة عربية وامللتقي 
17 – 15 من  بالفترة  للكتاب  الدولي  الكويت  معرض  مع  تزامناًـ  العربي  الشبابي  الثقافي 

نوفمبر 2017م تشمل األقسام التالية (القصة, الفن التشكيلي, الشعر وجائزة مركز العمل 
اإلنساني) بالشراكة مع األمم املتحدة, في مجال العمل اإلنساني, وتهدف اجلائزة إلى إبراز 
دور دولة الكويت وتشجيع الشباب العربي في العمل التطوعي واإلنساني, وتفعيل دور الشباب 
في تنمية مجتمعاتهم, واالستفادة من توجهات الشباب اإليجابية وطاقاتهم نحو اإلبداع ودعم 
الشباب العربي إلحداث تغييرات اجتماعية وإنسانية في العالم, وإبراز قدرات الشباب على 

إنشاء مشاريع مجتمعية وإنسانية, وإبراز القضايا اإلنسانية في العالم العربي.
برامج تعزيز الشباب في املراكز الشبابية:-

.البرامج الفنية لتعزيز الشباب بداخل مراكز الشباب: وعمل مبادرات متنوعة
 مت تعيني مدراء جدد ملراكز الشباب لم يتجاوزوا الثالثني, وتعيني ألول مرة رئاسة

مركز شباب من الفتيات, وإدماج ذوي اإلعاقة ومشاركتهم بداخل مراكز الشباب.
 تطوير مراكز الشباب مؤسسياًـ: وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية, وفق آلية الكترونية

تفتح املجال لالستفادة واستقالل مراكز الشباب وفتح األبواب امام الشباب,
 أنشطتهم. وصيانة لتنفيذ  مناسبة  لتكون مساحة  الشباب:  وبيوت  مراكز  تأهيل 

مراكز الشباب 
 التصميم الهندسي: تصميم مشروع مركز ضاحية صباح السالم, تصميم مشروع

مركز جنوب اجلهـــــراء, تصميم مشروع مركز شباب جابر العلي.
اإلصدارات:-

.2021/2020 – كتيب استراتيجية الهيئة لألعوام 2017/2016
.كتاب تعزيز الهوية الوطنية

شراكات واتفاقيات وبروتوكوالت في مجال العمل الشبابي:-
شراكة مع السادة احملافظني بالتنسيق وتكامل األدوار مع األجهزة احلكومية في احملافظات 
اإلنتاجية  وتعميق  الوعي  وزيادة  املشاركة  وتعزيز  العمل  مجاالت  وحتديد  اخلطط  ووضع 

والريادة. 
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الهيئة العامة للرياضة 
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الهيئة العامة للرياضة 

 ابصرت الهيئة العامة للرياضة النور حتت مسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي 
10 املوافق  هجري   1413 11 صفر  بتاريخ   1992 لسنة   43 رقم  بقانون  باملرسوم  أنشئت 
اغسطس 1992م, والغرض 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, وفي عام 
2015/97 رقم  والقانون  للشباب  العامة  الهيئة  انشاء  100بشان  رقم  القانون  2015 صدر 

لتصبح الهيئة العامة للرياضة هيئة مستقلة وتقدم خدمات من خالل قطاعاتها املختلفة.
قطاع الرياضة

التعاون مع وزارة التربية
املشروع - التربية ضم  ووزارة  الهيئة  بني  املشتركة  الرياضي  التدريب  مراكز  مشروع 

الذى نظمته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التربية للعام الرابع على التوالي 
اكثر من 1000 طالب وطالبة من املرحلة االبتدائية للبنني واملتوسطة للبنات تدربوا 
3 ايام اسبوعيا على يد نخبة من املدربني املعروفني في االندية احمللية وبلغ عدد 
املدارس املشاركة في املشروع 32 مدرسة للبنني موزعة على محافظات الكويت و6

مدارس للبنات ايضا ويتولى االشراف عليهن 3 اندية نسائية وبلغ مجموع مخرجاته 
خالل 4 سنوات اكثر من 4 آالف العب والعبة ميثلون قاعدة كبيرة ومتميزة للرياضة 

الكويتية في كل االلعاب.
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مشروع عيالنا املنا 2-

الرياضي  الثانية من املشروع  النسخة  التربية  بالتعاون مع وزارة  للجميع  الرياضة  نفذت 
التربوي عيالنا املنا 2 الذى يعنى بإبراز املواهب وصقل امكانياتها كروافد حيوية في تغذية 
الثقافة  ونشر  االلعاب  كل  في  اجلنسني  من  الواعدة  باملواهب  الكويتية  الرياضة  شرايني 
الرياضية بني ابنائنا و شهدت النسخة الثانية اضافة عدد من االلعاب للفتيات وهى العاب 
القوى وكرة القدم للصاالت واكادميية كرة السلة كما متت اضافة العاب كرة اليد وألعاب 
ودوري  والسباحة  القدم  كرة  أكادميية  وهى  القائمة  االنشطة  الى  باإلضافة  للبنني  القوى 
املدارس لكرة القدم وماراثون البنني وماراثون البنات مع التوسع في املشاركة بإدخال طلبة 

املعهد الديني في املرحلة املتوسطة. 
الرياضة للجميع

والسيدات األصحاء  للرجال  وتوعوية  رياضية  126 فعالية  للجميع  الرياضة  ادارة  نفذت 
وذوي االحتياجات اخلاصة من كافة املراحل السنية في اطار منح املزيد من االهتمام لتفعيل 
مفهوم الرياضة للجميع وتهيئة سبل ممارسة الرياضة لكافة شرائح املجتمع بينها 30بطولة 
العاب  و4  للرجال  لعبة   12 في  الرياضي  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  بدوري  رياضية 
نفذت  كما  العبة  و81  العباًـ   1754 فيها  تنافس  جهة حكومية   24 فيها  شاركت  للسيدات 
الرياضة للجميع 7 فعاليات رياضية لذوي االحتياجات اخلاصة من اجلنسني و89 فعالية 

رياضية وتوعوية بالتعاون مع كافة القطاعات واملؤسسات بالدولة.
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االندية واالحتادات الرياضية

    
< فعاليات ذوي االحتياجات اخلاصة          < مراكز التدريب املشتركة                       < دوري سباحة الوزارات

قامت ادارة االندية الرياضية بتسجيل العضوية اجلديدة في 35 ناديا شامال ومتخصصا 
قياسيا  رقماًـ  العام  هذا  شهد  وقد   2018/3/31-2/1 من  السنوية  التسجيل  فترة  خالل 
األندية  في  جديدة  عضوية  سجلوا  الذين  األعضاء  عدد  إجمالي  بلغ  حيث  التسجيل  في 
الشاملة واملتخصصة 7705 عضوا (6590 رجال و1115 سيدات) حيث سجل في االندية 
الشاملة وعددها16 ناديا 7104 عضوا ( 6128رجال و 976 سيدات) فيما سجل في االندية 
462 رجال و139 سيدات, كما قامت االدارة   ) 601 عضوا  ناديا   19 املتخصصة وعددها 
املعلومات  هيئة  مع  الرياضية  االندية  العمومية في  اإللكتروني ألعضاء اجلمعيات  بالربط 
املدنية وذلك ضمن اجراءات الهيئة لطرح خدمة جتديد العضوية ألعضاء االندية الرياضية 
عن طريق االنترنت مت اكتشاف عدد 97 عضوية مزدوجة وتعديل عضوية 80 منهم حسب 
الى  638عضوية مسجلة ملتوفني و مهاجرين باإلضافة  اكتشاف  املتبعة وقد مت  اإلجراءات 
عدد 918 أرقام مدنية خاطئة مت تعديلها, وقامت ادارة االحتادات الرياضية بتسوية العهد 
غير املنجزة للسنوات االربع السابقة بقسم االحتادات وانشاء قاعدة بيانات مالية وإدارية 

وتوفير نظام التراسل اإللكتروني في جميع اقسام االدارة. 
مركز عبد اهلل السالم إلعداد القادة ومركز الطب الرياضي والتوعية الصحية

قام مركز عبد اهلل السالم إلعداد القادة بتنظيم 78 دورة دراسات محلية وخارجية بالتعاون 
مع جميع الهيئات الرياضية في مجاالت التدريب والتحكيم واإلدارة حاضر فيها نخبة من 
تنظيم  الى  باإلضافة  الرياضي  العمل  مجاالت  في  والعاملية  واالقليمية  احمللية  اخلبرات 
املركز 6 دورات متخصصة منها دورتان في مجالي اقتصاديات الرياضة, وانتقاء املوهوبني 
والقياس بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ودورتان في السمنة وأثرها على وظائف 
اجلسم الفسيولوجية, واالعالم الرياضي بالتعاون مع وزارة التربية ودورتان في ادارة تنظيم 
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الرياضية والشبابية والعمل التطوعي, والسالمة والصحة املهنية والتغذية في  املهرجانات 
املجال الرياضي.

من  حالة   3805 لعدد  العالجية  خدماته  الصحية  والتوعية  الرياضي  الطب  مركز  قدم 
عيادة   772) كالتالي  للوزارات  الرياضي  والدوري  الرياضية  الهيئات  كافة  من  الرياضيني 
الطبيعي)  العالج  عيادة   2196) الفسيولوجي)  (177عيادة  األسنان)  (291عيادة   ( العظام 
اطار  في  املركز  قام  كما  الطبي)  املختبر  عيادة   101) التشخيصية)  األشعة  عيادة   268)
رسالته التوعوية بإقامة 8 محاضرات وورش طبية في مجاالت التغذية وإصابات املالعب 

واملنشطات واإلسعافات االولية وكيفية ممارسة االنشطة والتمارين الرياضية.
قطاع الشئون املالية واالدارية

مت تطبيق النظام املتكامل اجلديد لديوان اخلدمة املدنية لصرف رواتب العاملني بالهيئة 
وتنقالت املوظفني والتعيينات والشهادات والنماذج والعقوبات واجلزاءات وتقييم املوظفني 
في  املتميزة  اجلهات  من  املدنية  اخلدمة  ديوان  قبل  من  للرياضة  العامة  الهيئة  واختيرت 
تطبيق النظام املتكامل اجلديد ومت تكرميها من قبل الديوان الى جانب اعمال ادارة الشؤن 
واملشاركات  الداخلية  الرياضية  بالبطوالت  املالية اخلاصة  املعامالت  املالية بصرف جميع 
األجنبي  الالعب  ومخصصات  اجلزئي  االحتراف  رواتب  وصرف  اخلارجية  البطوالت  في 
الرياضية  الهيئات  اعمال  لتسيير  املالية  املعامالت  وكافة  واملنشآت  الصيانة  ومخصصات 
على  القطاعات  كافة  في  العاملني  املوظفني  توزيع  بإعادة  البشرية  املوارد  ادارة  وقامت 
العاملني  املوظفني  بيانات  وإدراج  املدنية  اخلدمة  من مجلس  املعتمدة  التنظيمية  الوحدات 

على بند املكافآت على النظم املتكاملة لديوان اخلدمة املدنية وتقييم الكفاءة السنوية.
قطاع االنشاءات والصيانة واملرافق

    
< نادي اليرموك                                          < نادي الصليبيخات                                   < مجمع عبد اهلل الدخيل االولومبي
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خطة  مع  متاشيا  املشاريع  من  العديد  بطرح  واملرافق  والصيانة  اإلنشاءات  قطاع  قام 
استكمال املنشآت في االندية الرياضية الشاملة واملتخصصة وذلك للنهوض بالبنية التحتية 
لكافة  الشاملة  للصيانة  اللجنة بطرح عقود  املثال ال احلصر قامت  الرياضية وعلى سبيل 
الصيانة  القدم-  كرة  مالعب  (صيانة  املتخصصة  الرياضية  واألعمال  واالحتادات  األندية 
الزراعية والكهرباء ومجمعات أحواض السباحة), كما دأبت اجلهة على استكمال املنشآت 
وذلك من خالل طرح وتوقيع مشاريع متنوعة كإنشاء صالة عبدالعزيز اخلطيب في النادي 
العربي الرياضي بتكلفة إجمالية 7٫380٫971٫467 د.ك وإنشاء مجمع أحواض السباحة 
بنادي النصر الرياضي بتكلفة إجمالية 5٫975٫310 د.ك وإنشاء مجمع الصاالت الرياضي 
بنادي القادسية الرياضي بتكلفة 5٫440٫000 د.ك وتطوير منصة استاد ثامر بنادي الساملية 
الرياضي  الهجن  بنادي  اسفلتي  طريق  وإنشاء  د.ك   258٫566 إجمالية  بتكلفة  الرياضي 

بتكلفة إجمالية 544٫768د.ك.
قطاع التخطيط والتطوير

قام قطاع التخطيط والتطوير من خالل ادارة االستثمار بتنفيذ 65 مشروعاًـ باإلضافة الى 
45 مشروع IT ومن اهم مشاريع ال IT التي مت تنفيذها هي امللف الرياضي الطبي وتسجيل 
العضوية اإللكتروني وارشفة مليون وثيقة ملستندات الهيئة العامة للرياضة وبرنامج التفرغات 
الرياضية اآللية وصرف رواتب املدربني واحلكام بطريقة آليه باإلضافة الى برنامج التراسل 
اإللكتروني بني الهيئة والهيئات الرياضية ميثل اطاللة جديدة على املستقبل ويختصر الكثير 
استثمار حقيقي  ويعد مبثابة  الرياضية  احلركة  إدارة شئون  في  واجلهد  واملال  الوقت  من 
من حيث امتالك الهيئات الرياضية لتكنولوجيا املعلومات والقائم على بنية حتتية وتطبيق 
واحد تستفيد منه جميع الهيئات الرياضية باإلضافة الى ان املشروع سيوفر ما يقارب %97 
املستخدم  املالي  االنفاق  وتقليص  اليدوي  البريد  واستالم  تسليم  في  املستغرق  الوقت  من 
في تنفيذ عمليات املناولة للمراسالت واملتمثلة في القوى العاملة ووسائل النقل, كما انها 
ستحقق اعلى درجات السرية ويشترك حتى االن في برنامج التراسل اإللكتروني 12 هيئة 
IT متكنت ادارة التطوير اإلداري من تنفيذ 12 رياضية و الى جانب مشروعات االستثمار وال

مشروعاًـ باإلضافة الى 7 مشاريع نفذتها ادارة التخطيط كما نظم قطاع التخطيط والتطوير 
بالهيئة العامة للرياضة ملتقى االستثمار الرياضي بني الواقع والطموح تناولت محاوره تطوير 
اخلطط واالداء االستثماري في الهيئات الرياضية من خالل طرح التجارب العاملية الناجحة 
وإمكانية االستفادة منها , وكذلك النماذج االستثمارية املشرقة التي حققت معدالت طيبة 



٤۲٦

مجالي  في  والعاملية  احمللية  اخلبرات  من  نخبة  امللتقى  في  وشارك  الكويتية  الرياضة  في 
الرياضة واالستثمار الرياضي واملستثمرين كما نظم 4 ندوات عامه حتفيزيه ضمن خطته 
التدريبية الشاملة لالرتقاء مبستوى اداء العاملني بالهيئة وصقل إمكانياتهم وتهيئتهم للقيام 
االحتياطية  والنسخة  بالهيئة  األساسي  البيانات  مركز  القطاع  افتتح  كما  وظائفهم,  مبهام 
بإستاد جابر االحمد الدولي إلدارة بيئة آمنة ألمن املعلومات احلكومية وضمان استمرارية 
العمل واإلسهام في التنمية املستدامة في ظل التوجه للتحول إلى احلكومة الذكية وتوفير 

بيئة موثوقة حلفظ البيانات وتخزينها بأفضل املمارسات العاملية
العالقات العامة واإلعالم

    
< ملتقى االستثمار الرياضي                     <  افتتاح مركز البيانات                             < حملة التبرع بالدم 

قامت إدارة العالقات العامة واإلعالم بتغطية كافة االنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة 
للبطوالت  التنظيمي واإلعالمي  الدعم  الى املشاركة في تقدمي  للرياضة, باإلضافة  العامة 
والفعاليات الرياضية التي استضافتها دولة الكويت (بطولة خليجي 23 لكرة القدم وبطولة 
الرياضية  للوفود  والتغطية االعالمية  االستقبال  الى جانب  الهجن)  لسباق   19 ال  الكويت 
العديد من األنشطة  البالد وتنظيم  الكويت احلائزين على اجنازات مشرفة خارج  وابطال 
االجتماعية ملوظفي الهيئة وكذلك التعاون مع اجهزة اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء بالدولة 
لتغطية كافة االنشطة والبرامج والفعاليات, وجتهيز مقر لإلعالم املرئي واملسموع باإلضافة 

إلى مواقع التواصل االجتماعي وتنظيم العديد من املؤمترات الصحفية.
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