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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
1 - مقدمة وخلفية عامة:

تمتلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سجاًل تاريخيًا حافاًل يمتد نحو 37 
وفي  الكويت.  دولة  في  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  وتعزيز  دعم  من  عامًا 
من  ساميًا  توجيهًا  البالد  في  االقتصادية  القطاعات  قادة  تلقى   ،1976 عام 
العهد ورئيس  الصباح )ولي  الجابر  الشيخ جابر األحمد  بإذن اهلل  له  المغفور 
العلمي.  للتقدم  الكويت  مؤسسة  بإنشاء  يتعلق  آن��ذاك(  ال��وزراء  مجلس 
وبناء عليه، تم نشر مرسوم أميري في الجريدة الرسمية »الكويت اليوم« 
المرجعية،  شروطها  وتحديد  المؤسسة  بإنشاء   ،1976 ديسمبر   12 في 
كمؤسسة خاصة غير ربحية، تهدف في المقام األول إلى دعم البحث العلمي 

على أعلى المستويات، وتشجيع الباحثين.

الوطن،  بالتقدير والعرفان نحو  العميق  ويأتي إنشاء المؤسسة من الشعور 
الكويتي  الشعب  في  المتأصلة  الخير  روح  على  دلياًل  المؤسسة  إنشاء  ويعد 

ودعمهم للتقدم العلمي وتشجيعهم للعلماء.

الشيخ  البالد،  أمير  السمو  صاحب  يترأسه  إدارة،  مجلس  المؤسسة  ويدير 
الدعم  المؤسسة  وتتلقى  ورعاه.   اهلل  حفظه  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح 
مساهمًة  منها  كل  تقدم  التي  الكويتية،  المساهمة  الشركات  من  المالي 

سنويًة للمؤسسة بواقع %1 من صافي ربحها.

ويتمثل أحد أهم أهداف المؤسسة في ترويج وتعزيز تطوير العلوم في دولة 
والبنية  العلمي  والمجتمع  العلمية،  المشروعات  دعم  خالل  من  الكويت 

التحتية العلمية في البالد. 

وعلى الرغم من أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمؤسسات العلمية 
المرتبطة بها في الكويت، قد حققت الكثير من اإلنجازات، فأنه ال يزال هناك 
الكثير الذي يجب القيام به. فقد شهدت دولة الكويت نمواً متسارعًا نتيجًة 
إليراداتها النفطية المتزايدة على نحو ثابت، واليوم، يزيد نصيب القطاع العام 
عن %70 من الناتج المحلي اإلجمالي، وتشكل الكوادر الوطنية أكثر من 85% 
من القوى العاملة في هذا القطاع. وهناك إجماع بين الجهات المساهمة في 
هناك  وأن  الطويل،  المدى  على  مستدام  غير  النمو  هذا  أن  على  المؤسسة 
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حاجة الى وضع استراتيجيات وطنية بديلة للتنمية ترتكز على بناء اقتصاد 
تكميلي من القطاع الخاص يتسم بالكفاءة والمنافسة.

وإدراكًا لهذه الضرورة، تفضل حضرة صاحب السمو، أمير البالد، الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، حفظه اهلل ورعاه، بتكليف لجنة منتقاة من نخبة من 
الخبراء، تسمى »اللجنة العليا لتطوير البحث العلمي في دولة الكويت« في 
عام 2007 لمراجعة تنظيم وأداء عمليات البحث والتطوير، ورفع التوصيات 
فيما يتعلق بإعادة هيكلة مجاالت العلوم والتكنولوجيا واإلبداع، وتقدمها 

في دولة الكويت.

المنظومة  وتقوية  لتعزيز  التوصيات  من  ع��دد  ب��إص��دار  اللجنة  وقامت 
الكويت،  أرج��اء  كل  في  واإلب��داع  والتكنولوجيا  للعلوم  الشاملة  والثقافة 
أنشطة  مسار  توجيه  إعادة  الحاالت  بعض  وفي  بالقدرات،  االرتقاء  متضمنًة 
فيها  بما  واإلبداع،  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  تعمل  مؤسسات  عدة 
الكويت  ومعهد  الكويت،  وجامعة  العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
والشركة  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة  العلمية،  لألبحاث 

الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، والنادي العلمي الكويتي.

وإدراكًا لدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المتفرد في نطاق المنظومة 
للتوصيات  واستجابًة  الكويت،  في  واإلبداع  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية 
الكويت،  دولة  في  العلمي  البحث  لتطوير  العليا  اللجنة  تقرير  في  ال��واردة 
والتقييم والنتائج التي توصل إليها الخبراء العالميون والمحليون، قامت إدارة 
المؤسسة في عام 2009 بعملية إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة. وتمت 
دراسة وتصميم آليات وخطوات اإلعداد بعناية.  وتمثلت أولى الخطوات في 
عملية اإلعداد في تقييم الوضع الراهن، تلتها خطوات أخرى تضمنت وضع 
وتعديل  المستهدفة،  القطاعات  وتحديد  األساسية،  والمتطلبات  الشروط 
الرؤية والرسالة، وتحديد األهداف الرئيسية لالستراتيجية والنتائج المتوقعة، 
وتم  والمقترحة،  القائمة  واألنشطة  البرامج  على  فاحصة  نظرة  إلقاء  وتم 
باإلضافة  بعناية،  برنامج  لكل  الحلول  ووضع  وتحليلها  المشكالت  تحديد 
إلى تحديد المتطلبات والترتيبات المؤسسية الالزمة لتحقيق أهداف الخطة 
مؤشرات  من  مجموعة  إلى  للتوصل  خطوة  آخر  وتضمنت  االستراتيجية. 

األداء الرئيسية لقياس درجة النجاح بمرور الوقت وعلى كل المستويات.
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2 - اإلستراتيجية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي )2016-2012( :

لقد جاءت االستراتيجية للمؤسسة نتيجًة لالجتماعات واللقاءات المكثفة 
والمداخالت من جانب فريق اإلدارة لدى المؤسسة ومراكزها، وهي تعكس 
أحدث نتاج فكري حول احتياجات العلوم والتكنولوجيا واإلبداع في الكويت، 
المناسب للمؤسسة ومراكزها في تلبية جزء من تلك االحتياجات،  والدور 
بما  الممولة  البرامج  الستحداث  انتظامًا  أكثر  أسلوب  تحديد  إلى  إضافة 
والتكنولوجيا  العلوم  لمنظومة  المستقبل  احتياجات  استيفاء  في  يسهم 
المجاالت  في  والتطوير   البحث  قدرات  دعم  وكذلك  الكويت.  في  واإلب��داع 
الثقافة  ونشر  والبيئة  البديلة  والطاقة  المياه،  مثل  الوطنية  األولوية  ذات 

العلمية والتقنية واالبداع في دولة الكويت.

ال�رؤي���ة:

ساهمت  واإلب��داع،  والتكنولوجيا  للعلم  فاعلة  وطنية  وثقافة  “منظومة 
المؤسسة في تطويرها، تشكل دعامًة لتنمية مستدامة”

ويعكس هذا النص الجديد لرؤية المؤسسة عدة مفاهيم على درجة كبيرة 
من األهمية ويرتكز على الخبرة السابقة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كل  توجيه  مع  الوطني،  النطاق  سائر  ليغطي  النص  ويمتد  الراهن.  وفكرها 
على  المرتكز  العالمي  االقتصاد  في  التنافسي  الوضع  تعزيز  نحو  ال��م��وارد 

المعرفة في المستقبل.

ال�رس�ال�ة:

تحفيز ودعم واالستثمار في تنمية القدرات البشرية وفي مبادرات تساهم 
الثقافية  البيئة  وتعزيز  واإلبداع  والتكنولوجيا  للعلم  صلبة  قاعدة  بناء  في 

الممكنة لذلك.

ق��درات  وتقوية  العلمية،  الثقافة  ونشر  تطوير  ال��م��ب��ادرات  تلك  تشمل 
الموهوبين  ودعم  لذلك،  الممكنة  الثقافية  البيئة  وتعزيز  واإلبداع،  البحث 
القدرات  تطوير  وتشجيع  ابتكارات،  إل��ى  المعرفة  وترجمة  والمتميزين، 

التكنولوجية لدى القطاع الخاص.
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تعّرف الرسالة الجديدة المعدلة بشكل أفضل دور مؤسسة الكويت للتقدم 
ورد  التي  لالستراتيجية  المحركة  القوة  شكلت  التي  وطموحاتها  العلمي 

عرض لها أدناه.

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  دور  أفضل  بشكل  الجديدة  الرسالة  تعرف 
وطموحاتها، التي شكلت القوة المحركة لالستراتيجية التي سيرد عرضها ادناه. 
فهي تعيد تعريف المؤسسة كجهة تمويل في الدرجة االولى. ونظراً إلى مواردها 
المحدودة مقارنًة بالتمويل الكلي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع على المستوى 
الجهات  خالل  من  استثماراتها  م��وارد  رصد  المؤسسة  بمقدور  فإنه  الوطني، 

المساهمة والمتبرعة وأداء دورها بكفاءة أكبر كمحفز لتحقيق أهدافها.

3 - الم�ح��اور االس�ت�راتيج�ي�ة للخط��ة:

واحتياجات  التنمية  تعالج  استراتيجية  محاور  أربعة  على  الخطة  تشمل 
الموارد البشرية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبداع في توزيع الموارد 
توزيع  على  التركيز  تم  كما  المعنية.  والجهات  المؤسسة  من  المتاحة 

الموارد المتوفرة من المؤسسة سنويا لتحقيق افضل النتائج.

المحور االستراتيجي األول - نشر الثقافة العلمية:

والمتميزين  الموهوبين  ودع��م  العلوم،  وتعلم  ونشر  تطوير  في  اإلسهام 
والمساعدة في تطوير الثقافة العلمية والبيئة الممكنة لذلك في دولة الكويت.

المحور االستراتيجي الثاني -  دعم البحوث العلمية:

دعم قدرات البحث العلمي في المؤسسات العلمية الوطنية وتعزيز التعاون 
والتكامل فيما بينها.

المحور االستراتيجي الثالث -  اإلبداع واالبتكار:

دعم اإلبداع والمساعدة على تطوير الروابط الالزمة للتطبيقات التجارية في 
إطار منظومة للعلم والتكنولوجيا.

المحور االستراتيجي الرابع - الشركات واالبداع:

والمشاركة  الخاص  للقطاع  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  تطوير  تحفيز 
في بناء اقتصاد المعرفة.
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جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية:

1 - م��ن نح�ن:

بهدف   1973 فبراير  في  الكويتية  والمراجعين  المحاسبين  جمعية  تكونت 
إجراء  المحاسبة، وذلك عن طريق  الثقافة والخبرة في مجال ميدان  تنمية 
هذا  في  الخبرات  وتبادل  اإلستشارات  وتقديم  البحوث  وإع��داد  ال��دراس��ات 
ويدعم  العلمي،  التقدم  على  القائم  العملي  التطبيق  يدعم  بما  المجال، 
المعرفة  من  ويزيد  العملي  األداء  مستوى  يرفع  كما  المهني،  التخصص 

العلمية للعاملين في مجاالت المحاسبة.

2 - ق��رار إش�ه��ار الجمع�ي��ة:

 )57( رقم  تحت  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  قبل  من  الجمعية  أشهرت 
 23 رقم  القانون  ألحكام  طبقًا   1973/2/11 بتاريخ  عام  نفع  وجمعيات  أندية 
لسنة 1962، وقد تم اإلعالن عن إشهارها في الجريدة الرسمية الكويت اليوم 

العدد )917( صفحة 37.

3 - أه��داف الجم�ع�ي���ة:

- رفع المستوى المهني واألدبي والثقافي لألعضاء.

- الدفاع عن حقوقهم وتيسير سبل العمل وضمان مستقبلهم عند العجز 
والشيخوخة والمرض والبطالة.

المحاسبة  علم  ب��ت��ط��ورات  المتعلقة  بالمعلومات  أعضائها  ت��زوي��د   -
اجتماعاتهم  ف��ي  بينهم  فيما  المعلومات  ت��ب��ادل  على  وتشجيعهم 

ومؤتمراتهم.

- العمل على تنمية وتطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي 
في ميادين المحاسبة.

على  والعمل  والمراجعة  المحاسبة  مهنة  قواعد  تنظيم  في  المساهمة   -
اإلحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص لألشخاص ذوى المؤهالت ليصبحوا 

محاسبين قانونيين.
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مع  بالتعاون  لها  والتخطيط  بالبالد  االقتصادية  النهضة  في  المساهمة   -
الجهات المختصة.

البالد  داخل  األخرى  والعملية  المهنية  والهيئات  الجمعيات  مع  التعاون   -
وخارجها في مجال تبادل المعلومات المهنية والتوصيات واالقتراحات في 
األولي  المسابقة  تفاصيل  يلي،  وفيما  المشتركة.  الغايات  تحقيق  سبيل 

للبحوث المهنية:

موضوعات البحوث في المسابقة:
1 - دور المدققين في مواجهة الصعوبات إثناء عملية الفحص والتدقيق 

على الوحدات الخاضعة لرقابتهم.

2 - دور مراقبي الحسابات في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على البنوك 

الكويتية.

الخطوات المرحلية وشروط المشاركة في المسابقة:
- إستيفاء بيانات نموذج اإلشتراك في المسابقة بمقر جمعية المحاسبين 

والمراجعين الكويتية من 2016/1/3 إلى 2016/4/7 .

- يجوز أن يتقدم المشارك بطلب لتغيير موضوع البحث الذي سبق أن تقدم 
المذكور  للمشاركة  المحدد  الموعد  إنتهاء  قبل  عنه  اشتراك  بقسيمة 

أعاله ويكون ذلك من خالل قسيمة إشتراك جديدة وطلب جديد.

مشاركته،  إتمام  من  تمكنه  ال  للمشارك  طارئة  ظروف  حدوث  حالة  في   -
عليه أن يتقدم بإعتذار رسمي قبل الموعد النهائي لتقديم البحث بفترة 

كافية.

- تكون البحوث المقدمة قاصرة على موضوعات المسابقة المذكورة أعاله.

- ال يحق ألي من المتقدمين للمسابقة اإلشتراك في أكثر من بحث.
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يزيد  أال  على  العمل  في  الفريق  روح  إلذكاء  المشتركة  البحوث  قبول  يتم   -
عدد المشاركين في أي من الموضوعات عن ثالث أعضاء.

- يقدم نسختين من البحث مطبوعتين )أحدهما بوجود أسماء المشاركين 
واألخرى بدون ذكر أسماء المشاركين( مع قرص مرن CD عدد )2( أحدهم 
أقصاه  موعد  ف��ي  األس��م��اء  ذك��ر  ب��دون  واآلخ���ر  األس��م��اء  ب��وج��ود  للبحث 

. 2016/9/1

20 صفحة وال  العربية بعدد صفحات ال تقل عن  باللغة  البحث  إعداد  - يتم 
البحث  30 صفحة من صفحات قياس )A4( على أن يتم تنسيق  تزيد عن 

على الوجه التالي:

- الصفحة األولى للعنوان )ال تدخل ضمن عدد صفحات البحث(.

- الصفحة الثانية للمحتويات )ال تدخل ضمن عدد صفحات البحث(.

- إستخدام خط Simplified Arabic حجم )14( لعموم البحث، على أن تكون 
.Bold العناوين الجانبية بخط

- استخدام مسافة ونصف بين السطور.

أول  في  إدراج��ه  يتم  صفحتين  عن  يزيد  ال  بما  للبحث  ملخص  عمل  يتم   -
البحث )ال تدخالن ضمن عدد صفحات البحث(.

اإلستعانة  تمت  التي  والدراسات  والمراجع  البحث  مصادر  تحدد  أن  يجب   -
والدراسات  المراجع  من  اإلستفادة  على  والعمل  البحث  صياغة  في  بها 
والمقاالت التي نشرت حديثًا والمتصلة بكل موضوع وأن يرفق بكل بحث 

المالحق واإلستبيانات المتعلقة به.

وعدم  البحوث  كتابة  وشروط  العلمي  البحث  بأصول  المتقدم  يلتزم  أن   -
مع  العلمية  لألصول  وفقًا  يتم  اقتباس  أي  إلى  واإلش��ارة  الحرفي  النقل 
ضرورة ذكر رأي الباحث حوله ، وأن يتم إبراز النتائج والتوصيات التي يراها 
تم  حال  وفي  ذلك  من  الهدف  يحقق  وبما  لها  عرضه  خالل  من  الباحث 
للمصدر،  اإلشارة  دون   20% نسبة  تجاوزت  قد  النقل  نسبة  بأن  اكتشاف 

يتم إلغاء المشاركة.
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جوانب  وجود  عدم  حال  وفي  البحث،  في  التطبيقية  الجوانب  إب��راز  يجب   -
أو  تطبيقية يتم عمل مقارنة مع تجارب أو منهجيات مطبقة في جهات 

دول أخرى، مع التركيز على العمل الميداني )مقابالت، إستبيانات، حاالت(.

البحث  داخل  بعينها  جهات  أو  أشخاص  أسماء  إلى  اإلش��ارة  عدم  مراعاة   -
وعدم ذكر إسم الباحث ضمن البحث تحقيقًا لسرية التقييم.

يقدم   )Power Point Presentation( - يفضل أن يعد المشارك عرضًا للبحث 
المعلومات  تكنولوجيا  مستخدمًا  بالجمعية  للمسابقة  الفنية  للجنة 
البحث  خالل  طرحها  التي  أفكاره  عرض  في  يسهم  الذي  األمر  المتوفرة 
وإيضاح ما هدف إليه من نتائج وتوصيات )إختياري وفي حالة طلب اللجنة 

الفنية ذلك(.

تحكيم البحوث في المسابقة:
- يتم تحكيم البحوث خالل شهر سبتمبر 2016.

- يت��م إعت��م��اد أبح��اث المساب�ق��ة وإعالن النت��ائ��ج ف��ي ت�اري��خ 2016/10/11.

- نتائج التحكيم نهائية واليجوز الطعن بها.

- يتم تحكيم البحوث من قبل مجموعة من المحكمين ذوي الخبره بوضع 
نقاط لكل عنصر من العناصر المذكورة وفقًا لما يلي

ال�ع��ن����ص���������رم

التزام الباحث بأصول ومنهجية البحث العلمي1

إلتزام الباحث بموضوع البحث الرئيسي2

دقة المعلومات الواردة في البحث وتحديد مصادرها بدقة3

تغطية الجوانب التطبيقية4

وضوح الهدف من البحث وإبراز ذلك في صورة نتائج وتوصيات تحقق ذلك الهدف5

وضوح أسلوب الكتابة والدقة والتنسيق وسهولة عرض األفكار6
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جوائز الفائزين في المسابقة:
- يتم منح البحوث الحاصلة على المراكز الثالثة األولى من كل بحث وبمعدل 

ال يقل عن )70( نقطة على جوائز مالية وفقًا للتالي:

1000 د.كالجائزة األولى

750   د.كالجائـزة الثانيـة

500   د.كالجائـزة الثالثـة

- يمنح كل مشارك في المسابقة شهادة تقدير.

جمعية  عن  تصدر  التي  المحاسبون  مجلة  في  الفائزة  البحوث  تنشر   -
المحاسبين والمراجعين الكويتية.

الخطة اإلعالمية للمسابقة وجدولها الزمني:
- سوف يتم اإلعالن بفترة إسبوع قبل بدء كل حدث، وذلك بإستخدام جميع 
والنصية  اإللكترونية  الرسائل  إلى  باإلضافة  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 

والصحف اليومية:

ب�ي������ان ال�ح����دثت�اري��خ الحدثم

اإلعالن عن المسابقة األولى للبحوث المهنية.12016/1/3

22016/4/7
بيانات نموذج اإلشتراك  الطلبات وإستيفاء  آخر يوم لتقديم 

في المسابقة.

32016/9/1
قرص  مع  مطبوعتين  البحث  من  نسختين  لتقديم  يوم  آخر 
مرن CD عدد )2( أحدهم للبحث بوجود األسماء واآلخر بدون 

ذكر األسماء.

4

شهر سبتمبر 
2016

إبتداًء من 
2016/9/2

البدء في تحكيم البحوث المهنية.

إعتماد أبحاث المسابقة وإعالن النتائج.52016/10/11

حفل تكريم الفائزين بالبحوث المهنية في غرفة التجارة 62016/10/25
والصناعة.



نموذج ا�شتراك في المسابقة ا�ولى للبحوث المهنية

االســم بالكـامـل : 

الوظيفـة الحاليـة :

رقـــم العـضـــوية :

المـؤهــل العلمـي :                                                                   سنـة الحصـول عليـه: 

المـوضـوع الـذي أرغـب الكتـابــة فـيــه:

دور المدققين في مواجهة الصعوبات في عملية الفحص والتدقيق على الوحدات الخاضعة لرقابتهم.

دور مراقبي الحسابات في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على البنوك الكويتية.

إقــرار الـبــاحـــث:
أقر بأنني إطلعت على شروط المسابقة ا�ولى للبحوث المهنية وأنني أقبل بها، كما أقر بأن البحث 
نشره  أو  أخرى  لمسابقة  تقديمه  يسبق  ولم  لذلك،  خصيصًا  أعده  سوف  به  المشاركة  أرغب  الذي 
أخول  أننى  كما  تشجيعية،  أو  تقديرية  جائزة  أو  علمية  درجة  لنيل  أو  الكويت  خارج  أو  داخل  مسبقًا 
مجلة  في  البحث  بنشر  بالجائزة  الفوز  حالة  في  الكويتية  والمراجعين  المحاسبين  جمعية 

المحاسبون.

الـتــاريــخ :التـوقـيـــع :



www.kwaaa.org



www.kwaaa.org


