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أطلقت شركة اجناز ميديا خدمة االستبيان االلكتروني 
للشركات الكبرى في الكويت، والذي يوفر معلومات 
دقيقة تساعد املسؤولني في الشركات على اتخاذ القرار 
املناسب ألوضاع السوق واملوظفني والعمالء. وقال املدير 
العام لش���ركة اجناز ميديا صالح الرشيدي ان خدمة 
االس���تبيان اإللكتروني تتميز بأنها مصممة بطريقة 
محترفة وراقية، وتنقس���م اخلدمة إلى ثالثة أقسام، 
استبيان دراسة الس���وق، استبيان خاص بالعمالء، 

والقسم الثالث واألخير خاص باملوظفني.
وأوضح أن استبيان دراسة السوق يوفر للعمالء 
جميع املعلومات الهامة والقيمة التي تساعد املسؤول 
التخاذ قرارات واعية بالنسبة ملنتجات الشركة واخلدمات 
ووضعها في الس���وق. وعن اس���تبيان العمالء أشار 

الرشيدي إلى أن هذا االستبيان مت تصميمه خصيصا لقياس آراء العمالء، 
وهو أداة لالستماع عن طريقها ملدى رضا العمالء، ألنه من املهم معرفة ما 
يفكر فيه عمالؤك وما يشعرون به، وكيفية خدمتهم بشكل أفضل وتقدمي 

منتج وخدمة ممي���زة لهم، ولتفعيل ذلك حتتاج إلى 
معلومات دقيقة مبنية على استبيانات مصممة بشكل 
دقيق. أما بخصوص استبيان املوظفني فأكد الرشيدي 
أن هذا النوع من االس���تبيانات مهم جدا وأداة رائجة 
حلث الشركات واملؤسسات الستطالع آراء املوظفني 
ومقترحاتهم لتحديد مناطق اخللل لتس���اعدك على 
الطريقة املثلى ملعاجلتها ومخاطبة املوظفني بطريقة 
ناجحة. وقال ان خدمة االستبيان التي أطلقتها »إجناز 
ميديا« وتفردت بها عن الشركات األخرى العاملة في 
نفس احلقل توفر أيضا العديد من املزايا ومنها املساعدة 
على إنشاء استبيانات الكترونية أنيقة. كما متتاز بأنها 
مصممة خصيصا للعميل، حيث ان تصميم االستبيان 
اإللكتروني يتم بنفس ألوان وتصاميم العميل. وأوضح 
الرشيدي أن »اجناز ميديا« ميكنها إنشاء وتصميم استبيان للعمالء عن 
طريق اختيار مجموعة كبيرة من األمثلة، والقيام بتحليل تلك النتائج 

لتمنح العميل تقارير فورية عن الردود.

قامت مجموعة الندمارك مؤخرا بخطوة تهدف 
من خاللها إلى تزوي���د إدارتها باملزيد من اخلبرة 
واالحترافية، وذلك باإلعالن عن تعيني سيبل باسو 

رئيسا تنفيذيا جديدا لعملياتها في الكويت.
سيقوم سيبل باإلشراف على سير عمل سياسة 
املجموع���ة في خطواتها التوس���عية في املنطقة، 
وإضافة لتعزيز وجود العالمات التجارية احلالية 
التي تندرج حتت اسم الندمارك، سيساهم مع بقية 
أفراد الطاقم اإلداري بالكش���ف عن أخرى جديدة 
تقوم باالنضمام للمجموعة، وسيتبنى الهدف الذي 
التزمت املجموعة دوما بتحقيقه، أال وهو التركيز 

على حتقيق رضا واستحسان عمالئها.
ويتسلم س���يبل منصبه اجلديد في مجموعة 
الندمارك الكويت حامال بجعبته أكثر من 10 أعوام 

من اخلبرة في قطاع جتارة التجزئة، فقد ش���غل سيبل العديد من 
املناصب اإلدارية العليا في مجاالت ش���تى وفي بلدان متعددة منها 
الهن���د واإلمارات العربية املتحدة وس���لطنة عمان، وهو ميتلك كما 
عميقا من املعرفة واخلبرة ملتطلبات العمل والعميل العربي بشكل 

خاص، والبيئة التي حتكم قطاع التجارة في هذه املنطقة.
وتعليقا على تعيينه، صرح سيبل باسو قائال: »تصنف مجموعة 
الندمارك اليوم كواحدة من ش���ركات البيع بالتجزئة األكثر شعبية 
ف���ي الكويت، وقد جنحت في احلفاظ على س���معة جيدة من خالل 
التوسع املستمر على املس���تويني اإلقليمي واحمللي. أنا فخور جدا 
بانضمام���ي لهذه املجموعة وأتطلع قدما إلى املس���اهمة في تثبيت 

كيانها في الكويت«.
وأضاف سيبل قائال: »سنواصل االلتزام بالسياسة التي متسكنا بها 

على مدى السنوات السابقة، وسنعمل جاهدين على 
تطوير أنفسنا باستمرار لنجعل من جتربة التسوق 
لدى عمالئنا غاية في املتعة، كما سنسعى دائبني 
لنجعل من العالمات التجارية ضمن مجموعتنا في 
مصاف العالمات األكثر شعبية وتفضيال بني متاجر 
التجزئة املتواجدة في الكويت. وسأسعى جاهدا 
لتوظيف خبراتي ومعرفتي في خط سير العمل في 
األسواق احمللية واإلقليمية من أجل حتقيق املزيد 

من النجاح ملجموعتنا في الكويت«.
بدأ سيبل حياته املهنية مع مجموعة الندمارك 
في دبي في إبريل 2002، وقام الحقا باالنتقال إلى 
سلطنة عمان فشغل منصب املدير العام، وتولى 
إدارة دفة شؤون الشركة بتميز ملحوظ، فقد ركز 
على االنتقال بالسياسة التي تنتهجها الشركة في 
سلطنة عمان إلى آفاق جديدة وبنهج ورؤية واضحة أدت إلى زيادة 
ملحوظة في قاعدة عمالء مجموعة الندمارك املخلصني. إن مجموعة 
الندمارك التي تأسست في عام 1973 وافتتحت أول صالة عرض لها 
ف���ي البحرين تدير حاليا مجموعة واس���عة من العالمات التجارية 
الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة منتش���رة في أكثر من 800 متجر 
ف���ي دول مجلس التعاون اخلليجي، مصر، األردن والهند ويتجاوز 

عدد العاملني في هذه املتاجر 31 ألف موظف.
ويتمثل وجود مجموعة الندمارك في الكويت بالعالمة التجارية 
الرائدة سنتربوينت، إضافة إلى العديد من العالمات التجارية األخرى 
مثل هوم سنتر، سبالش، ماكس، نيولوك، بوسيني، شو إكسبريس، 
بابريكا، لوفر، ريس وكورت غيغر، كما تقوم املجموعة بإدارة بعض 

املطاعم مثل مطعم جنغل وسنتربوينت كافيه.

الفارس: »المحاسبين والمراجعين« شاركت
لتوضيح اآلثار السلبية على مظاهر الحياة بالدولة

ج�م�ع�ي��ة  ش��ارك��ت 
احملاسبني واملراجعني الكويتية 
في اعمال املؤمتر السنوي الذي 
عقدته وزارة التجارة والصناعة 
حتت عنوان »س��اهم معنا في 
مكافحة عمليات غسيل األموال« 
خالل الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 
اجلاري بغرفة جتارة وصناعة 

الكويت.
ص��رح بذل��ك أم��ني س��ر 
الف��ارس وقال  اجلمعية احمد 
ان املؤمتر يع��د من املؤمترات 
املهم��ة كونه يهدف الى نش��ر 
ثقافة مكافحة غس��يل األموال 

ومتوي��ل االره��اب وتوضيح اآلثار الس��لبية على 
جميع مظاهر احلياة بالدولة سواء كانت اقتصادية 
او اجتماعي��ة من جراء االجن��راف وراء مثل هذه 
اجلرائم اخلطي��رة، لذلك حرص��ت وزارة التجارة 
والصناع��ة ممثلة مبكتب مكافحة عمليات غس��يل 
االموال وبالتع��اون مع ممثلي اجلهات املتخصصة 
احمللي��ة والدولية ونخبة من اخلبراء في هذا املجال 
 على عقد هذا املؤمتر للسنة الثالثة على التوالي، حيث

سيتطرق املؤمتر الى عدة محاور من اهمها:

التج��ارة  � جه��ود وزارة 
والصناعة في مكافحة عمليات 

غسيل األموال.
� جه��ود اعض��اء اللجن��ة 
ملكافحة عمليات غسيل االموال 

متويل االرهاب.
� اهمي��ة بناء قواعد رقابية 
وأمنية للش��ركات واملؤسسات 

املالية غير املالية.
� اآلث��ار الس��لبية جلرائم 
غسيل األموال ومتويل االرهاب 
على جميع مظاهر احلياة املدنية 
للدولة )سياسية � اقتصادية � 

اجتماعية(.
كما سيتم استعراضها من قبل املتحدثني الرسميني 
في املؤمتر ممثلي جهات مكافحة عمليات غس��يل 
األم��وال ومتوي��ل االرهاب، انف��اذ القانون واملهن 
القانوني��ة، االعمال اخليرية واملبرات، القطاع املالي 
واالقتصادي، باالضافة الى ورش العمل التي ستقام 
على هامش املؤمتر والتي تهدف الى تأهيل العاملني 
في القطاعني احلكومي واألهلي ورفع درجة التوعية 
والتعرف الى االمناط واألس��اليب املس��تخدمة في 

عمليات غسيل االموال ومتويل االرهاب.

غسيل األموال يفسد شرعية القطاع الخاص
ويفقد السيطرة على السياسة االقتصادية للدولة

الشمالي لـ »األنباء«: غير صحيح أن عوائد »سيتي غروب« 
لن تستثمر محليًا وسنقتنص الفرص المناسبة

سوق الكويت من أفضل األسواق 
وسيكون جاذباً لرؤوس األموال 

ماضي الهاجري
 نف���ى وزي���ر املالية مصطفى الش���مالي ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« ما تردد عن اعتزام هيئة االس���تثمار عدم اس���تثمار 
عوائد بيع حصتها في بنك س���يتي غروب في الس���وق احمللي، 
مؤكدا ان »الهيئة« ستتخذ القرار املناسب متى ما وجدت الفرص 
املناس���بة لذلك. وأضاف قائال: »سنس���ارع في اقتناص ما نراه 
مناس���با من فرص اس���تثمارية محلية السيما ان سوق الكويت 

من افضل االسواق«.
وأوضح ان صناديق »التأمينات« و»البترول« و»الهيئة« متواجدة 

في السوق وستزيد من نشاطها خالل الفترة املقبلة.
وبني الش���مالي في تصريحه ان سوق الكويت سيكون جاذبا 

لرؤوس األموال.

في ه����ذه الندوات جتاوزت 21.5 
ألف مشارك خالل السنوات العشر 

األخيرة.
من جانبه، قال الشريك املدير 
ملكتب ارنست ويونغ بالكويت 
وليد العصيمي ان عملية غسيل 
االموال تتم بواس����طتها تغيير 
هوي����ة امتالك املال بطريقة غير 
مش����روعة، بحيث تبدو انها قد 
نشأت من مصدر مشروع، وهي 
التي يحاول املجرمون  العملية 
بواسطتها اخفاء ومتويه املصدر 

احلقيقي للمال.
وأوضح العصيمي ان هناك 
آث����ارا اقتصادي����ة واجتماعية 
لغسيل االموال، االقتصادية منها 
تقويض شرعية القطاع اخلاص 
وفقدان السيطرة على السياسة 
االقتصادية والتش����ويه وعدم 
االس����تقرار االقتصادي وفقدان 
االيرادات، مبين����ا انه من اآلثار 
االجتماعية لهذه اجلرمية مساعدة 
جتار املخدرات واملهربني وغيرهم 
من املجرمني في توس����يع نطاق 
عملياتهم، كما ان هذه اجلرمية قد 
تؤدي الى السيطرة على احلكومة 

الشرعية في أقصى احلاالت.
وعن كيفية منع غسيل االموال، 
قال العصيمي: ان هذا االمر يتطلب 
3 عناصر، هي مراقبة احلساب 
واالبالغ عن االنشطة املشبوهة 
واليقظة الواجب����ة ازاء العمالء 
املألوفة  وحتديد املعامالت غير 

واملشبوهة.
من جانبه، ق����ال مدير ادارة 
مكافح����ة اجلرائم املالية بوزارة 
الداخلية العقي����د فراج الزغبي 
ان وزارة الداخلية حرصت منذ 
بداية التسعينيات على مواجهة 
جرائم غس����يل االموال الناجتة 
عن االجتار باملخ����درات، وذلك 
بعد صدور اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة االجتار غير املش����روع 
في املخدرات واملؤثرات العقلية 

)ڤيينا 1988(.
وأوض����ح الزغبي ان الوزارة 
حرصت على التماشي مع املساعي 
الدولية للحد من عمليات غسيل 
االم����وال من خالل تفعيل جميع 
القرارات الدولية والقوانني احمللية 
املعدلة من اجل مصادرة االموال 
املتحصلة من ارتكاب تلك اجلرائم 
ومنع التص����رف فيها بناء على 
طلب النيابة العامة. وأشار الى ان 
ادارة مكافحة جرائم املال باالدارة 
العامة للمباح����ث اجلنائية قد 
تلقت ع����ام 2009 من قبل نيابة 
االموال والشؤون التجارية عدد 
30 قضية، وعدم مشروعية مصدر 
االموال 2 قضية، وكذلك 3 قضايا 
عدم االفصاح وفقا للقانون رقم 
35 لس����نة 2002 حيث تبني من 
التحري����ات ان املتهمني في تلك 
القضايا لم يقوم����وا باالفصاح 
 عن املبال����غ التي بحوزتهم عند
املنافذ  للبل����د عب����ر  دخوله����م 

احلدودية.

اجلمعية للوزارة، مبينا فيه اجلهة 
الواجب  املس����تفيدة والدفعات 

سدادها.
ب����دوره، ق����ال مدي����ر معهد 
الدراس����ات املصرفي����ة د.رضا 
اخلياط ان عمليات غسيل األموال 
من الظواهر التي تشكل هاجسا 
مقلقا للعالم، حيث انها من أخطر 
اجلرائم االقتصادية باعتبارها 
التحدي احلقيقي أمام مؤسسات 
امل����ال واألعمال ملا له����ا من آثار 
مدمرة على النواحي االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، األمر 
الذي ترت����ب عليه قيام املجتمع 
الدولي ببذل جهود كبيرة بهدف 
احلد من تلك العمليات وأثارها.

وأوض����ح اخلي����اط ان معهد 
الدراسات اخذ على عاتقه مهمة 
إعداد البرامج التوعوية ملكافحة 
عمليات غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، وقد مت عقد العديد من 
الندوات والبرامج التي ش����ارك 
العديد مم����ن يعملون في  فيها 
القطاع املصرفي والقطاع املالي، 
مشيرا الى ان هذه الندوات حققت 
جناح����ا كبيرا، حيث يعد املعهد 
أول مؤسسة وطنية قامت بتقدمي 
تلك الندوات والبرامج منذ عام 

.1997
وأشار الى ان املعهد عقد اكثر 
من 86 برنامجا تدريبيا وندوة 
خاصة منها 25 برنامجا خاصا 
للبنوك و22 برنامجا ملؤسسات 
مالية غي����ر مصرفي����ة منها 12 
برنامجا للهيئة العامة لالستثمار 
فقط، موضحا ان اعداد املشاركني 

لألمم املتحدة حول االجراءات التي 
قامت بها الكويت بشأن مكافحة 
متويل االره����اب منذ عام 2001، 
مبينا ان الوزارة تقوم مبتابعة 
جميع التحديثات التي تطرأ على 
القائمة املدمجة الصادرة من جلنة 
العقوبات وذلك عمال بالقرار رقم 
1267 لعام 1999 اخلاص باألفراد 
والكيانات املتعلقة بتنظيم القاعدة 

وحركة طالبان.
وزارة  ان  ال����ى  وأش����ار 
اخلارجية قامت باإلشراف على 
عم����ل اجلمعيات واملؤسس����ات 
اخليرية الكويتي����ة العاملة في 
اخل����ارج، وذلك من خالل وضع 
آلية عمل وتنسيق مع البعثات 
الديبلوماسية باخلارج، بالتعاون 
مع وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعم����ل والبنك املركزي، وذلك 
اللت����زام ال����وزارة بتنفيذ قرار 
مجلس الوزراء رقم 867 بتاريخ 
7 أكتوبر 2001 واخلاص بتنظيم 
عمل اجلمعيات واللجان اخليرية 

في اخلارج.
املغام����س بضرورة  وطالب 
تعيني كوادر مهنية لإلش����راف 
على املكاتب اخلارجية مع تزويد 
العاملني  الوزارة بأسماء جميع 
فيها بعيدا عن أي انتماءات حزبية 
أو شبهات أمنية، وفي حال قيام 
اجلهات اخليرية بدعم ومتويل 
مشروع من اخلارج تلزم الوزارة 
هذه اجلمعيات بإرسال التحويل 
املالي عن طريق حس����اب وزارة 
اخلارجية ل����دى البنك املركزي 
مع إرف����اق خطاب رس����مي من 

أحمد مغربي
قال نائب مدير ادارة الرقابة 
امليدانية في بنك الكويت املركزي 
ط����الل الصايغ ان����ه لبناء نظام 
متكامل ملكافحة غس����يل االموال 
ومتويل االرهاب فإن االمر يتطلب 
توافر 3 عناصر رئيسية أهمها 
بيئة قانوني����ة جيدة من خالل 
توفير تش����ريع متكامل ملكافحة 
جرمية املال بشكل عام وغسيل 
االموال ومتويل االرهاب بشكل 

خاص.
واوض����ح الصاي����غ خ����الل 
مش����اركته في اجللس����ة األولى 
لليوم الثاني من املؤمتر الثالث 
ملكافحة عمليات غسيل االموال 
املقام حاليا ف����ي غرفة التجارة 
والصناعة وتستمر انشطته ملدة 
5 ايام ان العنصر الثاني يتطلب 
وجود اسس جيدة للتحري املالي 
ومراقبة فعالة للنقد عبر احلدود 
من خالل مراقبة املنافذ احلدودية 
بأس����لوب مهني محترف يحقق 
املراقبة اجلي����دة دون االضرار 

بحرية االنتقال.
وب����ني الصاي����غ ان العنصر 
الثالث ملكافحة غس����يل االموال 
يتطلب وجود نظ����ام مصرفي 
ومالي جي����د من خالل التطبيق 
املهني الصحيح واالملام اجليد عن 
كل القائمني على ادارة املؤسسات 

املالية واملصرفية.
من جانبه، ق����ال مدير ادارة 
املتابع����ة والتنس����يق ب����وزارة 
اخلارجية السفير خالد املغامس 
ان الكويت قامت بتقدمي 6 تقارير 

مشاركون في جلسات عمل مؤتمر »ساهم معنا في مكافحة غسيل األموال«:

صناديق »التأمينات« و»البترول« و»الهيئة« ستزيد من نشاطها بالبورصة

مصطفى الشمالي

وليد العصيمي خالد املغامس رضا اخلياططالل الصايغ

سيبل باسو

صالح الرشيدي

مجموعة الندمارك ُتعين باسو مديرًا
تنفيذياً لعملياتها في الكويت

تعزيزًا لتواجدها في أسواق المنطقة وسعيا لدفع عجلة نمو شركاتها

»إنجاز ميديا« تطلق خدمة االستبيان اإللكتروني 
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