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 جانب من احلضور 

 عبدالعزيز العدساني متوسطا أعضاء الوفود املشاركة 

 مصطفى الشمالي نافيا وجود خسائر في مؤسسة التأمينات  مصطفى الشمالي وفهد الرجعان في مقدمة احلضور 

 مصطفى الشمالي وفهد الرجعان خالل تكرمي أحد املوظفني

 تكرمي احدى املوظفات 

  (أنور الكندري)

 الطالب املشاركون في امللتقى 

 لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة
  ناقشت أساليب اكتشاف الغش واالحتيال وتقييم إدارة المخاطر

 اســـتقبل رئيـــس ديوان احملاســـبة 
عبدالعزيز العدساني مبكتبه أمس أعضاء 
الوفود املشاركة باالجتماع الثامن عشر 
للجنة التدريب والتطوير للعاملني بدواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والذي اســـتضافه 
ديوان احملاسبة بالكويت خالل الفترة من ١٢ 
وحتى ١٣ يناير اجلاري حيث أشاد الرئيس 
بجهود أعضاء جلنة التدريب والتطوير 

للعاملـــني بدواوين املراقبة واحملاســـبة 
بدول مجلـــس التعاون اخلليجي ومتنى 
لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، وأبدى 
أعضاء الوفود شـــكرهم العميق لرئيس 
الديوان على كرم الضيافة وجلميع العاملني 
بديوان احملاسبة بالكويت على ما قدموه 
من تسهيالت وحسن استعداد لهذا االجتماع 
األمر الذي ســـاهم بتيسير أعمال اللجنة 

وما توصلت إليه من نتائج.

  وقـــد اختتمت أول من أمس أنشـــطة 
االجتماع الثامن عشـــر مبشاركة ممثلي 
دواوين املراقبة واحملاسبة بدول اخلليج 
العربي وممثلي األمانة العامة لدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
  واستعرضت اللجنة بنود ملف االجتماع 
الثامن عشر ومتت مناقشة تقرير األمانة 
العامة عن البرامج التدريبية التي نفذت 
عام ٢٠٠٩ ومنها برنامج «أساليب اكتشاف 

الغش واالحتيال» وبرنامج «تقييم وإدارة 
املخاطر وأثرها في حتسني جودة العمل»، 
حيث أكدت اللجنة على أهمية مشـــاركة 
جميع الدواوين في برامج خطة التدريب 
السنوية ومراعاة الشروط احملددة من قبل 
اجلهة املنظمة للفئة املستهدفة للمشاركة 
في البرامج، وكذلـــك التأكيد على أهمية 
مواءمة مدة البرنامج مع احملاور الرئيسية 

احملددة.

 رندى مرعي 
  أكد وزير املالية ورئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية مصطفى الشمالي أن «األرقام 
التي تذكر عن خســـائر املؤسســـة العامة للتأمينات 
االجتماعية ليست صحيحة»، موضحا أن رقم الـ ١٫٨ 
مليـــار دينار هو عبارة عن «نقص دفتري» زال جزء 

كبير منه.
  وأشار الشـــمالي خالل رعايته حفل تكرمي ٤٥ من 
العاملني واملتقاعدين مـــن الذين أمضوا أكثر من ٢٠ 
عاما في خدمة املؤسسة إلى أن العالم بأكمله تعرض 
خلســـائر نتيجة األزمة املالية األخيرة، لذلك فإن ما 
تعرضت له املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لم 
يكن إال خسائر تقييم ولم تكن عائقا في وجه استعادة 
عافيتها مرة ثانية، ولم تقم املؤسسة بعمليات تسييل 
لتصبح اخلســـارة فعلية، وأي رقم من األرقام التي 
تذكر ليس فيها شيء من الصحة، فاليوم التقييمات 
أفضل وجزء كبير من النقص الدفتري قد زال، كما أكد 
أنه ال بدائل حلل قضية املعســـرين، وأن حل مشكلة 

القروض حتل عبر صندوق املعسرين.

  وتابع «ان األســـس العلمية التي قام عليها نظام 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وكفاءة اإلدارة 
ساهمت في جعل الكويت في مصاف الدول املتقدمة في 
مجال التأمينات االجتماعية، ذلك أن هذا النظام ضمن 
حماية تأمينية للمواطنني العاملني في كل القطاعات 
داخل وخـــارج الكويت تؤمنهم عندمـــا يتعرضون 
ملخاطر الشـــيخوخة والعجز واملرض والوفاة، األمر 
الذي يستوجب اإلشارة للدعم الكبير املقدم من اخلزانة 
العامة لهذا النظام لضمان استمرار تقدمي هذه املزايا 
للمواطنـــني مع احملافظة على اآلليـــة التي يعمل بها 
من خالل تكوين احتياطات مالية على املدى الطويل 
واحملافظة على التوازن املالي واألسس االكتوارية التي 
بني عليها هذا النظام مبا يضمن استمرار الدولة في 
احلفاظ على رفاه املواطن خالل فترة عطائه وإنتاجيته 
وضمان دخل يؤمن العيش الكرمي له وألســـرته من 

بعده».
  وأشاد الشمالي باجلهود التي قام بها رؤساء وأعضاء 
مجالس اإلدارات السابقني للمؤسسة واحلاليني واملدراء 
العامني وجميع العاملني باملؤسســـة منذ تأسيســـها 

حتى اليوم في سبيل تدعيم وتطوير نظام التأمينات 
االجتماعية.

  بدوره، أكد مدير عام املؤسســـة العامة للتأمينات 
االجتماعية فهد الرجعان أن مسيرة التأمينات االجتماعية 
في الكويت ما كان لها أن تستمر وتتطور لوال جهود 
كوكبـــة من العاملني خاصة الذين خدموا املؤسســـة 
وطوروا نظام التأمينات االجتماعية منذ الســـنوات 
األولى لنشأته حتى أصبح اليوم عالمة بارزة في مسيرة 
التطور والتنمية وشاهدا على حرص الدولة على رفاهية 

املواطن الكويتي خالل فترة عطائه وإنتاجيته.
  وتابع أن هذه الكوكبة أخذت على عاتقها مسؤولية 
تطبيق نظام تأمينات اجتماعية متميز يشمل تأمني 
الشيخوخة والعجز والوفاة جلميع العاملني املدنيني 
والعســـكريني في القطاع احلكومـــي واملوظفني في 
القطاع األهلي والنفطي والعاملـني حلسابهم اخلاص 

وغيرهم.
  وأمل الرجعـــان أن يكون هذا التكرمي تقليدا يتبع 
وسلوكا يحتذى به في املستقبل ليكون حافزا للعاملني 

من األجيال اجلديدة على البذل والعطاء. 

 «الرؤية ثنائية اللغة»: تطوير العالقة 
  مع الطلبة ودعم التواصل بين الخريجين

 ليلى الشافعي
  حتت رعاية وحضور النائب محمد املطير وعدد 
من الشخصيات التربوية واولياء االمور وطلبة 
املدارس للمرحلة الثانويـــة اقام طلبة املدارس 
اخلاصة العربية واالجنبية امللتقى الشبابي االول 
بقاعة مركز رويال ســـويت للمؤمترات، تضمن 
امللتقى العديد من األنشطة التربوية بهدف تطوير 
العالقة بني طلبة املدارس اخلاصة وتوفير الفرص 
الولياء االمور للتعـــرف على املدارس اخلاصة 
ومميزاتها واهدافها باالضافة الى دعم التواصل 

بني اخلريجني ومستقبلهم اجلامعي.
  وقام رئيس مجلس الطلبة مبدرسة الرؤية 
ثنائية اللغة الطالب خالد االنصاري بتقدمي شرح 
واف عن رسالة املدرســـة واهدافها ودور منهج 
الرؤية التربوي السلوكي في اعداد الطالب السوي 
املبدع املنتج بأفضل ما تسمح به قدراته موضحا 
الهدف احملدد املســـار ليدرك الطالب مسؤوليته 
جتاه نفسه ومجتمعه ووطنه والعالم، وقد رافق 
الشـــرح فيلم عن مدرسة الرؤية منذ تأسيسها 

حتى عامها احلالي. 

 الشمالي: خسائر «التأمينات» غير صحيحة  والـ ١٫٨ مليار دينار نقص دفتري زال جزء كبير منه
 المؤسسة كّرمت ٤٥ موظفًا أمضوا أكثر من ٢٠ عامًا فيها

 أوضح مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
ــة التأمينات تقوم باستثمار  على هامش حفل تكرمي املوظفني أن مؤسس
أموالها في األسواق العاملية وبحسب القوانني احملاسبية اآلن يجب أن يتم 
ــعر السوقي ما يعني أن تقيم املوجودات مع  أخذ جميع املوجودات بالس
نهاية السنة، فرقم ١٫٨ مليار دينار ليس خسارة حقيقية، إذ املؤسسة متلك 
حجما كبيرا من األسهم الكويتية مثلما في البنك الوطني وبيت التمويل 
الكويتي، وهذان السهمان على وجه اخلصوص انخفضا ٥٠٪ خالل السنة 
ــة ولكن لم يتم بيعهما والنزال نحتفظ بهما ونأخذ أرباحا منهما.  املاضي
وتابع بأن خسارة ١٫٨ مليار دينار ليست كبيرة إذا احتسبت كنسبة مئوية 
من مجمل احملفظة االستثمارية للتأمينات إذ انه يشكل ١٢٫٧٪ من احملفظة، 

مشيرا إلى ان أداء محفظة التأمينات مت دراسته من قبل جلنة االستثمار 
ومجلس إدارة املؤسسة وأشادا به، خصوصا أن نتيجة األداء جاءت من 
أفضل النتائج ليس على املستوى احمللي وحسب، بل على املستوى العاملي 
ــار إلى أن املقارنة مع ٦٥ مؤسسة تأمينية وصندوقا سياديا  أيضا. وأش
حول العالم أظهرت أن متوسط انخفاض محافظها بلغ ٣٠ إلى ٤٠٪ بينما 
بلغ االنخفاض في محفظة التأمينات ١٫٨ مليار من أصل إجمالي احملفظة 
البالغ ١٦ مليارا لذلك فإن نسبة ١٢٫٧٪ تعد من أفضل النتائج ألي محفظة 
ــتوى العاملي. ولفت الرجعان إلى أن املؤسسة  داخل الكويت أو على املس
استرجعت من تلك اخلسارة الناجمة عن تقييم أصول وليس عن بيع ١٫٢ 
مليار دينار منذ مطلع أبريل ٢٠٠٩ وتتوقع أن تسترجع القيمة كاملة خالل 

عام واحد مذكرا بأن املؤسسة حققت أرباحا على مدى ٣٣ سنة متتالية، 
ولم تسجل خسائر إال في العام األخير نتيجة األزمة املالية العاملية التي 
عمت نتائجها على اجلميع. وبني الرجعان أن خسائر املؤسسة جاءت من 
ــمالها، وضرب على ذلك مثال  ــاح كانت حققتها وليس من أصل رأس أرب
باستثمارها في شركة «دار االستثمار» التي كانت املؤسسة قد ساهمت 
في تأسيسها قبل ١٥ عاما، وارتفع سهم الشركة خالل السنوات املاضية 
إلى دينار، مقارنة بسعر التأسيس، وبذلك حققت املؤسسة أرباحا قاربت 
ــعر التأسيس، ولذلك  ــتثمارها كان بس ١٥ مليون دينار، في حني أن اس
ــة لم تخسر من رأسمالها اآلن بل من األرباح التي كانت قد  فإن املؤسس

حققتها فوق سعر التأسيس.

 الرجعان: نتائج «التأمينات» من بين أفضل  ٦٥ مؤسسة تأمينية وصندوقًا سياديًا

 العقيد الركن خالد محمد متحدثا

 الحرس الوطني علوم التخلص من المتفجرات تكتسب أهمية قصوى مع تطور التكنولوجيا 
 افتتح ركـــن عمليـــات وتدريب 
قيادة الشؤون العسكرية باحلرس 
الوطني العقيد الركـــن خالد محمد 
دورة التخلص من املتفجرات رقم ٢ 
والتي تنظمها وحدة التفتيش الوقائي 
والتخلص من املتفجرات في احلرس 
الوطني، وذلك مبشاركة عدد من ضباط 
وضباط الصف في فرع التخلص من 
املتفجرات في القوة اجلوية باجليش 

الكويتي.

  وحـــث العقيد الركن الدارســـني 
بالـــدورة على ضرورة االســـتفادة 
مما يطرح عليهم مـــن مواد نظرية 
وتدريبية ميدانية في علوم التخلص 
من املتفجرات التي اصبحت تكتسب 
اهمية قصوى في العصر احلديث نظرا 
لتطور التكنولوجيا واملعدات وأمناط 
التدريب املتصلة بها، مشيدا مبشاركة 
عدد من منتسبي فرع التخلص من 
املتفجرات بالقوة اجلوية في اجليش 

الكويتي مما يساهم في زيادة اخلبرات 
املكتسبة للمشاركني والتعرف على 
آخر ما وصل اليه العلم احلديث في 

هذا املجال.
  حضر احلفل قائد االسناد القتالي 
العقيد الركن فالح خالد وقائد وحدة 
التفتيـــش الوقائـــي والتخلص من 
املتفجرات املقدم الركن صالح تركي 
وعدد من الضبـــاط وضباط الصف 

واألفراد باحلرس الوطني. 

 افتتاح دورة التخلص من المتفجرات رقم ٢


