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الهارون ناقش تقارير األعمال الممتازة
والمستحقين للترقية في »التجارة«

الفوزان: »التيسير الماسية« توفر مزايا فريدة
حول العالم لعمالء التميز في »بيتك«

»هيئة الصناعة« تبحث مع البنك الدولي إشراك 
القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية

عاطف رمضان
ناقشت جلنة شؤون املوظفني في وزارة التجارة 
والصناعة في اجتماعها األخير برئاسة الوزير أحمد 
الهارون وبحضور الوكالء املساعدين في الوزارة 
التظلمات املقدمة من بعض املوظفني بشأن تقارير 
األعمال املمتازة، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى 

من هذه الطلبات مت رفضها من قبل اللجنة.
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان اللجنة ناقش����ت 
أيضا ترقيات الدرجات املالية، حيث متت دراسة 
املس����تحقني للترقية وقد رش����حت جلنة شؤون 
املوظفني من سيحصلون على درجات الترقيات، 
على أن يعرض محضر اجتماع اللجنة على الوزير 
الهارون العتماده ومن ثم يصدر قرارات وزارية 
تشمل أسماء الترقيات باالختيار التي مت اختيارها 

عبر جلنة شؤون املوظفني.
وتطرق الوزير الهارون في اجتماعه إلى أسباب 
عدم »تسكير« الوظائف الشاغرة في مختلف ادارات 
الوزارة خاصة أن الهارون منحهم مهلة من الوقت 

بهذا الشأن.
وذكرت املصادر أن الوكالء املس����اعدين سوف 
يعملون لش����غل الوظائف الش����اغرة خالل األيام 

القليلة املقبلة.

في مختلف املط����ارات العاملية 
ليتمتعوا بتجربة سفر مريحة 
وممتعة، باإلضافة إلى عروض 
عطالت مميزة وخصومات خاصة 
لدى أرقى الفنادق العاملية، فئة 
5 جنوم، كما يتمتع حاملو بطاقة 
التيسير املاسية بتجربة تسوق 
مميزة، إذ ميكنهم اس����تخدامها 
لدى أكثر من 29 مليون متجر 
في الكويت وخارجها، فضال عن 
االستمتاع براحة البال مع خدمة 
التأمني على املشتريات املجانية 
التي تغطي املنتجات غير القابلة 

للتلف.
باإلضافة إل����ى مزايا بطاقة 
التيس����ير املتعددة، وتش����مل: 
إمكاني����ة الس����حب النقدي من 
أكثر من 850 ألف جهاز سحب 
نقدي حول العالم، باإلضافة إلى 
التمويل  احلصول على بطاقة 
نت، وبوليصة تأمني سفر العائلة 
الس����فر بتغطية تصل إلى 50 
ألف دينار حتى في حالة عدم 
شراء التذاكر بواسطة البطاقة، 
وتسري تغطية بوليصة التأمني 
العائلية خ����ارج الكويت فقط 
ولفترة إقامة ال تتجاوز 90 يوما 
متواصلة كما أنها مقبولة لدى 
الس����فارات األجنبية ومطابقة 

.Schengen لشروط تأشيرة

إلى ميزة الس����داد على مدى 12 
شهرا أو بنسبة 8.33% شهريا 

من دون أي نسبة مضافة.
وأوضح الفوزان في تصريح 
صحاف����ي ان »بيت����ك« يخص 
دائم����ا عمالء التمي����ز مبعاملة 
راقي����ة ال تخلو م����ن الفخامة 
س����واء داخل حدود الكويت أو 
حول العالم من خالل عروض 
استثنائية وامتيازات متنوعة 
من كبرى الشركات املشاركة، 
كما يحصل عمالء التميز على 
بطاق����ة »برايورتي باس« التي 
م����ن خاللها ميكنه����م الدخول 
مع ضي����ف مجانا إلى أكثر من 
500 قاعة درجة رجال األعمال 

قال مساعد املدير العام في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
محمد ناصر الفوزان إن مجموعة 
املاس����ية  التيس����ير  بطاق����ات 
االئتماني����ة التي يوفرها البنك 
التميز ضمن مجموعة  لعمالء 
متكاملة م����ن اخلدمات واملزايا 
الت����ي يقدمها لهذه الش����ريحة 
املهم����ة من عمالء احلس����ابات 
املصرفية، تعبر عن االمتيازات 
الراقي����ة التي تلبي متطلباتهم 
وتناس����ب أس����لوب حياته����م 
وتؤك����د اهتمام »بيتك« بتقدمي 
قيم����ة حقيقية لعمالئه تواكب 
تطلعاته����م وطموحاتهم حيث 
تالئم البطاقات التي تطرح للمرة 
األولى لهذه الش����ريحة وتلقى 
إقباال كبي����را منهم، منط حياة 
ومستوى إنفاق عمالء التميز، 
وتلبي تطلعاتهم ومتطلباتهم 
خاص����ة م����ن ناحية الس����قف 
االئتماني املرتفع وحدود اإلنفاق 
املرنة، حيث تتيح سداد الرصيد 
املستحق مبرونة مطلقة ومن 
دون أي نسبة مضافة على القيمة 
اإلجمالية، كما توفر املجموعة 
بطاقتي »ڤيزا وماس����تركارد« 
بحد ائتماني واحد، ورقم سري 
موحد، وكشف حساب شهري 
واحد للبطاقتني معا باإلضافة 

أحمد يوسف
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن اجتماعات 
مكثفة عقدت مؤخرا بني الهيئة العامة للصناعة 
والبنك الدولي في واشنطن بهدف إدخال تعديالت 
جوهرية على نظام عمل املناطق الصناعية عبر 

إشراك القطاع اخلاص في إدارتها.
وقال���ت املصادر ان الفترة األخيرة ش���هدت 
اجتماعات على مستوى اإلدارة العليا بني مسؤولني 
من الطرفني ومت بحث ومناقشة كيفية استفادة 
القطاع الصناعي م���ن خطة التنمية، باإلضافة 
إلى كيفية تطوير نظام عمل وأداء الهيئة العامة 
للصناع���ة خالل الفترة املقبل���ة والتي تتطلب 
التنس���يق واملتابعة وتطويرا ش���امال لبعض 

اإلدارات فيها.
وأشارت الى ان البنك الدولي سيعد برنامج 
عمل خالل فترة وجيزة، يهدف الى تلبية طلبات 
الهيئة العامة للصناعة من التطوير والتحديث 
الشاملة التي تنشده لرفع كفاءات وأداء العاملني 
فيها، باإلضافة الى تشجيع وزيادة الصادرات، 
وإزالة التحديات التي ميكن ان تواجه عمل املناطق 

الصناعية.

وأكدت املص���ادر ان الهيئة العامة للصناعة 
تعمل على قدم وس���اق من اجل حتقيق أهدافها 
املنشودة اخلاصة بإحداث نقلة حقيقية في قطاع 
الصناعة احمللية، من خالل إستراتيجية واضحة 
 مبنية على احدث املعايي���ر الدولية والعاملية،

لتك���ون الصناعة رافدا مهما م���ن روافد الدخل 
القومي.

وقالت املصادر ان الهيئة تعمل على قدم وساق 
لالنتهاء من عملية فرز القسائم الصناعية، وذلك 
استعدادا لتوزيع 1062 قسيمة قبل نهاية العام 
احلالي، مشيرة الى ان تلك القسائم لصناعات 
مختلف���ة وأغلبها م���ن الصناع���ات الصغيرة 
واملتوسطة، في منطقة الشدادية الصناعية والتي 
يتوقع ان تكون م���ن افضل املناطق الصناعية 

في الكويت.
وأكدت ان الهيئة مقبلة على انش���اء مناطق 
صناعية جديدة باالضافة الى مناطق تخصص 
للصناعات التكنولوجية ستحرص في تنفيذها 
على التعاون مع جامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية، لالستفادة من القدرات واخلبرات 

املوجودة لديهما.

في اجتماعه مع لجنة شؤون الموظفين

حدود استخدام عالية ومرونة في السداد والتأمين عند السفر

أحمد الهارون

محمد الفوزان

»المركزي« لشركات استثمارية: ال تراجع عن تطبيق المعايير 
الرقابية الثالثة  وبياناتكم المغلوطة ستواجه بمنتهى الحسم

البورصة: معايير إضافية جديدة ستطبق
في ميزانيات 2010 على الشركات المدرجة

عمر راشد
شدد بنك الكويت املركزي في تعميمني جديدين 
أرسلهما لشركات اس���تثمارية على تطبيق معيار 
الرفع املالي والذي يقضي بأن تكون نسبة التزامات 
الش���ركة إلى حقوق املساهمني بنسبة 2 إلى 1 وهو 
ما حاولت بعض الشركات االعتراض عليه باعتبار 
انه س���يكون من الصعب تنفيذه في ظل األوضاع 

الراهنة للشركات. 
 وعلم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة أن تعميم 
»املركزي« كان واضحا وصريحا ألي ش���ركة تخالف 
معايير البنك الثالثة واملتمثلة في معيار الرفع املالي 

ونسبة السيولة ونسبة االقتراض اخلارجي.
وكشفت النقاب عن تضمني التعميم عقوبات صارمة 
على الشركات غير امللتزمة بتطبيق تلك املعايير. وفي 
التعميم الثاني، أش���ارت املصادر إل���ى أن »املركزي« 
أملح لتطبيق عقوبات صارمة على شركات استثمارية 
ترسل بيانات غير دقيقة ومغلوطة عن أوضاعها املالية 
مخالفة بذلك تعليمات البنك املركزي في تطبيق معايير 

اإلفصاح والشفافية.
وقد تضمن التعميمني عقوبات صارمة للش���ركات 
املتالعبة وغير املنضبطة لتطبيق معايير بنك الكويت 

املركزي خالل املرحلة املقبلة.

من السبل التجميلية.
التوزيعات: ويكتس����ب  ثالثا: 
بند التوزيعات أهمية خاصة في 
ميزانية عام 2010 بعد ان تراجعت 
التوزيعات في ميزانية 2009 حيث 
ستتشدد إدارة البورصة في التأكد 
من مصادر ه����ذه التوزيعات، اذا 
كانت من أرباح أو من احتياطيات، 
خصوصا اذا كانت أرباح الشركة 

ال تغطي التوزيعات.
رابعا: التعامالت مع أطراف ذات 
صلة: ويحظى ه����ذا البند بأهمية 
خاصة بعد ان ظهر انه أحد البنود 
التي كانت تستغلها بعض الشركات 
للتالعب في أصولها وموجوداتها، 
البورصة سوف تطلب  لذلك فإن 
توضيحات كافية حول أي تعامالت 
تتعلق ببند التعامالت مع أطراف 
ذات صلة. وأوضحت املصادر ان تلك 
اخلطوة تأتي ضمن عمليات تأهب 
اجلهات الفنية املعنية بالبورصة 
املدرجة لعام  مليزانيات الشركات 
2010 وتدقيقها وفق معايير صارمة 
تختلف عن تدقيق البيانات املرحلية 

لهذه الشركات.

حقوق املساهمني محمية.
التش���غيلية  األرباح  ثاني��ا: 
وغير التشغيلية: حيث سيتم 
التأكد من متتع الشركة بتدفقات 
نقدي���ة مس���تقرة متكنها من 
تغطي���ة مصروفاتها ومتكنها 
من االستمرار، مع الوقوف على 
عمليات إعادة التقييم وغيرها 

حيال مديونيتها، وحجم املوجودات 
واألصول املتداولة وقدرتها على 
تغطية املديونية بالنسبة للشركات 
ذات املديوني����ات الكبيرة، وذلك 
لتوضيح الصورة أكثر حول املركز 
املالي للشركة، آخذين بعني االعتبار 
أي تطورات س����لبية أخرى رمبا 
تقع في املستقبل، وبالتالي تظل 

امليزانية ستحظى بتركيز واهتمام 
من قبل فريق التدقيق اجلديد في 

البورصة أهمها:
أوال: إيضاح بند الديون: حيث 
تهت����م البورصة في هذه املرحلة 
بحجم الديون عموما، واملستحق 
منها وغير املس����تحق، مع تأكيد 
التي اتخذتها الشركة  اإلجراءات 

محمود فاروق
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مس����ؤولة ف����ي س����وق الكويت 
ل����ألوراق املالية ان هناك معايير 
إضافية جديدة س����تطبقها إدارة 
البورصة في تدقيقها مليزانيات 
الشركات السنوية ل� 2010 بخالف 
تلك التي اعتادت البورصة على 
تطبيقها بدقة عند تدقيق امليزانيات 
املرحلية، مؤكدة ان عمليات التدقيق 
على امليزانيات السنوية ستأخذ 
أبعادا أخرى أكثر شمولية وتشددا 
كونها بيانات مفصلة عن املركز 
املالي للشركة، بخالف امليزانيات 
املرحلية التي عادة ال تضمن جميع 

البيانات املالية.
وأش����ارت املص����ادر ال����ى ان 
البورص����ة جه����زت كادرا فني����ا 
متخصصا وكافي����ا للقيام مبهام 
املالية،  البيانات  فحص وتدقيق 
كما عززت من سبل التنسيق مع 
الرقابية األخرى، وعلى  اجلهات 
رأسها البنك املركزي للتنسيق في 
شأن أي مالحظات تتعلق بالبنوك 
وشركات االستثمار حتديدا ووزارة 
التجارة، الفتة الى ان ثمة بنودا في 

في تعميمين أرسلهما خالل األيام القليلة الماضية

جهزت كادراً فنياً متخصصاً للقيام بمهام التدقيق وعززت التنسيق مع »المركزي« و»التجارة«

البنك املركزي مصمم على جتديد الرقابة على املعايير اجلديدة

جهود البورصة مستمرة في ضبط ميزانيات الشركات املدرجة

»كويت إنرجي« ووزارة النفط والمعادن اليمنية 
توقّعان مذكرة تفاهم لدراسة احتياطيات الغاز 

من القطاعات.
وبهذه املناس����بة، قال وزير 
امير  اليمني  النفط واملع����ادن 
س����الم العيدروس: »س����تتبع 
اتفاقات جديدة  التفاهم  مذكرة 
في مجال الغاز تصب في مصلحة 
الطرفني واستثمارات الشركة 
املستقبلية للكميات املكتشفة 
ومتثل الدراسة قاعدة أساسية 
النفطية  للترويج للقطاع����ات 
الكميات املكتشفة  أو استغالل 
من الغاز من خالل جتميعها أو 
تطويرها أو الترويج لها إذا كان 
مخزونها االس����تراتيجي كبيرا 

ملشاريع كبيرة«.
م����ن جانبها، قال����ت نائبة 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة كويت إنرجي 
سارة أكبر: »نشكر وزارة النفط 
واملعادن اليمنية على توكيلنا 
مهام البحث عن الفوائد املباشرة 
وغير املباشرة من عملية تطوير 
موارد الغاز الطبيعية في اليمن 
وبهدف تعزيز الفوائد العائدة 
على الشعب اليمني، وسيقوم 
فريق من أفض����ل خبرائنا في 
العم����ل عل����ى الدراس����ة خالل 
الفترة املقبلة املمتدة على ستة 

أشهر«.
اجلدير بالذكر أن شركة كويت 
انرجي هي إحدى الشركات التي 
متتلك أكبر عدد من األصول في 
اليمن مع حصص في س����بعة 

حقول.

بعد وخطة عمل لكيفية استخدام 
الغاز وخلق فرص عمل محلية 
وتوفير الطاقة وزيادة العائدات 

من التصدير.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن 
اجلانب اليمني، نائب وزير النفط 
واملعادن احمد عبداهلل دارس، 
وعن شركة كويت انرجي نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي للشركة سارة أكبر.
كم����ا بح����ث وزي����ر النفط 
واملعادن أمير سالم العيدروس 
م����ع رئي����س مجل����س االدارة 
والعض����و املنت����دب في كويت 
إنرجي د.منصور أبوخمس����ني 
مجاالت التعاون وتوسيع أنشطة 
الشركة االستكشافية في عدد 

وقعت وزارة النفط واملعادن 
اليمنية مذكرة تفاهم مع شركة 
كويت إنرجي، تقوم مبوجبها 
الشركة بتنفيذ دراسة على فترة 
ستة أش����هر حول احتياطيات 
الغاز في اليمن وطرق تطويره 
وتعزيز استخداماته ملصلحة 
التنمية احمللية وزيادة املوارد 
الوطنية من الغاز الطبيعي إلى 

أقصى حد ممكن.
كما س����تقوم كويت إنرجي 
مبوج����ب املذكرة وعلى نفقتها 
بدراس����ة اجلدوى االقتصادية 
وتقدي����ر احتياطي����ات الغ����از 
املتوافرة حاليا في اليمن وتقدمي 
خطة الستكشاف وتطوير موارد 
الغاز الطبيعية التي لم تطور 

»الدولية للمشاريع القابضة« تعين 
العنزي مديراً تنفيذياً للموارد البشرية 

الدولية  أعلنت املجموعة 
للمشاريع القابضة عن تعيني 
م. محمود حمود العنزي مديرا 
تنفيذيا إلدارة املوارد البشرية 
ونظم املعلومات في الشركة 
وليكون مس����ؤوال عن خطط 
التطوير املس����تقبلية في هذا 
الش����ركة في  املجال. وأكدت 
بيان صحافي بهذه املناسبة أن 
اختيار العنزي، احلاصل على 
بكالوريوس هندسة كمبيوتر 
من الواليات املتحدة وماجستير 
إدارة أعمال وشهادات ودورات 
تدريبية أخرى متخصصة في 

إدارة املوارد البشرية لهذا املنصب، يأتي تأكيد حلرص ادارة الشركة 
على االستمرار في خطط تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ملواكبة 
التوسعات والتطورات التي ستشهدها الشركة في املستقبل وإميانا 

من قبل الشركة بأهمية العنصر البشري في اجناح تلك اخلطط.
وأوضح البيان أن إدارة الش����ركة وضعت ثقتها في العنزي ملا 
يتمتع به من مؤهالت علمية إضافة إلى خبرته العملية في العديد 
من املؤسس����ات احمللية واإلقليمية الكبرى جنح خاللها في اجتياز 
العديد من الدورات املتخصصة املتنوعة ونال عضوية العشرات من 
اجلهات املهنية. وقد عمل العنزي سابقا في عدد من الشركات الكبرى 
ومنها محلل نظم معلومات وموارد بش����رية في مؤسسة البترول 
الكويتي����ة خالل الفترة من عام 2000 حتى عام 2005 ثم انتقل إلى 
شركة العقارات املتحدة وتدرج فيها حتى أصبح مديرا إلدارة املوارد 

البشرية ونظم املعلومات في الشركة في عام 2009.
من جهته استعرض املدير التنفيذي اجلديد إلدارة املوارد البشرية 
في الش����ركة محمود العنزي أبرز مالمح خطته التي سترتكز على 
تطبيق استراتيجيات إدارة املوارد البشرية ونظم املعلومات، تأسيس 
بنية حتتية تكنولوجية الهدف منه����ا ربط كل قطاعات املجموعة 
الداخلية واخلارجية بأحدث الوسائل التقنية، رفع كفاءة العاملني 
بوسائل متنوعة منها برامج تدريب متخصصة وفعالة، استقطاب 
أفضل طاقات الكوادر البش����رية املتخصصة وخصوصا العناصر 
الوطنية وأخيرا رفع مس����توى الرضاء الوظيفي لدى العاملني مع 

تأسيس وحدة مختصة في عالقات املوظفني.

محمود العنزي 

الديون واألرباح التشغيلية والتوزيعات والتعامل مع أطراف ذات صلة
أبرز البنود التي سيتم التركيز عليها في الميزانيات السنوية


