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 تشارك جمعية املهندسني بوفد 
رســـمي يتكون من ٥٠ مهندسا 
ومهندسة يترأسه رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطانـــي في امللتقى 
الهندسي اخلليجي الرابع عشر 
الذي يعقد باالمارات حتت شعار 
«االنظمة الذكية في وسائل النقل 
واملواصـــالت» خالل الفترة من 
١٩ الـــى ٢١ اجلاري، وذلك حتت 
رعاية ســـمو الشيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير املالية، وبتنظيم من جمعية 
املهندسني االماراتية بالتعاون مع 

االحتاد الهندسي اخلليجي.
  وصرح مدير عـــام اجلمعية باالنابة م.فيصل 
العجمي بأن امللتقى اخلليجي الـ ١٤ سيتناول قضية 
جوهرية تفاقمت مع التطور السكاني املصاحب 
للتطور العمراني الذي تشهده ربوع املنطقة والذي 
انعكس على حيـــاة املواطنني واملقيمني على حد 
ســـواء وهي ازمة النقل واملواصالت، مضيفا ان 
امللتقى ميثل منبرا لكبار املهندســـني في املنطقة 
لتبادل االفكار ووجهـــات النظر املتخصصة في 
مجال انظمة وسائل النقل واملواصالت املستدامة 
والذكية، كما انها فرصة فريدة لتعزيز جســـور 

التواصل بني املهندسني الشباب.
  واشار العجمي الى ان الوفد الكويتي اعد مقترحا 
النشـــاء جلنة للمهندسني الشباب تعمل في اطار 
االحتاد الهندسي اخلليجي وان جمعية املهندسني 
الكويتية ستبدي استعدادها لتكون الكويت املقر 

الرئيسي لهذه اللجنة، مؤكدا ان 
مشاركة مهندسي الكويت ستكون 
في جميع اعمال املنتدى والتي 
ستســـتمر ٣ ايـــام، وان الوفد 
الكويتي سيعمل مع املهندسني 
اخلليجيـــني لوضع التوصيات 
القابلة للتنفيذ من خالل جلنة 
النقل واملرور باجلمعية والتي 
يترأسها املهندس عيسى احلجب 
مما يعكس اهتمام اجلمعية الكبير 
بتطوير النقل واملرور في الكويت 
ودول املجلس اخلليجي عموما. 
واضاف العجمي اننا كجمعية نفع 
عام نعمل في املجال الهندســـي 
ما يستلزم دراسة التجارب الناجحة للدول التي 
كانت تعاني من املشكلة نفسها سواء العربية منها 
او الدولية، لوضع حلول ناجعة تعمل على احلد 
من تفاقم هذه املشـــكلة، حيث سيناقش امللتقى 
موضوعات تتعلق بتطوير البنية التحتية، ونشر 
الوعي كوســـيلة للحد من االختناقات املرورية، 
والسياســـات املرورية ودورهـــا في تعزيز قدرة 
استيعاب شبكات الطرق والنقل واملواصفات التقنية 
والبيئية املرتبطـــة بأنظمة النقل وتقنيات ادارة 
املشروعات. واشـــار مدير عام املهندسني الى ان 
اجلمعية ستشارك في املعرض الذي سيقام على 
هامش امللتقى ويبرز التطورات الهندسية املختلفة 
في مجال النقل واملواصـــالت في القطاعني العام 
واخلاص في اخلليج العربي، كما ستنظم زيارات 

ميدانية تقنية ملختلف قطاعات النقل في دبي. 

 تعيين مكتب تدقيق على حسابات ومصروفات الجمعيات الخيرية

 العمار استعرض إجراءات «الشؤون» في مكافحة غسيل األموال: 
حصر عمليات جمع التبرعات في ١٠ جمعيات خيرية

  بشرى شعبان
  قــــدم مديــــر إدارة اجلمعيات 
اخليرية في وزارة الشؤون ناصر 
العمار ورقة عمل الوزارة في املؤمتر 
الرابع ملكافحة غسيل األموال حتت 
شعار «ســــاهم معنا في مكافحة 
غسيل األموال» الذي نظمته وزارة 
التجارة والصناعة اســــتعرض 
فيها العمار جميع اإلجراءات التي 
اتخذتها وزارة الشؤون للمساهمة 

في مكافحة غسيل األموال.
  وأكد ان الكويت لها دور كبير 
على املســــتوى احمللي واإلقليمي 
والدولي في مكافحة غسيل األموال 

ومناهضة متويل اإلرهاب.
  وأولــــت منذ فترة طويلة قبل 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
٢٠٠١ أهمية كبرى لظاهرة غسيل 

األموال، وضرورة التصدي لها.
  كمــــا حرصت علــــى نبذ هذه 
الظاهرة بكل أشكالها وظواهرها 
املختلفة وأيا كان مصدرها حرصا 
على أمن وسالمة واستقرار الدولة 
ومواطنيها والذين يعيشون على 
أرضها الطاهرة. وشــــدد على ان 
الشؤون دأبت على تطبيق القوانني 
واتخاذ سلســــلة مــــن اإلجراءات 
الكفيلة بحمايــــة العمل اخليري 

من عمليات غسيل األموال.
  كما باشــــرت تنفيذ اجلوانب 
املتعلقة باختصاصها، وذلك نظرا 
ألن جمعيــــات النفــــع العام ذات 
الطابع اخليري واملبرات تخضع 
إلشراف الوزارة ورقابتها، حيث 
بدأت خطتها األولى بإنشاء إدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات التي 
باشرت في تفعيل تطبيق القوانني 
والقرارات املنظمة للعمل اخليري 
وتنفيذ جميع قرارات هيئة األمم 
املتحدة اخلاصة مبكافحة عملية 
غسيل األموال ومنع متويل اإلرهاب، 
حيث ان في الكويت ١٠ جمعيات 
خيرية تتبعها حوالي ١٥٠ جلنة 
موزعة في جميع مناطق الكويت 
فيمــــا بلغ عدد املبــــرات اخليرية 
حوالي ٧٧ مبرة بلغت قيمة موارد 
اجلمعيات اخليرية وحدها أكثر من 
٨٦ مليون دينار، وهذا ما أشارت 
إليه وأكدت عليه التقارير اإليجابية 
لفرق التقييم الزائرة للدولة «مينا 
فاتف» وحصلت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل على تقييم أولي، 
وأوضح التقرير ان وزارة الشؤون 
اتخذت اإلجراءات الالزمة حلماية 
أمــــوال التبرعات وعدم توجيهها 
الى املصــــارف غير الشــــرعية. 
واستعرض العمار وجهات النظر 
الشرعية والقانونية في تعريف 
مفهوم غسيل األموال واإلجراءات 
التنظيمية والتنفيذية التي اتخذتها 
وزارة الشؤون للحفاظ على العمل 
اخليري من تعرض أموال التبرعات 
لعمليات غسيل األموال، في قسم 
خاص  أوضح فيه التدابير التي 

الــــوزارة فيمــــا يتعلق  اتخذتها 
مبكافحة غسيل األموال، حيث قامت 
الوزارة مبوجب القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٢/١٠٤ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٥ 
باستحداث وحدة تنظيمية جديدة 
مبستوى إدارة حتت مسمى «إدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات» تتبع 
قطاع التنمية االجتماعية وتتولى 
اإلشــــراف على جميع اجلمعيات 
اخليريــــة واملبرات املشــــهرة او 
التي قد تشهر مستقبال وقد أعدت 
اإلدارة املذكورة خطة عمل تتضمن 
اإلشراف واملتابعة الكاملة جلميع 
التبرعــــات وأوجه  مراحل جمع 
صرفهــــا والرقابة علــــى جوانب 
العمــــل اخليري بال بالد كافة. كما 
اتخذت الوزارة إجراءات مشددة 
تهدف الى تنظيم جمع التبرعات 
للمنفعة العامة من خالل تنظيم 
منح التراخيص للمشاريع اخليرية 
الكثير من  املختلفــــة واتخــــذت 
اإلجراءات لتنظيم العمل اخليري 
منها وضع ضوابط محددة إلشهار 
اجلهات اخليريــــة والتأكيد على 
تعاون تلك اجلهــــات مع الوزارة 
والتنســــيق مع البنــــك املركزي 
لتقنني فتح احلسابات والتحويالت 
اخلارجية وفــــق ضوابط محددة 
تضمن ســــهولة مراقبتها، وذلك 
من خالل تفعيل وتطبيق القوانني 
والقرارات املنظمة للعمل اخليري 

ونذكر منها:
  قانون تنظيم الترخيص بجمع 

املال لألغراض العامة ١٩٥٩.
  تفعيل اإلجراءات والعقوبات 
الواجب اتخاذها حيال املخالفات 
الصادرة عن اجلهات اخليرية في 
ضوء أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة 
١٩٦٢ في شأن األندية وجمعيات 
النفع العام ومنهــــا إحالة اجلهة 
املخالفة الى اجلهــــات القضائية 
املختصة وقــــرار مجلس الوزراء 
املوقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن 

نظام املبرات اخليرية.
  ـ قرار مجلس الوزراء ٨٦٧/ ثالثا 
وثالثا الصــــادر في اجتماعه رقم 
٢٠٠١/٣٦ املنعقد بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٧ 
بشأن تنظيم نشاط العمل اخليري 

بالبالد.
  ـ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٣٦ 

الصادر في اجتماعه رقم ٢٠٠٤/٢٩ 
املنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٥ بشأن 
أسس وضوابط إشهار جمعيات 

النفع العام.
  ـ قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٢ 
الصادر في اجتماعه رقم ٢٠٠٥/٦ 
املنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٣ بشأن 
ازالة اكشــــاك جمع التبرعات في 

مختلف مناطق الكويت.
  ـ القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة 
١٩٩٩ بشــــأن النظام االساســــي 

النموذجي للمبرات اخليرية.
  ـ القرار الوزاري رقم ١٠١ لسنة 
١٩٩٥ اصــــدار الئحة تنظيم جمع 

التبرعات.
  ـ القرار الوزاري رقم ٢٠٠٥/٦١ 
بإصدار النظام االساسي النموذجي 

جلمعيات النفع العام.
  ـ القرار الوزاري الصادر بشأن 
الالئحة التنظيمية للمبرات اخليرية 
(قيد االصــــدار). وان االدارة منذ 
انشائها عام ٢٠٠٣ وضعت نصب 
أعينها استراتيجية محددة تهدف 
الى زيادة أعداد املؤسسات اخليرية، 
من خالل تفجير منابع جديدة للعمل 
اخليري، وعكفت ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات منذ انشائها على 
تفعيل وتطبيق القوانني والقرارات 
املنظمة للعمل اخليري واملساهمة 
في احلفاظ عليه وعلى موارده من 
عمليات غسيل االموال، من خالل 
التعاون والعمل املشــــترك بينها 

وبني اجلهات ذات العالقة:
  أوال الوزارات: وزارة اخلارجية، 
الداخليــــة، وزارة االعالم  وزارة 
ووزارة العدل. كما عملت الوزارة 
على متابعة العمــــل على تعيني 
مكتب تدقيق حســــابات ملباشرة 
التدقيق على حسابات ومصروفات 
اجلمعيــــات اخليرية، وذلك طبقا 
للمعايير احملاسبية املعمول بها 
دوليا. كما أرسلت الوزارة خطاب 
رســــمي الى وزارة املالية (ادارة 
أمالك الدولة) بعدم تخصيص أو 
منح تراخيص أو جتديدها ملواقع 

ومقرات اللجان التابعة جلمعيات 
النفع العام سواء الدائمة أو املؤجرة 
اال بعــــد الرجوع واحلصول على 
املوافقة املسبقة من الوزارة وأكملت 
االدارة بدورها هذا العمل حلني التأكد 
من التزام اجلمعيات وتعاونها مع 

الوزارة بهذا الشأن.
  وخاطبت الوزارة أيضا بلدية 
الكويت بشــــأن وجــــوب تطبيق 
وتفعيل االنظمة واللوائح املتعلقة 
بعدم منــــح أي ترخيص اعالنات 
اللجان  العام أو  النفع  جلمعيات 
التابعة لها اال بعــــد الرجوع الى 
الوزارة واحلصول على موافقتها 
املسبقة بهذا اخلصوص. وخاطبت 
بنك الكويت املركزي وشرعت في 
التنسيق معه بخصوص التعميم 
على كل البنوك وشركات الصرافة 
بعدم فتح أي حسابات مصرفية 
باسم اجلمعيات أو اللجان اخليرية 
أو اجراء حتويــــالت خارجية اال 
بعد احلصول على موافقة الوزارة 
ووزارة اخلارجية في هذا الشأن 
وقد أصــــدر بنك الكويت املركزي 
الــــى كل البنوك احمللية  تعميما 
بعدم حتويــــل أي أموال للخارج 
اال بتصريح مســــبق مــــن وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة 

اخلارجية.
  اضاف العمــــار: أعدت الوزارة 
الئحة داخلية لتنظيم أعمال اللجنة 
العليا املنبثقة عن مجلس الوزراء، 
واملكلفــــة بإعادة تنظيم وترتيب 
أوضاع العمل اخليــــري بالبالد، 
ومازالت الوزارة تبذل اجلهد في 
هذا السبيل وال تألو جهدا في تنظيم 
نشاط العمل اخليري وفق شفافية 

عالية ووضوح كامل.
  وختم العمار بسرد العديد من 
التي يراها مناســــبة  التوصيات 

وهي:
  ـ االســــراع في اصدار القانون 
املعدل ملكافحة عمليات غســــيل 
االموال ومتويــــل االرهاب، وذلك 
بعد مناقشته وإقراره في مجلس 

األمة املوقر.
  ـ زيادة العمل املشترك وتفعيل 
االجــــراءات التنظيمية الصادرة 
من قبل اللجنة الوطنية ملكافحة 
عمليات غســــيل االموال ومتويل 

االرهاب.
  ـ االخذ بجميع املبادرات الدولية 
الصادرة بهذا الشــــأن ووضعها 

موضع التنفيذ.
  ـ وضــــع برنامــــج توعــــوي 
وطني يوضح أهميــــة ومخاطر 
عمليات غسيل االموال من خالل 
توعية اجلمهــــور وأفراد املجتمع 

الكويتي.
  ـ تشــــديد الرقابــــة وجميــــع 
االجراءات املتخــــذة فيما يتعلق 

بعمليات غسيل االموال.
  ـ أهمية وضع تشــــريع دولي 

حملاربة غسيل االموال.
  ـ تطوير قوانني سرية احلسابات 
املصرفية لتنسجم ومكافحة عمليات 
العاملني  غسيل االموال وتدريب 
في املصارف واملؤسسات العاملية 
وأســــواق املال لكشف محاوالت 

غسيل االموال واالبالغ عنها.
  ـ االستفادة من خبرة عدد من 
املصارف العاملية التي تتجه نحو 
مكافحة عمليات غســــيل االموال 
والعمل على إبرام آلية تنســــيق 
وتعاون دولي مــــن خالل تبادل 
املعلومات واخلبــــرات القانونية 
واملالية والنقدية التي من شأنها 
أن تلعــــب دورا مهما في مكافحة 

غسيل األموال.
  ـ أهمية عقد مؤمترات وندوات 
تهدف الى نشر الوعي لدى جميع 
املعنيني واطالعهم على خطورة 

غسيل األموال.
  ـ وضــــع معايير محاســــبية 
ورقابية عاملية أكثر قوة وتوسيع 
سلطات اجلهات الرقابية لتشمل 

جميع األدوات واألسواق املالية.
  ـ بنية حتتية مصرفية قوية 
قادرة على االستيعاب والسيطرة 

على القطاع املصرفي املالي. 

 ناصر العمار

 بيان اإليرادات والمصروفات المجمعة للجمعيات الخيرية للعام ٢٠٠٩ 
 المصروفات  اإليرادات  اسم الجمعية  م 
 ١  A  ٥٥٩٨٥٥٤ د.ك  ٥٦٥٢٩١٨ د.ك 
 ٢  B  ٥٤١٨٠٤ د.ك  ٥٧٢٩٣٤ د.ك 
 ٣  C  ٣٧٦٦٨٢٠ د.ك  ٤٧٦٦٣٩٥ د.ك 
 ٤  D  ٤٠٤١٨١٦ د.ك  ٣٩٧٥٠٥١ د.ك 
 ٥   E  ١٢٥٢٥٧٣٨ د.ك  ١٥٤٧٠١٥٠ د.ك 
 ٦  F  ٨٨٠٨٤٣ د.ك  ٧٧١١٢٨ د.ك 
 ٧  G  ١٧١٩٤٢ د.ك  ٢٥١١٤٢ د.ك 
 ٨  H  ٣٦٣١٠٩٥٤ د.ك  ٥٢٦٥٥٠١١ د.ك 
 ٩  R  ٢٦٢٠٨٦ د.ك  ٢٦٨٨٩٤ د.ك 
 ١٠  I  ٢٠٢٣٥٤ د.ك  ٢٠٤٩٩٦ د.ك 

 ٦٤٣٠٢٩١١ د.ك  ٨٤٥٨٨٦١٩ د.ك  املجموع 

 فيصل العجمي

 يقام تحت شعار األنظمة الذكية في وسائل النقل وبرعاية حمدان بن راشد

 العجمي: ٥٠ مهندسًا ومهندسة يشاركون
   في الملتقى الهندسي الخليجي الرابع عشر بدبي

 تخريج أول دفعة من المحكمين في جمعية المهندسين

 باني والزيد وعسكر يسلمون خريجة شهادتها

 أنهت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي 
في جمعية املهندســــني برنامجهــــا التدريبي األول 
في أصول التحكيم وبلغ عدد املجتازين للبرنامج 
نحو ٢٠ متخصصا من مؤسســــات القطاعني العام 

واخلاص.
  وقام مدير عام اجلمعية م.صالح باني املطيري 
ورئيس الغرفة د.ناصر الزيد بتوزيع شهادات التخرج 
علــــى املتدربني، حيث أكد باني حرص  على توفير 
مزيد من الكوادر البشرية من مختلف التخصصات 
دعما خلطط التنمية احلكومية، مشيرا الى امكانية 
متابعة املتدربني لبرنامجهم وانضمامهم الى جلنة 

التحكيم الهندسي وإدارة الغرفة باجلمعية.
  وأشار مدير عام «املهندسني» إلى ضرورة االستفادة 
القصوى من املادة العلمية التي يوفرها البرنامج 

ويقدمها املدربون املتخصصون الذين وفرتهم الغرفة 
والذين عرضوا مجموعة من احلاالت العملية إلكساب 
املتدربني اخلبرة التي ينشدونها من هذه البرامج، 
مشددا على املشاريع الكبرى التي تعتزم احلكومة 
تنفيذها خالل املرحلة احلالية واملقبلة تلزم املجتمع 
املدني باملساهمة في توفير الكوادر البشرية لهذه 
املشاريع وخاصة التي تتضمنها اخلطة التنموية.
  ومن جانبه، شكر رئيس الغرفة د.ناصر الزيد 
احملكمني على جهودهم والتزامهم بالبرنامج، والذي 
انعكس على حصيلتهم العملية والعلمية، مشددا 
على ضرورة اســــتكمال املراحل املتبقية للبرنامج 
التدريبي، وهي: األحكام القضائية التفاق التحكيم، 
وفن صياغة حكم التحكيم الصحيح واملركز القانوني 

وأخيرا إدارة خصومة التحكيم. 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

با�ســـــــــــــــم/ 

عامر �شاكر عبدالقادر

I345923 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

الأردنية اأو الت�سال على رقم

99514744

لعالناتـــــــكـممفقود جواز �سفر اأردين

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606


