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 محمد البدري
  أفــــادت مصادر مطلعة لـــــ «األنباء» بأن 
االجتماعات املقبلة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية ستتضمن مناقشة العديد من القضايا 
وامللفات االقتصادية احليوية وفي مقدمتها 
تلك ذات العالقة املباشرة باخلطة التنموية 

للدولة.

  وكشفت املصادر عن أن التقرير السنوي 
للمتابعة واالجناز خلطتي التنمية متوسطة 
االجل والسنوية سيصدر خالل أواخر شهر 
مارس املقبل او مطلع شهر ابريل على أقصى 
تقدير، وذلك مبناسبة مرور سنة مالية كاملة 

على إطالق هذه اخلطة.
املتابعة واالجناز    وأوضحت ان تقريــــر 

سيشتمل على بيان حجم ونوعية األولويات 
وعدد املشاريع التنموية التي مت اجنازها على 
مدار العام املالي املنقضي، مع رفع التوصيات 
الالزمة في هذا اخلصوص الى احلكومة ألخذها 
بعني االعتبار مبا ميكنها من تذليل اي معوقات 
قد تعترض التنفيــــذ الفعال خلطة التنمية 

ووفق املدى الزمني احملدد لها. 

 «األعلى للتخطيط» يرفع تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية إلى مجلس الوزراء أبريل المقبل

 النفيسي لـ «األنباء»: «المزايا» تدرس فرصا 
في أسواق دبي والبحرين ولبنان

 «مؤسسة البترول» تشكل لجنة لتحسين
  مستويات االرتباط الوظيفي بالقطاع النفطي

 أحمد مغربي
مطلـــع مصـــدر    قـــال 

لـ «األنباء» ان مشروع االرتباط 
الوظيفي على مستوى مؤسسة 
الكويتية وشركاتها  البترول 
التابعة أوصى مبجموعة من 
التوصيات لتحسني مستويات 
األداء الوظيفي داخل املؤسسة 
ومعاجلـــة مشـــكالت ضعف 
االرتباط الوظيفي على مستوى 
القطاع النفطي، مشيرا إلى أن 
التوصيـــات تركزت في  هذه 
معاجلة فرص التقدم الوظيفي 
البشرية  املوارد  وسياســـات 
املرتبطة  اإلدارية  واإلجراءات 
بها وحتســـني االتصـــال بني 

املستويات اإلدارية املختلفة.
  وذكر املصدر أنه مت تشكيل 
جلنة ملتابعة توصيات مشروع 
االرتباط الوظيفي على مستوى 
القطاع النفطي والتنسيق مع 
اجلهات املهنية لوضع اخلطط 
التفصيليـــة، مشـــيرا إلى أن 
اللجنة قامت وبالتنسيق مع 
التي  الشـــركة االستشـــارية 
تشرف على املشروع بتحديد 
الوظيفي  مســـتوى االرتباط 

املتوقع الوصول إليه في حال تطبيق التوصيات 
خالل السنوات املقبلة.

  وبني املصدر أن نسبة االرتباط الوظيفي احلالية 
لإلدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تبلغ 
٤٢٪ ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحوالي ٢٦٪ 
لتصـــل إلى ٦٨٪ بعد تنفيذ التوصيات، موضحا 
ان نسبة االرتباط في ادارة املوارد البشرية تبلغ 

٣٧٪ ويتوقع أن تصل إلى ٦٣٪.
  وعن باقي التوصيات قال املصدر انها تتلخص 
في تطوير املوظفني وكفاءاتهم وقدراتهم الوظيفية 
من خالل التركيز على التدريب والتطوير الوظيفي 
حلديثـــي التخرج وتنويع اخلبـــرات عن طريق 
التدوير وإحلاق العاملني في برامج تدريبية أثناء 
العمل مع الشركات العاملية، وتفعيل االتصاالت 
بني املستويات القيادية واملوظفني من خالل عقد 

لقاء سنوي واجتماعات دورية واطالع املوظفني 
على اإلجنازات والتحديات التي تواجههم.

  وذكـــر أن من بني التوصيـــات أيضا مراجعة 
سياسات وإجراءات املوارد البشرية والعمل على 
تطويرها وتوحيدها على مستوى القطاع النفطي، 
وتعميم الوصف الوظيفي جلميع املوظفني مع ربط 

تقييم الكفاءات الوظيفية بالترقيات.
  وأضاف املصدر ان املؤسسة ستركز خالل العام 
٢٠١١ على تنظيم ورش عمل مكثفة بالتنسيق مع 
شركة (Avanon) لتدريب جميع ممثلي الشركات 
التابعة وجهات العمل باملؤسسة على استخدام 
برامج املعلومات إلدارة املخاطر، وإعداد اخلطط 
التنفيذية ملشروع االرتباط الوظيفي على مستوى 
املؤسسة والشركات التابعة كل على حدة وعلى 

مستوى القطاع النفطي. 

 «دار الكوثر العقارية» تطرح أراضي
  بأقساط شهرية تصل إلى ٢٧ دينارا

 أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المشروعات ذات العوائد المستمرة

 ٤٢٪ مستوى االرتباط الوظيفي لإلدارة العليا داخل المؤسسة

 شريف حمدي
إدارة    قال رئيس مجلـــس 
شـــركة املزايا القابضة رشيد 
النفيسي ان الشركة تدرس عددا 
من الفرص املتاحة في عدد من 
أسواق املنطقة مع بداية العام 
اجلديد، الفتا الى ان األســـواق 
التي تدرس «املزايا» االستثمار 
فيها هي أسواق دبي والبحرين 
ولبنان، مشيرا الى ان الشركة 
ستشرع في البدء في مشروعات 
عقارية في اي من هذه األسواق 
بعد بلورة الفـــرص املتوافرة 

فيها.
  وأوضـــح النفيســـي فـــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» ان 
القابضـــة» تهدف في  «املزايا 
الوقت الراهن الى االنتهاء من 
املشروعات القائمة في املواعيد 
املقررة لها، الفتا الى ان الشركة 
لن تبدأ في مشروعات جديدة 
إال بعد االنتهاء من املشروعات 
احلالية، مشيرا الى ان الدخول 
الى  في أسواق جديدة يحتاج 
ســـيولة وبالتالي فاألولويات 

الوطنية   مبناسبة االعياد 
الكوثر  تطــــرح شــــركة دار 
العقاريــــة احــــدى شــــركات 
املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالســــتثمار حزمة مشاريع 
جديدة ومميزة ضمن حملتها 
اخلاصة بعيد االستقالل «هال 
بالعقــــار في فبرايــــر» منها 
مشــــاريع عقارية في االردن 
وهي عبارة عن مجموعة اراض 
يصل عددهــــا الى ٢٠٠ قطعة 
أرض بقيمة اجمالية تصل «١٫٥ 

مليون دينار».
  وقال نائب املدير العام في 
الشــــركة م.أيوب الصفار في 
ان الشركة  تصريح صحافي 
تطلق فرصــــة جديدة ضمن 
حملتهــــا الفرصة متاحة اآلن 
وهي عبــــارة عن متلك قطعة 

للمشروعات قيد التنفيذ.
  وذكر ان الشـــركة متلك من 
التابعة عددا  خالل شـــركاتها 
من األراضي في بعض األسواق 
املجـــاورة، الفتا الـــى ان هذه 
األراضي مملوكة بالكامل للمزايا 
وشركاتها التابعة بنسبة ١٠٠٪ 
وليس عليها اي ديون وهو ما 
يسهل من فرص احلصول على 
قروض متويليـــة من البنوك، 
ملمحا الى انه قد تلجأ الشركة 

أرض في االردن بقسط شهري 
٢٧ دينارا ومن دون مقدم أو 

دفعة أخيرة.
  ولفت الصفار الى ان العرض 
يشمل حزمة اراض وبلوكات 

لالقتراض لتمويل املشروعات 
اجلديدة التي تســـعى الشركة 

لتنفيذها خالل العام احلالي.
  وحول استراتيجية «املزايا» 
بعد متلكها شركتي دبي األولى 
العقـــاري والواجهة  للتطوير 
املائية العقارية، قال النفيسي 
ان سياسة الشركة األم ستكون 
هي نفسها استراتيجية جميع 
التابعة مبـــا فيها  الشـــركات 
الشركتان املســـتحوذ عليهما 
بالكامـــل مؤخـــرا، الفتـــا الى 
ان املرحلـــة املقبلة ستشـــهد 
التركيز على املشروعات ذات 
العوائد املستمرة لتعظيم أرباح 

الشركة.
  ولفت الى ان النتائج املالية 
للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ للشركة ستكون إيجابية، 
مشـــيرا الى ان الشركة تعكف 
على إعداد امليزانية اخلتامية، 
علما ان الشركة كانت قد أعلنت 
انها حققت ١٫٥٤٦ مليون دينار 
عن فترة األشـــهر الـ ٩ األولى 

من ٢٠١٠. 

بالكامل وهي عبارة عن اراض 
سكنية وصناعية وجتارية، 
وتصل املساحات من ٥٠٠ متر 

الى ١٠ آالف متر مربع.
  وبني الصفار ان االقســــاط 
الى  اخلاصة باملشروع تصل 
٣ ســــنوات من دون اي فائدة 
ما يتيــــح للمواطــــن واملقيم 
متلك قطــــع ارض في االردن 
مبســــاحات ممتازة واسعار 

مغرية وبأقساط ميسرة.
  واشــــار الصفار الى ان ما 
مييز املشــــروع هو تســــليم 
امللكية فور صدورها مباشرة، 
وان املشروع يعد االقوى ضمن 
حملة الشركة التي ستستمر 
خالل االعياد الوطنية ومتاشيا 
مع بدء انتعاش السوق العقارية 

خالل بدايات ٢٠١١. 

 رشيد النفيسي

 الشيخ منر الصباح 

 مشروع االرتباط الوظيفي أوصى بتفعيل االتصال بني املستويات القيادية واملوظفني

 أيوب الصفار

 «المركزي» لشركات االستثمار: تزويد ميزانيات ٢٠١٠ 
بعمليات تقييم األصول واستقطاع المخصصات 

 محمود فاروق 
  علمـــت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن بنك الكويت املركزي 
طلب من شـــركات االستثما أن 
تزيـــد ميزانيـــات ٢٠١٠ ببعض 
التوضيحات حول عمليات تقييم 
األصول واستقطاع املخصصات، 
وتوضيـــح البيانـــات املتعلقة 
بعمليـــات التداول التي تتم بني 
املجموعة الواحدة والشـــركات 
ذات العالقـــة، الســـيما إعـــداد 
تقارير مفصلة وشـــاملة تقوم 
إدارة املخاطـــر عن  بإعدادهـــا 
االستثمارات اخلارجية وتقارير 
حول استراتيجيات إعادة الهيكلة 
لبعض الشركات التي متت خالل 
العام املنتهي ٢٠١٠، وتقرير آخر 

يتضمـــن معلومات مفصلة عن 
التمويالت والرهونات.

  وأفادت املصادر بأن «املركزي» 
حريص على اجناز عملية تدقيق 
البيانات املرســـلة بشكل أسرع 
ومتكامل، الفته إلى أن السياسية 
التي يتبعها «املركزى» مع الشركات 
والبنوك تصب في مصلحتهما 
بالدرجـــة االولـــى بالتزامن مع 
مصلحة املســـاهمني مبا يضمن 
الشـــركات االستثمارية  سالمة 
واجلهاز املصرفي، علما ان جملة 
البيانات التي طلبها بعضها جزء 
ال يتجزأ من امليزانية، وكان قد 
سبق ان أكد البنك املركزي على 
ضرورة تدقيقها من قبل مدققني 

متخصصني. 

 البنك يطلب تقارير شاملة عن إعادة الهيكلة والتمويالت والرهونات

 حرصًا من البنك على إنجاز عملية تدقيق البيانات المرسلة بشكل أسرع ومتكامل

 «المركز» يطرح صندوقًا استثماريًا بـ ١٠٠ مليون دينار قبل 
نهاية الربع األول لالستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 شريف حمدي 
  علمت «األنباء» ان شــــركة املركز املالي الكويتي 
تعمل على وضع اللمسات النهائية إلطالق صندوق 
استثماري في اسواق الشرق االوسط وشمال افريقيا 
برأسمال مفتوح سيصل الى ١٠٠ مليون دينار بشكل 

تدريجي خالل مراحل عمل الصندوق.
  وقالت انه سيتم طرح الصندوق لالكتتاب قبل نهاية 
الربع األول من العام احلالي، مشيرة الى انه سيعمل 

وفق الشريعة االسالمية وسيركز على االستثمار في 
الصناديق املالية في هذه األسواق، الفتة الى أن هناك 
عددا من املستثمرين ابدوا استعدادهم للمشاركة في 
الصندوق. وأضافت املصادر ان املركز ســــيعلن عن 
أرباح جيدة عن الفترة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠، علما أن الشركة كانت قد حققت نحو ٦٫٩ ماليني 
دينار مبا يعادل نحو ١٥ فلسا للسهم خالل التسعة 

أشهر األولى من العام املاضي. 

 نمر الصباح لـ«األنباء»: مكتب غسيل األموال سيعلن قريبًا
  عن وجود جرائم لغسيل األموال تمت في الكويت من عدمه

 القانون الجديد لغسيل األموال ينتظر إقراره من ِقبل مجلس األمة خالل الفترة المقبلة 
 عاطف رمضان 

   أكد مدير مكتـــب مكافحة 
غسيل األموال بوزارة التجارة 
والصناعـــة الشـــيخ منر فهد 
أن املكتب يســـعى  الصبـــاح 
لتطوير أدائه خالل العام ٢٠١١ 
فيما يخص عمله في عمليات 
الرقابة على الشركات والتدقيق 
على دفاترهــا بشـــكل دقيق، 
أن املكتب سيعلن  إلى  مشيرا 
خالل العام احلالي عما إذا كانت 
هناك حاالت غسيل أموال متت 
في الكويت خالل الفترة املاضية 

أم ال؟
  وأضـــاف الشـــيخ منر في 
تصريح لـ «األنباء» أن املكتب 
يراقب ويدقـــق أوراق جميع 
التابعة  الشركات واملؤسسات 
لرقابته للتأكد من خلوها من 

أي شبهات مالية.
  ولفت إلى أن مكتب غسيل 
األموال يقوم بتطوير عمله عبر 
الدورات التدريبية املكثفة التي 
يشـــارك فيها موظفيه إضافة 
الكتساب اخلبرات الدولية من 
خارج الكويت وأن هناك جهات 
خارجية تدعـــم املكتب بآخر 
املستجدات والتطورات الدولية 
في مجال مكافحة عمليات غسيل 

األموال.

  الكويت والمنظمات الدولية

  وذكـــر أن الكويـــت ضمن 
منظمات دولية تتعاون معها 
بشكل مباشر لتحديث البرامج 
واملعلومـــات بشـــكل دوري، 
موضحـــا أن من ضمن أهداف 
املكتب نشـــر الوعـــي جلميع 

شرائح املجتمع.
  وقال إن من أفضل الســـبل 
العمليات غير  ملكافحة هـــذه 
املشـــروعة تكمن فـــي توعية 
املجتمع حتى يســـاند املكتب 

في مكافحة هذه الظاهرة.

لعمليات غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب وقد قامت هذه اللجنة 
بتحديـــث قانون ٢٠٠٢/٣٥ في 
عملية غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب.
  واستطرد قائال: كنت عضوا 
من ضمن األعضاء املشـــاركني 
في حتديث القانون ونأمل ان 
يكون هناك تعـــاون من قبل 
مجلس األمة مـــع اللجنة ألن 
النور خالل  القانون  يرى هذا 
الفترة القريبة املقبلة خاصة أن 
القانون مت عرضه على مجلس 
الوزراء ومت إقراره لعرضه على 
التشريعية والقانون  السلطة 
أروقـــة مجلس األمة  اآلن في 

إلقراره.

  ترتيب الكويت

  وحول رؤيتـــه عن ترتيب 
الكويت عامليا بني الدول اخلالية 
من جرائم غسيل األموال قال 
الشيخ منر: كانت هناك زيارات 
للكويت من قبل صندوق النقد 
الدولي بهذا الشأن ومت التدقيق 
في ملفاتنا وشـــاهدوا اجلهود 
التي بذلتها الكويت في مكافحة 
هذه الظاهرة وهناك اجتماعات 
مكثفة بـــني املكتب وصندوق 

النقد الدولي.
  وزاد قائال: مما ال شـــك فيه 
أنه في حال أقر القانون من قبل 
السلطة التشريعية سيساعدنا 
بنســـبة ٨٠٪ لتقييمنا عامليا 
خاصة أن هذا القانون اشتمل 
على جميع املتطلبات الدولية 
وسيساعدنا في أداء عملنا بشكل 
أكثر ومن األهمية مبكان أن يتم 
حتديث قوانيننا لتواكب جرائم 

العصر املتواكبة.

  االقتصاد الكويتي

  وتوقع الشيخ منر أن يتم 
تقييم الكويت عامليا خالل شهر 

بشؤون جرائم غسيل األموال 
ومتويـــل اإلرهاب مـــن داخل 
الكويت وخارجها، مشيرا إلى 
أن مشـــاركة دول كبـــرى في 
هـــذا املؤمتر دليل على حرص 
هذه الدول على املشـــاركة في 
املؤمترات املهمة التي تعقد في 
الكويـــت مما يـــدل أيضا على 
دعم هذه الدول للكويت بشكل 
مباشر خاصة أن الكويت جادة 
في محاربة «اإلرهاب وغسيل 

األموال» .

  مكافحة غسيل االموال

  وذكـــر أن املكتب عضو في 
اللجنة الوطنية ملكافحة عمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
برئاســـة محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
حيث ميثل األعضاء املشاركون 
في هذه اللجنة جميع اجلهات 
احلكومية في الكويت وأن هذه 
اللجنة ينصب عملها في ربط 
اجلهات احلكومية ببعضها حتى 
يتم تبادل املعلومات بني هذه 
اجلهات بشكل سريع وسري.

  وبـــني أن هذه اللجنة تقوم 
بأدوار متعددة من أهمها رسم 
العامـــة للدولة  السياســـات 
وحتديـــث القوانـــني اجلديدة 

  واشـــار إلى أن املكتب قام 
بإعداد قرص مدمج «سي دي» 
العربية  باللغـــة  يحوي مادة 
واإلجنليزية عن عمليات غسيل 
األموال وطرق مكافحتها وجهود 
الكويت في جميـــع قطاعاتها 
ملكافحة هذه العمليات إلى جانب 
نبـــذة مختصرة عن املنظمات 

الدولية في هذا الشأن.

  موقع الكتروني جديد

  واستطرد قائال: لم نكتف بهذا 
القدر فقد طورنا عملنا من خالل 
إنشاء موقع الكتروني للمكتب 
يحـــوي جميـــع املصطلحات 
ألعمـــال املكتـــب والقـــرارات 
الوزاريـــة والقوانـــني وكل ما 
يخص املؤسسات ملعرفة ما لها 
وما عليها فيما يخص عمليات 
«اجلـــرد والدفاتـــر وجتديد 
التراخيص» كمـــا قام املكتب 
بطباعة كتاب «ســـاهم معنا» 
الذي طبـــع باللغتني العربية 
واإلجنليزيـــــة وتــم توزيعه 
على جميــع اجلهات احلكومية 
واألهليـــــة وقـــد مت تزويــد 
أكثر من ٥٠٠ نســـخة لوزارة 
اخلارجيـــــة لتوزيعها خارج 
الكويت  الكويت إلبراز جهود 
في مكافحة غسيل األموال كما 
أن املكتب أرسل أيضا أكثر من 
٥٠٠ نسخة من هذا الكتاب إلى 

وزارة التربية.

  الطاقم البشري

   وأشاد الشيخ منر باجلهود 
التي بذلها الطاقم البشري لدى 
املكتب إلقامة مؤمتر «ســـاهم 
معنا في مكافحة جرائم غسيل 
األموال» الـــذي نظمته وزارة 
التجـــارة والصناعة للســـنة 
الرابعة على التوالي خالل الفترة 
من ١٣ حتى ١٥ ديسمبر املاضي 
مبشاركة نخبة من املتخصصني 

مايو املقبل.
  وأوضح أن االقتصاد الكويتي 
حر وواضـــح وأن أي عمليات 
تداول مالي يتم مراقبتها خاصة 
أن الكويت بلد صغير ويصعب 
دخول أو خروج أي أموال من 

دون أن تتم مراقبتها.
أن األرقـــام  إلـــى    واشـــار 
املرصودة بالنسبة للعمليات 
املشتبه فيها ضئيلة جدا وأنه في 
حال وجود عمليات مشتبه فيها 
يتم حتويلها جلهات االختصاص 
«نيابة األمـــوال العامة» وهي 
اجلهـــة التي تقر إذا كان هناك 

شخص أو شركة مدانة.

  اقتصاد حر

  ونصح الشـــيخ منر جميع 
الشركات واملؤسسات في الكويت 
بالعمل من أجل مناء اقتصادنا 
الوطني ليكـــون اقتصادا حرا 
ونظيفا ال يعاني من أي شوائب، 
مطالبا بتكاتف جميع اجلهات 
في الكويت مع مكتب مكافحة 
غسيل األموال ليقوم بدوره. 

  وبني ان االقتصاد الكويتي 
متطور وآمن وميتلك األدوات 
الكاملة التي متكنه من مكافحة 
جرائم غسيل األموال والقضاء 

عليها.

  التشريعات والقوانين

  واضـــاف ان التشـــريعات 
والقوانني املتعلقة بجرائم غسيل 
األموال فـــي الكويت واضحة 
وصارمة وكفيلـــة باحلد من 
مخاطر هذه الظاهرة والتعامل 
معها مشيرا الى ان املكتب يسعى 
في إطار خطة عمله الى الدفع 
باجتاه التطوير الدائم للقوانني 
والتشريعات املعمول بها في هذا 
املجال في سبيل تعزيز متانة 
االقتصاد الوطني وحمايته من 

هذه اجلرائم. 

 المكتب يسعى لتطوير أدائه خالل العام ٢٠١١


