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الشايجي: »مجموعة الخليج« تنظم 
 PPP مؤتمر الكويت األول لمشاريع الـ

أعلنت شركة مجموعة اخلليج 
عن تنظميها ملؤمتر الكويت األول 
ملش���اريع ال� PPP حتت ش���عار 
العام  القطاعني  »الش���راكة بني 

واخلاص« في 4 ابريل املقبل.
الرئيس  املناسبة قال  وبهذه 
التنفيذي لشركة مجموعة اخلليج 
أن  الشايجي  محمد عبدالرحمن 
املؤمت���ر يعتبر احل���دث األول 
من نوعه ف���ي الكويت والرامي 
للتعريف بهذا النوع من املشاريع 
التي  وللتعريف بأهم املشاريع 
ستطرحها احلكومة خالل الفترة 

املقبلة. 
وذكر أن الهدف من املؤمتر يتمثل في الترويج 
لتنش���يط االقتص���اد الوطني من خالل مناقش���ة 
موضوعية لنظام ال� PPP واملشاريع اجلديدة املدرجة 
على جدول احلكومة لتنفيذ املشاريع بهذه الطريقة، 
السيما ان أغلب املشاريع التزال في مراحل دراسات 
اجل���دوى االقتصادية أو في مراحل تعيني املكاتب 

االستشارية إلعداد دراسات اجلدوى.
وضرب املثال على ذلك بأن الكويت تعكف حاليا 
على دراسة 27 مشروعا لتنفيذها 9 جهات حكومية، 
أبرزها تطوير جزيرة فيلكا، ومحطات توليد الطاقة 
الكهربائية والشمسية، وتطوير خدمات ومراقبة 
االتصاالت الدولية واملترو والسكك احلديدية، مشيرا 
إلى أن كل تلك املش���اريع مازالت في طور املراحل 
األولية كدراس���ات اجلدوى االقتصادية أو مراحل 
تعيني املكاتب االستشارية إلعداد دراسات اجلدوى 
وهو األمر الذي يسعى املؤمتر لتسليط الضوء عليه 
سعيا لتنشيط الدورة االقتصادية وحث الشركات 

احمللية والعاملية على املشاركة فيها.

أهمية المؤتمر

وأضاف أن أهمية املؤمتر تكمن في السعي إلبراز 
طبيعة املشاريع التي ستطرحها الدولة من خالل 
نظام ال� PPP وحتديد إيجابيات هذا النظام وأهميته، 
فضال عن السعي إلى تشجيع دور القطاع اخلاص 
 PPP �في تنفيذ املش���اريع اجلديدة وف���ق نظام ال
وتفعيل آليات السوق وزيادة مساهمته في النشاط 
االقتصادي وتخفيف العبء عن امليزانية العامة. 

وأشار الشايجي إلى أن املؤمتر يستهدف حتقيق 
 PPP �رؤية ورس���الة الدولة في التعريف بنظام ال
وحشد اكبر قدر ممكن من املسؤولني للحديث عنه 
وبحضور نخبة من املهتمني محليا وخارجيا وأيضا 
تعريف املسؤولني على نظام ال� PPP ودور املشاريع 
التي ستطرح من خالله في حتويل الكويت ملركز مالي 
وجتاري وكذلك التعريف بدور مكاتب االستشارات 
وش���ركات املقاوالت في إجناح دراس���ات اجلدوى 

االقتصادية للمشاريع.
وأضاف أن املؤمتر سيسلط الضوء أيضا على 
مناقش���ة دور البنوك في توفي���ر التمويل الالزم 
للشركات، مبينا أن شركة مجموعة اخلليج للمعارض 
واملؤمترات س���توجه الدعوة ألكبر عدد ممكن من 
رجال األعمال وممثلي الش���ركات للتباحث حول 
آلية هذا النظام واخلطوات التي ستتبعها احلكومة 
لتنفيذها ومناقشة بعض اخلفايا الغائبة عن املواطنني 
مثل دعم الدولة ألسعار الكهرباء فضال عن دعوة 

ممثلي السفارات للمؤمتر وهو 
ما سيفتح قناة اتصال هامة بني 
تلك السفارات وشركات بلدانهم 
الراغبة مستقبال باملشاركة فيما 
س���تطرحه الكويت من مشاريع 

عمالقة وفق هذا النظام.

خطة الدولة الجديدة

وأكد أن خطة الدولة اجلديدة 
لتنفيذ خطة التنمية التي تقدم 
بها نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
ستمثل عالمة فارقة في مستقبل االقتصاد الوطني 
السيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته 
إلى 37 مليار دينار خالل الس���نوات األربع املقبلة 
وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع اخلاص للقيام 
بدور حيوي ومؤثر في تلك اخلطة كما أنها ستساهم 
في حتريك عجل���ة االقتصاد من جديد بعد توقف 
دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك 
املش���اريع وهو األمر الذي أصاب شركات القطاع 

اخلاص بالشلل التام خالل تلك الفترة.
وطالب الشايجي بضرورة تذليل معوقات التمويل 
التي تواجه الشركات احمللية حاليا وهو األمر النابع 
من تشدد البنوك احمللية في التمويل اجلديد للراغبني 
متس���ائال: »كيف للشركات أن تساهم في مشاريع 
وخط���ة التنمية اجلديدة ب���دون متويل؟«، مؤكدا 
أن البن���وك من حقها التخوف من طلبات التمويل 
اجلديدة السيما أن األزمة املالية ألقت بظاللها على 
العديد من الشركات وهو ما تسبب في حالة اخلوف 
التي تعيشها البنوك احمللية حاليا وذلك على الرغم 
من تخمة البنوك احمللية بالودائع التي حتتاج إلى 

قنوات استثمارية جديدة للتوجه إليها.

مجموعة الخليج

ولش���ركة مجموعة اخلليج تواجد مميز على 
الساحة احمللية من خالل ما تقدمة من خدمات حيث 
قامت في قطاع تنظيم املعارض بتنظيم العديد من 
املناسبات منها معرض صحتك ومعرض اليف ان 
ستايل ومعرض نفائس وفي قطاع تنظيم املؤمترات 
قامت بتنظيم مؤمتر صناع العقار ملدة 3 سنوات 

على التوالي حتى اآلن.
أما فيما يخص قطاع االستش���ارات والتدريب 
فهناك العديد من املؤمترات والبرامج التدريبية التي 
قدمها مركز اخلليج لالستش���ارات والتدريب منها 
على س���بيل املثال »مؤمتر النخبة في عالم اإلدارة 
للمحاضر العاملي ستيفن كوفي« وكذلك استضافة 
احملاضر العاملي »فيليب كوتلر« باإلضافة إلى العديد 
من الدورات التدريبية التي قدمها املركز للعديد من 

الشركات واملؤسسات والهيئات احلكومية.
وفيما يخص الدعاية واإلعالن فهناك العديد من 
الشركات اخلاصة التي يتم التعامل معها وتقدمي 
خدماتنا اإلبداعية لها باإلضافة إلى بعض الوزارات 
واملؤسسات احلكومية واألعمال التي يتم تقدميها 
هي أعمال التصميم الفني والطباعة، باإلضافة إلى 
احلمالت اإلعالنية ووضع اخلطط ودراسات اجلدوى 

وتقدمي االستشارات في املجال اإلعالني. 

المؤتمر يهدف لتنشيط االقتصاد من خالل مناقشة
موضوعية لنظام الـ PPP ومشاريع الحكومة الجديدة

في 4 أبريل وتحت شعار »الشراكة بين القطاعين العام والخاص« 

محمد الشايجي

»األهلي«: ارتفاع مستخدمي »األهلي تشات« %207
اعل���ن البنك االهلي الكويتي ان خدمة 
»األهلي تش���ات« االلكترونية المصرفية 
الرائ���دة واألولى من نوعه���ا في القطاع 
المحلي، حققت نجاحا كبيرا،  المصرفي 
وهي الخدمة التي اطلقها البنك في اطار 
انشطته المس���تمرة الهادفة الى تطوير 
خدمات مركز االتصال واالرتقاء بها سعيا 
لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها 

توفيرا للوقت.
واوضح البنك ان هذه الخدمة حققت 
نجاحا اس���ت�ثنائيا الف�ت���ا بع�د أن ازداد 
ع��دد المستخدمين بنس�بة وص�لت إلى 

.%207
وحول هذا النجاح تحدث رئيس إدارة 

قنوات االتصال في البنك عثمان توفيقي 
قائال: »خدمة األهلي تش���ات هي األولى 
من نوعها غير المس���بوقة في الكويت، 
والعالمة الممي���زة المبتكرة التي تواكب 
اس���لوب حياتن���ا الحديثة وتس���تجيب 
لس���بل التواصل والتخاطب االلكتروني 
المعاصر التي تعتمدها شرائح كثيرة في 
المجتمع، والتي تؤك���د إمكانيات األهلي 
الكبيرة وقدراته الالمحدودة في التجاوب 
مع عمالئ���ه بصورة ترقى الى تطلعاتهم 

وتفي بكامل احتياجاتهم«.
وأض�اف توفيقي في تصريح صحافي: 
»مع تزايد نسبة مستخدمي الخدمة التي 
وصل���ت الى 207%، فق���د اثبتت »األهلي 

تشات« تميزها وجدارتها كأفضل قنوات 
التواصل االلكتروني المصرفي مع العمالء، 
وال شك أن نجاح الخدمة يعود إلى حرص 
البنك األهلي الكويتي على تقديم أفضل 
التقنيات المصرفية الحديثة، واعتماد اكثر 
الكوادر الوظيفية كفاءة ومهنية، وتقديم 

انسب الحلول لعمالئنا«.
تجدر االشارة الى سهولة الخدمة ويسر 
االس���تفادة منها، اذ يحتاج العميل لفتح 
نافذة الكترونية على »األهلي تشات« ليبدأ 
التواصل والحديث م���ع موظفي الخدمة 
المؤهلي���ن والقادرين على االس���تجابة 
لجميع احتياجاته من معلومات وحلول 

مصرفية. 

أطلقها البنك لتطوير خدمات مركز االتصال ولتوفير أفضل الخدمات المصرفية

عثمان توفيقي

)كرم ذياب(د.ندمي الدعيج ود.آمنة شاغولي في جانب من املؤمتر الصحافي

 جانب من ندوة غسيل األموال 

إطالق مبادرة لتأسيس »مركز سياسات الصحة العالمية« 
لرسم خارطة طريق الشركات لالستثمار في »الصحة«

برأسمال 1.5 مليون دينار وبدعم من أطباء واقتصاديين وباحثين من مختلف أنحاء العالم

أحمد يوسف
أعلنت مجموع����ة من األطباء 
الكويتي����ني عن إطالقه����م مبادرة 
لتأسيس »مركز سياسات الصحة 
العاملية« بهدف رسم خارطة طريق 
للشركات التي تسعى لالستثمار 
في القطاع الصحي. وخالل املؤمتر 
الذي عقده املؤسسون  الصحافي 
أمس، قال احد املؤسس����ني د.ندمي 
الدعيج اننا نهدف عبر املركز الى 
إعادة صياغة واكتشاف االستثمار 
الصحي في الكويت ودول املنطقة، 
وذلك سعيا لبناء القدرات اإلقليمية 
في مج����ال السياس����ات الصحية 
واملجاالت املرتبطة.واشار الى أن 
املبادرة عبارة عن منظمة مستقلة 
وغير سياس����ية حتث على تقدمي 
خدمات صحية تضمن املس����اواة 
والشفافية والنزاهة واالستدامة 
والكفاءة ورضا املستهلك من خالل 
احلث عل����ى الدراس����ات العلمية 
وتثقيف وتوعية األفراد واملهنيني 
وتطوير التشريعات الصحية. وبني 
أن املبادرة ال تسعى لتحقيق الربح 
أو ملنح أرباح نقدية للمس����اهمني 
فيه����ا أرباحا، حي����ث ان العوائد 
املتحققة من هذا االستثمار ستعمم 
على جميع املس����اهمني من خالل 
توفير إرشادات استشارية طبية 
باملجان في أعمالهم املس����تقبلية. 
وقال ان الدراس����ات كش����فت أن 
سوق االستش����ارات الصحية في 
حاجة إلى تطوير، من خالل مركز 
مستقل غير هادف للربح، بحيث 
يقدم خدماته للمؤسسات الصحية 
العاملية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتك����ون مبثابة موارد 

الدعيج ان رأسماله املبدئي يبلغ 
نحو 1.5 مليون دينار ورأس����مال 
مخصص للتجهي����زات اخلاصة 
بعمل الشركة، مؤكدا على أن رأس 
املال احلقيقي يتمثل في الكفاءات 
القائمة على تنفيذ تلك  البشرية 
املب����ادرة حيث انهم م����ن أفضل 
األطب����اء، االقتصاديني والباحثني 
على مستوى العالم وهم خبراء في 
التخطيط االستراتيجي الصحي.

وأكد أن الهدف من تأسيس تلك 
املبادرة هو أن تكون تلك الشركة 
احمللية بديال عن الشركات العاملية 
التي تقدم خدماتها في نفس املجال 
وعوضا ع����ن اللجوء إليها، حيث 
يتميز فريق العم����ل في املبادرة 

محاي����دة لإلص����الح الصحي في 
املنطقة ومن هذا املنطلق مت وضع 
خطة عمل لتقدمي إس����تراتيجية 
فعالة لبناء مركز موثوقة وفعالة 
ومستدامة في الكويت.  وأضاف 
ان قائمة املؤسسني للمبادرة تضم 
كال من د.ن����دمي الدعيج ود.بيبي 
العميري ود.آمنة علي ش����اغولي 
ود.أن����ور العوضي باإلضافة إلى 
شركاء أجانب منهم جامعة براندايز 
للصح����ة العاملي����ة والتنمية في 
بوسطن، مش����يرا الى أن املبادرة 
سيكون لها مجلس استشاري يضم 
نخبة من العلماء لتقدمي خدماتهم 

لصالح تلك املبادرة.
وعن رأس����مال »املركز«، قال 

ترسية مناقصة
على شركة

مملوكة لـ »زيما« 
أعلنت ش��ركة زميا القابضة 
أنه��ا تس��لمت كتابا م��ن قبل 
جلنة املناقص��ات املركزية يفيد 
بترس��ية مناقصة عل��ى إحدى 
الش��ركات التابع��ة واململوك��ة 
لش��ركة  زميا القابضة بنس��بة 
100%، واخلاصة باستئجار آليات 
ومعدات وعمالة إلزالة التعديات 
عل��ى أمالك الدول��ة واملخالفات 
البلدية  االخرى املتعلقة بأنظمة 
ف��ي  جمي��ع مناط��ق الكوي��ت 
وبقيم��ة 1.6 مليون دينار وملدة 

3 سنوات. 

احمد مغربي
قال رئيس قس���م الرقابة والتفتيش بإدارة شؤون الشركات 
ب���وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين حس���ن عبداهلل 
الغنامي أن دول اخلليج ستصبح ارضا خصبة لعمليات غسيل 
االموال، مرجعا ذلك إلى انتشار التوترات السياسية واالضطرابات 
في منطقة الش���رق األوسط والتي تس���اعد على منو حجم هذه 
العمليات، متوقعا ان يس���تغل مجرمو غس���يل االموال االحداث 
األخيرة التي تش���هدها بعض ال���دول العربية ودول اخلليج في 

رفع حجم عمليات غسيل االموال في املنطقة.
وأش���ار الغنامي خالل ندوة »غس���يل األموال« التي نظمتها 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية في مقرها مساء أول من 
أمس مبشاركة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي الى انه ال توجد تقديرات رسمية خاصة بعمليات غسيل 
األموال في اخلليج، مستندا الى تقييمات صندوق النقد الدولي 
)IMF( التي قدرت غسيل االمول في العالم بنحو 1.6 مليار دوالر 
وهو التقييم الذي يراه الغنامي ميثل نحو 50 الى 60% من الرقم 
الفعلي، وان دول اخلليج تستحوذ على نحو 400 مليون دوالر، 
وأضاف ان 70% من الدول غير ملتزمة بالتوصيات اخلاصة مبراقبة 

أصحاب النفوذ السياسي كرؤساء الدول والوزراء وعائالتهم.
وأوضح ان منطقة اخلليج معرضة ومستهدفة لعمليات غسيل 
األموال بسبب املوقع اجلغرافي واالعداد الكبيرة للعمالة الوافدة 
الت���ي يقدر تعداده���م ب� 20 مليون مقيم وه���م في بعض الدول 
اخلليجية يشكلون 80% من التعداد السكاني وكذلك البنية التحتية 
املتقدمة التي تسهل من حركة تنقل األموال باإلضافة الى ضعف 

القوانني واإلجراءات املطبقة في املنطقة.
وحول البحرين قال الغنامي في كلمته خالل الندوة، ان دولة 
البحرين تواجه بعض املش���اكل في رصد الشركات العاملة في 
غس���يل األموال ومعاقبتها نظرا لضعف القانون اخلاص بذلك، 
مش���يرا إلى ان أكثر من 13 شركة بحرينية عملت في االستثمار 
الوهمي وجمعت أكثر من 55 مليون دينار بحريني بسبب ضعف 
القوانني املنظمة لالستثمار. واشار الى انه من اهم االسباب وراء 
زيادة عمليات غسيل االموال طبيعة املجرمني االحترافية وتدني 
مستوى املعيشة والثقافة العامة ومبدأ »اعرف عميلك«، مشددا 
بالوقت نفسه على ضرورة ان تعرف املؤسسات املالية عمالءها 

والنظر الى رؤس اموال الشركات.
وتابع تعتبر جرائم غسيل األموال اخطر جرائم عصر االقتصاد 
الرقمي، وانها تشكل حتديا حقيقيا امام مؤسسات املال واالعمال 
وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على حتقيق فعالية 
مواجهة االنشطة اجلرميية ومكافحة امناطها املستجدة.وان جرمية 
غسيل االموال تعد مخرجا للمجرمني الذين يديرون امواال باهظة 
من خالل جتارة املخدرات وتهريب االسلحة وانشطة الفساد املالي 

ومتحصالت االختالس وغيرها.

شركتان تابعتان
لـ »تنظيف« تحوزان أقل 

األسعار في مناقصتين 
أعلن س��وق الكويت لألوراق 
املالية ان الشركة الوطنية للتنظيف 
أفادت بأن شركة تابعة لها بنسبة 
67.5% قد حازت اقل األسعار في 
املناقصة رق��م 3072910 اخلاصة 
بتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات 
التجميلية والري ملستشفى جابر 
األحمد للقوات املس��لحة ومركز 
اجلنوبي��ة ومبان��ي ادارة نظ��م 
 املعلومات وخ��زان الري ومحطة 
املعاجلة  للمياه  الرئيس��ية  الضخ 
التابعة لوزارة الدفاع وذلك مببلغ 
قدره 533.9 الف دينار ملدة ثالث 

سنوات. 
من جهة أخرى أعلنت الشركة 
أن شركة تابعة لها بنسبة 90% قد 
حازت اقل األس��عار في املناقصة 
رقم م م ك/2010/40-2011 اخلاصة 
التخزينية مبيناء  املناطق  بنظافة 
الش��ويخ التابعة ملؤسسة املوانئ 
الكويتية وذلك مببلغ قدره 225.1 

الف دينار ملدة 3 سنوات.

بتنوع اخلبرات واملهارات وهو ما 
سيوفر سرعة االتصال والتعاون 
معه فضال عن التكامل املستقبلي 
في عالج أي حتديات مهنية قد تظهر 
لهم في تنفيذ أعمالهم، كما تهدف 
املبادرة للتعاون مع جميع أجهزة 
الكويت  الدولة ومنها مؤسس����ة 
للتق����دم العلمي وجامعة الكويت 
والعديد من اجلهات التي حتتاج 
إلى هذا النوع من االستشارات. وبني 
الدعيج أنه ومنذ تأسيس املبادرة 
فقد قامت مبد يد التعاون للكثير من 
املؤسسات األكادميية واحلكومية 
وكذلك استمرت في تطوير نفسها 
عن طريق متابعة البحوث العلمية 
بشكل دوري، وكذلك مت عقد شراكات 

إستراتيجية مع مؤسسات أخرى 
مث����ل جامعة هارف����ارد والبنك 
الدولي لعمل بحوث في الصحة 
العامة والتش����ريعات الصحية 
واملبادرة على أمت االس����تعداد 
ملد جس����ور التعاون مع جميع 
املؤسسات والشخصيات القيادية 
التي حتمل نفس القيم دون أي 
حتيز إلحياء روح البحث العلمي 
وإعادة هيكلة نظام صحي عادل 

في جميع أنحاء املنطقة.
جدير بالذكر ان بنك بوبيان 
والش����ركة املتح����دة للترفي����ه 
والسياحة قد قدما الرعاية الكاملة 

للمؤمتر. 

دول الخليج ستصبح أرضًا خصبة لغسيل األموال 
مسؤول في وزارة التجارة البحرينية في ندوة »جمعية المحاسبين«: 


