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األربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

حتويالت الوافدين «غير الرسمية».. حتت أعني ٣ أجهزة رقابية
٣- غسيل األموال ومتويل اإلرهاب: إذ تخضع شركات الصرافة 
وعملياتها لضوابط قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ والذي يتوالها مراقب التزام 
يدقــق على كافــة العمليات مبا يضمــن نزاهة عمليات 
التحويالت من خالل مؤشرات تضعها وحدة التحريات 
املاليــة للعاملــني في قطــاع الصرافة ميكــن من خاللها 
الكشــف عن أي حتويالت تدور حولها الشــبهات، وهو 
األمــر الذي ال ميكن حتقيقه من خــالل التحويالت التي 
تتم عبر األفراد، ما قد يجعل ذلك األمر منفذا غير قانوني 

ألي أموال مشبوهة.
وذكرت املصادر أن شــكوى الشــركات جاءت بعدما 
استشــعرته مــن إمكانيــة تنامــي أعمال هــؤالء األفراد 
وممارســاتهم بصــورة قد متثل إشــكالية للقطاع ككل، 
خصوصا أن هؤالء األشخاص يعملون بأسعار تنافسية 
قد يصل الفارق بينها وبني أسعار الشركات النظامية إلى 
نحو ١٦٪ من سعر صرف العملة األجنبية، وهو األمر الذي 
يستقطب الكثير من الوافدين الراغبني في االستفادة من 
فارق األسعار دون النظر إلى تبعات األمر أو قانونيته.
وأضافــت املصــادر أن الكثيــر من األشــخاص باتوا 
ينظرون إلى هذا النــوع من التحويالت كفرصة ذهبية 
ميكن االســتفادة منها وحتقيق أرباح سريعة من فارق 
األســعار بني السوقني الرســمي وغير الرسمي، ومن ثم 
إعادة تدوير هذه األموال مجددا عبر حتويالت عكســية 

لتتزايد األرباح. 
وحول نوعية األشــخاص الذيــن يلجأون إلى العمل 
في تلك التحويالت غير الرســمية، قالت املصادر «األمر 
ال يقتصر على جتار أو من يعملون حلساب جتار، فكل 
من ميتلك قدرا من السيولة النقدية في الدول املستهدف 
إجراء التحويالت إليها بات يرى أن هناك فرصة للكسب 
السريع من خالل ممارسة هذا النشاط، فهناك من يقومون 
مبمارسته على نطاق ضيق داخل دوائرهم االجتماعية، 
وهناك من يستقطبون عمالء من كل املناطق داخل دولهم، 
وهــم الذين بدأوا بالظهور بصورة واضحة خالل األيام 

املاضية ومتت الشكوى بحقهم».

٢- حماية املتعاملني: إذ إن إشــراف بنك الكويت املركزي على 
أعمال شركات الصرافة من شأنه ضبط عملياتها ونشاطها 
وحماية املتعاملني معها وفق القانون، خصوصا أنه يضع 
نظاما للتفتيش على الشــركات للتأكد من سالمة نشاطها 
وأوضاعها املالية، وللتأكد من صحة املعلومات والبيانات 
وغير ذلك من األمور التي يرى املركزي ضرورة مراقبتها، 
وهــو األمر الذي ال ميكــن حتقيقه حال تعامــل الراغبون 
فــي إجراء حتويــالت مالية إلى دولهم مع أشــخاص غير 

مرخص لهم.

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، مبينا في الوقت 
ذاته ٣ إشكاليات قانونية رئيسية كالتالي:

١- قانونية ممارسة النشاط: إذ إنه ال يجوز لألفراد ممارسة نشاط 
حتويل األموال، مبينا أن الشركات لديها متطلبات ال بد من 
اســتيفائها حتى تستطيع ممارسة عملها بعد التصريح لها 
من قبل اجلهات الرقابية وهو أمر ال ميكن لألفراد أن يقوموا 
به وفقا للمتطلبات واالشتراطات، خصوصا ان القانون جاء 
صريحا بأنه «ال يجوز ألي شركة صرافة أن متارس العمل إال 
بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك املركزي».

علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر مطلعة أن شركات صرافة 
محلية خاطبت اجلهات الرقابية في شأن أشخاص طبيعيني 
ميارسون نشاط حتويل األموال بشكل غير رسمي، ومبا 
ال يتسق مع األطر واملعايير القانونية التي تشرف على 

تنفيذها اجلهات الرقابية في الكويت.
وأفادت املصادر بأن هؤالء األشخاص باتوا حتت األعني، 
إذ إن ٣ جهــات رقابيــة مختصة بإنفــاذ القانون تراقب 
ممارساتهم عن كثب، وجتمع البيانات واملعلومات الالزمة 
حول نشاطهم التخاذ اإلجراءات القانونية في شأنهم وفقا 
للقوانني املعمول بها داخل الكويت، خصوصا أن هؤالء 
األشخاص يواجهون ٣ مخالفات قانونية رئيسية، أوالها 
ممارسة نشاط من دون ترخيص جتاري، وممارسة نشاط 
باملخالفة لضوابط واشــتراطات بنــك الكويت املركزي، 
ناهيك عن مخالفة أعمالهم للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
وتفصيليا، قالت املصادر «خالل اآلونة األخيرة اشتكت 
بعض الشركات من قيام أشخاص باإلعالن عن توفيرهم 
خلدمــات حتويل األمــوال من الكويت إلى بــالد بعينها 
بأسعار تنافسية، مبينة أن هؤالء األشخاص غير مرخص 
لهم مبمارسة تلك األعمال، وال يتبعون أي كيان قانوني 
مرخص له مبزاولة نشاط الصرافة وحتويل األموال».

وأضافت املصادر أن الشركات أبلغت اجلهات الرقابية 
بآليات عمل هؤالء األشخاص الستقطاب عمالئهم املتوقعني 
من خالل الترويج لنشاطهم عبر صفحات وسائل التواصل 
االجتماعــي، ومن خالل مجموعــات وصفحات معروفة 
بالنشاط الكثيف لوافدي الدول املستهدف إجراء التحويالت 

املالية إليها.
وذكرت أن اإلشكالية القانونية في عمل هؤالء األشخاص 
تنبع بصورة رئيســية من ممارســة النشــاط من دون 
ترخيص، ما قد يحمل في طياته نوعا من املخاطر على 
األفــراد املتعاملني معهم جلهة إمكانيــة حدوث عمليات 
نصب واحتيال أو استغالل تلك األموال مبا يخالف قوانني 

شركات صرافة محلية اشتكت من تزايدها مؤخراً.. مع تقدميهم أسعاراً متدنية لبعض العمالت مقارنة بالنظامية

اإلعالنـات تسـتهدف تعيـني ٥٠٠ مواطـن فـي مختلـف التخصصـات والتوزيـع علـى الشـركاتأغلـب الفـرص تتركـز فـي شـركتي «نفـط الكويـت» و«البتـرول الوطنيـة» للفنيـني والهيئـة الطبية

أبـرز مخالفاتهـم ممارسـة نشـاط دون ترخيص جتـاري.. وبعيـدًا عن اإلشـراف الرقابيأعمالهم قد تدفعهـم للوقوع حتت طائلة قانون مكافحة غسـيل األمـوال ومتويل اإلرهاب

للكويتيني.. ٥ إعالنات توظيف في «النفط» دفعة واحدة
أحمد مغربي 

بعــد انتظــار دام ألكثــر 
من ســنة، كشــفت مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة عن ٥ إعالنات توظيف 
للمواطنــني دفعــة واحــدة، 
تعتبــر هــي األكبــر علــى 
االطالق على مدار السنوات 
املاضيــة، حيــث مت اإلعالن 
عن تلك الوظائف على مدار 
األسبوعني املاضيني، وذلك 
ملختلف التخصصات اإلدارية 
والفنية والطبية للعمل في 

شركات القطاع النفطي. 
ووفقــا ملصــادر مطلعة 
تقدر اعداد الوظائف الشاغرة 
بحــدود ٥٠٠ موظــف كحــد 
أقصى، حيــث تتركز أغلب 
الوظائف في شــركتي نفط 
الكويت والبترول الوطنية.

وتأتي إعالنات التوظيف 
في ظل سعى مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة دائما إلى 
املساهمة ومشاركة الدولة في 
حل مشكلة البطالة وتوفير 
فرص العمل للشباب الكويتي 
عبر إعــداد خطط خمســية 
للقوى العاملة تأخذ باالعتبار 
االحتياجات املستقبلية من 
العمالــة، متضمنــة العمالة 
مــن ذوي اخلبرة إلى جانب 
اخلريجني اجلدد من مختلف 
املجاالت والتخصصات بناء 
على املشــاريع والتوسعات 
في القطاع النفطي الى جانب 
التسرب املتوقع من العمالة 
احلالية، حيث تتم مراجعة 
هذه اخلطط سنويا ووضع 
خطط توظيف متدرجة لسد 
الشواغر واالحتياجات الفعلية 
مــن العمالة ذوي اخلبرة أو 
اخلريجــني اجلــدد لتدريب 
وتأهيل العمالة اجلديدة في 

مختلف التخصصات.
وفي تفاصيل اإلعالنات 
املتقدمـــــون  سيخـضـــــع 
املستوفون لشروط اإلعالن 
لالختـبـــارات واملقـابـلـــة 
الشــخصية، ويجب اجتياز 
اختبــار اللغــة اإلجنليزية 
اختبــار  إلجــراء  بنجــاح 
التخصص، وفي حال اجتيازه 
بنجاح يتم اجــراء املقابلة، 
علما ان اجراء املقابلة ال يعني 
قبول الطلب، كما أن الترتيب 
النهائي للمرشــحني يعتمد 
على إجمالــي نقاط عناصر 
القــوة املتمثلة فــي املعدل 
العــام واختبــارات كل مــن 
اللغة اإلجنليزية والتخصص 

وظائــف ال تتماشــى مــع 
مجــال تخصصاتهــم، كما 
تنتهج سياسة التوظيف في 
النفط تعيني أفضل الكفاءات 
الوطنية ممن تنطبق عليهم 
شــروط ومتطلبات شــغل 
الوظائف الشاغرة، وحتقيقا 
ملبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية 
يتم اإلعالن عن توافر الفرص 
للكويتيني فقط ســواء كان 
التخرج  االحتياج حلديثي 

أو لذوي اخلبرة.
اإلعالن األول 

إعالنــات  وبخصــوص 
التوظيف، فقد كشفت شركة 
البترول الوطنية عن إعالن 
التوظيــف األول واخلــاص 
التخرج  باملهندسني حديثي 
من حملة الشهادات اجلامعية 
فهو خــاص للكويتيني فقط 
بالعمل لديها او لدى مؤسسة 
البترول او الشركات النفطية 
الزميلة، وطلبت الشركة في 
إعالن التوظيف تخصصات 
هندسة ميكانيكية وكيمائية 
وكمبيوتـــــر وكهربائيـــــة 

الفنيــة  التخصصــات  فــي 
هندســــة  بكالوريـــــوس 
بتــرول وبكالوريــوس علوم 
جيولوجيا، ومت حتديد موعد 
التقدمي خــالل الفتــرة من ١١
سبتمبر حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٢.

إعالن التوظيف الرابع

أعلنت مؤسسة البترول 
عن إعــالن التوظيف الرابع 
حلملة الشــهادات اجلامعية 
فــي  بالعمــل  لاللتحــاق 
املؤسسة وشركاتها التابعة 
فــي تخصصات احملاســبة 
وإدارة املوارد البشرية ونظم 

معلومات إدارية.
وقالت «البترول» في إعالن 
التوظيف ان التقدمي سيكون 
عبــر املوقــع االلكترونــي 
اخلاص باملؤسسة، على ان 
يكون التقــدمي خالل الفترة 
من ١١ سبتمبر اجلاري حتى 

١ أكتوبر املقبل.
إعالن التوظيف اخلامس

التوظيــف  إعــالن  أمــا 
اخلامس فهو خاص بالوظائف 

وصناعية وعلوم حاســوب 
وعلوم كيمياء، وستكون فترة 
اإلعالن اعتبارا من ١٨ سبتمبر 
اجلاري حتى ٨ أكتوبر املقبل.

إعالن التوظيف الثاني

وأعلنــت شــركة نفــط 
الكويــت عن توافــر فرص 
عمل للكويتيني فقط حديثي 
التخرج من حملة الدبلومات 
الفنية في تخصصات دبلوم 
هندســة بترول/ استكشاف 
وتطويــر، ودبلوم هندســة 
بتــرول/ إنتــاج وتصديــر، 
ودبلــوم صناعات كيمائية، 
ودبلــوم مختبــرات كيمــاء 
تقــدمي  ويتــم  تطبيقيــة، 
الطلبات على موقع شــركة 
الفترة  الكويت خــالل  نفط 
من ١١ سبتمبر اجلاري حتى 

١ أكتوبر ٢٠٢٢.
إعالن التوظيف الثالث 

كشفت شركة نفط الكويت 
عن توافر فرص عمل للكويتيني 
التخــرج)  (حديثــي  فقــط 
حلملة شــهادة البكالوريوس 

الطبية  الطبية والوظائــف 
املساندة لذوى اخلبرة، وهو 
إعالن مشترك بني شركتي نفط 
الكويت والبترول الوطنية، 
وحددت فيه «نفط الكويت» 
مجموعة من االشتراطات مثل 
األولوية لتكون للكويتيني ثم 
ملواطني دول مجلس التعاون 
ثم اجلنسيات األخرى، وان 
يكون مستوفيا للمتطلبات 
الدنيا للوظيفة املراد التقدمي 
إليها وان يكون ملما باللغتني 
العربيــة واالجنليزية إملاما 
تاما وأال يقل معدل التخرج 
عــن ٢ مــن نظــام ٤ نقــاط 
ونسبة ٧٠٪ للنظام املئوي 
وفي جميع األحوال يجب إال 
يقل التقدير اللفظي عن جيد 
من اجلهة التي تخرج منها.

وحــددت شــركة نفــط 
الكويت في إعالن التوظيف 
بأال يكون املتقدم غير كويتي 
يعمــل لــدى وزارة الصحة 
ولديه إقامة قابلة للتحويل، 
ونسخة من ترخيص مزاولة 
املهنــة صــادرة مــن وزارة 

الصحة سارية املفعول.

تستقطب حديثي التخرج في مختلف التخصصات اإلدارية والفنية وآخر موعد للتقدمي مطلع أكتوبر املقبل

واملقابلة الشخصية.
وأواخــر العــام املاضي، 
قالت «مؤسسة البترول» إن 
معدالت التكويت في القطاع 
النفطي ارتفعت بشكل كبير 
خالل األعوام املاضية، وصوال 
إلى أكثر من ٩٠٪ في بعض 
الشــركات مثل شــركة نفط 

الكويت.
وأكــدت املؤسســة أنهــا 
تولي أهمية كبرى للعنصر 
الوطني للعمل فــي القطاع 
النفطي، باعتبــاره الركيزة 
األساســية لتطــور العمــل 
وحتمل املسؤوليات مستقبال.
رؤيــة  مــن  وانطالقــا 
«البترول» فإنــه ال ميكنها 
تعيــني جميــع خريجــي 
الهنــدســــة املجتازيـــــن 
لالختبـــــارات حيـــــث ان 
ذلك ســيكون على حساب 
تخصصات أخــرى يحتاج 
القطــاع وهــو مــا  اليهــا 
سيترتب سلبيا على أعمال 
القطــاع النفطــي ويخلــق 
احلاجة إلى إعادة تأهيليهم 
وتدريبهــم وتوظيفهم في 

الشروط الواجب توافرها 
في املتقدم 

معايير املفاضلة

طرق توظيف الكويتيني 
في «النفط» 

حددت «مؤسسة البترول» وشركاتها في إعالنات 
التوظيف عددا من الشروط ينبغي توافرها تتمثل 

في التالي:
١ - أن يكون حاصال على الشهادة اجلامعية في احد 

التخصصات املطلوبة في اإلعالن.
٢ - أال يقل معدل التخرج عن ٢٫٥ من نظام ٤ نقاط 
ونســبة ٧٧٫٥٪ للنظام الرقمي، وفي كل األحوال 

يجب أال يقل التقدير اللفظي عن جيد.
٣ - أال يكون مضى على التخرج أكثر من ٣ سنوات 

في تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢.
٤ - أال تتجاوز سن املتقدم ٢٨ سنة.

٥ - أال يكون مســجال كصاحب عمل في املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

٦ - أال يكــون املتقدم مــن املوظفني العاملني لدى 
القطاع النفطي.

حددت «مؤسسة البترول» في إعالنات التوظيف 
معايير املفاضلة في التالي وذلك في حال تســاوى 

نتائج املرشحني:
١ - تقدير ٩٠٪ فأعلى للمؤهل.

٢ - االقدم في احلصول على املؤهل.
٣ - األكبر سنا.

٤ - يقدم املتزوج على األعزب.

يتم تعيني الكويتيني في القطاع النفطي بطريقتني: 
األول: وهو تعيني مباشر على سلم الدرجات 
واملرتبات املوحد في القطاع النفطي واملعمول به 
في مؤسسة البترول وشركاتها حسبما تقتضيه 
مصلحة العمل وتســمج به الشواغر الوظيفية 
املتاحة سنويا في ميزانيتها سواء كانت ناجمة عن 
تطبيق سياسة تكويت الوظائف واحالل العمالة 
الوطنية محل العمالــة الوافدة او كانت مدرجة 

أصال لهذه الغاية.
الثاني: تعيني على عقود املقاولني بالقطاع النفطي 
وهو طريق إضافي آخر بخالف التعيني املباشر 
سالف الذكر، وهو يستهدف توفير املزيد من فرص 
العمل أمام الشباب الكويتي مبا يحقق الغاية من 
اصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في اجلهات 
غير احلكومية وقرارات مجلس الوزراء بشأنها.


