
اقتصاد
الثالثاء 21 ابريل 2015

37

جناح »بيتك 
تركيا« شجع 
الكثيرين على 

العمل في السوق 
التركي

بناء شراكة لتفعيل 
الفرص واملزايا 

لدى اجلانبني

ارتفاع عدد 
املشتركني

إلى 173 مليون 
مشترك

املستشار الكويتي
د. عبداهلل فهد العبدالجادر 

مستشار تنظيم وإدارة

تقييم الوظائف
لعدالة الرواتب

تقييم الوظائف هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي 
يتكون من الوصف الوظيفي ولكل عنصر قيمة حسب أهميتها 

بالنسبة لباقي العناصر واجمالي نقاط العناصر )1000( وهذا 
النظام بدء منذ الستينيات في شركة نفط الكويت وكذلك 

الشركات النفطية بدول اخلليج العربي ومعمول فيه بأغلب 
الدول األجنبية وفي األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها.

تقييم الوظائف يعتبر من النظم اإلدارية املهمة والتي يعتمد 
عليها في حتديد مستوى وأهمية الوظائف بالنسبة لبقية 
الوظائف في جهة العمل وكما يعتمد على دراسة مسحية 

ميدانية ملستوى رواتب ومزايا الوظائف سواء داخل السوق 
احمللي أو اإلقليمي التي على أساسها يتم حتديد الراتب 

املناسب لكل وظيفة بعد تقييمها حسب نظام النقاط. وميزة 
نظام تقييم الوظائف هو توحيد الوظائف املتشابهة في 

املسميات واملهام واملؤهالت ووضعها في مستوى وظيفي 
واحد وبدرجة مالية واحدة والذي يطلق عليه نظام املسطرة 

الواحدة لتحقيق العدالة في الرواتب بني الوظائف املتماثلة.
العناصر التي يتم تقييم الوظيفة عليها تتكون من ثمانية 

عناصر وهي:
1- التعليم.
2- اخلبرة.

3- املجهود الذهني.
4- املسؤولية عن اتخاذ القرار.

5- االشراف والتوجيه.
6- االتصاالت.

7- املجهود البدني.
8- بيئة العمل.

واحلمد هلل، حكومة الكويت قد تبنت هذا النظام لتطبيقه على 
جميع اجلهات احلكومية امللحقة واملستقلة والنفطية وهذه 

سابقة حتسب لها وبتشجيع ودعم من مجلس األمة الذي ميثل 
الشعب الكويتي الذي تيقن أن سياسة الرواتب احلالية غير 
عادلة في توزيعها على الوظائف والفروقات تزيد سنة بعد 

سنة وخاصة بعد املطالبات املتكررة لنقابات أو بعض موظفي 
اجلهات احلكومية لزيادة رواتبهم.

أمتنى من القطاع اخلاص من شركات وبنوك أعادة النظر 
في رواتبهم وخاصة اجلهات املتشابهة في نشاطها مثل 

احتاد املصارف الكويتية واحتاد شركات االستثمار واحتاد 
الصناعات الكويتية واحتاد شركات التأمني أن تقوم مببادرة 

لتوحيد رواتبهم عن طريق نظام تقييم الوظائف وذلك 
لصاحلهم ألن الفروقات في رواتب املوظفني بينهم سوف 

تخلق لهم مشاكل إدارية ونزوحا واستقاالت ملوظفني أكفاء 
وطبعا يسبق تطبيق تقييم الوظائف دراسة مسحية ميدانية 

للرواتب لتضعها في املسار الصحيح.

سهم »متويل اخلليج« 
يعود للتداول اعتباراً من اليوم

»االستثمارات«: »التمييز« تؤيد تنفيذ حكم 
ضد »منشآت« يغرمها 6.7 ماليني دينار

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأنه بناء على اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل اخلليجي )متويل 
خليج( املنعقدة بتاريخ 12-04-2015 والتي أقرت فيها املوافقة 
على شطب اخلسائر املتراكمة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة 
الص���ادر واملدفوع من مبلغ 1.4 ملي���ار دوالر موزعا على 5.6 
مليارات سهم بقيمة اسمية 0.265 دوالر للسهم الواحد )سوف 
يكون التخفيض مبعدل 6 أسهم لكل 10 أسهم مملوكة تقريبا( 
إلى مبلغ 597.9 مليون دوالر موزعا على 2.2 مليار سهم بقيمة 
اس���مية 0.265 دوالر للسهم الواحد وتطفأ الفروقات الناجتة 

عن التخفيض ضمن حساب األسهم املستردة.
وبعد انتهاء الشركة من إجراءات تخفيض رأس املال وحتديث 
س���جالت املساهمني بالشركة الكويتية للمقاصة سيتم تداول 
سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال اعتبارا من اليوم )الثالثاء( 
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قالت شركة االستثمارات الوطنية إن محكمة التمييز التجاري 
رفضت وقف تنفيذ احلكم الصادر ضد شركة منشآت العقارية، 
والقاضي بإلزامها بسداد مبلغ 22.5 مليون دوالر )نحو 6.78 
ماليني دينار(، باإلضافة إلى ألفي دينار أتعاب محاماة ملصلحة 
»اس���تثمارات«، وذلك في القضية التي تخص مش���روع برج 

القبلة A باملدينة املنورة.
وأوضح البيان املنش���ور على موق���ع البورصة أن مبلغ 
االستثمار املباشر ل� »استثمارات« في هذا املشروع يبلغ 13.9 
مليون دوالر، والباقي مسجل ملصلحة حساب عمالء - شركة 

االستثمارات الوطنية.
كما بينت الشركة أن »منشآت« قد طعنت على ذلك احلكم 
الص���ادر والقاضي بإلزامها بس���داد املبلغ، وأن التماس إعادة 
النظر محددة له جلس���ة 5 مايو املقبل واإلشكال في التنفيذ 

محددة له جلسة 30 أبريل اجلاري.

»ماس« تشارك في »سيتي سكيب« أبوظبي
تشارك ش���ركة ماس العاملية، إحدى شركات التسويق 
العقاري األكثر ثقة حول العالم، في معرض »سيتي سكيب« 
أبوظبي بنسخته التاسعة والذي سينطلق اليوم في مركز 
أبوظب���ي الوطني للمعارض وتس���تمر فعاليته على مدى 
يومني، حيث تستعرض الشركة مجموعة مميزة من العقارات 

التي تقوم بالتس���ويق لها 
واملنتشرة في 5 دول مختلفة 
إلى  مبزايا منوع���ة، وذلك 
جان���ب أدوات اس���تثمارية 
عقاري���ة ذات عوائد مجزية 

مضمونة وثابتة. 
وتعليقا على هذه املشاركة 
قال مدير التسويق في شركة 
ماس العاملية عبداهلل جاسم 
الشهاب: »تعد مشاركة ماس 
العاملية ضمن معرض سيتي 
سكيب في أبوظبي استمرارا 
للتوجه الذي بدأته الشركة 
منذ سنوات والقائم على فكرة 

الوجود الفاعل في النشاطات اإلقليمية العقارية الرئيسية، 
وهو ما ينسجم مع الطبيعة املتنوعة لقاعدة عمالء الشركة 
والتي تضم أكثر من 12 جنسية من دول مختلفة حول العالم، 
ما يعزز موقعها بني ش���ركات التسويق العقارية اإلقليمية 

على مستوى املنطقة«.

عبداهلل جاسم الشهاب

خالل حفل تكرمي وزير االقتصاد التركي

املرزوق يشيد بجهود احلكومة التركية في جذب املستثمرين

»الدولي« يصدر تقريره السنوي اخلاص باحلوكمة واملسؤولية االجتماعية لـ 2014

التركي، مقابل  الس����وق  بها 
الفوائض املالية الكبيرة في 
الكويت ودول مجلس التعاون، 
فاملطلوب تطوير التعاون بني 
القطاع اخلاص في اجلانبني 
الى شراكة، تعمل  وحتويله 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، 
م����ن اخلب����رات واالمكانيات 
املشتركة، وما حتقق من جناح 
خالل الفترة املاضية، ملزيد من 
النمو والتوسع في املستقبل، 
ويك����ون هدفنا اس����تثمارا 
استراتيجيا بعيد املدى، يحقق 
قيمة مضافة ومنفعة متبادلة. 
وان هذا النوع من االستثمار 
االس����تراتيجي طويل األمد، 
يجب أال يخض����ع للظروف 
ولكن يج����ب أن يكون مبنيا 
على اسس راس����خة ورؤية 
واضحة. وأكد املرزوق ان من 
مناذج التع����اون االقتصادي 
املش����ترك الناجح����ة، »بيت 

الداخلية في البنك.
املهم����ة  األم����ور  وم����ن 
اجلوهري����ة الت����ي ق����ام بها 
»الدولي« في س����بيل إرساء 
أفضل مبادئ احلوكمة، وخلق 
أفضل ممارساتها، باإلضافة 
إلى متكني وحدة احلوكمة من 
الرقابية على  القيام مبهامها 
أكمل وجه ومبوضوعية، قام 
مجلس إدارة »الدولي« مبنح 
وحدة احلوكمة االستقاللية 
التام����ة مبا ميكنها من القيام 
مبهمتها الرقابية على أقسام 
البن����ك وإداراته، ومتثل ذلك 
بنقل التبعية اإلدارية لوحدة 
احلوكمة إل����ى جلنة مجلس 
اإلدارة للحوكمة املنبثقة عن 
الذي  اإلدارة، األمر  مجل����س 

نهاد زيبكجي والوفد املرافق 
له، بحضور مجموعة كبيرة 
من املسؤولني ورجال األعمال 
الكويتي����ني  واملس����تثمرين 
واألتراك، ثقته في االقتصاد 
التركي، حيث قدمت احلكومة 
التركية العديد من التسهيالت 
التشريعية والتنظيمية بشكل 
متواصل ومتوازن، كان من 
شأنها إحداث النقلة االقتصادية 
الكبيرة، وتوسيع املجاالت 
امام القطاع اخلاص، والتأكيد 
على دوره، س����واء من خالل 
التقليدي، او غير  االقتصاد 
التقليدي ممثال في »البنوك 
والشركات االستثمارية القائمة 

على مبدأ املشاركة«.
القطاع  وقال ان جه����ود 
اخلاص ف����ي البلدين مازالت 
بحاجة الى مزيد من التنسيق، 
من اجل االستفادة من فرص 
االستثمار العديدة التي يزخر 

الكويت املرك����زي على ذكره 
في تعليمات احلوكمة املعممة 

على البنوك. 
التقرير كل ما  وتضم����ن 
مت تنفي����ذه في عام 2014 من 
ممارس����ات وأنشطة متعلقة 
مبجل����س إدارة بنك الكويت 
الدول����ي وجلان����ه وجمي����ع 
املتعلقة بالسير  اإلفصاحات 
ب����كل من  الذاتي����ة اخلاصة 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذي واإلدارة  والرئيس 
العلي����ا، وحزم����ة املكاف����آت 
املدفوعة لكل من أعضاء مجلس 
اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، 
وتقرير لرأي كل من التدقيق 
الداخلي واخلارجي حول مدى 
كفاية أنظمة الضبط والرقابة 

اكب����ر وأقوى  الدولي����ة من 
الش����ركات الكويتية العاملة 
ف����ي تركيا وحققت جناحات 

عديدة أيضا.
وجدد املرزوق التأكيد على 
استمرار الدور الذي يقوم به 
»بيت����ك � تركي����ا« من خالل 
املس����اهمة في دعم مجاالت 
التعاون والتنسيق والتبادل 
التجاري واالس����تثماري بني 
تركيا والكويت ودول مجلس 
التع����اون اخلليجي باعتبار 
ذلك أحد أهم وسائل حتقيق 
التقارب والتعاون بني حكومات 
وشعوب املنطقة، وقد تبنى 
البنك العديد من املش����اريع 
ودعوة كثير من رجال األعمال 
من اجلانبني لزيارات متبادلة 
ورعاي����ة ندوات حول فرص 
ومحف����زات االس����تثمار في 
تركيا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.

أفراده، وقد ذكر »الدولي« في 
تقريره ما مت في هذا السياق من 
أنشطة ومساهمات ومبادرات 
قام بها خالل العام 2014، والتي 
أصبحت محط أنظار املصارف 
املالية  والبنوك واملؤسسات 
األخ����رى، واس����تقطب أيضا 
اهتمام وتقدير جهات التقييم 
الدولية، حيث قررت املنظمة 
العربية للمسؤولية االجتماعية 
مؤخرا تكرمي »الدولي« مبنحه 
»درع التميز الذهبي في مجال 
االجتماعي����ة«  املس����ؤولية 
تقديرا لنش����اطه املتميز في 
هذه املجال، األمر الذي يؤكد 
ريادة نش����اط واستراتيجية 
»الدولي« في مجال املسؤولية 

االجتماعية.

التمويل الكويتي � التركي«، 
الذي تزيد مؤشراته املالية مبا 
يتراوح بني 20 و30% سنويا، 
وحجم أصوله بلغ نحو 40 
مليار ليرة، ولدى البنك اآلن 
320 فرعا في تركيا، كما افتتح 
البنك مؤخرا بنوك مستقلة في 
البحرين ودبى، وحصل من 
السلطات األملانية على رخصة 
إنشاء بنك متكامل اخلدمات، 
سيبدأ عملياته وخدماته في 

شهر يوليو املقبل.
وق����د دفع جن����اح البنك 
باإلضافة الى البيئة التجارية 
والقانونية والرقابية الناجحة 
الى استقطاب بنوك كويتية 
أخ����رى، مثل بن����ك الكويت 
الوطني، وبنك برقان، للتوجه 
نحو السوق التركي. كما كانت 
مجموعة »الشايع«، التي قامت 
بتوس����عة أنشطتها املتعلقة 
بالعديد من العالمات التجارية 

جعلها تتمتع باالس����تقاللية 
الكامل����ة واملطلوبة لتمكينها 
م����ن مراقبة مختلف اإلدارات 
واألقسام املعنية بتعليمات 
احلوكم����ة ومبادئه����ا، دون 

التبعية ألي جهة أخرى.
الكويت  إن حرص بن����ك 
الدولي عل����ى تطبيق أفضل 
املعايير والنظم لتحسني بيئة 
األعمال في عمله املصرفي في 
البالد، ال يقل ع����ن االهتمام 
الكبير الذي يوليه لبرنامجه 
الرائد للمسؤولية االجتماعية 
كقيمة جوهرية متوارثة، وجزء 
رئيس����ي ال يتجزأ من رؤيته 
ورسالته الرامية إلى االضطالع 
بدور اجتماعي وتنموي فاعل 
لالرتقاء باملجتم����ع وتنمية 

أش����اد رئي����س مجل����س 
الكويتي  التمويل  ادارة بيت 
)بيت����ك( حمد عبداحملس����ن 
املرزوق بالتسهيالت واملزايا 
العديدة التي تقدمها احلكومة 
التركية جلذب املستثمرين، 
خاصة الكويتيني وأبناء دول 
مجلس التعاون، مشددا على 
ان عمق العالقات التاريخية 
بني الكويت وتركيا، واجلهود 
املتواصلة للقيادة السياسية 
ف����ي البلدي����ن نح����و الدفع 
بالعالقات الى مجاالت حتقق 
طموح شعبيهما ومصاحلهما 
املشتركة، من محفزات تنمية 
التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري بينهما والذي يجب 
ان يضطل����ع القطاع اخلاص 

بدور أساسي في حتقيقه.
امل����رزوق في كلمة  وأكد 
خالل مأدبة عشاء أقامها على 
شرف وزير االقتصاد التركي 

أصدر بنك الكويت الدولي 
الس����نوي اخلاص  تقري����ره 
واملس����ؤولية  باحلوكم����ة 
االجتماعية للعام 2014، والذي 
جاء إصداره التزاما بتعليمات 
بنك الكويت املركزي اخلاصة 
باحلوكم����ة التي مت تعميمها 
على البنوك كافة في 20 يونيو 
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وق����د قام الدولي بنش����ر 
ال����ذي مت إصداره  التقري����ر 
على موقع البنك اإللكتروني 
كي يكون متاح����ا للجمهور 
واملس����اهمني كاف����ة، وه����و 
مطلب رئيسي حرص الدولي 
على القيام ب����ه حفاظا على 
الشفافية والتزاما مببدأ الدقة 
باإلفص����اح الذي حرص بنك 

حمد املرزوق يكرم الوزير التركي

البنك يدعم أنشطة جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية

جانب من املسؤولني املشاركني في اللقاء 

..ويستضيف أيتام قرية صباح األحمد

2.2 مليار درهم أرباح مجموعة »اتصاالت« في الربع األول
نفسها من العام املاضي. وقد 
ارتفعت اإلي����رادات في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في 
الربع األول بنسبة منو سنوية 
وصلت إلى 11%، لتسجل 7.2 
مليارات درهم. وقد جاء هذا 
االرتفاع نتيجة لألداء القوي 
لقطاعي االتصاالت الصوتية 
والبيانات في الهاتف الثابت 

واملتحرك.
اإلي����رادات املوحدة  أم����ا 
لعمليات »اتصاالت« الدولية 
فقد ارتفعت في الربع األول من 
العام احلالي 2015 لتصل إلى 
5.6 مليارات درهم، وبنسبة 
منو سنوية وصلت إلى %69، 
لتمثل بذلك ما نسبته 44% من 
اإليرادات املوحدة للمجموعة. 
إيرادات اتصاالت املغرب  أما 
»ماروك تيليكوم« املوحدة فقد 
وصلت في الربع األول من العام 
احلال����ي 2015 إلى 2.9 مليار 
العملة  درهم. واعتمادا على 
احمللية فقد ارتفعت اإليرادات 
بنس����بة منو سنوية وصلت 
إلى 10.2%، مدعومة بعمليات 
االستحواذ اجلديدة، وبالنمو 
ال����ذي حتقق في ش����ركاتها 

الدولية التابعة األصلية.

28 مليون مشترك خالل ال� 12 
شهرا املاضية نتيجة إلى النمو 
القوي لعمليات املجموعة في 
اإلمارات، واملغرب، ونيجيريا، 

وأفغانستان. 
أما في دولة اإلمارات فقد 
ارتفع����ت قاعدة املش����تركني 
الفاعلني بنسبة منو وصلت 
إلى 4%، لتصل في الربع األول 
من العام احلالي 2015 إلى 11.4 
مليون مشترك. أما بالنسبة 
املغ����رب »ماروك  التصاالت 
تيليكوم«، فق����د وصل عدد 
املشتركني في نهاية الربع األول 
من العام احلالي 2015 إلى 51.6 
مليون مستخدم، وبنسبة منو 

سنوية وصلت إلى %32.
كم����ا واصل مؤش����ر عدد 
املشتركني في نيجيريا ارتفاعه 
بقوة، وبنمو سنوي وصلت 
نسبته إلى 19%، حيث وصل 
عدد املش����تركني ف����ي نهاية 
مارس 2015 إلى 22.2 مليون 
مشترك. ووصلت قيمة إيرادات 
مجموعة »اتصاالت« املوحدة 
للربع األول من العام احلالي 
2015 إل����ى 12.9 مليار درهم، 
وبنسبة منو سنوية وصلت 
إل����ى 30%، مقارن����ة بالفترة 

التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
»اتصاالت«أحم����د جلف����ار: 
»س����تتيح لنا النتائج املالية 
القوية الت����ي حققناها خالل 
الربع األول من العام احلالي 
2015 الفرصة ليس فقط للبناء 
على األداء القوي الذي متيزنا 
به في العام املاضي، بل ستوفر 
لنا هذه النتائج القوية أيضا 
األرضية الصلبة للنمو خالل 
الفت����رة املتبقية م����ن العام. 
إن اس����تمرار منو اإليرادات، 
واألرباح، وعدد املش����تركني 
يعتبر استمرارا لنمط النمو 
املتواصل الذي حققناه العام 
املاضي. إنه بال شك األساس 
املتني الذي سيمكننا من املضي 
قدما وبثقة كمشغل رائد في 
األسواق الناشئة، يسعى إلى 
توفير أحدث التقنيات في كل 

سوق يعمل به«.
هذا، وقد س����جلت قاعدة 
املشتركني اإلجمالية ملجموعة 
»اتصاالت« منوا سنويا وصلت 
نسبته خالل الربع األول من 
الع����ام احلالي 2015 إلى %19، 
إلى  ليصل عدد املش����تركني 
173 مليون مشترك. وقد جاء 
ارتفاع عدد املشتركني بنحو 

واإلطفاء بنسبة %51.
التطورات  اب����رز  وحول 
للرب����ع األول من ع����ام 2015 
ذكرت الش����ركة ان مجموعة 
»اتصاالت« اس����تكملت بيع 
عملياتها الست في »أتالنتيك 
تيليكوم« إلى اتصاالت املغرب 
»ماروك تيليكوم«، واستحوذت 
الش����ركة على حصة إضافية 
التابعة »كنار«،  في شركتها 
لتصل حصتها إلى 92.3%، كما 
حصل����ت »اتصاالت املغرب« 
على رخصة إطالق ش����بكة 

.4G اجليل الرابع
اجلمعي����ة  وصادق����ت 
العمومية ل� »اتصاالت« على 
اقت����راح مجلس اإلدارة برفع 
رأس املال املصرح به إلى 10 
إلى  مليارات دره����م، إضافة 
توزيع أرباح نقدية إجمالية 
على املساهمني بواقع 70 فلسا 
عن الس����هم عن العام املالي 
2014، وكذلك توزيع أس����هم 
منحة بنسبة 10%، وذلك خالل 
اجتم����اع اجلمعية العمومية 
العادي وغي����ر العادي، الذي 
جرت فعالياته في 24 مارس 

املاضي 2015.
الس����ياق قال  وفي ه����ذا 

أعلنت مجموعة »اتصاالت« 
عن نتائجه����ا املالية املوحدة 
لألش����هر الثالثة املنتهية في 
31 مارس 2015، والتي اظهرت 
ارتف����اع عدد املش����تركني في 
مجموع����ة »اتصاالت« بنحو 
28 مليون مش����ترك، ليصل 
عددهم اإلجمالي إلى 173 مليون 
مشترك، مقارنة ب� 145 مليون 
مشترك خالل الربع األول من 
العام املاض����ي 2014، وبلغت 
قيمة األرب����اح الصافية بعد 
خصم حق االمتياز االحتادي 
2.2 مليار درهم، مع حتسن 
هامش األرباح بنس����بة %17، 
وبنمو سنوي وصلت نسبته 
إلى8%، ووصلت قيمة اإليرادات 
املوحدة للربع األول إلى 12.9 
مليار درهم، وبنمو س����نوي 

وصلت نسبته إلى %30.
وقالت الشركة في بيان 
صحاف���ي ان قيمة الفائدة 
والضريب���ة واالس���تهالك 
واإلطفاء املوحدة في الربع 
إل���ى 6.6  األول وصل���ت 
مليارات درهم، وبنمو سنوي 
وصلت نس���بته إلى %33، 
مع حتسن هامش الفائ��دة 
والضريب��ة واالسته��الك 

أحمد جلفار

خدمات إعالنية


