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خالد الصقر

د.رمضان الشراح

صورة جماعية إلدارة الشركتني عند توقيع العقد

تراجع العقار االستثماري قاد »العقار« للتراجع

يوسف الهاشمي

سترفع مذكرة إلى مجلس األمة وستطلع الجهات المعنية بالدولة على تلك المذكرة

ينظم ندوة حول تداعيات األزمة المالية في 28 الجاري

يهدف إلى تطوير األدوات والحلول التمويلية

لجنة الصناعة والعمل بالغرفة
 تناقش مشروع قانون العمل

الشراح: اتحاد الشركات يعقد اجتماعات دورية  
للتنسيق حول إيجاد حلول للشركات المتعثرة

الهاشمي: »عنان للتمويل العقاري« ترعى  المؤتمر 
الفقهي الثالث للمؤسسات المالية اإلسالمية

املؤمل أن يقوم املركز بتنظيم 
الفترة  التالية خالل  الندوات 
القادم����ة: ن����دوة بعنوان هل 
الصعود ف����ي اآلونة األخيرة 
يعن����ي نهاي����ة األزم����ة؟ وما 
الف����رص والتحديات في عام 
2010؟ بتاري����خ 2009/9/28 – 
يقدمها روبرت باركر – نائب 
الرئي����س إلدارة األصول في 
كريدت سويس، ثم ندوة حول 
هيكلة الصناديق االستثمارية 
وضوابط الشريعة اإلسالمية 
� يقدمها  بتاريخ 2009/10/13 
مكتب د.أحمد السمدان بالتعاون 
مع دنتون وايلد سبايت، تليها 
ن����دوة ح����ول إدارة املخاطر 
واملشتقات بتاريخ 2009/10/22 
يلقيها بول ويلموت � استشاري 
متخصص في املشتقات وإدارة 
املخاطر والتمويل الكمي بسفن 

ستي ليرننج لندن.

الشركات املتخصصة في مجال 
االستثمار والتمويل العقاري 
في الكويت. مت تأسيسها بداية 
ع����ام 2008 كامت����داد خلمس 
س����نوات من اخلبرة السابقة 
وبرأس����مال يبلغ 40 مليون 
دينار كويتي مدفوع بالكامل، 
لتق����دم مجموعة متنوعة من 
اخلدمات في سوق االستثمار 

والتمويل العقاري. 
ش����ركة عنان ه����ي إحدى 
التابعة لش����ركة  الش����ركات 
العقارية وتعد ذراعها  أعيان 
التمويلية، وتخضع ش����ركة 
عنان في جميع تعامالتها إلى 
إش����راف ورقابة بنك الكويت 
املرك����زي، حيث حصلت منذ 
بداية تأسيس����ها على موافقة 
املرك����زي على مزاولة  البنك 
نشاط االس����تثمار والتمويل 
العقاري. تغطي خدمات شركة 
عنان في سوق التمويل العقاري 
العقارية املختلفة  قطاعات����ه 
من خ����الل مجموعة متنوعة 
التمويل  أدوات  ومبتكرة من 
املتوافقة مع أحكام  العقاري 

الشريعة اإلسالمية.

قال���ت غرفة جتارة وصناعة الكويت ام���س ان جلنة الصناعة 
والعم���ل املنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة ناقش���ت في اجتماعها 
امس مذكرة اعدتها الغرفة ملرئياتها بشأن مشروع قانون العمل في 
القطاع االهلي. وقال رئيس اللجنة خالد الصقر في بيان صحافي 
ان اللجنة اطلعت على املذكرة بالش���كل الذي انتهى اليه املشروع 

بعد ان اجنزه مجلس االمة في قراءته االولى.
وذكر ان كل ما تضمنته مذكرة الغرفة من اراء ومالحظات سبق 
بحثه في جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل ومناقشته 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. واضاف ان الغرفة سترفع 
مذكرة الى مجلس االمة وس���تطلع اجله���ات املعنية بالدولة على 
تلك املذكرة. وقال ان مضمون املذكرة يهدف الى تعزيز املنطلقات 
الرئيسية ملشروع القانون والواقع الفعلي لهيكل القوى العاملة في 
البالد وتوجي���ه العناية الى النواحي االقتصادية من اجل حتقيق 

التوازن في التشريع بني االمور االقتصادية واالجتماعية.

وجهات النظر املتعلقة بالقانون 
املشار إليه محافظ بنك الكويت 

املركزي.
 وأضاف أن االحتاد أمامه 
مجموعة من األنشطة من خالل 
الدراسات االستثمارية  مركز 
واخلدم����ات املالية، حيث من 

الش����رعية الت����ي نعرف من 
خالل تعاملنا معها في الفت��رة 
السابق���ة مدى حرصها على 
نش����ر الثقاف������ة االقتصادية 
اإلسالمية الصحيحة وتطويرها 
والنهوض بها. وكذلك معرفتنا 
مبا متثله من رصيد ش����رعي 
املالية  كبي����ر للمؤسس����ات 
اإلسالمية من خالل الكفاءات 
والكوادر الشرعية واالقتصادية 

التي تضمها بني جنباتها.
يذكر أن شركة عنان للتمويل 
العق����اري تعد م����ن أوليات 

أوضح األمني العام في احتاد 
الشركات االستثمارية د.رمضان 
الشراح ان االحتاد في اجتماعات 
دوري����ة ومس����تمرة ملتابعة 
القضايا التي تعني بالش����أن 
االستثماري واملالي والتنسيق 
مع الشركات األعضاء حملاولة 
إيجاد احللول الناجعة للمشاكل 
التي تواجهها، وقد عقد االحتاد 
مؤخرا اجتماعا ملجلس اإلدارة 
برئاسة السيد أسعد البنوان 
� رئيس االحتاد � تدارس فيه 
جملة من الطلبات املقدمة من 
أعضائه، وح����دد من خاللها 
اآللي����ات املناس����بة للمتابعة 
بش����أنها، كما ح����رص على 
مناقشة أبعاد قانون االستقرار 
الوطني  املالي على االقتصاد 
بش����كل عام وعلى الشركات 
االستثمارية بشكل خاص، ومت 
االتف����اق على توضيح جميع 

أعلن نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي����س 
لشركة عنان للتمويل العقاري 
يوسف الهاشمي عن رعايتها 
الثال����ث  الفقه����ي  للمؤمت����ر 
للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
والذي سيعقد في 3و 4 نوفمبر 
القادم، مضيفا ان شركة عنان 
تولي ه����ذه املؤمترات اجلادة 
اهتماما خاصا حيث تساهم في 
توضيح وتبيني األحكام الفقهية 
اخلاصة بعدد من القضايا محل 
االجته����اد، إضافة إلى العديد 
من القضايا الهامة املستجدة 
واملرتبطة مبجاالت عملنا في 
مجال االس����تثمار والتمويل 
العقاري، وهو مجال واس����ع 
تتعدد فيه الوسائل واألدوات 
واحللول التي تلبي احتياجات 
العمالء املختلفة وخصوصا 
في ظ����ل األزم����ة االئتمانية 

الراهنة.
وأوضح الهاش����مي أن من 
ب����ني األس����باب الت����ي دفعت 
عنان إلى املشاركة في رعاية 
املؤمتر كون����ه ينظم من قبل 
شركة ش����ورى لالستشارات 

تحضيرًا لورشة عمل ستعقد 10 أكتوبر

»التجارة« و»الغرفة« تعقدان االجتماع
الرابع الخاص باتفاقية تيسير التجارة

بالتنسيق بني وزارة التجارة والصناعة 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت عقد امس 
االجتماع الرابع اخلاص باتفاقية تيسير 

التجارة.
ويأتي هذا االجتماع حتضيرا لورشة 
الذات وحتديد  العمل اخلاصة بتقيي����م 
احتياجات دول مجلس التعاون في مجال 
تيسير التجارة بني دول منظمة التجارة 
العاملية )WTO( التي ستعقد في العاصمة 
العمانية مسقط خالل الفترة من 10 � 14 

أكتوبر 2009.
واستعرض خالل االجتماع آخر ما مت 
التوصل اليه بش����أن قرار تشكيل فريق 
العمل املعن����ي مبتابعة تنفيذ تيس����ير 
التجارة، حيث اوضح مدير ادارة املنظمات 
الدولية بوزارة التجارة والصناعة نفل 

الدوسري أنه جار العمل على اصدار القرار 
الوزاري اخلاص بتشكيل فريق العمل الذي 

سيقوم مبتابعة تنفيذ هذه االتفاقية.
كما مت استعراض اهم املستجدات فيما 
يخص الترتيبات اللوجستية للمشاركة في 
ورشة العمل اخلاصة بتقييم احتياجات 
دول مجلس التعاون، حيث بني مدير ادارة 
املنظمات الدولية أن الكويت تقوم حاليا 
بأداء الواجبات املطلوبة منها لالستفادة 

من تطبيق هذه االتفاقية.
ويأتي هذا االجتماع بهدف التس����هيل 
على اجلهات املش����اركة في ورشة العمل 
لعملية تعبئة جداول تقييم الذات وتقدير 
احتياجات اتفاقية تيسير التجارة وتدوين 
جميع املالحظات التي تبديها كل جهة من 

اجلهات املعنية بهذه االتفاقية.

»عناية« توّرد أجهزة للكشف عن إنفلونزا الخنازير

بسبب هدوء الحركة على االستثماري وبقيمة 111.5 مليون دينار

»أجيال« تتعاقد لتركيب كاميرات حرارية للكشف عن الوباء في مدارسها

»كولدويل بانكر«: تراجع التداول العقاري بنسبة 55.5% في أغسطس

وقع مدير عام شركة عناية 
لتأجير األجهزة الطبية، د.ناصر 
الس����ليطي، ورئيس  سليمان 
مجل����س إدارة ش����ركة أجيال 
التعليمي����ة، ماضي اخلميس، 
عقدا لتوريد وتركيب وصيانة 
أجهزة ميديثيرم 520 للكشف 
انفلونزا  عن أعراض م����رض 

اخلنازير. 
وف����ي ه����ذا الس����ياق ذكر 
الس����ليطي أن ش����ركة عناية 
اهتمت بتوفي����ر هذه األجهزة 
للمدارس واملرافق احلكومية 
واملراف����ق العامة حرصا منها 
على املساهمة في معاجلة واحلد 
من انتشار هذا املرض اخلطير، 
وذلك انطالقا من إحساس����ها 
باملسؤولية االجتماعية. وأضاف 
أن عناية تسعى دائما إلى توفير 
التكنولوجيا احلديثة وتلبية 
جميع احتياجات العمالء، ومن 
هذا املنطلق قامت باالتفاق مع 
الوكي����ل احمللي له����ذا اجلهاز 
»غلوبل ميد« على تولي بيع 
وتوريد جهاز ميديثيرم 520 
ف����ي الكوي����ت، ويعتب����ر هذا 
اجلهاز أداة تش����خيص فعالة 
لالنفلونزا بأنواعها والبكتيريا، 
ويساعد استخدام هذا اجلهاز 
في األماك����ن العامة واملكتظة 
على االكتشاف املبكر للمرض 
واحلد من����ه بالتالي. ويتميز 
جهاز ميديثي����رم 520 بقدرته 
على قياس درجة حرارة اجلسم 
عن بعد 2-11 مت����را، دون أن 
يتأث����ر بحركة اجلس����م، فهو 

اشار التقرير االسبوعي لشركة 
»كولدويل بانك���ر «العاملية الى 
تراجع حجم الت���داول العقاري 
في السوق احمللي من جديد خالل 
شهر اغس���طس املاضي بنسبة 
29% ليص���ل ال���ى 111.5 مليون 
دينار بعدد 408 صفقات بعدما 
تواصل مس���توى ارتفاعه على 
مدار شهري يونيو ويوليو، حيث 
سجل في يوليو عدد 478 صفقة 
عقارية بقيمة 157 مليون دينار 
وفي يوني���و 152 مليونا بعدد 
467 صفق���ة عقارية وذلك وفقا 
لالحصائيات الصادرة عن وزارة 
العدل الكويتية قسم التسجيل 

العقاري.
وذك���ر التقرير ان الس���بب 
الرئيس���ي وراء تراج���ع حجم 
الت���داول العقاري في الس���وق 
احملل���ي هو تباط���ؤ حركة بيع 
العقارات االستثمارية،  وشراء 
حيث هبط حجم تداول العقارات 
االستثمارية من 88.547 مليون 
دينار صفقات استثمارية متت في 
شهر يوليو ما بني 39.5 مليونا 
)عقودا( و48.9 مليونا )وكاالت( 
الى 39.3 مليون دينار في شهر 
اغسطس مسجلة تراجعا بنسبة 
55.5%، حيث بلغ حجم التداول 
لعقود العقارات االستثمارية 35.8 
مليونا بينما اقتصرت الوكاالت 
للعقارات االستثمارية على 3.5 

ماليني دينار.
العقار السكني  وشهد قطاع 
ثباتا نسبيا على مستوى حجم 
التداول، حيث بلغ 64.047 مليون 

العقارات  ت���داول  وقد تركز 
الس���كنية خالل شهر اغسطس 
في محافظتي مبارك الكبير بعدد 
74 عقارا ومحافظة الفروانية التي 
ش���هدت 61 صفقة عقار سكني، 
اما تداول العقارات االستثمارية 
فقد ترك���ز في محافظتي حولي 
بعدد 46 صفقة واالحمدي بعدد 

32 صفقة.
وبش���كل عام، فإن الصورة 
تبدو اقل اش���راقا م���ع تراجع 
اجمال���ي قيم���ة املبيع���ات في 
اغس���طس املاضي ع���ن يوليو 

دينار بعدد 306 صفقات مقارنة 
م���ع 64.177 مليون دينار بعدد 
352 صفقة ف���ي يوليو، وكذلك 
العقار التجاري، حيث استمرت 
حالة الركود التي يشهدها على 
صعي���د مختلف احملافظات منذ 
بداية االزمة املالية العاملية احلالية 
ولم يسجل في اغسطس املاضي 
سوى 4 صفقات فقط بقيمة 5.3 
مالي���ني مقارنة مع 11 صفقة في 
يوليو بقيمة 5.1 ماليني دينار و9 
صفقات ف���ي يونيو بقيمة 12.5 

مليون دينار.

بإصدار جرس إنذار في حالة 
الكشف عن درجة حرارة عالية. 
واجلدير بالذكر أن هذا اجلهاز 
مستخدم حاليا في أكثر من 43 

دولة حول العالم.
من ناحيته، أكد اخلميس أن 
قرار ش����ركة أجيال التعليمية 
بشراء وتركيب هذه الكاميرات 
احلرارية في جميع مدارس����ها 
يأتي حرصا من إدارة الشركة 

قادر على قياس درجة احلرارة 
أثناء احلركة السريعة بنفس 
الدقة التي تبل����غ 0.01 درجة 
سيليزية. ويستطيع اجلهاز 
قياس درجة احل����رارة ألكثر 
من ثالثني شخصا في الثانية 
الواحدة. كم����ا يتميز اجلهاز 
بسهولة التشغيل واالستخدام 
إلى فني ملراقبة  دون احلاجة 
درجات احل����رارة حيث يقوم 

والهيئة التعليمية على سالمة 
وصحة التالميذ وهيئة التدريس 
وكل العاملني في املدارس. وذكر 
اخلميس أن مجلس إدارة أجيال 
قرر من واق����ع احلرص على 
الس����المة العامة والتزاما منه 
التي  باملسؤولية االجتماعية 
املواطنة  تفرضها عليه قي����م 
وتعاليم الدين جلب وتركيب 
هذه األجهزة الطبية املتطورة 

ويونيو املاضيني بهذا املستوى، 
لكن على الرغم من ذلك مازالت 
هناك بوادر تعاف، فمع ان قيمة 
املبيعات تراجعت بنسبة كبيرة، 
يالح���ظ ان معظم هذا التراجع 
كان قد حتقق في العام املاضي، 
بينما ش���هدت قيم���ة املبيعات 
ارتفاعا منذ شهر يناير املاضي 
بواقع 27% وبشكل عام قد تكون 
اسعار الفائدة املنخفضة وارتفاع 
الثقة واالستقرار  مس���تويات 
النس���بي في تطلعات س���وق 
العمل، جميعها عوامل ساهمت 

بغض النظر عن التكلفة املادية 
لها، واضعا بعني االعتبار أن 
سالمة الطالب والعاملني هي 
العنصر األهم وهي مسؤولية 
يج����ب أن نتحمله����ا ونرتقي 

بها.
يذك����ر أن ش����ركة أجي����ال 
التعليمية متل����ك وتدير أربع 
م����دارس هي: مدرس����ة أجيال 
ثنائية اللغة )الرقعي(، مدرسة 
الصفوة النموذجية )اجلهراء(، 
املدرسة الباكستانية اإلجنليزية، 

واملدرسة الهندية املركزية.
اجلدير بالذكر أن ش����ركة 
عناية لتأجير األجهزة الطبية 
هي إحدى ش����ركات مجموعة 
أعيان لإلجارة واالس����تثمار، 
وتعد عناية الرائدة في قطاع 
تأجي����ر األجه����زة الطبية في 
السوق احمللي واملتخصصة في 
تقدمي خدمة التأجير التشغيلي 
ومبيعات مختلف األجهزة الطبية 
مع خدمة الدع����م الفني وذلك 
بجميع أنواعها التشخيصية، 
ومعدات املختبرات، واألسنان 
والبيوميديكل. وتهدف الشركة 
إلى تق����دمي خدم����ات اإلجارة 
للعاملني في املهن الطبية في 
القطاع العام واخلاص بشكل 
وأس����لوب مهني محترف، مع 
توفير مستوى عال من خدمة 
التأجير  التي تشمل  الصيانة 
املقدم للعمالء وتسعى عناية 
لتأجير األجه����زة الطبية إلى 
حتقيق الريادة في هذا القطاع 

الطبي الهام. 

في دعم القطاع ورفع نش���اطه 
التي  من املستويات املنخفضة 
سجلها بداية العام، اضافة الى 
ذلك تع���ززت الثقة في القطاع 
العقاري نتيجة احلكم القضائي 
املالية  الذي سمح للمؤسسات 
االس���المية بالتداول في العقار 
السكني، وهو االمر الذي عوض 
االثر الس���لبي للقانونني 8 و9 

الصادرين في فبراير 2008.
وتناول التقرير االسباب التي 
دفعت قطاع العقار االستثماري 
الى التراجع و يأتي في مقدمتها 
موقف البنوك احمللية من متويل 
ش���راء العقارات االس���تثمارية 
والذي اتخذته العام املاضي بناء 
على طلب بنك الكويت املركزي 
لتخفيض نسب املخاطر لالقراض، 
وكان له بال���غ االثر على حركة 
البيع والش���راء سواء العقارات 

االستثمارية او التجارية.
الى جانب ذلك، جند ارتفاع 
نس���ب الش���اغر ف���ي البنايات 
االستثمارية نتيجة عدة عوامل 
منها كثرة العرض في الس���وق 
مقابل محدودية الطلب، وهو االمر 
الذي تسبب في تراجع مستوى 
العوائد من البنايات خالل االشهر 

االخيرة.
واشار التقرير ايضا الى عامل 
يكاد يكون رئيسيا في تدني حجم 
العقارات االس���تثمارية،  تداول 
وهو اجازة الصيف ودخول شهر 
رمضان وما يتزامن مع تلك الفترة 
من خمول حلركة النشاط العقاري 

بشكل عام.

علي الهاجري

بمناسبة رعايتها الماسية لمؤتمر الفرص الوظيفية السادس

الهاجري: مؤسسة البترول تعمل على تقليص 
الفجوة بين الخريجين واحتياجات القطاع النفطي

تنص على انها ذات طابع اقتصادي 
تدار على اسس جتارية ومملوكة 
بالكامل للدولة وهي تعتبر احدى 
شركات النفط والغاز الرئيسية 
في العال���م وترتكز أنش���طتها 
عل���ى االستكش���افات واإلنتاج 
والتكرير والتس���ويق وصناعة 
البتروكيماويات والنقل، كما ان 

أكد العضو املنتدب للشؤون 
املالية واإلدارية مبؤسسة البترول 
الكويتية علي عامر الهاجري ان 
املؤسس���ة تسعى للمشاركة في 
جميع االنشطة الوظيفية، انطالقا 
من مسؤوليتها في الدور التنموي 
جتاه املجتم���ع الكويتي بإيجاد 

فرص عمل للكويتيني.
ومبناسبة مشاركة املؤسسة 
)بالرعاية املاس���ية( في انشطة 
مؤمتر ومعرض الفرص الوظيفية 
السادس )وظائف 2009( والذي 
س���يقام برعاية اس���تراتيجية 
لبرنام���ج اعادة هيكل���ة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
خ���الل الفترة م���ن 25 حتى 28 
اكتوبر 2009، أشار الهاجري الى 
ان املؤسسة حترص في كل عام 
على املشاركة في املعرض اميانا 
منها بأن هذه النوعية من املعارض 
الفجوة بني  تعمل على تقليص 
اخلريج���ني واحتياجات القطاع 

القطاع النفطي يقوم بدور مهم 
في املساهمة في دعم وتنشيط 
االقتصاد احمللي وتطوير وتنمية 
القوى العاملة الوطنية واحملافظة 
الفني���ة واالدارية  على اخلبرة 
العالية في ادارة املجاالت املتعلقة 
بالصحة والسالمة والبيئة، ويعمل 
القطاع النفطي على تطوير كوادره 

البشرية بشكل دائم ومستمر.
وحرص الهاجري على أهمية 
الفاعلة ف���ي حتفيز  املش���اركة 
ودعم العمالة الوطنية، قائال ان 
هذا املعرض يهدف في كل دورة 
من دوراته الى حتفيز الش���باب 
الكويتي من اجلنسني لالنخراط 
في العمل بالقطاع النفطي، الفتا 
الى ان املعارض الوظيفية ساعدت 
الكثير من الش���باب في حتقيق 
طموحاته���م املهني���ة من خالل 
التحاقهم باملؤسسة وشركاتها 
التابعة داعيا في هذا الصدد الى 
ضرورة تضافر اجلهود بني الدولة 

النفطي من سوق العمل.
وأضاف ان املؤسس���ة تأخذ 
على عاتقها املسؤولية الكبرى في 
استقطاب العمالة الوطنية، الفتا 
الى ان مؤسسة البترول الكويتية 
تعتمد في املقام األول على الكفاءات 
الكويتية وفقا للقناعة التامة لدى 
مسؤولي القطاع ان الدول ال تبنى 

اال بسواعد أبنائها.
وأشار الهاجري الى ان املؤسسة 
تتبنى استراتيجية تطوير القدرات 
واملهارات لدى الشباب الكويتي في 
اطار التخطيط السليم للتعاقب 
الوظيفي، وذلك برصد ميزانية 
ضخمة لتطوير املوارد البشرية 
في كل س���نة مالي���ة، لتحقيق 
التدريب املتواصل والفعال على 
احدث األساليب العلمية احلديثة 
واملتطورة ف���ي املجاالت الفنية 
واالدارية إلدارة وتش���غيل كل 

العمليات التشغيلية للقطاع.
وأشار الى ان رسالة املؤسسة 

واملؤسسات التعليمية واجلهات 
الرسمية األخرى لتخفيض نسبة 

البطالة في املجتمع.
وأكد ان القطاع النفطي يوفر 
ف���رص عمل كبي���رة للكويتيني 
م���ن خ���الل عق���ود العمالة مع 
املقاولني املتعاقدين مع الشركات 

النفطية.
وذكر ان اهمية معرض الفرص 
الوظيفية في هذا العام تكمن في 
انه ج���اء في ظل ظروف صعبة 
للغاية هي نتاج ما أفرزته األزمة 
التي  العاملية وتداعياتها  املالية 
امتدت للعمال���ة الوطنية، الفتا 
ان املعرض سيكون فرصة  الى 
مهمة ليس فقط للشباب اجلدد 
الذين يبحثون عن فرص عمل بعد 
تخرجهم ولكن س���يكون فرصة 
ايض���ا للذين فق���دوا وظائفهم 
ويحاولون استكمال مسيرتهم 
املهني���ة بإيج���اد ف���رص عمل 

مناسبة.


