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في تقريره ربع السنوي لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثالث من 2009

»جلوبل«: انخفاض قيمة المشاريع الحالية في الخليج %31.5
ذكر بيت االس���تثمار 
العامل���ي )جلوبل( في 
تقريره عن األداء ربع 
السنوي لقطاع العقارات 
ف���ي دول مجلس التعاون اخلليجي عن الربع 
الثالث 2009 انه يتوقع أن يس���تعيد س���وق 
العقارات الس���كنية احمللي نشاطه، حيث انه 
مازال يش���هد عجزا كبيرا ف���ي املعروض من 
العقارات، وستس���هم التعديالت التي أجريت 
في الفترة األخيرة عل���ى القانونني رقم 8 و9 
والسماح بالبناء في مناطق جديدة، في تزايد 
النشاط في سوق العقارات. عالوة على ذلك، من 
املتوقع أن يرتفع حجم االئتمان املقدم للقطاع 

العقاري في املدى املتوسط.
ومن املتوقع أن يش���هد س���وق العقارات 
القطري اس���تقرارا بعد فترة من االنخفاض، 
ويعتبر س���وق العقارات القط���ري واحدا من 
أفضل أسواق العقارات في املنطقة مدعوما في 
ذلك بالنمو االقتصادي املتوقع وخطط التنويع 
االقتصادي. وعليه، سيواصل الطلب اعتماده 
على العوامل األساسية أكثر من اعتماده على 
املضاربات ليعكس األسعار احلقيقية للعقارات 

واإليجارات.
كما استمر س���وق العقارات اإلماراتي في 
االنخفاض خالل الربع الثالث من العام 2009، 
كما شوهدت أكثر االنخفاضات حدة في دبي، 
وقد زعزع إعالن دبي العاملية عن إعادة هيكلة 
الديون ثقة املس���تثمرين في قدرة إمارة دبي 
على س���داد ديونها، لذا نتوقع أن تشهد دبي 
مزيدا من عمليات التصحيح. على نحو مماثل، 
استمر سوق العقارات في أبوظبي في عمليات 
التصحيح خالل الربع الثالث من العام 2009. 
وعلى الرغم من أن إمارة أبوظبي تتمتع بوضع 
أفضل من جارتها دبي، فإننا ال نتوقع أن يشهد 
سوقها انتعاشا في املستقبل القريب خاصة مع 

طرح املعروض اجلديد في السوق.
اما على صعيد مشروعات التشييد والبناء، 
فقال التقرير: شهدت منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي بأكمله انخفاضا سنويا بلغت نسبته 
13.5% في إجمالي قيمة املشاريع احلالية واملعلن 
عنها بنهاية نوفمبر 2009 وفقا لبيانات املشاريع 
الصادرة عن »ميد«، هذا بخالف الضربة الكبرى 
التي شهدها سوق اإلمارات ليسجل انخفاضا 
بنسبة 25.4%، تاله السوق الكويتي بانخفاض 
بلغت نسبته 9.1%، فيما تراجع السوق القطري 
بنس���بة 5.6%. وعلى العكس، حققت أسواق 
العقارات في اململكة العربية السعودية والبحرين 
ارتفاعا بل���غ 0.5% و18.3% على التوالي وبلغ 
إجمالي قيمة املشاريع املعلقة 472.1 مليار دوالر. 
واستحوذ السوق اإلماراتي على احلصة الكبرى 

من املش���اريع املعلقة بنسبة 78%، تاله سوقا 
العربية السعودية بنصيب  الكويت واململكة 

8.7% و8.3% على التوالي.
وعن أهم التطورات خ���الل الربع الثالث، 
فقد اش���ار التقرير الى ان الكويت قد ش���هدت 
اصدار حكم من »النقض« يسمح لبيت التمويل 
الكويتي بتمويل العقارات السكنية اخلاصة. 
وبناء على ذلك، سيكون بيت التمويل الكويتي 
أول بنك يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
يستثنى من أحكام القانونني رقمي 8 و9، ومن 
املتوقع أن يكون لهذا احلكم تأثير إيجابي على 
سوق العقارات السكنية الكويتي، ونتيجة لذلك 
يتوقع أن تش���هد مبيعات العقارات مزيدا من 

النشاط خالل الفترة املقبلة.
كذلك اس���تثنى مجلس الوزراء الكويتي 7 
مناطق سكنية من قراره املتخذ في العام 2003 
بشأن منح تراخيص للبناء في املناطق السكنية 
اجلديدة، ومن املتوقع أن يسهم هذا القرار في 
حل مشكلة اإلسكان العقاري من خالل زيادة 
املعروض من العقارات السكنية، ويستثني قرار 
مجلس ال���وزراء الصادر في العام 2003 املدن 
اجلديدة وهي جابر األحمد وس���عد العبداهلل 
وصباح األحمد واملسيلة والصديق والفنيطيس 

وأبوفطيرة.
اما فيما يخص السوق العقاري العماني فقال 
التقرير ان مسؤولني عمانيني يدرسون قانونا 
جديدا من ش���أنه أن يعالج املشاكل احملتملة 
التي تواجه قطاع العقارات والناجمة عن األزمة 
املالية العاملية، وسيتضمن هذا القانون أحكاما 
تنص على استحداث حسابات الضمان العقارية 
للعقارات الت���ي يبيعها املط���ورون، ويجوز 
للمطورين إنفاق األموال املودعة في حس���اب 
الضمان فقط بغرض تطوير املش���روع، ومن 
املتوقع أيضا أن يتضمن القانون أحكاما متنع 
املطورين من اإلعالن عن بيع أي وحدات سكنية 
أو تسويقها قبل احلصول على موافقة خطية 

من السلطات احلكومية.
اما في قطر، فقد أصدر أمير قطر الش���يخ 
حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم 20 لسنة 
2009 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وقد 
مت تعدي���ل قانون اإليجار مم���ا جعل من طرد 
املستأجر من العقار املؤجر أمرا أكثر صعوبة. 
ويجوز للمالك اآلن أن يطلب من املستأجر إخالء 
العقار املؤجر فقط إذا كان يحتاج إليه بغرض 
االستخدام الشخصي. لكن، يجب على مالك العقار 
أن يخطر املستأجر بذلك قبل ستة أشهر على 
األقل من إخالء العقار. إضافة إلى ذلك وخالفا ملا 
هو متوقع، ال تعطي هذه التعديالت احلق ملالك 
العقار في رفع قيمة اإليجار، ومن املتوقع أن 

يكون لهذه التعديالت تأثير إيجابي على سوق 
العقارات السكنية في قطر. حيث انها ستساعد 
على استقرار السوق وكبح جماح الزيادة املفرطة 
في أسعار اإليجارات، عالوة على ذلك ستسهم 
هذه التعديالت ف���ي وضع حد للنزاعات التي 
تنشب بني املالك واملستأجرين، وهذا االستقرار 
في الس���وق من شأنه أن يس���اعد على إظهار 
األس���عار احلقيقية للعقارات واإليجارات في 

السوق ومن ثم تفادي عمليات املضاربة.
وقررت قطر خف���ض معدل الضريبة على 
الش���ركات إلى 10% من 35% اعتبارا من شهر 
يناير من الع���ام 2010. ويهدف هذا القرار إلى 
تشجيع االستثمار األجنبي في البالد، كما انه 
سيعزز جاذبية قطر باعتبارها محورا لألعمال 
التجارية وأن يبعث باملؤشرات الصحيحة التي 
تدل على أن قطر دولة ترحب مبزاولة األعمال 

التجارية ومفتوحة لالستثمار األجنبي.
اما فيما يخص الس���وق الس���عودي، فقال 
التقريرا انه مازال ينتظر املصادقة على قانون 
الرهن العقاري اجلديد الذي أعلن عنه في بداية 
العام احلالي، وس���يوفر هذا القانون للبنوك 
الس���عودية أعمال رهن عق���اري آمنة كما أنه 
سيعزز ثقة املستثمرين في القطاع، ومن املنتظر 
أيضا أن يحفز القانون اجلديد الطلب على سوق 

العقارات السكنية في اململكة.
اما في االمارات العربية املتحدة فقد دشنت 
دبي في 2009/9/9 أول شبكة مترو أنفاق في 
اخلليج وتضم الشبكة حاليا 10 محطات فقط 
قيد التشغيل، في حني مازالت بقية احملطات في 
مراحلها األولى، وسيتم افتتاحها على مراحل في 
غضون االشهر املقبلة، ومازال الوقت مبكرا جدا 
لرصد مدى تأثير املترو على أسعار مشروعات 
التطوير العقاري املجاورة له. ولكن، على املدى 
الطويل، يتوقع أن تشهد املناطق القريبة من 

محطات املترو مثل مارينا ووسط مدينة دبي 
)خليج األعمال، وسط مدينة برج دبي، مركز دبي 
املالي العاملي، ومركز التجارة العاملي(، ارتفاعا 

في أسعار العقارات يتراوح من 5 إلى %15.
ويبحث مجلس الوزراء رفع سقف امللكية 
األجنبية للعقارات من النسبة احلالية البالغة 
49%، ومازال القانون الذي سيتيح ملكية كاملة 
بنسبة 100 لالستثمار األجنبي قيد الدراسة، وقد 
يؤثر هذا القانون سلبا على أسعار اإليجارات 
في املناطق احلرة كما سيزيد من املنافسة بني 

املناطق احلرة وغير احلرة.
ومت اإلعالن عن خطط لالندماج بني إعمار 
وثالثة كيانات عقارية تابعة لشركة دبي القابضة 
وهي دبي للعقارات، سما دبي، وتطوير. وعلى 
الرغم من أن االندماج املقترح سيحس���ن من 
الوضع االئتمان���ي للكيانات املندمجة ويوفر 
لها سبل أفضل للحصول على التمويل، فإنه 
يثير املخاوف بشأن اآلثار املترتبة على إعمار 
من متل���ك األراضي الشاس���عة اململوكة لدبي 

القابضة في دبي.
وبالنسبة لتوقعات السوق، فبدأ التقرير 
بالسوق البحريني، حيث قال انه على صعيد 
العقارات السكنية حركت قوانني التملك احلر 
لألجانب سوق العقارات السكنية في البحرين 
لتظهر العديد من مشروعات التطوير العقاري 
السكني مثل جزيرة أمواج، أبراج اللؤلؤ، ومارينا 
ويس���ت في جميع أنحاء اململكة مما أدى إلى 
زيادة املعروض من العقارات املتاحة للتملك 
احلر التي تستهدف فئة ذوي الدخل املرتفع. 
ومن ناحية أخرى، استعاد سوق اإليجارات 
نشاطه األصلي، حيث أدى نقص التمويل في 
حتول الطلب من سوق العقارات املتاحة للتملك 

احلر إلى سوق العقارات املؤجرة.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري )مكاتب(، 

فقد شهد عجزا في مساحات املكاتب من الفئة 
األولى في البحري���ن، إال أن األزمة املالية قد 
أدت إلى تقلص العديد من األعمال التجارية، 
مما ننتج عنه انخفاضا في الطلب عليها. ومن 
املتوقع أن تتوافر املزيد من املساحات املكتبية 
في خالل الع���ام 2009 � 2010. ومع ذلك، فقد 
تأجل���ت العديد من املش���اريع أو ألغيت مثل 
مشروع برج آية في احلورا، وبرج سيجنال 

وان تاور في جزيرة أمواج.
وتدعم حركة العبور من جسر السعودية، 
منو سوق عقارات التجزئة في البحرين. ويتوقع 
أن يبدأ في وقت قريب إنشاء جسر آخر يربط 

البحرين بقطر.
اما فيم���ا يخص الس���وق احمللي، فتوقع 
التقرير أن يس���تقر قطاع العقارات السكنية 
عند مس���تويات األس���عار احلالية مع اجتاه 
طفيف إلى االرتفاع في بعض املناطق نتيجة 
للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة 
األخي���رة. وباملضي قدما، يتوقع أن يس���جل 
قطاع العقارات السكنية ارتفاعا في األسعار 
خالل الع���ام 2010 مدعوما في ذلك بالتمويل 
املتاح له من خالل البنوك العاملة وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وتوقع أن تبقى العقارات االستثمارية في 
حالة ركود حتى نهاي���ة العام احلالي، وأدى 
االستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة 
املعروض من العقارات االستثمارية والذي لن 
يستطيع أن يواكبه الطلب الكافي خالل الفترة 
املقبلة نظرا للتباطؤ االقتصادي. إضافة إلى 
ذلك، من املتوقع أن تزداد العقارات الشاغرة 
أكثر، حيث مازال املطورون يشيدون مجمعات 
جديدة بسرعة كبيرة. ومن املستبعد أن نتطلع 
إلى اجتاه أس���عار اإليجارات إلى الزيادة في 
وقت قريب حيث أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا 
باالنتعاش االقتصادي ملختلف القطاعات خالل 

العام 2010.
كما توقع أن تبقى العقارات التجارية في 
حالة ركود عند مستوياتها احلالية في مختلف 
املناطق، غير أن تسليم املعروض اجلديد من 
العقارات س���وف يفرض مزيدا من الضغوط 
على أسعار اإليجارات لتنخفض خالل العام 
2010 فيما يتعلق ب���كل من عقارات التجزئة 

ومساحات املكاتب.
أما بالنسبة الى س���لطنة عمان، فأوضح 
التقرير ان قطاع العقارات السكنية في عمان 
يعتمد على الطلب احمللي إلى حد كبير. ويستمر 
عدد الس���كان في عمان في النمو، ويش���كل 
العمانيون دون س���ن ال� 14 سنة حوالي %43 
من السكان. وتتوقع مصادر القطاع العقاري 
أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة 

خالل السنوات القليلة املقبلة لإليفاء بالطلب 
املتزايد على الوحدات الس���كنية. لكن، نظرا 
لألزمة املالية ونقص التمويل، نتوقع انخفاض 

الطلب في املدى القصير.
وعلى صعيد مساحات املكاتب، من املتوقع 
أن ي���ؤدي تباطؤ النمو االقتصادي إلى تدني 
الطلب عليها خالل العام 2010. إضافة إلى ذلك، 
من املقرر أن يتم تس���ليم 200 ألف متر مربع 
من الوحدات املكتبية في مسقط بحلول العام 
2010، خاصة تلك الواقعة في مجمع العذيبة 

لألعمال، والقرم سيتي سنتر.
اما التوقعات بشأن سوق قطر، فقال التقرير 
ان املعروض من الشقق السكنية املخصصة 
لفئة الطبقة املتوس���طة سيظل يشهد نقصا، 
حيث تتركز معظم املشاريع تقريبا في قطاع 
العق���ارات املخصصة ل���ذوي الدخل املرتفع، 
لذا ستبقى أسعار العقارات واإليجارات عند 
مستوياتها على املدى املتوسط إلى القصير 
مع إمكانية ارتفاعها في املدى الطويل. ويرتبط 
ذلك مباشرة بالتركيبة السكانية وتزايد الطلب 

على العقارات.
وفيما يتعلق بالشقق والڤيالت السكنية 
املخصصة ل���ذوي الدخل املرتفع، س���يؤدي 
التسليم احلالي للمشاريع والوحدات السكنية 
اجلديدة إلى تزايد املعروض مبعدالت مرتفعة 
مقارنة مبعدالت تزايد الطلب. ونتيجة لذلك، 
قد تنخفض أسعار اإليجارات أو تستقر عند 
مس���توياتها احلالية على املدى القصير إلى 
املتوسط. ويتوقف أداء هذه العقارات إلى حد 
كبير على األداء االقتصادي وأنشطة األعمال. 
ومن املتوق���ع أن تبقى إيجارات مس���احات 
املكاتب عند مس���توياتها احلالية على املدى 
القصير السيما تلك الواقعة في احلي التجاري 
اجلديد. ومن ناحية أخ���رى، من احملتمل أن 
تشهد اإليجارات في األحياء التجارية القدمية 
انخفاضا يصل إلى 10% في املدى القصير نتيجة 
للتحول أو االنتقال من احلي التجاري القدمي 
إلى املواقع الرئيس���ية اجلديدة. بالتطلع إلى 
املستقبل، سيفرض تسليم املعروض اجلديد 
من املساحات املكتبية مزيدا من الضغوط على 
أس���عار اإليجارات في كال الفئتني خالل 2010 
و2011. من ناحية أخرى، قد يعني السيناريو 
املتفائل لنمو النش���اط االقتصادي، استمرار 
مستويات أس���عار إيجار املساحات املكتبية 

في املواقع الرئيسية.
وتبدو النظ���رة املس���تقبلية ألداء قطاع 
املساحات املكتبية س���لبية، حيث ينتظر أن 
تطرح أكثر من 550 ألف متر مربع من صافي 
املساحة القابلة لإليجار في السوق خالل العامني 

املقبلني في الرياض.

قيمة مشاريع البناء والتشييد في دول الخليج
املليون دوالر 

املشاريع املعلقة – التغير%نوفمبر 2008نوفمبر 2009أميركي
نوفمبر 2009

18.39.053%68.33157.742البحرين
41.740-9.1%271.532298.746الكويت
6.735-1.7%104.617106.430عمان
7.864- 5.6%204.800216.887قطر

0.539.179%609.360606.490السعودية
368.244- 25.4%915.8971.228.189االمارات

472.115- 13.5%2.174.5372.514.484اجمالي دول التعاون
MEED املصدر: مشروعات ميد

تقـرير

إحدى شركات »أمالك كابيتال القابضة«

المسيلم: »برقان للمقاوالت« تنّفذ مع »األشغال«

»االستثمار البشري« تطلق نموذجًا تطبيقيًا 
عالميًا لتطوير القيادات في شرم الشيخ

»بيان«: أحداث دبي ألقت بظاللها على األسواق الخليجية
ق����ال تقري����ر ش����ركة بيان 
لالس����تثمار عن أداء أسواق 
األس����هم اخلليجي����ة خالل 
االس����بوع املاض����ي انه في 
الذي استمرت عطلة  الوقت 
عيد األضحى املبارك في كل من سوق مسقط 
لألوراق املالية والس����وق املالي السعودي، 
تراجعت أربعة من أسواق األسهم اخلليجية 
من أصل اخلمس����ة التي مت التداول بها في 
األسبوع املاضي، فيما سجل سوق البحرين 
لألوراق املالية مكاسب هامشية، هذا وتأثرت 
العاملة في األسبوع  األس����واق اخلليجية 
املاضي بنس����ب متفاوتة باألخبار القادمة 
من دبي واملتعلقة بتأخر سداد ديون كل من 
مجموعة دبي العاملية وشركة نخيل العقارية. 
وكانت األسواق العاملية قد تراجعت بحدة 
في نهاية األسبوع ما قبل املاضي بعد اإلعالن 
ع����ن التأخر في الس����داد، إال أن عطلة عيد 

األضحى املبارك أجلت ردة فعل أسواق األسهم 
اخلليجية على اخلبر إلى بداية األس����بوع 
املاضي. وباإلضافة إلى تأثير أزمة مجموعة 
دبي العاملية وشركة نخيل العقارية، لعبت 
العوامل الداخلية اخلاصة بكل سوق دورها 
في مجريات التداول خالل األس����بوع. ففي 
سوق الكويت لألوراق املالية، تكبد السوق 
مجددا خسارة أسبوعية وإن متاسك مؤشر 
الس����وق في نهاية األسبوع، وتأثر السوق 
باألخبار املتعلقة بصفقة شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين«، إذ أعلن أحد أطراف التحالف 
املهتم بشراء حصة من الشركة، وهي شركة 
»بهارات سانشار نيجام« لالتصاالت، عن 

جتميد خطة االستحواذ.
اما عن بورصة قطر فق����ال التقرير ان 
طيفا واسعا من األس����هم املدرجة تعرض 
ملوجة بيعية قوية تسببت في تكبد السوق 
خلسارة أسبوعية، ولعبت احملافظ األجنبية 

دورا ملحوظا في حركة البيع، والتي شملت 
األسهم القيادية، فيما خففت حدة اخلسائر 
عمليات ش����راء انتقائية على عدد محدود 
من األسهم الرئيسية بالسوق. أما بالنسبة 
لسوقي اإلمارات، فقد كانت أزمة مجموعة دبي 
العاملية هي احلدث الرئيسي املؤثر عليهما، 
وقد جلأ املصرف املركزي لتوفير س����يولة 
إضافية للبن����وك اإلماراتية حماية لها من 
التأثير املتوقع لألزمة، والتي يتراوح مقدار 
حتملها منها وفقا لتقدير وكالة موديز من 
15% إلى 20%، فيما تراجعت أسعار الفائدة 
بني البنوك. من ناحية أخرى، صرحت وكالة 
»موديز« ب����أن التصنيف االئتماني لبنوك 
اإلم����ارات قد يتم خفضه. ه����ذا وتضاربت 
التصريحات ح����ول التأثير املتوقع لألزمة 
ما بني املصادر احمللية والدولية، ففيما توقع 
مسؤول بصندوق النقد الدولي تراجع النمو 
ف����ي اإلمارات عام 2010 على أثر أزمة ديون 

مجموعة دبي العاملية ملا دون 3%، فقد صرح 
وزير االقتصاد اإلماراتي بأن األزمة لن تؤثر 
سلبا على األداء االقتصادي لإلمارات. غير 
أن التأثير السلبي كانت له الغلبة على كال 
السوقني إذ ختما األسبوع على خسائر. اما 
عن اداء مؤشرات االسهم الرئيسية السواق 
اخلليج فذكر التقرير ان أربعة من مؤشرات 
أسواق األسهم اخلليجية سجلت انخفاضات 
متفاوتة مع نهاية تداوالت األسبوع املاضي. 
وتصدر سوق دبي املالي األسواق املتراجعة، 
إذ انخفض مؤش����ر السوق مسجال خسارة 
نسبتها 12.50% مغلقا عند مستوى 1.831.48 
نقطة. فيما حل ثانيا سوق أبوظبي لألوراق 
املالية، حيث أغلق مؤش����ره عند مستوى 
2.573.02 نقطة منخفضا بنس����بة %11.58. 
وحل س����وق الكويت لألوراق املالية ثالثا، 
وذلك بعد أن فقد مؤشره 3.40% مقارنة مع 

إقفال األسبوع قبل املاضي.

ضمن مبادرة جديدة أعلنت 
البشري عن  شركة االس���تثمار 
تقديمها نموذجا تطبيقيا عالميا 
لتطوير القيادات، يطرح ألول مرة 
في المنطقة، تحت عنوان »إدارة 
الخالف في القيادة اإلستراتيجية«. 
وس���تنطلق أعمال البرنامج في 
الفترة من 27 إلى 31 ديس���مبر 

المقبل في شرم الشيخ.
وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة 
التدريب عبدالرحمن المطوع، ان 
النموذج التطبيقي العالمي لتطوير 
القيادات والذي تم تطويره بعد 
جهد وعمل متواصل من تجهيز 
وإعداد وصياغة مواد ومحتويات 
ه���ذا اللق���اء بما يتناس���ب مع 
متطلبات اإلدارات العليا ومديري 
اإلدارات ومساعديهم وتحديدا في 

المؤسسات الكبيرة.
وأشار إلى النموذج التطبيقي 
الجديد لتطوي���ر القيادات الذي 
يت���الءم م���ع واق���ع األزم���ات 
االقتصادية التي يعيشها العالم 
بأكمله اليوم والتحديات الكبيرة 
التي تواجه القياديين على جميع 
مستوياتهم. ليصنع قيادات واعية 
وأكثر إدراكا وفاعلية بمقدورها 
المالية  مواجهة تداعيات األزمة 

الراهنة.
وأوضح أن شركة االستثمار 
البشري التي تتبنى هذا النموذج 
العالمي الجديد أنه يتضمن 3 أبعاد 

القياديين بمستوياتهم  لتطوير 
المختلفة بعيدا عن السرد النظري 
للموضوعات اإلدارية في التدريب. 
واالتجاه بثقة وقوة للتطبيقات 
إلى نماذج  المس���تندة  العملية 
متقدمة باس���تخدام نظام قياس 
لتحديد السمات الشخصية والتنبؤ 
أثبتت  القيادي والتي  بالسلوك 
نجاحها في منظم���ات مختلفة. 
ويعتمد التطبيق الجديد على دعم 
الجدارات القيادية وتنمية التفكير 
االس���تراتيجي من خالل ثالثية 
)القياس � التوجيه واإلرش���اد � 

التدريب(.
وبين المط���وع أن البرنامج 
سيركز على أساليب تنمية القادة 
لدعم عناصر هوية القائد المتمثلة 
في مناهج تنمي���ة الخصائص 

المواقف  التعلم ومنهج  ومنهج 
مع توضيح مفاهي���م وقوانين 

تنمية القادة. 
وأض���اف ان البرنامج يهدف 
إلى التعرف على النموذج األكثر 
حداثة في تطوير القادة، وتفهم 
طبيعة اإلدارة اإلس���تراتيجية 
والتغيير، والتعرف على أساليب 
بناء السيناريوهات والتخطيط 
االس���تراتيجي، واستكش���اف 
العالق���ات والخالفات  طبيع���ة 
والصراعات في المنظمة، مع قياس 
السمات الشخصية للمشاركين، 
الذاتية  التنمية  والتوجيه نحو 
لتحقي���ق األهداف المش���تركة، 
التدريب على  إل���ى  باإلضاف���ة 
المشاركة في التخطيط والرقابة 

اإلستراتيجية.
وقد ركز المطوع على أهمية 
قيادة العالقات والخالف في قيادة 
المرؤسين والتي توضح أهمية 
وضع الرؤساء التوقعات ودعم 
االنتماء والتقييم، والتأكيد على 
المهن���ي بميثاق العمل  االلتزام 
التعام���ل، وقيادة  والنضج في 
الزمالء والتي تؤك���د على مبدأ 
المس���اواة والثق���ة والنض���ج، 
وقيادة الفرق لتحقيق التجانس 
والتواص���ل وااللت���زام بينهم، 
وقيادة الخالف والتي تؤكد على 
استيضاح األمور وإبراز النوايا 

والمنفعة الشخصية.

انطالق أنشطة مؤتمر »فكر 8« 9 الجاري
وصل رئيس مؤسسة الفكر 
العربي صاحب الس���مو امللكي 
إلى  الفيصل امس  األمير خالد 
البالد، في زيارة رسمية حيث 
تنطلق أنشطة املؤمتر السنوي 
الثامن للمؤسسة )فكر8(، واملقرر 
الكويت حتت رعاية  عقده في 
حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
أمير البالد -، خالل اليومني 9 
و 10 ديس���مبر احلالي ويحمل 

عنوان »التكامل االقتصادي العربي: شركاء من أجل الرخاء«.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة الفكر العربي، صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل: «تعقد مؤسس���ة الفكر العربي مؤمترها 
السنوي الثامن، »فكر8«، في رحاب الكويت برعاية كرمية من حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، أمير الكويت، 
حفظ���ه اهلل، حيث يؤكد انعقاد هذا املؤمتر ما ألهل الثقافة ورعاتها 
في الكويت من فضل في دعم مس���يرة مؤسس���ة الفكر العربي منذ 

نشأتها«.
وأضاف: »لقد دأبت مؤسسة الفكر العربي، منذ مؤمترها األول، على 
طرح قضايا الساعة في الشأن العربي، ووضعها على طاولة الدراسة 
في مؤمتراتها، متخذة من احلوار املوضوعي أداة للبحث، ومن جمع كل 
أطياف الفكر، عربا وغير عرب، شركاء في احلوار، مستشرفة الرؤى 
املستقبلية، ومقدمة احللول والتوصيات الواقعية والعملية ليستأنس 

بها أصحاب القرار الرسمي واألهلي في املجتمع العربي«.
وتابع س���موه قائال: »وملا كان االقتص���اد دعامة من أهم دعامات 
احلياة بكل أبعادها، وركي���زة التنمية في كل املجاالت، فإن التكامل 
االقتصادي العربي ميثل بال شك حجر زاوية أساسي في إيجاد حلول 
واقعية ملموسة للمشاكل اليومية التي يعاني منها املواطن العربي، 
وفي حسن توجيه مسارات التعاون البيني، وفي تكوين أطر مثالية 
تعزز الشراكة وتقوي اللحمة العربية التي تشكل قاعدة لرخاء املواطن 
العربي وعيشه الكرمي، لهذا كله، أولت املؤسسة التكامل االقتصادي 
العربي، بكل أبعاده، عناية خاصة تهدف إلى بلورة رؤى اقتصادية 
مستنيرة، وإبراز جدوى تضافر اجلهود االقتصادية العربية، سعيا 
إلى اس���تكمال املساعي املبذولة لوضع أس���س القتصاد عربي قوي 

متكامل ومستدام«. 

أعل���ن رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
برقان للمقاوالت إحدى شركات 
»أمالك كابيتال القابضة« ناصر 
املسيلم أن الشركة تعكف حاليا 
على تنفيذ مشروع املقر الرئيسي 
ملنطقة العاصمة التعليمية ضمن 
سلسلة من أنشطة املقاوالت التي 
تعمل عل���ى تنفيذها في الوقت 

احلالي.
وقال املسيلم في بيان صحافي 
ان »برق���ان« وهي ضمن األذرع 
الرئيسية للشركة األم تعاقدت 
مع وزارة األشغال العامة على هذا 
املشروع من خالل اتفاقية تصل 
قيمتها إلى 6.839 ماليني دينار، 
حيث تصل مساحته اإلجمالية 

إلى 27.050 مترًا مربعًا.
وأوضح املسيلم في مضمون 
تصريحاته أن املشروع يتمثل 
في مبنى يحتوي على عدد )2( 
سرداب يجس���د ملجأ للغارات 
إضافة إلى دور أرضي وميزانني 
ع���دد )2( وبرج مكون من )14( 

طابقا متكررا.
وب���ني أن وزي���ر االش���غال 
د.فاض���ل صفر يح���رص على 

متابع���ة املش���روع، الفت���ا الى 
»املنطقة« تنجز من خالل اتباع 
نظام فريد من نوعه، ذلك على 
أكثر من صعيد، منها على سبيل 
املثال انه األكثر ارتفاعا مقارنة 
مب���ا مت طرحه قبل ذلك من قبل 
وزارة األشغال العامة، الفتا إلى 
انه يتميز بأنه أول مقر رئيسي 
ملنطقة تعليمية يتم تنفيذه بهذا 
االرتفاع ع���الوة على التصميم 
املعم���اري ال���ذي ينف���ذ بأعلى 
املواصفات العاملية جلميع بنود 

ومواد اإلنشاء املستخدمة.
وأفاد املس���يلم بأن املشروع 
س���ينتهي حس���ب التقدي���رات 
املوضوعة له مس���بقا مع نهاية 
العام 2010، فيما أش���ار إلى أن 
الوزارة جتهز حاليا لطرح )5( 
مناذج في )5( محافظات أخرى 
ينتظ���ر أن تطل���ق تباعا خالل 

املرحة املقبلة.
من ناحية أخرى كشف املسيلم 
عن توجه »برق���ان للمقاوالت« 
لتنفيذ حزمة من املش���روعات 
الكبرى في السوق احمللي، وذلك 
حسب خطة إستراتيجية توسعية 
تعمل الشركة على تفعيلها على 

ارض الواقع خالل جدول زمني 
محدد، مش���يرا إلى أن نشاطات 
التأثر  الش���ركة تتواصل دون 
بتبعات األزم���ة املالية األخيرة 
التي انعكس���ت عل���ى كثير من 
القطاعات سواء في السوق احمللي 

أو األسواق اإلقليمية األخرى.
وذكر أن الشركة تعتمد بشكل 
كبير على املشاريع الكبرى التي 
تطرح من وق���ت آلخر من قبل 
اجلهات املعني���ة في البالد، في 
الذي حتظ���ى فيه بثقة  الوقت 
البالغ  عمالئها في ظل حرصها 
بتنفي���ذ عقودها حتت س���قف 
أو  املواعيد  االلتزام س���واء في 
اجلوانب التكميلية األخرى التي 

تهم العميل في املقام األول.
ولفت إل���ى »برقان« حتظى 
بدعم كبير من قبل الشركة األم 
التي تعتبر  القابض���ة«  »أمالك 
املظلة الرئيس���ية لشريحة من 
الش���ركات متنوع���ة األغراض 
سواء في الس���وق الكويتي أو 
األسواق املجاورة، مبينا أن أصول 
وإمكانيات الشركة جتعلها قادرة 
على اقتناص الفرص التي تتاح 

أمامها من وقت إلى آخر.

مشروع منطقة العاصمة التعليمية بـ 6.8 ماليين دينار
المشروع يتكون من 14 طابقًا ومساحته 27.050 مترًا 

مربعًا وتسليمه نهاية 2010

وزير األشغال د.فاضل صفر يتفقد املشروع بحضور مسؤولي الشركة

عبدالرحمن املطوع

شعار املؤمتر


