
اقتصادالثالثاء  8  ديسمبر  2009   38
افتتاح المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس 

الكهروتقني في البحرين لمدة يومين

أكبر تشكيلة من السجاد اليدوي النادر
تستعرضها 30 شركة بأرض المعارض

»األرجان العالمية العقارية« تصدر
تقريرها العقاري األول في الكويت

حتت رعاية وزير التجارة والصناعة مبملكة 
البحرين د.حس���ن ب���ن عبداهلل فخ���رو، افتتح 
امس االثنني املؤمت���ر اخلليجي الدولي للتقييس 
الكهروتقني الذي تنظمه هيئ���ة التقييس لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية مع الهيئة 
الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي الختبارات 
املطابقة وإصدار الش���هادات للمعدات واملكونات 
الكهروتقنية )IECEE( ووزارة الصناعة والتجارة 

مبملكة البحرين.
ويهدف املؤمتر إلى تعريف املشاركني بأنشطة 
التقييس الكهروتقني الدولي ودوره في حتقيق 
الس���المة للمستخدم واملنش���آت من خالل إيجاد 
املواصفات القياس���ية الدولية لألجهزة واملعدات 
الكهربائية وحتديد متطلباتها، والبرامج الدولية 
للتحقق من مطابقتها وبيان فائدة االش���تراك في 
البرنامج الدولي للتحقق م���ن املطابقة لالجهزة 
واملعدات واملكونات الكهربائية وااللكترونية لكل من 
اجلهات التشريعية والرقابية واملختبرات واملصانع 

اخلليجية وأسلوب املشاركة في هذا البرنامج.
وسيشمل برنامج املؤمتر الذي يختتم اعماله 
اليوم الثالثاء على عدد من احملاور تتعلق بالهيئة 
الدولية الكهروتقنية ومواصفاتها القياسية وتقوميها 
للمطابقة في السوق العاملية، واملواصفات القياسية 
في الهيئة الدولية الكهروتقنية � املفهوم والغايات، 
والهيئة الدولية الكهروتقنية: الهيكل والعضوية 
ودورها في لوائح السالمة، ومفهوم وقيمة االنضمام 
لبرنامج الهيئة الدولية الكهروتقنية الختبار مطابقة 
األجهزة الكهربائية IECEE، ودور الدول اخلليجية 
في إعداد املواصفات القياس���ية الدولية وتقومي 
املطابقة، ودور املواصفات القياسية وتقومي املطابقة 
في تسهيل التجارة الدولية واملخاطر الكهربائية � 
أسباب ووسائل تقليل املخاطر في األجهزة املنزلية 
ودور أجهزة إصدار الشهادات ومختبرات الفحص 
الوطنية في مساعدة الصناعة على مطابقة منتجاتها 

للمواصفات القياس���ية الدولية وأساسيات حول 
شهادات املطابقة للمنتجات واألنظمة الدولية املعمول 
بها من نظام IECEE ودور وحاجة الصناعة للتأكد 
من مطابقة األجهزة الكهربائية للمواصفات القياسية 
للسالمة، واملوقف احلالي املتعلق بالتدابير املتخذة 
في منطقة اخلليج حلماية املستخدمني من األجهزة 

غير املطابقة.
وس���يركز اليوم الثان���ي للمؤمتر على خطط 
وبرامج الهيئة الدولي���ة الكهروتقنية نحو نظام 
عاملي الختبار واصدار ش���هادات مطابقة األجهزة 
الكهربائية ومكوناتها IECEE حيث يغطي هيكل 
وحقائ���ق نظام IECEE ومجل���س تقومي املطابقة 
التابع للهيئة الدولية الكهروتقنية وبرنامج تقومي 
املطابق���ة IECEE CB، البرنامج العاملي لتس���هيل 
التجارة، األهداف واإلجراءات وجهة اإلصدار وبرنامج 
إصدار الشهادات الشامل FSC ومختبرات الشركات 
الصناعية بديال الختبار التحقق من مطابقة املنتجات 
حت���ت نظام IECEE CB ونظام وفوائده اإلضافية 
 IECEE للش���ركات الصناعية وتطورات برنامج
والرؤية املستقبلية وكيفية انضمام دول البحرين 
والكويت وعمان وقطر للبرنامج الدولي للتحقق 
من مطابقة األجهزة واملعدات الكهربائية وإمكانية 
تطبيق برامج IECEE على الصناعات اخلليجية 

واالجتاهات املستقبلية في هذا املجال.
جتدر اإلشارة هنا إلى أن كال من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية هما 
عضوان حاليا في البرنام���ج الدولي للمطابقة 
IECEE ويتوقع أن يش���كل انضم���ام بقية دول 
مجلس التعاون لهذا البرنامج مزيدا من االستفادة 
من تسهيالته للتبادل التجاري البيني والتبادل 
التجاري مع الدول األخرى، ويكون داعما قويا 
للمنظومة اخلليجي���ة للتحقق من املطابقة في 
حتقيق أهدافها بتسهيل التجارة وتوفير السالمة 

والصحة وحماية البيئة.

تس���تقبل أرض املعارض الدولية مبشرف 
يوميا محبي اقتن���اء أحدث ما تنتجه مصانع 
الس���جاد من قطع س���جاد يدوي مميز بجميع 
أنواعه، حيث تقيم ش���ركة مع���رض الكويت 
 A4 الدولي معرض السجاد 2009 بالصالة رقم
وتتواصل عروضه وأنشطته حتى الثاني عشر 

من الشهر اجلاري.
وتستعرض نحو 30 شركة محلية ودولية 
متخصصة تشكيلة هائلة من السجاد اليدوي 
الفاخر الذي تتنافس على عرضه لزوار املعرض 
مجموعة من الش���ركات االيرانية العريقة في 
صنع السجاد إلى جانب الشركات التي جاءت 
تستعرض إنتاجها من سورية والهند واملغرب 

وتركيا ومصر.
وجولة سريعة بني أجنحة الشركات املشاركة 
تقودك للتعرف على مجموعه نادرة من السجاد 
اليدوي االيراني الفاخر ذي املواصفات اخلاصة 
جدا والتي يتفاخر منتجوها بدقة رس���وماتها 
املتناهية وعدد اخليوط ف���ي العقدة الواحدة 
فضال عن اس���تخدامهم ألجود اخلامات سواء 

كانت من احلرير أو الصوف.
ويستعرض املشاركون في املعرض السجاد 
التبريزي والشيرازي واالصفهاني وغيره من 
السجاد، حيث تستعرض بعض الشركات قطعا 
من السجاد بأحجام خاصة تالئم الڤلل والقصور 
واملس���احات الكبيرة عادة الى جانب السجاد 
املصنوع من احلرير اخلالص بنسبة 100% الى 
جانب السجاد اليدوي املودرن ولوحات احلائط 
الرائعة التصاميم الى جانب السجاد تستعرض 
الشركات املشاركة األثاث والتحف واالكسسوارات 

وغيرها من لوازم زينة املنزل احلديث.
وفي الصالة رقم 4B تتواصل أنشطة معرض 
األس���رة ال���ذي انطلق ي���وم اخلميس املاضي 
وتتواصل عروضه حتى الثاني عشر من شهر 

ديسمبر اجلاري أيضا.
وتس���تعرض أكثر من 45 ش���ركة تشكيلة 
هائل���ة من املعروضات املتنوعة التي تش���مل 
العطور وأدوات التجميل والفضيات والتحف 
واالكسسوارات والدراعات وغيرها من السلع 

املتنوعة.

أعلن قس����م تطوير األعمال والبحوث في شركة 
األرجان العاملية العقارية عن إصدار أول تقرير عقاري 
للشركة يغطى السوق اخلليجي ويعد هذا التقرير 
األول من نوعه الذي تصدره شركة األرجان العقارية 
ف����ي الكويت. ويحتوي التقرير على 60 صفحة من 
املعلومات والتحليل لدول مجلس التعاون اخلليجي 
ويغطي العوامل االقتصادية واالجتماعية املؤثرة في 
أسواق العقارات والبناء وعلى مدى أشهر قام قسم 
تطوير األعمال والبحوث بجمع معلومات دقيقة من 
مصادر أساسية وثانوية والعمل على حتليل املعلومات 

وتقييمها إلصدار بحث شامل كهذا التقرير.
وسيتم نشر التقرير من خالل عدة مواقع إلكترونية 

مختصة مبثل هذه األبحاث وسيتم إرساله إلى شركات 
االستثمار والعقار ومنظمات حكومية ومختلف وسائل 
اإلعالم في منطقة اخلليج ويتم حاليا ترجمته إلى 

اللغة العربية.
وذكرت نائب رئيس أول تطوير األعمال والتسويق 
في ش����ركة األرجان العاملية العقارية رنيمة املطر: 
»يس����رنا إصدار أول تقرير للشركة من هذا النوع 
وقد قام قسم تطوير األعمال والبحوث بإعداد بحث 
دقيق يش����مل القطاع العقاري في كل دول مجلس 
التعاون اخلليجي«. وس����يعطي هذا التقرير قيمة 
مضافة ألي شركة أو مستثمر ينوي االستثمار في 

القطاع العقاري في املنطقة.

»ڤيڤا« كرّمت عمالءها المميزين

»إنجازات للتنمية العقارية« راعي ذهبي
لمؤتمر صناع العقار الثاني

اخلدمات املميزة واحلصرية لم 
تصل ملا يطمح إليه العمالء وما 
ينتظرونه من عالم االتصاالت، 
وهي تسعى بكل طاقاتها وجهود 
العاملني فيها إلى تأمني املتوافر 

بحدود اإلمكانات احمللية.
وأوضح أن تشوق عمالئنا 
املستمر للحصول على اجلديد 
هو امللهم لنا ولعائلة »ڤيڤا« نحو 
املزيد من العمل وحشد اجلهود 
والقدرات للوصول إلى مستوى 
من الرضا عن ال���ذات نراه في 
أعينهم ونلمسه في تصرفاتهم، 
فعائلة »ڤيڤا« تعمل يدا واحدة 
دون كلل أو ملل لتحقيق ما نصبو 

إليه في عالم االتصاالت.
وف���ي ختام اللق���اء فاجأ م. 
العوضي عم���الء »ڤيڤا« بهدية 
مميزة، عبارة عن رصيد مماثل ملا 
صرفه النخبة من فئة الفواتير، 
وكروت تعبئة لفئة الدفع املسبق 
متاثل ما مت صرفه خالل العام 
التشغيلي األول ل� »ڤيڤا«، كما 
شكر العمالء املميزون الرئيس 
التنفيذي على ك���رم الضيافة 
وحف���اوة االس���تقبال متمنني 
للش���ركة املزيد من االنتش���ار 

والتوسع.

العديد من مشاريعها  واجناز 
في الكويت واخلليج فللشركة 
أصول موزعة على جميع دول 
املنطقة وتعمل الش���ركة على 
طرح أدوات استثمارية جديدة 
في السوق العقاري وعلى سبيل 
املثال لتلك األدوات االستثمارية 
اجلدي���دة كان برج الداو الذي 
طرح على نفس اإلستراتيجية 
أداء األس���واق  فبرغم تدهور 
اخلليجية مبا فيها السوق احمللي 
خالل العام املاضي والذي اثر 
بصورة سلبية على االستثمار 
العقاري فقط استطاعت الشركة 
من حتقي���ق أرباح صافية في 
ع���ام 2008 بلغ���ت نحو 15.4 
 مليون دينار حيث إننا نعمل

جاهدين عل���ى تنويع مصادر 
الدخل.

وأكد الفرحان بان ما يحتاجه 
السوق العقاري اآلن هو التكاتف 
بش���كل حقيقي م���ن اجلميع 
واتخ���اذ ق���رارات تصحيحية 
إلعادة النش���اط ف���ي القطاع 
إلى رؤية  العقاري والوصول 
مشتركة وتفعيل أدوات التمويل 
وإزالة الروتني الذي يعيق عمل 
الشركات ومشاركة اكبر وأوسع 
للقطاع اخلاص في املش���اريع 
احلكومية مشيدا بجهود احتاد 

العقاريني في هذا اإلطار.

التواصل  في أج���واء م���ن 
والش���فافية احتف���ت ش���ركة 
االتص���االت »ڤيڤ���ا« بعمالئها 
املميزي���ن الذين ش���اركوا في 
انطالقتها منذ 3 ديسمبر 2008، 
عب���ر تش���غيل خطوطهم منذ 
ذلك التاريخ وذلك تقديرا منها 
وتكرميا ملن أسهموا في تثبيت 
دعائم الشركة في السوق احمللي 
عبر دعمهم وتواصلهم وتبنيهم 
لها كمخدم أساس���ي في جميع 

اتصاالتهم.
وكان في اس���تقبال العمالء 
املميزين لدى وصولهم الرئيس 
التنفيذي ل���� »ڤيڤا« م. جنيب 
العوض���ي ال���ذي رحب أش���د 
الترحيب بالعمالء النخبة، شاكرا 
لهم الثقة التي منحوها للشركة 
في عامها التشغيلي األول والدعم 
الذي قدموه واملساندة امللموسة 
في تشجيعها على تقدمي األفضل 
واألكث���ر متي���زا ف���ي الباقات 

واخلدمات.
وبهذه املناسبة قال العوضي 
العش���رة  العمالء  مت اختي���ار 
املميزين في »ڤيڤا« على أساس 
األكثر استخداما لباقات وخدمات 
الشركة، فقد مت اختيار 5 عمالء 

التنفيذي  الرئي���س  صرح 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
بان ش���ركة اجنازات للتنمية 
العقارية أعلنت عن مشاركتها 
ورعايتها الذهبية ملؤمتر صناع 
العقار الثاني الذي سيقيمه في 
22 ديس���مبر احتاد العقاريني 
وتنظم���ه مجموع���ة اخلليج 
للمعارض ويقام حتت رعاية 

الشيخ احمد الفهد.
العقاريني  وبني ان احت���اد 
منذ نش���أته وهو يحمل على 
عاتقة هموم الشركات العقارية 
الكويتية ودائم البحث في جميع 
السبل والوسائل التي تنهض 
العق���اري وأعادته  بالقط���اع 
إلى س���ابق عهده والى مساره 
العقاري  الصحيح فالقط���اع 
ميثل احد األركان الرئيس���ية 
في االقتصاد الوطني، ومؤمتر 
صناع العقار الثاني س���يكون 
صريحا في طرح تلك املشاكل 
القطاع  التي متس  واملعوقات 
العق���اري وكيفية إخراجه من 
املأزق احلالي فهو يعتبر إحدى 
اخلطوات اجلادة والعملية في 
البح���ث عن وس���ائل وأدوات 
جديدة لتفعيل وتنشيط السوق 
العقاري الذي يواجه حتديات 
ومعوقات من كل اجتاه وسوف 
يتن���اول املؤمتر ع���دة قضايا 

عن فئة الدفع املس���بق و5 عن 
فئة الفواتير، ومت االتصال بهم 
ودعوتهم لشكرهم على اختيارنا، 
وثقته���م الكبي���رة بخدماتن���ا 
وباقاتنا، ما كان دافعا لنا نحو 

عقارية منها البحث عن أدوات 
متويلية جديدة وقضية املدن 
اإلس���كانية احلكومي���ة ودور 

القطاع اخلاص فيها.
ومن جهة أخرى قال العضو 
املنت���دب في ش���ركة اجنازات 
للتنمية العقارية محمد الفرحان 
إن مشاركة الشركة في مؤمتر 

السعي ما أمكن إلرضائهم وتقدمي 
املمي���زة واحلصرية  اخلدمات 

لهم.
وبني م. العوضي أن »ڤيڤا« 
ومن���ذ انطالقتها قب���ل عام في 

صناع العقار الثاني يأتي ضمن 
اجلهود املبذولة من قبل الشركة 
ف���ي البحث عن حلول واقعية 
تساهم وتساعد في حل املشكلة 
العقاري���ة التي تفاقمت اثارها 
وأثرت على مسار التنمية في 
البالد فاملؤمتر هذا العام يحمل 
محاور مهم���ة وقوية ويجمع 

الكويتية أخذت على  الس���وق 
عاتقها توفير جميع احتياجات 
عمالئها ف���ي مجال االتصاالت، 
وهي ترى نفسها على الرغم من 
تأمني جميع االحتياجات وتوفير 

نخبة من املسؤولني وأصحاب 
القرار ملناقشة التحديات التي 
تواجه العق���ار احمللى وطرح 
احللول مبينا إن برغم األزمة 
املالية العاملية وتقلص مصادر 
االئتمان العاملية واحمللية على 
حد سواء فقط استطاعت الشركة 
تأم���ني احتياجاتها التمويلية 

العوضي: الثقة الكبيرة بخدماتنا دافعنا نحو التميز وتقديم األفضل

ينظمه اتحاد العقاريين بالتعاون مع مجموعة الخليج 22 الجاري

جنيب العوضي مكرما احد العمالء

محمد الفرحان متبادالً عقد رعاية املؤمتر مع عدنان احلداد

عروض معرضي السجاد واألسرة تتواصل حتى 12 الجاري

»كفيك« تشارك في »وظائف 2009«
الشركات الرائدة في مجالي التمويل 
واالستثمار ولديها شريحة كبيرة 
من العمالء وبالتالي فهي في حاجة 
دائمة لتطوير كوادرها البش���رية 
لتحافظ على مكانتها، مشيرة إلى 
أن الشركة تهتم بشكل كبير بصقل 
مهارات العاملني بها من خالل احدث 

البرامج التدريبية.
العتيقي باملعارض  وأش���ادت 
الوظيفية التي تقام في كل عام بشكل 
القناعات  متواصل بهدف تغيي���ر 
الوظيفية لدى الشباب الكويتي، الفتة 
إل���ى أن هذه املعارض كان لها دور 
فعال في حل جزء كبير من مشكلة 
البطالة، وذلك م���ن خالل الفرص 
التي تقدمها اجلهات املش���اركة في 
املعارض بهدف استقطاب الراغبني 
في العمل حتت لواء القطاع اخلاص 
ومنحهم الفرص لتحقيق طموحاتهم 

الوظيفية.

الوطنية، مشيرة إلى أن استقطاب 
الشباب الكويتي من اجلنسني للعمل 
في الشركة يأتي في إطار حرصها 
على تشجيع الكوادر الوطنية التي 
لديها طموحات وظيفية وتس���عى 

لتحقيقها.
وأضافت العتيقي أن »كفيك« من 

قالت رئيس قطاع املوارد البشرية 
الش���ركة  والش���ؤون اإلدارية في 
الكويتي���ة للتمويل واالس���تثمار 
»كفيك« غ���ادة العتيقي إن العمالة 
الوطنية أصبحت عنصرا فعاال في 
س���وق العمل الكويتي وذلك بعد 
أن أثبتت جدارتها في كل املجاالت 
القطاع  والتخصصات مبؤسسات 

اخلاص.
وقالت العتيقي مبناسبة مشاركة 
»كفيك« في مؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية السادس )وظائف 2009( 
والذي سيقام برعاية استراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة وتنظمه 
شركة فيجن لالستشارات في الفترة 
م���ن 27 وحتى 30 ديس���مبر قاعة 
الراية بفندق كورت يارد ماريوت إن 
»كفيك« تعتبر من الشركات الكويتية 
التي لديها نسبة كبيرة من العمالة 

يقام في الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري

غادة العتيقي

»المستشارون العالميون«: إستراتيجيتنا الجديدة
تتوافق مع تعديالت معهد المحاسبين األميركي

صرح���ت مدي���ر إدارة التدريب واملؤمترات بش���ركة 
»املستشارون العامليون« منال محسن بأن معهد احملاسبني 
اإلداريني ICMA بالواليات املتحدة األميركية قد أعلن في 
األول من ديسمبر 2009 بإدخال تعديالت على أسلوب إدارة 
الشهادة املهنية احملاسب اإلداري املعتمد CMA. وقد أعلن 
املعهد عن انتهاء العمل بالنظام احلالي للشهادة بحلول 
شهر ديسمبر 2010 من العام املقبل. باإلضافة إلى ذلك أعلن 
املعهد عن بدء العمل بالنظام املستحدث بدءًا من أول مايو 

2010 مع طرح املنهج اجلديد في أوائل يناير 2010.
وقالت منال محسن في بيان صحافي انه يتعني على 
جميع املهتمني بدراسة منهج CMA والذين يستعدون ألداء 
اختبارات الشهادة االنتهاء من أداء االختبارات واجتيازها 
بناء على النظام احلالي أو توفيق أوضاعهم مبا يتماشى 

مع النظام املستحدث.
وأوضحت أن لطبيعة هذه التغييرات عالقة بإعطاء مزيد 
من العمق لشهادة احملاسب اإلداري املعتمد CMA من خالل 
إجراء بحوث سوقية مكثفة وتوصيات صدرت عن جلنة 
مت تكليفها خصيصا ملراجعة برنامج الش���هادة والسوق 
التي تخدمها. مش���يرة في الوقت نفسه إلى أنه مت اتخاذ 

القرار بعملية التحديث حتى يضمن ICMA أن تظل الشهادة مرتبطة باملمارسات 
املهنية الفعلية في املجال لتكون أنس���ب مسمى في العالم ميكن أن يحصل عليه 

احملاسبون واملهنيون املاليون الذين يعملون في مجال األعمال.
وأضافت أن احملتوى املعدل لشهادة CMA يركز على املهارات الضرورية للتخطيط 
والتحليل املالي والرقابة املالية، ودعم اتخاذ القرار في ش���كل امتحان من جزأين 

بدال من األجزاء األربعة املعتمدة للنظام احلالي. وقد كان 
ICMA حريصا على السماح بفترة انتقالية لدارسي النظام 
احلالي بحيث يتمكنون من االنتهاء منه بنهاية ديسمبر 
2010. كما أتاح له���م احملافظة على ما أجنزوه من منهج 
الشهادة احلالي إذا ما اضطروا إلى أداء االختبار بالنظام 
املس���تحدث. فمن جنح في اختبار ج���زء أو جزأين من 
املنهج احلالي يستطيع بشكل معني معادلة هذه األجزاء 
مبا يقابلها من جزأي النظام املستحدث واحلصول بعدها 

.CMA بسهولة على لقب
وكشفت محسن النقاب عن قيام شركة »املستشارون 
العامليون«، وهي من أبرز من يقدم برنامج املراجعة لشهادة 
CMA لعشر سنوات متصلة، بتعديل خطة برنامج املراجعة 
للشهادة. معربة عن ثقتها املتبادلة بني الشركة ومشاركيها 
من خالل التفاعل اإليجابي والتواصل الس���ليم من خالل 
طرح إستراتيجية الشركة في إدارة برنامج املراجعة من 
خالل خطة عمل محكمة تتماش���ي مع التعديالت اجلديدة 
وتوضيح الرؤية للجميع من خالل استيعاب جميع التعديالت 
 أجراه���ا ICMA، مع احلفاظ ف���ي الوقت ذاته على مصالح
املشاركني وتوجيههم إلى كيفية املراجعة وأداء االختبار.

وقد وضعت الش���ركة رؤيتها هذه في استكمال برنامج املراجعة بحيث حتقق 
الراحة واألمان للجميع ولكي يتماش���ي ذلك مع فلس���فة وطموح »املستشارون 
العامليون« خالل املرحلة املقبلة خاصة في ظل االحتياج إلى مثل هذه الش���هادات 
والتواصل مع املتدربني في تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة في إقامة برامج املراجعة 

للشهادات املهنية الدولية.

CMA يصدر تغييرات جوهرية على منهج »ICMA«

منال محسن


