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»بيت إدارة السيولة« التابع لـ »بيتك« يؤسس
 منصة عالمية لالستثمار في األصول البديلة

»بيتك« يعلن الفائز بحملة 
»استمتع بصيفك وقد تربح لغاية 5 آالف دوالر«

أعلنت ش����ركة بي����ت إدارة 
السيولة لالس����تثمارات »بيت 
السيولة الكويتي«، وهي شركة 
تابعة مملوك����ة بالكامل لبيت 
التمويل الكويتي، عن عقد شراكة 
اس����تراتيجية م����ع إي بالنيت 
فينتشرز هولدينجز احملدودة 
لتأسيس ش����ركة عاملية إلدارة 
األصول وفقا ملب����ادئ وأحكام 
الشريعة اإلسالمية من شأنها 
إيجاد أصول متعددة مبتكرة إلى 
جانب خلق العديد من الفرص 
االستثمارية على مستوى العالم، 
كما ستقدم شركة »بيت السيولة 

الكويتي«، وألول مرة، نطاقا واسعا من البدائل 
االستثمارية ذات العوائد املرتفعة لعمالئها.

وف����ي هذا الصدد قال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة بيت السيولة الكويتي 
عماد املنيع: »نحن مس����رورون لدخولنا في هذا 
املشروع مع إي بالنيت التي حتظى مبكانة وسمعة 
مرموقة، إن تأسيس شركة إي بالنيت إل إم إتش 
كابيتال ما هو إال دليل على حرص ش����ركة بيت 
الس����يولة الكويتي على توفير نطاق واسع من 
الفرص االستثمارية واألصول املتعددة ذات العوائد 

املرتفعة لعمالئه����ا«. وأضاف 
قائال: »استنادا للمكانة العاملية 
التي حتظى بها إي بالنيت من 
خالل منوذجها االس����تثماري 
املتميز عبر مختلف القطاعات 
وإجنازاته����ا في ه����ذا املجال، 
يستطيع عمالء بيت السيولة 
الكويتي وشركتها األم االستفادة 
من الفرص االستثمارية املبتكرة 
التي نقدمها، وخصوصا في هذه 
األوقات التي تشجع على اغتنام 

الفرص الفريدة«.
الرئيس  ق����ال  ومن جهته، 
التنفيذي لش����ركة إي  واملدير 
بالنيت أس����عد جمال: »إن هذه الشراكة الفريدة 
التي جتمع بني اخلبرات الواسعة التي تتمتع بها 
إي بالنيت وبيت السيولة الكويتي لتقدمي منتجات 
استثمارية متنوعة هي منصة ال مثيل لها لتحديد 
واغتنام الفرص االستثمارية، وتقدم هذه املنصة 
لعمالئها فرصا اس����تثمارية في األسهم سريعة 
النمو والفرص االس����تثمارية البديلة من حول 
العالم التي أصبحت مجال اختصاص إي بالنيت، 
نحن نرحب بهذه الشراكة والتعاون الوثيق الذي 

سيجمعنا مع بيت السيولة الكويتي«.

فاز عميل بيت التمويل الكويتي )بيتك( خالد 
عبداهلل جاسم العبد الهادي بجائزة احلملة التي 
نظمها بيتك على اس����تخدام بطاقة ماس����تر كارد 
للخصم املباش����ر خالل الصيف املاضي بعنوان 
»استمتع بصيفك وقد تربح لغاية 5 آالف دوالر«، 
وقد فاز العميل باجلائزة وهى عبارة عن مجموع 
نفقات عطلته باستخدام بطاقته بطاقة ماستر كارد 
للخصم املباشر والتي استخدمها خارج الكويت.

وقال مدير تنفيذ االلتزام والتنسيق في إدارة 
البطاقات املصرفية زيد اخلطيب خالل تسليم 
اجلائ���زة للفائز إن احلملة ق���د حققت أهدافها 
وأهمها تش���جيع العمالء على استخدام بطاقة 
اعتماد ماستر كارد بيتك خالل سفرهم، وكانت 
اجلائزة مميزة أيضا، فمقابل كل عملية ش���راء 
بواسطة البطاقة يدخل العميل السحب ليحصل 
على فرصة اس���ترجاع نفقات عطلته ولغاية 5 

آالف دوالر.
وأش���ار إلى أن التعامل بالبطاقات قد أصبح 
لغة عاملية متعارفا عليها توفر األمان والسرية 
واملرونة، وتعتبر بطاقات »بيتك« األكثر قبوال 
وانتشارا حول العالم وهى األكثر ميزة من حيث 
التنوع والشمولية ملختلف املستويات باإلضافة 

إلى املزايا التي حتققها ملس���تخدميها ممثلة في 
التخفيضات التي يتمتعون بها على مشترياتهم 
من كبريات احملالت واملتاجر واألسواق املعروفة 

في الكويت وحول العالم.
ونوه إلى أن »بيتك« يعمل بشكل دائم لتعزيز 
حصته الس���وقية ليس عن طريق زيادة حجم 
اإلص���دار فقط، وإمنا أيضا عب���ر تعزيز ثقافة 
استخدام البطاقة من خالل زيادة شريحة التجار 
الذين يقبلون البطاق���ات باإلضافة إلى توعية 
العمالء وحثهم على االستخدام من خالل احلمالت 
الترويجية ذات اجلوائز القيمة التي تبني مزايا 
اس���تعمال البطاقات من حيث األمان وترتيب 

امليزانية الشخصية وتوفير الوقت واجلهد
واجلائزة هي الثالثة الت���ي يقدمها »بيتك« 

لعمالئه في غضون األسبوعني املاضيني. 
كما وفر »بيتك«  الفرصة لعشرة أفراد ألداء 
فريضة احلج مجانا من خالل بطاقة ڤيزا مسبقة 
الدفع »بطاقة اخلير« التي طرحها بيتك مؤخرا 
ويتبرع بجزء من استخدامها 0.5% ملساعدة غير 
القادرين على أداء فريضة احلج، وقد متت عملية 
اختيار احلجاج بالتعاون مع وزارة األوقاف التي 

تولت متابعة إجراءات سفرهم. 

وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وبشراكة مع »إي بالنيت«

استخدم بطاقة »ماستر كارد بيتك للخصم المباشر« في الشراء 

عماد املنيع

مجسم يوضح املقر اجلديد للجمعية

جانب من تسليم اجلائزة 

من اليمني ابراهيم الصقعبي د.محمد الشرهان جمال الفوزان د.بدر احلوطي خالل املؤمتر الصحافي

الكويت واإلمارات أكثر دول الخليج
 تأثرًا بموجة تخفيض الوظائف والرواتب

»المدير الكويتي« وّقعت عقدًا مع »صندوق إعانة المرضى«
لبناء المقر الجديد للجمعية في منطقة الصباح الطبية 

الصقعبي: العمل في المشروع سيبدأ خالل أسبوعين من توقيع العقد والتنفيذ يستغرق عامين
مؤكدا أن »املدي����ر الكويتي القابضة« من 
الشركات الكويتية املشهود لها بالكفاءة في 
تنفيذ املشروعات وااللتزام باملواعيد املقررة 

في إنهاء املشروعات املوكلة اليها.
وقال املدي����ر العام ملكتب دار الكويتي 
التقني لالستش����ارات الهندس����ية د.بدر 
احلوطي أن مشروع املقر الرئيسي جلمعية 
صن����دوق إعانة املرضى مبنطقة الصباح 
الطبية يقع على أرض تبلغ مساحتها 6000 
متر مربع واملساحة اإلجمالي للبناء 12140 
مترا مربعا. ويتكون املشروع من سرداب 
على كامل مساحة األرض، ومبنى مكون من 
دور أرضي ودورين علويني، واملبنى ينقسم 
إلى مبنى مركزي مخصص إلدارة الصندوق 
وجناحني مخص����ص أحدهما ملقر اللجنة 
النس����ائية، والثاني ملقر اللجنة الطبية، 
ومت تخصيص أماكن ملواقف الس����يارات 
لعدد )23( س����يارة بالدور األرضي وعدد 
)58( س����يارة بالس����رداب، كما مت مراعاة 

إمكانية تعلية اجلناحني املخصصني للجنة 
الطبية واللجنة النسائية دورين إضافيني 

مستقبال.
 من جانبه أشار املدير العام لشركة املدير 
الكويتي القابضة م.ابراهيم الصقعبي أن 
العمل في مشروع املقر الرئيسي جلمعية 
صندوق إعانة املرضى سيبدأ خالل فترة 

أسبوعني من توقيع العقد ويستغرق تنفيذ 
املشروع عامني، الفتا الى أن املشروع له 
طابع خاص بالنسبة للشركة حيث انه عمل 
خيري في سبيل اهلل وغير ربحي ويخدم 
شريحة كبيرة من الناس مبا يتوافق مع 
نهج شركة املدير الكويتي اململوكة بالكامل 

لبيت التمويل الكويتي.

األجهزة الطبية... الخ.
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة 
املدير الكويتي القابضة في تنفيذ املشروع، 

مبعدل 1000 مراجع شهريا، باإلضافة إلى 
إعالة 400 أس����رة شهريا، وإعانة املرضى 
احملتاجني سواء باألدوية أو التحاليل أو 

وّقعت شركة املدير الكويتي للمقاوالت 
عقدا مع جمعية صندوق إعانة املرضى لبناء 
املقر اجلديد للصندوق في منطقة الصباح 

الطبية بجوار مركز الطب اإلسالمي.
وفي هذا الس����ياق قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية صندوق اعانة املرضى احمد 
الش����رهان في املؤمتر الصحافي انه منذ 
تأس����يس اجلمعية في عام 1979 كلجنة 
من جلان جمعية النجاة اخليرية وحتى 
إشهاره كجمعية نفع عام في سنة 2005 لم 
يكن لدى اجلمعية مقر رئيسي يحوي كافة 
جلانه. لذا كان البد من اتخاذ خطوة إنشاء 
مقر اجلمعية يجمع جميع اإلدارات واللجان 
حتت سقف واحد تيسيرا للعمل، وأيضا 
لتخفيف املشقة على املراجعني، داعيا إلى 
املساهمة في بناء املشروع خلدمة املرضى 

الذين تقدم اجلمعية خدمات لهم.
واش����ار إلى أن جمعية صندوق إعانة 
املرضى يخدم نحو 12 ألف مريض سنويا 

أشارت دراسة بحثية متخصصة إلى تأثر املهنيني العاملني 
في منطقة اخلليج باألزمة االقتصادية بشكل كبير، حيث 
ان ثلثي هؤالء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، وواحد من 

كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خالل هذه السنة. 
ونشرت شركة جلف تالنت دوت كوم املتخصصة في 
مج����ال التوظيف االلكتروني من خالل ش����بكة املعلومات 
العاملية، دراستها السنوية اخلامسة لتوجهات سوق العمل في 
املنطقة حتت عنوان »التوظيف وحركة الرواتب في اخلليج 
2009 / 2010«، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير األزمة 
االقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب 
والبدالت.  وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدالت 
زيادات الرواتب في دول اخلليج الس����ت خالل فترة ال� 12 
 ش����هرا املاضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة

ب� 11.4% خالل نفس الفترة من العام املاضي. 
وكان����ت اإلمارات األكثر تأثرا بانخفاض الرواتب حيث 
انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6% إلى 5.5% فقط 
هذا العام، ويعود السبب في ذلك لالنكشاف الواضح للقطاع 
العقاري. كما شهدت الكويت انخفاضا ملموسا في مستويات 
الرواتب حي����ث انخفضت من 10.1% إلى 4.8%، بعد هبوط 

قيمة استثماراتها املالية.
 أما في الس����عودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب 
الى 6.5% مقارنة ب� 9.8% في العام املاضي، مس����جلة بذلك 
أقل نس����بة انخفاض بني ال����دول اخلليجية، حيث عززت 
مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها احلكومة السعودية 

النشاط االقتصادي. 
وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق 
احلسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها 
إلى 7.5%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار 
العديد من املؤسس����ات الكبرى حول العالم جراء األزمة. 
في حني حصل العاملون في مجال املوارد البش����رية على 
أق����ل زيادة هذا العام وهي 4.8% وذلك نظرا لتأثر عمليات 
التوظيف بتداعيات األزمة املالية العاملية وعدم بقائها على 
سلم أولويات املؤسسات في املنطقة.  وحسب تقرير جلف 
تالن����ت دوت كوم، انتقل ميزان القوة من طالبي الوظائف 
إلى جهات التوظيف بسبب انخفاض الطلب على الكوادر 

املهنية وتوفر أعداد أكبر من طالبي العمل على املستويني 
احمللي والدولي، وأدى ذلك إلى تخفيف الضغط على معدالت 
الرواتب، وقال 60% من املهنيني الذين شملهم التقرير أنهم 
لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة 
بلغ����ت 33% العام املاضي، أما من حص����ل على زيادة في 
الراتب، فكانت معظم تلك احلاالت نتيجة لألداء الذي شهده 
العام الفائت ومتت املوافقة على زيادات الرواتب تلك قبل 

أن تتضح بالكامل أبعاد األزمة. 
وبينم����ا تباطأت معدالت الزيادة ف����ي الرواتب مقارنة 
بسنوات االزدهار، تبقى تلك املعدالت عالية إذا ماقورنت 
مبناطق العالم األخرى حيث اليزال التباطؤ في املنطقة أقل 
حده مقارنة بأسواق الواليات املتحدة األميركية وأوروبا، 
وتقدر معدالت الزيادة في رواتب القطاع اخلاص في اململكة 
املتحدة ب� 1.5% وفي الواليات املتحدة األميركية 3.7%، حسب 
دراسات دولية.  إضافة إلى ذلك، حسب تقرير جلف تالنت 
دوت كوم، وللمرة األولى خالل س����نوات، تفوقت معدالت 
زيادات الرواتب في معظم دول اخلليج على معدالت التضخم، 
ونتيجة لذلك، ش����هد املوظفون الذين لم يفقدوا وظائفهم 
حتس����نا في مستويات املعيشة وامكانات االدخار، خاصة 
في دبي والدوحة حيث انخفضت اإليجارات السكنية بأكثر 

من 30% هذا العام.

فقدان الوظائف

وفي كل أنحاء اخلليج، فقد 10%، أو واحد من كل عشرة 
مهنيني، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في دولة اإلمارات 
)16%(، بينما سجلت أدنى نسبة في سلطنة عمان )%6(، 
وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان 
الوظائف )15%(.  أما من الناحي����ة الدميوغرافية، فكانت 
الفئات األعلى تأث����را بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيني 

)13%( والوافدين من الدول الغربية )%13(.
وكانت حاالت انه����اء خدمات املواطنني اخلليجيني أقل 
من املعدل حيث بلغت النس����بة 9%، وذلك بسبب القيود 
احلكومية على انهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر 
صرامة خالل فترة األزمة.  ومبا أن إنهاء اخلدمات ليست 
خيارا، قال بعض أرباب األعمال في مقابالتهم مع جلف تالنت 

دوت ك����وم أنهم أصبحوا أكثر حذرا في توظيف املواطنني 
اخلليجيني.  وبالرغم من أن جزءا من العمالة الوافدة ممن 
فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، اال ان الدراس����ة وجدت 
أن الكثيري����ن منهم وجدوا وظائ����ف في مناطق أخرى في 
اخلليج، وبشكل خاص، انتقل الكثيرون من دبي إلى أبوظبي 
أو الدوحة أو اململكة العربية الس����عودية.  وتظهر بيانات 
الدراسة أنه من بني الوافدين املقيمني في إمارة دبي، ارتفع 
ع����دد العاملني في إمارة أبوظبي خالل العام املاضي ثالثة 
أضعاف، من 1% إلى 3%، وهي نزعة جند شاهدا عليها في 
احلركة املرورية املتنامية على الطريق السريع الذي يربط 
دبي بأبوظبي.  وحسب اللقاءات التي أجرتها جلف تالنت 
دوت كوم حول الشركات العاملة في املنطقة، فقد كان للسوق 
السعودي وضع استثنائي خالل هذا العام. فنظرا حلجمها 
الكبير والنمو املتواصل في بعض القطاعات، فقد متكنت 
العديد من الشركات من حتقيق معدالت منو في أعمالها في 

اململكة، معوضة احلد من نشاطها في أماكن أخرى. 
وعلى نحو مش����ابه في جميع أنحاء املنطقة، استفادت 
ش����ركات كثيرة من أعداد املرش����حني للعمل للتخلص من 
موظفني غير أكفاء يعملون لديها واستبدالهم مبهنيني ذوي 
كفاءات متميزة والذين كانوا في السابق غير متوفرين في 
س����وق العمل أو كانت تكلفتهم العالية عقبة صعبة أمام 

تلك الشركات.

نظرة مستقبلية 

وتتباين توقعات دراس����ة جلف تالنت دوت كوم لعام 
2010. فقد أشارت 15% من الشركات التي شملتها الدراسة 
إلى أنها تنوي إجراء تقلي����ص إضافي في عمالتها، بينما 
توقعت 51% من الش����ركات زيادة أعداد موظفيها. وبشكل 
عام، تتوقع الدراسة زيادة معينة في نشاطات التوظيف 
العام املقبل، ولكنها حذرت من أن حجم عمليات التوظيف 
لن تصل في األمد املنظور إلى املستويات التي كنا نشهدها 
خالل سنوات الطفرة.  وبحسب تقديرات الشركات، تتوقع 
الدراسة أن يصل معدل زيادة الرواتب عام 2010 إلى%6.3، 
وتتربع على رأس القائمة سلطنة عمان بنسبة 9.7%، بينما 

تبلغ أدنى نسب الزيادة في الرواتب 4.2% في الكويت. 

دراسة »جلف تالنت دوت كوم« إشارات لتأثر الوظائف ولكنها تبقى متقدمة على معظم األسواق

تخفيض الوظائف في الخليج لكل دولة
النسبة املئوية لتخفيض الوظائفالدولة

16%االمارات
12%البحرين
10%الكويت

9%قطر
7%السعودية

6%عمان
املصدر: جلف تالنت دوت كوم

معدل الزيادة في الرواتب بالخليج لكل دولة
توقعات 200820092010الدولة
9.7%8.4%12.1%عمان
6.6%6.8%12.7%قطر

6.4%6.7%10.5%البحرين
7.0%6.5%9.8%السعودية
5.8%5.5%13.6%االمارات
4.2%4.8%10.1%الكويت

املصدر: جلف تالنت دوت كوم

علي الشطي

الشطي: معرض األسرة يواصل أنشطته
وسط إقبال ملحوظ بأرض المعارض الدولية

وس���ط إقبال ملحوظ يواصل معرض األسرة 2009 عروضه 
وأنش���طته على أرض املعارض الدولية مبش���رف حيث تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي وتتواصل أنشطته خالل 

الفترة من 3 الى 12 ديسمبر اجلاري.
وبهذه املناس���بة صرح مساعد املدير لشؤون التسويق علي 
مبارك الش���طي بأن معرض االس���رة، كما هو واضح من اسمه 
يحاكي احتياجات األسرة ويلبيها من خالل جمع تشكيلة كبيرة 
م���ن املنتجات التي تنتمي الى العديد م���ن القطاعات التجارية 

حتت سقف واحد.
وتابع الش���طي تصريحاته، مش���يرا الى أن ه���ذا النوع من 
املعارض يالقي ترحيبا واس���عا على صعيد الشركات املشاركة 
من ناحية ومن الناحية األخرى على صعيد الزوار ممن يبحثون 

عن حاجتهم.
هذا وتضم قائم���ة املعروضات: التح���ف واللوحات الفنية 

واالكسس���وارات والفضي�����ات والعط�����ور وأدوات التجميل 
وغيرها كثير من املنتجات املصنعة محليا ودوليا التي تنتجها 
ش���ركات جاءت من مصر وسورية وباكس���تان والهند وايران 

ولبنان.
ويقول الش�������طي ان ما يؤكد جن�����اح مع�����رض األس���رة 
2009 هو انضمام ما يزيد على 45 شركة محلية ودولية جتارية 
متخصصة الى املعرض، وجولة سريعة في مع����رض األسرة 
سيكتشف الزائر أنه وسط تش���كيلة هائلة من املع����روضات 
املتنوعة التي تلبي حاجته ف���ي اقتناء منتجات لها مواصفات 

خاصة.
هذا ويستقبل املعرض زواره بالصالة رقم B4 بأرض املعارض 
الدولية على مدى فترتني صباحية الساعة من 9.30 الى الساعة 1 
ومسائية من الساعة 4.30 الى الساعة 9.30 ويوم اجلمعة فترة 

واحدة من الساعة 5 الى الساعة 10.30.

يقام بمشاركة نحو 45 شركة محلية ودولية


