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توقعات بأنتعاش سوق العقار املصري

الرباح ودومبيا متوسطني محمد الكندري وخالد العنزي اثناء الندوة النقاشية علي الغامن وعصام الصقر ومحمد الكندري ورباح الرباح خالل استقبالهم لدومبيا

خالل استقباله وفداً من المنظمة في مقر غرفة التجارة والصناعة

الغانم: »منظمة العمل« مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من العمل والعمال

جميع مستويات العمل الدولية 
وخاص���ة املتعلقة منها بحقوق 
االنسان. مش���يرا الى ان الغرفة 
تؤمن بأهمية املساواة في العمل 
بني الرج���ل واملرأة وليس لديها 
مانع من التصديق على االتفاقيات 
رقم 100 بشأن املساواة في االجور 

بني الرجل واملرأة.
اما وفد املنظمة فقد اعرب في 
نهاي���ة اللقاء عن تقديره لكل ما 
ملسه من تقدم في الكويت خاصة 
في مج���ال عمل امل���رأة وحرية 
النقابات والعالقات الوثيقة بني 
الشركاء االجتماعيني مؤكدين على 
ان الكوي���ت مبقوماتها احلالية 
تصلح ألن تكون مثال ومنوذجا 
يحتذى في املنظمة وس���تعمل 
املنظمة بالفعل على تعميم ذلك 

على الدول احمليطة.

الفزيع بقانون املرأة.
وكانت اعمال احللقة النقاشية 
التي استضافتها الغرفة امس حول 
معايير العم���ل الدولية ودورها 
في حتقي���ق العدالة االجتماعية 
حيث استقبل رئيس الغرفة علي 
الغامن ونائب الرئيس خالد الصقر 

دومبيا والوفد املرافق لها.
الغرفة عن  وأعرب اعض���اء 
تقديرهم جله���ود منظمة العمل 
الدولية متمنني ان تقف املنظمة 
على مس���افة واحدة من طرفي 
االنتاج اصحاب العمل والعمال.

وأكد الغامن على ان االنحياز 
من منظور انساني مقبول اال انه 
في حال تعارض املصالح ينبغي 
تغليب املصالح االقتصادية العليا 
التي ه���ي في النهاي���ة لصالح 
الطرفني وأوضح ان الغرفة حتترم 

أسقطها او أهملها، واصفا اياها 
باملنغصات.

وتطرق د.الفزيع الى العمالة 
املنزلية وضرورة انصاف هذه 
العمالة من خالل القانون اجلديد 
وابعادها عن أي ضغوط سياسية 
لتعديل موادها، مشيدا بالتغيرات 
التي ش���ملها القان���ون ومؤكدا 
ضرورة انشاء هيئة عامة للعمالة 
املنزلية الوافدة وانشاء صندوق 
للبطالة لضمان مرتبات العاملني 
غير الكويتي���ني ولو بامكانيات 
بس���يطة حفاظا عل���ى الصورة 
الناصعة للكويت التي اس���اءت 
لها العديد من الشركات املعنية 
ومعربا عن سعادته بانشاء الهيئة 
العامة للعمالة التي سيكون لها 
دور فاع���ل ف���ي مكافحة جتار 
االقامات واحلد منها. كما اش���اد 

مشاركتها الول مرة في اجتماعات 
منظمة العمل الدولية بش���كلها 
الثالثي اصحاب االعمال واالعمال 
واحلكومات، مشيدا بدور غرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
من جانبه طالب رئيس احتاد 
عمال الكويت خالد العازمي املنظمة 
بان تقف على مسافة واحدة من 
العمل  طرفي االنتاج أي حماية 
والعامل على حد سواء معربا عن 
تأييد االحتاد جلميع مستويات 
العمل الدولية السيما ما يختص 

منها بحقوق االنسان.
بدوره اس���تعرض اس���تاذ 
القانون املدني في كلية احلقوق 
الفزيع  الكويت د.أنور  بجامعة 
اه���م التعديالت الت���ي تضمنها 
قان���ون العمل اجلديد بالكويت، 
الفتا ال���ى بعض النق���اط التي 

العمالة معتبرة ان قانون العمل 
اجلديد خطوة كبيرة الى االمام، 
كاشفة عن جهود الصدار املنظمة 
لقان���ون خاص يحم���ي العمالة 
املنزلية من املرتقب اصداره مع 
مطلع العام القادم والفتة الى ان 
الكويت صادقت على 19 اتفاقية 

خاصة باملنظمة.
بدوره قال وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ان الكويت تعمل دائما على التفاهم 
اط���راف االنتاج  املش���ترك بني 
واصبحت هذه االساليب تساعد 
العالقات  كثيرا على اس���تمرار 
الى  ايجابي وتدفع حتما  بشكل 
تعزيز وحتسني االنتاج وحتقيق 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في الكويت، مشيرا الى ان النهج 
الدميوقراطي في الكويت ساهم في 

وجهود املكتب االقليمي للمنظمة 
في بي���روت الذين يبادرون بني 
اون���ة واخرى بطرح ش���باكهم 
في مياهنا الخ���راج صيد ثمني 
يحق���ق النفع والفائدة للطرفني 
ويعزز العالقات املش���تركة بني 
قطاع االعمال بالكويت ومنظمتنا 

العريقة.
بدروه���ا قالت مدي���رة ادارة 
املعايير الدولية في منظمة العمل 
الدولي���ة د.دومبي���ا ان الكويت 
بحاجة الى تغيير الذهنية القائمة 
بالنسبة للعمل وذلك من خالل 
النظام التعليمي في البالد الذي 
يحتاج هو ايضا الى تطوير مؤكدة 
على ضرورة تشجيع أي نظام 
تعليمي على الوظائف الدنيا في 
البالد واال فان االقتصاد الكويتي 
سيواجه حتديات جمة فيما يخص 

عن���ه صعوبات بش���ان بعض 
املعايير ف���ان من الضروري ان 
يتسع الفكر املستنير الحتوائها 
واس���تيعابها وتفهم خلفياتها، 
مشيرا الى ان التعاون بني غرفة 
التجارة والصناعة ومنظمة العمل 
الدولية بدا منذ ستينيات القرن 
املاضي من خالل املش���اركة في 
مؤمتر العم���ل الدولي واللجان 
الندوات  الصناعية وحض���ور 
واحللقات النقاشية التي عقدتها 
املنظمة وشهد هذا التعاون تطورا 
نوعي���ا كبيرا في فترات بعينها 
متثل في اس���تقبال متدربني من 
الغرف الشقيقة والصديقة وايفاد 
متدربني الى املركز الدولي للتدريب 
التاب���ع للمنظمة ف���ي تورنتو، 
مثمنا دور ونشاط مكتب ممثل 
منظمة العمل الدولية بالكويت 

فواز كرامي
اشاد مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت رباح الرباح 
بقانون العم���ل اجلديد التي مت 
اقراره في الكويت مؤخرا واصفا 
اياه باالجن���از الكبير الذي جاء 
بعد مخاض عسير والكثير من 
اجلدل والنقاش مثمنا مساهمة 
منظمة العمل الدولية وجهودها 
التي دفعت باجتاه هذا القانون 

الذي طال انتظاره.
الرباح وخالل حديثه في اللقاء 
مع مديرة ادارة املعايير في منظمة 
العمل الدولية د.كليوباترة دومبيا 
هنري ف���ي مقر الغرفة امس مع 
الوفد املرافق لها وصف منظمة 
العمل الدولية باملنظمة العريقة 
الت���ي ش���كل إنش���اؤها مفصال 

تاريخيا.
واضاف الرباح في اللقاء الذي 
الش���ؤون  حضره وكيل وزارة 
االجتماعي���ة والعم���ل محم���د 
الكندري ورئي���س احتاد عمال 
العازمي ومدير  الكويت خال���د 
مكت���ب منظمة العم���ل الدولية 
بالكويت ثابت الهارون ان النهضة 
الصناعية كانت مكلفة اجتماعيا 
في ظروف العمل وعالقتها مؤكدا 
على ضرورة تطوير آليات العمل 
وتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
والبحث عن افاق جديدة لتحقيق 
التع���اون والتفاعل مع االهداف 
التي وضعت من اجلها املعايير 

الدولية في العمل.
وش���دد الرباح على ضرورة 
مراعاة خصوصية االوضاع للدول 
حيث ان الكويت تستقبل عمالة 
من اكثر م���ن 150 دولة ومتثل 
فيها العمالة الوافدة 70% تتسم 
بالتنوع وعدم االستقرار واحلراك 
املس���تمر فضال ع���ن االختالف 
الثقافي واالجتماعي مما ينجم 

مجلس إدارة الشركة يجتمع اليوم العتماد بيانات الربع الثالث

»مينا العقارية« تحقق عائدًا يتجاوز %23
 لتخارجها من صفقة عقارية

السعودية والكويت تمددان الموعد 
النهائي ألعمال حقل الخفجي النفطي

صرح رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة مينا العقارية د.فؤاد 
العم���ر ب���أن الش���ركة قامت 
بالتخارج من صفقة عقارية 
باململكة العربية الس���عودية 
وذلك بإب���رام عقد بيع لعقار 
عائد له���ا بقيمة 23.2 مليون 
ريال سعودي مبا يعادل 1.7 
التي  مليون دين���ار للحصة 
تخص ش���ركة مينا العقارية 
محققة عائدًا يتجاوز ال� %23، 
مما س���يحقق أرباح���ا بقيمة 
362.4 الف دينار ستضاف إلى 
أرباح الربع الرابع من السنة 

املالية 2010/2009.
من جهة أخري أعلنت شركة مينا العقارية 
أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه اليوم 

من اجل اعتماد البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة عن الربع 
الثالث واملنتهي في 31 ديسمبر 
2009 وس���يعقد االجتم���اع 
مبقر الشركة الواقع في مركز 

الراية.
وقالت الشركة ان مجلس 
إدارة الشركة سيناقش خالل 
االجتماع أيضا التطورات في 
مش���اريع الش���ركة والوضع 
احلالي لها، واجلهود املبذولة 
لتعزيز األنشطة املشتركة مع 
الشركات الزميلة وسبل التغلب 
عل���ى الظ���روف االقتصادية 
الراهنة. خصوصا بعد حتول الشركة من السوق 
املوازي إلى السوق الرسمي اعتبارا من نهاية 

شهر يناير املاضي.

رويترز: قالت شركة عمليات اخلفجي املشتركة 
إنه جرى مد املوعد النهائي لتقدمي عطاءات ألعمال 
إضافية في حقل اخلفجي املشترك بني السعودية 

والكويت إلى الثامن من مارس.
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية حلقل اخلفجي الذي 
يقع في املنطقة احملايدة بني البلدين نحو 550 

ألف برميل يوميا.
واعلنت الشركة على موقعها على االنترنت 
أنه جرى مد املوعد النهائي اجلديد ألعمال تتعلق 
مبش���روعني بحري وبري دون أن تقدم مزيدا 

من التفاصيل.
وتش���مل االعمال اإلضافية تطوير منشآت 
نفط برية في حقل احلوت. وقالت مصادر في 
شؤون النفط إن املوعد النهائي لتقدمي العطاءات 

هو الثامن من فبراير.
وتشمل االعمال اإلضافية في املشروع البحري 
إقامة منص���ات لتوزيع املياه وخطوط انابيب 

وكابالت.
وق���ال مصدر في صناعة النفط إنه ج���رى 
امل��د الن��هائ���ي األص���لي لتلقي العطاءات إلى 

الثامن من مارس بدال من فبراير وديسمبر.
وقدمت ش���ركات سعودية عروضها في 28 
ديسمبر لتوس���عة منشآت نفط بحرية وبناء 

محطة بري���ة ملعاجلة املياه.
وتهدف شركة عمل���يات اخل��فجي إلى تع���زيز 
الطاقة اإلنتاجية في املنطق���ة إلى ما يتراوح 
بني 700 أل���ف و900 ألف برميل يوميا بحلول 

عام 2030.

أ.ف.پ: شهدت املانيا العام 
املاضي اسوأ سنة على صعيد 
التجارة اخلارجية منذ 1950 وقد 
حلت الصني محلها في املرتبة 
العالم،  االولى للصادرات في 
وفق ارقام رسمية موقتة اعلنت 
أمس وتراجع���ت الصادرات 
العام املاضي بنسبة  االملانية 
18.4% بالنسبة الى العام 2008، 
ليبلغ حجمها االجمالي 803.2 
مليارات ي���ورو )1121.3 مليار 
دوالر(، وفق املكتب الفدرالي 

لالحصاءات »ديستاتيس«.
الدولة  واصبحت الص���ني 

املصدرة االولى في العالم، اذ 
بلغ حجم مبيعاتها في اخلارج 
1201.7 مليار دوالر عام 2009، 
وهو توجه ظهر منذ نوفمبر 
املاض���ي بح���س���ب االرق���ام 
املتعلقة ب� 11 شهرا من السنة 

املاضية.
الواردات  كذلك تراجع���ت 
االملاني���ة خالل الع���ام 2009 
بنسبة 17.2% باملقارنة مع العام 
السابق فتدنت الى 667.1 مليار 

يورو.
التجاري  امليزان  وس���جل 
االملان���ي بص���ورة اجمالي���ة 

فائض���ا بقيم���ة 136.6 مليار 
ي���ورو، ورغم ه���ذا التراجع، 
فقد سجلت الصادرات االملانية 
انتعاشا اعتبارا من نهاية العام 
املاضي، فازدادت بنسبة 3% في 
ديسمبر باملقارنة مع نوفمبر 
بحس���ب االرق���ام املصححة 
لألخذ بالتغييرات املوسمية، 
وصوال ال���ى 69 مليار يورو، 
وبلغ االرتفاع نسبة 3.4% على 
مدى سنة وهي اول مرة يسجل 
ارتفاع في الصادرات على مدى 
سنة منذ اكتوبر 2008، بسحب 

ديستاتيس.

� رويترز: س���جل  زيوريخ 
بنك يو.بي.اس السويسري أول 
أرباح فصلية صافية منذ تولي 
ازوالد جروبل زمام االمور قبل 
عام غير أن س���حوبات العمالء 
جتاوزت التوقعات مما يش���ير 
إلى انه رمبا يحتاج الى مزيد من 

الوقت لتحقيق االستقرار. 
ويواج���ه بن���ك يو.بي.اس 
الذي اضير جراء أزمة االئتمان 
وخ���الف ضريب���ي مري���ر في 
الواليات املتحدة صعوبات من 
انتعاش  أجل ضمان حتقي���ق 
مستمر يحتاجه الستعادة ثقة 
العمالء واملس���تثمرين بصفة 
خاصة فيما حتوم شكوك حول 
تس���وية اخلالف الضريبي في 
الوالي���ات املتحدة واس���تمرار 
الهجوم على قواعد سرية البنوك 

في سويسرا.
الرئي���س  وق���ال جروب���ل 

التنفيذي للبنك وكاسير فيليجر 
رئيس مجلس االدارة في خطاب 
للمستثمرين »نحن واثقون من ان 
االجراءات التي نتخذها ملعاجلة 
اس���باب خروج اصول العمالء 
س���تكون فعالة ولك���ن مازلنا 
نتوقع االعالن عن س���حوبات 

في املستقبل القريب«.
وبلغت ارباح البنك الصافية 
في الربع االخير من العام املاضي 
1.205 مليار فرنك سويسري »1.1 
مليار دوالر »وهي املرة الثانية 
التي يحقق فيها ارباحا فصلية 
في عامني.وجت���اوزت االرباح 
التوقعات بأن تبلغ 326 مليون 
فرن���ك ف���ي اس���تطالع اجرته 

رويترز.
 وسحب عمالء البنك 56 مليار 
فرنك في الربع االخير ارتفاعا من 
37 مليار في الربع السابق مما 
اربك توقعات احملللني بتباطؤ 

عمليات السحب بعد ان توصل 
البنك لتسوية في حتقيق بشأن 
مساعدته اثرياء أميركيني على 

التهرب من الضرائب.
واضحى االتفاق محل شك بعد 
حكم اصدرته محكمة سويسرية 
في يناير ورمبا يكون أول حتد 
قوي للمخض���رم روبرت مكان 
م���ن ميريل لينش والذي عينه 
يو.بي.اس ف���ي اكتوبر املاضي 
لتنشيط وحدة إدارة الثروة في 

الواليات املتحدة.
اداري���ة  وكان���ت محكم���ة 
سويسرية قد اصدر في الثامن من 
يناير حكمها بعدم قانونية قرار 
هيئة الرقابة املالية السويسرية 
مطالب���ة يو.بي.اس بتس���ليم 
ملفات نحو 300 عميل أميركي 
ملسؤولي الضرائب األميركيني 
وهو احد بنود تسوية اخلالف 

الضريبي.

أسوأ عام في ألمانيا على صعيد تجارتها الخارجية

»يو.بي.إس« السويسري يعود لربحية غير متوقعة

د. فؤاد العمر

»نيسان« تعود بأرباح قياسية
ومبيعات تصل إلى 71.6 %

يوكوهاما � رويترز: قالت ش����ركة نيس����ان موتور ثالث أكبر شركة 
يابانية لصناعة السيارات امس إنها عادت لتحقيق أرباح فصلية ورفعت 
توقعاتها للمرة الثانية رغم حتذيرها من أن آفاق سوق السيارات العاملية 
التزال غير مستقرة.  وانضمت نيسان إلى تويوتا موتور وهوندا موتور 
في رفع التوقعات السنوية مما يظهر تأثير ميزانية التحفيز احلكومية 

والتحسن في االقتصاد العاملي عقب أسوأ ركود في عقود.
 وقال رئيس عمليات التش����غيل في نيس����ان توشييوكي شيجا في 
مؤمتر صحافي »من السابق ألوانه القول ان كل شيء انتعش. لن نتخلى 

عن احلذر وسنتخذ خطواتنا بعناية«.
 وقفزت مبيعات نيس����ان ف����ي الصني في الربع الثال����ث 71.6% إلى 
209200 مركب����ة فيما ارتفعت مبيعاتها في الواليات املتحدة 14.6% إلى 

189800 مركبة.
 وقال بعض احملللني في مجال صناعة السيارات إن استمرار النجاح 
في الصني صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم يعد حيويا للش����ركة. 
وتتوقع نيسان التي متتلك رينو الفرنسية حصة فيها تبلغ 44% أرباح 
تشغيل تبلغ 290 مليار ين )3.23 مليارات دوالر( للعام الذي ينتهي في 

مارس بارتفاع عن تقديراتها السابقة عند 120 مليار ين. 
وهذا مقارنة مبتوس����ط تقديرات بلغ 210 مليارات ين في استطالع 

آراء 19 محلال أجرته »رويترز«.

ذكر أن بلوغه مستوى الذروة سيكون خالل الفترة من 2012 إلى 2015

»المركز«: توقعات بانتعاش قطاع العقار المصري 
وال يزال أساس���ا هو املدخرات 
وبيع األصول القائمة. وقد لقيت 
املدخرات دعما من منو متويل 
الرهن خ���الل الطفرة األخيرة، 
غير أن منو اإلقراض قد تباطأ 
مؤخرا، ويتوقع تقرير املركز 
لتمويل الرهن من قبل البنوك أن 
ينتعش خالل الفترة 2011-2010 
بدعم من منو الودائع مبتوسط 

قدره %8. 
كما يتوقع التقرير لإلقراض 
من قبل شركات متويل الرهن أن 
يستقر عند معدل منوه احلالي 
ربع السنوي والبالغ 7% ما لم 
يت���م ضخ املزيد م���ن رؤوس 
األموال. ويشير التقرير أيضا إلى 
أن الرهونات املقدمة للعقارات 
في القاهرة وحولها متثل %90 
من إجمالي الرهونات. وتشكل 
املقدم���ة للعقارات  الرهونات 
في مدينة 6 أكتوبر وحدها ما 
نسبته 64% من جميع الرهونات 
املقدمة كما في سبتمبر 2009، 
لتدعم بذلك الطلب على العقارات 
السكنية لذوي الدخل املتوسط. 
ولقد انكمش االستثمار األجنبي 
املباشر في سوق العقار بدرجة 
كبيرة جدا خالل السنة املالية 
2008-2009. غير أن تقرير املركز 
يتوقعون لالستثمار األجنبي 
املباش���ر أن يبدأ ف���ي التدفق 
اعتبارا من 2010-2011، حيث 
مازالت خطط التطوير العقاري 
قائمة وباعتبار أن املستثمرين 
يبحثون عن التنويع بالنظر إلى 

فقدان دبي بريقها.

ذكر املركز املالي الكويتي في 
العقاري اجلديد حول  تقريره 
قط����اع العقار في مصر أنه من 
املتوقع لهذا القطاع أن ينطوي 
على احتماالت واعدة طويلة األمد 
تطال كل شرائحه، مستعرضا 
تأثير التباطؤ االقتصادي على 
هذا القطاع. حيث تفحص التقرير 
تأثير التباطؤ االقتصادي األخير 
عل����ى األساس����يات اجلوهرية 
العق����اري والعرض  للقط����اع 
العقار  والطلب على ش����رائح 

السكني والتجزئة والفندقة.
ويدرس تقرير املركز الدورات 
االقتصادية في مصر منذ عام 
1986 ويقول ان متوسط معدل 
النمو للن����اجت احمللي اإلجمالي 
احلقيق����ي كان عل����ى اجت����اه 
صاعد من نطاق 3%-4% خالل 
التس����عينيات إلى نطاق %4-

5% في العقد املاضي. وتش����ير 
التوقع����ات اخلاص����ة بالدورة 
االقتصادية القادمة الى أن هذه 
الدورة ستدوم حتى العام 2014-

2015 مبتوسط منو سنوي يبلغ 
6%. لكن احتمال حدوث هبوط 
كبير في النمو االقتصادي العاملي 
ميكن أن يخلق خلال ثانويا مؤقتا 

في هذا النمط املتوقع للنمو. 
ويشير التقرير إلى أنه من 
املتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد 
مبعدل منوه الطبيعي البالغ %2 

أن التقييم���ات أش���ارت مرارا 
إلى انخفاض حجم املعروض 
عن مس���توى الطلب. غير أن 
إلى  الطلب ستعود  مستويات 
التي شهدها السوق  حيويتها 
خالل الفترة 2006-2008 بدءا 
من الس���نة املالي���ة 2012 التي 
يتوقع فيها ملتوسط معدل منو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

أن يبلغ من جديد %6-%7. 
النس���بة  إل���ى  وبالنظ���ر 
املنخفضة النتشار الرهن، والتي 
تبل���غ حالي���ا 4.0% من الناجت 
احمللي اإلجمالي االس���مي، فإن 
مصدر األموال لشراء املنازل كان 

لضمان مواكبة الزيادة السنوية 
في قوة العمل من خالل إيجاد 
العمل.  عدد مناسب من فرص 
وقد أدى هذا املستوى من خلق 
فرص العمل إلى منو الدخل لكل 
من الباحثني عن العمل والعاملني 
حلسابهم، كما أطلق الطلب الراكد 
املائل إلى االرتفاع على السكن، 
األمر الذي أفضى إلى استيعاب 

أعلى العرض. 
كما يفس���ر ذلك واحدا من 
األسباب الرئيسية الكامنة وراء 
ركود س���وق العقار الذي ساد 
قبل الطفرة األخيرة واالنخفاض 
الراهن في نشاط القطاع، رغم 

سنويا خالل الدورة القادمة، علما 
الدميوغرافية  بأن اخلصائص 
تتميز باإليجابية، حيث ان أكثر 
من نصف عدد السكان احلاليني 
هم من الفئة العمرية األقل من 
25 سنة. غير أن منو الدخل هو 
احملرك الرئيس����ي للطلب على 
العقار. فخ����الل الفترة 2006- 
2008 فق����ط، عندما وصل منو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
إلى مستويات 6%-7%، جتاوز 
عدد فرص العمل في هذا القطاع 
املنظم 150.000 وظيفة سنويا. 
وهذا ما يش����ير إلى مس����توى 
رئيسي من خلق فرص العمل 

تقـريـر


