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تعزيزًا لتواجد الشركة في السوق األردني

»جلوبل« تعّين رئيسًا تنفيذيًا في األردن
يحمل شهادة محاضر معتمد من 
جمعية املتداولني باألسواق املالية 
من معهد الدراسات املصرفية في 
عمان، كما شغل عضوية مجلس 

إدارة سوق عمان املالي.
يذكر ان جلوب����ل في األردن 
تأسست عام 2005 كشركة خدمات 
مالية مرخصة من هيئة األوراق 
املالية، تقدم العديد من اخلدمات 
االس����تثمارية املتكامل����ة كإدارة 
األصول واخلدمات االستثمارية 
واالستشارات املالية، وتعتبر من 
أكبر فروع الشركة خارج الكويت، 
كما لدى الشركة ذراع للوساطة 
املالية في األردن.  ولعبت جلوبل 
منذ دخولها السوق األردني دورا 
كبيرا م����ن خالل دع����م الفرص 
الواعدة وتسهيل  االس����تثمارية 
االس����تثمارات عن طريق تقدمي 
اخلدمات واحللول االستثمارية 
للعمالء التي تواكب احتياجاتهم 

واهتماماتهم الشخصية.

»المركز الشرقي«: 
احتماالت مزيد من 
النزول التصحيحي

اس����تعرض املركز الشرقي 
لالستش����ارات حركة االسبوع 
الس����وق االسبوع  املاضي فتح 
املاضي عند مس����توى 7372 ثم 
صعد وحقق في اليوم نفسه قمته 
االسبوعية عند 7402 نقطة. ثم 
هبط وحقق يوم االربعاء قاعه 
االس����بوعي عند مستوى 7192 
وأخيرا أقف����ل عند 7254 محققا 
صافي نزول اسبوعي قدره 129 
نقط����ة أي 1.76% )بينم����ا حقق 
االسبوع األس����بق صافي نزول 
185 نقطة(. الش����عور العام كان 
تشاؤميا. وتذبذب مؤشر السوق 
طوال االسبوع ضمن مجال عرضه 
210 نق����اط.  وح����ول التوقعات 
والتوصية لهذا االسبوع عكست 
الرس����وم البيانية الفنية ضعفا 
وعليه ال ميكن استبعاد احتمال 
مزيد من النزول التصحيحي. وفي 
حال النزول، ميكن توقع ظهور 
دعم قوي عند حاجز مس����توى 
7171 )املتوسط ل� 25 اسبوعا(. 
أما في حال الصعود فيمكن توقع 
مواجهة مقاومة عند مستوى 7305 

)املتوسط ل� 15 اسبوعا(.

العاملي  أعلن بيت االستثمار 
)جلوبل( عن تعيني خالد زكريا 
رئيس����ا تنفيذي����ا للش����ركة في 
األردن. وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
استراتيجية جلوبل والتي تهدف 
إلى تعزي����ز وتطوير اعمالها في 

السوق األردني.
وفي هذه املناسبة صرح رئيس 
هيئة املديرين في جلوبل األردن 
بدر عبداهلل السميط قائال »يسرنا 
أن نرحب بانضمام خالد زكريا 
لفريق عمل »جلوبل« حيث يعكس 
التعي����ني اهتمامنا في لعب دور 
بارز في السوق األردني واملضي 
قدما ف����ي توفير أفضل اخلدمات 
لعمالئنا«.  وأضاف إن خبرة خالد 
الواس����عة والطويلة في القطاع 
املالي ستس����اهم بشكل كبير في 
تطوير مكانة جلوبل في السوق 
األردني وتقدمي املزيد من التقدم 
والنجاح. من جهته أعرب خالد 
زكريا عن سعادته لالنضمام إلى 

باإلضافة إلى إدارة اخلدمات البنكية 
اخلاص����ة.   وقب����ل انضمامه إلى 
جلوبل، عمل خالد زكريا مع بنك 
املؤسسة العربية املصرفية كرئيس 
تنفيذي لذراعها االستثماري في 
األردن. كما سبق وأن شغل منصبا 
ف����ي اإلدارة التنفيذية لدى البنك 
األردن����ي الكويتي ومنصب مدير 
تنفيذي ومدير للخزينة في البنك 
العرب����ي املصري حيث  العقاري 
كان مس����ؤوال عن عالقات البنوك 
إلى  وعمليات اخلزينة باإلضافة 

إدارة احملفظة االستثمارية.
كما عمل زكريا قبل ذلك كرئيس 
املتداولني في بنك االستثمار العربي 
األردني حيث كان مس����ؤوال عن 
األنشطة اليومية لدائرة اخلزينة، 
كما س����اهم في إع����داد امليزانيات 
السنوية للبنك، وإدارة اخلدمات 
إلى  البنكية اخلاص����ة باإلضافة 

عمليات الوساطة املختلفة. 
من اجلدير بالذك����ر أن زكريا 

يذكر أن خال����د زكريا حاصل 
عل����ى ش����هادة البكالوريوس في 
احملاس����بة والتمويل من جامعة 
اليرم����وك ويتمت����ع بخبرة تزيد 
على 23 عاما في مجال الوس����اطة 
املالية واخلزينة واألسواق املالية، 

فريق عمل »جلوب����ل«، مؤكدا أن 
لديه العديد من اخلطط الطموحة 
للشركة في األردن والتي من شأنها 
ان تس����اهم في تقدمي العديد من 
اخلدمات االستثمارية ذات القيمة 

املضافة للسوق األردني.

بدر السميط مع خالد زكريا

الخصخصة والمشاريع التنموية 
تحتاجان إعادة هيكلة برنامج إعادة الهيكلة

من خالل مشاهدتي 
مقابل���ة نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة 
للتنمية واإلس���كان 
الفهد  الش���يخ احمد 
الوطن  في لقاء قناة 
الفائ���ت  األس���بوع 
واالس���تماع له حيث 
حت���دث ع���ن خطة 
التنمية واملش���اريع 
اإلنش���ائية وبرنامج 
عمل احلكومة وخاصة 
مش���روعي جزي���رة 
ومدين���ة  بوبي���ان 

احلرير والتي حدد فيها 
احتياجهم لعدد 400 ألف 

وظيفة منها 95 ألفا للك����ويتيني وهذا 
العدد فقط للمش���روعني وم����ا بالك 
باملشاريع األخرى وكما قرأت بالصحف 
النواب  احمللية حتليالت ومالحظات 
واملختص���ني على قانون اخلصخصة 
املقت���رح ب���أن اجله���ات والقطاعات 
احلكومي���ة التي س���يتم تخصيصها 
ستتبع قانون العمل األهلي وستخرج 
من حسبة ديوان اخلدمة املدنية وبالتالي 
الكويتيون الذين يعملون فيها والذين 
سيعملون سيكونون من اختصاص 

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وكما نعرف حاليا ان عدد الكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص هم 58763 
ألفا من دون العاملني في القطاع النفطي 
وعددهم 13980 ألفا مقارنة بالعاملني 
الكويتيني باحلكومة وعددهم 195342 
ألفا.  وهذه األعداد حس���ب إحصائية 

ال��عامة  املؤس��س���ة 
للتأمينات االجتماعية 
حتى 31 ديسمبر 2009 
وبذلك س���يكون عدد 
العاملني  الكويتي���ني 
بالقطاع اخلاص خالل 
السنوات ال� 10 املقبلة 
يتجاوز أو يقارب عدد 
العاملني  الكويتي���ني 
باحلكوم���ة وبالتالي 
اعادة هيكلة  برنامج 
القوى العاملة ستزيد 
أعباءة ومسؤولياته 
واقترح من اآلن البدء 
في إعادة هيكلة برنامج 
إداريا  الهيكل���ة  إعادة 
وماليا وإجرائيا وزيادة عدد موظفيه 
املتزايدة  ليتناسب مع مس���ؤولياته 
وإصدار قانون بتسميته اما جهاز أو 
التوطني ومنحه الصالحيات  مجلس 
وامليزاني���ة املس���تقلة ويتبع الوزير 
مباشرة ويرأسه أمني عام بدرجة وكيل 
وزارة وأمناء مساعدون بدرجة وكيل 
مس���اعد ويصبح جهة حكومية ذات 
ميزانية مس���تقلة.  وكل هذا التعديل 
ليس لتزايد أعداد الكويتيني بالقطاع 
اخلاص فقط وإمنا ليتعامل مع الشركات 
والبنوك واملؤسسات غير احلكومية 
بطريقة تتناسب مع آلية عمل القطاع 
اخلاص وبعيدا عن الروتني احلكومي 
واتخاذ القرارات وتطوير جهازه بطريقة 
تتعامل مع املستجدات وحسب خطط 
الدولة واملشاريع التنموية واخلصخصة 

املقبلة خالل السنوات املقبلة.

خليفة حمادة

أكد أن القانون ضمن خطة عمل الحكومة

حمادة: حملة إعالمية لتهيئة المواطنين 
لتطبيق قانون الضريبة الجديد

فواز كرامي
قال وكيل وزارة املالية خليفة حمادة ان وضع قانون للضرائب 
في الكويت يدخل ضمن برنامج عمل احلكومة، مشيرا الى ان القانون 
سيش���مل كل انواع الضرائب مبا فيها الضريبة الشاملة وضريبة 
الدخل على الشركات وضريبة القيمة املضافة والفتا الى ان الوزارة 

تسير على هذه التوجيهات وفق القوانني.
وفي تصريح ل� »األنباء« اعتبر حمادة ان قانون الضرائب يحمل 
جانبا سياس���يا في العديد من ابعاده، األمر الذي يتطلب املزيد من 
الوقت، مؤكدا ان االتفاقيات مع دول مجلس التعاون اخلليجي نصت 
على ان يتم تطبيق نظام ضريبي ش���امل ف���ي جميع دول اخلليج 

بحلول 2013.
وع���ن طرح القانون قال حم���ادة ان وزارة املالية حتضر حلملة 
اعالمي���ة طويلة لتهيئة املواطنني لتقبل الضريبة ستش���مل جميع 

وسائل االعالم.

بتكلفة مليار جنيه 

»منا« توقع عقدًا مع  »بروجاكس«  
إلدارة مجمعها التجاري  في مصر 

أعلنت شركة منا القابضة أنها وقعت عقدا مع شركة بروجاكس 
الدولية املتخصصة في حتليل النظم وضبط املشاريع والتي تعد 
أحد أفضل بيوت اخلبرة الهندس����ية ف����ي الكويت واملنطقة، وذلك 
إلدارة مشروع »منا مول« الذي تعتزم الشركة تنفيذه عبر شركتها 
التابعة »الشركة املصرية - الكويتية لالستثمار العقاري« في مصر 
على ارض مملوكة ل� »املجموعة« مبساحة ارض 73 ألف متر مربع 
ومس����احة مبان تبلغ 300 ألف مت����ر مربع في الكيلو 22 من طريق 
القاهرة - اإلسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية تقدر مبليار جنيه. 
وأضاف العضو املنتدب لشركة منا القابضة خالد اجلاسر في بيان 
صحافي عقب توقيع العقد مع اشرف اجلرف نائب الرئيس التنفيذي 
في شركة بروجاكس أن بروجاكس ومبوجب العقد ستقوم بتقدمي 
خدماتها كمدير للمشروع خالل مرحلة التصميم وإصدار التراخيص 
واملخططات التنفيذية، إضافة إلى إعداد مستندات مناقصة املشروع 
ومتابعة إجراءات الطرح والترسية. وأشار اجلاسر إلى أن بروجاكس 
س����تقوم مبهام التنسيق وستكون نقطة االتصال فيما بني الشركة 
املالكة للمش����روع من جهة ومكتب صبور لالستشارات الهندسية 
واالستشاريني العاملني فيه من جهة أخرى، موضحا أن بروجاكس 
ستقوم بتنفيذ املهام املوكلة إليها من خالل مكتبها في القاهرة وبدعم 
فني من مكتبها في الكويت.  وأوضح أن املجمع التجاري سيتضمن 
إنشاء مول جتاري على مستوى السردابني األول والثاني ومواقف 
النتظار السيارات واخلدمات في السرداب الثالث ومبنى جتاري على 
الطريق الصحراوي بارتفاع ارضي وثالثة ادوار. وأضاف أن املجمع 
سيتضمن أيضا فندق 5 جنوم وأنشطة فندقية مبساحة 74460 مترا 
مربعا تش����كل ما ال يزيد على 85% من املسطحات البنائية املتبقية 
املسموح بها، إلى جانب مسطحات إدارية مبساحه 9855 مترا مربعا 
مبا ال يزيد على 15% من املسطحات البنائية املتبقية املسموح بها، 
حيث يوفر املبن����ى نظام تكنولوجيا املعلوم����ات وجميع األنظمة 
االلكترونية احلديثة لتوفير س����بل الراحة ملستخدميه. وأشار إلى 
أن املش����روع يحظى مبوقع متميز للغاية في الكيلو 22 على طريق 
القاهرة - اإلسكندرية الصحراوي في منطقة واعدة، وتعتبر واحة 
لالستثمار احمللي والعربي وشريانا حيويا جديدا لالعمار والتنمية 

في القاهرة ومصر بشكل عام. 
وأضاف أن املش����روع يبعد دقائق مع����دودة عن قلب العاصمة 
املصرية وبجوار العديد من املنشآت احليوية ومنها القرية الذكية 
واملتحف املصري اجلديد املتوقع افتتاحه س����نة 2012 مبتوسط 20 
ألف زائر يوميا، إضافة إلى عش����رات املنتجعات السكنية الزراعية 

السياحية املقامة على الطريق.

خالد اجلاسر مصافحا أشرف اجلرف عقب توقيع االتفاق
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تأكيدًا على دوره في خدمة المجتمع 

»التجاري« يدعم نشاطات اليوم البيئي
تأكيدا على دوره في خدمة 
املجتمع مبختلف قطاعاته، قام 
البنك التجاري الكويتي بتقدمي 
الدعم لليوم البيئي الذي أقيم في 
فندق جي دبليو ماريوت حتت 
عنوان »بيئتنا حياتنا« واملنظم 
من قبل جلنة البيئة في كلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
حتت رعاية محافظ العاصمة 

الشيخ علي اجلابر. 
وقد عبر املدير التنفيذي في 
اإلدارة املصرفية لألفراد عادل 
الضليعي � عن س���عادته في 
دعم البنك لهذا النش���اط الذي 
البيئية  يظهر أهمية الشؤون 
وأساليب احلفاظ عليها لألجيال 

املقبلة.
البن���ك التجاري  ويحرص 
الكويتي على اس���تمراره في 
أداء دوره االجتماعي واإلنساني 
عل���ى أكم���ل وجه م���ن خالل 
املشاركة واملساهمة في البرامج 

أساس���ية لبناء الوطن املثالي 
الذي يحلم به اجلميع.

واملؤمترات التي تس���اعد على 
بناء مجتمع سليم يكون ركيزة 

جانب من تكرمي راعي االحتفال باليوم البيئي محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر

حسني حاجي

في السعودية بـ 4 ماليين دوالر

 »دار الكوثر« تطرح 100 قطعة أرض سكنية 
العقاري في السعودية ال يحتاج 
الى متابعة يومية الن سوقه طويل 
االجل على عكس س���وق االسهم 
الذي يحت���اج الى متابعة دقيقة 
مبينا ان انتعاش سوق النفط أدى 
الى زيادة الدخل الفردي والناجت 
القومي بحيث اجتهت هذه السيولة 
الى املجال العقاري بشكل كبير.

وأوضح حاجي ان االس���باب 
التي تدفع االستثمارات للتوجه 
الى س���وق العقار السعودي من 
ضمنها اعالن احلكومة السعودية 
انشاء العديد من املدن االقتصادية 
واملناطق الصناعية في العديد من 
املناطق وزيادة النمو السكاني التي 
ادت بدورها الى زيادة الطلب على 
العقار والس���يما طرح الشركات 
الكبرى مشاريع عمالقة في عدة 

دول خليجية.

أراض أخرى في السعودية سيتم 
االعالن عنها وتوقيع عقودها خالل 
الش���هر املقبل تتنوع بني اراض 

سكنية وصناعية وزراعية.
الى ان االس���تثمار  وأش���ار 

الكوثر  أعلن���ت ش���ركة دار 
العقارية احدى شركات )املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار( 
عن طرح 100 قطعة س���كنية في 
اململكة العربية الس���عودية في 
الرياض واخلفجي بقيمة 4 ماليني 

دوالر.
وقال مدير التسويق في الشركة 
حسني حاجي في تصريح صحافي 
»ان الشركة تتجه لضخ املزيد من 
املشاريع وخصوصا االراضي في 
الس���عودية نظرا للطلب الكبير 
الفترة احلالية«  واملتوقع خالل 
مش���يرا الى ان املس���احات التي 
تقدمها الشركة في هذه االراضي 
تبدأ من 400 الى 750 مترا مربعا 

لقطعة االرض الواحدة.
وبني حاجي ان الشركة مقبلة 
على توقيع عقد كبير لتسويق 


