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بجانب إنشاء صندوق للضمان االجتماعي

سماسرة العقار يتجهون لتأسيس شركة وساطة عقارية 
بقيمة 10 ماليين دينار وإنشاء بورصات عقارية بكل محافظة

عمر راشد
في خطوة اتسمت بالطموح 
وتفعيال لدوره في القطاع العقاري، 
عقدت أمس مجموعة من سماسرة 
العقار اجتماعا حتت رعاية احتاد 
العقار ملناقشة بعض  سماسرة 
االقتراح���ات املقدمة من مجلس 
إدارة االحتاد لتفعيلها عبر تشكيل 
جلان تتول���ى مخاطبة اجلهات 

املعنية للبدء في تنفيذها.
رئيس احتاد السماسرة محمد 
الهاجري أوضح أن مجلس اإلدارة 
يس���عى لتنفيذ أفكار من شأنها 
حتري���ك دور االحتاد مبا يخدم 
الس���وق العقاري وكذلك وضع 
السماس���رة في املرحلة املقبلة، 
مشيرا إلى األفكار املطروحة والتي 
تتضمن تأسيس شركة كويتية 
العقارية برأسمال 10  للوساطة 
مالي���ن دينار وكذلك تأس���يس 
صندوق للضمان االجتماعي من 
بن األفكار املطروحة للتنفيذ في 
املرحلة املقبلة من خالل التنسيق 

مع اجلهات املعنية.
 وب���ن الهاجري أن صندوق 
الضمان االجتماعي والذي تبلغ 
قيمة اشتراك العضو فيه 10 دنانير 
شهريا لكل مشترك يسعى لتوفير 
العالج في حاالت العجز واملرض 
وكذلك املساعدة في حاالت الوفاة، 
مستدركا أن أموال الصندوق سيتم 
استثمارها باملشروعات العقارية 
أو احملافظ املالية وفي املجاالت 
االستثمارية بالبورصة العقارية 

متى مت إنشاؤها.
وف���ي تفصيل من���ه ملقترح 
تأسيس شركة كويتية للوساطة 
العقارية بقيمة 10 مالين دينار، 
أوضح الهاجري أن االكتتاب في 
الشركة سيكون 100 فلس للسهم 
واملدفوع منه 50% باإلضافة إلى 
مصاريف االكتتاب بواقع 5 فلوس 

للسهم.
وقال إن الشركة تسعى لتحقيق 
ع���دد من األغ���راض منها: متلك 
بيع وشراء العقارات واألراضي 

العاملية أواخر عام 2008، إال أن 
تلك اجلهات رفضت قيام احتاد 
السماسرة بتأسيس شركة على 
أس���اس أن النظام األساس���ي ال 
يسمح بذلك وأنه البد من تعديل 
مواد النظام األساس���ي أوال قبل 
الشروع في تقدمي طلب تأسيس 
االحتاد لشركة وساطة عقارية. 
وأض���اف أن االحت���اد ق���ام 
باالستعانة بشركة أعيان العقارية 
البداية لتأس���يس ش���ركة  في 
الوساطة العقارية مستدركا أنه 
سيتم مخاطبة إحدى الشركات 
العقارية مجددا للبدء في تنفيذ 
إجراءات تأسيس الشركة في حال 
املوافقة عليها من قبل األعضاء. 
وف���ي املقت���رح الثالث الذي 
تضمن تأسيس شركة إعالمية، 
أش���ار الهاجري إلى أن االحتاد 
س���يقوم بتفعيل رخصة املجلة 
اخلاص���ة باالحتاد ف���ي الوقت 
الراهن، عل���ى أن يكون التفكير 
في تأسيس شركة إعالمية أمرا 

واردا خالل املرحلة املقبلة للقيام 
ب���دور فعال في إع���الم املهتمن 
بالس���وق العقاري الكويتي في 
الداخل واخل���ارج، مبينا أن من 
بن األفكار تأس���يس موقع على 
االنترنت لعرض كافة األنشطة 
املتعلق���ة باالحتاد ف���ي املرحلة 

املقبلة. 
 ولف���ت الهاج���ري إل���ى أن 
تأس���يس بورصات عقارية في 
الكويت من  كاف���ة محافظ���ات 
امللح���ة للتواصل  بن األم���ور 
بن سماس���رة العقار داخل كل 
محافظة، حيث سيقوم االحتاد 
بطلب تخصيص أراض لبناء تلك 
البورص���ات بواقع مبنى في كل 
محافظة على أن تكون األراضي 
بنظام ال� »B.O.T« وتتولى شركة 
عقارية بناءه وتأجيره لالحتاد، 
الفتا إلى أن ذلك سيعزز من مكانة 
ودور االحتاد في تنشيط وتعزيز 
السوق العقاري من خالل املساهمة 

بشكل فعال.

وتطويرها حلساب الشركة داخل 
الكوي���ت وخارجها وكذلك إدارة 
أمالك الغير والتداول اآللي لبيع 

وشراء العقارات. 
وفي عرض منه ملسيرة مقترح 
تأسيس الشركة، أوضح الهاجري 
أن االحتاد تقدم بطلب للجهات 
املعنية لتأسيس شركة وساطة 
عقارية قبل اندالع األزمة املالية 

محمد الهاجري

رزان السويدي

أحمد العيد 

أعلنت شركة غزال للتأمن 
الثانية  عن مشاركتها للمرة 
على التوالي في معرض الفرص 
الوظيفية الذي تنظمه جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 

وتنطلق أنشطته اليوم.
وبهذه املناس���بة صرحت 
العامة في  العالق���ات  مديرة 
ش���ركة غزال للتأم���ن رزان 
السويدي ان مشاركة الشركة 
جاءت اميانا منها بأن هذا النوع 
من املعارض يعمل على تقليص 
الفجوة بن مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل، كما ان 

له بعدا استراتيجيا من حيث تعزيز دور وثقافة 
املجتمع واملؤسسات معا لبناء كوادر وطنية 
قادرة على العمل واعطائهم فرص التحدي لدفع 
حركة التنمية واالقتصاد في املجتمع الكويتي، 

وايضا بأهمي���ة دعم العمالة 
الوطنية وتعريف الطلبة على 
مختلف الفرص الوظيفية التي 
إدارات  تنتظرهم في ش���تى 
الشركة، وأكدت اهمية معارض 
الوظيفية ملا لها من  الفرص 
اثر ايجابي ف���ي التعامل مع 
البطالة والعمل على  مشكلة 
املش���اركة في حلها من خالل 
توفير وظائف مميزة للشباب 

حديثي التخرج.
وأضافت ان »غزال للتأمن« 
تس���عى دائ ما للمشاركة في 
املعارض واملؤمترات التي من 
ش���أنها خدمة املجتمع وتسليط الضوء على 
آف���اق العمل واالنتاجية ف���ي القطاع اخلاص 
امام الشباب الكويتي لتحقيق تطلعاته وآماله 

املنشودة.

تشارك شركة بترونت للشبكة الذكية في معرض التوظيف 
الذي تقيمه جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا لطالبها مبقر 

اجلامعة.
وبهذه املناس���بة قال مدير العالقات العامة بشركة بترونت 
أحمد العيد ان مشاركة بترونت في معرض التوظيف للطالب 
جاءت لدعم وتشجيع العمالة الوطنية التي تساهم بشكل كبير 

وفعال في اقتصاد الكويت.
وأوضح أن املشاركة متثلت في تقدمي وظائف شاغرة في عدة 
أقسام مثل قسم خدمة العمالء واملبيعات والتسويق والعالقات 

العامة.
 باإلضاف���ة إلى أنها س���اعدت على تش���جيع ودعم الطالب 
لالعتماد عل���ى النفس في مرحلة التط���ور احلالية من خالل 

خبرات القطاع اخلاص.

»غزال للتأمين« تشارك 
في معرض الفرص الوظيفية

.. و»بترونت« تشارك في المعرض 

.. و»العالمية لخدمات الدفع اإللكتروني« 
تستعرض خدماتها في المعرض 

أعلنت الشركة العاملية خلدمات الدفع االلكتروني 
UPS عن مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية 
وذلك ضمن مساعي الشركة لتوفير أكبر قدر من 
ف���رص العمل أمام اخلريج���ن اجلدد واملؤهلن، 
وكخط���وة جل���ذب املواه���ب الكويتية الش���ابة 
واخلريجن لالستفادة منهم في إضافة قيم أعلى 

.UPS  وأعمق لشركة
وعلى صعيد مش���اركة الش���ركة في معرض 
الفرص الوظيفية املقام في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا قالت نائب رئيس مجلس االدارة 
انتصار السويدي ان UPS قد اتخذت كل اجلهود 

لتوظيف الكويتين واالرتقاء مبستويات االحتراف 
والتدريب بن موظفيها مما سيدعم ازدهار وتعزيز 
االقتصاد. واشارت السويدي إلى أن برامج وسياسة 
توطن الوظائف تعتبر إحدى املبادرات التي تسعى 
إلى تنفيذها ش���ركة UPS للوصول إلى معدالت 
توطن عالية لتحفيز املوارد البش���رية املواطنة 
وتنمية االقتصاد الوطني ولرفع كفاءة العاملن 
عبر فتح املجال أمام العديد من املواطنن إلبراز 
قدراتهم وحتس���ن أدائهم. وأضافت أن االقتصاد 
في الكويت واملنطقة يشهد تطورا سريعا يؤدي 

إلى احلاجة إلى توظيف الكوادر البشرية.

خالد العبد الغني مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 
)أسامة البطراوي(

على هامش أنشطة المؤتمر العالمي اإلسالمي للهيكلة المالية وإدارة المخاطر

حققت 1.6 مليون دينار أرباحًا بنسبة نمو 824% وعموميتها أقرت توزيع 15% نقدًا

الشعار: المصرفية اإلسالمية تقلل  من المخاطر وال تلغيها

»الشعيبة الصناعية« تساهم في تأسيس شركة لصناعة 
أكياس اإلسمنت في السودان بقيمة 11 مليون دوالر

أدفانت����ج  أعلن����ت ش����ركة 
لتنظيم املؤمترات في الكويت، 
وش����ركة رقابة لالستش����ارات 
املالية اإلس����المية في بريطانيا 
عن جناح انعقاد املؤمتر العاملي 
اإلسالمي للهيكلة املالية وإدارة 
املخاطر في مملكة البحرين في 
10 و11 م����ارس املاض����ي، حيث 
حظي املؤمتر برعاية رس����مية 
من هيئة احملاس����بة واملراجعة 
املالية اإلسالمية  للمؤسس����ات 
في مملك����ة البحرين، وحضور 
متميز ملؤسسات البنية التحتية 
األخرى كاملجلس العام للبنوك 
واملؤسسات املالية اإلسالمية في 
مملكة البحرين واملركز اإلسالمي 
الدولي للمصاحل����ة والتحكيم 

التجاري في دبي.
وق����د افتت����ح املؤمتر األمن 
العام لهيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس����ات املالية اإلسالمية، 
د.محمد نضال الشعار، الراعي 
الرس����مي للمؤمتر، وأشار إلى 
متيز املصرفية اإلس����المية في 
نظرتها إلى املخاطر عن املصرفية 
التقليدية مبينا أننا في املصرفية 
اإلس����المية قد نقلل أو نتجنب 
املخاطر لكن ال ميكننا إلغاؤها.

وأوضح ان الهيئة من موقعها 
كراع للمصرفية اإلسالمية في 

العال����م ترعى ه����ذا النوع من 
املؤمت����رات املتخصص����ة التي 
تعالج قضايا فنية في غاية الدقة 
وجتمع بن أبرز املتخصصن في 
هذه القضايا. وقد انتهت اللجنة 
العلمية للمؤمتر ومبش����اركة 
من ضيوف املؤمتر إلى حتديد 
توصيات املؤمتر املوجهة للبنوك 
واملؤسس����ات املالية اإلسالمية 

أهمها:
� العمل على جتنب املخاطر 
الش����رعية الت����ي تخت����ص بها 
املصرفية اإلس����المية وذلك من 
خالل بناء نظم رقابة ش����رعية 
داخلية تتمتع بالكفاءة لضمان 
تنفيذ املعام����الت طبقا ألحكام 
الشريعة، وجتنبا ألي مخالفات 
تكتشف الحقا وتتطلب جتنيب 
األرباح واإليرادات بسبب عدم 
االلتزام باملتطلبات الشرعية عند 

تنفيذ املعامالت.
� العمل على تعزيز التدقيق 
الداخلي واخلارجي  الش����رعي 
الذي ترفعه  حتقيقا للش����عار 
هذه املؤسسات وجتنبا لشبهة 
استغالل الدين دون القيام مبا 
يس����تلزمه الت����زام حقيقي في 

التنفيذ.
� العمل على جتنب املخاطر 
القانونية من خالل اللجوء إلى 

التحكي����م املتوافق م����ع أحكام 
الش����ريعة اإلس����المية، جتنبا 
للخض����وع للقوانن الوضعية 

املخالفة للشريعة.
� النص على مرجعية املركز 
الدولي اإلس����المي للمصاحلة 
والتحكي����م في دب����ي في عقود 
املالية  البن����وك واملؤسس����ات 
اإلس����المية فيما بينه����ا وبن 

املؤسسات التقليدية.
االلتزام املطلق بالشريعة   �
التعثر  اإلس����المية في ظروف 
والقضاي����ا املتبادلة في احملاكم 
بن املؤسسات املالية اإلسالمية 
في بعض دول اخلليج والوقوف 
عند حدود اهلل في معاجلة أزمة 
املديونية والس����يولة والتأخر 
القائمة حاليا بن بعض املؤسسات 

اإلسالمية.
� إن الش����ريعة اإلس����المية 
ثرية بحلولها ومعاجلاتها ألزمة 
املديونية التي تعصف ببعض 
املؤسسات اإلس����المية، وعلى 
املؤسسات اإلسالمية خاصة أن 
تعمل باملبدأ القرآني »النظرة إلى 
امليسرة« في مثل هذه الظروف 
فضال عن ذلك هناك العديد من 
احللول املقبولة شرعا لتعويض 
الدائن ع����ن التأخر في س����داد 
املديونية وعلى رأسها األرصدة 

التعويضية.
� العمل بصفة مستمرة على 
التواص����ل وتبادل ال����رأي بن 
املؤسس����ات املالية اإلس����المية 
ن����اد للمقاصة بن  وتش����كيل 
املديونيات كحل ألزمة املديونية 
اخلانقة في بعض املؤسس����ات 
اخلليجية. وتكون مهمة النادي 
بصفة رئيسية البحث في سبل 

معاجلة املديونيات.
� العمل عل����ى تفعيل صور 
بيع الدين املشروعة وتنميطها 
وم����ن أبرزها بيع الدين بأعيان 
حاضرة أو منافع أعيان حاضرة 

أو احلوالة ثم احلطيطة.
� االلتزام بعدم التوسع أكثر 
من القدرات التي يحتملها رأسمال 
تلك املؤسسات، وعدم اخلروج عن 
النشاط التشغيلي لها واستشعار 
املسؤولية املهنية والشرعية عند 
التصرف بأموال املساهمن في 
غير األغراض الرئيس����ية التي 

أنشئت املؤسسة من أجلها.
� الدخ����ول في مش����روعات 
اس����تثمارية حقيقي����ة ودع����م 
املشروعات الصغيرة ومشروعات 
 PRIVET( اخلاص����ة  امللكي����ة 
EQUITY( ف����ي حدود ما تتيحه 

قواعد السلطات اإلشرافية.

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة 
الصناعي���ة »ورقية« خالد العبد الغني أن 
الش���ركة انتهت من توقيع عقد تأس���يس 
مشاركة في رأسمال شركة عطبرة لصناعة 
الورق والتعبئ���ة احملدودة إلنتاج أكياس 
االسمنت في السودان باملشاركة مع أطراف 
سودانية حيث تبلغ تكلفة املشروع نحو 11 
مليون دوالر في حن تبلغ حصة الشركة 
33%من رأس املال وجار وضع الترتيبات 

النهائية لتنفيذ املشروع.
وأض���اف العبد الغني ف���ي كلمته أمام 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية 
أن دور شركة الش���عيبة في هذا املشروع 
بجانب املساهمة في رأس املال يتمثل في 
القيام بأعمال اإلدارة واملتابعة للمش���روع 
املقرر االنتهاء منه خالل النصف األول من 
عام 2011، مشيرا إلى أن الشركة باشرت بناء 
مصنع في منطقة جبل علي بهدف التوسع 
في االنتاج باستثمارات قدرها 2 مليون دينار 
موضحا أن االنتهاء من املش���روع سيكون 

في نهاية عام 2011.
واس���تعرض العبد الغني أداء الشركة 
خالل 2009 موضحا أن معدل االنتاج بلغ 
أرقاما قياسية لم تشهدها الشركة من قبل 
حيث بلغت املبيعات 8 مالين دينار مقارنة 
مع 6.7 مالين دينار خالل 2008 بنس���بة 

منو %19.5.
كما متكنت الشركة من اضافة عدد من 
مكائن التغليف للمنت���ج النهائي ملواكبة 

ولفت إلى أن إجمالي صافي أرباح الشركة 
بلغ 1.6 مليون دينار بنسبة منو 824% مقارنة 
مع 2008، وقد ارتف���ع اجمالي املوجودات 
ليصل الى 16.3ملي���ون دينار خالل العام 
2009 مقارنة مع 14.8 بنسبة منو بلغت %10 
وبن ان اجمالي االلتزامات املستحقة على 
الشركة تقدر ب� 2.49 مليون دينار وتعادل 
نسبة 18% من اجمالي حقوق املساهمن وما 
نسبته 15% من اجمالي اصول الشركة االمر 
الذي يعكس مالءة الشركة املالية فضال عن 
التحوط في اخذ املخصصات االضافية ملزيد 

من التحفظ حيال تداعيات االزمة املالية.

جمعية عمومية

هذا وقد اقرت اجلمعية العمومية املوافقة 
على جميع بنود جدول االعمال حيث اقرت 
توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية 
بواق���ع 15% عن الس���نة املالية املنتهية في 
2009/12/13 كما اقرت زيادة رأسمال الشركة 
من مبلغ 5.5 مالين الى 5.20 مليون دينار 
دفعة واحدة، كما اقرت عمومية الش���ركة 
املوافقة على اضافة بند جديد الى انش���طة 
الشركة واملتعلقة باملساهمة واملشاركة في 
تأسيس الشركات الصناعية ذات االنشطة 
املكملة او املرتبطة بها وكذلك القيام بتمويلها 
وادارتها واملتاجرة في اس���همها كما وافقت 
على تعديل املادة رقم 14 من النظام االساسي 
ليصبح النص بعد التعديل كاالتي »يتولى 
ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة 
اعضاء يتم انتخابهم بالتصويت السري«.

زيادة االنتاج الناجم عن زيادة الطلب في 
االس���واق احمللية واالقليمية حيث شكلت 
الصادرات نسبة 32.5% من مجموع املبيعات 

خالل العام املنصرم .
وأضاف أن الش���ركة متكن���ت من رفع 
إيراداته���ا لتص���ل إلى 8.9 مالي���ن دينار 
بنسبة منو تعادل 20%، مبينا أن اإليرادات 
التشغيلية ساهمت بنحو 90% من إجمالي 

اإليرادات.

مجلس إدارة جديد 
لثالث سنوات قادمة

اقرت اجلمعي��ة العمومية انتخاب 
اعضاء مجلس إدارة جدد لثالث سنوات 

مقبلة وهم على النحو التالي:
للس��ياحة  الصف��اة  ش��ركة   �

والسفر.
للطباع��ة  العصري��ة  الش��ركة   �

والتوزيع.
� الشركة الكويتية القطرية.

� شركة الصفاة للضيافة.
� ش��ركة دار الصف��اة للتج��ارة 

العامة.
� شركة الصفاة القابضة.

� شركة التقنيات احلديثة كعضوين 
لقطة من احلضور في اجللسة االفتتاحيةاحتياطيني.


