
 رجال أعمال سعوديون يقّرون
  ميثاق شرف لمكافحة الفساد

 ٣٠٠ مليار ريال قيمة مشاريع اإلنشاءات
  في السعودية خالل ٢٠١١

 قدر رئيس جلنة املقاولني في غرفة الرياض 
فهد احلمادي حجم املشاريع املتوقع ترسيتها في 
قطاع اإلنشــــاءات السعودي خالل العام احلالي 
بنحو ٣٠٠ مليار ريال، األمر الذي يعني مواصلة 
هذا القطاع هيمنته على احلصة واحلجم والقيمة 
الكبرى من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون 

السنوات األربع املقبلة.
  ورجح احلمادي فــــي تصريح أمس األول أن 
ينمو قطاع اإلنشاءات خالل عام ٢٠١١ بنسبة ٦٫٤٪، 
مدفوعا بزيادة االستثمارات احلكومية، ما سيجعله 
يستحوذ على حصة تصل إلى ١٠٫٥٪ من الناجت 
احمللي للقطاعات غير النفطية في السعودية. وأكد 
أن قطاع املقاوالت يعتبر من أهم القطاعات املؤثرة 

في االقتصاد، ويتميز بدور كبير في تنشيط حركة 
القطاعات الصناعية والتجارية واخلدمية، سواء 
كان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر، وتغطي 
أعمال هذا القطاع كل أنشطة التخطيط والتصميم 

والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
  وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى 
االقتصاد الوطني شــــكلت الدافع إلقامة «ملتقى 
اإلنشاءات واملشاريع» الذي تنظمه غرفة الرياض 
ممثلة بإدارة املقــــاوالت بالتعاون مع مجموعة 
االقتصــــاد واألعمال، والذي ســــيحتضنه مركز 
الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض يومي ١٨ 
و١٩ يناير اجلاري، برعاية أمير منطقة الرياض 

األمير سلمان بن عبدالعزيز. 

 صالح كامل يعترف بضعف االستثمارات في السنوات الخمس الماضية

 الشيخ صالح كامل

 عبدالعزيز البالول خالل حفل تكرمي قيادات قطاع املرور

 جانب من أنشطة برنامج «بيتي» لألطفال

تضمنها االجتمـــاع بأنها مهمة 
واستراتيجية.

  وأوضح أنه مت خالل االجتماع 
إقرار موازنة املجلس عن عام ٢٠١١ 
ان  والتي كانت متوازنة، حيث 
اإليرادات تعادل املصروفات، كما 
متت مناقشة األثر اإليجابي الذي 
ستحدثه املوازنة العامة للدولة 
على القطاع اخلاص ونتائجها في 
دعم اقتصادات اململكة بشكل عام 
وكيفية استفادة القطاع اخلاص 
من هذه املوازنـــة إلى أعلى حد 

من الفائدة.
  وبـــّني كامـــل، أن االجتماع 
استعرض التقرير املقدم من أمانة 
املجلس عن اخلطة العامة للمملكة 
التي أعدتهـــا وزارة التخطيط، 
ومت اســـتعراض كل مالمحهـــا، 
وتضمنت اخلطة اإلشادة بدور 
مجلس الغرف، كما تضمنت عدة 
انتقادات ومطالب يجب أن تؤديها 
مؤسسات القطاع اخلاص خالل 

فترة السنوات اخلمس املقبلة.
  وحول هذه االنتقادات، أجاب 
رئيس الغرف السعودية «نحن 
عازمون على دراستها ومعاجلتها 
الذي يحقق  املناســـب  بالشكل 
أما االنتقادات  العليا،  املصلحة 
الدقيقة فنحـــن ملتزمون  غير 
بإعداد تقريـــر توضيحي عنه 

ويبني احلقيقة».

حجم االستثمارات طويلة األجل، 
ومالحظة وزارة التخطيط منطقية 
حول ضعف االستثمارات، وهي 
التي نبهت إلى ذلك، فاالستثمارات 
طويلـــة األجـــل يجـــب أن يتم 
توسيعها، ألنها هي التي ستخلق 
الرافد  العمل وســـتكون  فرص 
القوي لالقتصاد الوطني، ومجلس 
الغرف سيناقش ذلك بشكل علمي 
ومســـتفيض، وسنضع خططا 
خاصة إلزالة العوائق وتشجيع 
رؤوس األموال للدخول في هذه 
االستثمارات». ووصف رئيس 
مجلس الغـــرف االجتماع الذي 
عقد أمس األول في غرفة القصيم 
بأنه من أجنح اجتماعات املجلس، 
واصفا القرارات واملباحثات التي 

 دبـــي ـ العربية.نت: اعترف 
رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف 
السعودية صالح كامل، بوجود 
ضعف في حجم االستثمارات خالل 
السنوات اخلمس املاضية، لعدم 
ضخ األموال الكافية، والتي لم تكن 
توازي النمو الذي تشهده اململكة، 
رغم التســـهيالت والتشـــجيع 

احلكومي الذي جتده.
  وأفاد بأن مجلس الغرف ناقش 
موضوع الفساد كثيرا، ومت االتفاق 
على أن يكتب إلى الديوان امللكي 
بضرورة التعجيل في تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء الصادر عام ١٤٢٨هـ 
املتضمن إنشاء جلنة عليا ملكافحة 
الفساد، مشيرا إلى أن املجلس أقر 
صياغة ميثاق شرف أخالقي يدعو 
منسوبي الغرف كافة إلى محاربة 
الفساد، وضرورة تدريب منسوبي 
الغرف على ذلـــك، وإخضاعهم 
لدورات متخصصة في هذا املجال. 
وقال كامل في تصريحات نشرتها 
صحيفة «االقتصادية السعودية»، 
الســـعوديني  إن رجال األعمال 
يعترفـــون بذلك، لكـــن توجد 
مبررات قوية أدت إلى هذا، منها 
ما نعرفه والبعض غير معروف 
األسباب، مبينا أنهم في مجلس 
الغرف سيقررون تشكيل جلنة 

خاصة لدراسة ذلك.
  وأضـــاف «أنا غير راض عن 

 «الوطنية لالتصاالت» تكّرم ضباط الداخلية
 انطالقًا من دعمها وتقديرها لجهود الوزارة وجميع العاملين بها

 شاركت شركة «الوطنية لالتصاالت» مؤخرا في 
حفل تكريم قيادات قطاع المرور والضباط واألفراد 
والمدنيين العاملين في إدارة مرور العاصمة، وذلك 
برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري، 
وذلك انطالقا من حرصها ودعمها المستمر لجهود 
المسؤولين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة 
وسعيا منها الى تعزيز عالقاتها مع وزارات الدولة 

المختلفة.
  هذا وقد حضر الحفل مدير العالقات العامة في 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول الذي أثنى 
على جهود جميع العاملين في الوزارة وأكد على 
دعم الوطنية المستمر لقيادات الداخلية ومسؤوليها 

من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين.
  وقال ان هذا التكريم يتفق مع اســـتيراتيجية 
الشـــركة في دعـــم جميع القطاعـــات الحكومية 
وتعزيـــز أطر التعاون معها ويأتـــي انطالقا من 
تقديرنا لجهود جميع العاملين في الوزارة على 
كل ما بذلوه مـــن جهود طوال العام وحثهم على 

االستمرار والتميز. 

 «بيتك»: ٦٠٠ طفل تلّقوا تدريبًا مبسطًا
  حول مبادئ العلوم المصرفية في ٢٠١٠

 من خالل نادي «بيتي» للصغار ومضاعفة العدد في ٢٠١١

 هالة التناك

اخلاصة، واستطعنا بالفعل 
اســـتقطاب أعداد كبيرة من 
العمـــالء، فيما نســـتمر في 
مواصلة هذه املبادرات، مشيرة 
التثقيفية  البرامـــج  أن  الى 
تضمنت بعض مبادئ العلوم 
املصرفية املبسطة كالتعريف 
بالنقـــود وأهميتها والعملة 
الوطنية، التوفير واالدخار، 
التعريف ببيتـــك والبنوك 
أنواع احلسابات،  الكويتية، 
خطـــوات فتـــح احلســـاب، 
خطوات إيداع وسحب النقود، 

والبطاقات املصرفية. 

العطل الطويلـــة ليتواصلوا 
ألطول فترة، فضال عن إضافة 
برامـــج جديدة متخصصة في 
العلـــوم املصرفية تقدم بذات 

األسلوب احملبب لألطفال.
البرنامج منذ  أن    وذكـــرت 
بدايته لم يقتصـــر فقط على 
النشاط املبرمج من خالل حضور 
األطفال عمالء حساب بيتي الى 
النادي امللحـــق بأحد فروعنا، 
وإمنا شمل أيضا زيارات ميدانية 
جلهات خارجية بناء على طلب 
هذه اجلهات ومببادرات جماعية 
كاملدارس وفئة ذوي االحتياجات 

دوراته.
  وأشارت الى أنه في الوقت 
الـــذي خصص فيـــه برنامج 
«بيتي» لعمالء البنك أصحاب 
حســـاب بيتـــي، إال أنه جنح 
كذلك في استقطاب العديد من 
األطفال اآلخرين من غير عمالء 
البنك الذين حضروا مع أقرانهم 
وسارعوا الى فتح حساب بيتي 
لينضموا الى شريحة عمالئنا، 
بفضل هـــذا البرنامج املتنوع 
الذي كان بالفعل خير ســـفير 
وأسلوبا ناجحا إليصال رسائل 
تسويقية جنحت في حتقيق 

أهدافها التي متثلت في توسيع 
حصتنا من هذه الشريحة التي 

نعول عليها في املستقبل.
  وأوضحـــت أنـــه في ضوء 
هذا النجاح الذي حتقق خالل 
العـــام األول، نخطـــط حاليا 
البرنامـــج على عدة  لتطوير 
مستويات، حيث نهدف بداية 
الـــى مضاعفة عـــدد األطفال 
اخلريجني الذين سيستفيدون 
من الـــدورات التدريبية خالل 
العام احلالـــي مقارنة بالعام 
املاضي، في الوقت ذاته نتجه 
لطرح البرامج التدريبية خالل 

العام على   قالت املشـــرف 
برنامج نادي «بيتي» للصغار 
في بيـــت التمويـــل الكويتي 
«بيتك» هالة التناك ان برنامج 
نـــادي بيتي واملهتـــم بتنمية 
الوعي املصرفي لدى شريحة 
األطفـــال درب نحو ٦٠٠ طفل 
من عمالء البنـــك خالل العام 
٢٠١٠، من خالل تنظيم العديد 
التي  الدورات املتخصصة  من 
ركزت علـــى التعريف ببعض 
العلـــوم والعمليات املصرفية 
التي تتناســـب وطبيعة هذه 
املرحلة املبكرة بأساليب مبسطة 
ومفهومة يغلفها الترفية. وأكدت 
التناك في بيان صحافي أمس 
أن البرنامـــج الذي قدم لفكرة 
اجتماعية فريدة على مستوى 
القطـــاع املصرفي احمللي، لقي 
استحســـانا وتقديرا كبيرين 
من األطفال املشاركني وذويهم 
الذين ظلوا على صلة مباشرة 
بالبرنامج، لنجاحه في املزج 
بني التوعية بالعلوم املصرفية 
من خالل مضمون مت انتقاؤه 
بعناية وبني البساطة والترفيه 
في ذات الوقت، األمر الذي دفع 
ذوي األطفال املشاركني للمطالبة 
باالستمرار في البرنامج وتكثيف 

 توقعت مديرة األبحاث واخلدمات االستشــــارية، 
لدى شركة «الندمارك» االستشارية، جيسي داونز، 
أن يستمر انخفاض أسعار العقارات في اإلمارات بني 
١٥ و٢٠٪ خالل عــــام ٢٠١١ على أن تبدأ العقارات في 
التماسك واالســــتقرار وتبدأ بوادر التعافي بحلول 
عام ٢٠١٢. وأشــــارت داونز في حــــوار مع «اإلمارات 
اليوم» إلى أن «عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ سيشــــهدان عودة 
الطلب على العقارات، الذي ســــيتركز على البنايات 
ذات اجلودة العالية والعائد املرتفع مثل منطقة برج 

خليفة ودبي مارينا».
  وأضافت أن «نسب التراجع ال تنطبق على جميع 
العقــــارات، إذ إنها متثل متوســــطا متوقعا، فبعض 
العقارات ستبدي أداء قويا وأخرى ضعيفا، فضال عن 

املوقع الذي بات ميثل محور االختيار»، الفتة إلى أن 
«عدد الوحدات اجلديدة املتوقع تسليمها والبالغة ٤٠ 
ألف وحدة خالل السنوات الثالث املقبلة، بات العائق 
األكبر أمام تعافــــي القطاع، لذلك فإن بلوغ القاع لن 
يأتي ســــريعا وكذلك التعافي، لكن السوق ستشهد 

مزيدا من االنضباط».
  وحول أداء السوق العقارية خالل عام ٢٠١٠ قالت 
داونز إن «العام املاضي من أكثر األعوام التي شهدت 
تراجعا في األســــعار، إذ انخفضــــت بنحو ٥٠٪ منذ 
منتصف عام ٢٠٠٩ إلى نهاية عام ٢٠١٠ ما أثار حفيظة 
املالك واملســــتثمرين، ملعرفة اجتاه الســــوق وبلوغ 
مستويات القاع، ما جعل القطاع في حالة من الترقب 

واالنتظار لفرص جديدة وأسعار أكثر استقرارا».

 داونز: بوادر تعافي وتماسك العقارات 
باإلمارات بحلول عام ٢٠١٢

 30  السبت ٨ يناير ٢٠١١    اقتصاد 
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