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إدراج املؤشر في البيانات املالية للشركات إلزامي اعتباراً من 2017 وأول ظهور له في ربيع 2018

مؤشر جديد ألسواق املال األميركية لقياس فجوة 
رواتب التنفيذيني ورواتب املوظفني

هذا املؤشر في البيانات املالية 
للش���ركات اعتبارا من عام 
2017، ما يعني ان اول ظهور 

له سيكون في ربيع 2018.
وقال���ت صحيف���ة لوس 
القانون  ان  اجنيليس تاميز 
يندرج ضمن سلسلة من قوانني 
هيئة االسواق املالية االميركية 

لتوسيع نطاق االفصاح عن 
التنفيذيني  مكاف���آت كب���ار 
وحقوق املساهمني مبوجب 
قانون دود – فرانك آنف الذكر 
الصادر عام 2011 والذي اعطى 
املساهمني احلق في املوافقة 
على احلزم التي تتألف منها 

مكافآت التنفيذيني.

اتساع الفجوة

وعن���د طرحه���ا لنتائج 
التصويت على القرار، قالت 
رئيسة الهيئة ماري جو وايت، 
التي صوتت لصاحله »انه من 
املفهوم ان اجلدل سيحتدم، فقد 
هاجمه املعارضون منتقدين 
تكلفته املالية التي س���تبلغ 
1.3 مليار دوالر في الس���نة 
االولى ومن ث���م 526 مليار 
دوالر بعد ذلك سنويا وفقا 
لش���هادة مت االدالء بها يوم 
االربعاء املاضي، وخصوصا 
بالنسبة للشركات التي يتمتع 
التنفيذيون فيها مبزايا مالية 

عالية جدا«.
وتأتي ه���ذه املبادرة مع 
تزايد املخاوف من اتس���اع 
الثروات  الفجوة في توزيع 
والدخل بني كبار املسؤولني 
وعامتهم، فقد اظهرت دراسة 
صادرة عن معهد السياسات 
االقتصادية، وهو مؤسس���ة 
فكرية تتخذ من واشنطن مقرا 
لها، ان كبار مسؤولي الشركات 
يتقاضون اآلن 10 اضعاف ما 
كانوا يحصلون عليه قبل 30 
سنة، ما يتجاوز بكثير منو 
التي يحصل عليها  املكافآت 
حتى املوظفون ذوو املهارات 
الدراس���ة ان  العالية.وقالت 
متوس���ط مكاف���آت الرئيس 
التنفي���ذي في عام 2014 بلغ 
16.3 مليون دوالر بزيادة هائلة 
قدره���ا 997% عما كان عليه 
منذ عام 1978، وذلك مقارنة 
مع 10.9% هي زيادة مكافآت 

املوظف النموذجي.

الذي صدر عام 2010،  املالي 
على نحو 4 آالف شركة عامة 
متداولة في الواليات املتحدة، 
االفصاح من خالل هذا املؤشر 
وللمرة االول���ى عن رواتب 
التنفيذي  الرئيس  ومكافآت 
للشركة واعلى 4 مسؤولني 
اخرين. ويلزم القانون ادراج 

محمود عيسى

وكأن سوق املال واالعمال 
في الواليات املتحدة بحاجة 
الى موضوعات جديدة مثيرة 
للجدل حت���ى تصوت هيئة 
االسواق املالية االميركية على 
مشروع قرار يلزم الشركات 
العامة املدرجة على البورصات 
االميركي���ة املختلفة بإصدار 
مؤشر يبني الفارق بني رواتب 
ومكافآت املديرين والرؤساء 
التنفيذيني وبني رواتب عامة 
املوظفني حتى يكون هؤالء 
املوظفون، فضال عن املساهمني 
على علم مب���ا يحصل عليه 
كبار املوظفني من مزايا مالية 
تؤثر بال ش���ك على ربحية 
اس���تثماراتهم في الشركات.
وتناول���ت صحيف���ة لوس 
اجنيليس تامي���ز االميركية 
هذا املوضوع، وقالت انه ملا 
كانت الفج���وة بني العاملني 
ورؤس���ائهم تتجلى بشكل 
الرواتب  أوضح من حي���ث 
واملزاي���ا املالية، فقد صوتت 
الهيئة يوم االربعاء املاضي 
باملوافقة على القرار بأغلبية 
ثالثة اصوات مقابل صوتني، 
وهو موض���وع يثير جدلية 
واسعة حول عدم املساواة في 
الدخل على مستوى  توزيع 

االقتصاد االوسع نطاقا.

مسؤولية المساهمين

هل���ل  ح���ني  وف���ي 
الدميوقراطيون للقرار قائلني 
انه سيساعد املساهمني على 
ادارات  مجال���س  حتمي���ل 
الش���ركات مسؤولية حتديد 
رواتب املسؤولني التنفيذيني، 
فان اجلمهوريني يقولون ان 
االقتراح مرهق وميثل سوء 
اس���تخدام قوان���ني االوراق 
املالية. ومن احملتمل ان يوجب 
القان���ون اجلدي���د، مبوجب 
قان���ون دود فرانك لالصالح 

»فالي دبي«: اختيارات متنوعة للوجبات

طورت »فالي دبي« وجبات الدرجة السياحية 
على منت رحالتها، وتتوافر الوجبات اجلديدة ابتداء 
من 1 سبتمبر 2015، وصممت بحيث تقدم ملسافري 
الناقلة خي����ارات أكثر تنوعا مع تقليل الهدر في 
الوقت ذاته.وتواصل »فالي دبي« التزامها مببادئها 
التي تعتمد على الكفاءة واملرونة، لتتيح لركابها 
االختي����ار ودفع قيمة اخلدمات التي يحتاجونها 
فقط، وذلك قبل وأثناء الرحلة. وقسمت الوجبات 
اجلديدة إلى 3 فئات اعتم����ادا على زمن الرحلة 
وأذواق املسافرين، حيث تتوافر وجبات مشمولة 
في سعر التذكرة على وجهات محدودة، فيما ميكن 

طلب وجبات ساخنة بنكهات مستوحاة من شبكة 
فالي دبي قبل الرحلة، لتتيح للمسافرين التمتع 
بالنكهات التي يفضلونها، مع احلصول على أولوية 
اخلدمة خالل الرحلة، كما يتم بيع وجبات خفيفة 
على جميع رحالت فالي دبي.وميكن لركاب الدرجة 
السياحية االختيار من بني مجموعة من اإلضافات 
االختيارية التي تشمل مساحة إضافية للساقني 
ووزنا إضافيا لألمتعة املسجلة وخيار االستمتاع 
بالنظام الترفيهي.تتوافر معلومات حول الرحالت 
www. وخيارات الوجبات على موقع فالي دبي

.flydubai.com

قسمت الوجبات اجلديدة إلى 3 فئات اعتمادا على زمن الرحلة وأذواق املسافرين 

ربع الس���نوي الثالث في 17 
سبتمبر على جوائز بقيمة: 
500 ألف دينار، 125ألف دينار، 
أما السحب  ألف دينار،  و25 
الرابع واألخير فسيكون في 
7 يناي���ر 2016 عل���ى جوائز 
بقيم���ة 50 ألف دينار، و250 
ألف دينار كما سيتخلل هذا 
السحب تتويج مليونير الدانة 
لعام 2015 الذي سيحصل على 

جائزة بقيمة مليون دينار.
ومينح حساب الدانة العديد 
من اخلدم���ات املتميزة منها 
الدانة لإليداع  خدمة »بطاقة 
احلصري« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في 

»اخلليج« يعلن فائزي سحوبات »الدانة« اليومية
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من حس���اب ما 
لديهم من ف���رص للفوز في 
س���حب الدانة، هذا احلساب 
متاح للكويتيني واملقيمني في 
الكويت وعند فتح حساب بحد 
أدن���ى للرصي���د 200 دينار، 
يتأهل العمالء تلقائيا للدخول 
في س���حوبات الدانة القادمة 
شرط احملافظة على ذلك احلد 

األدنى.

أعل���ن بن���ك اخلليج في 
الفائزين  16 اجل���اري ع���ن 
بالسحوبات اليومية حلساب 
الدانة خالل األسبوع من 9 الى 
13 أغسطس 2015، وقد فاز كل 
من: الشيخة نشمية عبداهلل 
اجلابر الصباح، ومحمد أحمد 
عبدالعال حسن، وعبدالعزيز 
س���ليمان مندن���ي خواجه، 
وعصام يسري توفيق زاهر، 
وعواطف محمد حسني القالف، 
وجمال مفيد عبدالفتاح بريك، 
ومحمد حتسني عبدالرحمن 
خنفر، وباسم عبداألمير محمد 
شهاب، وسهاد توفيق عابدين، 
وس���عود فيصل عبدالرزاق 
الكاظم���ي، بجائ���زة قيمتها 
1000 دينار ل���كل فائز خالل 

أيام العمل.
ويتضمن برنامج سحوبات 
الدانة املجدول���ة لعام 2015 
السحوبات ربع السنوية على 
اجلوائز الكبرى، حيث السحب 

كيف ترتبط شخصيتك باإلنتاجية والراتب؟

خدمات إعالنية

في »الريجنسي« من 14 إلى 17 سبتمبر

»الديار« و»مسلك اخلير« تشاركان 
في معرض »العقارات الكويتية والدولية«

بأسعارها التنافسية.

»مسلك الخير«

من جانب����ه، يقول املدير 
العام في شركة مسلك اخلير 
العقارية إيهاب عالم إن الشركة 
س����تطرح مجموع����ة مميزة 
من املش����اريع العقارية منها 
مش����روع »منتجع الصفوة« 
في س����راييڤو والذي مت بيع 
70% منه في فترة قصيرة منذ 
بداية طرح����ه، مضيفا ان ما 
مييز املش����روع انه استثمار 
حقيقي بأسعار حقيقية مميزة 
وعائد استثماري يعتبر األعلى 
في اخلليج، حيث تقدر تكلفة 

املشروع ب� 4 ماليني دينار.
واجلدير بالذكر ان منتجع 
الصفوة ملكية خاصة لشركة 
وإدارة كويتية وهي ش����ركة 
إجنازات املستقبل العقارية 
بإدارة نايف أبو شيبة الذي 
قال إنه مت اختيار املوقع بعناية 
حتى يتناسب مع متطلبات 
الذوق العرب����ي واخلليجي، 
حيث يتكون من مسجد وعدد 
3 ديوانيات للرجال والنساء، 
ومطاعم، وكوفي شوب، وسوبر 
ماركت، وغرفة ألعاب لألطفال، 
ومالع����ب كرة قدم وس����لة، 
باإلضافة إلى مكتب سياحة 
ملساعدة املالك وحديقة زهور 

وبحيرات وجندول مائي.
وم����ن ناحية أخرى، لفت 
عالم إلى ان الش����ركة تطرح 

خالل املعرض مشروع »مساكن 
كارلتون« الذي يقع في مدينة 
ليدز في لندن وتقدر تكلفته 

بحوالي 1.2 مليون دينار.
وبني ان للمشروع إطاللة 
ساحرة على البحر وتربطه 
مبدينة مانشستر وليڤربول 
وس����ائل نقل متع����ددة مما 
يسهل على املقيمني االستمتاع 
بأوقاته����م وزي����ارة األماكن 
السياحية، مع وجود عوائد 
مجزية، وتبدأ أسعار الغرف 

فيه من 19500 دينار.
الش����ركة  ان  وأض����اف 
ستطرح مشروع »ماي فير« 
في مانشستر وهو عبارة عن 
مساكن اس����تثمارية بعوائد 
اس����تثمارية ممي����زة تصل 
إل����ى 10%.واجلدير بالذكر ان 
املشروع يقع بالقرب من معظم 
األماكن السياحية والترفيهية 
في مانشستر مما يوفر للسكان 

قضاء وقت ممتع.
ويعتبر مشروع »جرين 
فاتس����ا« هو أحدث مشاريع 
»مس����لك اخلي����ر العقارية«، 
حيث يقع ف����ي مدينة أوردو 
في تركي����ا ويتميز بخدمات 
وإطالالت ساحرة، ولفت عالم 
إلى أن الش����ركة تقدم عرضا 
حصريا خالل فترة املعرض 
عند ش����راء العميل ألكثر من 
وحدة سيكون أول عائد سنوي 
مدفوع����ا »كاش« مع حتويل 

العقد.

كبيرا على شراء وحداته، حيث 
مت جت����اوز أكثر من 70% من 
املبيعات في فترة قياس����ية، 
وذلك بس����بب متيز موقعه 
وخدماته وكذلك متيز أسعار 
الوحدات الس����كنية املبيعة، 
األمر الذي دفع الش����ركة إلى 
توسيع مساحة املشروع في 
املرحلة املقبلة، وذلك لكي يصل 
مجموع مساحة املشروع الى 
أكثر من 200 ألف متر مربع.

الهذال ان الش����ركة  وبني 
تطرح أيضا مشاريع أخرى 
مثل أراضي منازل سراييڤو، 
حيث تقع في منطقة فوغوتشيا 
وهي إحدى املناطق الراقية في 
العاصمة البوسنية وتتميز 
بقربها من اخلدمات الرئيسية 
وإطالالته����ا اخلالبة، وكذلك 
احتواؤها على البنية التحتية 
الكاملة من كهرباء وماء وصرف 
صحي وشوارع وإنارة ومتتاز 

أعلنت كال من شركة الديار 
العقارية وشركة مسلك اخلير 
العقارية عن مش����اركتها في 
معرض العق����ارات الكويتية 
والدولية احل����دث العقاري 
األكبر واألبرز ف����ي الكويت 
على اإلطالق من تنظيم شركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
الفترة من  واملؤمترات خالل 
14 إلى 17 سبتمبر املقبل في 

»الريجنسي«.
بدوره، قال املدير اإلقليمي 
الديار العقارية  في ش����ركة 
عقي����ل اله����ذال إن الش����ركة 
أصبح����ت ضم����ن كب����رى 
الشركات العقارية التي تقوم 
بتسويق وتطوير املشاريع 
اخلارجية وخصوصا مشاريع 
البوسنة وتركيا، وذلك بفضل 
اإلمكانيات اإلدارية املتطورة 
التي متتلكها من خالل فريق 
تس����ويقي وتطويري مؤهل 
بشكل كبير واختيارها ألفضل 
املشاريع املتميزة في مواقعها 

وتصاميمها وأسعارها.
وأكد الهذال ان املش����روع 
الذي تقوم الشركة بتسويقه 
وتطوي����ره � وهي املالكة له � 
حاليا ه����و »منتجع املنتزه � 
إليجا« وهو مبساحة إجمالية 
تقدر ب� 120 ألف متر مربع وهو 
يقع في منطقة إليجا إحدى 
مناطق وضواحي العاصمة 
س����راييڤو، ويتمي����ز موقع 
املشروع بقربه من اخلدمات 
الرئيس����ية ومراكز التسوق 
ونبع البوسنة الشهير، وكذلك 
قربه من املطار، حيث يبعد عنه 

مسافة ال تزيد على 4 كم.
ولف����ت إلى ان املش����روع 
يتمي����ز بإطاللت����ه اخلالبة 
وباحتوائه على جميع اخلدمات 
األساسية مثل: املسجد � سوبر 
مارك����ت � نظام أمني متكامل 
على مدار الس����اعة � ممشى 
داخلي � ن����اد صحي متكامل 
� ديوانيات مالعب رياضية � 
خدمات صحية � مكتب خدمات 
سياحية، كما تتنوع الوحدات 
السكنية بني ڤلل منفصلة وڤلل 
مزدوجة وشقق ودبلوكسات 
بأحجام متباينة وبتصاميم 
متطورة تتناسب مع متطلبات 
السوق الكويتي وبتشطيبات 
عالية اجلودة مما جعل اإلقبال 

إيهاب عالم عقيل الهذال

فهد املطوع 

أعلنت شركة دار العز 
العقارية عن مشاركتها 

في معرض العقارات 
الكويتية والدولية من 
تنظيم شركة اكسبو 

سيتي لتنظيم المعارض 
والمؤتمرات خالل 

الفترة من 14 إلى 17 
سبتمبر المقبل في 

الريجنسي. وقال مدير 
المبيعات في الشركة 

فهد المطوع ان الشركة 
نجحت في تكريس 

حضورها في السوق 
خالل السنوات الماضية 

عن طريق اطالق حزمة من 
المشاريع في تركيا، مشيرا 

الى ان دار العز ستكون 
متواجدة في المعرض 

بشكل مميز وكبير بعرض 
مجموعة من المشاريع في 

)بورصة ويلوا جنارجك 
وصبنجة وطرابزون 

واسطنبول(.
واضاف: تأتي هذه 

المشاريع بعد التركيز 

على مشروع دار 
العز في يلوا جنارجك 

الذي يتميز بالموقع 
االستيراتيجي حيث 

يبعد 200 متر من بحر 
مرمرة وكيلومتر من 

ميناء ومركز جنارجك 
فضال عن انها تغطي 

جميع احتياجات 
العمالء، وتقدم كذلك 

تسهيالت بالدفع وبكافة 
اجراءات التسجيل 
وخدمة اعادة البيع.

.. و»دار العز العقارية« تطلق مشاريع في تركيا

»ستاندارد آند بورز« تطلق مؤشراً »للقيم الكاثوليكية«
نيويورك ـ أ.ف.پ: اعلنت وكالة التصنيف 
االئتماني »ستاندارد آند بورز« التي تدير 
مؤشرات عدة بورصات مثل »داو جونز« 

و»اس آند بي 500«، اطالقها مؤشرا جديدا 
لـ »القيم الكاثوليكية« من اجل التشجيع على 

االستثمار املسؤول اجتماعيا.
وقالت الوكالة في بيان ان هذا املؤشر »صمم 

ليشمل الشركات االعضاء في »اس آند بي 
500« التي حتترم ممارساتها قواعد االستثمار 

املسؤول اجتماعيا والتي وضعها مؤمتر 

اساقفة الواليات املتحدة، ولم تشر الوكالة 
الى التصريحات االخيرة التي ادلى بها البابا 
فرنسيس خالل رحلته االخيرة الى اميركا 

الالتينية حول جتاوزات الرأسمالية، او الرسالة 
التي وجهها في يونيو حول املناخ. ويستبعد 

هذا املؤشر كل الشركات التي حتقق ارباحا في 
نشاطات مرتبطة باالجهاض او منع احلمل او 
انتاج برامج اباحية او بالتسلح البيولوجي او 

الكيميائي او النووي او االلغام وعمل االطفال 
واالبحاث املتعلقة باخلاليا اجلذعية.

منى الدغيمي 

ملاذا بعض الناس يكسبون أكثر من غيرهم؟ 
سؤال يطرح نفسه باستمرار في اذهان الكثير 
من االش����خاص حيث تدعم األبحاث فكرة أن 
املوظفني اصحاب مستويات التعليم العالي 
واملزيد من اخلبرة لديه����م رواتب أعلى. اما 
االقتصاديون فيفسرون عادة الرواتب االعلى، 

بحجة أن هؤالء املوظفني هم أكثر إنتاجية.
وفي هذا الصدد يكشف تقرير نشر على 
موقع »املنتدى االقتصادي العاملي« ان هناك 
اكثر من سبب للفوارق في األجور حتى ولو 
توافرت نفس املعايير املهنية لشخصني لديهما 
مستوى التعليم نفسه، وكذلك نفس التجربة 
ونوع اجلنس وحتى مستويات الذكاء لكن في 
املقابل األجور مختلفة، وهنا تلعب الشخصية 
دورا مهم����ا حيث هناك مجموعة من االبحاث 
تبني كيف ترتبط الش����خصية بالفوارق في 

األجور غير املبررة.
وأظه����رت بعض الدراس����ات أن املوظفني 
املستقرين عاطفيا يكسبون املزيد من املال، 
ولكن السؤال هنا هل يكسبون ماال أكثر ألنهم 
حقا أكثر إنتاجية؟ ام ألسباب أخرى مثل أن 
يكونون أفضل في التفاوض على الراتب العالي؟ 
وكشفت دراسة مؤخرا ان الصفات الشخصية 
مثل الضمير والعصابية ترتبط إلى حد كبير 
بإنتاجية املوظفني، وتوصلت الدراسة الى أن 
االشخاص األكثر وعيا واستقرارا عاطفيا هم 
األكثر إنتاجية وبالتال����ي هم األجدر بالقيام 

بهذه املهمة.

أسباب أخرى الختالف األجور

من املعروف أن املوظفني الذين يحصلون 
على درجة مقبول في العمل هم أكثر تواضعا 
ويتقاضون أجورا أقل، وبالنظر هذا النوع من 
االشخاص األكثر تواضعا في العمل يالحظ 
انهم مييلون الن يكونوا أكثر ثقة وتعاطفا فهم 
يكسبون أقل ألنهم اسوأ املفاوضني وليسوا 

االق����ل انتاجية، لذلك فان العالقة بني األجور 
واإلنتاجية مرتبطة بالشخصية. 

واما م����ن ناحية اجلن����س، فكانت هناك 
اختالفات ملحوظة بني اجلنسني حيث إن النساء 
األكثر عصبية من الرجال هن األقل استقرارا 
عاطفيا، ولكن االنفتاح على جتارب جديدة هو 
الذي يعوق أداء املرأة مقارنة بالرجل، فالنساء 
الالتي ميلن إلى أن يكن خياليات وفنانات ولهن 
توجهات فكرية يحصلن على أدنى أجر وذلك 

وفق ما توصلت اليه التجارب.
وكانت النساء االكثر انفتاحا على اخلارج أقل 
إنتاجية ايضا، بينما كان العكس هو الصحيح 
بالنسبة للرجال، وحقيقة هذا االمر أن هناك 
أش����ياء مختلفة بني الرجال والنساء وأن كل 
شخصية لها سماتها اخلاصة ولديها جوانبها 
املختلفة، فعلى سبيل املثال الرجال املنفتحون 
على اخلارج عادة م����ا يكونون أكثر طموحا 
وحزما، في حني أن املرأة املنفتحة على اخلارج 

متيل ألن تكون اجتماعية اكثر.

التعيين بحسب الشخصية 

اصبحت الش����خصية ذات أهمية متزايدة 
في تعي����ني املوظفني حيث يرى أرباب العمل 
في كل من أميركا وبريطانيا ان الش����خصية 
والشكل العام أهم عاملني في عملية التوظيف، 
وميكن للسياسات العامة ان تؤثر أيضا على 
الش����خصية حيث ان التدخالت الرامية إلى 
تشكيل الش����خصية في سن مبكرة أصبحت 

جذابة جدا لصناع السياسات. 
وميكن للوالدين واملعلمني بشكل عام التأثير 
على الذكاء واملهارات املعرفية لشخصية الفرد 
خالل فترة قصيرة نس����بيا من الزمن. ولكن 
األطفال عندما يصلون إلى سن العاشرة، فان 
أي تدخل معرفي من املدرسة أو من اي مكان 
آخر هو أقل بكثير م����ن املرجح أن يكون له 

تأثير كبير.

عالم: »منتجع 
الصفوة« في 

سراييڤو استثمار 
مميز بعوائد تعتبر 

األعلى خليجيًا

الهذال: بيع %75 
من »املنتزه 

إليجا« في البوسنة


