
الصني تطلق صندوقًا لالستثمار
قال البنك الصناعي والتجاري الصيني في بيان صدر انه أسس صندوق استثمار رأسماله 

عشرة مليارات يورو (11.15 مليار دوالر) لتمويل مشروعات في وسط وشرق أوروبا.
وتدبر شركة سينو-سي. ايه. ايه فايننشال هولدينجز التي أسسها البنك في وقت سابق من 

هذا العام صندوق الصين-وسط وشرق أوروبا.
وقال البنك ان الصندوق يهدف لجمع 50 مليار يورو لتمويل مشروعات في قطاعات من بينها 

البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والسلع االستهالكية.
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«توب إكسبو» تحرص 
على أن تكون كل الشركات 

املشاركة مستوفية 
لإلجراءات وشروط وزارة 

التجارة

الطلب سيرتفع على العقار 
في الدول املستقرة

سياسيًا وأمنيًا والتي
أسعارها مشجعة وفرق 

عملتها مع الدينار لصالح 
املشتري

نصيحة نقدمها للمقبلني 
على الشراء بضرورة معاينة 

العقار وموقعه للتأكد من 
سالمة التعاقد ولتجنب أي 

سوء تفاهم في املستقبل

معرض الكويت الدولي ينطلق اليوم بـ 250 مشروعًا في 15 دولة

القدومي: العقار سيبقى االستثمار األفضل على مر العصور
تــنــطــلــق صــبــاح الـــيـــوم فــعــالــيــات مــعــرض الــكــويــت 
الــرائــد والمميز  الــعــقــاري  الــدولــي للعقار- التجمع 
الـــذي تنظمه مجموعة تــوب اكسبو   - فــي الكويت 
لـــتـــنـــظـــيـــم الــــمــــعــــارض والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات عـــلـــى أرض 
المعارض الدولية بمشرف برعاية وزيــر التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــدكـــتـــور يـــوســـف الـــعـــلـــي وبــحــضــور 
عبدالله العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية 

وتنمية التجارة.
 وتستمر فعالياته حتى يــوم السبت 12 نوفمبر 
الحالي، وبمشاركة 60 شركة عقارية واستثمارية 
ومــالــيــة، ومـــن بينها 3 بــنــوك محلية، تــطــرح أكثر 
من 250 مشروعا عقاريا موزعة على اكثر من 15 
دولـــة حــول الــعــالــم مــن ابــرزهــا (الــكــويــت، االمــــارات، 
السعودية، البحرين، سلطنة عمان، األردن، مصر، 
بــريــطــانــيــا، فـــرنـــســـا، أمـــيـــركـــا، ألـــمـــانـــيـــا، بــلــغــاريــا، 

اسبانيا، النمسا، البوسنة، كندا وتركيا). 
وأشار العضو المنتدب للمجموعة وليد القدومي 
الــشــركــات العقارية  الــى ان هــذا الحشد الكبير مــن 
يــثــبــت لــلــجــمــيــع ان الـــعـــقـــار مـــــــازال وســيــبــقــى هــو 
االســتــثــمــار االفـــضـــل عــلــى مـــر الــعــصــور واألزمـــــان، 
وهـــــــو االمـــــــــر الـــــــــذي تـــجـــلـــى بــــــوضــــــوح مــــــن خــــالل 
االزمــات الكثيرة والمتتالية التي عصفت بأسواق 
المنطقة والــعــالــم، ســواء منها االزمـــات السياسية 
أو االقــتــصــاديــة والــتــي ظــل معها العقار فــي مأمن 
 عــــن أي اهــــتــــزاز أو تــــأثــــر، بـــخـــالف غــيــره 

ً
وبـــعـــيـــدا

 
ً
مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــتــي شــهــدت تــذبــذبــا
 
ً
 في كافة دول العالم، وخصوصا

ً
 ملحوظا

ً
وتراجعا

 
ً
 كبيرا

ً
قطاع االســواق واالسهم الــذي شهد تراجعا

أطاح باستثمارات عدد من الشركات والبنوك.
وبين القدومي ان ما تشهده المنطقة العربية من 
نزاعات وحروب باالضافة الى تراجع أسعار النفط 
بــشــكــل كــبــيــر وتــقــلــيــص حــجــم الــحــوافــز والــنــفــقــات 
لموظفي عدد من القطاعات وايقاف وتاجيل عدد 
مــن المشاريع الحكومية وكــذلــك تــداعــيــات خــروج 
بريطانيا من السوق االوروبي وانعكاس ذلك على 
ســعــر صـــرف االســتــرلــيــنــي قــد قلصت وغــيــرهــا من 

الــعــوامــل السلبية المحيطة بالمنطقة مــن حجم 
الــتــداول الــعــقــاري بشكل عــام اال ان وتــيــرة تــداولــه 
فــي دول مختلفة كــانــت ضمن  الــمــبــيــعــات  وحــجــم 
الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــتــوقــع فيه 
ان يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الــعــقــار فــي عـــدد مــن الـــدول 
المستقرة سياسيا وامنيا وخصوصا تلك التي 
اســـعـــارهـــا مــشــجــعــة وفــــــرق عــمــلــتــهــا مــــع الـــديـــنـــار 
لصالح المشتري والـــذي بالتاكيد هــو المستفيد 

االول من ذلك.
 واضــــــاف الـــقـــدومـــي ان الـــعـــقـــار واالســـتـــثـــمـــار فيه 
يــعــد فــرصــة ونــــرى فــي الــوقــت الـــراهـــن الــعــديــد من 
الـــفـــرص الــعــقــاريــة الــتــي تــســتــحــق اقــتــنــاصــهــا لما 
فيها من مصلحة للمشتري على المديين القريب 
والمتوسط. وقــال القدومي انــه فــي ظــل مــا يمر به 
العالم والمنطقة من مشاكل نجد ان العقار مازال 
هدفا للعديد من الصناديق السيادية والمحافظ 

وشرائح المستثمرين المختلفة.
مــن جــانــب آخـــر أكـــد الــقــدومــي بـــأن مــجــمــوعــة تــوب 
اكــســبــو تـــحـــرص عــلــى ان تـــكـــون جــمــيــع الــشــركــات 
الــــمــــشــــاركــــة بـــالـــمـــعـــرض مـــســـتـــوفـــيـــة لــــــالجــــــراءات 
والشروط والمتطلبات الالزمة التي تطلبها وزارة 

التجارة والصناعة .
الــشــركــات المشاركة  وأضـــاف ونحن على ثقة بــان 
تحظى بالثقة والمصداقية اال هــذا االمــر ال يعفي 
العميل اطــالقــا مــن التحري قبل الــشــراء ســـواء عن 
الــشــركــة او الـــمـــشـــروع او مــطــور الـــمـــشـــروع، وهــي 
الــشــراء بضرورة  نصيحة نقدمها للمقبلين على 
مــعــايــنــة الـــعـــقـــار ومـــوقـــعـــه، فــــزيــــارة دولــــــة الــعــقــار 
امـــرا محبذا ومطلوبا للتأكد مــن ســالمــة التعاقد 
ولتجنب اي ســوء تفاهم فــي المستقبل، ولــزيــادة 
فــان المجموعة  حرصها على العميل والــمــشــارك 
أمنت وبشكل مجاني تقديم خدمات االستشارات 
الــقــانــونــيــة لــلــعــمــالء مـــن خــــالل مــكــتــب الــمــحــامــيــة 
موضي الصباح وفريقها القانوني الذي سيتواجد 

طوال فترة المعرض. 
وأضـــــاف وحــيــث ان حــجــم الــمــشــاريــع الــمــعــروضــة 

فــي الــمــعــرض مــن الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــبــيــر فــان 
المجموعة تستضيف المحامية التركية جــوزدان 
القانونية  الـــزوار  لــلــرد على اســتــفــســارات  بابوجو 
مجانا وذلك من خالل جناح خاص للمحامية في 
المعرض.  ودعا القدومي الزوار االستفادة من هذه 
الخدمة والحصول على ردود الستفساراتهم قبل 

االقدام على الشراء.
وجدد القدومي نصائحه للمستثمرين قبل التعاقد 
الـــذي تتواجد فيه  الــمــشــروع  والــشــراء بالتأكد مــن 
الـــوحـــدة الـــمـــراد شـــراؤهـــا والــمــوقــع الــــذي يــتــواجــد 
بها، واالستعانة بجهات متخصصة للكشف عن 
العقار، والسؤال عن مالءة مطور العقار، خاصة في 
حال كان المشروع في طور االنشاء، وعدم االعتماد 
فقط على رأي وكيل البيع أو الشركة التي تسوق 
الـــعـــقـــار ألنـــهـــم فـــي الــنــهــايــة يـــرغـــبـــون فـــي تــســويــق 
المشروع أوال. وقــال القدومي: ال تغرنكم األسعار 
لــلــعــقــارات وال تنبهروا كثيرا لوعود  المنخفضة 
العوائد الكبيرة، وانتبهوا المكانية اعـــادة البيع 

انــه يجب اســتــشــارة مــحــام عقاري  فيما بــعــد، كما 
الــقــوانــيــن العقارية  الــعــقــار والــتــعــرف على  فــي بلد 
في نفس البلد، وزيارة المشروع على أرض الواقع 
قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، 
وقـــــــراءة الــعــقــد بــشــكــل كـــامـــل ومــراجــعــتــه مـــن قبل 
محام أو مستشار متخصص في العقود. والتأكد 
مــن احــتــواء العقد على كــل مــا تــم االتــفــاق عليه من 
مواصفات وامتيازات. فكثير من االمتيازات تقدم 
الـــزام البائع بها اذا لم  شفهيا وبالتالي ال يمكن 

تكن بالعقد. 
وأكـــــد الـــقـــدومـــي بــــان زيــــــارة الــعــمــيــل لــبــلــد الــعــقــار 
ومــعــايــنــة الــعــقــار قــبــل االلـــتـــزام تــعــاقــديــا ودفـــع أيــة 
مبالغ للمطور ستريح المشتري كثيرا وتجعله 

يتخذ القرار الصائب بالشراء من عدمه.
الــقــدومــي المستثمرين  وفــي خــتــام تصريحه دعــا 
لزيارة المعرض واالستفادة من العديد من الفرص 
الـــمـــطـــروحـــة واخـــتـــيـــار مـــا يــنــاســبــهــم مـــن عـــقـــارات 

متنوعة سواء كانت بهدف السكن او االستثمار.
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