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افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية بتنظيم مجموعة »توب إكسبو« ويستمر حتى السبت املقبل

»التجارة«: العقار مازال القطاع االستثماري األفضل للكثيرين

ال يقع فريسة لبعض ضعاف 
النفوس من هذه الشركات.

ولفت الــى ان »التجارة« 
ومن خــالل جهازها الرقابي 
الكبيــر وادارة العقار، تقوم 
بعملهــا علــى أكمــل وجــه 
فــي الرقابة علــى املعارض 
العقارية والتأكد من األوراق 
واملســتندات املتعلقة بكافة 
الشركات العقارية املشاركة 
في املعارض، مشددا على ان 
الوزارة تصــر على االطالع 
علــى كافــة ســندات امللكية 

املنطقة«. وقال ان املستثمر 
يجــب أن يكــون علــى حذر 
قبل اتخــاذ قــرار التملك أو 
االستثمار في القطاع العقاري 
في أي بلد، حيث يجب عليه أن 
يتعرف أواًل على وضع السوق 
في البلد املستهدف ومستوى 
اخلدمات والبنية التحتية التي 
يتمتع بها مقابل االستثمار، 
وان يتعرف كذلك على وضع 
الشــركات املطورة واملنفذة 
للمشاريع العقارية في تلك 
الدول ومدى مصداقيتها حتى 

بعد قــرار انفصال بريطانيا 
عن االحتاد االوروبي فرصة 
كبيرة للراغبــن في التملك 
في بريطانيا، كما أن هبوط 
اجلنيه املصري احلالي ميثل 
كذلك فرصة أخــرى للكثير 
من املواطنن أو حتى املقيمن 
الراغبن فــي متلك عقار في 
مصــر، ناهيــك عــن تراجع 
أســعار العقــارات فــي دول 
اخلليج العربي في ظل تراجع 
أسعار النفط وتباطؤ النمو 
االقتصادي في العديد من دول 

النفط املتواصل منذ  أسعار 
أكثر من ســنتن، وما تبعها 
من هبوط في اسعار العقارات 
بنسب وصلت الى 20% وأكثر 
فــي بعض الــدول، ما يعني 
أن الفرصة أصبحت سانحة 
اكثر من أي وقت مضى لكل 
من يرغب في متلك عقار في 
الوقت الراهن في العديد من 
الدول العربية واالوروبية«.

وأردف قائاًل: »على سبيل 
املثــال يعتبر هبوط ســعر 
صرف اجلنيه االســترليني 

شريحة كبيرة من املواطنن 
الكويتين الراغبن في التملك، 
مؤكــداً على أن قيمة األموال 
التي ترصد للشراء من هذه 
املعــارض تعــادل عشــرات 

املالين بشكل سنوي. 
وأضــاف العنــزي قائاًل: 
»بحسب الدراسات االقتصادية 
فان العقار مازال هو القطاع 
األفضل لالستثمار بالنسبة 
للكثير من املستثمرين في ظل 
أجواء عدم اليقن التي حتيط 
باالقتصــاد العاملي، وتراجع 

داخل وخارج الكويت، السيما 
أن هذا املعرض يقام مبشاركة 
60 شركة عقارية تعرض 250 
مشروعا في 15 دولة خليجية 

وعربية وعاملية.
وأشــار الــى ان الكويــت 
تشــهد اقامــة أكثــر مــن 20 
معرضــا عقاريــا كل عــام 
تتنافس من خاللها الشركات 
في طــرح مشــاريع عقارية 
كبيرة تفوق قيمتها مليارات 
الــدوالرات، مبينــًا ان هــذه 
املعارض تساهم في استقطاب 

طارق عرابي 

املســاعد  الوكيــل  أكــد 
الفنيــة وتنميــة  للشــؤون 
التجارة فــي وزارة التجارة 
والصناعــة عبداهلل العنزي 
حتويــل 5 شــركات عقارية 
أنشــطتها  فــي  مشــتبه 
العقاريــة الى النيابة العامة 
والــى ادارة غســيل األموال 
بالوزارة للتحقيق في أعمالها 
التجارية، مضيفًا ان الوزارة 
أوجدت مركزاً حكومياً متكاماًل 
يضم كال من وزارة التجارة 
ووزارة العدل وبلدية الكويت 
فــي كل معرض عقاري يقام 
في الكويت للقضاء على أي 

تالعب أو شبهات قانونية.
العنــزي خالل  واضــاف 
افتتاحــه معــرض العقارات 
الكويتيــة والدولية بتنظيم 
مجموعة توب اكسبو ويستمر 
املقبــل، ان  الســبت  حتــى 
املعــارض العقاريــة تعتبر 
مبنزلــة نافــذة تســويقية 
وترويجيــة هامة لشــريحة 
كبيرة من املواطنن واملقيمن 
الباحثن عن منتجات عقارية 

متنوعة.
وأوضح ان هذه املعارض 
تطرح مختلف أنواع العقارات 
مــا بن ڤلل وشــقق وأراض 
ومنتجــات عقاريــة أخرى، 
تستقطب من خاللها شرائح 
الراغبن في التملك العقاري 

القدومي والصباح يقدمان درعا تذكارية للعنزي

جناح بنك وربة املشارك في املعرض

جناح البنك األهلي املتحد املشارك في املعرض

عبداهلل العنزي والشيخ مالك الصباح ووليد القدومي وباسمة الدهيم ومحمد القدومي خالل قص شريط افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية       )أحمد علي( 

لقطة داخل جناح بنك الكويت الدولي

جناح بنك بوبيان

جناح شركة كويت الدارة املشاريعوليد القدومي في لقطة جماعية مع فريق عمل شركة توب العقارية

العنزي: حتويل
5 شركات عقارية 

مشتبه في أنشطتها 
العقارية إلى النيابة

»التجارة« أوجدت 
مركزاً حكوميًا يضم 
»العدل« و»البلدية« 

في املعارض 
العقارية ملنع

أي تالعب 

الكويت تشهد
إقامة أكثر

من 20 معرضًا 
عقاريًا سنويًا
تفوق قيمتها 

مليارات الدوالرات
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مبشاركة 60 شركة عقارية تعرض 250 مشروعاً في 15 دولة خليجية وعربية وعاملية

»توب إكسبو«: معرض »الكويت الدولي للعقار« أحد دعائم االقتصاد الكويتي
وليــس في املعــارض فقط، 
فحماية املســتهلك يجب ان 
تكــون علــى راس اولويات 
الوزارة والشــركات املنظمة 
للمعارض واحلرص على ان 
تكون املشــاركات للشركات 
الثقة والتي تقــدم منتجات 
عقاريــة حقيقيــة ومنطقية 

العوائد.
واضــاف الصبــاح قائاًل: 
»ســنبقى على العهــد دائمًا 
في تنظيم مثل هذه املعارض 
التي توفر للعمالء في الكويت 
فرصًا اســتثمارية مدروسة 
فــي مجموعــة متنوعــة من 
مــن الكويــت  الــدول بــدءاً 
ومروراً باالمارات، السعودية، 
البحريــن، ســلطنة عمــان، 
األردن، مصــر، بريطانيــا، 
أملانيــا، هولنــدا،  أميــركا، 
بلغاريا، اســبانيا، التشيك، 
البوســنة وتركيــا وتايلند 
وكنــدا وغيرهــا مــن الدول 
خاصــة وأن املنتج العقاري 
مــازال مطلبــًا رئيســيًا في 
الســوق الكويتــي باعتباره 
حاجة رئيســية ومالذاً آمنًا 

على حد سواء«. 
واعرب الصباح عن امله 
في أن تكون املجموعة وفقت 
في تقدمي مجموعة كبيرة من 
العقارية  املنتجات والبدائل 
التــي يحتاجهــا املســتثمر 
واملواطــن الكويتــي واملقيم 

حتت سقف واحد.

والتراخيــص ومســتندات 
بكافــة  اخلاصــة  البلديــة 
التــي  العقاريــة  املشــاريع 
تطرحها الشركات املشاركة 
فــي املعارض، وذلك لضمان 
سالمة املشــاريع املطروحة 
مــن جهــة، واحلفــاظ علــى 
أموال املواطنن واملقيمن من 

الضياع من اجلهة االخرى.
ومــن جانبه، ذكر رئيس 
مجلس ادارة مجموعة توب 
اكسبو الشيخ مالك الصباح 
ان معرض الكويــت الدولي 

عقار محلي أو تركي أو دولي. 
وثمــن الصبــاح موقــف 
»التجــارة« فــي محاوالتهــا 
الرامية الى اخراج الشركات 
غيــر امللتزمــة من الســوق 
وتوقيفها عن العمل واملشاركة 
في املعارض العقارية، وكذلك 
توقيف الشركات التي تقدم 
عــروض خياليــة للعوائــد 
الســنوية للعقــار والتي ال 
متت للواقــع بصلة، مطالبًا 
الــوزارة بضــرورة متابعة 
هذه الشــركات فــي مقراتها 

وفي أكثر من مناسبة، بل انها 
كانت من الشــركات الرائدة 
التي خصصــت موقعًا دائمًا 
ملكاتب احملاماة واالستشارات 
القانونية في كافة معارضها، 
وها هي جتدد انضمامها الى 
قائمــة املشــاركن فــي هذه 
الــدورة مــن املعــرض بـ 3 
مكاتب استشــارات قانونية 
جاءت من الكويت واالمارات 
وتركيــا لتقدم االستشــارة 
املجانية املناسبة لكل مستثمر 
يرغب في شــراء أو متلـــــك 

واالفراد والشركات يوجهون 
أنظارهم واستثماراتهم نحو 
القطــاع العقــاري باعتباره 
استثماراً مســتقبليًا آمنًا ال 
يتأثر باالحداث اال في أضيق 

احلدود.
وشــدد علــى ضــرورة 
ان يقــوم العميــل بالبحــث 
والتمحيص واستشارة أهل 
اخلبــرة واالختصــاص قبل 
شــراء العقــار، وهــو االمر 
الــذي أكدت عليــه مجموعة 
توب اكســبو أكثــر من مرة 

العقارية جتــاوز عددها 60 
شركة جاءت لتعرض ما لديها 
من منتجات عقارية تتنوع ما 
بن االراضي والڤلل والشقق 
وصكــوك االنتفاع من خالل 
250 مشــروعا فــي 15 دولة 
خليجية وعربية وأوروبية.

وبن ان التغيرات الكبيرة 
التي شهدتها أسواق العقار، 
والتــي أثبتــت مــن خاللها 
أن العقــار كان وال يزال هو 
أفضل وآمن استثمار، جعلت 
العديــد مــن املســتثمرين 

للعقار يشــكل أحــد الدعائم 
االساســية لعجلة االقتصاد 
الكويتي، خاصة أن نشــاط 
املعارض العقارية يشكل رافداً 
من روافد االقتصاد ملا ميثله 
العقــار بحد ذاتــه من مكانة 
كبيرة لدى املواطن الكويتي 

بشكل خاص.
الــدورة  ان  واضــاف 
احلاليــة للمعــرض والتــي 
تعتبر التاسعة على التوالي 
اســتقطبت مجموعة كبيرة 
ومتنوعــة مــن الشــركات 

العنزي مطلعا على احد النماذج العقارية املشاركة في املعرض

لقطة جماعية داخل جناح شركة عز كوت

العنزي والشيخ مالك الصباح ووليد القدومي في لقطة جماعية داخل جناح شركة اململكة اخلليجية

لقطة داخل جناح شركة تبيان العقارية

جناح شركة أموال الكويت العقاريةجناح شركة السرب للتطوير العقاري

الصباح: القطاع 
العقاري استثمار 

آمن مستقبليًا
ال يتأثر باألحداث

إال في أضيق احلدود 

املعرض يشهد 
عرض منتجات 
عقارية متنوعة

ما بني أراٍض وڤلل 
وشقق وصكوك 

االنتفاع

»توب إكسبو«
لها السبق في 

تخصيص موقع دائم
ملكاتب احملاماة 
في جميع معارضها

جناح وزارة العدل املشارك في املعرض جانب من املعرض »توب إكسبو« حترص على مشاركة مكاتب احملاماة في املعرض



KUWAIT: Kuwait Airways, the
national airline of the State of
Kuwait, has today announced it will
be promoting its five-year transfor-
mation strategy and new livery at
the World Travel Market ( WTM)
2016, being held in London from 7-
9 November.

This will be Kuwait Airways’ sec-
ond time outing at the world’s sec-
ond most influential travel industry

event, which is a perfect platform
for companies connected to the
travel industry to represent their
product offering and differentiation
to an international audience.

With innovation and product
development being one of the key
themes of W TM 2016, Kuwait
Airways’ recent announced trans-
formation strategy, new livery
launch, and new fleet additions are

the per fect talking points. The
Kuwait Airways team will, therefore,
be looking to cement ties with
existing and new UK and global
travel operators, as part of their
participation at the event.

Speaking ahead of the event,
Rasha Al-Roumi, Chairperson and
CEO of Kuwait Airways, said: “World
Travel Market is a proven platform
from which to generate new busi-
ness partnerships and to have our
message heard by a truly interna-
tional audience. We are confident
that our representatives and stand
will both be instrumental in deliver-
ing on these goals.”

“Kuwait Airways’ five-year trans-
formation plan got underway, in
2016, with the launch of our new
livery and branding and this trans-
formation was added to further,
this month [November], with the
announcement of our new sched-
ule. This means passengers can
look forward to more direct flights,

more convenient flight timings, as
well as increased frequencies along
key routes.” “London, of course, is
Kuwait Airways’ most popular inter-
national destination - now flying
daily - and will be the first route to
make use of our new Boeing 777-
300ER fleet,” Roumi concluded.

World Travel Market 2016 will be
held at the ExCeL exhibitions and
international convention center, in
the UK capital, situated between
London City Airport and Canary
Wharf. The three-day event is the
largest English-speaking travel
trade event in the world and only
second in size to ITB Berlin.

Over the three-day event, from
7-9 November, WTM 2016 will host
around 5,000 exhibitors and wel-
come over 50,000 participants and
visitors from over 182 countries.
According to the organizers, WTM
2016 will facilitate approximately
GBP2.5 billion (KD 947.3 million)
worth of industry deals.
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KUWAIT: Real estate price in Kuwait have remarkably
plummeted due to the continuing dip in international
oi l  prices,  a  commerce off ic ial  said yesterday.
Speak ing to repor ters while opening Kuwait
International Real Estate Fair held on November 7-12,

Assistant Undersecretary of the Ministry of Commerce
and Industry for Commercial Control and Consumer
Protection Abdullah Al-Enezi said the fall in property
prices is a good opportunity for purchasing.

He believed that Britain’s exit from the European

Union (EU) has led to a drop in real estate prices. He
added that his ministry has set up integrated govern-
mental  centers  at  fa irs,  consist ing of  Kuwait
Municipality and the ministries of commerce and jus-
tice, with a view to looking into all questions and

matters  bearing on violat ions.  The Kuwait
International Real Estate Fair attracted 60 internation-
al real estate, investment and financial firms which
are expected to offer around 250 property projects in
15 countries. — KUNA

Real estate prices fall over low oil rate: Official

KUWAIT: Assistant Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry for Commercial Control and
Consumer Protection Abdullah Al-Enezi inaugurates the exhibition. — Photos by Yasser Al-Zayyat

By Nawara Fattahova

KUWAIT: The Boulevard Park in Salmiya is
unique, as it is a real estate, commercial, touristic
and entertainment project consisting of 90 per-
cent green space, and provides a great shopping
and dining experience too. Parking is not a prob-
lem, with its huge parking lot. Minister of
Electricity and Water Ahmad Al-Jassar said
Boulevard is a new addition for the residents of
Kuwait. “This project is a result of cooperation
between the public and private sectors to devel-
op Kuwait,” he said during the park’s launch cere-
mony yesterday.

The government is encouraging the private
sector to participate in executing investment
projects that will boost the national economy
and the community. “The government has pro-
vided facilities for companies by eliminating
obstacles to support them and attract new
investments. This also created a suitable environ-

ment for investing according to international cri-
teria, which strengthens the role of the private
sector in improving the national economy,” said
Jassar, who is also the acting minister of awqaf
and minister of public works.

The Boulevard is a model of future parks. “The
Public Authority for Agricultural Affairs and Fish
Resources worked for many years to realize this
park. More parks will be built in the future as part
of the ‘greenification’ plan to add environmental
value, in addition to providing entertainment
and touristic facilities,” he pointed out.

This project was designed according to inter-
national quality standards on a 20-year invest-
ment system. “Boulevard is considered a green
oasis in the middle of the crowded city, and it
decreases pollution and improves the climate. It
also includes commercial, service and environ-
mental activities, which will attract young people
to spend their free time here,” concluded Jasser.  

Adwan Al-Adwani, Chairman of the Al-Salmiya

Group Company for Enterprise Development,
noted that Boulevard provides activities for all
age categories. “We didn’t forget the disabled as
well, and equipped the park with suitable facili-
ties for them. Due to the wide green spaces, the
park presents an ideal environment for walking
and jogging in the midst of beautiful views of
trees, two lakes, a river and fields for cricket, foot-
ball, basketball and tennis,” he stated.

“The Boulevard also includes a shopping mall
with many international brands and various
cafes. Furthermore, there are more restaurants
outside the mall and games for kids, both indoor
and outdoor. Visitors can enter the park from sev-
en gates, and we have provided 2,000 parking
spaces for their vehicles,” said Adwani. “As part of
our social responsibility, we have a ‘Lobby’ proj-
ect that provides stores of suitable space at nom-
inal rents to encourage small enterprises of
young Kuwaitis and help them launch their proj-
ects,” he added. 

KUWAIT: Minister of Electricity and Water Ahmad Al-Jassar officially opens the Boulevard Park. — Photos by Joseph Shagra

Boulevard Park new addition for

residents of Kuwait: Minister
‘Project result of cooperation between public and private sectors’

KUWAIT: Zain Group, a leading mobile
telecom innovator in eight markets
across the Middle East and Africa,
announces winning the Best Finance
Team of the Year award for 2016 at the
annual MENA CFO Excellence Awards
held in Dubai on Monday 7 November,
2016. The event is organized by the
international business facilitation
experts Naseba Group and the honor is
bestowed on a finance team who played
an instrumental role in contributing to
the success of their organization. 

In presenting the award, the Naseba
judging panel stated that the Zain
finance team, “Demonstrated a transpar-
ent and proactive approach to balancing
time between managing a large amount
of data and information requirements
with business analysis, as well as deliver-
ing timely financial information and pro-
posing innovative solutions to overcome
existing challenges, bolstering the com-
pany’s transformation strategy to
become a digital lifestyle operator.” 

The role of finance at Zain Group is
constantly evolving and the team is
comprised of professionals who possess
a transformational outlook and display
an enthusiasm and curiosity to push
boundaries and challenge conventions,
delivering phenomenal results.  Zain
Group’s finance team has excelled at all
the activities it undertakes, with the
department’s prime focus having
remained satisfying customer needs
through helping all stakeholders within
the organization to achieve strategic
goals, while managing risk and main-
taining oversight regarding compliance
requirements. 

Appreciative of Naseba’s acknowl-
edgment, Zain Group Chief Financial
Officer, Ossama Matta said, “This is a
highly skilled area of activity and we
have some of the best talent working
with us, which is a significant competi-
tive advantage in ensuring the future
prosperity and sustainability of the com-
pany. Utilizing and leveraging cloud-
based innovative solutions across key
finance and accounting processes, the
Group finance team is playing a vital role
across all facets of the organization in
driving the implementation of the
Group’s growth strategy and transforma-
tion to a digital lifestyle operator. 

Matta added, “We have made “driving
efficiency and cost optimization” one of
our key strategic pillars and over the
past 12 months these efforts are paying
off as reflected in our year-to-date finan-
cial results, outperforming our peers
across the region. The finance team is
constantly innovating and adding strate-
gic value to the organization by turning
data and information into insightful
analysis, which assists colleagues across
Zain Group and its eight country opera-
tions in planning, strategy and decision-
making.”

Over the past year, the Zain Group

finance team has passionately undertak-
en a range of responsibilities that the
judges at Naseba identified as requiring
significant skill, and these included the
team having implemented and fully
leveraging the latest cloud-based solu-
tions (thus reducing the cost and time
needed to deploy new finance tools)
across key finance and accounting
processes to support the performance
agenda of all eight mobile operations.
The finance team improved the control
and visibility of data while being given
the opportunity to focus energy on
enhancing business intelligence, devel-
oping more accurate forecasts, and
tightening internal controls to assure
accurate financial reporting and proper
compliance.  The team has also delivered
specialist tax services in response to the
changing dynamics of taxes in the
region, and has undergone intensive
upskilling to cope with the many new
tax regime changes. 

Zain Group’s strategy to improve effi-
ciencies has seen the finance team exe-
cute on a number of transactions in the
last 12 months, securing or renewing
credit facilities on more favorable terms
across the Group to fund 4G network
upgrades and expansion across Zain’s
operations, reflecting the continuous
nature of the treasury team seeking
more competitive arrangements. In
addition the team has managed to
cope with fluctuating currency impacts
and cash-flow challenges in several key
markets.

Of note is the Group Finance Team’s
Investor Relations arm which has over
the years been recognized for aptly
managing shareholder and investor
expectations, providing transparent,
prompt and detailed reporting to all
stakeholders and regulatory authorities
in l ine with Corporate Governance
guidelines. 

Matta concluded by saying, “I can
proudly say that Zain is at the forefront
of strategic transformation in Finance in
the Telecom industry and beyond in the
region. The team is evolving to become
even more proficient, allowing the for-
mation of more strategic partnerships
within the broader organization.” 

Ossama Matta

Zain Group awarded 2016

Finance Team of the Year

Kuwait Airways to highlight transformation

strategy, new livery at World Travel Market





األسهم األوروبية ترتفع
ميالنو (رويترز): ارتفعت األسهم األوروبية في التعامالت المبكرة بفضل ارتفاع أسهم البنوك 
مع اكتساب حملة المرشحة الديموقراطية للرئاسة األميركية هيالري كلينتون زخما جديدا 
لــن تــواجــه اتهامات جــديــدة بشأن استخدامها خــادمــا خاصا للبريد  أنــبــاء أنها  أفـــادت  بعدما 
اإللــكــتــرونــي. وارتــفــع مؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروبــيــة واحـــدا فــي المئة. وفــي األسبوع 
الماضي سجل المؤشر أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير بسبب الضبابية المتزايدة التي 

تكتنف نتيجة االنتخابات األميركية. 14
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افتتح معرض الكويت الدولي من تنظيم شركة «توب إكسبو»

العنزي:  إحالة 5 شركات عقارية للنيابة بتهمة غسيل األموال

كتب باسم رشاد 

اكـــــد الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــفــنــيــة 
الـــتـــجـــارة  فـــــي وزارة  الــــتــــجــــارة  وتـــنـــمـــيـــة 
والصناعة عبد الله العنزي  انه تمت  إحالة 
5 شــركــات عــقــاريــة إلـــى الــنــيــابــة إلـــى إدارة 
غسيل األمـــوال، الفتا الــى أن الـــوزارة تقوم 
حــالــيــا بــفــحــص مــلــفــات عـــدد مــن الــشــركــات 

قبل تحويلها الى الجهات الرقابية .
وقــال العنزي في تصريحات للصحافيين 
عــقــب افــتــتــاحــه مـــعـــرض الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
للعقار أمس من تنظيم شركة توب إكسبو 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان الشركات 
تــقــوم بعرض  الــعــارضــة للمشاريع حــالــيــا 
الــوزارة ومصدقة  المستندات مسبقا على 
مـــن قــبــل الـــســـفـــارات والــخــارجــيــة وســفــارة 
الكويت والتأكد منها قبل المشاركة في أي 
معرض، مشيرا إلى أن «التجارة» وضعت 
فـــي كـــل مــعــرض مـــركـــزا مــتــكــامــال حكوميا 
الــعــدل  الــتــجــارة ووزارة  يــتــكــون مــن وزارة 

والبلدية لحماية السوق من أي تالعب
الــقــضــاء  وزاد أن «الــــتــــجــــارة» اســتــطــاعــت 

الــشــركــات المتالعبة  وبنسبة كبيرة على 
والــــغــــش الـــمـــوجـــود فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري 
. مــــشــــددا عـــلـــى انــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــركــات 
الــتــي تــوجــد عــلــيــهــا أي شــبــهــة نــقــوم فـــورا 
إلــى جهة االخــتــصــاص التخاذ  بتحويلها 
تـــراه مناسبا، وهــنــاك بعض الشركات  مــا 
احيلت بالفعل إلى النيابة والبعض االخر 
يـــدرس لــديــنــا مــن جميع الــجــوانــب إلـــى أن 

تصل إلى النيابة والغلق».
وقال ان الشركات التي احيلت للنيابة إلى 
إدارة غسيل األمـــوال جــار التحقيق معهم، 
ناصحا في الوقت نفسه  ابتعاد الشركات 
عن أي شبهة أو الــدخــول في أي مخالفات 
قانونية حتى ال يتعرضون للمساءلة، كما 
نصح أيضا المواطنين بضرورة التأكد من 
المشاريع والذهاب إلى الدولة التي يرغب 
الــشــراء فيها الن بــعــض الــــدول تــوجــد بها 

رسوم على العقارات وهو ال يعلم.
مــــن جـــانـــب آخـــــر أكـــــد الـــعـــنـــزي ان الـــســـوق 
الـــعـــقـــاري تـــأثـــر بــشــكــل واضــــــح بــــاالحــــداث 
السياسية فــي المنطقة، وان يشهد حالة 

من الهبوط.

ورحــــب الــعــنــزي عــقــب افــتــتــاحــه الــمــعــرض 
المقام حاليا على أرض المعارض الدولية 
فــــي مـــشـــرف خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن 7 إلـــــى 12 
نــوفــمــبــر، مــعــتــبــرا أن الــمــعــارض الــعــقــاريــة 
بمثابة نــافــذة تسويقية وترويجية مهمة 
لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين 
الــبــاحــثــيــن عــن منتجات عــقــاريــة متنوعة، 
حــــيــــث تــــطــــرح هـــــــذه الـــــمـــــعـــــارض مــخــتــلــف 
أنواع العقارات ما بين فلل وشقق وأراض 
ومــنــتــجــات عــقــاريــة أخـــــرى، تــســتــقــطــب من 
خـــاللـــهـــا شـــــرائـــــح الــــراغــــبــــيــــن فـــــي الــتــمــلــك 
الــعــقــاري داخـــل وخــــارج الــكــويــت، ال سيما 
وأن هذا المعرض يقام بمشاركة 60 شركة 
عـــقـــاريـــة تـــعـــرض اكـــثـــر مــــن 250 مــشــروعــا 
بـــــحـــــوالـــــي 15 دولـــــــــة خـــلـــيـــجـــيـــة وعـــربـــيـــة 

وعالمية. 
إقــامــة أكثر مــن 20  وأكــد ان الكويت تشهد 
معرضا عقاريا كل عام تتنافس من خاللها 
الشركات في طــرح مشاريع عقارية كبيرة 
ـــــــــدوالرات، كما  تـــفـــوق قــيــمــتــهــا مـــلـــيـــارات ال
تــســهــم فـــي اســتــقــطــاب شــريــحــة كــبــيــرة من 
المواطنين الكويتيين الراغبين في التملك، 

حتى ان قيمة االمــوال التي ترصد للشراء من 
هذه المعارض تعادل عشرات الماليين بشكل 

سنوي. 
وتــابــع «بــحــســب الـــدراســـات االقــتــصــاديــة فــإن 
الـــعـــقـــار مــــــازال يــعــتــبــر هـــو أفـــضـــل الــقــطــاعــات 
لالستثمار بالنسبة للكثير من المستثمرين 
فـــــي ظـــــل أجـــــــــواء عــــــدم الـــيـــقـــيـــن الــــتــــي تــحــيــط 
بــاالقــتــصــاد الــعــالــمــي، وتــراجــع أســعــار النفط 
المتواصل منذ أكثر مــن سنتين، ومــا تبعها 
من هبوط في اسعار العقارات بنسب وصلت 
إلــى 20 فــي المئة وأكــثــر فــي بعض الـــدول، ما 
اكــثــر من  الــفــرصــة أصبحت سانحة  يعني أن 
أي وقــت مضى لكل من يرغب في تملك عقار 
في الوقت الراهن في العديد من الدول العربية 

واالوروبية».
وأضـــــاف «عــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــعــتــبــر هــبــوط 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي بــعــد قـــرار 
انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عـــن االتــــحــــاد االوروبــــــي 
فــــرصــــة كــــبــــيــــرة لـــلـــراغـــبـــيـــن فـــــي الـــتـــمـــلـــك فــي 
بــريــطــانــيــا، كــمــا أن هــبــوط الــجــنــيــه الــمــصــري 
الـــحـــالـــي يــمــثــل كـــذلـــك فـــرصـــة أخــــــرى لــلــكــثــيــر 
الــمــواطــنــيــن أو حــتــى المقيمين الراغبين  مــن 
فــي تملك عــقــار فــي مــصــر، نــاهــيــك عــن تــراجــع 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
فــي ظــل تــراجــع أســعــار النفط وتــبــاطــؤ النمو 

االقتصادي في العديد من دول المنطقة».
وأكــــد انـــه وبــشــكــل عـــام فـــإن الــمــســتــثــمــر يجب 
أن يــكــون عــلــى حـــذر قــبــل اتــخــاذ قــــرار التملك 
أو االســـتـــثـــمـــار فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري فـــي اي 
بــلــد، حــيــث يــجــب عــلــيــه أن يــتــعــرف أوًال على 
البلد المستهدف ومستوى  وضع السوق في 
الــتــي يتمتع بها  الــخــدمــات والبنية التحتية 
مــقــابــل االســـتـــثـــمـــار، وان يــتــعــرف كـــذلـــك على 
وضع الشركات المطورة والمنفذة للمشاريع 
الــعــقــاريــة فــي تــلــك الــــدول ومـــدى مصداقيتها 
حتى ال يقع فريسة لبعض ضعاف النفوس 

من هذه الشركات.
وزاد العنزي  أن «التجارة» ومن خالل جهازها 
الــعــقــار، تقوم بعملها  الــرقــابــي الكبير وإدارة 
عــلــى أكــمــل وجـــه فــي الــرقــابــة عــلــى الــمــعــارض 
الــعــقــاريــة والــتــأكــد مــن األوراق والــمــســتــنــدات 
المتعلقة بجميع الشركات العقارية المشاركة 
في المعارض، حيث تصر الوزارة على االطالع 
عــلــى جــمــيــع ســـنـــدات الــمــلــكــيــة والــتــراخــيــص 
ومـــــســـــتـــــنـــــدات الــــبــــلــــديــــة الـــــخـــــاصـــــة بــجــمــيــع 
الــتــي تطرحها الشركات  المشاريع العقارية 
المشاركة في المعارض، وذلك لضمان سالمة 
المشاريع المطروحة من جهة، والحفاظ على 
أمــوال المواطنين والمقيمين من الضياع من 

الجهة االخرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
تـــــــوب اكــــســــبــــو الــــشــــيــــخ مــــالــــك الــــصــــبــــاح انــــه 
نــفــتــتــح دورة جــــديــــدة مــن  يـــســـعـــدنـــا ونــــحــــن 
دورات المعرض المميز على االطالق معرض 
الــكــويــت الـــدولـــي لــلــعــقــار «الــتــجــمــع الــعــقــاري 
الرائد والمميز في الكويت» ومشاركة النجاح 

فــي هــذه الــتــظــاهــرة الــتــي تشكل أحــد الدعائم 
االساسية لعجلة االقتصاد الكويتي، خاصة 
 
ً
وأن نــشــاط الــمــعــارض الــعــقــاريــة يشكل رافـــدا
مــن روافــــد االقــتــصــاد لــمــا يمثله الــعــقــار بحد 
لــدى المواطن الكويتي  ذاتــه من مكانة كبيرة 

بشكل خاص».
وأكد ان الدورة الحالية للمعرض والتي تعتبر 
الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي والــتــي يــتــم تنظيمها 
بارض المعارض بمشرف استقطبت مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية تجاوز 
عـــددهـــا 60 شــركــة جــــاءت لــتــعــرض مـــا لديها 
من منتجات عقارية تتنوع ما بين االراضــي 
والــفــلــل والــشــقــق وصــكــوك االنــتــفــاع فــي أكثر 
من خالل أكثر من 250 مشروعا في 15 دولة  

خليجية وعربية وأوروبية.
واشــــــــار إلـــــى أن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
شــهــدتــهــا أســـــواق الـــعـــقـــار، والـــتـــي أثــبــتــت من 
خــاللــهــا أن الــعــقــار كــــان ومــــا زال هـــو أفــضــل 
الــعــديــد مـــن المستثمرين  اســتــثــمــار، جــعــلــت 
واالفـــــــــــراد والــــشــــركــــات يــــوجــــهــــون أنـــظـــارهـــم 
واســــتــــثــــمــــاراتــــهــــم نــــحــــو الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري 
 ال يتأثر 

ً
 آمنا

ً
 مستقبليا

ً
باعتباره استثمارا

باالحداث إال في أضيق الحدود.
وشــــدد مــالــك عــلــى ضـــــرورة ان يــقــوم العميل 
بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة 
واالخــتــصــاص قــبــل شـــراء الــعــقــار، وهـــو االمــر 
أكــدت عليه مجموعة تــوب اكسبو أكثر  الــذي 
مـــن مــــرة وفــــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، بـــل وأنــهــا 
كــانــت مـــن الــشــركــات الـــرائـــدة الــتــي خصصت 
 لمكاتب المحاماة واالستشارات 

ً
 دائما

ً
موقعا

الــقــانــونــيــة فـــي جــمــيــع مـــعـــارضـــهـــا، وهــــا هي 
تــجــدد االنــضــمــام إلـــى قــائــمــة الــمــشــاركــيــن في 
هذه الدورة من المعرض 3 مكاتب استشارات 
قانونية جاءت من الكويت واالمــارات وتركيا 
لــتــقــدم االســتــشــارة الــمــجــانــيــة الــمــنــاســبــة لكل 
مستثمر يرغب في شراء أو تملك عقار محلي 

أو تركي أو دولي. 
وتــابــع «نــبــارك ونثمن مــوقــف وزارة التجارة 

فــي مــحــاوالتــهــا الــرامــيــة الــى اخـــراج الشركات 
غير الملتزمة من السوق وتوقيفها عن العمل 
والــمــشــاركــة فـــي الــمــعــارض الــعــقــاريــة وكــذلــك 
توقيف الشركات التي تقدم عروضا خيالية 
للعوائد السنوية للعقار والتي ال تمت للواقع 
بصلة، ونطالب الوزارة بضرورة متابعة هذه 
الــشــركــات فــي مــقــراتــهــا ولــيــس فــي الــمــعــارض 
فقط فحماية المستهلك يجب ان تكون على 
الــــــوزارة والــشــركــات المنظمة  رأس اولـــويـــات 
للمعارض والحرص على ان تكون المشاركات 
للشركات الثقة والتي تقدم منتجات عقارية 

حقيقية ومنطقية العوائد».
وقال انه يسعدنا في مجموعة «توب اكسبو» 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان نبقى على 
 فــي تنظيم مثل هــذه المعارض 

ً
العهد دائــمــا

 
ً
الــــتــــي تــــوفــــر لـــلـــعـــمـــالء فـــــي الــــكــــويــــت فــــرصــــا
اســتــثــمــاريــة مـــدروســـة فــي مــجــمــوعــة متنوعة 
 باإلمارات، 

ً
 من الكويت ومرورا

ً
ا من الدول بدء

الــبــحــريــن، سلطنة عــمــان، األردن،  الــســعــوديــة، 
مــصــر، بــريــطــانــيــا، أمــيــركــا، ألــمــانــيــا، هــولــنــدا، 
بلغاريا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا 
وتــايــلــنــد وكـــنـــدا وغــيــرهــا مـــن الــــــدول خــاصــة 
 
ً
 رئــيــســا

ً
وأن الــمــنــتــج الـــعـــقـــاري مـــــازال مــطــلــبــا

الــســوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسة  فــي 
 على حد سواء.  

ً
 آمنا

ً
ومالذا

وزاد نــتــمــنــى أن نــكــون قـــد وفــقــنــا فـــي تــقــديــم 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــنــتــجــات والـــبـــدائـــل 
العقارية التي يحتاجها المستثمر والمواطن 
الكويتي والمقيم تحت سقف واحد، وأن نكون 
 عند حسن ظــن عمالئنا كما عودناهم 

ً
دائــمــا
.
ً
دائما

وخـــــتـــــم الــــشــــيــــخ مـــــالـــــك الــــصــــبــــاح تـــصـــريـــحـــه 
بشكر وزيــر التجارة والصناعة على رعايته 
الــمــعــرض، وكــذلــك الــشــكــر مــوصــول للشركات 
الـــراعـــيـــة والـــمـــشـــاركـــة ولــلــصــحــافــة الــمــحــلــيــة 
ولكل من أسهم بانجاح فعاليات هذا الحدث 
الــمــعــارض العقارية  الــعــقــاري الكبير مــعــرض 

في الكويت.    
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«التجارة» تقوم بدور كبير
 في متابعة املعارض 

والشركات املشاركة

مالك الصباح: التغييرات 
التي يشهدها السوق تثبت 

أن العقار هو األفضل 
استثماريًا بني القطاعات

«زين» تفوز بجائزة «أفضل فريق مالي» 
في الشرق األوسط وأفريقيا

مــنــحــت نــاســيــبــا «Naseba» مــجــمــوعــة زيــــن جــائــزة 
«أفـــضـــل فـــريـــق مـــالـــي» فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

وشمال أفريقيا عن العام 2016.
وذكرت مجموعة «زين» في بيان صحافي أن الجائزة 
جـــاءت خـــالل فــعــالــيــات النسخة الــســنــويــة مــن أعــمــال 
مــنــتــدى الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لــلــرؤســاء 
الــمــالــيــيــن الــتــنــفــيــذيــيــن الــمــتــمــيــزيــن، والــــــذي نظمته 

مجموعة ناسيبا «Naseba» في دبي مؤخرا.
وأوضــحــت «زيـــن» التي تملك وتــديــر ثماني شبكات 
اتصاالت متطورة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
أن التتويج الذي جاء من مؤسسة عالمية مرموقة في 
مجاالت تسهيل األعمال، يبرز الدور الكبير الذي قام 
به فريقها المالي في نجاح عملياتها، ويسلط الضوء 
على حجم القدرات التي أظهرها في استيعاب كامل 

ألبعاد المرحلة الحالية وتطوراتها.
وذكـــرت لجنة تحكيم المنتدى فــي حيثيات منحها 
الجائزة « أبــدى الفريق المالي لمجموعة زين نهجا 
شــفــافــا واســتــبــاقــيــا فــي خــلــق حــالــة مــن الـــتـــوازن بين 
إدارة حجم هائل من متطلبات البيانات والمعلومات، 
وبين تحليل األعــمــال، فضال عــن توفير المعلومات 
الـــمـــالـــيـــة فــــي أوقــــاتــــهــــا الـــمـــنـــاســـبـــة واقـــــتـــــراح حــلــول 

ابتكارية من أجل تجاوز التحديات القائمة وتعزيز 
استراتيجية تحّول المجموعة نحو العالم الرقمي».

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة 
ــى فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هـــذا الــتــتــويــج 

ّ
«زيـــــن» أســـامـــة مــت

«الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــمــالــي يتطلب مـــهـــارات عــالــيــة، 
ولـــذلـــك نــحــن نــحــرص عــلــى أن يــضــم فــريــقــنــا الــمــالــي 
عددا من أفضل المواهب، وهو األمر الذي يمثل ميزة 
تنافسية كبيرة ومهمة لنا، في سبيل ضمان االزدهار 

واالستدامة لحجم أعمال المجموعة».
ــى قـــائـــال: «فــمــن خــــالل تــوظــيــف الــحــلــول 

ّ
وأوضـــــح مــت

االبتكارية القائمة على أساس السحابة االلكترونية 
فــي شــتــى عــمــلــيــات الــمــحــاســبــة والــتــمــويــل الــرئــيــســة، 
فــــإن الــفــريــق الــمــالــي لــمــجــمــوعــة «زيــــــن» يـــقـــوم بـــدور 
حيوي ومؤثر، وذلك فيما يتعلق بدفع استراتيجية 
الــنــمــو الــخــاصــة بــالــمــجــمــوعــة، والــتــحــّول إلـــى مشغل 
نمط حياة رقمي». وأضــاف قائال «لقد جعلنا إحدى 
ركــائــزنــا الــرئــيــســة متمثلة فــي تــعــزيــز الــكــفــاءة ورفــع 
مردود التكاليف، وقد أثمرت تلك الجهود عن نتائج 
متميزة، وفقا لما عكسته نتائجنا المالية خالل العام 
الماضي، حيث نجحنا في أن نتفوق في األداء على 

مستوى أسواق المنطقة».
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الأعمال في �صركة �صناعة الكيماويات 
البترولية عبير �صادق معرفي اإن المراأة 
اإجمالي  16 بالمئة من  ت�صكل ن�صبة 
عدد موظفي موؤ�ص�صة البترول الكويتية 

و�صركاتها التابعة.
واأ�صافت معرفي اأن عمل المراأة في 
القطاع النفطي يعطي موؤ�صرا وا�صحا 
ع��ل��ى م���دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى الم�صاركة 
الحقيقية في التنمية ف�صا عن كونه 

دعم لقدرتها.
وبينت معرفي ان دم��ج قطاعي 
)الأوليفينات والعطريات( في قطاع 
واح��د وال��ذي جاء �صمن اإع��ادة هيكلة 
قطاعات ال�صركة دعا اإلى اإن�صاء دائرة 
واحدة لمراقبة وتخطيط اأعمال �صركات 

الم�صاركة.
وا�صافت معرفي اأن محاور مهام 
الدائرة الجديدة تتمثل في مراقبة اأداء 
قطاع الأوليفينات والعطريات ومراقبة 
اأداء �صركات الم�صاركة بالإ�صافة اإلى 
مراقبة ال��ت��زام ال�صركاء بالتفاقيات 

والعقود الموقعة.
واأ���ص��ارت ال��ى ان��ه ونظرا لتوجه 
ال�صركة للتو�صع في مجال الم�صاركات 
وتحول فر�ص ا�صتثمارية اإلي م�صاركات 
فعلية على اأر�ص الواقع كانت الحاجة 
اإلى دمج ق�صمي مراقبة وتخطيط الأعمال 
في الأوليفينات والعطريات في دائرة 

واحدة.
وقالت اإن الدائرة تقوم بمتابعة 
ف��ي مجالي  لم�صاركة  ا كات  داء �صر اأ
الأوليفينات والعطريات، مو�صحة اأن 
من ال�صركات التي تقوم بمتابعتها في 
يكويت«  وليفينات �صركة »اإ مجال الأ
للبتروكيماويات والتي تقوم باإنتاج مواد 

»الإثيلين جايكول والبولي اإيثيلين«.
وا�صافت معرفي ان الدائرة تتابع 
وليفينات  الكويتية لاأ ال�صركة  اي�صا 
والتي تقوم باإنتاج )الإيثيلين جايكول( 
وكذلك �صركة )اأ�ص كيه اأيه – ادفان�ص( 

نتاج م��ادة البروبلين  والتي تقوم باإ
»وه���ي اأح����دث م�����ص��ارك��ات ال�صركة 
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ت  يا لعطر ا ل  بمجا يتعلق  فيما  و
او���ص��ح��ت معرفي ان ال��دائ��رة تقوم 
يتية  لكو ا ك��ة  ل�����ص��ر ا ء  ا د اأ بعة  بمتا
للعطريات والتي تمتلك مئة بالمئة من 
ال�صركة الكويتية لت�صنيع )البرازيلين( 
وتنتج م��ادة )البرازيلين والبنزين( 
ا�صافة الى ال�صركة الكويتية لل�صتايرين 

وتنتج مادة ال�صتايرين.
وح��ول اهم م�صاريع التو�صع في 
ال�صركات التابعة اف��ادت ب��ان هناك 
يثيلين  لا ( م�صنع  ء  ن�صا لإ ع  و م�صر
جايكول( بطاقة اإنتاجية )750( الف 
طن متري �صنويا في ولي��ة تك�صا�ص 
بالوليات المتحدة المريكية م�صيرة 
الى ان الم�صروع يعتبر تو�صع ل�صركة 
اإيكويت للبتروكيماويات من خال �صركة 

»اإم اإي جلوبال«.
وا�صافت ان الم�صروع في مرحلة 
النتهاء من اأعمال درا�صات الجدوى وبدء 

اأعمال الإن�صاءات.

اقتصاد
»البترول«: المرأة تشكل 16 % من إجمالي 

موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة
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أكد أنه يواجه بعض العقبات على أرض الواقع

الشمالي: المشروع الخليجي للشراء 
الموحد يؤدي إلى »زيادة اأسعار«

اأ�صار وكيل وزارة التجارة وال�صناعة 
خالد ال�صمالي اإلى اأن »الم�صروع الخليجي 
�صا�صية ياقي  الأ الموحد لل�صلع  لل�صراء 
���ص  ر اأ على  ت  لعقبا ا و كل  لم�صا ا بع�ص 
ال��واق��ع«، مرجعا ذل��ك ل���«وج��ود بع�ص 
ال�صراء  ن  اأ ل��ى  اإ التي ت�صير  ال��درا���ص��ات 

الجماعي قد يوؤدي اإلى زيادة الأ�صعار«.
واأو���ص��ح ال�����ص��م��ال��ي، ف��ي ت�صريح 
�صحفي اأن »فكرة درا�صة ال�صراء الجماعي 
الطبيعي  ل��دور  ا الموحد قد تتداخل مع 
و���ص��اع  الأ ال��خ��ا���ص، بينما ف��ي  للقطاع 
الطارئة فتبدو فكرة ال�صراء الموحد مهمة 
جدا، لكن ل بد من تمكين القطاع الخا�ص 
للقيام ب��دوره، باعتباره قاطرة التنمية 

القت�صادية لدول الخليج العربي«.
فع  لر �صية  لتو ا تمت  « ن��ه  اأ ك�صف  و
الجماعي  لل�صراء  العامة  مانة  الأ مذكرة 
ال��وزاري��ة  ل��ى اللجنة  اإ الموحد، وت��رك��ه 
اأنه »جرى  لى  اإ الأ�صبوع المقبل«، م�صيرا 
التفاق على رفعه من جدول اأعمال لجنة 

وكاء التجارة«.
المناف�صة لدول  وفيما يخ�ص قانون 
مجل�ص ال��ت��ع��اون، ق��ال ال�����ص��م��ال��ي، اإن 
بالإجماع و�صيرفع  ييده  تاأ »القانون تم 
للوزراء المعنيين بعد اعتماد �صياغته«، 
الخليجي  المناف�صة  ن »قانون  اأ مو�صحا 
ي�صب في تعزيز ال�صوق الم�صتركة تحقيقا 

لتوجه قادة دول مجل�ص التعاون«.

»بيتك«: ا نية لاندماج مع »اأهلي المتحد«
نفى بيت التمويل الكويتي، الُمدرج ببور�صة 
الكويت، اتخاذه اأي قرار بالندماج مع البنك الأهلي 
المتحد، الُمدرج بالبور�صة اأي�صاً. واأو�صح بيتك في بيان 
للبور�صة، اأم�ص، اأنه يقوم بدرا�صة العديد من البدائل 
ال�صتراتيجية الأخرى الهادفة لتعظيم ربحيته وتر�صيخ 

مكانته بين البنوك المحلية والإقليمية.
واأك���د »بيتك« ف��ي البيان، على اأن ال��ق��رارات 

ال�صتراتيجية من هذا النوع تتطلب موافقة الجهات 
الرقابية وخا�صة بنك الكويت المركزي، ومن ثم 
الجمعية العمومية التي ت�صم كافة الم�صاهمين والتي 
ت�صمن لهم حق الطاع والت�صويت على تلك القرارات 
المقترحة والموؤيدة بدرا�صة مهنية ومو�صوعية ُمعدة من 

قبل عدة جهات ا�صت�صارية محلية وعالمية.
واأ���ص��ار البنك ف��ي بيانه، اإل���ى اأن ال��ق��رارات 

ال�صتراتيجية والموافقات الخا�صة بها ل يتم اتخاذها 
اإل بما يتوافق مع م�صلحة م�صاهمي »بيتك«.

وكان »بيتك« قد اأعلن مطلع نوفمبر الجاري، عن 
بياناته المالية للربع الثالث من العام الحالي، محققًا 
اأرباحًا بقيمة 52.22 مليون دينار، مقابل ربح قدره 
43.36 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015، بنمو 

ن�صبته 20.4 بالمئة.

افتتح معرض العقار الدولي الذي تنظمه »توب اكسبو«

»التجارة«: أسعار العقار تراجعت بشكل 
ملحوظ إثر انخفاض »النفط«

»كفيك«: أسواق اأسهم العالمية أقفلت
على انخفاض.. أكتوبر الماضي

محلان ماليان: حركة أسهم »الرعاية الصحية« بطيئة وموسمية

راأى محلان ماليان اأم�ص، اأن حركة اأ�صهم 
�صركات قطاع الرعاية ال�صحية المدرجة في 
بور�صة الكويت »بطيئة ومو�صمية« اإذ يت�صم 
م�صتثمروها ب��الت��زان وع��دم ال��ول��وج ف��ي اأي 

مخاطرات غير مح�صوبة.
وق��ال المحلان في لقاءين منف�صلين مع 
»كونا« اإن روؤو�ص اأموال ال�صركات الأربع المدرجة 
في قطاع الرعاية ال�صحية تبلغ نحو 40 مليون 
دينار توزع ارباحا �صنوية تتراوح ن�صبتها ما بين 

10h 7 بالمئة.
واأ����ص���اف ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�صركة »مينا 
لا�صت�صارات القت�صادية« عدنان الدليمي اأن 
ا�صهم هذا القطاع تنال اهتمام المتعاملين الذين ل 
يرغبون في المخاطرة ما ي�صعها في خانة ال�صهم 

البطيئة وقليلة الدوران.
واو�صح ان حركة المتعاملين على ا�صهم 
هذا القطاع قليلة جدا، مقارنة با�صهم القطاعات 

الخرى م�صيرا الى وجود ملكيات حكومية في 
�صركات القطاع.

من جهته، قال رئي�ص »جمعية المتداولين« 
محمد الطراح اإن اداء ا�صهم �صركات الرعاية 
لي  لما ا ل�صعيد  ا على  ا  جيد يعتبر  ل�صحية  ا
والت�صغيلي اإذ تعمل ان�صطتها في قطاعات واعدة 
منها تقديم الخدمات للم�صت�صفيات وتوريد 
الدوية. وا�صاف الطراح ان ا�صهم القطاع حققت 
 16h 14 منذ بداية العام ارتفاعا يتراوح ما بين
في المئة على الرغم من اأنها ت�صنف �صمن الأ�صهم 
الخاملة. وتوقع اأن ت�صهد بور�صة الكويت ادراج 
المزيد من هذا النوع من ال�صركات خال العام 
المقبل، تزامنا مع زيادة النفاق الحكومي على 

م�صروعات البنى التحتية ل�صيما الم�صت�صفيات.
ومدرج في بور�صة الكويت اأربع �صركات 
في هذا المجال باإجمالي راأ�صمال يبلغ نحو 40 
مليون دينار، وهي »�صفوان للتجارة والمقاولت 

والرعاية ال�صحية« و«الموا�صاة للرعاية ال�صحية« 
و«التقدم التكنولوجي للرعاية ال�صحية« و«ياكو 
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وتكمن اغرا�ص هذه ال�صركات في التجار 
بكل الدوات والجهزة واللوازم الطبية والدوية 
تها  ما م�صتلز و لطبيعية  ا ت  ا لم�صتح�صر ا و
والمقاولت الخا�صة بالم�صت�صفيات وتقديم 
الخدمات الطبية المنزلية وللموؤ�ص�صات الحكومية.
وعلى �صعيد جل�صة اأم�ص كان التفاوت هو 
ال�صمة الأبرز لمجريات الحركة و�صط �صغوط 
بيعية على ا�صهم البنوك واداء لفت على ا�صهم 
بع�ص ال�صركات القيادية ل�صيما �صهم )زين( الذي 
مازال يحظى باهتمام المتعاملين في حين كان 
لعمليات جني الرباح عامة موؤثرة في م�صار الداء 
العام اإذ نالت هذه الوتيرة ال�صهم التي �صهدت 

ارتفاعات �صابقة.
و���ص��ه��دت ا���ص��ه��م مجموعة »ال��م��دي��ن��ة« 

ت��داولت جيدة في حين حظيت ا�صهم �صركات 
)ي��اك��و( و«م�����ص��اك��ن« و«دان�����ة« و«ا���ص��ك��ان« 

و«البيت«ارتفاعات.
كما �صهدت مجريات حركة الداء العام خال 
 ácô°T 34 �صاعات الجل�صة ن�صاطا على نحو 
40 �صركة �صهدت  �صهدت ارتفاعا على عك�ص 
المتاجرة  انخفا�صات من ا�صل 120 �صركة تمت 
 z15 بها. وا�صتحوذت مكونات موؤ�صر ا�صهم »كويت
 9Q9 على 14 .21 مليون �صهم بقيمة نقدية فاقت
مليون دينار عبر 574 �صفقة نقدية ليخرج الموؤ�صر 
من تعامات الجل�صة عند م�صتوى 7 .841 نقطة.
واغلق الموؤ�صر ال�صعري للبور�صة مرتفعا 
بنحو 06 .4 نقطة ليبلغ م�صتوى 24 .5443 نقطة 
وليحقق قيمة نقدية بلغت 3 .18 مليون دينار 
من خال 3 .165 مليون �صهم تمت عبر 3808 

�صفقات نقدية.

قال وكيل وزارة التجارة وال�صناعة الم�صاعد لل�صوؤون الفنية وتنمية 
التجارة عبداه العنزي اأم�ص، اإن اأ�صعار العقار في الباد تراجعت ب�صكل 

ملحوظ اإثر انخفا�ص اأ�صعار النفط.
واأ�صاف العنزي لل�صحافيين خال افتتاح معر�ص العقار الدولي 
الذي تنظمه مجموعة »توب اك�صبو« لتنظيم المعار�ص والموؤتمرات في 
الفترة من 7 اإلى 12 من ال�صهر الجاري اأن هبوط اأ�صعار العقار يعتبر 

حاليا فر�صة لل�صراء.
وذكر اأن خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي اأدى اإلى تراجع اأ�صعار 

العقارات ما يجعلها فر�صة مواتية لل�صراء حاليا.
واأو�صح اأن وزارة التجارة وال�صناعة و�صعت مركزا حكوميا متكاما 
في كل معر�ص ي�صم بلدية الكويت ووزارة التجارة بالإ�صافة اإلى وزارة 

العدل للنظر في الم�صائل المتعلقة بالمخالفات.
واأكد اإحالة ال�صركات العقارية المخالفة اإلى جهات الخت�صا�ص 
لتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ب�صاأنها، معربا عن اأمله في اأن 
تعمل جميع ال�صركات العقارية بال�صكل ال�صحيح وعدم التجاوز 

في عملية العوائد.
وعن ال�صراء في الخارج ن�صح المواطن بال�صفر الى الدولة 
التي يرغب بال�صراء فيها والتاأكد من �صامة الموقع ومن الر�صوم 

المفرو�صة عليه.
وت�صارك في فعاليات المعر�ص 60 �صركة عقارية وا�صتثمارية 
 ádhO 15 ومالية تطرح نحو 250 م�صروعا عقاريا موزعة على نحو

حول العالم.

قالت ال�صركة الكويتية للتمويل وال�صتثمار )كفيك( 
اإن اأ�ص��واق الأ�صه��م العالمي��ة اأقفل��ت عل��ى انخفا�ص في 
نهاية اكتوبر الما�صي، اذ انخف���ص موؤ�صر »ام.ا�ص.�صي.

اي« العالمي بن�صبة 2 بالمئة. واأ�صافت »كفيك« في تقرير 
اقت�صادي متخ�ص���ص اأم�ص اأن موؤ�ص��ر )ام.ا�ص.�صي.اي( 
لاأ�صهم الخليجي��ة انهى تعامات اكتوب��ر الما�صي على 

ارتفاع بلغت ن�صبته 8 .2 في المئة.
وذك��رت ان موؤ�صر بور�ص��ة ال�صوق ال�صع��ودي كان 
الأعل��ى اأداء بين الموؤ�ص��رات الإقليمية يلي��ه موؤ�صر �صوق 

الكويت ثم موؤ�صر �صوق البحرين.
واأو�صحت ان موؤ�صر ال�صوق ال�صعودي ارتفع بن�صبة 
 17Q5 بقيمة  �صندات  ال�صعودية  اإ�صدار  بعد  المئة  في   6Q9

مليار دولر م�صيرة الى ارتف��اع الموؤ�صر الوزني لبور�صة 
الكويت بن�صبة 0Q6 في المئة. وبين��ت »كفيك« اأن موؤ�صر 
بور�ص��ة قطر تراجع بن�صب��ة 5 .2 في المئ��ة فيما تراجع 
 4Q1h 3Q9 موؤ�صرا �صوقي اأبوظبي ودب��ي الماليين بواقع

في المئة على التوالي.
واأف��ادت ان اأ�صع��ار النفط اأقفل��ت في نهاي��ة اأكتوبر 
الما�صي في المنطقة ال�صلبية عن��د م�صتوى 7 .44 دولر 
للبرميل مع تزايد العقبات ب�صاأن اتفاق عالمي يحد الإنتاج.

وقالت ان موؤ�صر )بي.اند.ا�ص 500( لل�صوق الميركي 
انهى اكتوب��ر الما�صي على انخفا�ص بلغ��ت ن�صبته 9 .1 
في المئة في حين ارتفع موؤ�صر �صنغهاي ال�صيني بن�صبة 

المئة. في   3.  2

❞ ا بد من تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية ااقتصادية لـ »الخليج«

المشتركة الـــســـوق  تــعــزيــز  فـــي  يــصــب  الــخــلــيــجــي  الــمــنــافــســة  قـــانـــون   ❞

ااخــــتــــصــــاص  ـــــــى جـــــهـــــات  إل الــــمــــخــــالــــفــــة  ـــــشـــــركـــــات  ال إحــــــالــــــة   ❞
لـــــلـــــشـــــراء فـــــــرصـــــــة  حـــــالـــــيـــــا  ــــر  ــــب ــــت ــــع ي اأســـــــــعـــــــــار  هـــــــبـــــــوط   ❞

❞ 40 مليون دينار رؤوس أموال الـ 4 شركات المدرجة في القطاع   ❞ تفاوت وضغوط بيعية على أسهم البنوك خال جلسة البورصة

أكدا أن مستثمريها يتسمان بااتزان وعدم الولوج في أي مخاطرات

اأعلنت �صركة المجموعة البترولية الم�صتقلة )البترولية( عن تحقيقها اأرباحا 
�صافية بقيمة 96 .3 مايين دينار، بربحية لل�صهم الواحد بلغت 4 .27 فل�صا للت�صعة 
ا�صهر المنتهية في 30 �صبتمبر 2016 مقارنة باأرباح بلغت 59 .1 مليون دينار، بربحية 

لل�صهم الواحد بلغت 11 فل�صا للفترة ذاتها من عام 2015.
وقالت ال�صركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني ل�صركة بور�صة الكويت 
 82. 8 اأم�ص اإن اإجمالي حقوق الم�صاهمين في الت�صعة ا�صهر للعام الحالي بلغت 
مليون دينار، مقارنة بحقوق م�صاهمين بلغت 3 .77 مليون دينار للفترة ذاتها من 

العام الما�صي.
 178. 2 261 مليون دينار والمطلوبات بلغت  واأ�صاف اأن الموجودات بلغت 
مليون دينار في الت�صعة ا�صهر لعام 2016 مقارنة بمطلوبات بلغت 2 .185 مليون 

دينار في فترة الت�صعة ا�صهر المنتيهة في �صبتمبر 2015.
يذكر اأن »البترولية« تاأ�ص�صت عام 1976 واأدرجت بال�صوق الر�صمي عام 1995 
2 .15 مليون دينار، ومن اغرا�صها المتاجرة بالنفط الخام  براأ�صمال مدفوع بلغ 
والمنتجات البترولية وال�صتثمارات ال�صتراتيجية والم�صاريع الم�صتركة في مجالت 
تخزين البترول وخدمات التفريغ والتوزيع واأن�صطة اأخرى متعلقة ب�صناعة البترول 

والخدمات ال�صت�صارية في مجال البترول والبتروكيماويات.

»البترولية« تحقق 3.96 مايين 
دينار أرباحًا.. في 9 أشهر



كتب حسين كمال

كــــــشــــــف الـــــــوكـــــــيـــــــل املـــــســـــاعـــــد 
للشؤون الفنية وتنمية التجارة، 
والــصــنــاعــة،  الــتــجــارة  فـــي وزارة 
ــنـــزي، عـــن إحـــالـــة 5  ــعـ عــبــدالــلــه الـ
ــقــــاريــــة إلــــــى الـــنـــيـــابـــة  ــــات عــ ــركـ ــ شـ
أن  مبينًا  األمــــوال،  غسيل  وإدارة 
»الـــتـــجـــارة« اســتــطــاعــت الــقــضــاء 
وبــنــســبــة كــبــيــرة عــلــى الــشــركــات 
ــغـــش املــــوجــــود في  املــتــاعــبــة والـ

السوق العقاري.
تصريحات  فــي  العنزي  ولفت 
ــيـــن، عــــقــــب افـــتـــتـــاحـــه  ــافـ ــلـــصـــحـ لـ
مــعــرض الــكــويــت الــدولــي للعقار 
ــذي تــنــظــمــه مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــس، الـ ــ أمـ
»تــوب إكسبو« لتنظيم املعارض 
ــــى أن الـــشـــركـــات  واملــــؤتــــمــــرات، إلـ
تقوم  حاليًا  للمشاريع  العارضة 
بـــعـــرض املـــســـنـــدات مــســبــقــًا على 
الـــــــوزارة، وهـــي مــصــدقــة مـــن قبل 
الــســفــارات والــخــارجــيــة وســفــارة 
ــنـــهـــا قــبــل  ــــد مـ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــــت، والـ ــــويـ ــكـ ــ الـ

املشاركة في أي معرض.
ــارة«  ــ ــــجـ ــتـ ــ »الـ أن  ـــى  ــ ــ إل وأشــــــــــار 
وضـــعـــت فـــي كـــل مـــعـــرض مــركــزًا 
 حــكــومــيــًا، يــتــكــون منها 

ً
مــتــكــامــا

ــديـــة  ــلـ ــبـ والـ الـــــعـــــدل  وزارة  ومـــــــن 
لحماية السوق من أي تاعب.

للشركات  بالنسبة  أنـــه  وذكـــر 
ــتـــي يـــوجـــد عــلــيــهــا أي شــبــهــة،  الـ
تقوم الوزارة فورًا بتحويلها إلى 
جهة االختصاص التخاذ ما تراه 
مناسبًا، منوهًا بأن هناك بعض 
الـــشـــركـــات أحـــيـــلـــت بــالــفــعــل إلـــى 
ــر يــدرس  الــنــيــابــة، والــبــعــض اآلخـ
ملفها من جميع الجوانب إلى أن 

تصل إلى النيابة والغلق.
وبـــــــــن الـــــعـــــنـــــزي أنـــــــــه يــــجــــري 

ــع الــــشــــركــــات الـــتـــي  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
غسيل  وإدارة  لــلــنــيــابــة  أحــيــلــت 
ــًا بـــاالبـــتـــعـــاد  األمــــــــــــــوال، نــــاصــــحــ
فــي  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ أو  أي شـــبـــهـــة  عــــن 
لــعــدم  قـــانـــونـــيـــة،  ــفـــات  ــالـ مـــخـ أي 
لــة، كــمــا نصح  الــتــعــرض لــلــمــســاء
املـــواطـــنـــن بـــضـــرورة الــتــأكــد من 
املــشــاريــع، والـــذهـــاب إلـــى الــدولــة 
الـــتـــي يـــرغـــب الـــشـــراء فــيــهــا، »ألن 
ــدول تــوجــد بــهــا رســـوم  ــ بــعــض الـ

على العقارات، وهو ال يعلم«.
ــد الــعــنــزي  ــر، أكــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
أن الــســوق الــعــقــاري تــأثــر بشكل 
واضــح بــاألحــداث السياسية في 
حالة  يشهد  أنــه  معتبرًا  املنطقة، 

من الهبوط.
ورحــب عقب افتتاحه املعرض 
املعارض  املقام حاليًا على أرض 
الـــدولـــيـــة فـــي مـــشـــرف، مـــن 7 إلــى 
12 نــوفــمــبــر، مــعــتــبــرًا املـــعـــارض 
العقارية بمثابة نافذة تسويقية 
وترويجية مهمة لشريحة كبيرة 
من املواطنن واملقيمن الباحثن 
عـــن مــنــتــجــات عــقــاريــة مــتــنــوعــة، 
مــبــيــنــًا أن هــــذه املـــعـــارض تــطــرح 
مختلف أنـــواع الــعــقــارات مــا بن 
ومــنــتــجــات  وأراض  وشـــقـــق  فــلــل 
أخــــــــرى، تــســتــقــطــب مــــن خــالــهــا 
ــي الــتــمــلــك  ــ ــح الــــراغــــبــــن فـ ــ ــرائـ ــ شـ

العقاري داخل وخارج الكويت.
الــــكــــويــــت  مـــــعـــــرض  إن  وقــــــــــال 
الـــدولـــي لــلــعــقــار، يــقــام بــمــشــاركــة 
60 شــركــة عــقــاريــة، تــعــرض أكثر 
فـــي 15 دولـــة  مـــشـــروعـــًا  مـــن 250 

خليجية وعربية وعاملية. 

20 معرضًا عقاريًا
وأكــد أن الكويت تشهد إقامة 
أكــــثــــر مــــن 20 مـــعـــرضـــًا عـــقـــاريـــًا 

كـــل عـــــام، تــتــنــافــس مـــن خــالــهــا 
الـــشـــركـــات، عــلــى طــــرح مــشــاريــع 
قيمتها  تـــفـــوق  كــبــيــرة  عـــقـــاريـــة 
مليارات الــدوالرات، كما تساهم 
في استقطاب شريحة كبيرة من 
املــواطــنــن الــكــويــتــيــن الــراغــبــن 
فــي الــتــمــلــك، الفــتــًا إلـــى أن قيمة 
للشراء من  التي ترصد  االمـــوال 
هذه املعارض تصل إلى عشرات 

املاين بشكل سنوي. 
وتـــابـــع الـــعـــنـــزي أنــــه بحسب 
ــة، فـــإن  ــاديــ ــتــــصــ الــــــدراســــــات االقــ
الــعــقــار مــــازال أفــضــل القطاعات 
لاستثمار، بالنسبة للكثير من 
املستثمرين، في ظل أجــواء عدم 
باالقتصاد  تحيط  الــتــي  اليقن 
الــعــاملــي، وتــراجــع أســعــار النفط 
أكثر من سنتن،  منذ  املتواصل 
وما تبعها من هبوط في اسعار 
العقارات بنسب وصلت إلى 20 
في املئة وأكثر في بعض الدول، 
الــفــرصــة أصبحت  مــا يــعــنــي أن 

سانحة اكثر من أي وقت مضى، 
لــكــل مـــن يــرغــب فـــي تــمــلــك عــقــار 
في الوقت الراهن في العديد من 

الدول العربية واألوروبية.
ســعــر  هـــــبـــــوط  أن  وأضــــــــــــاف 
ــرف الـــجـــنـــيـــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي،  ــ صــ
بعد قرار انفصال بريطانيا عن 
االتــحــاد األوروبـــي، شكل فرصة 
ــــي الــتــمــلــك  كـــبـــيـــرة لـــلـــراغـــبـــن فـ
فـــي بــريــطــانــيــا، كــمــا أن هــبــوط 
الــجــنــيــه املــصــري الــحــالــي يمثل 
كــذلــك فــرصــة أخـــرى للكثير من 
املــقــيــمــن  حـــتـــى  أو  املــــواطــــنــــن 
ــقــــار فــي  ــبــــن فــــي تـــمـــلـــك عــ ــراغــ الــ
مصر، ناهيك عن تراجع أسعار 
الـــخـــلـــيـــج،  دول  ــي  ــ فـ ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
فــــي ظــــل تــــراجــــع أســــعــــار الــنــفــط 
وتــبــاطــؤ النمو االقــتــصــادي في 

العديد من الدول.
ــه يـــجـــب عــلــى  ــ ــدد عـــلـــى أنـ ــ وشــ
املــســتــثــمــر أن يــكــون عــلــى حـــذر، 
ــك أو  ــلـ ــمـ ــتـ قــــبــــل اتـــــخـــــاذ قــــــــرار الـ
العقاري  القطاع  في  االستثمار 
في اي بلد، بحيث يجب عليه أن 
السوق  أواًل على وضــع  يتعرف 
ومستوى  املستهدف،  البلد  فــي 
الخدمات والبنية التحتية التي 
يــتــمــتــع بــهــا مــقــابــل االســتــثــمــار، 
وان يــتــعــرف كـــذلـــك عــلــى وضــع 
ــنــــفــــذة  ــات املــــــطــــــورة واملــ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــقـــاريـــة فــــي تــلــك  لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــعـ
الدول ومدى مصداقيتها، حتى 
ال يــقــع فــريــســة لــبــعــض ضــعــاف 

النفوس من هذه الشركات.
أن »التجارة« ومن  إلى  ولفت 
خـــال جــهــازهــا الــرقــابــي الكبير 
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مركز مشترك 
بني »التجارة« 

و»البلدية« و»العدل« 
في املعارض لحماية 

املواطن من التالعبات 

افتتاح معرض »الكويت الدولي للعقار« في »أرض املعارض«

العنزي: »التجارة« أحالت 5 شركات على النيابة و»غسيل األموال«

عبدالله العنزي ومالك الصباح يفتتحان املعرض 

استفسار العمالء عن االستثمارات املطروحة

مجّسم ألحد املشاريع جولة داخل املعرض 

جانب من أجنحة املشاركني

لقطة جماعية مع فريق بنك الكويت الدولي

العنزي والصباح ووليد القدومي في جناح إحدى الشركات
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الصباح والقدومي يكّرمان العنزي  )تصوير سعود سالم(

مشاريع متنّوعة لدى »تبارك القابضة« 

اطالع على الفرص املتاحة 

فريق عمل »توب العقارية«

ملصقات املشاريع

مالك الصباح: »الكويت الدولي للعقار« 
يشكل إحدى الدعائم لدفع عجلة االقتصاد

الوزارة استطاعت القضاء بشكل كبير 
على التالعب والغش في السوق

بعملها  تـــقـــوم  الـــعـــقـــار،  وإدارة 
على أكمل وجه في الرقابة على 
من  والتأكد  العقارية،  املــعــارض 
املــتــعــلــقــة  واملـــســـتـــنـــدات  األوراق 
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ بــــكــــافــــة الــ
املــشــاركــة فــي املـــعـــارض، وتصر 
كافة سندات  االطـــالع على  على 
امللكية والتراخيص ومستندات 
البلدية الخاصة بكافة املشاريع 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة، الــــــتــــــي تـــطـــرحـــهـــا 
الشركات املشاركة في املعارض، 
ـــة املـــــشـــــاريـــــع  لـــــضـــــمـــــان ســـــــالمــــ
املـــطـــروحـــة مـــن جــهــة، والــحــفــاظ 
واملقيمني  املواطنني  أمــوال  على 

من الضياع من الجهة األخرى.

مالك الصباح
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة »تــوب 
إكسبو«، الشيخ مالك الصباح، 
ــتـــاح دورة  ــتـ بـــافـ عــــن ســـعـــادتـــه 
ــدة مـــن مـــعـــرض »الــكــويــت  جـــديـ
ــار«، الـــتـــجـــمـــع  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــــدولـــــــي لـ
ــد واملـــمـــيـــز فــي  ــ ــرائـ ــ ــقــــاري الـ ــعــ الــ
الــكــويــت، وعــن ترحيبه بجميع 
املــشــاركــني ملــشــاركــتــهــا الــنــجــاح 
التي تشكل  التظاهرة،  في هذه 
إحــــــــــدى الـــــدعـــــائـــــم األســــاســــيــــة 

لعجلة االقتصاد الكويتي.
ـــارض  ــعـ املــ ـــاط  ــشـ نــ إن  وقــــــــال 
العقارية يشكل رافدًا من روافد 
ــا يــمــثــلــه الــعــقــار  ــاد، ملــ ــتــــصــ االقــ
بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى 

املواطن الكويتي بشكل خاص.
الـــحـــالـــيـــة  الـــــــــــدورة  أن  وأكــــــــد 
للمعرض والتي تعتبر التاسعة 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، والــــــتــــــي يــتــم 
املعارض«  »أرض  في  تنظيمها 
مجموعة  استقطبت  بــمــشــرف، 
كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مــن الــشــركــات 
الـــعـــقـــاريـــة، تـــجـــاوز عـــددهـــا 60 
شركة، جاءت لتعرض ما لديها 
من منتجات عقارية، تتنوع ما 
بـــني األراضـــــي والــفــلــل والــشــقــق 
وصكوك االنتفاع، إذ تطرح 250 
مشروعًا في 15 دولــة خليجية 

وعربية وأوروبية.
ــيــــرات  ــغــ ــتــ الــ أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
أســواق  شهدتها  الــتــي  الكبيرة 
العقار، والتي أثبتت من خاللها 
أن العقار كان ومازال هو أفضل 
وأكــثــر االســتــثــمــارات أمـــانـــًا، ما 
املستثمرين  مـــن  الــعــديــد  جــعــل 
ــراد والــشــركــات يــوجــهــون  ــ واألفــ
أنــظــارهــم واســتــثــمــاراتــهــم نحو 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، بـــاعـــتـــبـــاره 
ــأثــــر  ــتــ يــ ال  آمــــــنــــــًا  اســــــتــــــثــــــمــــــارًا 
باألحداث إال في أضيق الحدود.

وشـــــدد مـــالـــك الـــصـــبـــاح على 
ضرورة ان يقوم العميل بالبحث 
ــتـــشـــارة أهــل  والــتــمــحــيــص واسـ
ــــاص، قــبــل  ــــصـ ــتـ ــ الــــخــــبــــرة واالخـ

ــر الــذي  ــراء الــعــقــار، وهـــو األمـ شـ
أكدت عليه »توب إكسبو« أكثر 
من مرة وفي أكثر من مناسبة، 
الشركات  من  كانت  أنها  مبينًا 
الـــــــــــــرائـــــــــــــدة الــــــــتــــــــي خــــصــــصــــت 
مــوقــعــًا دائــمــًا ملــكــاتــب املــحــامــاة 
ــتـــشـــارات الــقــانــونــيــة، في  واالسـ

كافة معارضها.
وأشار إلى أن »توب إكسبو« 
جددت ضم،إلى قائمة املشاركني 
ــذه الــــــدورة مـــن املـــعـــرض،  فـــي هــ
قانونية،  اســتــشــارات  مكاتب   3
ــارات  ــ جــــاءت مـــن الــكــويــت واالمــ
ــارة  ــتــــشــ وتــــركــــيــــا، لـــتـــقـــدم االســ
املجانية املناسبة لكل مستثمر، 
يــرغــب فــي شـــراء أو تملك عقار 

محلي أو تركي أو دولي. 
ــارة«  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــوقـــــف »الـ ــــن مـ ــمـ ــ وثـ
ــيــــة إلـــى  ــا الــــرامــ ــهـ ــاوالتـ ــحـ فــــي مـ
إخــــراج الــشــركــات غــيــر امللتزمة 
مـــــن الــــــســــــوق، وتـــوقـــيـــفـــهـــا عــن 
العمل واملــشــاركــة فــي املــعــارض 
الــعــقــاريــة، وتــوقــيــف الــشــركــات 
ــقــــدم عــــروضــــًا خــيــالــيــة  ــتــــي تــ الــ
للعوائد السنوية للعقار والتي 
ال تــمــت لــلــواقــع بــصــلــة، وطــالــب 
بــضــرورة متابعة هذه  الــــوزارة 
وليست  مقراتها  فــي  الــشــركــات 

في املعارض فقط.
وأضــاف أن حماية املستهلك 
رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ ــون  ــ ــكــ ــ تــ أن  ــــب  ــــجـ يـ
ــوزارة، والــشــركــات  أولــــويــــات الــــــ
ــعــــارض، مــــؤكــــدًا  ــمــ ــلــ ــة لــ ــمـ ــنـــظـ املـ
تـــــكـــــون  أن  عـــــــلـــــــى  الــــــــــحــــــــــرص 
ــات لـــلـــشـــركـــات الــثــقــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
والـــتـــي تــقــدم مــنــتــجــات عــقــاريــة 

حقيقية ومنطقية العوائد.
في  »يسعدنا  الصباح  وقـــال 
املعارض  لتنظيم  إكسبو  تــوب 
عــلــى  نـــبـــقـــى  أن  واملــــــؤتــــــمــــــرات، 
العهد دائمًا في تنظيم مثل هذه 
املـــعـــارض، الــتــي تــوفــر للعمالء 
فــرصــًا استثمارية  الــكــويــت  فــي 
مدروسة في مجموعة متنوعة 
ــن الــكــويــت  ــن الـــــــــدول، بــــــدءًا مــ مــ
ومرورًا باإلمارات، والسعودية، 
والـــبـــحـــريـــن، وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان، 
وبــريــطــانــيــا،  ومــصــر،  واألردن، 
ــيـــا، وهــولــنــدا،  ــيـــركـــا، وأملـــانـ وأمـ
وبلغاريا، وإسبانيا، والتشيك، 
ــا وتــايــلــنــد  ــيـ ــركـ ــنـــة وتـ ــبـــوسـ والـ

وكندا، وغيرها من الدول«.
الـــعـــقـــاري  املـــنـــتـــج  أن  ورأى 
مازال مطلبًا رئيسيًا في السوق 
ــاره حـــاجـــة  ــبــ ــتــ ــاعــ ــتــــي، بــ ــكــــويــ الــ
رئــيــســيــة ومــــالذًا آمــنــًا عــلــى حد 

سواء. 
ــــرب الــصــبــاح عـــن شــكــره  وأعــ
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ وتــــــقــــــديــــــره لـــــــوزيـــــــر الـ
ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ والــــــصــــــنــــــاعــــــة عـــــلـــــى رعـ
ــعــــرض، والـــشـــركـــات الــراعــيــة  املــ
املحلية،  والصحافة  واملشاركة 
ولــــــكــــــل مـــــــن ســــــاهــــــم بــــإنــــجــــاح 
العقاري  الــحــدث  هــذا  فعاليات 

الكبير.

لزيارة الدول حيث 
العقارات قبل الشراء... 
بعضها يفرض رسومًا

بال معرفة العميل

األسعار شهدت 
انخفاضات متفاوتة 

نتيجة الظروف السياسية 
في املنطقة

العقار ما زال أفضل 
القطاعات لالستثمار
في ظل أجواء عدم
اليقني االقتصادية

الدورة الحالية من 
املعرض استقطبت

250 مشروعًا
في 15 دولة 

»توب إكسبو« 
تعمل على توفير

فرص مدروسة 
في دول عديدة
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 في البنوك المصرية 
ً
الدوالر يتجاوز 17.40 جنيها

توقعات بارتفاع التضخم وتكلفة الواردات وتراجع مستويات المعيشة
تــراجــعــت العملة المصرية أمـــس، في 
بداية ثاني يوم للمعامالت بين البنوك 
في البالد، إذ عرضت بنوك شراء الدوالر 
مــقــابــل 16.90 جــنــيــهــا، وعـــرضـــت أخـــرى 

بيعه مقابل 17.40 جنيها.
ــزي الـــمـــصـــري  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــك الـ ــبــ وحــــــــرر الــ
الخميس الماضي سعر صرف الجنيه، 
ورفـــع أســعــار الــفــائــدة بــواقــع 300 نقطة 
أســـــــاس، الســــتــــعــــادة الـــــتـــــوازن بـــأســـواق 
العملة، وأعاد العمل بسوق العملة بين 

البنوك.
وعزا مصرفي انخفاض سعر الجنيه 
فــي بــدايــة الــمــعــامــالت بــيــن الــبــنــوك إلــى 
»زيــــادة الــطــلــبــات مــن األفــــراد والــشــركــات 
على الدوالر، وهو ما جعل البنوك ترفع 
أسعار البيع والشراء لجذب أكبر أحجام 

ممكنة من العملة الصعبة«.

وتجاوز سعر بيع الدوالر في معامالت 
مــا بــيــن الــبــنــوك 17 جنيها خـــالل بــدايــة 
معامالت، وعــرض بنك الكويت الوطني 
مــــصــــر الــــبــــيــــع مــــقــــابــــل 17.40 جــنــيــهــا، 
وبنوك التجاري الدولي ومصر واألهلي 
الـــمـــصـــري الــبــيــع بــســعــر 17.25 جــنــيــهــا 

بحلول 09:13 بتوقيت غرينتش.
وكانت أعلى األسعار المعروضة في 
البنوك للشراء هي 16.90 جنيها من بنك 
االستثمار الــعــربــي، و16.25 جنيها من 
بنوك مصر واألهلي المصري والتجاري 
الدولي، و16.70 من بنك الكويت الوطني، 

و16.75 من البنك المصري الخليجي.
على الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، 
إحــدى كبرى منتجي األغذية في مصر، 
»رويـــتـــرز«، إن الــشــركــة ســتــرفــع أســعــار  لــــ

ــور  ــ ــــد أجــ ــــزيـ ــتـ ــ ــعــــض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وسـ بــ
موظفيها بعد تعويم الجنيه.

ويــشــيــر قـــرار الــشــركــة إلـــى الــتــحــديــات 
التي تواجهها الشركات في مصر عقب 
ــن الــمــتــوقــع أن  ــذي مـ ــ تــعــويــم الــعــمــلــة، الـ
يؤدي إلى رفع التضخم بما يزيد تكلفة 
ــواردات، ويــؤثــر سلبا على مستويات  الــ

المعيشة على األقل لفترة مؤقتة.
)رويترز(

افتتاح »البوليفارد« على مساحة 380 ألف متر مربع بـ 50 مليون دينار
الجسار: مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ناجحة وتطبق أعلى المعايير العالمية

قال وزير األشغال العامة وزير 
الكهرباء والماء، المهندس أحمد 
الجسار، إن مشروع البوليفارد 
فــي منطقة الــســالــمــيــة يــعــد أحــد 
ــة لــلــســيــاحــة  ــاذبـ الـــمـــشـــاريـــع الـــجـ
الداخلية ومتنفسا للمواطنين 
والوافدين، نظرا للموقع الممتاز 
والــمــســاحــات الكبيرة المزروعة 
والخضراء، مؤكدا نجاح القطاع 
ــــي الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــي  ــــاص فـ ــــخـ الـ
ــة،  ــع الـــدولـ يــنــفــذهــا بــالــشــراكــة مـ
ومــشــروع البولفيارد خير دليل 

على ذلك.
وطالب الجسار في تصريحات 
صــحــافــيــة عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح 
المشروع التابع لشركة السالمية 
غــــروب لتنمية الــمــشــاريــع أمــس 
مــــرتــــادي األمــــاكــــن والــمــســاحــات 
الـــخـــضـــراء بــالــمــحــافــظــة عــلــيــهــا 
وتنميتها لــتــكــون مــنــفــذا بيئيا 

وطــبــيــعــيــا لــلــجــمــيــع، خــصــوصــا 
فيما يتميز به من مزايا طبيعية 
وصــــحــــيــــة تـــــعـــــود عــــلــــى صــحــة 

االنسان بالفائدة.
وعبر الوزير في كلمته بحفل 
افــتــتــاح مــشــروع الــبــولــيــفــارد عن 
فخره بالوجود فيه، مشيرا الى 
أنه صرح ضخم وفريد من نوعه 
في الكويت، وتبلغ مساحته 352 
ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، ويــتــمــيــز بــأنــه 

مشروع ترفيهي متكامل.
ويــــــغــــــطــــــي »الـــــــبـــــــولـــــــيـــــــفـــــــارد« 
احتياجات األسر الحتوائه على 
مـــول، مــالعــب ريــاضــيــة وبحيرة 
خالبة وممرات للمشي، حيث يعد 
هـــذا الــمــشــروع مــرفــدا للعائالت 

لقضاء أوقات ممتعة.
وأشار الى أن الحكومة تؤمن 
بقدرة القطاع الخاص على تبني 
مــثــل هـــذه الــمــشــاريــع الترفيهية 

الــــــتــــــي تــــمــــيــــز دولــــــــــــة الــــكــــويــــت 
وتجعلها مركزا سياحيا رائــدا، 
كــمــا نـــقـــدم كـــافـــة وســـائـــل الــدعــم 
للقطاع الخاص لثقتنا الكبيرة 
بــإمــكــانــاتــه، الفــتــا الـــى أن شركة 
السالمية غروب تبنت تطويرهم 
الــمــشــروع وفـــق أعــلــى المعايير 
والــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة ضمن 
نــظــام استثماري حكومي مدته 

20 عاما.

مساحات خضراء

ومن جهته، قال رئيس مجلس 
اإلدارة المدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
المهندس فيصل الحساوي، إن 
المشروع على مساحة 380 الف 
مــتــر مــربــع يستثمر فــيــه زراعــيــا 
من مساحات خضراء نحو 150 
الف متر مربع، ويخدم المنطقة 
والكويت عموما من حيث الترفيه 

والتسوق في آن واحد.
وبـــيـــن أن الــهــيــئــة تــعــمــل على 
تنفيذ عدد من المشاريع أبزرها 
تطوير حدائق الحيوان الجديدة، 
مشيرا الــى أن التطوير سيطرح 
على عــدد من الشركات الختيار 
األفــــــضــــــل مــــنــــهــــا، مــــوضــــحــــا أن 
الهيئة تعكف في الوقت الراهن 
ــيـــات االســتــثــمــار  عــلــى دراســــــة آلـ
والــســبــل الــتــي ستتبعها الهيئة 
في التعامل مع القطاع الخاص 

في ذلك الجانب.
وقـــــال إن الــهــيــئــة تــعــمــل على 
تطوير محميات األمــن الغذائي 
لتلبية الــطــلــب عــلــى االســتــهــالك 
ــيــــة، مــشــيــرا  ــواد الــــغــــذائــ ــ ــمـ ــ فــــي الـ

ــــى أن الــهــيــئــة تــتــجــه لـــلـــزراعـــة  الـ
االقــتــصــاديــة، ســـواء األرضــيــة أو 
المائية، وملمحا الــى أن الهيئة 
تعمل على تفعيل مزارع األسماك 
في الصبية والعبدلي، موضحا 
أنها حصلت على موافقة لدخول 
7 شركات لالستثمار في المزارع 
السمكية فــي الــكــويــت، وهــو أول 

مشروع بحري للهيئة.
وقـــــــال إن الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
ــتـــاج  أقــــــــر األراضــــــــــــــي الـــــتـــــي تـــحـ
إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــزراعـــة 
إلـــى مــشــاريــع الـــمـــزارع السمكية 
لطرحها على الشركات الراغبة 
فـــــي االســــتــــثــــمــــار، مــــوضــــحــــا أن 
الشركات التي ستعمل على تنفيذ 
تلك المشاريع ستكون متضامنا 

مع شركات أجنبية لتنفيذ تلك 
المشاريع.

مشروع ترفيهي متكامل

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة شــركــة الــســالــمــيــة 
ــــع،  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ غـــــــــــروب لـــتـــنـــمـــيـــة الـ
عــــــدوان الــــعــــدوانــــي، إن مــشــروع 
ــد الــمــشــاريــع  ــ »الـــبـــولـــيـــفـــارد« أحـ
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــحـــيـــويـــة لــشــركــة 
ــتـــنـــمـــيـــة  الـــــســـــالـــــمـــــيـــــة غـــــــــــــروب لـ
الــــــمــــــشــــــاريــــــع، ويــــــعــــــد مـــــــن أول 
ــع الــــــــذي يـــجـــمـــع بــيــن  ــاريــ ــشــ ــمــ الــ
األعــمــال الترفيهية والــتــجــاريــة، 
حــيــث بــلــغــت الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 
فــيــه بـــحـــدود 50 مــلــيــون ديـــنـــار، 

حيث تسلمته الــشــركــة منذ عام 
ــراه الــيــوم  ونــصــف الـــعـــام، ومـــا نــ
هــو عــمــل جــهــود جــبــارة فــي تلك 
الفترة القياسية، كما بلغت نسبة 
التأجيرات في المشروع بحدود 
95 في المئة، مقابل 70 في المئة 
ــمــــحــــالت بــــــــدأت مـــمـــارســـة  ــن الــ ــ مـ
ــروع  ــمـــشـ ــا ان الـ ــمـ انـــشـــطـــتـــهـــا، كـ
مساحته 352  الف متر  مربع 10 

في المئة منها مساحة تجارية.
واكــــــد الــــعــــدوانــــي ان الــشــركــة 
اعتمدت في تمويل المشروع على 
كــبــار مـــالك الــشــركــة وهـــم شــركــة 
التجارية العقارية التي تحملت 
الــجــزء األكــبــر مــن الــمــشــروع بما 
ـــ 35 مــلــيــون ديـــنـــار أي  يـــقـــارب الــ
80 في المئة كتمويل ذاتي، و15 

مليون دينار بما يعادل 20 في 
المئة، اقــتــراض بعوائد متوقعة 
تــفــوق 10 فــي الــمــئــة خـــالل فترة 
عــقــد حـــق االنـــتـــفـــاع الــبــالــغــة 20 

.
ً
عاما

ولفت إلى أن شركة السالمية 
غـــروب لتنمية الــمــشــاريــع تفخر 
بافتتاح »البوليفارد« الذي يتميز 
بـــأنـــه مــــشــــروع عــــقــــاري تـــجـــاري 
سياحي وترفيهي متكامل فريد 
مـــن نـــوعـــه فـــي الـــكـــويـــت. وصــمــم 
وفـــــق أرقــــــى الـــمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
ليناسب جميع الفئات العمرية، 
كما أولينا اهتماما بالغا لتوفير 
خدمات مميزة ألبنائنا من ذوي 
االحتياجات الخاصة تضمن لهم 

الراحة والترفيه. 

العنزي: إحالة 5 شركات عقارية إلى النيابة لغسل األموال
ً
• خالل افتتاحه معرض الكويت الدولي للعقار  • الصباح: 60 شركة في الدورة الحالية للمعرض بـ250 مشروعا

● أحمد فتحي
كشف الوكيل المساعد للشؤون 
الفنية وتنمية الــتــجــارة فــي وزارة 
التجارة والصناعة عبدالله العنزي 
أنــه تمت إحــالــة 5 شــركــات عقارية 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة - إدارة غسل 
 
ً
األموال، لشبهة غسل األموال، الفتا

 بفحص 
ً
إلى أن الوزارة تقوم حاليا

ملفات عــدد مــن الــشــركــات األخــرى 
قبل تحويلها إلى الجهات الرقابية.
وقــــال الــعــنــزي، فـــي تصريحات 
للصحافيين، عقب افتتاحه معرض 
الكويت الدولي للعقار أمس، بتنظيم 
ــو« لــتــنــظــيــم  ــبــ ــســ شــــركــــة »تــــــــوب إكــ
المعارض والمؤتمرات، إن الشركات، 
التي أحيلت إلى النيابة إلدارة غسل 
 
ً
األموال جار التحقيق معها، ناصحا

في الوقت نفسه الشركات باالبتعاد 
عـــن أي شــبــهــة أو الـــدخـــول فـــي أي 
مخالفات قــانــونــيــة، لئال تتعرض 

للمساءلة.
ر 

ّ
ــيـــة، حـــذ ــقـــارات الـــدولـ ــن الـــعـ وعــ

العنزي المواطنين بضرورة التأكد 
من المشاريع والذهاب إلى الدولة 
التي يرغب الشراء فيها، ألن بعض 
الــــــــدول تــــوجــــد فـــيـــهـــا رســـــــوم عــلــى 
.
ً
العقارات دون أن يكون لديهم علما

مستندات

وأكـــــــد أن الــــشــــركــــات الـــعـــارضـــة 
ــقـــوم بــعــرض   تـ

ً
لــلــمــشــاريــع حـــالـــيـــا

 على الــــوزارة، 
ً
المستندات مسبقا

مـــــصـــــدقـــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــــســــــفــــــارات 
والخارجية وسفارة الكويت والتأكد 
منها قبل المشاركة في أي معرض، 
 إلى أن »التجارة« وضعت في 

ً
مشيرا

 
ً
 متكامال

ً
 حكوميا

ً
كل معرض مركزا

يتكون مــن وزارة الــتــجــارة ووزارة 
العدل والبلدية لحماية السوق من 

أي تالعب.
وأوضح أن »التجارة« استطاعت 

القضاء، بنسبة كبيرة على الشركات 
ــمــــوجــــود  ــــش الــ ــغــ ــ ــ الــــمــــتــــالعــــبــــة وال
ــاري، وبــالــنــســبــة  ــقـ ــعـ فـــي الـــســـوق الـ
لــلــشــركــات الــتــي عليها أي شبهة، 
 بتحويلها إلــى 

ً
ــورا »فــإنــنــا نــقــوم فــ

جهة االختصاص التخاذ ما تراه 
، وهــنــاك بــعــض الــشــركــات 

ً
مــنــاســبــا

أحيل بالفعل إلى النيابة والبعض 
اآلخر تتم دراسته لدينا من جميع 
ــوانـــب، إلــــى أن تــصــل للنيابة  الـــجـ

واإلغالق«. 
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أكـــــد الــعــنــزي 
ــقـــاري تـــأثـــر بشكل  ــعـ أن الـــســـوق الـ
واضــــح بــــاألحــــداث الــســيــاســيــة في 
الــمــنــطــقــة، مــمــا يــؤهــلــه ألن يشهد 
 أن هناك 

ً
حالة من الهبوط، موضحا

ــواق الــخــارجــيــة، التي  ــ بــعــض األســ
تأثرت بسبب األزمــات االقتصادية 
والسياسية لهذه الدول، مما يجعل 
 مثلما حدث في 

ً
العقار هناك جاذبا

ســوق العقار البريطاني بعد قرار 
الخروج من االتحاد األوروبي.

وأضـــاف أن هبوط سعر صرف 
الـــجـــنـــيـــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي بـــعـــد قــــرار 
الخروج يعد فرصة كبيرة للراغبين 
في التملك ببريطانيا، كما أن هبوط 
الجنيه المصري الحالي يمثل كذلك 
فرصة أخرى للكثير من المواطنين 
أو حتى المقيمين الراغبين في تملك 
عقار فــي مصر، ناهيك عــن تراجع 
أســعــار الــعــقــارات فــي دول الخليج 
العربي، في ظل تراجع أسعار النفط 
ــتــــصــــادي في  وتـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو االقــ

العديد من دول المنطقة.

المعارض العقارية

ــنـــزي عـــقـــب افــتــتــاحــه  ــعـ وقــــــال الـ
 على أرض 

ً
المعرض المقام حاليا

ــة فــــي مــشــرف  ــيــ ــدولــ ــارض الــ ــعــ ــمــ الــ
ــتـــمـــر إلـــــــى 12 الـــــــجـــــــاري، إن  ــسـ ويـ
المعارض العقارية تعتبر بمنزلة 
نــافــذة تسويقية وترويجية مهمة 

لــشــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين الباحثين عن منتجات 
ــة مـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــث تـــطـــرح  ــاريــ ــقــ عــ
ــواع  ــ ــعــــارض مــخــتــلــف أنــ ــمــ ــذه الــ ــ هــ
العقارات، ما بين فلل وشقق وأراض 
ومنتجات عقارية أخرى، تستقطب 
مـــن خــاللــهــا شـــرائـــح الــراغــبــيــن في 
الــتــمــلــك الـــعـــقـــاري داخــــــل الــكــويــت 

وخارجها. 
ــــد أن الــكــويــت تــشــهــد إقــامــة  وأكـ
 كل 

ً
 عـــقـــاريـــا

ً
أكــثــر مـــن 20 مــعــرضــا

عام تتنافس من خاللها الشركات 
فـــي طـــرح مــشــاريــع عــقــاريــة كبيرة 
تفوق قيمتها مليارات الـــدوالرات، 
كما تساهم في استقطاب شريحة 
كبيرة مــن المواطنين الكويتيين 
الراغبين في التملك، حتى إن قيمة 
األموال التي ترصد للشراء من هذه 
المعارض تعادل عشرات الماليين 

  .
ً
سنويا

أفضل استثمار 

وتـــابـــع أنـــه »بــحــســب الـــدراســـات 
ــا زال  االقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن الـــعـــقـــار مـ
ــل الــــقــــطــــاعــــات لـــالســـتـــثـــمـــار  ــ ــــضـ أفـ

بالنسبة للكثير من المستثمرين، 
في ظل أجواء عدم اليقين المحيطة 
باالقتصاد العالمي، وتراجع أسعار 
الــنــفــط الـــمـــتـــواصـــل مــنــذ أكـــثـــر من 
سنتين، ومــا تبعها من هبوط في 
أسعار العقارات بنسب وصلت إلى 
20 في المئة وأكثر في بعض الدول، 
مــمــا يــعــنــي أن الـــفـــرصـــة أصــبــحــت 
سانحة أكثر من أي وقت مضى لكل 
من يرغب في تملك عقار في الوقت 
الراهن في العديد من الدول العربية 

واألوروبية«.
وزاد الــعــنــزي أن »الــتــجــارة« من 
خالل جهازها الرقابي الكبير وإدارة 
العقار، تقوم بعملها على أكمل وجه 
في الرقابة على المعارض العقارية 
والــتــأكــد مــن األوراق والمستندات 
المتعلقة بكل الــشــركــات العقارية 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــمــــعــــارض، حيث 
ــــالع على  تــصــر الـــــــوزارة عــلــى االطــ
كــل ســنــدات الملكية والــتــراخــيــص 
ومستندات البلدية الخاصة بكل 
المشاريع العقارية التي تطرحها 
الشركات المشاركة في المعارض، 
لضمان سالمة المشاريع المطروحة 
ــوال  ــ ــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـ ــهـ مــــن جـ

المواطنين والمقيمين من الضياع 
من الجهة األخرى.

دورة جديدة

مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس مجلس 
إدارة مجموعة »توب إكسبو« الشيخ 
مـــالـــك الـــصـــبـــاح: يــســعــدنــا ونــحــن 
نــفــتــتــح دورة جـــديـــدة مـــن دورات 
ــعـــرض الــمــمــيــز عـــلـــى اإلطـــــالق  ــمـ الـ
مـــعـــرض الـــكـــويـــت الــــدولــــي لــلــعــقــار 
-التجمع الــعــقــاري الــرائــد والمميز 
فــي الــكــويــت- مــشــاركــة الــنــجــاح في 
هــذه التظاهرة، التي تشكل إحدى 
الدعائم االساسية لعجلة االقتصاد 
 أن نــشــاط 

ً
الـــكـــويـــتـــي، خـــصـــوصـــا

 من 
ً
المعارض العقارية يشكل رافدا

روافــد االقتصاد لما يمثله العقار 
ــه مـــن مــكــانــة كــبــيــرة لــدى  ــ بــحــد ذاتـ

المواطن الكويتي بشكل خاص«.
وأكــــد الــشــيــخ مــالــك الــصــبــاح أن 
ــدورة الــحــالــيــة لــلــمــعــرض، الــتــي  ــ ــ الـ
تعد التاسعة على الــتــوالــي، التي 
يتم تنظيمها في أرض المعارض 
بمشرف استقطبت مجموعة كبيرة 
ومــتــنــوعــة مــن الــشــركــات الــعــقــاريــة 

يــتــجــاوز عــددهــا 60 شــركــة جــاءت 
لــتــعــرض مـــا لــديــهــا مـــن مــنــتــجــات 
عقارية تتنوع بين األراضي والفلل 
والشقق وصكوك االنتفاع من خالل 
 في 15 دولة  

ً
أكثر من 250 مشروعا

خليجية وعربية وأوروبية.

االستثمار اآلمن

ولفت إلــى أن التغيرات الكبيرة 
التي شهدتها أسواق العقار، والتي 
أثبتت من خاللها أن العقار كان وما 
 ،

ً
زال أفضل استثمار واألكمثر أمانا

جــعــلــت الــعــديــد مـــن المستثمرين 
ــات يـــوجـــهـــون  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ واألفــــــــــــراد والـ
ــم نــحــو  ــهـ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ ــارهــــم واسـ أنــــظــ
 
ً
القطاع العقاري باعتباره استثمارا

 ال يتأثر باألحداث إال 
ً
 آمنا

ً
مستقبليا

في أضيق الحدود.
وأكــــــــد ضــــــــــرورة قــــيــــام الــعــمــيــل 
بالبحث والتمحيص واســتــشــارة 
ــــل الـــخـــبـــرة واالخـــتـــصـــاص قبل  أهـ
شـــراء الــعــقــار، وهــو مــا أكـــدت عليه 
مــجــمــوعــة تــــوب إكــســبــو أكـــثـــر من 
ــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، بل  ــرة، وفــ ــ مـ
كــانــت مـــن الــشــركــات الـــرائـــدة التي 
 لمكاتب 

ً
 دائـــمـــا

ً
خــصــصــت مــوقــعــا

المحاماة واالستشارات القانونية 
في كل معارضها، وهــا هي تجدد 
انضمام إلى قائمة المشاركين في 
هذه الــدورة من المعرض 3 مكاتب 
ــتــــشــــارات قـــانـــونـــيـــة جــــــاءت من  إســ
ــارات وتــركــيــا لتقدم  ــ الــكــويــت واإلمــ
االستشارة المجانية المناسبة لكل 
مستثمر يرغب فــي شــراء أو تملك 

عقار محلي أو تركي أو دولي. 

دور »التجارة«

ــــف وزارة  ــوقـ ــ ــــن مـ ــمـ ــ وبـــــــــــارك وثـ
الـــتـــجـــارة فـــي مــحــاوالتــهــا الــرامــيــة 
إلى إخراج الشركات غير الملتزمة 
مــن الــســوق، وتوقيفها عــن العمل 

والمشاركة في المعارض العقارية، 
كذلك توقيف الشركات، التي تقدم 
 خيالية للعوائد السنوية 

ً
عروضا

للعقار، التي ال تمت للواقع بصلة، 
ــــوزارة بــضــرورة متابعة   الـ

ً
مطالبا

هــذه الشركات في مقراتها، وليس 
فـــــي الــــمــــعــــارض فــــقــــط، »فـــحـــمـــايـــة 
المستهلك يجب أن تكون على رأس 
أولويات الوزارة والشركات المنظمة 
للمعارض، والحرص على أن تكون 
المشاركات للشركات الثقة والتي 
تـــقـــدم مــنــتــجــات عـــقـــاريـــة حقيقية 

ومنطقية العوائد«.
وقـــال الشيخ مــالــك الــصــبــاح، إن 
الشركة مستمرة في تنظيم مثل هذه 

المعارض، التي توفر للعمالء في 
 استثمارية مدروسة 

ً
الكويت فرصا

فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــــدول 
 باإلمارات، 

ً
 من الكويت مــرورا

ً
ا بــدء

الــســعــوديــة، والــبــحــريــن، وسلطنة 
عمان، واألردن، ومصر، وبريطانيا، 
ــيــــا، وهـــولـــنـــدا،  ــانــ وأمــــيــــركــــا، وألــــمــ
وبــلــغــاريــا، وإســبــانــيــا، والــتــشــيــك، 
والبوسنة وتركيا وتايلند وكندا 
 أن 

ً
ــــدول، خــصــوصــا وغــيــرهــا مــن الـ

المنتج العقاري 
 في السوق 

ً
 رئيسيا

ً
ما زال مطلبا

الكويتي باعتباره حاجة رئيسية 
 على حد سواء.

ً
 آمنا

ً
ومالذا

نسبة 
التأجيرات 

في المشروع 
بحدود %95... 

و70% من 
المحالت 

بدأت ممارسة 
أنشطتها

العدواني

العدواني: 90% من المشروع مساحات خضراء
أشــار العدواني إلــى أن مشروع »البوليفارد« 
يشمل مساحات خضراء شاسعة تصل الــى 90 
في المئة توفر بيئة مثالية لرياضة المشي مع 
التمتع بمناظر جميلة مــن األشــجــار المتنوعة 
المثمرة وغير المثمرة، كما يحتوي المشروع 
عــلــى بحيرتين ونــهــر، إضــافــة الـــى عـــدة مالعب 
رياضية متنوعة تشمل: الكريكت، كرة القدم، كرة 

السلة والتنس.
ــا الــمــجــمــع الـــتـــجـــاري فــيــضــم الـــعـــديـــد مــن  ــ أمـ
الـــكـــافـــيـــهـــات والـــمـــحـــالت الـــعـــالـــمـــيـــة، كـــمـــا يــوفــر 
الـــمـــشـــروع مـــســـاحـــات مــمــيــزة ومـــنـــاطـــق أللــعــاب 

األطفال داخل وخارج المول.  

ويتميز هذا المشروع بوجوده في قلب منطقة 
السالمية، ويعد متنفسا طبيعيا آمنا، وتم توفير 
مساحات كافية لمواقف السيارات تصل إلى 2000 
مــوقــف مــن خـــالل 7 بـــوابـــات رئــيــســة الستيعاب 

الزائرين. 
وأوضــــح الــعــدوانــي انـــه مــن منطلق الــحــرص 
ــيـــة، قــدمــنــا  ــتـــمـــاعـ عـــلـــى مـــبـــدأ الـــمـــســـؤولـــيـــة االجـ
مشروع »اللوبي« الذي يهدف إلى توفير محالت 
بـــمـــســـاحـــات مــنــاســبــة وبـــقـــيـــم إيـــجـــاريـــة رمـــزيـــة 
لتشجيع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة من 

الشباب الكويتي  للبدء بمشروعهم.

جانب من االفتتاح أمس

الصباح والعنزي خالل افتتاح المعرض امس )تصوير عثمان شعيب(



٢٨اقتصاد



تراجعت 39% تماشيًا مع انخفاض عدد الصفقات %24

وضعت في كل معرض مركزًا حكوميًا متكاماًل لحماية السوق من أي تالعب

1.69 مليار دينار المبيعات العقارية في الربع الثالث 

العنزي: التجارة استطاعت القضاء على نسبة من الشركات المتالعبة بسوق العقار

�شهد قطاع العقار تباط�ؤًا يف املبيعات 
خالل الربع الثالث من العام 2016 
اأداء  مع ركود يف الن�شاط. وقد جاء 
اأ�شعف  ال�شيف  ف�شل  خالل  القطاع 
املا�شي وذلك  ال�شيف   مع  مقارنة  
ارتفاع  ب�شاأن  الت�شاوؤالت  زيادة  اإثر 
 2017 العام  يف  اخل��دم��ات  اأ�شعار 
ميزانية  على  ال�شغوطات  وا�شتمرار 
احلكومة. وقد بلغ اإجمايل املبيعات 
 1.69 القطاعات  كافة  يف  العقارية 
مليار دينار منذ بداية ال�شنة املالية 
مرتاجعًا عن الفرتة ذاتها من العام 
27%. وقد تراجعت  املا�شي ب�اقع 
املبيعات يف الربع الثالث عن العام 
متا�شيًا  وذلك   %39 ب�اقع  املا�شي 
مع تراجع عدد ال�شفقات ب�اقع %24 
اأ�شعار  اأ�شا�س �شنوي. وال تزال  على 
العقار يف اأغ�شط�س كما هي مو�شحة 
لبنك  التابعة  االأ�شعار  موؤ�رشات  يف 
الكويت الوطني متما�شية مع احلركة 
بداأت  التي  التدريجية  الت�شحيحية 
موؤ�رشات  وجود  مع   2015 العام  يف 

باال�شتقرار. 
الوطني  الكويت  بنك  تقرير  واأو�شح 
ال�شكني  العقار  قطاع  مبيعات  ان 
الربع  منذ  م�شتوياتها  اأق��ل  �شجلت 
�شجل  اإذ   .2009 العام  من  الثالث 

القطاع 568 �شفقة يف الربع الثالث 
من العام 2016 مرتاجعًا بواقع %20 
تراجعت  كما  �شنوي.  اأ�شا�س  على 
ملي�ن   188 اإل��ى  املبيعات  قيمة 
اأ�شا�س  على   %27 بواقع  اأي  دينار 
يف  القطاع  ن�شاط  وتراجع  �شنوي. 
 %35 بواقع  مبفرده  �شبتمرب  �شهر 
 53.3 اإلى  لي�شل  �شنوي  اأ�شا�س  على 
اإجازة  ب�شبب   وذل��ك  دينار  ماليني 

عيد االأ�شحى الطويلة.     
على  اال�شتقرار  بوادر  بع�س  وظهرت 
�شهر  خالل  ال�شكني  العقار  اأ�شعار 
بنك  م��وؤ���رش  ت��راج��ع  فقد  �شبتمرب. 
املنازل  الأ�شعار  الوطني  الكويت 
ال�شهر  خالل   %1.6 بواقع  ال�شكنية 
وب�اقع  نقطة   154.3 اإل��ى  لي�شل 
على اأ�شا�س �شنوي. اإذ بداأ هذا   %13
العام  مطلع  منذ  بالرتاجع  املوؤ�رش 
2015 وذلك منذ اأن بلغ اأعلى م�شتوى 
يناير  �شهر  يف  نقطة   186 عند  له 
2015. يف املقابل �شجل موؤ�رش بنك 
االأرا�شي  الأ�شعار  الوطني  الكويت 
اإلى  لي�شل  طفيفًا  ارتفاعًا  ال�شكنية 
 %1.1 ب�اقع  مرتفعًا  نقطة   184.9
متدنيًا  يزال  ال  اأنه  اإال  ال�شهر  خالل 
وقد  �شنوي.  اأ�شا�س  على   %7.4 عند 
من  ال�شكنية  االأرا���ش��ي  موؤ�رش  ك��ان 

تراجعًا  �شجلت  التي  املوؤ�رشات  اأول 
اإال   2014 العام  خالل  اال�شعار  يف 
بداأت  قد  التي  املوؤ�رشات  اأول  اأنها 

باال�شتقرار ن�شبيًا.    
قطاع  مبيعات  وت���رة  وا�شتمرت 
يف  باالعتدال  اال�شتثماري  العقار 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام 2016 
يف  ال�شقق  مبيعات  ق��وة  لت�شتمر 
فقد  القطاع.  ن�شاط  حركة  ت�شدر 
بلغ اإجمايل املبيعات الربع �شنوية 
155.5 مليون دينار يف الربع الثالث 
بواقع  مرتاجعًا   2016 العام  من 
بداأت  �شنوي. وقد  اأ�شا�س  على   %42
ال�شفقات  اإجمايل  من  ال�شقق  ن�شبة 
اأربع  منذ  باالرتفاع  اال�شتثمارية 
ال�شنة  بداية  منذ  ت�شكل  اإذ  �شنوات. 
املالية 67% من االإجمايل، مرتفعة 
من 36% خالل الفرتة ذاتها من العام 
2012. وبالكاد  جاوزت مبيعات هذا 
ال�شهر قيمة 40 مليون دينار م�شجلة 

99 �شفقة.   
الوطني  الكويت  بنك  موؤ�رش  وا�شتمر 
الأ�شعار املباين اال�شتثمارية بالتباطوؤ 
اإذ  اأغ�شط�س.  �شهر  يف  م�شتواه  من 
نقطة   180.5 اإل��ى  املوؤ�رش  تراجع 
بواقع  مرتاجعًا  الن�شاط  ركود  بفعل 
اأن  وبعد  �شهري.  اأ�شا�س  على   %4

حقق بع�س االرتفاع يف بداية ال�شنة 
م�شتوى  عن  مرتاجعًا  املوؤ�رش  بقي 
200 خالل الربع الثالث كما تراجع 
�شنوي.  اأ�شا�س  على   %16.5 ب�اقع 
ويبدو اأن املوؤ�رش �شجل تراجعًا حادّا 
خالل االأ�شهر الثالثة االأخرة بعد اأن 
حقق اأعلى م�شتوياته يف الفرتة بني 
العام  من  واأغ�شط�س  يونيو  �شهري 
2015 تاأثرات قاعدية وذلك حينما 

بلغ متو�شط 227 نقطة.  
اال�شتثماري  العقار  قطاع  �شهد  وقد 
ب�شاأن  توقعات  نتيجة  �شغوطًا 
الثاين  الن�شف  يف  اخلدمات  اأ�شعار 
من العام 2017. اإذ قد ترتفع اأ�شعار 
بواقع  اال�شتثمارية  لل�شقق  اخلدمات 
االإيجارات  قيمة  من   %10 اإل��ى   %7
حجم  ح�شب  وذل���ك  املتو�شط  يف 
اإلى  ذل��ك  ي���وؤدي  وق��د  اال�شتهالك. 
على  ال�شغوطات  من  املزيد  توليد 
فيه  ترتفع  ال��ذي  الوقت  يف  الطلب 
عدد ال�شقق ال�شاغرة. ولكننا نتوقع 
اخلدمات  ا�شعار  رفع  اآثار  تكون  اأن 
امل�شتهلكني  مع  �شيما  ال  حم��دودة 
الذين �شيخف�شون م�شتوى اال�شتهالك 
مع  ذلك  ليتما�شى  ملحوظة  ب�شورة 

م�شتويات االأ�شعار.    
احلكومية  االإ�شكان  برامج  ومتثل 

فيه  ي�شهد  وق��ت  يف  عقارية  فر�شًا 
الطلب تباطوؤًا ملحوظًا. ومع اعتزام 
املدنية  للمعل�مات  العامة  الهيئة 
قامت  �شكنية  وحدة  األف   11 توزيع 
�شيما يف  ال  القطاع اخلا�س  باإ�رشاك 
مدينتي �شباح االأحمد وجابر االأحمد 
والوفرة.  ال�شليبخات  غرب  و�شمال 
اإذ تعمل الهيئة االآن على 26 برناجمًا 
ن�رش  �شحفي  تقرير  وف��ق  اإ�شكانيًا 
دينار.  مليون   683 بقيمة  م�ؤخرًا 
وت�����ش��م��ل ه���ذه ال���ربام���ج امل��ن��ازل 
ال�شاغرة  وال��ق�����ش��ائ��م  احل��ك��وم��ي��ة 

وال�شقق.     
العقار  ق��ط��اع  مبيعات  و�شجلت 
الربع  م�شتوياتها  اأق��ل  التجاري 
ت�شجيل  مت  فقد  عامني.  منذ  �شنوية 
لي�شل  ال��رب��ع  خ���الل  �شفقة   14
دينار  مليون   40.3 اإل��ى  االإج��م��ايل 
على  و%55   %69 بواقع  منخف�شًا 
اأ�شا�س �شنوي على التوايل. و�شهدت 
�شبتمرب  خ��الل  حت�شنًا  املبيعات 
ملي�ن   14.4 اإل��ى  اإجماليها  لي�شل 
خم�س  ت�شجيل  خلفية  على  دينار 
ق�شيمتني  �شمنها  من  فقط  �شفقات 
االأحمد  �شباح  مدينة  يف  جتاريتني 
يف  ومبنى  دينار  ماليني   7 البحرية 

حويل 2.45 مليون دينار.

كتب حممد اإبراهيم :

لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  اك��د 
ال��ف��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ة ال��ت��ج��ارة يف 
عبد  وال�شناعة  التجارة  وزارة 
التجارة  وزارة  اأن  العنزي  الله 
الق�شاء  ا�شتطاعت  قد  وال�شناعة  
ال�رشكات  على  كبرة  وبن�شبة 
يف  امل��وج��ود  والغ�س  املتالعبة 
على  معلقا  ال��ع��ق��اري.  ال�شوق 
اإحالة 5 �رشكات عقارية اإلى نيابة 

واإدارة غ�شيل االأموال. 
واأ�شاف يف ت�رشيحات لل�شحافيني 
الكويت  معر�س  افتتاحه  عقب 
تنظيم  من  اأم�س  للعقار  ال��دويل 
لتنظيم  اأك�����ش��ب��و  ت���وب  ���رشك��ة 
اأن  اإل��ى  وامل��وؤمت��رات  املعار�س 
للم�شاريع  العار�شة  ال�رشكات 
امل�شندات  بعر�س  تقوم  حاليا 
من  وم�شدقة  ال��وزارة  على  م�شبقا 
قبل ال�شفارات واخلارجية و�شفارة 
الكويت والتاأكد منها قبل امل�شاركة 
الوقت  يف  م�شرا  معر�س،  اأي  يف 
و�شعت يف  التجارة  اأن  اإلى  نف�شه 
كل معر�س مركزا حكوميا متكامال 
ووزارة  التجارة  وزارة  من  يتكون 
العدل والبلدية حلماية ال�شوق من 

اأي تالعب.
عليها  يوجد  التي  ال�رشكات  وعن 
لل�رشكات  بالن�شبة  اأ�شار  م�شاكل 
نقوم  �شبهة  اأي  عليها  يوجد  التي 
فورا بتحويلها اإلى جهة االخت�شا�س 
وهناك  منا�شبا،  ت��راه  ما  الإتخاذ 
بالفعل  احيلت  ال�رشكات  بع�س 
اإلى النيابة والبع�س االخر يدر�س 
اأن  اإلى  اجلوانب  جميع  من  لدينا 

ت�شل اإلى النيابة والغلق.
احيلت  التي  ال�رشكات  ان  واأ�شاف 
االأموال  غ�شيل  اإدارة  واإلى  للنيابة 
يف  نا�شحا  معهم،  التحقيق  جار 
ال�رشكات  ابتعاد  نف�شه   الوقت 
يف  ال��دخ��ول  اأو  �شبهة  اأي  ع��ن 
ال  حتى  قانونية  خم��ال��ف��ات  اأي 
ن�شح  كما  للم�شاءلة،  يتعر�شوا 
التاأكد  ب�رشورة  املواطنني  اأي�شا 
من امل�شاريع والذهاب اإلى الدولة 
الن  فيها  ال�����رشاء  ي��رغ��ب  ال��ت��ي 
بع�س الدول يوجد بها ر�شوم على 

العقارات وهو ال يعلم.
ال�شوق  ان  على  ال��ع��ن��زي  واأك���د 
وا�شح  ب�شكل  ت��اأث��ر  ال��ع��ق��اري 
املنطقة،  يف  ال�شيا�شية  باالحداث 

وان ي�شهد حالة من الهبوط.
افتتاحه  عقب  ال��ع��ن��زي  ورح���ب 
اأر�س  على  حاليا  املقام  املعر�س 

املعار�س الدولية يف م�رشف خالل 
ن�فمرب،   12 اإل��ى   7 م��ن  ال��ف��رتة 
معتربا املعار�س العقارية مبثابة 
هامة  وترويجية  ت�شويقية  نافذة 
املواطنني  م��ن  ك��ب��رة  ل�رشيحة 
منتجات  عن  الباحثني  واملقيمني 
عقارية متنوعة، حيث تطرح هذه 
العقارات  اأنواع  خمتلف  املعار�س 
ما بني فلل و�شقق واأرا�س ومنتجات 
من  ت�شتقطب  اأخ����رى،  ع��ق��اري��ة 
خاللها �رشائح الراغبني يف التملك 
الكويت،  وخ��ارج  داخل  العقاري 
يقام  املعر�س  ه��ذا  واأن  �شيما  ال 
مب�شاركة 60 �رشكة عقارية تعر�س 
 15 250 م�رشوعًا بحوايل  اكرث من 

دولة خليجية وعربية وعاملية.
اإقامة  ت�شهد  الكويت  ان  على  واأكد 
كل  عقاريًا  معر�شًا   20 من  اأك��رث 
عام تتناف�س من خاللها ال�رشكات 
كبرة  عقارية  م�شاريع  ط��رح  يف 
الدوالرات،  مليارات  قيمتها  تفوق 
ا�شتقطاب �رشيحة  كما وت�شاهم يف 
الكويتيني  املواطنني  من  كبرة 
الراغبني يف التملك، حتى اأن قيمة 
االموال التي تر�شد لل�رشاء من هذه 
املعار�س تعادل ع�رشات املاليني 

ب�شكل �شنوي.
وتابع بح�شب الدرا�شات االإقت�شادية 
فاإن العقار ما زال يعترب هو اأف�شل 

بالن�شبة  لال�شتثمار  القطاعات 
ظل  يف  امل�شتثمرين  م��ن  للكثر 
حتيط  التي  اليقني  ع��دم  اأج���واء 
وتراجع  ال��ع��امل��ي،  باالقت�شاد 
اأكرث  منذ  املتوا�شل  النفط  اأ�شعار 
هبوط  من  تبعها  وما  �شنتني،  من 
بن�شب و�شلت  العقارات  ا�شعار  يف 
اإلى 20 % واأكرث يف بع�س الدول، 
اأ�شبحت  الفر�شة  اأن  يعني  م��ا 
م�شى  وق��ت  اأي  من  اك��رث  �شانحة 
يف  عقار  متلك  يف  يرغب  من  لكل 
الوقت الراهن يف العديد من الدول 

العربية واالوروبية.
املثال  �شبيل  ع��ل��ى  واأ����ش���اف  
اجلنيه  �رشف  �شعر  هبوط  يعترب 
اإنف�شال  ق��رار  بعد  االإ�شرتليني 
االوروب��ي  االحت��اد  عن  بريطانيا 
التملك  يف  للراغبني  كبرة  فر�شة 
يف بريطانيا، كما اأن هبوط اجلنيه 
امل�رشي احلايل ميثل كذلك فر�شة 
اأخرى للكثر من املواطنني اأو حتى 
عقار  متلك  يف  الراغبني  املقيمني 
يف م�رش، ناهيك عن تراجع اأ�شعار 
العربي  اخلليج  دول  يف  العقارات 
يف ظل تراجع اأ�شعار النفط وتباطوؤ 
النمو االقت�شادي يف العديد من دول 

املنطقة.
واأكد انه وب�شكل عام فاإن امل�شتثمر 
يجب اأن يكون على حذر قبل اإتخاذ 

قرار التملك اأو اال�شتثمار يف القطاع 
العقاري يف اي بلد، حيث يجب عليه 
اأن يتعرف اأواًل على و�شع ال�شوق يف 
البلد امل�شتهدف وم�شتوى اخلدمات 
بها  يتمتع  التي  التحتية  والبنية 
يتعرف  وان  اال�شتثمار،  مقابل 
كذلك على و�شع ال�رشكات املطورة 
يف  العقارية  للم�شاريع  واملنفذة 
تلك الدول ومدى م�شداقيتها حتى ال 
يقع فري�شة لبع�س �شعاف النفو�س 

من هذه ال�رشكات.
خالل  ومن  التجارة  اأن  اإلى  ولفت 
واإدارة  الكبر  الرقابي  جهازها 
اأكمل  على  بعملها  تقوم  العقار، 
املعار�س  على  الرقابة  يف  وجه 
االأوراق  م��ن  وال��ت��اأك��د  العقارية 
بكافة  املتعلقة  وامل�����ش��ت��ن��دات 
يف  امل�شاركة  العقارية  ال�رشكات 
املعار�س، حيث ت�رش الوزارة على 
امللكية  �شندات  كافة  على  االطالع 
البلدية  وم�شتندات  والرتاخي�س 
اخلا�شة بكافة امل�شاريع العقارية 
امل�شاركة  ال�رشكات  تطرحها  التي 
يف املعار�س، وذلك ل�شمان �شالمة 
جهة،  من  املطروحة  امل�شاريع 
املواطنني  اأم���وال  على  واحل��ف��اظ 
اجلهة  من  ال�شياع  من  واملقيمني 

االخرى.
اإدارة  من جانبه قال رئي�س جمل�س 

ال�شيخ مالك  اك�شبو  جمموعة توب 
ال�شباح  ي�شعدنا ونحن نفتتح دورة 
جديدة من دورات املعر�س املميز 
على االطالق معر�س الكويت الدويل 
الرائد  العقاري  التجمع  للعقار 
اأن نرحب بكم  الكويت  واملميز يف 
النجاح  وم�شاركتنا  معر�شنا  يف 
اأحد  ت�شكل  التي  التظاهرة  يف هذه 
الدعائم اال�شا�شية لعجلة االقت�شاد 
ن�شاط  واأن  خا�شة  ال��ك��وي��ت��ي، 
املعار�س العقارية ي�شكل رافدًا من 
العقار  ميثله  ملا  االقت�شاد  روافد 
لدى  كبرة  مكانة  من  ذات��ه  بحد 

املواطن الكويتي ب�شكل خا�س.
للمعر�س  احلالية  الدورة  ان  واأكد 
ال��ت��ا���ش��ع��ة على  وال��ت��ي ت��ع��ت��رب 
التوايل والتي يتم تنظيمها بار�س 
اإ�شتقطبت  مب�����رشف  امل��ع��ار���س 
جم��م��وع��ة ك��ب��رة وم��ت��ن��وع��ة من 
عددها  جتاوز  العقارية  ال�رشكات 
60 �رشكة جاءت لتعر�س ما لديها 
من منتجات عقارية تتنوع ما بني 
و�شكوك  وال�شقق  والفلل  االرا�شي 
االنتفاع يف اأكرث من خالل اأكرث من 
250 م�رشوع يف 15 دولة  خليجية 

وعربية واأوروبية.
الكبرة  التغرات  اأن  اإل��ى  ولفت 
التي �شهدتها اأ�شواق العقار، والتي 
كان  العقار  اأن  خاللها  من  اأثبتت 

وما زال هو اأف�شل واأاأمن اإ�شتثمار، 
امل�شتثمرين  م��ن  العديد  جعلت 
يوجهون  وال�����رشك��ات  واالف�����راد 
نحو  وا�شتثماراتهم  اأن��ظ��اره��م 
القطاع العقاري باعتباره ا�شتثمارا 
م�شتقبليًا اآمنًا ال يتاأثر باالأحداث اإال 

يف اأ�شيق احلدود.
يقوم  ان  �رشورة  على  مالك  و�شدد 
والتمحي�س  بالبحث  العميل 
وا�شت�شارة اأهل اخلربة واالخت�شا�س 
قبل �رشاء العقار، وهو االمر الذي 
اك�شبو  توب  جمموعة  عليه  اأك��دت 
اأكرث من مرة ويف اأكرث من منا�شبة، 
بل واأنها كانت من ال�رشكات الرائدة 
التي خ�ش�شت موقعًا دائمًا ملكاتب 
القانونية  واال�شت�شارات  املحاماة 
يف كافة معار�شها، وها هي جتدد 
يف  امل�شاركني  قائمة  اإلى  ان�شمام 
هذه الدورة من املعر�س 3 مكاتب 
من  ج��اءت  قانونية  ا�شت�شارات 
لتقدم  وتركيا  واالم��ارات  الكويت 
اال�شت�شارة املجانية املنا�شبة لكل 
متلك  اأو  ���رشاء  يف  يرغب  م�شتثمر 

عقار حملي اأو تركي اأو دويل.
وتابع  نبارك ونثمن موقف وزارة 
الرامية  حماوالتها  يف  التجارة 
اإلى اخراج ال�رشكات غر امللتزمة 
العمل  عن  وتوقيفها  ال�شوق  من 
وامل�شاركة يف املعار�س العقارية 

وكذلك توقيف ال�رشكات التي تقدم 
ال�شنوية  للعوائد  خيالية  عرو�س 
للواقع  مت��ت  ال  وال��ت��ي  للعقار 
ب�رشورة  الوزارة  ونطالب  ب�شلة، 
مقراتها  ال�رشكات يف  هذه  متابعة 
فحماية  فقط  املعار�س  يف  ولي�س 
على  ت��ك��ون  اأن  يجب  امل�شتهلك 
وال�رشكات  الوزارة  اولويات  راأ�س 
على  واحلر�س  للمعار�س  املنظمة 
لل�رشكات  امل�شاركات  تكون  ان 
الثقة والتي تقدم منتجات عقارية 

حقيقية ومنطقية العوائد.
جمموعة  يف  ي�شعدنا  مالك:  وقال 
املعار�س  لتنظيم  اك�شبو  ت��وب 
العهد  على  نبقى  اأن  وامل�ؤمترات 
دائمًا يف تنظيم مثل هذه املعار�س 
التي توفر للعمالء يف الكويت فر�شًا 
جمموعة  يف  مدرو�شة  ا�شتثمارية 
متنوعة من الدول بدءًا من الكويت 
ال�شعودية،  ب��االإم��ارات،  وم��رورًا 
االأردن،  عمان،  �شلطنة  البحرين، 
م�����رش، ب��ري��ط��ان��ي��ا، اأم���رك���ا، 
بلغاريا،  ه��ول��ن��دا،  اأمل��ان��ي��ا، 
البو�شنة  الت�شيك،  ا�شبانيا، 
وتركيا وتايلند وكندا وغرها من 
الدول خا�شة واأن املنتج العقاري 
ال�شوق  يف  رئي�شيًا  مطلبًا  زال  ما 
رئي�شية  حاجة  باعتباره  الكويتي 

ومالذًا اآمنًا على حد �شواء.
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• جولة في املعرض • عبد الله العنزي خالل افتتاح املعرض

تحول سلبي في نتائج أدنك 
بالربع الثاني

بيتك ينفي أي قرار باالندماج مع المتحد

الدوالر استقر أمام الدينار  عند 302 فلس 

مجموعة الساير رفعت ملكيتها 
في بنك وربة إلى 6.08 %

�شلبيًا  حتواًل  للعقارات  الوطنية  الدار  ل�رشكة  املالية  البيانات  اأظهرت 
بنتائج الربع الثاين من العام اجلاري بعد حتقيق خ�شائر بنهايته، مقابل 

اأرباح الفرتة املماثلة من العام املا�شي.
وطبقًا لنتائج ال�رشكة، بلغت خ�شائر الفرتة 166.81 األف دينار »548.72 
دوالر«  األف   337.3« دينار  األف   102.54 بقيمة  اأرباح  مقابل  دوالر«،  األف 
للفرتة ذاتها من عام 2015.وقل�شت ال�رشكة من خ�شائرها الن�شف �شنوية 
بقيمة  خ�شائر  مقابل  دينار،  األف   102.54 اإلى  لت�شل   ،%  22.8 بنحو 

132.85 األف دينار للن�شف االأول من العام املا�شي.
حققت  البور�شة،  موقع  على  امُلتاحة  املالية  ال�رشكة  بيانات  وبح�شب 
ال�رشكة اأرباحًا بقيمة 64.27 األف دينار يف الربع االأول من العام احلايل، 

مقابل خ�شائر بقيمة 230.72 األف دينار لنف�س الفرتة من العام ال�شابق.

نفى بيت التمويل الكويتي اتخاذه 
البنك  م��ع  ب��االن��دم��اج  ق���رار  اأي 
بيتك  واأو���ش��ح  املتحد،  االأه��ل��ي 
بدرا�شة  يقوم  اأنه  اأم�س  للبور�شة 
اال�شرتاتيجية  البدائل  من  العديد 
ربحيته  لتعظيم  الهادفة  االأخرى 
البنوك  ب��ني  مكانته  وتر�شيخ 
بيتك  واالإقليمية.واأكد  املحلية 
اال�شرتاتيجية  القرارات  اأن  على 
موافقة  تتطلب  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن 
بنك  وخا�شة  الرقابية  اجلهات 
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي، وم���ن ثم 
ت�شم  التي  العمومية  اجلمعية 
ت�شمن  والتي  امل�شاهمني  جميع 
على  والت�شويت  االطالع  حق  لهم 

تلك القرارات املقرتحة واملوؤيدة 
بدرا�شة مهنية ومو�شوعية ُمعدة من 
ا�شت�شارية حملية  عدة جهات  قبل 
بيانه  يف  البنك  وعاملية.واأ�شار 
اال�شرتاتيجية  ال��ق��رارات  اأن  اإل��ى 
يتم  ال  بها  اخلا�شة  واملوافقات 
اتخاذها اإال مبا يتوافق مع م�شلحة 

م�شاهمي بيتك.
اأعلن مطلع نوفمرب  وكان بيتك قد 
املالية  بياناته  ع��ن  احل���ايل، 
احلايل،  العام  من  الثالث  للربع 
حمققًا اأرباحًا بقيمة 52.22 ملي�ن 
 43.36 قدره  ربح  مقابل  دينار، 
مليون دينار للفرتة ذاتها من عام 

2015، بنمو ن�شبته 20.4 %.

ا�شتقر �شعر �رشف الدوالر االأمركي مقابل الدينار الكويتي ام�س عند م�شتوى 
0.302 دينار فيما انخف�س اليورو الى م�شتوى 0.335 دينار مقارنة باأ�شعار 
�رشف يوم ام�س االول.وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على 
موقعه االإلكرتوين اإن �شعر �رشف اجلنيه اال�شرتليني انخف�س الى م�شتوى 
0.376 دينار كما انخف�س الفرنك ال�شوي�رشي الى م�شتوى 0.310 دينار يف 

حني بقي الني الياباين عند م�شتوى 0.002 دينار دون تغير.
وكان الدوالر ارتفع اأمام بقية العمالت الرئي�شية يف تداوالت يوم اجلمعة 
املا�شي بعد �شدور التقرير ال�شهري لوزارة العمل االأمركية والذي اأظهر 
ارتفاعا بعدد الوظائف والتي بلغت نحو 161 األف وظيفة جديدة خالل �شهر 

اكتوبر املا�شي. 

القاب�شة  ال�شاير  جمموعة  رفعت 
اإلى  ورب��ة  بنك  يف  اأم�س،ملكيتها 
ال�شاير  ح�شة  وُت��ع��ادل   .%  6.08
بعد زيادتها نحو 60.8 ملي�ن �شهم 
قيمتها  تبلغ  وربة،  بنك  اأ�شهم  من 
دينار،  مليون   13.5 نحو  ال�شوقية 
مليار  البنك  اأ�شهم  عدد  يبلغ  حيث 

�شهم.
املركزي  الكويت  البنك  وواف���ق 

منت�شف اأكتوبر املا�شي، على طلب 
القاب�شة  ال�شاير  جمموعة  �رشكة 
مال  راأ�س  يف  ملكيتها  ن�شبة  زيادة 

بنك وربة من 4.9 % لنحو 15 %.
الهيئة  ت�شمل  املالك  كبار  وقائمة 
تبلغ  وال��ت��ي  لال�شتثمار  العامة 
ح�شتها بالبنك 25.2 %، فيما تبلغ 
للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  ح�شة 

االجتماعية نحو 7.4 %.

v4 شركات تعلن نتائج الربع الثالث 10 نوفمبر الحالي
جمل�س  اإن  للتاأمني  االأهلية  �رشكة  قالت 
احلايل  نوفمرب   10 يف  �شيجتمع  اإدارت��ه��ا 
املنتهي يف  الثالث  الربع  بيانات  ملناق�شة 

30 �شبتمرب 2016.
الثاين  الربع  يف  اأرباحًا  ال�رشكة  وحققت 
من العام احلايل 2.35 مليون دينار، مقابل 
اأرباح بقيمة 2.52 مليون دينار للفرتة ذاتها 

جمل�س  يناق�س  املا�شي.اأي�شًا  العام  من 
اإدارة جمموعة ال�شالم القاب�شة نتائج اأعمال 
يوم   ،2016 الثالث  الربع  لفرتة  ال�رشكة 
اخلمي�س 10 نوفمرب احلايل.وحققت ال�رشكة 
اأرباحًا يف الربع الثاين 93.96 األف دينار، 
مقابل خ�شائر بقيمة 169.4 األف دينار لنف�س 

الفرتة من العام املا�شي.

ويجتمع اأي�شًا جمل�س اإدارة اكتتاب القاب�شة 
يف يوم اخلمي�س 10 نوفمرب؛ ملناق�شة نتائج 
 ،2016 اأعمال ال�رشكة لفرتة الربع الثالث 
بح�شب بيان ال�رشكة.وحققت اكتتاب خ�شائر 
الثاين  الربع  يف  دينار،  األف   21.11 بلغت 
دينار  األف   248.01 قيمتها  خ�شائر  مقابل 

بالربع املقارن من العام املا�شي.

للتاأمني  ال��ك��وي��ت  ���رشك��ة  تناق�س  ك��ذل��ك 
الثالث  ال��رب��ع  لفرتة  املالية  البيانات 

املنتهي يف 30 �شبتمرب 2016.
الربع  يف  للتاأمني  الكويت  خ�شائر  وبلغت 
اأرباح  مقابل  دينار،  مليون   4.49 الثاين 
عام  من  الفرتة  بنف�س  دينار  مليون  بلغت 

.2015
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Death probed: The remains of an uni-
dentified 70-year-old man, believed to 
be a citizen of an unidentified GCC 
country, have been referred to Forensics 
to know the cause of death, reports 
Al-Anba daily.  

The daily did not give more details.
Meanwhile, an unidentified Indian 

woman who was knocked down by a 
speeding car while crossing the 
Fahaheel Expressway, has been admit-
ted to the Mubarak Al-Kabir Hospital 
with life threatening injuries, reports 
Al-Anba daily. The woman was rushed 
to the hospital by paramedics.

Police are looking for the runaway 
motorist after eyewitnesses noted the 
car plate number and informed the 
Operations Room of the Ministry of 
Interior. And, an unidentified expatriate 
had a miraculous escape from death 
after his car went ablaze on the Fifth 
Ring Road opposite Ardhiya, reports 
Al-Rai daily

According to reports, the motorists 
pulled over to the side of the road when 
he saw smoke coming from the engine 
and in a matter of minutes the fire 
engulfed the car. The fire was put out 
by firemen.

❑     ❑     ❑

Women in fight: Police have referred 
seven women — six Kuwaitis and a 
Syrian — to the Fintas Police Station 
for interrogation for fighting in a restau-
rant in Fintas, reports Al-Anba daily.

The daily did not give more details.
Meanwhile, a Kuwaiti couple has 

filed a complaint with the Salwa Police 
Station accusing an unidentified person 
of stealing two smart mobiles from their 
son, wallet, sum of money and his Civil 
ID, reports Al-Anba daily. According to 
the parents the theft occurred when he 
was busy on the playground.

❑     ❑     ❑

Runaway maid: A Kuwaiti has filed a 
complaint with the Al-Rumaithiya 
Police Station accusing a compatriot of 
sheltering his runaway maid who was 
reported missing four days ago, reports 
Al-Anba daily.

After the complainant provided the 
police details of suspect, he admitted the 
girl was with him and although he 
promised to present the girl to the area 
police station, he did not live up to his 
promise. The complaint has been 
referred to the Public Prosecution.

❑     ❑     ❑

Indian robbed: An unidentified 
Indian has filed a complaint with the 
Jleeb Al-Shuyoukh Police Station 
accusing two unidentified thieves of 
stealing his cell phone and KD 10 from 
his wallet, reports Al-Rai daily.

The complainant told the police he 
was on his way home when the two 
men — one of them wearing dishdasha 
— stopped him, beat him and robbed 
him.

News in Brief

KUNA photo
Sheikh Khaled Al-Jarrah receives US Ambassador to Kuwait Lawrence 

Silverman.

Defense Min meets US, SA envoys
Deputy Prime Minister and Minister 
of Defense Sheikh Khaled Al-Jarrah 
Al-Sabah received Monday US Am-
bassador to Kuwait Lawrence Silver-
man, discussing issues of common 
interests.

During the reception, the Defense 
Minister wished Silverman well in his 
new post and success in his mission, 

Directorate of Moral Guidance and 
Public Relations at the Ministry said in 
statement.

Sheikh Khaled Al-Jarrah then re-
ceived South African Ambassador to 
Kuwait M. P. Bona, where bilateral re-
lations and issues of common interest 
were discussed. (KUNA)

Photos by Samer Shaqair
Top and above: Pictures taken at the exhibition.

KUWAIT CITY, Nov 7, (KUNA): 
Real estate price in Kuwait have re-
markably plummeted due to the con-
tinuing dip in international oil prices, 
a commerce offi cial said Monday.

Speaking to reporters while open-
ing Kuwait International Real Estate 
Fair held on Nov 7-12, Assistant Un-
dersecretary of the Ministry of Com-
merce and Industry Fort Commercial 
Control and Consumer Protection 
Abdullah Al-Enezi said the fall in 

property prices is a good opportunity 
for purchasing. He believed that Brit-
ain’s exit from the European Union 
(EU) has led to a drop in real estate 
prices.

He added that his ministry has set 
up integrated governmental centers 
at fairs, consisting of Kuwait Munici-
pality and the ministries of commerce 
and justice, with a view to looking 
into all questions and matters bearing 
on violations. The Kuwait Interna-

tional Real Estate Fair attracted 60 in-
ternational real estate, investment and 
fi nancial fi rms which are expected to 
offer around 250 property projects in 
15 countries. Al-Enezi affi rmed that 
violating companies were referred to 
the concerned authorities for neces-
sary legal actions. Concerning the 
purchase of real-estate properties 
overseas, Al-Enezi advised buyers 
to travel to the relevant countries and 
verify the sites and the actual prices.

Real estate prices slide over low oil rate

Dune-buggies ban in
cities begins on Wed

Push for bill on e-transferable records
KUWAIT CITY, Nov 7, (KUNA): The Inte-
rior Ministry warned Sunday it will revive 
decision 245/1983 of banning all four-wheel 
motorbikes inside residential areas, or ma-
jor roads and highways, including coastal 
areas during a campaign that will start next 
Wednesday.

The ministry’s Undersecretary Lieut-General Sulei-

man Al-Fahad called, in a press statement, on parents to 
avoid accountability on the matter, noting that adult de-
tainees will be held in custody, however juveniles will 
be taken to the correspondent administration and their 
parents will face legal consequences.

Al-Fahad stressed the ministry’s determination to move 
forward and improve quality, supervision and control and 
helping solve traffi c problems.

Al-Fahad explained juveniles or even children driving in 
residential areas causes a number of serious accidents, some 

of which led to deaths and dis-
abilities.

Al-Fahad stressed importance 
of following road and traffi c laws 
which were put to help everyone 
drive safe, noting that the respon-
sibility lies on the shoulders of 
everyone.

Meanwhile, Kuwait’s Depart-
ment of Fatwa and Legislation 
affi rmed Sunday signifi cance 
of endorsing a bill on electronic 
transferable records during 54th 
session of the United Nations 
Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL) in Vi-
enna.

The meeting discussed more 
than 16 items on electronic trans-
ferable records, functional equiv-
alence and neutrality, head of the 
Kuwaiti delegation to the session 
Nadia Faisal Al-Dabbous told 
KUNA in a statement.

She stated that the Kuwaiti 
team participated in the meeting 
effectively, expressing her hope 
that the member states would ap-
ply the bills discussed in Vienna 
when enacting national laws or 
modernizing them.

She said that the participating 
delegations were briefed on Ku-
wait’s laws endorsed after con-
ducting many discussions and 
studies, lauding the support of 
Department of Fatwa and Legis-
lation for the delegation to raise 
Kuwait’s status on international 
arenas. She reiterated Kuwait’s 
keenness on having a full mem-
bership in UNCITRAL, indicat-
ing that the country benefi ted 
much from this membership.

Al-Dabboos extolled efforts 
exerted by UNCITRAL during 
the 54th session.

UNCITRAL has 60 member 
states, including three Arab coun-
tries: Kuwait, Algeria and Jordan. 
It is a UN main legal body on in-
ternational trade law.

The Kuwaiti delegation in-
cludes, in addition to Al-Dabbous, 
some senior offi cials of Depart-
ment of Fatwa and Legislation.

In another development, chief 
of the Arab armed forces training 
authorities are meeting in Cairo 
on Sunday to discuss coordina-
tion and integration for counter-
ing electronic information war or 
cyber warfare (5G).

The Kuwaiti delegation to the 
meeting is led by head of the Mil-
itary Education Authority at the 
Defense Ministry Maj Gen Anwar 
Al-Mazidi. Participants will focus 
on a study on training the armed 
forces to combat cyber wars, 
Arab League’s Assistant Secre-
tary General for National Security 
Ambassador Khalil Al-Thawadi 
told the press on the sidelines of 
the meeting.

The study has been prepared 
with high military and intellectual 
professionalism, responding to 
the requirements and the goals of 
the Arab joint action, Al-Thawadi 
added.
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