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األسس االقتصادية سليمة ..والطلب إلى زيادة

«كابيتال ستاندردز» تنظم
ملتقى للتعريف بمعايير حوكمة الشركات

«المركز» :سوق دبي العقاري يعد بفرص مجزية
مؤخرا عن شركة المركز
أشار التقرير العقاري الصادر
ً
المالي الكويتي «المركز» إلى المكاسب والعوائد العالية
التي يمكن لالعبي الس�وق اقتناصها من نمو األس�عار
تشغيليا التي تعاني من
الموجود في األسواق الناضجة
ً
األساسيات الكلية الضعيفة.
أيضا
دبي
في
العقار
قطاع
تناول
كما قال التقرير الذي
ً
أن قط�اع الخدمات اللوجس�تية والمخازن تحمل فرصا
استثمارية جذابة.
يرى التقرير أن التجارة تمثل العمود األساسي القتصاد
دبي في حين تشكل السياحة والخدمات المالية والعقار
واإلنش�اء األعمدة األخرى .إال أن اإلفراط في االس�تثمار
بمج�ال العقار أدى إلى انكماش بنس�بة  50في المئة في
األسعار،وبنحو  19في المئة في مستويات النشاط خالل
 2009األم�ر ال�ذي أفضى إلى توقع�ات خافتة مع وجود
ضغوط سلبية على معدالت النشاط العقاري خالل 2010
و .2011كذلك عانى قطاع الخدمات المالية والسياحة من
انخفاض خالل  2009بسبب الركود الذي لحق باالقتصاد
العالمي إلى جانب اآلثار التي نتجت عن إعالن خطة هيكلة
ديون مجموعة دبي العالمية.
ويتوقع التقرير أن يؤدي نمو التجارة الذي قد يستمر
في  2010و 2011إلى خروج االقتصاد من وعكته الحالية
لينتج عن ذلك تعاف تام في .2012
ويتوقع تقرير «المركز» أن يس�جل خلق الوظائف في
بدءا من عام  2011الذي سيشهد فيه
انتعاشا
دبي
ً
ً
تدريجيا ً
تعافي االقتصاد ،مما سيؤدي إلى نمو الدخل .وباإلشارة
إلى التمويل ،يق�ول التقرير أنه في الوقت الذي نمت فيه
الرهون العقارية بشكل أفضل من النمو االئتماني الكلي
في اإلمارات ككل ،إال أن صفقات الرهون العقارية المعدلة
وفق الفصول انكمشت بنسبة  75في المئة على مدار فترة

بدءا من أعلى مستوى وصلت له في
اس�تمرت 16
ش�هرا ً
ً
يوليو  2008قبل أن تعود للتحسن في نوفمبر  .2009ويشير
هذا التحسن إلى أن االنكماش المستمر التي تعرضت له
إيجابيا .إلى هذا،
مؤشرا
بدأ يهدأ وهو ما يعد بحد ذاته
ً
ً
يتوقع التقرير أن تبق االتجاهات ثابتة دون تغيير خالل
 2010م�ع تس�وية بنوك دبي اتفاقي�ة تجميد ديون دبي
العالمية التي ربما س�تقيد القدرة والرغبة في اإلقراض
خاصة لمشاريع العقار.

العقار السكني
وقد انكمشت شريحة العقار السكني في جميع الجوانب مثل
الصفقات واإليجارات واألسعار ومن المتوقع أن تنكمش على
نحو إضافي في  .2010ويتوقع التقرير أن تسجل الصفقات
بسيطا سينحصر ما بين  2-0في المئة على األساس
انكماشا
ً
ً
الش�هري خالل  ،2010على أن تستقر في  .2011أما بالنسبة
لإليجارات ،الحظ التقرير أن عدم االستقرار في هذا الجانب
يع�ود إلى الطل�ب الكبير من المجتمع�ات المقيمة في دبي
ومن الطلب الناتج عن تنقل األفراد في أنحاء اإلمارة الذي قد
يستمر على الحال ذاتها في المستقبل القريب .ويقول التقرير
ان اتجاهات األس�عار تتأثر أكثر بجانب العرض وبرخص
اإلنش�اء الجديدة الموافق عليها والتي انخفضت في .2009
ومع ذلك ،تشير المشاريع التي تبلغ قيمتها  60مليار دوالر
حاليا والتقارير المحاسبية الصادرة عن
وهي قيد التنفيذ
ً
هيئ�ة التنظيم العقاري في اإلمارات إلى أن  74في المئة من
المشاريع جار تنفيذها.

املكاتب
يشكل الطلب على مساحات المكاتب الناشئ عن التوظيف
جزءا
المكتبي واقتصاد دبي المستند الى قطاع الخدمات
ً

كبيرا من الوظائف المكتبية بشكل عام .إذ إن  50في المئة
ً
من الوظائف المتوافرة هي مكتبية ،وتوفر قاعدة أساسية
للطلب القوي ،ومع ذلك ،إال أن الوضع الحالي لالقتصاد جعل
خلق الوظائف أقل،وأدى إلى تباطؤ الطلب .األمر الذي أفضى
إلى انكماش مابين  60-24في المئة في اإليجارات و70-35
في المئة في األس�عار م�ن ذروتها في  .2008وفي حين أن
العرض على المدى الطويل مصمم ليالئم تباطؤ العرض،
إذ يم�ر  64في المئة مش�روع بمرحل�ة التصميم ،و 48في
حاليا قيد التنفيذ،ومن المتوقع بحسب الجدول
المئة منها
ً
الزمني أن تنتهي هذه المشاريع في  .2010وهو ما سيرفع
من الشواغر ،ويخفض من األسعار واإليجارات على المدى
القصير حتى .2012

اللوجستيك واملخازن
يقول التقرير أن اتجاهات نشاط التجارة الخارجية تمثل
الدافع األساسي للطلب ورغم انكماش الواردات بنسبة  28في
المئة على األساس السنوي خالل  2009بسبب االنخفاض
في االقتصاد ،إال أن الصادرات ارتفعت بنسبة  23في المئة
ونمت الصادرات المعادة بنسبة  19في المئة ،مما يشير
إلى أن الطلب على الخدمات اللوجس�تية والمخازن بقي
محميا من االنكماش الهائل في  .2009وبالتالي سيبقى
ً
سليما .وتشكل
الطلب على الخدمات اللوجستية والمخازن
ً
مش�اريع المخازن قيد اإلنش�اء  1في المئ�ة من إجمالي
العرض المستقبلي ،وامتدت التسهيالت القانونية لتطال
مثل هذه االستثمارات .وفي حين انكمشت األسعار بنسبة
 10.5في المئة خالل مارس  2010وحده ،يتوقع التقرير أن
تبق اإليجارات مس�تقرة وق�د توفر فرص الحصول على
ومكاس�با من تقييم األس�عار
عوائد مجزية خالل 2010
ً
خالل  2011و.2012

سيقام خالل الفترة ما بين  7-3مايو

 50شركة في معرض «إن أند أوت»
دينا حسان:

,

ذكر رئيس جمعية المهندس�ين،
المهندس طالل متلع القحطاني ،خالل
مؤتمر صحفي عقد امس لالعالن عن
تنظي�م معرض التصمي�م الداخلي
وتنس�يق المواق�ع الثان�ي «إن أند
أوت «بالتعاون مع رابطة المعماريين
الكويتية وبرعاية النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية
ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد
وذلك في الفترة من  3إلى  7مايو المقبل
في قاعة اللؤلؤة بفندق سفير ،حيث
من المتوقع ان يبلغ عدد الش�ركات
المش�اركة في المعرض اكثر من 50
شركة ،وقد تم بالفعل تأكيد مشاركة
 25شركة منهم..
واضاف قائال «سيتم توفير قاعدة
بيانات الكترونية لزوار المعرض عن
كافة المعروضات فيه ،توفير حلقة
اتصال مباشرة بين المواطنين وبين
الجهات التمويلية واالستثمارية العاملة
في المجاالت ذات العالقة ،العمل على
االرتقاء بالتعريف بأسس التصميم
والتصميم الداخلي والحد من الهدر

جانب من المؤتمر الصحافي

واألوامر التغييرية لدى بناء المواطنين
لمنازلهم ومنشآتهم مما يقلل الكلفة
المالي�ة ،وعقد عدد من ورش العمل
الهادفة إلى تقديم نصائح وإرشادات
لزوار المعرض من قبل المعماريين
الكويتيي�ن والجه�ات الراغبة التي
تشارك في المعرض.

استشارات مجانية
وم�ن جانبه قال رئي�س رابطة
المعماريين المهندس مزيد المطيري:

ان رابطة المعماريين ستقدم خالل
المع�رض مجموعة من األنش�طة
والفعاليات ،حيث سيتم عقد ندوتي
عمل األولى بعنوان أسس التصميم
المعماري والداخلي ،والثانية عن
أهمية األلوان وأسس استخدامها
في التصميم الداخلي ،كما سيتواجد
المعماريون ط�وال فترة المعرض
لإلجاب�ة ع�ن أس�ئلة المواطني�ن
وتقديم استشارات مجانية يوميا
لرواد المعرض ،هذا باإلضافة إلى

«أيمس» تشارك في ملتقى
المرأة الخليجية االقتصادي األول
اعلنت شركة ايمس مشاركتها في ملتقى المراة
الخليجية االقتصادي االول ،وقالت مديرة التدريب
في الشركة منى عمرو مكين إن شركة «أيمس» مهتمة
للغاية بأفكار ومحاور ملتق�ى المرأة الخليجية
«من عدة زوايا أهمها النمو المتزايد لدور سيدات
األعمال في االقتصاد الوطني وتحريك المشاريع
االستثمارية الفعلية مع اإلشارة إلى أن شركتنا،
التي أنجزت مشروعات تكنولوجية على المستوى
الوطني وحققت نجاحات مشهودة في مجال الحلول

المس�تقبلية التي تواجهه�ا نظم المعلومات في
دورا
معظم مجاالت األنشطة بدولة الكويت ،تلعب ً
مهما في تحري�ك االقتصاد الكويتي والقطاعات
ً
علما أن حجم أعمال
الفاعلة في التنمية المستدامةً ،
«ايمس» بلغ في عام  2007أربعة وسبعين مليونا
وثالثمائة ألف دوالر أميركي» .وأوضحت مكين أن
أيمس س�تعرض في جناحها خالل الملتقى أهم
خدماتها ومنها ما هو موجه للنساء إضافة إلى
تعريف بالمشاريع الكبرى التي أنجزتها.

«موديز» تدعو البتكار مشتقات مالية إسالمية
وتجنب «التقليد األعمى»
دعا تقرير اقتصادي إلى إيجاد حل لملف المشتقات
المالية في قطاع التمويل اإلسالمي ،باعتبار أنها تشكل
أساسيا في االقتصاد العالمي ووسيلة ال يمكن
عامال
ً
ً
االس�تغناء عنها لتطوير األعمال ،وذلك رغم الخالفات
الفقهية الكبيرة حوله�ا باعتبار أنها تقوم على عقود
«غرر» وقد تشمل بيع ما هو غير موجود في الملكية.
وذك�رت وكالة «مودي�ز» لخدمات المس�تثمرين أن
حاليا هي «االبتكار »،مضيفة
مشكلة التمويل اإلسالمي
ً
أن االستخدام المشترك لعمليات التوريق والمشتقات
المالية «يمنح مجاال واسعا للحد من انكشاف المؤسسات
المالية اإلسالمية للمخاطر وبالتالي تحسين جدارتها
االئتمانية».
قال تقرير اقتصادي إن التمويل اإلسالمي مازال ينمو
مقدرا
بشكل كبير ،برغم التحديات االقتصادية العالمية،
ً

وجود إمكانيات بأن يصل حجمه إلى أكثر من خمس�ة
تريليونات دوالر ،شرط أن يتمكن هذا القطاع من تطوير
عمله واستنباط منتجات ومشتقات مالية جديدة ال تكون
عبارة عن «تقليد أعمى» للمشتقات التقليدية.
وبحسب الوكالة ،فإن إجمالي موجودات قطاع التمويل
اإلسلامي قد سجلت مستويات جديدة تصل إلى 950
مليار دوالر أميركي ،ومن المقدر أن تبلغ إمكانات السوق
حوالي  5تريليونات دوالر أميركي على األقل وبالرغم من
قتامة البيئة االقتصادية الدولية في اآلونة األخيرة.
ونقلت الوكالة عن أنور حسون ،نائب الرئيس وموظف
ائتمان أول لدى «موديز »،قوله في هذا السياق« :إذا تم
توظيف المش�تقات المالية بدقة وحذر فإن ذلك سوف
يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية اإلسالمية
وجعلها أكثر قدرة على المنافسة».

تصوير :صخر درويش
مش�اركة لجنة خدمة المواطن في
الجمعية في هذا المعرض.
واضاف :ان الجمعية والرابطة وفرتا
كافة السبل لنجاح المعرض ،وقد تم
إعداد عدد من اإلصدارات للتوزيع على
المواطنين منها :الدليل اإلنشائي ،وبرشور
خاص عن  100خطوة إلنشاء بيت العمر،
ونشرة عن التكييف وأسسه.

التقاء في الرؤية
أما نائب رئيس مجلس إدارة

مجموع�ة األنظم�ة الهندس�ية
المهن�دس حام�د عب�د الق�ادر
الس�رحان فقال :يجس�د تنظيم
هذا المع�رض التقاء رؤيتنا في
مجموعة األنظمة الهندسية مع
رؤية الجمعية في االرتقاء بمستوى
وجودة الخدمات الهندسية التي
يتم تقديمها والمساهمة في نقل
التكنولوجيا المتطورة ذات العالقة
بما يساهم في تعزيز دور المهندسين
في خدمة مجتمعهم ،والمشاركة
في دفع عجلة االقتصاد المحلي
الذي يشهد افتتاحا ولو خجوال
اتجاه القطاع الخاص.
أما مدير عام قطاع المعارض
والمؤتمرات في المجموعة ياسر
الش�عار فقال :في الدورة األولى
للمعرض حققنا وشركاؤنا في جمعية
المهندسين الكويتية والمشاركين
بالمعرض مجموعة من األهداف
والنتائج في مجال دفع مس�يرة
عجلة البناء والتشييد وخاصة
قطاع التصميم الداخلي والخارجي
فقد تجاوز عدد الشركات المشاركة
 50ش�ركة من مختلف األنشطة
ذات العالقة.

تنظم ش�ركة كابيتال س�تاندردز ملتقى خاصا
للتعريف بمقترحها حول معايير حوكمة الشركات
العامة في الكويت يوم االحد المقبل.
وقالت رئيسة مجلس ادارة الشركة الدكتورة اماني
بورسلي لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان الوثيقة
التي س�يتم تقديمها للس�وق في هذا الملتقى تعد
أداة توجيهية واطارا عاما واضحا للشركات العامة
العاملة في الكويت لتطوير هياكلها االدارية والقيادية
بهدف تقوية ادائها المالي .واوضحت بورسلي انه
تم تصميم هذه الوثيقة بناء على افضل الممارسات
العالمية لضمان فاعليته وبناء على المراجعة لقوانين
الحوكمة المطبقة في المنطقة وباالسترشاد بآراء
الجهات العالمية ومعايير (أوه اي سي دي).
وح�ول المعايي�ر المقترحة لحوكمة الش�ركات
الكويتية قالت بورسلي ان مفهوم حوكمة الشركات
يرتكز على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومساءلة
االدارة العليا مبينة ان حوكمة الشركات تعرف بأنها
مجموعة من النظم والسياسات والمعايير التي تحكم

وتوجه انشطة وقرارات الشركات.
واوضحت ان حوكمة الشركات تحدد العالقة بين
المساهمين وادارة الش�ركة واالطراف االخرى ذات
العالقة كما تضمن الممارس�ات السليمة للحوكمة
للمستثمرين وان تستخدم استثماراتهم بشكل امثل
دون اس�تغالل م�ن قبل االدارة وذل�ك بهدف تنمية
نش�اطات الش�ركة التجارية واالدارية وخلق قيمة
مضافة لها.
وذكرت ان من اهم عناصر معايير الحوكمة المقترحة
في الوثيقة التي س�يتم الكشف عنها االحد المقبل
حقوق المساهمين وهيكل الملكية والمعاملة العادلة
لحملة االسهم ودور االطراف ذات العالقة واالفصاح
والش�فافية ومسؤوليات مجلس اإلدارة اضافة الى
فعالية االدارة التنفيذية .وبينت بورسلي انه سيتم
خالل الفعاليات توزيع كتيب يتضمن تفاصيل مقترح
شركة كابيتال ستاندردز لمعايير حوكمة الشركات
العامة باللغتين االنجليزية والعربية كما س�تعقد
ورش عمل جانبية عن معايير حوكمة الشركات.

معرض عالم السفر  2010ينطلق في حلته
الجديدة 19مايو المقبل
أعلن مدير معرض عالم السفر  2010لدى شركة معرض
الكويت الدولي عماد محمد الهارون ان «الشركة» قد حددت
موعدا النطالق انشطة دورة
الـ  19من شهر مايو المقبل
ً
جديدة في سلسلة معارض عالم السفر في حلته الجديدة
وهو الحدث الذي دأبت على اقامته الشركة منذ نحو 12
عام�ا مضت مم�ا وضعه على قائمة معارض الس�ياحة
ً
الراسخة بالمنطقة.
موضحا ان المعرض قد استقطب للمشاركة
وتابع الهارون
ً
فيه عشرات الشركات والجهات السياحية الرسمية واالهلية
المحلية والدولية ،حيث اكدت مشاركتها بالمعرض جهات
جاءت من كل من :لبنان وسورية وقبرص وتايلند والمغرب
وهولندا ومصر وتونس والمانيا والكويت.
وذكر ان المعرض في دورته المقبلة سوف يقام برعاية
كل من وزارة التجارة والصناعة (قطاع السياحة) ومؤسسة
الخطوط الكويتية وقال الهارون ان المعرض يهدف الى
تحقيق فلسفة مزدوجة في ان واحد اولها الترويج الجماعي
للمنتجات السياحية الداخلية وسط اجواء المعرض المحببة
لدى الكثيرين ومن الناحية االخرى افس�اح المجال امام
الش�ركات المحلي�ة المعني�ة والجه�ات الدولية الطالع
المواط�ن والمقيم على احدث برامجها الس�ياحية حول
العال�م وتفاصيل رحالتها وجديده�ا ومزاياها الفردية
والجماعيه ،السيما ان االحصاءات الرسمية تشير الى ان

الكويتيين قد انفقوا على السياحة الخارجية نحو 4.345
مليارات دوالر خالل العام الماضي فيما بلغ اتفاقهم على
السياحة الداخلية نحو 5.3ماليين دينار.
ايض�ا متاحة
الفرصة
موضح�ا ان
وتاب�ع اله�ارون
ً
ً
امام الشركات المعنية باالستثمار في القطاع السياحي
الستعراض مشاريعها وتقف على حجم القائم والمتوقع
منها في السوق المحلي واالقليمي ،حيث فرصة المشاركة
ايضا للشركات من المنطقة.
متاحة
ً
موضحا ان معرض عالم السفر تتزامن
الهارون
ومضى
ً
خاصا بالشأن
اهتماما
اقامته في وقت تولي فيه الكويت
ً
ً
انطالقا من قناعة كاملة بأن السياحة
السياحي الداخلي
ً
اساس�يا للدخل في كثير من الدول ،حيث
مصدرا
تعتبر
ً
ً
متمثال
متزايدا على الصعيد المحلي
اهتماما
شهد القطاع
ً
ً
ً
في زيادة عدد الغرف الفندقية الى 5000غرفة موزعة على
فندقا ومن المتوقع ان يتضاعف العدد ليصل الى
نحو 45
ً
نحو 10آالف غرفة بعد افتتاح سلسلة من الفنادق الجديدة
الجاري انشاؤها او التخطيط إلقامتها.
كما تشير االحصاءات الى ان انفاق المواطنين والمقيمين
على الس�ياحة في نمو مضطرد باس�تمرار ،حيث ارتفع
معدل االنف�اق الفردي من  2494دينارا في عام  2000الى
 2843والى  3021في السنوات التالية ليرتفع الرقم االجمالي
الى مايزيد على  4مليارات دوالر العام الماضي .

«الوطني» يرعى المواهب الكويتية الشابة
في معرض «تجارتي هوايتي»
قام بنك الكويت الوطن�ي ،أفضل بنك في الكويت
مؤخرا بتقديم
تصنيفا في الشرق األوسط،
واألعلى
ً
ً
رعايته البالتينية لمعرض «تجارتي هوايتي» السنوي
المخصص لمجموعة المشاريع الشبابية الصغيرة
والذي أقيمت فعالياته في كلية العلوم اإلدارية بجامعة
الكويت تحت رعاية الشيخ خليفة علي الخليفة.
وقالت ابتهاج الرومي ،المدير التنفيذي بمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية بالبنك إن رعاية بنك
الكويت الوطني لهذه الفعالية تأتي في إطار حرصه

على تش�جيع ودعم الكفاءات والمواهب في صفوف
الطلبة الشباب في الكويت والذين أسهمت أفكارهم
الخالقة في تعزيز االقتصاد الوطني من خالل مبادرات
مختلفة بدأت كمشاريع صغيرة ،وسرعان ماتنامت
بصورة كبيرة وأصبحت مشاريع تجارية ناجحة بكل
المقاييس وذلك بفضل اجتهادهم وتصميمهم ،مؤكدة
أن رعاية بنك الكويت الوطني لهذا المعرض ليس�ت
س�وى أحد الس�بل التي ينتهجها في دعم المواهب
والكفاءات الوطنية الشابة.

 8شركات تعلن مشاركتها وعرض مشروعاتها
في معرض العقار واالستثمار
أعلنت  8شركات جديدة مشاركتها في معرض العقار واالستثمار
برعاية الش�يخ أحمد الفهد في الثاني عش�ر من الشهر الجاري،
وصرح مهلهل جاسم المضف – رئيس مجلس إدارة شركة البركة
الدولية العقارية وهي إحدى الشركات العقارية المتخصصة في
التطوير العقاري للمشاريع المتميزة بأن فلل (درة الالجون) قد
أش�رفت على االنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية ،آملين أن
يتم تسليم الفلل خالل صيف عام .2010
وأضاف المضف أن الشركة التزمت باالستمرار في تنفيذ مشروع
فلل «درة الالجون» الكائنة في منطقة الخيران (المرحلة األولى)
التزاما منا تجاه عمالئنا .وعطفا
بالرغم من األزمة المالية وذلك
ً
على ذلك أش�ار المضف الى أنه بالرغم م�ن األزمة المالية إال أن
خصوصا
اإلقب�ال من الجمهور على فلل درة الالجون في تزايد
ً
بعد اس�تكمال بن�اء جميع الفلل ول�ذا فان الع�دد المتبقي من
فل�ل درة الالج�ون التي س�يتم طرحها في المع�رض الحالي ال
يتجاوز خمس فلل.
وصرح مدير تطوير األعمال في شركة الخليج المتحدة للخدمات
العقارية وضاح الصانع أن الش�ركة تش�ارك في معرض العقار
واالس�تثمار وستقوم بعرض وتس�ويق «جواهر مدينة صباح
األحمد البحرية» والتي تعتبر واحدة من أضخم المشاريع التي
حاليا.
تقوم شركة الخليج المتحدة بتسويقها
ً
وذكر الصانع أن مدينة صباح األحمد البحرية أول مدينة ساحلية
متكاملة في الكويت ،وأنه�ا انفردت بعدم تجاوزها على البيئة
البحرية عن طريق ردم البحر بل على العكس أدخلت مياه البحر
إلى مناطق سبخة للغاية محولة إياها إلى بيئة غنية ومتفاعلة،
وبهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والوافدين لكي ينعموا بحياة
أفضل وبصورة أقرب للطبيعة في بيئة ساحلية مريحة ،وقد أخذ
بعين االعتبار عند إنشاء المدينة أن تكون صديقة للبيئة حيث
تماما مع مياه الخليج العربي
ان المياه داخل المدينة منسجمة
ً
ومتوافقة مع شروط ومعايير الهيئة العامة للبيئة.
كما أعلنت شركة ماجيك هوم العقارية احدى شركات ماجيك
اإلنش�ائية أنها أتمت استعداداتها للمش�اركة بمعرض العقار

واالس�تثمار ،حيث س�تقوم بطرح احدث مش�اريعها الس�كنية
مجمع ماجيك ستارز.
وشدد بهذه المناسبة عضو مجلس االدارة بالشركة عبدالوهاب
الس�ليم على أهمية المعرض ،وذكر الس�ليم أن م�ن أهم أهداف
المعرض هو تقديم فرص اسكانية واستثمارية للمواطنين ،وأضاف
الس�ليم أن من أهم التحديات التي تتبناها الشركة توفير سكن
عالميا
ومبان بمواصفات عالية الجودة وفق المقاييس المرعية
ً
والتح�دي يكون اكب�ر في حالة عرض هذه المس�اكن والمباني
بأقل األسعار.
وتستعد مجموعة وثرة العقارية للمشاركة في المعرض من
خالل طرح العديد من مشاريع شقق التمليك في البالد ،وقد صرح
مدير التسويق متعب العدواني أن مجموعة وثرة العقارية منذ
تأسيس�ها في العام  2001نجح�ت في تطوير أكثر من  28بناية
بنظام التمليك حيث استطاع تسويق جميع هذه الوحدات السكنية
منذ ذلك الحين ،مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طرح العديد
من مشاريع التمليك الجديدة في مناطق الشعب البحري وبنيد
القار وأبو حليفة باالضافة إلى منطقة المهبولة.
من جانبه صرح نائب مدير التسويق عبداهلل سرحان المطيري
أن مجموعة وثرة العقارية نجحت في تسليم أكثر من  560شقة
لمالكها موضحا أن وثرة تسعى إلى تطوير منتج شقق التمليك
وبما يتماشي مع الذوق الرفيع للعميل الكويتي.
وقال مشعل عبد الغفور حسن تيفوني – رئيس مجلس إدارة
ش�ركة بوابة الش�عب العقارية أن الش�ركة تعمل في تملك وبيع
وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج دولة
الكويت ،وتم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة عام ،2000
وللشركة نشاط استثماري في مجال العقار منذ  5سنوات بسلطنة
عمان واإلمارات واألردن ،وستطرح خالل المعرض مجموعة من
األراضي في سلطنة عمان بوالية بركاء – مدينة الجنينة وقرحة
البلوش في مواقع مميزه ذات طابع خاص وقريبة جدا من الشريط
الساحلي ومدينة الزرقاء العالمية .وأضاف كذلك سنطرح شقق
سكنية في المملكة األردنية الهاشمية وتبدأ سعر الشقة الواحدة

بمبلغ  21ألف دينار كويتي .وكش�ف تيفوني بأن الشركة سوف
تقوم ببناء برج استثماري سكني بمنطقة الشعب البحري خالل
العام الحالي ،ويحتوي هذا البرج على ( )51شقة ،جميعها مطلة
على البحر ،مش�يرا بأنها ذات مساحات متنوعة ،باإلضافة إلى
أن الشركة تمتلك عقارات استثمارية داخل الكويت.
وأعرب مدير التسويق لمؤسسة (كي بي اف) الباحث الكويتي
العقاري  -ماهر داوود  -عن مدى سعادته للمشاركة بمعرض العقار
واالستثمار ،والذي يعتبر الحدث العقاري االضخم في الكويت،
وصرح بأن كي بي اف ستقوم بعرض شقق تمليك وفلل سكنية
في الكويت بأسعار مميزة ومتاحة للجميع .حيث عملت كي بي
اف على تجهيز مجموعة من الش�قق والفلل السكنية خصيصا
لهذا المعرض لتبدأ بها حملة «س�وق عقارك ويانا» لتدعو من
خاللها كل مالك العقارات ومن يرغب بتس�ويق عقاره باسلوب
متمي�ز يضمن به ع�رض العقار للجميع وبكل وس�ائل اإلعالن
المتاحة وبأسلوب جديد ومختلف.
وقال المدير العام لشركة داري جروب العقارية مزاحم المشايخي
ان الشركة ستطرح حزمة من المشاريع العقارية في سلطنة عمان
بعوائد مرجحة قياس�ية وأعلنت شركة سالم مطر العقارية عن
مشاركتها في المعرض ،وأكد مدير عام الشركة احمد سالم مطر
الشهاب على أهمية هذا المعرض في التوقيت الحالي حيث يشهد
اتجاها نحو الرواج وحركة نحو
السوق العقاري في هذه الفترة
ً
النم�و وذلك من خالل مقوم�ات كثيرة تظهر جلي�ن لمن يتابع
مستخدما في ذلك خبرة كبيرة في سوق
س�وق العقار عن قرب
ً
العقار وأوضح أن الشركة لديها مشاريع عقارية عدة في سلطنة
عم�ان في كال من والي�ة صاللة ،ووالية بركاء ومش�اريع أخرى
مختلفة تلبى كل الرغبات وتناس�ب المستويات كافة وبأسعار
تنافسية وباستطاعة المشتري أن يشتري بأقساط أو على دفعات
مباش�رة
دون إضافة أي أعباء مالية اضافية على الس�عر وذلك
ً
من الش�ركة ،وعن أهم مشاريع الش�ركة أشار أحمد الشهاب إلى
أنه من خالل المش�اركة في هذا المعرض س�يتم تقديم عروض
جديدة ومميزة .

