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)أسامة البطراوي(رشيد الطبطبائي والشيخ مالك الصباح وعماد تيفوني يقصون شريط افتتاح معرض الكويت الدولي للعقار 

الطبطبائي متجوال في أجنحة املعرض

الطبطبائي: »التجارة« لم تحّدد فترة معينة من العام 
لتنظيم المعارض العقارية

عاطف رمضان
اك����د وكي����ل وزارة التج����ارة 
والصناعة رش����يد الطبطبائي ان 
الوزارة لم تصدر قرارا بتحديد فترة 
معينة من السنة لتنظيم املعارض 
العقارية، مشيرا الى انه قد تكون 
هناك توصية من قبل جلنة التجارة 
املشكلة لتنظيم السوق العقاري 
بتحديد فترة شهرين من السنة يتم 
خاللها تنظيم املعارض العقارية 
اال انه التزال اقامة هذه املعارض 

متاحة على مدار السنة.
واضاف الطبطبائي، في تصريحه 
للصحافيني ام����س عقب افتتاحه 
معرض الكويت الدولي للعقار الذي 
تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات بالتعاون مع 
شركة معرض الكويت الدولي، انه 
ال يوجد توقيت محدد للمعارض 
التي تقام خالل الس����نة باستثناء 

معرض الذهب واملجوهرات.
من جهة اخرى، كشف الطبطبائي 
ع����ن ان التقرير الذي اعدته جلنة 
التجارة املشكلة لتنظيم السوق 
العقاري س����تتم مناقشته خالل 
االس����بوع املقبل بحض����ور وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 

والقياديني في الوزارة.
واوض����ح ان جلن����ة العقار مت 
تشكيلها لتطوير السوق العقاري 

او الدخول في مشاريع استثمارية 
حتقق له عوائد جيدة فاليوم تعد 
فرصة مناسبة لالختبار وفرصة 
رائعة لالس����تثمار فالعقار مازال 
سيد املوقف واملالذ اآلمن في ظل 
الهزات العديدة التي تتعرض لها 
اسواق املال س����واء كانت احمللية 
العاملية، وليكون  او االقليمية او 
العقار مبنزلة البديل املناسب في 

هذا الوقت لالستثمار.
وتوقع الشيخ مالك ان حتقق 
الدورة احلالية للمعرض جناحا 
مستمرا يعزز النجاح الذي حققته 
الدورات السابقة ملعارضنا، السيما 
في ظل الظروف العديدة التي مت 
التطرق اليها سابقا، وفي ظل تنوع 
منتجات املشاركني، وكذلك في ظل 
تزايد رغبات املستثمرين في البحث 
عن فرص عقارية جديدة ومتنوعة، 
وهو ما يحققه هذا املعرض الذي 
اصبح من العالم����ات الفارقة في 
تاري����خ املع����ارض العقارية في 
الكويت. وأكد ان املجموعة مستمرة 
في تقدمي اخلدم����ات املميزة التي 
يحتاجها القطاع العقاري، والعمل 
كذلك على تطوير صناعة املعارض 
في الكويت وخصوصا العقارية 
منها بشكل خاص ومبا يتناسب 
مع اهمي����ة وحجم هذا القطاع في 

االقتصاد احمللي.

من النواحي القانونية والتنظيمية 
وغيرها من االمور االخرى املتعلقة 

بسوق العقار.
ولف����ت الطبطبائ����ي ال����ى ان 
توصيات جلنة العقار كانت شاملة 
وتطرق����ت للمع����ارض العقارية 
وش����ركة املقاصة العقارية وامور 

اخرى متعلقة بسماسرة العقار.
واستطرد قائال: رفعت اللجنة 
توصياتها للوزير وستكون على 
طاول����ة البحث خالل االس����بوع 
املقبل وس����نبدي رأين����ا في هذه 

التوصيات.

بذلك نظرا للتسهيالت التي تقدمها 
البنوك للراغبني في ش����راء  هذه 
عقارات، مؤكدا ان دور البنوك مكمل 

ومساند ألعمال املعرض.
واشاد الطبطبائي باملعرض من 
التنظيم وحجم املشاركات  حيث 
احمللية واخلارجية التي فاقت ال� 
50 ش����ركة تقريبا، كم����ا ان هناك 
شركات شاركت في املعرض للمرة 

األولى.
من جانبه، افاد رئيس مجلس 
ادارة مجموعة توب إكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات الشيخ مالك 
السلمان الصباح ان انعقاد معرض 
الكويت الدولي للعقار في دورته 
احلالية يأتي في ظل التراجع الكبير 
الذي اصاب اقتصادات دول العالم 
كافة نتيج����ة لألزمة املالية والتي 
خلقت حالة غير مسبوقة من الركود 
في مختلف القطاعات االقتصادية 
والتجاري����ة والت����ي كان للقطاع 
العقاري نصيبا منها، مشيرا الى 
ان لكل ازمة محاسنها ومساوئها، 
فمن محاسن هذه االزمة انها اعادت 
القطاع العقاري الى وضعه الصحيح 
بعد ان تأثر كثيرا في عصر الطفرة 
العقارية العاملية، فما شهده العقار 
خالل تلك احلقبة من ارتفاع جنوني 
في االسعار جعلت حلم الكثيرين 
بتملك العقار ام����را صعبا، ولكن 

واشار الى ان اي معرض يقام 
في الكوي����ت حتكمه لوائح ونظم 
وهناك قرارات وزارية بشأن تنظيم 
املعارض العقارية، وان العقارات 
التي يتم طرحها في هذه املعارض 
البد ان تقدم لها وثائق تفيد بصحة 
وجود العقار املراد بيعه وان يكون 
مرخصا من قبل اجلهات املعنية، 
سواء من سفاراتنا في اخلارج او 
من قبل وزارة اخلارجية في الدولة 
املتواجد فيها العقار، كما ان هناك 
ش����روطا محددة لطرح العقارات 

وتسويقها في املعارض احمللية.

وعما يتردد عن التصريحات 
املبالغة في اجمالي مبيعات العقارات 
التي متت في احد املعارض العقارية 
املتخصصة والتي بلغت ارقامها 
مليارات الدنانير، قال الطبطبائي: 
امتنى اال يتم التصريح اال من خالل 
حت����ري الدقة حتى تك����ون هناك 

مصداقية.
وزاد قائال: لم يصرح مسؤول في 
القطاع احلكومي عن هذه االرقام، 
ونحن ال نعلم مدى صحة او عدم 
صحة هذه االرقام التي مت التصريح 

بها.

وفيما يخص وجود ش����كاوى 
)على سبيل املثال( من قبل من قام 
بشراء عقارات عبر املعارض املقامة 
في الكويت، قال الطبطبائي: ندعو 
من لديه شكوى بشأن عقار خارجي 
مت شراؤه عبر هذه املعارض الى 
التقدم للوزارة وستتخذ »التجارة« 
خطواتها وتنظ����ر بعني االعتبار 
الى مثل هذه املواضيع، وس����تتم 
احالة املخالفني او املتس����ببني في 
وجود حاالت نص����ب الى جهات 
االختصاص »في حال ثبتت ضدهم 

اي شبهة«.
ولم يستبعد الطبطبائي وجود 
مفتش����ني من قبل ال����وزارة داخل 
اجنحة املعارض للكش����ف عن اي 

مخالفات او غش جتاري.
من جانب آخر، اشار الطبطبائي 
ال����ى ان وزارة الع����دل هي مصدر 
موثوق للمعلومات واألرقام التي 
تتم في حجم البيوعات العقارية 
بالكويت وان االس����تناد اليها في 

التقارير امر مهم.
كما اكد الطبطبائي ان املعارض 
تنشط القطاع االقتصادي والتجاري 
بالكويت وان الوزارة تسهل اقامة 

هذه املعارض املتخصصة.
واضاف الطبطبائي ان بعض 
البنوك مشاركة في معرض الكويت 
الدولي للعقار، معربا عن اعجابه 

اليوم وبعد التراجع الكبير الذي 
شهدته اسعار العقار في مختلف 
دول العالم، ف����إن الفرص بتملك 
العقار من اصحاب الدخل احملدود 
واملتوسط قد اصبحت حقيقة، فما 
كان مستحيال منذ عام اصبح ممكنا 

اليوم.
واش����ار ال����ى ان العالم ودول 
املنطقة في الوقت الراهن شهدت 
حرك����ة تصحيحية ف����ي القطاع 
العقاري دفعت العديد من املطورين 
باع����ادة ترتيب اوراقهم من خالل 
اعادة النظر في الكثير من املشاريع 
ام����ا بالغائها او تأجي����ل تنفيذها 
باالضافة الى عودة االسعار على 
وضعها الطبيعي ملا قبل الطفرة 

العقارية.
واستطرد قائال: وهذا بالتأكيد 
جاء ملصلحة املستثمر واملشتري، 
فاليوم يتميز السوق العقاري بتوفر 
العديد من الفرص االس����تثمارية 
املميزة والتي تستحق اقتناصها.

وزاد قائ����ال: لق����د حرصنا في 
املجموعة على ان نكون متميزين 
ف����ي معارضن����ا وان نق����دم دوما 
اجلديد فيها، واليوم سيجد زائر 
املعرض عددا كبيرا من الشركات 
واملش����اريع، وبامكان����ه االختيار 
مبا يناسب طموحاته وتطلعاته 
بتملك البيت او االرض املناس����بة 

توصيات تقرير لجنة العقار لتنظيم السوق العقاري يناقشها الوزير األسبوع المقبل
الشيخ مالك: األزمة المالية أعادت القطاع العقاري إلى وضعه الطبيعي

افتتح معرض الكويت الدولي للعقار بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية وخارجية

104.2 ماليين دينار خسائر الشركة في الـ 9 أشهر 

»جلوبل« تقلص خسائرها في الربع الثالث %81
أعلن بيت االستثمار العاملي »جلوبل« انخفاض 
إجمالي صافي خسائره في الربع الثالث من العام 
احلالي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بنسبة 

81% لتصل الى 5.6 ماليني دينار.
وذكر بيان صحافي ل� »جلوبل« أمس عن نتائج 
األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 2009 انه 
حقق 12.2 مليون دينار ايرادات من ادارة األصول 
والوساطة املالية فيما بلغ إجمالي صافي اخلسائر 
عن األشهر التسعة املاضية 104.2 ماليني دينار.

وعزا البيان هذه اخلسائر الى اخلسائر احملققة 
وغير احملققة واملخصص���ات اخلاصة مبحفظة 
استثمارات الشركة والعقار والتي بلغت 41.7 مليون 
دينار واخلسائر الناجمة عن حصص في الشركات 

التابعة والتي بلغت 29.9 مليون دينار.
وقال ان االيرادات الناجتة عن الرسوم والفوائد 
واألرباح النقدية بلغت 25.9 مليون دينار في فترة 
األشهر التسعة املاضية من العام 2009، وأضاف انه 
على الرغم من صافي اخلسائر احملققة في األشهر 
التسعة املاضية اال أن اجمالي أصول جلوبل بلغت 
981.4 مليون دينار فيما بلغت حقوق املساهمني 

206.8 ماليني دينار.
وأش���ار البيان الى ان اجمالي األصول املدارة 
لصالح العمالء بلغ كما في 30 سبتمبر 2009 نحو 
1.9 مليار دينار حيث بقيت أنشطة وأعمال ادارة 
األصول تتمتع باملرونة الكافية حيث فاق أداء العديد 

من الصناديق مؤشرات القياس اخلاصة بها.
وأوضح البيان ان عددا من الصناديق االستثمارية 
قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وكان 
آخرها توزي���ع صندوق االجارة العقاري ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا أرباحا نقدية بواقع 
6.5% عن الربع الثاني من العام 2009 والذي يعد 
التوزيع الثالث للصندوق منذ اإلغالق النهائي في 

سبتمبر 2008.
وقال ان جلوبل عملت على تخفيض تكاليف 
التش���غيل حيث انخفضت تكاليف املوظفني في 
األشهر التسعة من العام 2009 بنسبة 49% عما 
كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2008 لتصل 
إلى 7.4 ماليني دينار، وأضاف البيان ان تكاليف 
التشغيل األخرى شاملة االستهالك بلغت 14 مليون 
دينار وهي أعلى مما كانت عليه في الفترة نفسها من 
العام 2008 جراء التكاليف غير املتكررة واملرتبطة 
بعملية اعادة اجلدولة مع زيادة التكاليف الناجمة 
عن االس���تحواذات التي قامت بها الشركة نهاية 

العام 2008.
وأشار البيان الى ان جلوبل استمرت في الوفاء 
وااللتزام بدفع خدمة الدين عند استحقاقها وهي 
مع ذلك تظل واثقة بأن العمل اجلماعي مع جميع 
األطراف سيؤدي الى التوصل حللول إلعادة جدولة 

مديونية الشركة في املستقبل القريب.
وقالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
جلوبل مها الغنيم »نتطلع إلى االنتهاء من عملية 
اعادة اجلدولة لنركز اهتمامنا بعدها بالكامل على 
األنش���طة التشغيلية للشركة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا«.
واضافت الغنيم »أشعر بالرضا جراء االستمرار 
في عملية تقليل اخلس���ائر الربع س���نوية ومن 
األداء الفعال أيضا الدارة األصول والتي استمرت 
في حتقيق تدفقات نقدية مستمرة وحتظى بثقة 

عمالء جلوبل«.
وقالت »لقد عملنا خالل األشهر القليلة املاضية 
ليس فقط جتاه إنهاء عملية اعادة اجلدولة بنجاح 
وامنا بتعزيز األنشطة التشغيلية املعتمدة على 
الرسوم وهي ادارة األصول واالستثمارات املصرفية 

والوساطة املالية«.

شيخة البحر مع متدربي مؤسسة البترول

»الوطني« لموظفي القطاع النفطي.. »اعرف مصرفك«
نّظم بن���ك الكويت الوطني، 
أفضل بنك في الكويت واألعلى 
تصنيفا في الش���رق األوسط، 
مؤخ���را وبالتع���اون مع دائرة 
البش���رية في مؤسسة  املوارد 
البترول الكويتية دورة تدريبية 
في إطار برنامج التدريب املصرفي 
املتطور »اعرف مصرفك« والذي 
عد خصيصا لتعريف موظفي 
القطاع النفط���ي بآليات العمل 

والعمليات املصرفية.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي 
للبنك الوطني شيخة البحر في 
كلمة لها لدى تكرمي املشاركني 
في البرنامج: ان الغرض من هذه 
االنشطة التدريبية يتلخص في 
تعريف موظفي مؤسسة البترول 
وش���ركاتها التابع���ة مبختلف 
اجلوانب العملية وآليات العمل 
ف���ي الصناعة املصرفية عموما 
وفي بنك الكويت الوطني كاحدى 
املؤسس���ات الرائدة في القطاع 
اخل���اص، مضيف���ة أن تواصل 
البنك  ب���ني  الوثيق  التع���اون 
الوطن���ي والقطاع النفطي كان 
من الطبيعي له أن يفضي إلى 
بلورة ه���ذا البرنامج التدريبي 
اله���ادف إلى تعري���ف موظفي 
القطاع النفط���ي بآليات العمل 
الذي يتعاملون معه  البنك  مع 
وتعزيز خبراته���م ومعارفهم 
بآليات وأس���اليب عمل القطاع 

املصرفي.
الشراكة  وأضافت ان عالقة 

دفع بهذه العالقة أيضا لتحتل 
موقع الصدارة في قائمة أولويات 
الطرفني، السيما على صعيد تبادل 
وتشاطر املعلومات وجعلت من 
البنك الوطني مرجعا رئيسيا في 
القضايا املالية بالنسبة ملؤسسة 
الكويتية وش���ركاتها  البترول 

التابعة.
وقد علق مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية للش���ركات 
مازن الناهض أن البنك يلعب دور 
الشريك االستراتيجي ملجموعة 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية 

التي ربطت بني  االستراتيجية 
بنك الكويت الوطني ومؤسسة 
البترول الكويت منذ انطالقتهما 
أتاحت للطرفني العمل بصورة 
مشتركة في العديد من املشاريع 
الرامية إلى حتسني آليات العمل 
ومستويات األداء لدى الطرفني 
بصورة أضفت املزيد من التناغم 
واالنسجام على الروابط الوثيقة 

بني الطرفني.
وقالت ان تفرد البنك الوطني 
باعتباره االختيار املصرفي األول 
النفط والبتركيماويات  لقطاع 

ويحرص دائما على دعم شركات 
النفط الوطنية.

التنفيذي  املدي���ر  أك���د  كما 
ملجموعة اخلدم���ات املصرفية 
للشركات س���عود القمالس ان 
الدورة متثل جزءا من مسؤولية 
البنك االجتماعية لدعم العمالة 
الوطني���ة في القط���اع النفطي 
وتعزي���زا لروح عم���ل الفريق 
الواح���د م���ع فريق مؤسس���ة 
الكويتية وش���ركاتها  البترول 
واكد كذلك س���عي البنك الدائم 
لتلبي���ة االحتياجات املصرفية 

للمؤسسة وموظفيها.
وق���د تلقى املش���اركون في 
الدورة التدريبية سلس���لة من 
احملاضرات والعروض التقدميية 
النظرية تلتها جوالت ميدانية 
على مختلف أقسام ومجموعات 

العمل لدى البنك الوطني.
وانطالقا من النجاح الكبير 
الذي حققه هذا البرنامج التدريبي 
فقد أصبح يشكل اآلن جزءا ال 
يتجزأ م���ن البرنامج التدريبي 
اخلاص مبوظفي شركة البترول 

الوطنية الكويتية.


