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تتعاون مع أكبر شركتين عالميتين في مجال أنظمة المنازل الذكية

مجموعة الخرافي تفتتح معرضها األول 
لـ »إنفيجن« لألجهزة اإللكترونية المنزلية

أحمد مغربي 
افتتحت مجموع����ة اخلرافي 
معرضها األول »انفيجن« لألجهزة 
االلكتروني����ة املنزلية في مجمع 
التالل بالش����ويخ بحضور جمع 
كبير م����ن املهتمني بهذه النوعية 
من اخلدمات التي تعرض اجلديد 
واحلديث في عالم أنظمة املنازل 
الذكية، باإلضافة الى احدث األجهزة 
الكهربائية التي تقدم ألول مرة في 
الكويت بأسعار تنافسية وتقنية 

عالية.
وفي هذا السياق قال مدير عام 
شركة »انفيجن« م.خالد علي في 
تصريح صحافي عقب االفتتاح ان 
املعرض يقدم رؤية جديدة للمنزل 
العصري الذي يتماشي مع احدث 
تكنولوجيا في عالم الترفية واألمن 

والسالمة.
وأش����ار الى ان املعرض يقدم 
نوعا من الترف الذي يبحث عنه 
العمالء من خالل عرض مجموعة 
من أجهزة التلفزيون بأشكال جديدة 
وأساليب عرض غير تقليدية، حيث 
ميكن وضع أجهزة التلفزيون في 
احلمام أو في احلدائق، كما ميكن 

تصمي����م أنظم����ة خاصة جلميع 
املواقع، حيث يستطيع املواطن ان 
يجد راحته في املكان الذي يجلس 
فيه، موضحا: اننا نس����تطيع ان 
نقدم احللول جلميع املشكالت التي 

يقابلها العمالء مبنازلهم.
وبني ان »انفيجن« تقدم أيضا 
مجموعة مختارة من أنظمة السينما 
املنزلية التي يتم تصميمها وفقا 
ملتطلبات العميل، حيث يتم توفير 
النظام وفقا للمكان، الفتا الى أننا 
سنكون أول من يقدم هذه النوعية 

من اخلدمة التي يتم التحكم فيها مع 
باقي األجهزة املنزلية عبر رميوت 
كنترول واحد وذلك مبا يتماشى 
مع اح����دث تكنولوجيا في مجال 

املنازل الذكية.
وأشار الى أن شركة »انفيجن« 
تتعاون مع اكبر شركتني عامليتني 

في مجال أنظم����ة املنازل الذكية 
واألجهزة املنزلية الترفيهية وهما 
ش����ركة »كنترول 4« وهي تطرح 
ألول مرة في الكويت عبر شركة 
 »A.M.X« انفيجن« وكذلك شركة«
والتي تعد أحد املاركات الشهيرة 

عامليا.

واختتم عل����ي تصريحه بأن 
شركة »انفيجن« متلك فريق عمل 
مؤهال فنيا على أعلى مس����توى 
لتركيب وصيانة ه����ذه األجهزة 
لنكون األفض����ل في مجال خدمة 
ما بع����د البيع لألنظمة واألجهزة 

التي تعرضها الشركة.

ارتفاع مبيعات في أكتوبر بنسبة ٪35

التقرير  كش����ف 
الصادر  العقاري 
اعمار  عن شركة 
االهلية للخدمات العقارية ان نشاط 
السوق العقاري سجل ارتفاعا بنحو 
35% خالل ش����هر اكتوبر املاضي 
على اجمالي التداوالت باملقارنة مع 
شهر سبتمبر املاضي، مضيفا ان 
انخفاض الفائدة في البنوك على 
الودائع كان دافعا رئيسيا لتحرك 
العقارات على قطاعي االستثماري 
والس����كني على الرغم من الركود 

الذي استمر ألكثر من عام كامل.
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع 
العقاري على مستوى  النش����اط 
قطاعات العقار الثالثة )التجاري 
� السكني � االس����تثماري(، وذلك 
بسبب تراجع اداء البورصة وبقية 
قطاعات االقتصاد احمللي، مشيرا الى 
ان شهري نوفمبر اجلاري وديسمبر 
املقبل سيشهدان منوا ايجابيا على 
مس����توى حجم وقيمة التداوالت 
العقارية مصحوبا بدخول احملافظ 
العقاري����ة الى الس����وق العقاري 
احمللي، وذلك اثر تراجع معدالت 

الفائدة البنكية على الودائع.
واشار التقرير الى ان انخفاض 
معدل اسعار العقارات في قطاعي 
السكني واالستثماري كان له االثر 
الواضح جلذب عمليات الش����راء 
التي مت����ت خ����الل اكتوبر 2009 
وتوقع التقرير ان ترتفع اس����عار 
العقارات )الس����كني والتجاري( 
مع نهاية ديس����مبر املقبل، وذلك 
لقيام بعض التجار بالسعي خلف 
اقتناص الفرص الناجتة عن البيع 
القهري لألمالك حتت ضغط سداد 
الديون املتأخرة عليهم والتي بدأت 
في مراحله����ا النهائية للطلب من 
قبل الدائنني )بنوك � مؤسس����ات 
متويل( وس����اعد ذلك على متكني 
القطاع االس����تثماري من حتقيق 
صفقات مضاعفة خالل اكتوبر 2009 
املاضي جراء تراجع قيمة بعض 
العقارات االستثمارية في معظم 
املواقع املتميزة ومنها على سبيل 
املثال الساملية وحولي والفروانية 
واملنقف وابوحليفة والفحيحيل 

السكني بالنمو واالنتعاش. وذكر 
التقرير ان اكث����ر املناطق حتركا 
وجتاوبا مع حالة التفاؤل التي تركز 
عليها النشاط في اكتوبر املاضي 
كانت محافظتي اجلهراء ومبارك 
الكبير، بينما تراجعت التداوالت 
في املناطق القريبة من العاصمة 
وذلك لبقاء اسعارها مرتفعة رغم 

الركود احلاصل في تداوالتها.
وافاد التقرير بأن قطاع العقار 
االس����تثماري كان االنش����ط بني 
قطاعات العقار الرئيسية الثالثة 
خالل اكتوبر باملقارنة مع الشهور 
املاضية، حيث س����جلت تداوالت 
العقار االستثماري 130 عقارا بقيمة 
42.6 مليون دينار باملقارنة ب� 94 
عق����ارا قيمتها بلغت 22.8 مليون 
دينار في سبتمبر املاضي، مما يؤكد 
ان القطاع االستثماري يشهد صعودا 
تدريجيا من����ذ النصف االول من 
العام احلالي  وذلك في ظل حتركات 
املس����تثمرين االفراد نحو القطاع 
االستثماري، خصوصا في ظل ما 
امكانية زيادة اسعار  تردد حول 
العمارات االستثمارية خالل العام 
املقبل 2010 تناغما مع التطورات 
االئتمانية املقبلة من جانب وارتفاع 
معدالت النمو في هذا القطاع مقابل 
املداخيل اجلي����دة والقابلة للنمو 
في االس����تثماري من جانب آخر، 
خصوصا في املناط����ق املتميزة، 
ولوح����ظ ان التركيز في تداوالت 
اكتوبر  العقار االستثماري خالل 
تركزت على محافظة حولي وذلك 
لكونها االكثر كثافة، خصوصا ان 
منطقة الساملية شهدت نشاطا جيدا 
على بيع وش����راء العمارات وذلك 
عق����ب ان خفضت البنوك الفائدة 
عل����ى الودائع، وب����ني التقرير ان 
احملافظ العقارية الصغيرة وجدت 
ضالتها في العقار االستثماري كونه 
االفضل خ����الل هذه االونة وحتى 
الربع االخير من العام احلالي وفقا 
للتحركات الراهنة بحثا عن افضل 
الفرص في العقار االستثماري في 
ظل الضعف االقتصادي على معظم 
االس����واق احمللية، السيما سوق 

االوراق املالية.

واجلهراء، وكانت عمليات التداول 
في االستثمار مبنية على عاملني 
رئيسيني في زيادة الصفقات االول 
يعتمد على ما يتردد من زيادة اسعار 
العقارات مع حلول 2010 والثاني 
حاجة بعض مالك االس����تثماري 
لغل����ق املطالب����ات، وخاصة فيما 
يخص مالكا كبارا او جتارا وكذلك 
الشركات التي تستثمر في قطاع 
العقار االستثماري والتي دخلت 
في مرحلة متعثرة لسداد الديون 
واضطرت لتسييل اصولها املدرة 
للدخل، السيما بعض البنوك التي 
جلأت الى تسييل بعض العقارات 
لغلق ديون متعثرة لدى عمالئها 

املبرمة في عمليات  وفقا للعقود 
اقراض سابقة.

وقال التقرير ان تداوالت العقار 
الس����كني خالل اكتوب����ر املاضي 
ارتفاعا ملحوظا بلغت  س����جلت 
نسبته 38% عن سبتمبر املاضي 
وذل����ك جراء حال����ة التفاؤل التي 
سادت بني وسطاء العقار ومن ثم 
انعكس����ت على املالك ومن اهمها 
تأييد محكمة التمييز احلكم لصالح 
بيت التمويل الكويتي برهن العقار 
السكني ورفض دعوى التسجيل 
العقاري التي متنع التداول السكني 
بالرهن، وفي ظ����ل حالة التفاؤل 
ارتفعت مبيعات القطاع السكني 

الى 324 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 
69.4 مليون دينار.

واض����اف التقري����ر ان حترك 
رؤوس االموال جتاه العقار السكني 
جاء نتيجة انخفاض الفائدة البنكية 
وتراجع معدالت النمو في البنوك 
وبعض القطاعات االخرى للشركات 
املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية، وتأتي حالة التفاؤل ايضا 
للقطاع العقاري السكني مصاحبة 
املقبل����ة باقرار بعض  للتوقعات 
التش����ريعات لط����رح مش����اريع 
تنموية من شأنها ان حتقق نهضة 
في قط����اع املقاوالت والبناء الذي 
بدوره ينعكس على قطاع العقار 

ذك��ر التقرير أن العق��ار التجاري ارتفع في 
مع��دل التداوالت خالل أكتوبر املاضي من العام 
احلالي 2009 بنسبة بلغت 40٪ عنه في سبتمبر 
املاضي حيث س��جلت تداوالت العقار التجاري 
6 عقارات مقابل 4 عقارات في س��بتمبر وذكر 
التقرير ان قيمة العقارات التجارية سجلت خالل 
أكتوبر املاضي 44.6 ملي��ون دينار بينما بلغت 
قيمة التداول خالل سبتمبر املاضي في العقارات 
التجارية نحو 3 ماليني دينار فقط ما يؤكد وجود 
ارتفاع كبير في القيمة وحجم التداول وهو األمر 

الذي يؤكد وجود نشاط ملحوظ على كافة قطاعات 
العقار في السوق الكويتي خالل الفترة الراهنة 
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع حجم التداوالت 
خالل نوفمبر وديسمبر من العام احلالي ليختتم 
القطاع العقاري عام 2009 بتفاعل ايجابي ونشاط 
تدريجي ايجابي يدفع بالس��وق العقاري للنمو 
خالل 2010 ما يؤهل املستثمرين لتحقيق أرباح 
وعائدات ايجابية خالل 2009 و2010 في االستثمار 
العقاري باعتباره األنشط على مستوى القطاعات 

األخرى في السوق احمللي.

ارتفاع العقار التجاري بنسبة %40

لقطة ملعرض »إنفيجن« من الداخلأحدث األجهزة املنزلية داخل معرض »إنفيجن«

)أنور الكندري(فيصل ناصر اخلرافي ومحمد الوزان خالل حفل االفتتاح 

أكد أن حالة التفاؤل بارتفاع قيمة العقارات ساهمت في تنشيط السوق

صعود تدريجي على مستوى سوق العقار المحلي خالل نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل

علي: نقدم رؤية جديدة للمنزل العصري وفق أحدث تكنولوجيا في عالم الترفية واألمن والسالمة

»إعمار األهلية«: السوق العقاري سّجل
 ارتفاعًا بنحو 35% خالل أكتوبر الماضي

م. خالد علي

تقـريـر

»الحدوه الكويتية للتجارة« وقعت 
عقداً مع »أوتو كيم سيستيمز« الفرنسية

الخاصة بالسالمة والصحة والبيئة

»الكيماويات البترولية« تحصد 
جائزة االتحاد العربي لألسمدة 

البنوك اإلسالمية تبدأ اتفاقًا
معيارياً للودائع بنظام الوكالة

فازت شركة صناعة الكيماويات البترولية 
بجائزة االحتاد العربي لألسمدة AFA اخلاصة 
بالسالمة والصحة والبيئة والتي أقرها مجلس 
إدارة االحت���اد الذي عقد في 12 نوفمبر اجلاري 
في اإلم���ارات العربية املتحدة )أبوظبي( وذلك 
ضمن سلسلة من االجنازات في مجال السالمة 

والصحة والبيئة.

علما بأنه قد تقدمت لنيل هذه اجلائزة سبع 
ش���ركات عربية وخليجية وقد أحرزت شركة 
صناعة الكيماويات البترولية املركز األول بني 
تلك الش���ركات، هذا وس���وف يتم تسليم هذه 
اجلائزة خالل مؤمتر االحتاد العربي لألسمدة 
في جمهورية مصر العربية )القاهرة( في شهر 

فبراير القادم.

كواالملب����ور � رويترز: وقعت 
البنوك اإلس����المية ف����ي ماليزيا 
وبريطانيا اتفاقا معياريا حلسابات 
الودائع بنظام الوكالة امس، يقول 
بعض املصرفيني إنه قد يساعد في 
تقليل اعتماد القطاع على هيكل 
املرابحة في املعامالت السلعية. 

وقالت هيئة مصرفية إسالمية 
إن البنوك مثل مايبنك اإلسالمي 
املاليزي وبنك إس����الم وس����ي.
اي.ام.بي اإلسالمي وجيتهاوس 
البريطاني اتفقت على استخدام 
هذا األسلوب في حساب الودائع 
بنظام الوكال����ة فيما بني البنوك 

وللشركات.
 وق����ال احت����اد املؤسس����ات 
املصرفية املاليزية الذي طرح هذا 
األس����لوب »إلى جانب الوفر في 
التكاليف واملوارد فإن تبني اتفاق 
معي����اري للودائع بنظام الوكالة 

سيش����جع الش����فافية والتطابق 
وكف����اءة العمليات واالزدهار في 

تعامالت الودائع اإلسالمية«. 
ووقع����ت 26 مؤسس����ة على 
االتفاق. والوكال����ة نظام يتعلق 
باختي����ار وكيل يكلف����ه املودع 
باس����تثمار أمواله حسب قواعد 

الشريعة اإلسالمية. 
وإلى جانب الوكالة تستخدم 
العديد من البنوك املاليزية حاليا 
إدارة  نظام املرابحة السلعي في 
حس����ابات الودائع. ووفقا لنظام 
املرابحة فإن الش����ركة التي تريد 
ايداع فوائضها لدى بنك إسالمي 

ستجعل البنك وكيل شراء لها.
 ويقوم البنك بش����راء السلع 
األولية مثل املعادن أو زيت النخيل 
نيابة عن الشركة.وعادة ما يعرض 
البنك شراء السلع من الشركة على 
أساس نقدي آجل على أن يشمل 

سعر البيع ربحا للشركة.
 وقال مصرف����ي ماليزي »في 
غضون ستة اش����هر ستستخدم 
جميع البنوك نظام الوكالة... انه 
ينطوي على مشكالت أقل من نظام 
املرابحة«.  ونظام الوكالة هو أحدث 
ما أسفرت عنه جهود وضع معايير 
التمويل  موحدة ووثائق لقطاع 
اإلسالمي الذي يبلغ حجمه نحو 
تريليون دوالر لتشجيع املزيد من 

التعامالت عبر احلدود. 
وكان����ت هيئ����ة احملاس����بة 
واملراجع����ة للمؤسس����ات املالية 
اإلسالمية ومقرها البحرين التي 
تضم بنوكًا مثل او.سي.بي.سي 
املاليزية لبيت  األمني والوحدات 
التمويل الكويتي ومصر الراجحي 
قد طرحت في وقت سابق اتفاقا 
الودائع بنظام  معياريا حلساب 

املرابحة في السلع. 

حسن السبر اثناء توقيع العقد مع موريس صخر 

وقعت شركة احلدوه الكويتية للتجارة العامة 
واملقاوالت املتخصصة في جتارة املعدات مبختلف 
أنواعها في الكويت والش���رق األوسط عقدا مع 
شركة »اوتو كيم سيستيمز« الفرنسية لتصبح 

بذلك املمثل احلصري للشركة في الكويت. 
وقد وقع العقد ممثال لشركة »احلدوه الكويتية 
للتجارة« املدير العام للشركة حسن السبر، في 
حني مثل شركة »اوتو كيم سيستيمز« موريس 
صخر ومت توقيع العقد في مقر ش���ركة »احلدوه 

الكويتية للتجارة« بالكويت. 
وفي هذا السياق أعرب مدير العام شركة احلدوه 
الكويتية للتجارة حسن السبر عن سعادته بتوقيع 
العقد مع الش���ركة الفرنسية ليضاف إلى سجل 
اجنازات الشركة في احلصول على وكاالت عاملية 

في مجال النفط والغاز.
 وأش���ار إلى ان ش���ركة اوتو كيم سيستيمز 
تتمتع بس���معة عاملية وخبرة طويلة في مجال 
النفط والغاز، الفتا إلى أن الش���ركة أسست في 
عام 1996 فرعا لها في أبوظبي ليكون الذراع لها 
في منطقة الش���رق األوسط، موضحا ان الشركة 
تعمل في مجال تصميم وصناعة وتوريد أنظمة 
الكش���ف واحلماية من احلرائق، كما أنها املمثل 
احلصري للعديد من املنتجات مثل أجهزة ضبط 
اآلالت الدوارة، وأجهزة وأنظمة احلماية، واآلالت 
واملعدات الكهربائية، كذلك تقوم الش���ركة بعمل 
وتقدمي العديد من االستشارات مثل االستشارات 
في مجال احلماية البيئية، واستشارات التشغيل 

والصيانة واإلدارة.

جنود الودعاني

أعلنت شركة »برقان الديرة« 
أن نحو 35 ش���ركة أعلنت عن 
مشاركتها في معرض »عروس 
إقامته خالل  املق���رر  اخلليج« 
الفترة من 14 إلى 16 من ش���هر 
ديس���مبر املقبل في قاعة هدى 
مبركز املؤمترات والرويال سويت 
في فن���دق موڤمبي���ك املنطقة 
احلرة حتت رعاية الشيخ دعيج 

اخلليفة.
إدارة  وقالت رئيس مجلس 
ش���ركة »برقان الديرة« جنود 
الودعاني في تصريح صحافي 
أعلن���ت  الت���ي  الش���ركات  ان 
مشاركتها في املعرض معظمها 
من الشركات املهتمة بتجهيزات 
األعراس، س���واء على مستوى 
األزياء واملوضة أو مستحضرات 
التجميل واملجوهرات واإلعداد 
حلفالت الزواج، مشيرة إلى انه 
من املتوقع زيادة عدد الشركات 
املشاركة في املعرض لتصل إلى 

نحو 50 شركة.
وأضافت الودعاني أن إعالن 

مصممي األزياء، خصوصا األزياء 
اخلاصة بالعرائس ومختصون 
التجميل وأزياء  في صالونات 
العرائ���س ووالئم املناس���بات 
وتصمي���م األزي���اء، وخدمات 
الهدايا  الزهور وتقدمي  تنسيق 
وصناع���ة احلل���وى والكيك، 
وألبسة السهرة وأجهزة الصوت 
واإلضاءة والترفيه والتصوير، 
ولوازم األعراس حتت س���قف 

واحد وسط.
وأش���ارت الودعاني إلى أن 
املعرض س���يحضره نخبة من 
الشخصيات العامة واإلعالميني 
م���ن مختلف ال���دول العربية، 
وس���يكون هن���اك مفاج���آت 
للحضور في املعرض س���وف 
تن���ال قبول اجلميع، مؤكدة أن 
املعرض س���يصبح واحدا من 
أهم مع���ارض األعراس الرائدة 
في الشرق األوسط، نظرا لتفرد 
مضمونه وما يحتويه من عروض 
جاذبة لكل متطلبات ومستلزمات 

العروس العصرية.

املش���اركات لم يقتص���ر على 
الشركات الكويتية فقط، حيث 
ان هن���اك ش���ركات عربية من 
مصر ولبن���ان واملغرب أعلنت 
مشاركتها في املعرض، مرجعة 
ذلك إلى أن املعرض يعتبر اكبر 
معرض لألعراس على اإلطالق 
ف���ي الكويت، وسيش���ارك فيه 
نخبة من شركات ودور عرض 
األزياء املش���هورة ونخبة من 

تقيمه »برقان الديرة« في ديسمبر المقبل وتوقعات بأن يصل العدد إلى 50 شركة

الودعاني: نحو 35 شركة كويتية وعربية 
أعلنت مشاركتها في معرض »عروس الخليج«


