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أكدت لـ »األنباء« أن السوق يعاني انعدام الثقة وليس شح السيولة 

القبندي: ضوابط »التجارة« في تنظيم المعارض العقارية
خفضت نسبة الغش والتدليس %90 

السوق نهاية العام الحالي »منتعش« مدفوعاً بخطة التنمية وزوال تداعيات األزمة عن معظم الشركات
عمر راشد 

أبدت مدير إدارة التسويق في شركة »كويت اكسبو« هدى القبندي تفاؤلها 
بالسوق العقاري نهاية العام احلالي على خلفية ارتفاع حجم التداوالت العقارية 
في الربع األول مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي وتفاعال مع اإلعالن عن 
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية بكلفة 37 مليار دينار بشكل مدروس 

يراعي متطلبات السوق واالحتياجات التنموية خالل الـ 5 سنوات املقبلة. 
 القبندي أكدت في حوار أجرته »األنباء« أن املعارض العقارية أحد أهم آليات 
تنشيط وتعزيز السوق العقاري ليس في الكويت وحدها وإمنا في كل دول العالم 
وتـزداد أهميتها في فترة األزمات التي حتتاج إلى تكثيف الدعاية واإلعالن عن 

املنتج العقاري جلذب العميل للشراء.   وبينت أن السوق العقاري ال يعاني شح 
السـيولة ولكن يعاني غياب الثقة والتردد من قبل األفراد تأثرا بخسائرهم في 
البورصة بشكل واضح والفت، مبينة أن السوق يحتاج إلى إعادة نظر في التشريعات 
العقارية املنظمة للسوق العقاري وكذلك تخفيف وزارة التجارة من اإلجراءات 
التي تطلبها من الشركات الراغبة في املشاركة باملعارض العقارية والتفرقة بني 
الشركات صاحبة التخصص في هذا املجال ونظيراتها التي تفسد السوق واألداء 
العام للشركات مما يضر بصناعة العقار.   ولفتت الى أن ضوابط وزارة التجارة ملنع 
الغش والتدليس في املعارض العقارية اتت ثمارها وخفضت نسـب التدليس 
بنسبة تزيد على الـ 90% ما يعني النجاح في حتقيق األمر بشكل جيد وانتقائي.   

إلى ذلك، أشارت القبندي الى أن السوق سيشهد انتعاشة حقيقية 
نهاية العام احلالي فـي الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي 

لعوامل عدة أبرزهـا عودة االقتصادات اخلليجية للنمو مرة أخرى 
على خلفية انتعاش العقار وكذلك ارتفاع أسـعار النفط وزيادة 

احلركة في السوق خاصة املناطق اخلارجية على السكن اخلاص 
واالستثماري.   وأوضحت أن شركة كويت اكسبو تهدف إلى زيادة 
الشركات املشاركة في معرضها املقبل من حيث العدد وكذلك 
زيادة حجم املنتجات العقارية ونوعيتها لتناسب جميع األذواق 

واالحتياجات.  وفيما يلي نص احلوار:

هدى القبندي

 البع��ض يرى أن كثرة املع��ارض العقارية 
وتوقيتها غير مناس��ب مع ش��ح السيولة في 

السوق وعزوف األفراد عن الشراء؟ 
 أختل����ف متاما مع هذا الرأي ألن الس����وق ال 
يعاني شح السيولة بل يعاني ترددا في الشراء 
وأود أن أوض����ح هنا أن الت����ردد من قبل األفراد 
سببه وضع الش����ركات العقارية بشكل عام مع 
غياب التخصص ف����ي بعض املعارض العقارية 

التي يتم تنظيمها. 
 وهل استطاعت »كويت اكسبو« القفز على 

تلك املعادلة وحتقيق مبيعات جيدة؟ 
 ال ميكن التكهن بحجم املبيعات بشكل كامل 
ولكن ميكنني أن أؤكد أن اإلقبال كان جديا من قبل 
العديد من الشركات واألفراد ألنهم كانوا يبحثون 
عن املنتج اجليد واملتنوع الذي يلبي جميع األذواق 
دون استثناء بني الشاليهات إلى العقار السكني 
إلى االستثماري وهناك مبيعات بلغت مستويات 
جيدة وأهم من ذلك أن هناك جدية في الش����راء 
وبالتالي عدم الثقة وليس شح السيولة هي وراء 

تردد األفراد للدخول في الشراء. 
 ه��ل تؤدي املع��ارض العقاري��ة دورا في 

تنشيط السوق العقاري؟ 
 بال ش����ك، فان للمعارض العقارية في زمن 
األزمات دورا هاما في تنش����يط السوق العقاري 
خالل املرحلة املقبلة وأعتقد أن صناعة املعارض 

بدأت تشهد انتعاش����ا ملحوظا على وقع عودة 
التداوالت مرة أخرى للنشاط واحلركة بعد اإلعالن 
عن اخلطة التنموية الطموحة بتكلفة 37 مليار 
دينار، ما يعزز قدرات الشركات العاملة في السوق 

العقاري نحو التعافي نهاية العام احلالي. 
 رغم اإلجماع عل��ى أهمية التخصص في 
تنظيم الس��وق العقاري، إال أن هناك شركات 
ال تعمل ف��ي العقار وال متتل��ك اخلبرة تقوم 

بتنظيم املعارض؟ 
 ه����ذا من بني األمور الت����ي تعترض صناعة 
املعارض العقارية في الكويت، فكيف ميكن لشركة 
غير متخصصة في مجال التسويق العقاري أن 
تقوم بتنظيم مع����ارض متخصصة، قادرة على 
إعطاء زخ����م للعقارات واملنتجات املطروحة في 
السوق بشكل تنافسي مع املعارض املماثلة في 

دول مجلس التعاون اخلليجي. 
 البعض يرى أنه رغم ضوابط التجارة، إال 
أن عمليات الغش والتدليس التزال مس��تمرة 

في السوق؟
 نعم، وإن كانت ضوابط التجارة قد قللت تلك 
العمليات بنسبة تصل إلى 90% عبر ضوابطها في 
تنظيم السوق مبنع البيع للشركات التي ال متتلك 
وكيال لها بالكويت وكذلك أن تكون نسبة 65% من 
املباني املعروضة البد وأن تكون مكتملة، إضافة 
إلى التأكد من رخص البناء للمباني املوجودة ومنع 

البيع على اخلريطة وذلك ملنع أي عمليات غش 
حتدث في املعارض وأعود إلى موضوع تنظيم 
املعارض العقارية، حيث ان هناك ش����ركات غير 
متخصصة تقوم بتنظيم تلك املعارض مما يؤدي 
إلى وجود اجتاهات معاكس����ة تؤثر سلبا على 
املتخصصني في هذا املجال وجتعل املستثمرين 

أكثر ترددا في اإلقبال عليها والشراء منها.
 وهل كل ضوابط وزارة التجارة صحيحة 

وفي محلها؟ 

 هن����اك امور يجب أن تراه����ا وزارة التجارة 
عندما تضع الضوابط اخلاصة بتنظيم السوق 
العق����اري، فكثرة اإلج����راءات أحيانا تؤدي إلى 
توط����ني البيروقراطية وبالتالي يؤدي األمر إلى 
عزوف املس����تثمرين من األفراد والشركات عن 
املشاركة في املعارض العقارية والتي تعني أن 
على وزارة التجارة التخفيف من تلك اإلجراءات 
خاصة للشركات التي متتلك اخلبرات في تنظيم 

املعارض العقارية. 

 ه��ل يلزم وجود وكيل كويتي للش��ركات 
األجنبية الراغبة في املشاركة بعرض عقاراتها 

وبيعها؟ 
 نعم، فهن����اك تأكيدات م����ن وزارة التجارة 
وتش����ديد على وجود وكيل كويتي للش����ركات 
األجنبية الراغبة ف����ي عرض منتجاتها وبيعها، 
وفي حال عدم وجود وكيل كويتي فإن الشركات 
العقارية تكون ملزمة فقط بالعرض دون البيع 
وهذا ينطبق على كثير من الشركات التي تقوم 
بالعرض دون البيع ولكنها تقوم بالتحايل على 
القانون وتقوم بالبيع مما يخالف قوانني وزارة 
التجارة وه����و ما يجعل البيع باطال، األمر الذي 
يعيدنا للمربع األول من عودة التدليس والغش 

في حركة البيع والشراء. 
 هناك إقبال عل��ى املنتجات املعروضة في 
دول اجلوار دون الفرص املوجودة في الكويت، 

فما األسباب من وجهة نظرك؟ 
 التعقيدات اإلداري����ة والتراخيص واألوراق 
الكثي����رة املطلوب����ة من املس����تثمرين، وإضافة 
إلى ذلك ش����ح التمويل وتعنت البنوك في منح 
االئتمان للش����ركات الراغبة فيه، وأضف إلى كل 
ذلك التشريعات املنظمة للقطاع العقاري والتي 
طالب الكثيرون بإع����ادة النظر فيها من مجلس 
األمة ولكن دون جدوى، وعلى من ينظمون القطاع 
العقاري م����ن وزارة التجارة واملقاصة العقارية 
واحتاد السماس����رة النظر إلى مش����اكل العقار 

والعقاريني بشيء من اجلدية وذلك للخروج من 
دائرة الركود التي يعاني منها العقار حاليا عبر 
أدوات جديدة تخرج الس����وق من حالة »محلك 

سر« التي يعاني منها.
 املستثمرون واألفراد ينظرون إلى السوق 
نظرة »متشائمة« جتمع بني التفاؤل والتشاؤم 

خالل العام احلالي، فإلى أين متيلني؟ 
 السوق أخذ نصيبه من األزمة املالية وهو اآلن 
يس����تعد للدخول في دورة نشاط جديدة تعيده 
إلى الس����يولة مرة أخرى بشكل يعزز من وضع 
الس����يولة في املرحلة املقبلة، فهناك مؤش����رات 
جيدة للتداوالت العقارية على الس����كن اخلاص 
واالستثمار وكذلك دخول مستثمرين أجانب على 
السوق وإن كان بشكل محدود، وهناك تأكيدات 
من املس����ؤولني أن العقار سينتعش على خلفية 
تفضي����الت األفراد الدخول ف����ي العقار بدال من 

البورصة عالية املخاطر. 
 عادة ما حتفل معارض عالم العقار باجلديد 

واملتنوع، فما جديد املعرض القادم؟ 
 نركز على دخول شركات جديدة ومتنوعة 
ذات منتجات جديدة تغطي املساحات اجلغرافية 
محليا وإقليميا وتساعد كذلك في تعزيز وضع 
السيولة في السوق خالل املرحلة املقبلة بشكل 
جيد ومنظم ونأمل أن يزداد عدد الشركات املشاركة 
خاصة أن معرض الشركة السابع متيز باجلدية 

في الشراء من قبل الزائرين أفرادا وشركات.

)أحمد باكير( هدى القبندي متحدثة للزميل عمر راشد 

)محمد ماهر( ..ويتوسط شوان وجو يودان عقب توقيع االتفاقيتني  م.مبارك الدويلة يوقع االتفاقية مع ياجن شني شوان

»أمالك القابضة« تدشن شراكة عالمية مع شركتين صينيتين 
في مجال حفر اآلبار واإلنشاءات والبنية التحتية

تؤهلها لتنفيذ مشاريع تنموية محلية وإقليمية كبرى

الدويلة: ننتهج إستراتيجية مدروسة للمنافسة على عقود تنموية وبناء شراكات عالمية
شوان: لدينا اإلمكانيات والرغبة في الحصول على مشاريع البنية التحتية في خطة التنمية

محمد عبدالرحمن
وقعت مجموعة أمالك كابيتال 
القابضة اتفاقيات هامة للتعاون 
املشترك بينها وبني اثنتني من 
الشركات الصينية العاملية مبا 
يؤهلها للمنافس���ة بقوة على 
عشرات املشاريع التي ينتظرها 
السوق احمللي في إطار اخلطة 

التنموية للدولة.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة في مجموعة أمالك 
القابضة م.مبارك الدويلة ان إبرام 
هذه االتفاقيات في الوقت احلالي 
مع كل من شركة »بلومنج ريج« 
التي تعمل في مجال حفر آبار 
البترول وجتارة معدات البترول 
وخدماتها املختلفة، إضافة إلى 
شركة »آرشي سان« التي تعمل 
في مجال اإلنش���اءات والبنية 
التحتي���ة والتعدي���ن والعقار 
والصناعات التكميلية لها، يعد 
مبادرة جيدة وخطوة إيجابية 
على طريق التوسع سواء على 
املس���توى احمللي أو اإلقليمي 

أيضا.
وأفاد الدويلة خالل الكلمة التي 
ألقاها على هامش حفل توقيع 
اتفاقات الشراكة مع الشركتني 
الصينيتني، بأن مجموعة أمالك 
القابضة مهتمة كثيرا  كابيتال 
بخطة التنمية التي أقرها مجلس 
األمة وصادقت عليها احلكومة 
مطلع الع���ام احلالي، ومواكبة 
التط���ورات االقتصادية  لهذه 
احمللي���ة جاء بن���اء املجموعة 
الشراكة وتوقيعها لعدد  لهذه 
من اتفاقيات التعاون املشترك 
مع ش���ركات عاملية مبا يجعل 
»أمالك كابيتال القابضة« مؤهلة 
للمنافس���ة وقادرة على تنفيذ 
املشاريع التنموية التي يتوقع 
أن تشهدها البالد خالل الفترة 

املقبلة.

وبدوره أشاد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في مجموعة أمالك 
كابيتال القابضة ناصر املسيلم 
الش���راكة بني  بخطوة دخول 
املجموعة واجلانب الصيني حيز 
التفعيل، وتوقع ان يكون لهذا 
التعاون إيجابيات تظهر آثارها 
على مستوى توسعات املجموعة 
والشركات التابعة لها مثل برقان 

للمقاوالت وغيرها.
وأك���د أن املجموعة جاهزة 
للدخول في أي أعمال توكل إليها 
سواء في الكويت أو خارجها، 
من خالل حتالفات إستراتيجية 
أبرمت بينها وبني شركات عاملية 

متخصصة.

شراكة واعدة

ومن ناحي���ة أخرى، أعرب 
نائب الرئيس لشركة ارشي سان 
� ياجن شني شوان � عن سعادته 
بتدشني هذه الشراكة قائال: »ان 
توقيع االتفاقي���ة بيننا وبني 
شركائنا في الكويت واخلليج 

الش���ركة عضوا في مؤسسة 
»تشاينا مينميتل« والتي تعتبر 
ضمن أكبر 500 مؤسس���ة في 

العالم.
وألقى ش���ني شوان الضوء 
على بعض التفاصيل اخلاصة 
بالش���ركة، مش���يرا إل���ى أنها 
تأسست عام 1953 برأسمال 3.8 
مليارات ولديها 23 ألف موظف 
وقامت بتنفيذ املجال في أكثر 
من 20 مقاطعة بالصني و10 دول 
خارج الصني، وذلك في جميع 
فروع اإلنشاءات، واملح إلى أن 
الش���ركة مصنفة م���ن الطبقة 
األولى وحاصلة على العديد من 
شهادات االمتياز وكذا على شهادة 
اآليزو في اجلودة واحملافظة على 
البنية التحتية وتطبيق النظم 

الصحيحة واألمان.
وأكد ان الشركة تنمو بشكل 
سريع وتعمل حاليا على تطوير 
مجموعة من الصناعات املتعلقة 
بأنش���طتها كما تنمي قدراتها 
لتصبح واحدة من أهم الشركات 

العربي ممثلة في شركة أمالك 
القابضة أمر جيد س���يكون له 
مردوده الواعد«، الفتا إلى »إن 
شركتنا لديها اإلمكانيات والرغبة 
في احلصول على مشاريع البنية 
التحتية التي تتضمنها اخلطة 
التنموية للكوي���ت وبطبيعة 
احلال نحن نطمح الى أن تكون 
هذه الش���راكة عامال رئيس���يا 
لتحقيق أهدافن���ا ملا تتميز به 
شركة أمالك القابضة وشركاتها 
التابعة من خبرة فنية وإدارية 

ومالية عالية املستوى«.
وأش���ار إل���ى أن اتفاقي���ة 
الوكال���ة ما بني ش���ركة أمالك 
 ERSHISANYEالقابضة وشركة
 CONSTRUCTION GROUP CO
س���يخرج عنه كيان مش���ترك 
قادر على املنافسة، مشيرا إلى 
أن الش���ركة تعتبر ضمن أكبر 
20 شركة في الصني في مجال 
التحتية  اإلنش���اءات والبنية 
والتعدين والعقار والصناعات 
له���ا فيما أصبحت  التكميلية 

العالم، متوقعا ان حتصل  في 
شركته مع »أمالك« على مشاريع 

كبرى خالل املرحلة املقبلة.

انطالقة في الخليج والشرق 
األوسط

وبدورها أفادت املنسق العام 
ممثل شركة بلومنج ريج، جو 
يودان، بأن شركتها تأمل، من 
خالل تعاونها مع شركة أمالك 
كابيتال القابضة، في الوصول 
إلى مكانة متقدمة ضمن الشركات 
التي تعمل بهذا املجال، مؤكدة 
أن الشركة تأمل ان تنطلق من 
خالل ذلك التعاون والش���راكة 
إلى العديد من الدول في املنطقة 

والعالم.
وأوضحت ان الشركة تعمل 
البترول  آب���ار  في مجال حفر 
وك���ذا ف���ي جت���ارة مع���دات 
البترول وخدماته���ا املختلفة 
حيث انه���ا معتمدة من الهيئة 
العاملية ملقاولي احلفر، كما أنها 
حاصلة على شهادة اآليزو، كما 

أنها تنفذ مشاريع في مختلف 
أنحاء العالم حاليا قيمتها حوالي 
6 ملي���ارات دوالر ومن الدول 
التي تعمل بها الشركة الصني، 
وكازاخستان، وإيران، وليبيا، 
ومصر، والسودان، باإلضافة 
أميركا اجلنوبية، مشيرة  إلى 
إلى أن حجم املبيعات السنوية 
للشركة من املعدات يقدر بنحو 

3 مليارات دوالر.
وفي اخلتام عبرت املنسق 
الع���ام ممثل ش���ركة بلومنج 
ريج عن أمل الشركة من خالل 
تواجدها في اخلليج في »نقل 
أحدث تكنولوجيا حفر اآلبار، 
واخلدمات اخلاص���ة مبعدات 
البترول وصيانتها وقطع الغيار 
اخلاصة بها � مع أخذ اعتبارات 
احملافظة على البيئة«، الفتة إلى 
أن »تواجد الشركة في منطقة 
اخلليج يعكس اهتمام احلكومة 
الصيني���ة بتنمي���ة عالقاتها 
االقتصادية واملساهمة في تطور 

الصناعات بشكل عام«.

في دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي

الكويت تقود عملية التكامل 
المالي بين دول مجلس التعاون

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال��ت ورقة عم��ل اصدرها باحثون ف��ي صندوق النقد 
الدولي بعن��وان »التكامل املالي االقليم��ي بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي« ان الكويت تتصدر دول مجلس التعاون 
اخلليجي من حيث حجم استثماراتها داخل دول املجلس ومن 
ث��م من حيث الدفع العملي نحو ارس��اء وحدة دول املجلس 
املالي��ة، وقالت الورقة: لقد قمنا بتحليل عملية التكامل املالي 
داخل دول مجلس التعاون باستخدام ارقام تدفق رأس املال 
وأس��عار الفائدة وأس��عار األوراق املالي��ة واألصول، وعلى 
الرغم م��ن ان األرقام املتاحة محدودة نس��بيا فإن األرقام 
املتاحة تش��ير الى حدوث درجة من التكامل تقودها كل من 
الكويت والبحرين بصفة خاصة اللتني توجهان حصة كبيرة 
من استثماراتهما نحو بقية دول مجلس التعاون اخلليجي.

وقالت الدراس��ة انه من الوجه��ة املوضوعية فإن حركة 
االس��تثمارات تفرض واقعا يجعل من عملية التكامل املالي 
اكث��ر حيوية، وتابعت: لقد وجدنا ان تس��وية اي تباين في 
اس��عار الفائدة بني دول املجلس يس��تغرق م��ا يتراوح بني 
شهرين وخمسة ش��هور وهو معدل اسرع مما يحدث بني 
دول مش��ابهة مثل احتاد الكاريبي. وأوضحت الدراس��ة ان 
اس��تخدام معايير التس��عير لألوراق املالية املتداولة في اي 
بورصت��ني او اكث��ر من بورص��ات دول املجل��س اظهر ان 
تأقلم الس��عر ليصبح موازيا في احلالتني يس��تغرق يومي 
ت��داول على االكثر، وتابعت: ان عملية ضبط التس��عير بني 
دول املجلس تبدو اسرع مما هي عليه بني دول املجلس من 
جهة والدول األوروبية من اجلهة األخرى. وقالت الدراس��ة: 
لقد توصلنا الى اس��تنتاج مفاده ان اس��واق االوراق املالية 
ف��ي دول مجلس التعاون اكثر تكامال فيما بينها رغم بعض 
املش��كالت احملدودة مما هو حال اغل��ب دول االقتصادات 

الصاعدة األخرى.

أفادت شركة مجموعة اخلصوصية القابضة بأن شركة 
 تابعة لها بنس��بة 99% »شركة اخلصوصية العقارية«، قد 
قامت ببيع أرض مببل��غ 1.2 مليون دينار ونتج عن ذلك 
حتقيق ربح مببلغ 123.5 ألف دينار، وذكرت الشركة أنها 

ستظهر نتائجها خالل الربع األول من عام 2010.

123 ألف دينار ربح من بيع أرٍض
لشركة تابعة لـ »الخصوصية«


