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قال رئيس مجلس إدارة 
شركة إنشاء القابضة عادل 
الدعيج ان الشركة جتاوزت 
العاملية  املالي����ة  األزم����ة 
وتداعياته����ا االقليمي����ة 
بخطوات عملية مدروسة 
حافظ����ت من خاللها على 
استمراريتها خالل السنة 
املالي����ة املنتهي����ة في 31 
ديس����مبر 2009 ف����ي ظل 
الظ����روف االقتصادي����ة 
الت����ي مرت بها  الصعبة 
الكويت واملنطقة عموما، 
حيث توق����ف الكثير من 

املش����اريع الكب����رى ف����ي القطاعني اخلاص 
واحلكومي خالل العام املاضي.

الدعيج في تصري����ح صحافي  واش����ار 

مبناسبة انعقاد اجلمعية 
العمومية للشركة أمس، 
إل����ى أن ه����ذا اجلمود في 
املش����اريع انعكس على 
التي  الش����ركة  إي����رادات 
انخفضت بنس����بة %26 
خالل العام 2009، في حني 
هبطت حقوق املساهمني 

بنسبة %25.
وقال الدعيج ان الشركة 
حققت نتائج إيجابية في 
الربع األول من 2010 حيث 
ارتف����ع اجمالي االيرادات 
بنسبة 72% عن عام 2009 
وارتفع إجمالي الربح التشغيلي بنسبة %200 
عن العام املاضي محققا ربحية للسهم 5.75 

فلسا في نهاية الربع األول من 2010.

عادل الدعيج

)كرم دياب(وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يفتتح معرض املال واالستثمار 

.. ومطلعا على مجسم الحد املشاريع

.. وفي جناح »األنباء«

الدعيج: »إنشاء القابضة« زادت
الربح التشغيلي بنسبة %200 الهارون: »المالية البرلمانية« تجتمع اليوم لمناقشة ارتفاع األسعار 

عاطف رمضان
اك����د وزير التجارة والصناع����ة احمد اله����ارون ان اللجنة املالية 
واالقتصادية في مجلس االمة ستعقد اجتماعا اليوم ملناقشة موضوع 
ارتفاع االس����عار لتقدم تقريرها بهذا الشأن للمجلس، مشيرا الى ان 

مجلس االمة اجل جلسته عن االسعار الى 25 اجلاري.
واضاف الهارون، في تصريح����ه للصحافيني عقب افتتاحه امس 
معرض املال واالس����تثمار الذي تنظمه مجموعة اجلابرية للمعارض 
مبش����اركة 20 ش����ركة محلية وخليجية في فندق شيراتون الكويت 
وتنتهي انشطته غدا، ان الوزارة اجرت مسحا شامال عن االسعار في 
االس����واق احمللية واخلليجية، الفتا الى ان الكويت ليست بعيدة عن 
هذه الدول وهناك منتجات غذائية تقل اس����عارها في الكويت مقارنة 
بدول اخلليج، كما ان بعض املنتجات ايضا ترتفع اسعارها في الكويت 

مقارنة بدول مجلس التعاون.
واشار الى ان بعض املنتجات تتفاوت اسعارها في السوق احمللي، 
مرجعا ذلك الى اجلانب التجاري والتسويقي، خاصة ان بعض التجار 
يلجأون لتخفيض اسعار منتجاتهم الغذائية جلذب او استقطاب اكبر 

عدد من الزبائن »وهذا امر طبيعي«.
واش����ار الى ان »التجارة« تقوم بدورها على امت وجه، السيما في 
اجلانب الرقابي على االسواق، مؤكدا ان قانون 79/10 يعطي الوزارة 

االحقية في التفتيش واحملاسبة وتنظيم االسواق.
واوضح الهارون ان الوزارة احالت عددا كبيرا من احملالت والشركات 
الى النيابة التجارية بسبب جتاوزها في االسعار فوق املعدالت الطبيعية 

او احلدود املعقولة، وذلك التخاذ االجراءات القانونية بشأنها.
واس����تطرد قائال: الدولة كفلت للمواطن معظم حاجاته االساسية 
م����ن مواد غذائية، واعتقد ان ذلك نوع من انواع الكرم الذي حتلت به 

الكويت جتاه مواطنيها.
ولفت الهارون الى ان البطاقات التموينية حتوي 10 سلع اساسية 
مدعومة، كما ان الدولة كفل����ت للمواطن املقترض مواد البناء، حيث 
ان صاحب القرض االس����كاني له حق ف����ي احلصول على 45 طنا من 
احلديد بسعر 75 دينارا وانه ال يتغير هذا السعر مهما بلغ في السوق، 
اضافة الى كمية من االس����منت تقدر ب� 4500 كيس اسمنت، كذلك 80 
مترا مكعبا من الطابوق، مش����يرا الى ان هذه املواد تكفي لبناء مبنى 

مساحته 400 متر.
هذا واشاد الهارون مبعرض املال واالستثمار، موضحا ان احلكومة 
تس����اند اقامة مثل هذه املعارض وتسهل ملنظميها االجراءات الالزمة 
بشأنها. وقال ان املعروضات استوفت جميع الشروط القانونية، مبينا 
ان كل معرض عقاري يقام في الكويت يشترط القامته احلصول على 
موافقات اجلهات الرسمية مثل بلدية الكويت، وان الشركات املشاركة 
من خارج الكويت تستوفي ايضا اوراقها الالزمة من سفارات الدول. 
واعرب وزير التجارة والصناعة عن س����عادته بالعدد املش����ارك في 
املعرض من مختلف الشركات احمللية واخلليجية والعربية، مشيرا الى 
انه متخصص في عرض بعض املنتجات االقتصادية السيما املنتجات 
العقارية. واش����ار الى انه وجد جدية وحماسا من قبل املشاركني في 
املعرض لتسويق منتجاتهم، كما ان املعرض يحوي منتجات ومشاريع 
قيمة ومتميزة في الوطن العربي بش����كل عام ودول مجلس التعاون 
بشكل خاص، االمر الذي يدل على اهمية السوق الكويتي واخلليجي 
في الترويج ملثل هذه االنواع من املنتجات. وزاد قائال: نحن في حتد 
كبير مع الوضع االقتصادي العام، اال اننا نلمس مؤش����رات التعافي 
وبدت الفرصة مواتية في االستثمار خاصة في اجلانب العقاري الذي 
يتس����م االس����تثمار فيه باالمان والعوائد املجزية. اما مدير املعارض 
مبجموعة اجلابرية محمود عفيف����ي فقد اكد ان املعرض االول للمال 
واالستثمار يعد فرصة حقيقية للشركات املشاركة فيه لعرض افضل 
ما لديها من فرص واعدة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من 
الش����ركات الرائدة في العقار والصناديق والصكوك واحملافظ محليا 
ودوليا، مما يتيح تبادل االعمال بينها، كما سيساعد الشركات املشاركة 
على التعرف على اح����دث الصناديق واحملافظ املوجودة واملطروحة 

في االسواق احمللية واالقليمية.

افتتح معرض المال واالستثمار الذي تنظمه »مجموعة الجابرية« بمشاركة 20 شركة وتنتهي أنشطته غدًا

المعارض تعكس واقع السوق العقاري
أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة اجلابرية للمعارض 
أحمد بهبهاني بأن املعارض تشكل اهمية خاصة في فتح 
قنوات استثمارية جديدة واستقطاب عمالء ومستثمرين 
جدد للمشاريع التي تعرضها الشركات واملؤسسات وتخلق 
حالة من التواصل مع اجلمهور مبختلف اماكن تواجدهم، 
مشيرا الى ان املتتبع لطبيعة املعارض العقارية يدرك انها 
ذات خصوصية معينة، فهي تعكس واقع السوق العقاري 
وحال حراكه وتعكس فكر العاملني، من رؤساء شركات، 
ومالك وحتى موظفني. واضاف بهبهاني ان املعرض األول 
للمال واالستثمار الذي يقام برعاية وزير املالية مصطفى 
الشمالي يعد حدثا اقتصاديا مهما في الكويت كونه يقام 
للمرة االولى ملا ميثله من اهمية كبيرة في زيادة عمليات 
االستثمار وتنمية املوارد املالية للشركات املشاركة. ولفت 
ال��ى ان املعرض العقاري يكون فرصة لكل من العارضني 
واحلاضرين لاللتقاء واستعراض الفرص والوقوف بشكل 
مباشر على وضع السوق وما سيؤول إليه هذا القطاع املهم، 
مش��يرا الى ان الفائدة التي يجنيها العارض ال تقل اهمية 
عن تلك التي يجنيها احلاضر، فهي فرصة كبيرة للعارضني 
جلس نبض السوق وكذا عمالؤهم عند رؤيتهم والتماس 
املباش��ر معهم ومدى تقبلهم للمنتجات او اخلدمات التي 
يقدمها العارض واحلصول على اقتراحات من قبل العميل 
املستهدف، فكل تلك االمور السابقة تساعد العارض على 
حتسني اعماله والرقي بها لدرجة اعلى في سلم االحترافية 

للعمل العقاري.


