
 38  اقتصاد  الخميس  ٢٥  نوفمبر  ٢٠١٠   

  (محمد ماهر) مجدي الهواري يتوسط محمد الرشيد ومحمد الكندري وطواري العنزي خالل املؤمتر الصحافي 

 د.خالد الشمري

 وزير املالية مصطفى الشمالي متجوال في معرض العقار واملال واالستثمار الثاني

 محمود عفيفي يوسف الراشد هاني العبدالهادي

 الهواري: معرض اإلسكان الـ ١٤ يسلط الضوء 
  على دور القطاع الخاص  في حل القضية اإلسكانية

 عقاريون: خطة التنمية ساهمت في تعافي 
  السوق العقارية بنسبة ٤٠٪ بعد ركود استمر لعامين

 أجمع متخصصون في التسويق 
العقــــاري على أن خطــــة الدولة 
فــــي تعافي  التنموية ســــاهمت 
السوق العقارية بنسبة ٤٠٪ الى 
اآلن بعد حالة الركود التي عاشتها 
في السنتني املاضيتني بفعل االزمة 

االقتصادية العاملية.
  واتفق املتخصصون في لقاءات 
متفرقة مــــع «كونا» على هامش 
معرض العقار واملال واالستثمار 
الثاني، على أن السوق العقارية 
قد تتجــــاوز االزمة العاملية متاما 

خالل العام املقبل ٢٠١١.
  ورأوا ان السوق العقارية التزال 
املالذ االستثماري اآلمن على قاعدة 
«العقار ميرض وال ميوت» اي انها 
في حال لم حتقق املكاسب فإنها 
حتما ال تخسر وامنا تظل في حالة 

من الثبات دون تراجع.
  وقال مدير ادارة التسويق في 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الشمري ان السوق العقارية بدأت 
تستعيد عافيتها بنسبة تصل الى 
٢٠٪ حتى اآلن معتبرا أن املطمئن 
في االمر هو جني االرباح واعالن 
الشركات عن ارباح معقولة خالل 
العام  التسعة االولى من  االشهر 

احلالي.
انها «بداية الصحوة    واضاف 
بعد االنتكاسة التي اصابت السوق 
خالل العامني املاضيني وما يحدث 
االن هو خطوات تصحيحية ساهمت 
فيها خطة الدولة التنموية»، وبني 
ان املعارض العقارية التسويقية 
تعد اهم املنافذ لعرض املشاريع 
العمــــالء واالحتكاك  «لقربها من 
املباشــــر معهم» مشــــيرا الى ان 
شريحة املواطنني هم أغلب العمالء 

في املعارض الكبيرة.
  بدوره قال مدير ادارة التسويق 
واملبيعات في شركة دينار الدولية 
هاني العبدالهادي «بدأنا نشــــعر 
بالتعافي في الربع الثالث من العام 
احلالي ونأمل خالل ربعه االخير 

ان يستمر التحسن».
  وأضاف العبدالهادي ان التعافي 
العقار مرتبط  الذي شهده قطاع 
التــــي طرحتها  التنمية  بخطــــة 
احلكومة مؤخرا وهي خطة ناجحة 
بدأت تؤتي ثمارها وقد حسنت من 
أوضاع السوق في مجاالت متعددة 

مبا فيها العقارية.
  واشار الى أن العقار مبنأى عن 

افرازات االزمة االقتصادية وهو 
املجال االستثماري الوحيد االكثر 

ضمانا للمستثمر. 
  من جهتــــه قال مدير التطوير 
والتســــويق في شركة االرجوان 
الراشد  العقارية يوسف  املتحدة 
انــــه «ال ميكن تقييم كل املجاالت 
العقارية بتخصصاتها املختلفة 
بشكل متســــاو» مبينا ان العقار 
احمللي ينقسم الى سكني وجتاري 
واستثماري وصناعي ولكل منها 

ظروفه املختلفة.
  وأيد الراشد مقولة أن «العقار 
ميرض وال ميوت» في اشارة الى 
ان السوق العقارية شهدت كسادا 
وتوقفت اال انها لم تشهد انهيارا 

لذلــــك انهار لدى حــــدوث االزمة 
االقتصادية وانخفض سعر متر 
االرض التجاري من ١٤ ألف دينار 
الى ســــتة آالف دينار فقط. وقال 
ان النشــــاط العقاري بشكل عام 
يشهد انتعاشة بنسبة تقدر من ٢٠ 
الى ٤٠٪ مضيفا ان خطة الدولة 
التنموية بدأت في انعاش السوق 
واقبال العمالء على الشــــراء بعد 
توافر الســــيولة النقدية بشــــكل 

معقول.
  من جهتهــــا قالت مديرة ادارة 
املبيعات في شــــركة االســــاليب 
احلديثة نسرين مدحت ان السوق 
العقارية شهدت حتسنا ملحوظا 
وقد ارتفعت املبيعات العام احلالي 

اي ان العقار السكني دائما في حال 
تعافى ومتاسك في أسعاره.

  وقال ان العقار االستثماري شهد 
خالل السنتني املاضيتني انخفاضا 
في املبيعات بنسبة تصل الى ٣٠٪ 
ورغم ذلك حافظ على أســــعاره 
حيث ال يقبل املستثمرون البيع 
بخسارة واملشترون يأملون في 
الربحية بنســــبة ال تقل عن ١٠٪ 
ســــنويا فتوقفت السوق اال انها 
عادت االن لتبدأ عملية الصحوة 

اجلديدة.
  ورأى ان العقــــار التجاري لم 
يتعاف حتــــى االن مشــــيرا الى 
الذي شهده  االرتفاع «اجلنوني» 
هذا القطــــاع العقاري قبل االزمة 

بنسبة ٤٠٪ و«االمال معقودة على 
زيادة التحسن وعودة السوق كما 

كانت قبل االزمة».
  بــــدوره اكد املديــــر التنفيذي 
في مجموعة اجلابرية للمعارض 
محمود عفيفي ان السوق العقارية 
تبقى آمنة وافضل من غيرها بكثير 
وهو ما شجع مجموعة اجلابرية 

لتنظيم هذا املعرض العقاري.
  واشار عفيفي الى ان املعرض 
الذي ينتهي اليوم اخلميس تشارك 
فيه ٣٠ شركة وتطرح خالله ٧٠ 
مشروعا في اكثر من ٣٠ دولة منوها 
«باالقبال الالفت» على املعرض في 
اليومني املاضيني السيما بعد جناح 
املعرض فــــي دورته االولى التي 

نظمت في مايو املاضي.
  وقال ان املعارض العقارية تكون 
للتســــويق والعرض وهي املكان 
التســــويقي االفضل لذلك، والتي 
يكون فيهــــا االحتكاك باجلمهور 

مباشرة. 
  يذكر ان وزير املالية مصطفى 
العقار  افتتح معرض  الشــــمالي 
الثاني االثنني  واملال واالستثمار 
املاضي وتنظمه مجموعة اجلابرية 
للمعارض في فندق الراية ويستمر 
حتى اليوم حيث أكد على هامش 
املعرض على الدور املهم الذي تلعبه 
الشركات واملؤسسات العقارية في 
عرض املشروعات التي ميكن ان 
يستفيد منها املواطن العربي في 
أي مكان. واشار الى ان املعارض 
تعتبر عنصرا مساعدا في تنمية 
وحتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري منوها فــــي هذا الصدد 
مبجموعة من املشاريع اجليدة في 
املعرض والتي تساهم في عملية 

التنمية. 

 محمود فاروق 
  أعلن مدير عام شــــركة يوني 
اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مجدي الهواري عن افتتاح معرض 
الرابعة  فــــي دورتــــه  اإلســــكان 
عشرة يوم االثنني املقبل التاسع 
والعشــــرين من نوفمبر اجلاري، 
حيث سيستمر حتى مساء اخلميس 
الثاني من ديسمبر في قاعات فندق 
الريجنسي، ويجري افتتاحه حتت 
رعايــــة وبحضــــور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ  الدولة لشــــؤون 
أنشــــطته  الفهد، وتتضمن  أحمد 
العديد من احملاضرات والندوات 
وورش العمل التي سيقيمها عدد 
من املهندسني املتطوعني من قبل 
جمعية املهندسني، وستكون خاصة 
بالقضية اإلسكانية وكيفية بناء 
بيت املســــتقبل ومراحــــل البناء 

واألخطاء الشائعة في املباني.
الهواري على هامش    وأضاف 
املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس 
لإلعالن عن معرض اإلسكان الـ ١٤ ان 
املعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على 
دور القطاع اخلاص في حل القضية 
اإلســــكانية والتعريف باملنتجات 
احلديثــــة في مجال مــــواد البناء 
واخلدمات اإلنشائية والتمويلية 
في مجال املقاوالت باإلضافة إلى 
التوعية مبفاهيم الرعاية السكنية 

واألخطاء الشائعة في البناء.
  تقيم املعرض جمعية املهندسني 
وتعده وتنظمه الشــــركة املتحدة 
للتســــويق وتنظيــــم املعارض 
UNIEXPO ويشــــارك فــــي دورته 
احلالية أكثر من ٦٥ جهة وشركة 
متخصصة جعلــــت من معرض 
اإلسكان أكبر جتمع تشهده الكويت 
للشركات واملؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 
العقاري، ومن بني القطاعات التي 
تشارك في املعرض سنويا قطاعات 

اخلدمات اإلسكانية سواء اخلدمات 
التمويليــــة والبنكية واخلدمات 
واالستشــــارات  االســــتثمارية 
الهندســــية واخلدمــــات العقارية 
واخلدمات األمنية وإطفاء احلريق 

والصيانة وخدمات التنظيف.
  ويرعى معرض اإلسكان الرابع 

عشر عدد من اجلهات احلكومية 
واألهليـــة من بينها املؤسســـة 
العامة للرعاية السكنية ووزارة 
الكهرباء واملاء  األشغال ووزارة 
وبلديـــة الكويـــت كمـــا يرعاه 
مجموعة من الشركات الكبرى من 
بينها مجموعة اخلرافي وشركة 

الوطنية وشـــركة  الصناعـــات 
اخلليج املتحدة لإلنشاء وشركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت وشركة 
اخلليج العربي القابضة وشركة 
اخلليج للكابـــالت والصناعات 
الكهربائية وشركة سدمي الكويت 
وسيراميك رأس اخليمة وشركة 

صناعـــة التبريـــد والتخزيـــن 
«كولكس» وشركة دخيل اجلسار 
للصناعات الكهربائية وشـــركة 
البريطانية  الكويتيـــة  الروابط 
والشركة الكويتية األولى للتجارة 

واملقاوالت.
  ويفتح املعرض أبوابه للزوار 
على فترتني صباحا من الساعة 
التاسعة والنصف وحتى الواحدة 
ظهرا ومساء من الرابعة والنصف 
التاسعة والنصف ليال،  وحتى 
ويعتبر معرض اإلســـكان حدثا 
اقتصاديا مهما تترقبه األوساط 
االقتصادية كل عام ملا يضم من 
نخبة متميزة من اجلهات احلكومية 
والشركات الكبرى املعنية بالقطاع 
اإلسكاني والقضية اإلسكانية لها 
أهمية خاصة بالنسبة للمواطنني 
في الكويت، حيث تشـــكل بؤرة 
اهتمام اجلميع مبا فيها البرامج 

احلكومية للرعاية السكنية.

 يفتتح اإلثنين المقبل بمشاركة ٦٥ جهة وبرعاية الشيخ أحمد الفهد

 على هامش مشاركتهم في معرض العقار والمال واالستثمار الثاني

 جديد معرض ٢٠١٠
 يضم مبعرض اإلسكان الـ ١٤معروضات 
لشــــركات متخصصة في املواد اإلنشائية 
من حديد التســــليح واألسمنت والطابوق 
واألرضيــــات وكيماويــــات املباني واملواد 
اخلصوصية، كذلــــك معروضات لآلليات 
واملعدات املســــتخدمة في املقاوالت العامة 
التكييف املركزي واملشــــغوالت  وآليــــات 

الســــباحة واألدوات  احلديدية، وأحواض 
الصحية والتمديــــدات الكهربائية، ويضم 
كذلك معروضات لشركات متخصصة في 
مجال التشطيب وأعمال الديكور من أملنيوم 
وجنارة وأصباغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة 
تكييف واملظالت وأعمال الزجاج والديكور 

الداخلي والتكسيات اخلارجية. 

 توفيقي: «بيتك» يثّمن جهود «المحاسبين» 
في تطوير آليات السوق

 اعتبر دور الجمعية أساسيًا في التنمية

 .. والجمعية تعقد برنامجًا تدريبيًا 
  حول «التحكيم التجاري المتكامل»

 تعقد جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 
التعـــاون لدول اخلليج العربية برنامجا تدريبيا 
حول «التحكيم التجاري املتكامل» اعتبارا من تاريخ 

٥ ديسمبر ٢٠١٠ وملدة خمسة اسابيع.
  وأوضح أمني سر جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتيـــة احمد الفارس انـــه انطالقا من حرص 
اجلمعية على اهمية التدريب والتأهيل الوظيفي 
العضائها بصفة خاصـــة وجلميع القائمني على 
املهنة بصفة عامـــة، فقد قامت اجلمعية باالتفاق 
مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية على عقد البرنامج التدريبي 
املذكور خصيصا العضاء اجلمعية بهدف تسهيل 
التحاقهم بهذا البرنامج، حيث ان حضور واجتياز 
املتدرب لهذا البرنامج يعد شرطا من شروط تسجيل 
وتأهيل احملكمني، ويحتوى البرنامج على خمسة 
اجزاء هي: القواعد االساسية في التحكيم، اعداد 
احملكم تأسيس وخبرة، اجراءات دعوى التحكيم، 
صياغة احكام التحكيم، ادارة دعوى التحكيم، وذلك 
ملدة ١٠ ساعات تدريبية لكل دورة على مدى أربعة 

ايام بواقع ثالث ساعات يوميا.

  واشـــار الى ان جمعية احملاسبني واملراجعني 
قد دأبت على االهتمام بطرح مثل هذه االنشـــطة 
املتضمنة العديـــد من االمـــور العلمية واملهنية 
والثقافية العضائها ملا حتققه من فائدة على جميع 
املستويات، وجاء اهتمامها بتسليط الضوء على 
موضوع التحكيم التجاري نظرا الرتباطه بالعديد 
من جوانب احلياة االقتصادية واملالية والتجارية، 
ومن ثم رأت ضرورة تبني عقد البرنامج التحكيم 
التدريبـــي املتكامل نظرا الهمية معرفة اجلوانب 

القانونية في العملية التحكيمية.
  واختتـــم الفـــارس حديثه مؤكـــدا ان جمعية 
احملاســـبني واملراجعني الكويتية من خالل جهود 
مجلس االدارة واللجان العاملة بها ال تدخر جهدا 
لتوفير اخلدمـــات العلمية واملهنيـــة والثقافية، 
باالضافة الـــى اهتمامها باجلوانـــب االجتماعية 
التي تساهم في تفعيل عالقات االعضاء ومن ثم 
تواصلهم مع اجلمعية وانشطتها لتحقيق االجنازات 
واالهداف التي تعم بفائدتها على اجلميع، مناشدا 
جميع االعضاء على ضرورة اســـتمرار تواصلهم 
وتعاونهم لتشـــجيع هذه اجلهود ملا في ذلك من 

مصلحة للجميع. 

 متاشيا مع إســـتراتيجية الشركة الساعية 
إلى توفير خدمات مميزة لعمالئها، قامت شركة 
األولى للوساطة املالية «األولى للوساطة»، إحدى 
أولى الشركات احلاصلة على ترخيص ملمارسة 
عمليات الوســـاطة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، أخيرا بافتتاح مكتبها اجلديد في موقع 
استراتيجي مبنطقة جتارية نشطة في مدينة 

الكويت، حتديدا في منطقة املرقاب.
  وقد حضر حفل االفتتاح عدد من الشخصيات 
البارزة وكبار عمالء األولى للوساطة، فضال عن 

إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.
  وأعرب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة األولى للوســـاطة فهد الرفاعي عن 
سعادته مرحبا بالعمالء في مقر الشركة اجلديد 
املجهز بأحدث األجهزة والتقنيات الكفيلة بتلبية 
مختلف احتياجات العمالء لتسهيل عملية تداول 
األسهم، مشيرا إلى أن املكتب اجلديد يدار من 

قبل كوادر محترفة من وسطاء تداول األسهم 
ذوي اخلبرة الواسعة في هذا املجال.

  وأضاف الرفاعي أنه مت جتهيز صالة التداول 
فـــي املقر اجلديد بأحدث األجهـــزة والتقنيات 
التي تلبي احتياجات العمالء املختلفة، ويوفر 
لهم خدمات شخصية خاصة، والتداول املباشر 
باألسهم في بورصة الكويت، كما يوفر للعمالء 
سهولة الوصول إلى املعلومات واملواد اإلخبارية 
املالية والتجارية مثل سي.ان.بي.سي العربية 

التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم املالية.
  ويقع مكتب األولى للوســـاطة اجلديد في 
املرقاب، في شارع عبداهللا املبارك، سوق الصفاة، 

الطابق الثاني. 
  واجلدير بالذكر أنه باالضافة إلى املقر اجلديد، 
فإن الشركة مستمرة في استقبال عمالئها في 
مكتبها الواقع في مبنى سوق الكويت لألوراق 

املالية.  

 «األولى للوساطة» تفتتح مقّرها الجديد 

 املقر اجلديد لشركة األولى للوساطة 

إدارة   أكـــد نائـــب مديـــر 
التسويق والعالقات العامة في 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
ســـعيد توفيقي أن احملاسبة 
مبفهومها املهني واإلداري تعتبر 
الوحدات  نشاطا مالزما لعمل 
االقتصادية سواء كانت نشاطا 
فرديا أو مؤسساتيا وتزايدت 
أهميتها مع مرور الزمن حتى 
أصبحت من املهن الرئيســـية 
التي تساهم في تطوير آليات 
السوق ويقع على القائمني عليها 
مسؤولية كبيرة في ما يتعلق 

بالشفافية واإلفصاح.
  وأشاد توفيقي خالل لقائه 
أمني ســـر جمعية احملاسبني 
الكويتية ورئيس  واملراجعني 
جلنـــة التطوير أحمد الفارس 
بالدور احليوي والكبير الذي 
تقوم به اجلمعية في تطوير 
املهنة، كمـــا أثنى على املهنية 
التي  واملســـؤولية األخالقية 
يتمتع بها احملاسبون في الكويت 
األمر الذي عزز من الثقة التي 
حتظى بها البيانات املالية التي 

تنشرها الشركات واملؤسسات الكويتية.
  وأضاف أن «بيتك» في توجهاته يسعى إلى كل 
ما من شأنه دعم التنمية في مفهومها الواسع، حيث 
يجمع هذا الدور بني رؤية «بيتك» كمؤسسة مالية 
إلى االقتصاد مبنظـــوره العام وكذلك تفاعله مع 
املجتمع في تذليل العقبات واملساهمة في تطوير 
مجال التعليم والصحـــة أو غيرها من املجاالت، 
مشيرا إلى أن «بيتك» يحرص على التواجد الدائم 
قدر املستطاع في مختلف الفعاليات التي حتقق 

األهداف املجتمعية.
  من جهته أثنى أحمد الفارس على الدور الذي 
يلعبـــه «بيتك» في توجهاته الســـاعية إلى دعم 
التنمية مبختلف مجاالتها، الســـيما اجلهود التي 
يبذلها في دعم االقتصاد احمللي وإنعاش السوق 
وكذلك تعزيز قدرات العنصر البشري والذي يعتبر 

احملرك األساسي لعجلة االقتصاد.

  وأضاف أن اجلمعية تستعد النطالق أنشطة 
مؤمترها الذي يحمل عنوان «دور احملاســـبة في 
استقرار ودعم األسواق املالية» الذي يحظى برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ويشارك في حفل افتتاحه وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون، وذلك في األول والثاني من ديسمبر 
املقبـــل في غرفة جتارة وصناعـــة الكويت وذلك 
بالتعاون مع قسم احملاسبة بكلية العلوم اإلدارية 

في جامعة الكويت.
  وذكر الفارس أن املؤمتر يسعى إلى تعزيز مكانة 
الكويت العلمية واملهنية واالقتصادية، حيث سيركز 
على أهمية املعلومات احملاسبية كركيزة لصناعة 
القرار في جميع املجاالت، وكذلك دور احملاسبة في 
األزمات وخصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد 
حتركا عامليا للتعافي من آثار األزمة املالية العاملية 
والتي تقتضي االفصاح والشفافية وتوفير جميع 

املعلومات للتعامل مع تداعياتها.  

 سعيد توفيقي وأحمد الفارس عقب اللقاء


