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 أعلن بنك الكويت الدولي 
عن رعايته مللتقى ومعرض 
النجاحات األول حتت شعار 
«الدعم املجتمعي التنموي.. 
جناح مجتمع» إلبراز دور 
البنك ومساهماته كنموذج 
ملشـــاركة القطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني 
في خدمة املجتمع الكويتي 

وللمشـــاركة في دفع عجلة التقدم االقتصادي 
واالجتماعي في الكويت. 

  وبهذه املناســـبة أكد أمني سر مجلس اإلدارة 
ومدير البحوث االقتصادية في البنك د.صادق أبل 
ان رعاية البنك مللتقى ومعرض النجاحات األول 
تأتي للتأكيد علـــى دوره الفعال في دفع عجلة 
التنمية في الكويت على املســـتوى االقتصادي 

واالجتماعي، مشـــيرا إلى 
االجتماعية  املســـاهمات 
العديدة لـ«الدولي» والتي 
يؤكد مـــن خاللهـــا على 
االجتماعية  املســـؤولية 
التي يؤمـــن بها ويضعها 
نصب عينيـــه من خالل 
االهتمام بشرائح املجتمع 
املختلفة وجميع قضاياهم 
وشؤونهم. ونوه أبل بدعم البنك للمبدعني من 
الشخصيات واملؤسسات ذات اإلسهامات البارزة 
والذي متثلت في ملتقى املوســـوعة اإلسالمية، 
وباالهتمـــام بشـــؤون املواطنني ومشـــاركتهم 
اهتماماتهم اخلاصة من خالل االحتفال باحلاصلني 
على البيوت اخلاصة بالهيئة العامة لإلسكان في 

مدينة سعد العبداهللا. 

العاملي   أعلن بيت االســــتثمار 
في مصر «جلوبل مصر» انه لعب 
دور مســــاعد مدير الطرح اخلاص 
مبجموعة عامر القابضة الرائدة في 
مجال التطوير العقاري والفندقي 
والذي كان ناجحا بجميع املقاييس 
حيث متت تغطية االكتتاب اخلاص 
مبا يفوق املعروض من األســــهم 
مبعدل ٣٫٠٥ أضعاف في حني متت 
تغطية االكتتاب العام مبعدل ٥٫٨ 

أضعاف.
  وقــــال الرئيــــس التنفيذي في 
جلوبل مصر، احمــــد علي: «نحن 
سعداء باملساهمة في إجناح عملية 

الطرح هذه من خالل لعب دور مساعد مدير الطرح، 
حيث شاركت جلوبل في عملية بيع وتسويق األسهم 
املعروضة لالكتتاب، وتخصيص األســــهم، كما قام 
فريق البحوث في الشركة بإصدار تقرير خاص عن 
الشــــركة قبل بدء عملية االكتتاب. وتضمن التقرير 
حتليال للنشــــاط التجاري للشركة وإمكانات النمو 
بالنظر إلى عوامل السوق املتاحة ملنتجاتها وخدماتها، 

واملنافسة وغيرها من العوامل.
  واضاف: «قامت مجموعة عامر، بالتعاون مع مدير 
ومســــاعدي مدير اإلصدار، بتنظيم جولة ترويجية 
ملدة ٣ أسابيع»، الفتا إلى أن هذا الطرح القى اهتماما 
بالغا من املستثمرين في الطرح اخلاص ما أدى إلى 

تزايد اهتمام اجلمهور في الطرح العام.
  وبني ان املجموعة طرحت ٤١١ مليون ســــهم في 
اكتتابني، اخلاص والعام، تبعهما إدراج أسهم الشركة 
في سوقي القاهرة واإلسكندرية لألوراق املالية في 
مصــــر، ومت بيع ٣٢٩ مليون ســــهم منها في اكتتاب 
خاص، في حني مت بيع األسهم املتبقية البالغ عددها 
٨٢ مليون ســــهم في اكتتاب عام بسعر ٢٫٨٠ جنيه 
مصري للسهم الواحد، الفتا الى انه مت إدراج أسهم 
املجموعة في سوقي القاهرة واإلسكندرية لألوراق 

املالية الثالثاء املوافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠.
  وأكد علي ان: «الســــوق املصري هو سوق واعد 
تتوافر فيه العديد من الفرص االستثمارية وسنشهد 

في املستقبل العديد من عمليات 
االســــتثمارات املصرفية والتي 
نتوقع أن تلعــــب جلوبل مصر 
دورا فيهــــا مــــن خــــالل تقدمي 
االستشارات املالية وإدارة عمليات 
الطــــرح وغيرها مــــن اخلدمات 

االستثمارية».
  ولفت الى انــــه منذ أن بدأت 
جلوبــــل أعمالها فــــي مصر عام 
٢٠٠٨ وهي تسعى جاهدة لتعزيز 
تواجدهــــا في الســــوق املصري 
وذلك من خــــالل توفير خدمات 
ومنتجــــات ذات قيمــــة مضافة 
لعمالئها في مجال إدارة األصول، 
واالستثمارات املصرفية، والوساطة املالية، وحترص 
الشركة باستمرار على تطوير منتجاتها وخدماتها 
التي تقدمها لعمالئها، مشيرا الى ان جهود الشركة 
حظيــــت بالتقدير في عــــام ٢٠٠٩، عندما تقدم بيت 
االستثمار العاملي لألوراق املالية، إلى املركز التاسع 
عشر من بني ١٤٨ شركة وساطة مالية في مصر وذلك 

بحسب إفصاح البورصة املصرية.
  وذكر ان مجموعة عامر القابضة تعتبر من الشركات 
الرائدة في مجال التطويــــر العقاري والفندقي وقد 
تأسســــت في عام ١٩٨٥ في القاهــــرة، وتتخصص 
في بناء وتطوير املنتجعات الســــياحية املخصصة 
للعائالت، ومراكز التسوق واملطاعم، وتعمل بصفة 
أساسية في مصر حيث تركز على قطاعي التجزئة 
والضيافة الفندقيــــة كما أنها في الوقت ذاته تزاول 
أعماال جتارية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وتطمــــح املجموعة إلى أن تصبــــح رائدة في مجال 
تطوير املنتجعات الســــياحية السكنية املخصصة 
للعائالت، واملراكــــز الترفيهية واملطاعم في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
  وتشــــمل األعمال األساســــية للمجموعة تطوير 
العقارات، والفنادق، ومراكز التسوق، واملطاعم واملرافق 
التعليمية، وفي إطار التوسع اإلستراتيجي للمجموعة، 
قامت الشركة باملشاركة في مشاريع جديدة متنوعة 

من ضمنها مشروع قيد التطوير في سورية.  

 أحمد علي

 وليد القدومي سعاد الهارون سعود مراد

 عبداهللا السميط متوسطا الفريق بعد التكرمي

 شعار بنك الكويت الدولي

 منظمو المعارض العقارية يطالبون «التجارة» بحوار مفتوح لحماية المستهلك

 بداية، تساءل مدير عام مجموعة 
املسار لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ســــعود مراد عن األســــباب التي 
مبوجبهــــا متنــــع وزارة التجارة 
والصناعة إقامة املعارض العقارية، 
اذا كانت الشركات ملتزمة بجميع 
املســــتندات املطلوبــــة؟ وقال ان 
الوزارة مؤخرا باتت تطلب طلبات 
ليست من اختصاص شركات تنظيم 
املعارض العقارية، باإلضافة الى 
ان مجمل الطلبات التي تشترطها 
الوزارة «تعجيزية» وليس مبقدور 
شركات تنظيم املعارض بالكويت 

اإليفاء بها.
  وأشار إلى ان هناك معلومات 
أكيدة عن ان الوزارة تكيل مبكيالني 
فتغض الطرف عن بعض املخالفات 
لبعض الشــــركات، مقابل إرهاق 
األخــــرى بكثرة الطلبــــات والتي 

أغلبها يكون «مستحيال».
  وأكــــد ان الوزارة بهذا التعنت 
والبيروقراطيــــة قد أخذت منحى 
مخالفا لتوجيهات صاحب السمو 
األمير في عودة الكويت ألن تكون 
درة اخلليج وان تكون مركزا ماليا 

جتاريا إقليميا في املنطقة.
مــــن يتحمل خســــائر    وقال: 
الشــــركات املنظمــــة للمعــــارض 
العقارية في حــــال اخذ املوافقات 
الوزارة وبناء عليها  املبدئية من 
الفنــــدق وأنفقــــت على  حجزت 
الدعاية الالزمة ملعرض، ثم تأتي 
اقامة املعرض  الوزارة لترفــــض 
بسبب تعنت في تطبيق القرارات، 
التي  التعجزية  وأيضا للشروط 

تطلبها؟
  وأكد مــــراد ان بعض الطلبات 

  ولفتت الى ان شركات تنظيم 
املعارض العقارية باتت ال تستطيع 
تلبية شــــروط الوزارة، حيث ان 
الوزارة تطلب من شركات املنظمة 
القيام بدور رقابــــة البلدية على 
الشركات املشــــاركة في املعارض 
العقارية. وتساءلت: كيف للوزارة 
ان تبدي مرونة مع بعض الشركات 
مقابل التشــــدد على أخرى، أو ان 
تطالب شركات بشروط ومواصفات 
ال يتــــم تطبيقها على أخرى؟ في 

إشارة منها الى الكيل مبكيالني.
  ودعت كال من املســــؤولني عن 
صناعة العقار بالكويت باإلضافة 
الى شركات تنظيم املعارض الى 
العودة الى طاولة احلوار من اجل 
استراتيجية موحدة يتم التوصل 
منها الــــى حلول مرضية للجميع 
تضمن احلفاظ على حقوق املستهلك 
الذي هو هدف الشركات املسوقة 
ملشاريعها وأيضا تضمن الوزارة 

حمايته من اي تالعب.

  حوار مباشر

  مــــن جهتــــه، طالــــب العضو 
املنتدب في شركة تنظيم املعارض 
واملؤمتــــرات توب اكســــبو وليد 
قدومي وزارة التجارة والصناعة 
بضرورة ان تتبنى حوارا مباشرا 
وفعاال مــــع كل املعنيني بصناعة 

العقار واملعارض العقارية.
  وقال اذا كان الهدف هو الوصول 
الى حلول فعالة ومرضية لكل من 
املســــتهلك وصناعي العقار، فانه 
على الوزارة ان تصل الى دراسة 
نتائج ميكــــن بحثها لتحقيق هذا 

الهدف. 

التجارة  التي اشــــترطتها وزارة 
تتضمــــن ضرورة تقــــدمي اجلهة 
املنظمة والشــــركات واملؤسسات 
التجارية املشــــاركة في املعرض 
العقاري وفي حال عرض عقارات 
خارج الكويت لكتاب رسمي معتمد 
مــــن اجلهات الرســــمية في البلد 
مقر العقار جتيــــز بيع العقارات 
املعروضة لغيــــر مواطني الدولة 
على ان يكون مصدقا من السفارات 
الكويتية باخلارج حتى يتبني فعال 

سوى صورة ضوئية من نشاط 
الشــــركة تثبت فيه استمراريتها 
فقط، أما الذي يحدث في الكويت 
من شروط وطلبات فلم يحدث في 

اي من دول العالم أجمع.
  وتساءل مراد عن دور الوزارة 
في حماية املستهلك من املعارض 
التي تقام حتت مسميات مختلفة 
وأغلبها بها صناعات مقلدة وغير 
رســــمية، ثم من يضمــــن اإليفاء 
بالعقــــود التي توقع مع املقاولني 

الوقت نفسه مد يد العون لوزارة 
«التجارة» فــــي االرتقاء بصناعة 

املعارض العقارية.

  تعنت في التطبيق

قالــــت مدير عام    من جانبها، 
شركة كويت إكســــبو للمعارض 
واملؤمترات ســــعاد الهــــارون ان 
وزارة التجارة والصناعة تتعنت 
في تطبيق قرارات وشروط اقامة 

وتنظيم املعارض العقارية.

صحة تلك املشاريع واملخططات 
املعروضة وحيازة هذه املشاريع 
سواء عن طريق متلك هذه العقارات 
أو مبوجب عقد تســــويق مصدق 
وأال تكون مؤجرة من الباطن ألي 
طرف كان، وهنا نتساءل: هل على 
شركات تنظيم املعرض ان تقوم 

بذلك؟
  وأضاف ان جميع الدول العربية 
التي تتبني إقامة معارض عقارية 
لم يتطلب إقامة معرض عقاري فيها 

في اي من املعارض سواء العقارية 
او غير العقارية؟

  وطالب وزارة التجارة بضرورة 
احلوار البناء مع شركات تنظيم 
املعارض واحتاد العقاريني وغرفة 
«التجارة» والصناعة للوصول الى 
حلول جذرية للتحديات التي باتت 
تؤرق شــــركات تنظيم املعارض 
العقارية في الكويت على اعتبار 
ان العقار يشــــكل جزءا مهما في 
مكونات االقتصاد احمللي، مؤكدا في 

  وأكدت على انه اذا كانت وجهة 
نظر الوزارة تكمن في احلفاظ على 
حقوق املســــتهلكني من عمليات 
النصــــب احملتمــــل ان يتعرضوا 
لها من الشــــركات املشاركة، فانه 
من باب أولــــى للوزارة ان تتبنى 
حوار مفتوحا مع اجلهات املعنية، 
علما بان هناك جزءا يخص حماية 
املستهلك يتعلق بالشركات املنظمة 
للمعارض العقارية وهو سمعتها 

بني الشركات.

 مراد: من يتحمل خسائر الشركات المنظمة في حال أخذ الموافقات المبدئية من الوزارة وتم اإلنفاق على المعرض؟
 الهارون: الوزارة تطلب من الشركات المنظمة القيام بدور رقابة البلدية على الشركات المشاركة في المعارض  
 القدومي: ضرورة أن تتبنى الوزارة حوارًا مباشرَا مع المعنيين بصناعة العقار والمعارض العقارية للوصول لحلول مرضية

 شروط «التجارة» التعجيزية
 ١ـ   للعقار احمللي يجب على طالب الترخيص تقدمي كتاب من البلدية يفيد بأن جميع 
ــة وخاضعة للقانون رقم (٥/٢٠٠٥)  ــارات احمللية املعروضة في املعرض مطابق العق

اخلاص ببلدية الكويت.
ــة من خارج  ــبة للعقارات املعروض ــفارات بالنس ــى موافقة الس ــول عل   ٢ ـ احلص

الكويت.
  ٣ـ   تقدمي كتاب رسمي من اجلهات الرسمية في البلد مقر العقار يجيز بيع العقارات 
املعروضة لغير مواطني الدولة ومصدق من السفارات الكويتية باخلارج يبني صحة 
ــاريع واملخططات املعروضة وحيازتها سواء عن طريق متلك هذه العقارات أو  املش

مبوجب عقد تسويق مصدق وأال تكون مؤجرة من الباطن ألي طرف. 

 أحمد يوسف
  في الوقت الذي باتت كل اجلهات املعنية تلبي رغبة صاحب السـمو باملسـاهمة 
في حتويل الكويت ملركز مالـي وجتاري إقليمي، تتخذ جهات أخرى من البيروقراطية 

احلكومية طريقا آخر.
  وفي لقاءات متفرقة مع «األنباء» وصف منظمو املعارض العقارية اإلجراءات األخيرة 
التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشـأن تنظيم املعارض العقارية في الكويت بـ 

«التعجيزية».

  وأكدوا على أن طلبات وزارة التجارة والصناعة األخيرة بشأن إقامة معارض عقارية 
لم توجد مثلها في أي من دول املنطقة التي تتسابق في جذب مزيد من االستثمارات.

  وتساءلوا عمن يتحمل خسائر الشركات املنظمة للمعارض العقارية في حال اخذ 
املوافقات املبدئية من الوزارة وحجزت الفندق وأنفقت على الدعاية وفجأة ترفض الوزارة 
اقامة املعرض؟ وأشاروا الى ان الوزارة باتت تطلب من شركات تنظيم املعارض العقارية 

القيام بدور رقابة البلدية على الشركات املشاركة في املعارض العقارية.
  وتساءلوا عن دور الوزارة في حماية املستهلك من املعارض التي تقام حتت مسميات 

مختلفة وأغلبها بها صناعات مقلدة وغير رسمية، ثم من يضمن اإليفاء بالعقود التي توقع 
مع املقاولني في اي من املعارض سواء العقارية او غير العقارية؟ وطالبوا وزارة التجارة 
بضرورة احلوار البناء مع شـركات تنظيم املعارض واحتاد العقاريني وغرفة «التجارة» 
والصناعة للوصول الى حلول جذرية للتحديات التي باتت تؤرق شركات تنظيم املعارض 
العقارية في الكويت على اعتبار ان العقار يشكل جزءا هاما في مكونات االقتصاد احمللي، 
مؤكدين في الوقت نفسـه مد يد العون لوزارة «التجارة» في االرتقاء بصناعة املعارض 

العقارية. وفيما يلي التفاصيل:  

 احتجاجًا على قرارات الوزارة األخيرة التي وصفوها بـ «التعجيزية»

 شروط «التجارة» التعجيزية

 «جلوبل مصر» تساهم في نجاح عملية 
االكتتاب في «عامر القابضة»

 «الدولي» يعرض مساهماته في تنمية المجتمع الكويتي 
 خالل ملتقى ومعرض النجاحات األول

«AMZN Pilots Team األهلي» يكّرم فريق» 
  لفوزه بجائزتين في مسابقة «ريد بل فلوغتاغ» الثانية

 انطالقا من مبدأ املســـؤولية 
التي يحرص عليها  االجتماعية 
البنـــك األهلي الكويتي ويرعاها 
البنك  بعالقته مع املجتمع، قال 
ان نائب رئيس املديرين العامني 
عبداهللا السميط قام بتكرمي فريق 
AMZN Pilots Team الذي شارك في 
مسابقة ريد بل فلوغتاغ الثانية 
في الكويت برعاية البنك األهلي 
الكويتـــي وذلـــك لنيلهم جائزة 
إبداعي، إضافة  أفضل تصميـــم 
إلى حصولهم على مركز متقدم 
في الترتيـــب العام من أصل 32 

فريقا مشاركا.
  وفـــي حديثه لفريـــق البنك 
أثناء  الســـميط  املشـــارك، قال 
التكرمي: «إننا سعداء مبا أجنزمتوه 
من جناح وتفوق أظهر اسم البنك 
األهلي الكويتي بصورة مشرفة، 
ولعل هذا النجاح يعبر بشـــكل 
جلي وعميق عن حرص البنك على 
توفير الدعم وتشجيع فئة الشباب 
التي متلك الطاقات والقدرة على 
حتقيق اإلجنازات املرجوة انطالقا 
من إميان البنك األهلي الكويتي 
بأهمية دور املسؤولية االجتماعية 
في دعم األنشطة التي حتفز على 

اإلبداع وروح التحدي».
  وأضاف: «لقد أثبتم وبجدارة 

أن االجتهاد واإلبداع واالبتكار هو 
أسلوب حياة يجب على اجلميع 
االلتزام به لتحقيق النجاح. إننا 

فخورون بكم وبإجنازكم».
الكويتي    وكان للبنك األهلي 
مشـــاركة فعالة برعايته لفريق 
AMZN Pilots Team املكـــون من: 
هاني األمير وعلي األمير ومحمد 

البغلي، للمشاركة  األمير وعلي 
في منافسات احلدث العاملي الذي 
الثانية  الكويت للمرة  جرى في 
وهو محاولة الطيران فوق املاء 
ألطول مسافة ممكنة والتي جرت 
أنشـــطتها في املارينا كريسنت 
بالساملية يوم اجلمعة 5 نوفمبر 
املاضي حيث شـــهدت حضورا 

جماهيريا كثيفا جتاوز 20 ألفا من 
عشاق ومحبي حتديات املغامرة 

وروح التحدي.
  ومبشـــاركة 32 فريقا، احتل 
تصميم طائرة فريق البنك األهلي 
الكويتي املرتبة األولى بتصميم 
إبداعي مستوحى من عالم الطائرات 
في حقبة العشرينيات من القرن 

املاضي وبلمسات جعلتها قطعة 
فنية مبتكرة ومتفردة، إضافة ملا 
حملته الطائرة من ألوان مليئة 
البنك  ألـــوان  باحليويـــة وهي 
الكويتي وشعاره، حيث  األهلي 
استطاعت هذه الطائرة أن حتقق 
املراكز املتقدمة في الترتيب العام 

ملنافسات البطولة. 


