
خدمات اقتصادية
االربعاء ١٩ اكتوبر ٢٠١٦

32

خالل حفل االفتتاح مساء أول من أمس

الشمالي: معرض النخبة عالمة من عالمات التسويق العقاري في الكويت

طارق عرابي

أكد وكيــل وزارة التجارة 
والصناعة خالد الشمالي حرص 
»التجارة« علــى متابعة كافة 
املمارســات غيــر الصحيحة 
في الســوق العقاري، واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية نحوها 
وإحالتها الى جهات التحقيق 
املختصــة، الفتا إلــى أن أبرز 
املخالفــات التــي مت رصدهــا 
مؤخــرا تتعلــق باإلعالن عن 
العوائد االستثمارية واإلعالنات 
غير الصحيحة التي تقع حتت 
طائلة القانون رقم ١٠٦ لسنة 

.٢٠١3
جاءت تصريحات الشمالي 
عقب افتتاحه مســاء أول من 
أمس معرض النخبة العقاري 
الذي تنظمه مجموعة »إسكان 
جلوبــل« لتنظيــم املعارض 
واملؤمترات، مشيرا في الوقت 
نفســه إلى أن الــوزارة كجهة 
حكوميــة دورهــا هــو تلقي 
الشكاوى ومن ثم العمل على 
دراســتها بكل جدية وتطبيق 
القانون اخلاص ضد املمارسات 

اخلاطئة.
وأضاف قائال إن »التجارة« 
تقوم مبتابعــة كافة إعالنات 
الشركات التي تعرض عقارات 
الكويــت وخارجهــا  داخــل 
وتتأكد من التزامها للضوابط 
املوضوعــة والتزامها بآليات 
اإلعالن والتسويق، مشيرا إلى 
أنه ستتم مواجهة أي ممارسة 
تخرج عــن نظــام الضوابط 
املعــارض  فــي  املوضوعــة 
العقاريــة واتخــاذ اإلجراءات 

القانونية ضدها.
وفي رده على سؤال حول 
آخر مستجدات اللجنة العقارية 
التي شكلت بقرار وزير التجارة 
والصناعة د.يوسف العلي قال 
الشــمالي إن اللجنــة رفعــت 
توصيات كثيرة لوزير التجارة، 
حيــث يجــري العمــل حاليا 
على دراســة هذه التوصيات 
وعرضها علــى املختصني في 
الشأن العقاري بالكويت، على 
أن يتم قريبا إصدار الضوابط 
اخلاصة بتشديد الرقابة على 
املعارض العقارية وتنظيمها.

معرض النخبة
وتطرق الشمالي إلى معرض 
النخبة قائال إن املعرض يقدم 
الكثير من الفــرص العقارية 
االستثمارية التي تشجع على 
تنويــع االســتثمار ومصادر 
الدخل، معتبرا أنه عالمة من 
العقاري،  التســويق  عالمات 
الفتا إلى الوزارة تقوم مبتابعة 
الشــركات املشــاركة وكذلــك 
املشــروعات املعروضة داخل 
الكويــت وخارجها للتأكد من 

التزامها بالضوابط.
وأشــار الشــمالي إلــى أن 
تواجد اجلهات احلكومية من 
وزارتي التجــارة والعدل في 
املعارض العقارية يضيف لها 
عنصري األمان واالســتقرار، 
مؤكدا أن مشاركة »العدل« في 
هذا املعرض مهــم من ناحية 
تقــدمي البيانــات واملعلومات 

بآلية شراء العقارات.
من جانبها، أكدت الشيخة 
فاطمة الصباح رئيس مجلس 
إدارة مجموعة إسكان جلوبل 
حرصها على أن تكون معارض 
وفعاليات املجموعة ذات مردود 
وعائد لكل املشاركني فيها، فمن 
جهة حتــرص املجموعة على 
أن حتقق الشــركات املشاركة 
أهدافها البيعية والتسويقية، 
ومن جهة ثانية حترص على أن 
يحقق العمالء والزوار أهدافهم 

االستثمارية. 
وأضافــت أنــه ال بــد مــن 
التأكيد على أن »إسكان جلوبل« 
حريصــة على أن يكــون لها 
دور في مجال تفعيل النشاط 
االقتصادي فــي الكويت، من 
خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات 
التــي جتتــذب  واملعــارض 
شــريحة كبيرة من الشركات 
واملســتثمرين والعمالء على 

اختالف فئاتهم وتوجهاتهم.
وباحلديث عــن املعارض 
العقارية وما يثار حولها حاليا 
من اتهامات، قالت الصباح: أود 
أوال أن أشــكر وزارة التجارة 
العــدل  والصناعــة ووزارة 
واألوقــاف وبلديــة الكويــت 
على تواجدهم الدائم في جميع 
معارضنا وقيامهــم بالرقابة 
واملتابعــة ملعارضنــا، وأود 
ثانيا التأكيد على أن املعارض 
العقارية بعيدة متام البعد عن 
أي غش أو نصب، فاملعارض 
العقارية عبــارة عن تظاهرة 
الشــركات  اقتصاديــة جتمع 
العقارية براغبي التملك، حيث 
تطرح تلك الشركات ما لديها 
من مشــاريع وفرص عقارية 
وتعمل على تعريف اجلمهور 

فــي الكويــت، ووجهنــا كافة 
إمكاناتنــا وجهودنا من أجل 
االرتقــاء بصناعــة املعارض 
العقارية انطالقا من مسؤوليتنا 
االجتماعيــة في االســهام في 
دفع عجلة االقتصاد الكويتي 
وتنفيذا للرؤية السامية لسمو 
أمير البالد حفظه اهلل بتحويل 
الكويــت إلــى مركــز جتاري 

ومالي.

الرئيس التنفيذي
الرئيس  من جانبــه قــال 
التنفيذي للمجموعة محمود 
عفيفي: إن »إســكان جلوبل« 
جنحت في نقش اســمها على 
صدر خارطة الشركات الكبيرة 
العاملــة فــي مجــال تنظيــم 
املعارض واملؤمترات العقاري، 
وهذا النجاح هو ثمرة التعاون 
البناء بينها وبني شركائها من 
رعاة وشــركات ومؤسســات 
مشــاركة معها في معارضها 
املختلفة، وهذا النجاح يحمل 
في طياتــه التأكيد على الثقة 
الكبيرة التي منحتها الشركات 
لـ»إسكان جلوبل« مبا يضيف 
عبئــا ومســؤولية اضافيــني 
يدفعاننا كمنظمني للمعارض 
أكثــر  واملؤمتــرات للتركيــز 
وبذل املزيد من اجلهد وتقدمي 
املزيد من الفعاليات واخلدمات 
املبتكرة واملتجددة مبا يتناسب 

وهذه الثقة الكبيرة.
النســخة احلاليــة  وعــن 
ملعرض النخبة العقاري قال: 
إن 35 شركة ومؤسسة عقارية 
مــن داخــل وخــارج الكويت 
تشارك في هذه الدورة وتطرح 
خاللها أكثر من ١٠٠ مشــروع 
عقاري حول العالم، وتصاحب 

عقارية متنوعة، وأن املستثمر 
اخلليجــي يثــق بالعقار املدر 
للدخل في فترات عدم االستقرار 
التي تواجه اســواق األســهم 
الثمينــة، متوقعة  واملعــادن 
اســتمرار هــذا التوجه حلني 
وضوح الرؤية حول الوضع 
االقتصادي اخلليجي بشــكل 
عام السيما مع استمرار تذبذب 
أســعار النفط عند مستويات 

متدنية. 
وانتقــل عفيفــي بحديثه 
عن أوضاع الســوق العقاري 
فــي الكويت قائــال ان املتابع 
ألوضــاع الســوق قــد يلحظ 
تراجع تعامالت العقار بشكل 
نسبي، ولهذا التراجع أسباب 
منطقية من خارج القطاع أثرت 
فيــه بطريقة غير مباشــرة، 
النفــط  فانخفــاض أســعار 
مما ينعكــس علــى امليزانية 
العامــة للدولة يقــود الكثير 
مــن املســتثمرين واحملافــظ 
لالحتفــاظ  االســتثمارية 
بالســيولة النقديــة بدال عن 
الدخول في عمليات االستثمار 
في أسواق املال والعقار انتظارا 

لفرص مستقبلية مناسبة. 
وقــال: نحن ننظــر لواقع 
السوق العقاري حاليا على أنه 
مير بحالة ترقب وتريث وليس 
انكماش أو تراجــع، ونتوقع 
ان تشــهد الســوق العقاريــة 
نشاطا ملحوظا الفترة القادمة 
وستتيح املشاريع االسكانية 
اجلديدة فرصا كبيرة للشركات 
العقارية وســتثمل املشاريع 
االسكانية الكبرى رافدا جديدا 
العقارية.  للسوق والشركات 
وعــن توســعات املجموعــة 
اقليميا قال عفيفي: ميتد نشاط 

بها، وجميع املشاريع املطروحة 
تكون مستوفية للموافقات من 
اجلهات الرســمية في الدولة 
دون مخالفات. وتساءلت قائلة: 
معارض عقارية تراقبها وزارة 
التجــارة والصناعــة وبلدية 
الكويت وتشــارك فيها وزارة 
العدل واألوقاف هل يعقل أن 
تعرض مشــاريع مغشوشــة 
ومخالفة للقوانني؟ وأضافت: 
ال يخفــى على املتابع والعالم 
مبا بني السطور وجود جهات 
تســعى خللق حالة من الشك 
وعدم اليقني في سوق العقار 
الكويتي وتعامالته، وأنا هنا 
أقولها مبلء الفم ان املعارض 
العقاريــة هي املكان األنســب 
لتملــك عقــار، ففــي معرض 
النخبة العقــاري جتد وزارة 
العــدل التــي حتدد لــك خلو 
العقــار من املخالفــات ومدى 
قانونيــة عقوده، وجتد أيضا 
ممثلي بلدية الكويت ووزارة 

التجارة والصناعة.
وأشــارت إلــى أن معرض 
النخبة العقاري هو املالذ اآلمن 
لشراء العقار سواء في داخل 
الكويت أو خارجها، ومعارضنا 
تخضع بالكامل ملراقبة وزارة 
التجارة والصناعة، ويتواجد 
بها مستشارين من وزارة العدل 
واألوقــاف وتخضع لتفتيش 

ورقابة بلدية الكويت. 
واختتمت الشيخة فاطمة 
تصريحها بقولها: إن »إسكان 
جلوبل« وباعتبارها واحدة من 
العاملة  الرئيســية  الشركات 
فــي مجال تنظيــم الفعاليات 
واملعارض العقارية، ال تدخر 
جهــدا فــي ســبيل االرتقــاء 
العقارية  املعــارض  بصناعة 

املعــرض فعاليــات قويــة مت 
االعداد لهــا بدقة حتى يخرج 
املعرض بالشكل املشرف الذي 
يليق مبكانة وسمعة »إسكان 
جلوبــل« فــي عالــم تنظيــم 

املعارض املتخصصة.
وباحلديث عن واقع السوق 
العقاري بشــكل عــام قال ان 
الدراســات االقتصاديــة التي 
شملت مجموعة من املستثمرين 
العقار  اخلليجيني أظهرت ان 
هو أفضل القطاعات لالستثمار 
بالنسبة لهم في ضوء أجواء 
التــي حتيــط  اليقــني  عــدم 
باالقتصاد العاملي، كما كشفت 
دراســة حديثة أجرتها شركة 
)يوغوف البحاث االســواق( 
ومقرهــا دبــي ان 54% ممــن 
شــملتهم الدراســة يفضلون 
االستثمار في القطاع العقاري 
في حني أظهر ١3% منهم فقط 
اهتماما باالستثمار في قطاع 
االســهم، وبينت الدراســة أن 
العوامل األكثر أهمية بالنسبة 
للمستثمرين قبل اتخاذ قرار 
االستثمار في القطاع العقاري 
القائمة  هي جودة العقــارات 
ونســبة الربح التي تضيفها 

مقابل املبالغ املستثمرة.
وأضاف ان الدراسة أشارت 
الــى ان قــرار االســتثمار في 
القطاع العقــاري بات يعتمد 
بشــكل أساســي علــى وضع 
الســوق في البلد املســتهدف 
ومســتوى اخلدمات والبنية 
التحتية التي يتمتع بها مقابل 
االستثمار، موضحة ان امارة 
دبي بشكل خاص متتلك القدرة 
على منافســة مدن عاملية في 
هــذا املجــال اذ متتــاز ببنية 
حتتيــة متطــورة وخدمــات 

»إسكان جلوبل« داخل السوق 
الكويتي لعقد من الزمن، حيث 
تنظم بشــكل دوري مجموعة 
من املعارض واملؤمترات أبرزها 
معرض النخبة العقاري والذي 
أصبح عالمة بــارزة في عالم 
املعــارض املتخصصة داخل 
الكويــت، حيــث تنظــم أربع 
دورات مــن معــرض ومؤمتر 
ســنويا  العقــاري  النخبــة 
باإلضافة إلى معارض عقارية 
اخرى بشكل دوري، كما تنظم 
املجموعة ايضا مجموعة من 
املعارض املتنوعة في قطاعات 
اخــرى مثل الصحة والتعليم 
واالعالم وغيرها من القطاعات 

اخلدمية واالقتصادية.
أقــدام  ترســيخ  وبعــد 
املجموعة في السوق الكويتي 
انطلقــت »إســكان جلوبــل« 
لتوسع خارطة خدماتها اقليميا 
وفي إطار خطتنا التوسعية في 
املنطقة العربية وسعينا ألن 
نكون ضمن أكبر وأهم شركات 
تنظيم املعارض العقارية في 
املنطقــة، مت تأســيس فــرع 
للمجموعــة فــي جمهوريــة 
مصر العربيــة للدخول بقوة 
في ســوق املعارض العقارية 
في مصر وذلك بعد أن دخلنا 
أسواق خليجية في كل من دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ودولة 

قطر ومملكة البحرين.
وأضــاف: نظمنــا باكورة 
فــي  العقاريــة  معارضنــا 
جمهورية مصر العربية خالل 
شهر يوليو املاضي مبشاركة 
أكثر من ١4٠ شركة ومؤسسة 
عقاريــة طرحت خاللــه أكثر 
من 4٠٠ مشروع عقاري حول 
العالم، وكانت الفعالية برعاية 
رئيس مجلس الوزراء املصري 
وحضور عدد كبير من الوزراء 
واملسؤولني احلكوميني، وأقيم 
على هامش املعــرض مؤمتر 
اقتصــادي ضخم مبشــاركة 
خبــراء اقتصاديني وبحضور 
ومســؤولني  ديبلوماســيني 
حكوميني، وصاحبت املعرض 
سلســلة فعاليات قوية وغير 

مسبوقة. 
وعن باقي فعاليات املجموعة 
اخلارجية قال السيد عفيفي: 
ســننظم خالل شــهر نوفمبر 
املقبل ان شــاء اهلل دورة من 
معرض النخبــة العقاري في 
دولة قطر الشقيقة، كما سننظم 
خالل شهر يناير املقبل دورة 
اخرى من املعــرض في دولة 

االمارات العربية املتحدة.
واختتم عفيفي تصريحه 
بالقول: إن »إســكان جلوبل« 
جتدد التزامها الثابت بتسخير 
كل جهودها وطاقاتها لالرتقاء 
املعــارض، وتضع  بصناعــة 
خبراتهــا  رصيــد  عصــارة 
التراكمــي فــي مجــال تنظيم 
املعارض واملؤمترات بني أيدي 
جميع املهتمني بهذا املجال من 
شركات ومؤسســات عقارية 
ومســتثمرين وعمالء، وأنها 
ستواصل ســعيها في طريق 
الوصــول إلى مصــاف كبرى 
الشركات العاملية العاملة في 

هذا املجال.

)أحمد علي( الشمالي يقص شريط االفتتاح بحضور الشيخة فاطمة الصباح ومحمود عفيفي 

حضور جماهيري الفت

جناح شركة الهدف الذكي

الشيخة فاطمة الصباح تكرم وكيل التجارة

جناح شركة هومز العقارية

مشاركة بنك وربةالشمالي يتجول في املعرض

 KPM جناح اململكة اخلليجيةجناح شركة

وجود »العدل« 
و»التجارة« يؤكد 
اهتمام اجلهات 

احلكومية بأنشطة 
املعارض

الصباح: معرض 
النخبة يخضع لرقابة 

اجلهات احلكومية 
بالكامل

عفيفي: سوق 
العقار مير مبرحلة 

ترقب وتريث 
ونتوقع انتعاشة 

قريباً


