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االربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

«التجارة» تعيد تنظيم معارض املشغوالت واملعادن الثمينة

عاطف رمضان 

التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشــؤون 
والتنميــــــة  االجتماعيــة 
املجتمعية فهد الشريعان قرارا 
وزاريا بشأن إقامة وتنظيم 
معارض مشــغوالت املعادن 
الثمينة واالحجار ذات القيمة.
القرار، الذي  ووفق مواد 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، ال يجوز بغير ترخيص 
كتابي من «التجــارة» إقامة 
وتنظيم معارض مشغوالت 
املعادن الثمينة واالحجار ذات 

القيمة.
وحســب القرار، يقتصر 
معــارض  اقامــة  نشــاط 
الثمينة  املعادن  مشــغوالت 
واألحجــار ذات القيمة على 

التالي: 
الشــركات واملؤسســات   -
املرخص لها من قبل الوزارة 
ملزاولة نشاط تنظيم وإقامة 

املعارض.
الشــركات واملؤسســات   -
املرخص لها من قبل الوزارة 
املتعلقة  ملزاولــة األنشــطة 
الثمينــة  املعــادن  بتجــارة 

واألحجار ذات القيمة.
- الدول العربية واألجنبية. 
مينــح  القــرار،  ووفــق 
التراخيــص بإقامة معرض 
دولــي ملشــغوالت املعــادن 
الثمينة واألحجار ذات القيمة 
وفقا للشــروط واإلجراءات 

التالية:
لــإلدارة  ١- تقــدمي طلــب 
املختصــة بالوســيلة التــي 
حتددها مشتمال على البيانات 
الالزمة ومشفوعا باملستندات 
املطلوبــة وذلك قبــل موعد 
اقامته بـ٦٠ يوما على االقل.

٢- تقــدمي قائمــة ببيانــات 
املشــاركني فــي املعرض مع 
كشــف تفصيلــي بالســلع 
واخلدمــات واملنتجات التي 
ستتم املشــاركة بها على اال 

معــرض محلي ملشــغوالت 
املعادن واألحجار ذات القيمة 
وفقا للشــروط واإلجراءات 

التالية:
لــالدارة  ١- تقــدمي طلــب 
املختصــة بالوســيلة التــي 
حتددها مشتمال على البيانات 
الالزمة ومشفوعا باملستندات 
املطلوبــة وذلك قبــل موعد 
اقامته بـ ٦٠ يوما على االقل.

٢- تقــدمي قائمــة ببيانات 
املشــاركني في املعرض مع 
كشــف تفصيلــي بالســلع 
التي  واخلدمات واملنتجات 
ستتم املشاركة بها على اال 
تزيد نســبة املشــاركني في 
املعرض متعددة االنشــطة 
من العاملني في مجال جتارة 
املعادن الثمينــة واألحجار 
ذات القيمــة ومشــغوالتها 
على ٢٠٪ مــن اجمالي عدد 

املشاركني.
٣- حتديد مدة ومكان اقامة 
املعرض مشفوعا باملستندات 
التراخيــص  علــى  الدالــة 
واملوافقــات مــن اجلهــات 
املختصة بحيــث ال تتجاوز 

مدة املعرض ١٥ يوما.
٤- تقدمي اقرار متعهد وفق 
النمــاذج املعدة مــن االدارة 

ويســمح فــي معــارض 
الثمينة  املعادن  مشــغوالت 
القيمــة  ذات  واالحجــار 
اماكــن لتقدمي  بتخصيــص 
املشروبات واملأكوالت اخلفيفة 
بعد احلصول على التراخيص 
الالزمة من اجلهات املختصة.

مع عدم االخالل بأي عقوبة 
اخرى ينــص عليها القانون 
يحق للوزارة اغالق املعرض 
بالطريــق املباشــر وإلغــاء 
ترخيصه عند مخالفة املنظم 
ألحكام هــذا القرار ويتحمل 
املنظم كامل املســؤولية عن 
اغالق املعــرض، كما يجوز 
اغــالق جنــاح خــاص باحد 
املشاركني في حال مخالفته 
لبنود القرار مع حرمانه من 
املشاركة في اي معرض ملدة 

ال تزيد على سنتني. 
القــرار، تختص  ووفــق 
ادارة العالقات الدولية وإدارة 
املعادن الثمينة وإدارة الرقابة 
التجارية باإلشراف على تنفيذ 

هذا القرار.
وتشــكل فــرق عمــل من 
اإلدارات املعنية ملتابعة تنفيذ 
القرار مع كل ترخيص يصدر 

القامة معرض وفق القرار.
يكون للموظفني املختصني 
باإلشراف على تنفيذ القرار 
ممــن لهــم صفــة الضبطية 
القضائية حق دخول املعارض 
التجاريــة والتفتيــش على 
اجنحة املشــاركني وحترير 
محاضر ضبط املخالفات التي 

يتم رصدها.
ووفق القرار، يلغى القرار 
رقم ٤٣٤ لســنة ٢٠٠١ بشأن 
القواعد والضوابط اخلاصة 
اقامــة معــارض  بتنظيــم 
واملشــغوالت  املجوهــرات 

الذهبية.
يسري هذا القرار اعتبارا 
من تاريــخ ١ اكتوبــر ٢٠٢٢

وينشر في اجلريدة الرسمية 
وعلى املســؤولني -كل فيما 

يخصه- تنفيذ هذا القرار.

املختصة للمنظم واملشاركني.
٥- احلصــول علــى موافقة 

ادارة املعادن بالوزارة.
ووفــق مواد القرار، يســمح 
للمشــاركني فــي املعــارض 
الدوليــة واحملليــة بالبيــع 
للجمهور بعد استيفاء وكافة 

االجراءات املقررة قانونا. 
ويلتزم املنظم مبا يلي: 

- عدم السماح لغير املدرجني 
بقائمة املشاركني من املشاركة 

في املعرض.
التعــاون مــع موظفــي   -
اجلهات املختصة وتزويدهم 
واملســتندات  باملعلومــات 
الالزمــة وتخصيص مكتب 
لهم في مكان اقامة املعرض.

- عــدم االعالن عن املعرض 
بــأي وســيلة كانــت دون 
احلصول على موافقة ادارة 
حمايــة املســتهلك وموافقة 

جميع اجلهات ذات الصلة.
- تقدمي تعهد من املشاركني 
بااللتزام بجميع التشريعات 

ذات الصلة.
ويتحمل املنظم بالتضامن 
مــع املشــاركني مســؤولية 
مخالفة شروط واحكام هذا 
القــرار وما يترتب عليه من 

اضرار. 

القرار يسري اعتباراً من تاريخ ١ أكتوبر املقبل

تزيد نســبة املشــاركني في 
املعارض متعددة االنشــطة 
من العاملني في مجال جتارة 
املعادن الثمينة واألحجار ذات 
القيمة ومشغوالتها على ٢٠٪ 

من اجمالي عدد املشاركني.
٣- حتديد مدة ومكان اقامة 
املعرض مشفوعا باملستندات 
التراخيــص  علــى  الدالــة 
واملوافقــات مــن اجلهــات 
املختصة بحيــث ال تتجاوز 

مدة املعرض ١٥ يوما.
٤- تقدمي اقرار وتعهد وفق 
النمــاذج املعدة مــن االدارة 
املختصة للمنظم واملشاركني.
٥- احلصــول علــى موافقة 
ادارة املعادن الثمينة بوزارة 

التجارة.
٦- احلصــول علــى موافقة 
االدارة العامة للجمارك على 
اقامة مستودع جمركي مؤقت 

في مكان اقامة املعرض.
٧- اي مســتندات اخــرى 

تطلبها االدارة املختصة.
ووفق مواد القرار، تستثنى 
املشــغوالت املســتوردة من 
اجراءات الدمغ اذا كان قصد 
املشارك في املعرض الدولي 
هو عرض املشغوالت فقط. 
ويسمح الترخيص بإقامة 

فقط املشغوالت  عرض  الدولي  املعرض  في  املشارك  قصد  كان  إذا  الدمغ  إجراءات  من  املستوردة  املشغوالت  تستثنى 
يسـمح بتخصيـص أماكـن لتقـدمي املشـروبات واملأكـوالت اخلفيفـة بعـد احلصـول علـى التراخيـص الالزمـة

«العقار االستثماري» وجهة استثمارية «العقار االستثماري» وجهة استثمارية 
مزدوجة العوائد.. يعظم القيمة ومدٌر للدخلمزدوجة العوائد.. يعظم القيمة ومدٌر للدخل

يقــول نائب رئيس احتاد 
العقاريني نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة أركان الكويت العقارية، 
عبدالرحمن حمد التركيت، إن 
العقار االستثماري، جنح في 
الصمود أمام كافة املتغيرات 
التــي مرت به  والضغوطات 

خالل العامني املاضيني.
ودلل التركيــت على ذلك 
بأن نســبة االشــغال في هذا 
القطــاع عادت إلى مــا كانت 
عليــه قبل جائحــة كورونا، 
ورمبا أفضل مما كانت عليه، 
وأن املواقع القوية للعقارات 
االستثمارية لم تتأثر إطالقا 
خالل الفترة املاضية، كما أن 
دخل عقارات ذلك القطاع ارتفع 
ولم ينخفض، على الرغم مما 
يشــهده القطاع من تشــديد 

ورقابة.
وشدد التركيت على أهمية 
دعم «االستثماري» باعتباره 
للقطــاع  النابــض  القلــب 
العقــاري بشــكل عــام، ذلك 
الرتباطه املباشر بالعديد من 
األنشطة التشغيلية لقطاعات 
اقتصادية مهمة تتأثر مبا قد 
يطــرأ عليه من مســتجدات، 
ناهيــك عما تعانيــه الكويت 
من شــح في تنوع املنتجات 
االستثمارية، ما يجعل العقار 
أداة فعالة للكثير من املواطنني، 

املخصصة.
اخلبيــر  قــال  بــدوره، 
العقاري ســليمان الدليجان، 
إن القرارات االقتصادية عادة 
ما تؤثر على ســلوك التجار 
اجلــدد بالســوق، وأن رفــع 
سعر اخلصم على الودائع في 
الكويت كان له تأثير نفســي 
على القطاع العقاري، وخاصة 
«االســتثماري»، السيما بعد 

ارتفاع تكلفة االقتراض.
البنــوك ال  وأوضــح أن 

ارتفعت الفائدة مبعدل أعلى؟ 
وماذا لو وصلت نسبة تكلفة 
االقتراض إلى نســبة مقاربة 
العقــار؟»، الفتا  للعائد على 
في الوقت ذاته إلى أن الفارق 
احلالي في أسعار الفائدة مازال 
لصالح العقار املدر، واستذكر 
املقاربــات التاريخية في هذا 
الصدد، بأنــه في العام ٢٠٠٧

وقبل االزمة املالية كانت نسبة 
الفائدة قياســية وظل العقار 
االستثماري مطلوبا، خاصة 

االيجار مبعنى أن نسبة العائد 
احلالي للكثيــر من العقارات 
التــي ســيتم  االســتثمارية 
إخالؤها ستنخفض، وهذا االمر 
ال شك سيكون له تأثير على 
أسعار العقارات االستثمارية، 
ومــا لم تكن هناك ســراديب 
متاحــة لاليجار، فإن ســعر 
املتر التأجيري في مناطق مثل 
الشــويخ الصناعية وأسواق 
القرين والري سترتفع بشكل 

ملحوظ.
وأشــار إلــى أن مثل هذه 
القرارات قد تؤثر على العقارات 
املرهونة، ففي حال انخفاض 
قيمة العقار فإن هذه اجلهات قد 
تطالب املالك بضمانات أكبر، 
وفي حال عدم قدرة املقترض 
على تقدمي الضمان فإن البنوك 
قد تطالب املالك بعرضها للبيع 

للوفاء بالتزاماته.
بدوره، قال املقيم العقاري 
العقــار  إن  الفــرج،  عمــاد 
االســتثماري لــم يتأثر حتى 
اآلن برفــع اســعار اخلصــم 
إذ عــادة ال  الودائــع،  علــى 
يكــون انعــكاس تأثيــر رفع 
ســعر اخلصــم ســريعا، بل 
إنه قد يحتاج إلى أسابيع أو 
أشهر قبل أن تظهر نتيجته، 
لكــن بطبيعــة احلــال فــإن 
«االســتثماري» مازال يعيش 
حالة من الهدوء وأسعاره لم 

تتعامل مع جميع املستثمرين 
بنفــس الطريقــة، مبعنى ان 
القدمي قــد يعامل  املســتثمر 
بنفس معدالت الفائدة السابقة، 
بينما املستثمر اجلديد ستطبق 
عليه املعدالت اجلديدة للفائدة، 
وبالتالي فإن املستثمر القدمي 
لــن يتوقف عــن العمــل في 
السوق على عكس املستثمر 

اجلديد.
الدليجان اســتدرك  لكــن 
بتســاؤله قائــال: «مــاذا لــو 

وأن هناك فئة من املستثمرين 
يــرون أنه حتى لــو ارتفعت 
الفوائــد فــإن قيمــة العقــار 
قابلــة لالرتفــاع بينما قيمة 
الوديعة ال ترتفع، مضيفا بأن 
الوضع احلالي مازال يناسب 
املضاربــني، خاصة في مجال 
العقار االستثماري والتجاري.

وحول تشديد الرقابة على 
سردايب العقار االستثماري، 
قــال الدليجان إن الســرداب 
ميثل ما نسبته ١٠٪ من قيمة 

تنخفض رغم الرفــع الثالث 
لســعر اخلصم خــالل العام 

احلالي.
وأضاف أنه وبشكل عام ال 
يتوقع ان يكون لرفع أسعار 
اخلصم تأثير كبير على العقار 
االستثماري في الكويت التي 
تعاني شحا في تنوع املنتجات 
االستثمارية على عكس العديد 
من دول العالم، متاما كما حدث 
أثناء جائحة كورونا التي كنا 
نتوقــع معها هبوط أســعار 
العقارات السكنية، لكن واقع 
احلال كان عكسيا متاما، خاصة 
بعد أن تأكدت حاجة املواطنني 
للســكن اخلاص الذي ارتفع 
عليه الطلب بشــكل كبير ما 

ساعد في ارتفاع اسعاره.
أما فيما يتعلق بالسراديب 
فــي العقارات االســتثمارية، 
فأشار الفرج إلى أن هذا االمر 
لم يكن له تأثير مباشر على 
أســعار العمارات، بل إن هذا 
االمر قد يدفــع الكثيرين إلى 
حتويل السراديب إلى مواقف 
للسيارات، األمر الذي قد يعزز 
من قيمة العقار ويســاعد في 
تثبيــت قيمــة العقــار بعــد 
تثبيــت القيــم االيجارية في 
هذه العمارات التي ستصبح 
مميزة عــن غيرهــا مبواقف 
السيارات، وبالتالي ستكون 

أكثر استقطابا للمؤجرين.

عقاريون أكدوا لـ «األنباء» صموده في ظل املتغيرات وجتاوز أزمة «كورونا».. واستبعدوا تأثير رفع الفائدة على تنافسيتهعقاريون أكدوا لـ «األنباء» صموده في ظل املتغيرات وجتاوز أزمة «كورونا».. واستبعدوا تأثير رفع الفائدة على تنافسيته

عماد الفرجعبدالرحمن التركيت سليمان الدليجان

لــذا يفتــرض بالدولــة دعم 
العمليات التشغيلية للقطاع 
من خالل زيادة أنواع األنشطة 

والتراخيص فيه.
وذكر التركيت أن القطاع 
يشــهد العديد من املتغيرات 
في الوقــت الراهن، من بينها 
إجــراءات رقابيــة حكومية، 
والتغير في معدالت الفائدة، 
ناهيك عــن القوانني املتعلقة 
الذين يشــكلون  بالوافديــن 
الرئيسية لعمالء  الشــريحة 
ذلك القطاع، وهو ما يستدعي 
دعــم القطــاع والتخفيف من 
الضغوطات التي يواجهها حتى 
ال يتأثر مستقبال، ما سينعكس 
بصورة مباشرة على املنظومة 

االقتصادية.
التركيــت اجلهات  ودعــا 
املعنيــة إلــى تقنــني أوضاع 
العقــار  فــي  الســراديب 
االستثماري وفق اشتراطات 
اجلهــات املعنيــة بالرقابــة 
الســماح  عليهــا، وأن يتــم 
باســتخدامها كمخــازن وفق 
ضوابط األمن والســالمة، إذ 
تلعــب تلك الســراديب دورا 
مجتمعيــا بتخفيض التكلفة 
على املستهلكني، خصوصا أن 
ممارسي األنشــطة التجارية 
يدفعــون إيجــارات رخيصة 
الســراديب  لهــذه  نســبيا 
مقارنة بإيجارات في املخازن 

رغم املتغيرات االقتصادية املتالحقة عامليا ومحليا، مازال العقار االستثماري وجهة كل من يبحث عن استثمار مزدوج العوائد، إذ يعظم من القيمة الرأسمالية لالستثمار، 

طارق عرابي

التركيت: نسبة اإلشغال 
عادت إلى ما قبل جائحة 

«كورونا».. بل وأفضل 

الدليجان: حتى لو زادت 
الفائدة.. املستثمرون يرون 

أن قيمة العقار قابلة لالرتفاع 

الفرج: رفع سعر اخلصم لن 
يؤثر على «االستثماري».. لدينا 

شٌح في املنتجات االستثمارية

مرافق استيراد الغاز في «الزور» 
استقبلت ١٠٠ شحنة

أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة 
الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملة 
(كيبيك) وليد خالد البدر ان املرافق الدائمة 
الستيراد الغاز الطبيعي املسال مبنطقة الزور 
اســتقبلت ١٠٠ شــحنة غاز منذ بدء عمليات 
تشغيل املرافق في يوليو ٢٠٢١، ليصل اجمالي 
ما مت اســتيراده من الغاز الطبيعي املســال 
حتــى تاريخه ١٤٫٣ مليــون متر مكعب، ومت 
حتويل وإرسال ٢٦٦ ألف مليون قدم مكعبة 
قياسية كغاز طبيعي للشبكة الوطنية املدارة 
من قبل شــركة نفط الكويت. وأضاف البدر 
في رسالة للعاملني، حصلت عليها «األنباء»، 
ان ما ســبق جــاء بفضل الكــوادر الكويتية 
املتخصصة للوصول الى التشــغيل االمثل 
واآلمن خالل الفترة املاضية، كما يعتبر ذلك 
ثمرة التخطيط واالستثمار االمثل في الشباب 
الكويتي وتدريبهم خالل الفترة املاضية على 
هذا النوع من الصناعات احليوية واجلديدة 
على دولتنا مــع األخذ بعني االعتبار ضمان 
السالمة للمنشآت واالشخاص ورفع الكفاءة 
التشــغيلية واحملافظة على استدامة توفير 
متطلبــات الغاز الطبيعي لدولة الكويت مبا 
يحقق متطلبات استراتيجية مؤسسة البترول 

الكويتية لسنة ٢٠٤٠.
وأشــار البدر الى انه متاشــيا مع خطط 
النمو االستراتيجية املتبعة، وبالتوازي مع 
االجنازات التي حتققت في مشــروع املرافق 
الدائمــة الســتيراد الغاز الطبيعي املســال، 
تســتمر مصفاة الزور في حتقيق املزيد من 

االجنازات خالل مرحلة التشغيل التجريبية 
األولى، ابرزها إنتاج زيت الوقود من وحدة 
تقطير النفط اخلام بنجاح، والذي مت حتسينه 
ليطابــق املواصفات املطلوبة من قبل وزارة 
الكهربــاء واملاء، كمــا مت اعتماد زيت الوقود 
وإصدار شهادة املنتج النهائي حسب املواصفات 
املطلوبة من مؤسسة البترول في اخلزانات 
املخصصة لتزويد محطة الزور لتوليد الطاقة، 
باالضافة الــى تزويد محطة الــزور لتوليد 
الطاقة مبا يقــارب ٨٠٠ ألف برميل من زيت 
الوقود، وذلك في ذروة الطلب من قبل وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بالتنســيق 
مع مؤسسة البترول الكويتية، مما ساهم في 
توفير استيراد زيت الوقود بقيمة ٨١ مليون 
دوالر، وذلك بحسب االسعار الفعلية في مايو 
٢٠٢٢، واالنتهاء من ارسال الكميات املطلوبة 
لــوزارة الكهرباء واملاء بتاريخ ١١ اغســطس 
٢٠٢٢، األمر الذي يعكس كفاءة مصفاة الزور 

في تلبية احتياجات وزارة الكهرباء واملاء.

منذ تدشينها في يوليو ٢٠٢١ حتى اآلن

وليد البدر

«ميد»: الكويت تخطط للمرحلة التالية 
من خصخصة «الشعيبة الشمالية»

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة «ميد» أنه مــن املتوقع أن 
تفتح األمانة العامة ملجلس الوزراء الكويتي 
العطاءات املالية املقدمة من الشركات املعنية 
بشــأن عقد االستشــارات حملطة الشــعيبة 
الشمالية للطاقة واملياه، وذلك انسجاما مع 
خطة اخلصخصة املزمع اجراؤها للمشروع، 

البالغة قيمتها ١٫٢٦ مليار دوالر.
وأوضحت املجلة أن الشركات التالية منها 
٣ شركات بريطانية قدمت عروضا للحصول 

على العقد في أواخر ديسمبر ٢٠٢١:

٭ إرنست اند يونغ البريطانية.
٭ ديلويت البريطانية.

٭ برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية.
٭ كيه بي ام جي الهولندية.

٭ مجموعة النظم الهندسية الكويتية.
وعلمــت مجلة ميــد أن ثالثا من الشــركات 
اخلمس قــد اجتازت عمليــة التقييم الفني، 
وقــد أعاد العميل طرح العقد في أغســطس 
من العام املاضي، حيث حدد اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة موعدا أوليا في سبتمبر 
لتقدمي العروض، والذي مت متديده في النهاية 

إلى أواخر ديسمبر.


