اقت�صاد

األربعاء  29من ذي القعدة  1435هـ 24 /سبتمبر   - 2014السنة  الثامنة    -العدد 2277

15

Wednesday 24th September 2014 - 8 th year - Issue No.2277

editorial@alwasat.com.kw

حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك

معرض «اخلمسة الكبار الكويتي  »2014يحظى بإقبال الفت

هشام املنشاوي

حتت رعاية سمو الشيخ جابر
املبارك  ،رئيس مجلس الوزراء في
دول��ة الكويت ،إنطلق ام��س االول
معرض «اخلمسة الكبار الكويتي
The Big 5 Kuwait( »2014
 ،)2014الذي يقام خالل الفترة من
 22ولغاية  24سبتمبر اجلاري في
معرض الكويت ال��دول��ي .وحضر
امل��ع��رض مهندسون معماريون
ومدنيون ومقاولون واستشاريون
ومدراء مشاريع ومدراء مشتريات
ومطورون عقاريون ومدراء مرافق
وع��ق��ود ومصممي دي��ك��ور داخلي
بهدف شراء املنتجات واالستفادة
م��ن ف��رص التعلم وال��ت��واص��ل مع
املعنيني في هذا القطاع.
وق���د أب����دى ال�����زوار إعجابهم
باملنتجات اجل��دي��دة واملبتكرة
م��ن ال��ع��ارض�ين ال��ق��ادم�ين م��ن 15
دول��ة .وع��زز اإلقبال الكبير الذي
ش��ه��ده م��ع��رض «اخلمسة الكبار
الكويتي  »2014خالل اليوم األول
من مكانته كأكبر معرض للبناء
والتشييد في دولة الكويت.
وتعليقاً على فعاليات اليوم
األول م��ن امل���ع���رض ،ق���ال محمد
أحمد بن فهد ،زائ��ر من اإلم���ارات:
«ن��ح��ن س��ع��داء ب��زي��ارة امل��ع��رض
مرة جديدة هذا العام ،مما أتاح لنا

الصبيح تفتتح املعرض

فرصة اإللتقاء بعدد من العارضني
املهمني».
ومت تنظيم في اليوم األول من
املعرض مؤمتر إدارة املرافق ،وهو
ع��ب��ارة ع��ن فعالية تعريف ّية عن
قطاع إدارة امل��راف��ق ف��ي الكويت.
ك��م��ا مت أي��ض �ا ً ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من

جولة داخل املعرض

دراس����ات احل��ال��ة ،ال��ت��ي تضمنت
مواضيع مثل «هل حتتاج الكويت
إل���ى ث�لاث��ة مستشفيات ج��دي��دة
بقيمة مليار دوالر و  5.000سرير
جديد؟» و»مبادرات من أجل إدخال
حتسينات ع��ل��ى م��ش��اري��ع إدارة
املرافق».

كما شهد مؤمتر إدارة املرافق
مشاركة «الشركة املتحدة إلدارة
املرافق» ،إحدى الشركات الكويتية
الرائدة في مجال إدارة املرافق ،من
أج��ل تقدمي معلومات قيمة حول
توسيع هذا القطاع في دولة الكويت
باإلضافة إل��ى ع��رض تقدميي من

وكيل وزارة التجارة والصناعة افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية مساء أمس األول

الشيخ منر الصباح :إجراءات صارمة حلفظ حقوق
املواطنني عند شرائهم العقارات األجنبية
سمير خضر
اك���د وك��ي��ل وزارة ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة و ال��ت��ج��ارة
اخلارجية الشيخ منر الصباح ان
وزارة التجارة والصناعة جنحت
في تطوير اداء املعارض العقارية
من خالل  تطبيق القوانني املنظمة
لها وفرض اج��راءات اكثر صرامة
عليها.
وقال الشيخ منر في تصريحات
صحافية عقب افتتاحه معرض
ال��ع��ق��ارات الكويتية وال��دول��ي��ة
أول من أم��س ان وزارة التجارة
والصناعة  تقوم بالتدقيق على
الشركات املشاركة س��واء محلية
او اجنبية من اجل ضمان جودة
امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي يتم
تسويقها داخل الكويت ،موضحا
ان هناك اج��راءات كفيلة بضمان
حق املواطن عند شرائه للعقارات
السيما االجنبية منها.
واض�����اف «وزارة ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة تتابع ع��ن ق��رب أي
ش���ك���وى ت��ص��ل ال��ي��ه��ا م���ن قبل
املستثمرين واملواطنني الباحثني
ع��ن االستثمار ف��ي العقار س��واء
داخل او خارج الكويت.
وشدد على اهمية ان يلم املواطن
بكافة القوانني املنظمة للعقار في
أي دول��ة اجنبية يرغب بالشراء
فيها قبل ان ي��وق��ع أي عقد بيع
«وم���ن ال��ض��روري ان يتم شرح
كافة الشروط واللوائح للمواطن
من قبل الشركات العقارية قبل ان
تتم صفقة البيع».
وذك��ر الشيخ منر انه ال يوجد
حظر على أي دول��ة اجنبية في
املجال العقاري «ولكننا طورنا
ال��ق��وان�ين اخل��اص��ة ب��امل��ع��ارض
العقارية بحيث يتم ضمان جدية
ومصداقية املشاريع املطروحة
فيها م��ن دون أي لبس ممكن ان
يحصل».
وأكد ان هناك شواهد ومؤشرات
على حتسن اداء املعارض العقارية
بعد تطبيق ال��ق��وان�ين اجل��دي��دة
املنظمة لها والتي فرضتها الوزارة
م��ؤخ��را «وجن��ح��ن��ا ف��ي محاربة
عمليات البيع الوهمية التي كانت
تعاني منها امل��ع��ارض العقارية
ف��ي ال��س��اب��ق ،واي��ض��ا امل��ع��ارض
الورقية».
وق���ال ان ه��ن��اك ف���رق تفتيش
مشكلة م��ن قبل ال����وزارة جتوب
امل��ع��ارض ال��ع��ق��اري��ة ل��رص��د أي
م��خ��ال��ف��ات او ش��ك��اوى متعلقة
باملنتجات املعروضة  ،مضيفا ان
هناك تشديد في اعطاء تراخيص
إلق��ام��ة ه���ذه امل���ع���ارض ح��ي��ث ال
تعطى اال للشركات التي لها سمعة
ج��ي��دة ف��ي ال��س��وق ومشهود لها
بالكفاءة.
واكد الشيخ منر ان باب الوزارة
مفتوح امام تلقي اي استفسارات
أو شكاوى جت��اه العقارات التي
تباع في الكويت وان الوزارة تقوم
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الشيخ منر الصباح مفتتحا فعاليات املعرض

ناصر الراشد مكرما الصباح

بالتوعية للمواطن واملقيم قبل
ان يقوم بشراء العقار من خالل
املعارض ،الفتا إلى أن الشكاوى
ف��ي وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة
واخل��اص��ة بعمليات ال��غ��ش في
املعارض تراجعت بنسبة كبيرة
وصفها بانها وصلت إل��ى نسبة
 100في املئة.
من ناحيته قال رئيس مجلس

ادارة ش��رك��ة (اك��س��ب��و سيتي)
لتنظيم امل��ع��ارض احمد الصفار
ان  40 ش��رك��ة ت��ق��وم ب��ع��رض
منتجاتها العقارية في املعرض  مت
مراجعتها والتدقيق عليها من قبل
وزارة التجارة والصناعة بحسب
اللوائح املعمول بها.
واش���ار الصفار ال��ى ان جميع
العقارات املعروضة تتوافق مع

«راكو مسكو للتطوير العقاري»
تكرم الشيخ منر
كرمت شركة راك��و مسكو للتطوير العقاري وكيل وزارة التجارة
والصناعة املساعد لشئون املنظمات الدولية و التجارة اخلارجية الشيخ
منر الصباح بعد ان قام بافتتاح املعرض وزيارة جناح الشركة.
وق��دم التكرمي للشيخ منر ،املدير العام في الشركة ناصر الراشد،
وتقوم الشركة على تسويق مشروع مميز في الكويت وهو مشروع
شاليهات ميرميد  في منطقة اخليران في مدينة صباح األحمد البحرية
لؤلؤة اخليران املرحلة األولى والتي تعتبر «واجهة الكويت لالستثمار
واالستجمام» ،حيث أن الشركة استخدمت هذا الشعار لشاليهات مرميد
كون ان املدينة توفر إستثمار بعوائد مرتفعة وبنفس الوقت الراحة
واالستجمام.

االجراءات الصارمة التي وضعتها
كل من وزارة التجارة والصناعة
اخل���اص���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض
العقارية ،مؤكدا ان سوق املعارض
ال��ع��ق��اري��ة ف��ي ال��ك��وي��ت يتطور
باستمرار م��ع ت��زاي��د االنتعاش
ال��ع��ق��اري س���واء ف��ي ال��داخ��ل او
اخلارج.
واض���اف «م��ع��رض  ال��ع��ق��ارات
الكويتية والدولية يوفر فرص
اس��ت��ث��م��اري��ة وع��ق��اري��ة مختلفة
للمستثمرين الباحثني عن عوائد
مجزية ،مؤكدا ان السوق الكويتي
يتمتع بحيوية جت��ذب الشركات
الدولية لعرض منتجاتها فيه».
ول��ف��ت ال���ى ان امل��ع��رض يضم
م��ش��اري��ع وم��ن��ت��ج��ات مختلفة
ك��ال��ص��ك��وك ال��ع��ق��اري��ة والشقق
والبيوت في مختلف الدول العربية
واالجنبية مما يفسح املجال امام
تنوع اخل��ي��ارات واالستثمارات
وبالتالي حتقيق املزيد من املبيعات
والصفقات في دول متعددة.
وذك�����ر ال��ص��ف��ار ان م��ع��رض
العقارات الكويتية والدولية يقدم
فرصا حقيقية ملن يرغب االستثمار
ف��ي السعودية وتركيا ومصر،
مشيرا إلى أن هناك مشاريع كثيرة
ستلبي طموح املستثمرين الراغبني
في االستثمار العقاري املتميز.
واك���د ان امل��ع��ارض العقارية
ف��ي الكويت ه��ي مبثابة بوابات
للمستثمر الكويتي يتعرف من
خاللها على مختلف اسواق املنطقة
ل��ي��ح��دد خ��ي��ارات��ه االستثمارية
بشكل اكثر دقة ويقتنص الفرصة
املناسبة بشكل سريع.
وش��دد الصفار على اهمية ان
تتمتع امل��ع��ارض ال��ع��ق��اري��ة في
الكويت باملصداقية مع استيفاء
ج��م��ي��ع ال���ش���روط ال��ت��ي تضمن
واق��ع��ي��ة امل��ش��اري��ع امل��ع��روض��ة
والتي يجب ان حتظى بتدقيق من
االدارات الرقابية املختصة في
جهات ال��دول املعنية اضافة الى
وزارة التجارة والصناعة وبلدية
الكويت.

تصوير :محمد صابر

بول زالوعا ،مدير العمليات لدى
شركة املتحدة إلدارة املرافق.
وق���ال أح��م��د ي��وس��ف الكندري،
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة
والرئيس التنفيذي للشركة املتحدة
إلدارة امل���راف���ق« :ق����دم معرض
«اخلمسة الكبار الكويتي» هذا

العام نظرة معمقة حول قطاعات
اإلنشاءات وإدارة املرافق احمللية
واإلقليمية وال��دول��ي��ة .كما سلط
املعرض الضوء على أهمية هذه
اخلدمات وب�ّي�نّ مل��اذا ينبغي أخذها
باحلسبان خالل مراحل التصميم
والتطوير والبناء».

وتض ّمن اليوم األول من املعرض
أيضا ً «منطقة الطاولة املستديرة»،
وه���ي ع���ب���ارة ع���ن م��ل��ت��ق��ى يتيح
للمتخصصني في قطاع اإلنشاءات
مناقشة القضايا التي تهم قطاع
اإلن��ش��اءات احمل��ل��ي .وستتواصل
جلسات نقاش الطاولة املستديرة

ي��وم غ��د ،حيث سيتم التطرق إلى
مواضيع خاصة بقطاع اإلنشاءات
م��ث��ل« ،ك��ي��ف ميكن تعهيد عقود
إدارة املرافق بفعالية؟» و»كيف
ميكن جتنب ال��ن��زاع��ات ف��ي قطاع
اإلنشاءات».
كما ستعقد خالل اليوم الثاني
م��ن احل���دث ورش ع��م��ل معتمدة
ومجانية يشرف عليها خبراء،
ومن بينها «إدارة املشاريع» ،التي
ستتطرق إل��ى إن��ش��اء مستندات
مل��ش��روع ق���وي وأن��ظ��م��ة التحكم
ب��امل��ش��روع وغيرها م��ن املسائل.
وسيكون هناك أيضا ً ورشتي عمل
هما؛ «إدارة عقود إدارة املرافق
وات��ف��اق��ي��ات م��س��ت��وى اخل��دم��ة
و»مدخل إلى النسخة الرابعة من
نظام الريادة في تصميمات الطاقة
والبيئة» (.)LEED
وسيتم عقد أيضا ً في اليوم الثاني
ن��دوة ع��ن «كيفية تنفيذ األعمال
التجارية في الكويت» ،التي ستوفر
إرشادات وتوجيهات حول الفرص
التجارية واالستثمار ف��ي دول��ة
الكويت بهدف مساعدة املستثمرين
العامليني على االستفادة من السوق
املربحة ف��ي ال��ب�لاد .كما ستغطي
ه��ذه ال��ن��دوة ،التي تستمر لنصف
يوم ،مواضيع متنوعة مبا في ذلك
«الشركاء احملليني» و»متطلبات
ال����ض����رائ����ب» و»ال���ت���رخ���ي���ص
والتصاريح والتأشيرات».

«مجموعة اخلليج للتأمني» تقدم خدمات
تأمينية للمواطنني في إسبانيا
أعلنت مجموعة اخلليج للتامني  ،الشركة الرائدة
في مجال تقدمي اخلدمات التأمينية في دولة الكويت
والشرق األوس��ط ,عن طرح خدمة جديدة للمواطنني
واملقيمني ومواطني دول مجلس التعاون تقوم على
اساس توفير كافة متطلباتهم التأمينية اثناء وجودهم
ف��ي اس��ب��ان��ي��ا ،حيث ت��وف��ر ال��ش��رك��ة ت��ام�ين مسكنهم
وسياراتهم وممتلكاتهم الشخصية وتوفير التامني
الصحي لهم ولعائالتهم وذلك بالتعاون مع مجموعة
من شركات التامني االسبانية ذات اخلبرة واخلدمات
املميزة.
وق���ال م��دي��ر ادارة االت��ص��ال امل��ؤس��س��ي وع�لاق��ات
املستثمرين   خ��ال��د م��ش��اري السنعوسي« ،اصبح
الكثير من املواطنني الكويتيني والعرب املقيمني في
الكويت وكذلك مواطني دول مجلس التعاون يتملكون

م��ن��ازل وع��ق��ارات ف��ي مناطق مختلفة ف��ي اسبانيا،
االم���ر ال���ذي يتطلب  ال��ى خ��دم��ات تأمينية حلماية
ممتلكاتهم وعائالتهم ضد السرقة واحلريق وتكاليف
العالج واحل��وادث الشخصية.وتوفر اخلليج للتامني
بالتعاون مع الشركات االسبانية الرائدة في مجال
التأمني كافة التسهيالت الالزمة للحصول على افضل
التغطيات واخلدمات التأمينية .يتعني على العمالء
االتصال باألرقام التالية 65779953 – 22961960
–  65099771 – 22961819وسوف يقوم مستشار
التامني املختص بترتيب التغطيات التأمينية املطلوبة
لهم».
تستمر مجموعة اخلليج للتامني في تقدمي كافة
احللول التأمينية  لتلبي مختلف متطلبات العمالء
وجتاوز توقعاتهم.

خالد مشاري السنعوسي

«تواصل» لتقنية املعلومات تنضم
إلى مجلس سامينا لالتصاالت
أعلن مجلس سامينا ،حتالف
ش��رك��ات االت��ص��االت ال��رائ��د ال��ذي
يغطي ث�لاث مناطق م��ن العالم
(ج��ن��وب آسيا وال��ش��رق األوس��ط
وش���م���ال أف���ري���ق���ي���ا) ،ام����س عن
انضمام شركة «تواصل» لتقنية
املعلومات ،الشركة ال��رائ��دة في
تطوير البرمجيات ف��ي منطقة
الشرق األوسط ،إلى عضويته التي
تضم نخبة من شركات االتصاالت
ومطوري التكنولوجيا في منطقة
سامينا.
وكعضو ف��ي مجلس سامينا،
فإن شركة «تواصل» ستستفيد من
العديد من الفرص للمشاركة في
امللتقيات واملؤمترات املتعلقة بهذا
القطاع ،والتي ينظمها املجلس على
م��دار العام مع إمكانية التواصل
الشبكي م��ع زمالئهم م��ن أعضاء
املجلس في أنحاء منطقة سامينا.
وق���ال   بوكار إي��ه ب��ا ،الرئيس
التنفيذي ملجلس سامينا« :ميثل
ان��ض��م��ام ه���ذه ال��ش��رك��ة ال��رائ��دة
في مجال التكنولوجيا الرقمية
وتطوير تطبيقات األجهزة احملمولة

أسامة مصطفى

بوكار إيه با

املخصصة وفقا ً الحتياجات العمالء
إلى عضوية مجلس سامينا إضافة
نوعية إل��ى املجلس لكونها تزيد
م��ن عمق وت��ن��وع ق��اع��دة عمالئه
التي تزخر بنخبة م��ن الكيانات
الرائدة في هذا القطاع .ويعد قرار
شركة «ت��واص��ل» باالنضمام إلى

عضويتنا استثمارا ً استراتيجياً
من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة
ف��ي��م��ا يتعلق ب��ص��ورة ال��ع�لام��ة
التجارية وانتشارها ،عالوة على
فرص تواصلها والعديد من املزايا
التي تترتب على ذل��ك .يسرنا أن
نرحب بانضمام شركة «تواصل»

كعضو ج��دي��د ،ون��ح��ن ملتزمون
بدعم احتياجات أعمالهم في سبيل
حتقيق أهدافنا املشتركة».
ك��م��ا ق����ال ال���دك���ت���ور أس��ام��ة
مصطفى ،رئ��ي��س مجلس إدارة
شركة «تواصل» لتقنية املعلومات:
«ي��ل��ع��ب م��ج��ل��س س��ام��ي��ن��ا دورا ً
ج��وه��ري�اً ف��ي تشكيل التوجهات
املستقبلية ل��ق��ط��اع االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات في املنطقة،
وذلك بوصفه املنصة األمثل لتمثيل
مصالح وأه��داف مختلف األطراف
املعنية ف��ي قطاع االت��ص��االت في
واح��د من األس��واق األكثر حيوية
في العالم ،ويبرز كصوت موحد
حيال القضايا الهامة محل االهتمام
املشترك التي يتأثر بها هذا القطاع.
نحن سعداء جدا بأن نكون جزءا
من هذه املنظومة احلصرية التي
تضم نخبة من شركات االتصاالت
الرائدة ،كما أننا نتطلع قدماً إلى
التعاون مع املجلس واملساهمة في
ترجمة رؤاه املتعلقة بإثراء هذا
القطاع وتعزيز ريادته على أرض
الواقع».

بيطار« :التبريد» تبدأ التصدير للسوق السعودية ومبيعاتها
اخلارجية قفزت بنسبة  200باملئة العام احلالي
أعلنت شركة صناعات التبريد والتخزين
ع��ن حصولها على إعتماد م��ن قبل وزارة
الشباب والرياضة العراقية ملنتجاتها من
أجهزة التكييف والتبريد (كولكس) ،وذلك
في أعقاب زيارة رسمية للمصنع قام بها وفد
عراقي ميثل الوزارة املذكورةبرئاسة مديرها
العام حبيب الشمري.
وقال مدير املبيعات اخلارجية في شركة
صناعات التبريد والتخزين املهندس روني
ب��ي��ط��ار أن (ال��ت��ب��ري��د) ع��م��دت م��ؤخ��را ً إل��ى
احلصول على االعتماد الالزم من قبل اجلهات
املعنية في كافة االس���واق التي تعمل بها،
واخرها كان اعتماد شركة البترول البحرينية

في البحرين ،واحلصول على شهادة الساسو
( )SASOاخلاصة بالسوق السعودي حيث
مت تصدير أول دفعة من مكائن كولكس الى
السعودية االس��ب��وع املاضي والتي بواقع
 300جهاز تكييف ((Concealed Ducted
 ،Splitفيما تتواصل االستعداداحتالياً
لتوريد 200وحدة ( )AHUلبرج متكني في
الرياض بعد ان مت اعتماد وح��دات مناولة
الهواء كولكس.
وح���ول أح���دث مشاريع الشركة ق��ال أن
الشركة وقعت م��ؤخ��را ً ع��ق��دا ً م��ع مستشفى
ض��اري الفياض في بغداد ،وعقدا ً أخ��رى مع
مصنع لتصنيع أجزاء الطائرات في تونس،

وعقدا ً ثالث مع شركة البترول البحرينية،
وعقدا ً رابع مع برج متكني الواقع في العاصمة
الرياض باململكة العربية السعودية.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ك��ش��ف ب��ي��ط��ار عن
استعدادات الشركة للمشاركة في معرض  
Iran HVAC&Rاملقرر إقامته في طهران
الشهر املقبل ،وذلك في ظل الطلب املتزايد على
اجهزة التكييف كولكس في السوق االيراني.
واختتم بيطار قائالً بأن املبيعات اخلارجية
قد زادت بنسبة  200باملئة عن العام 2013
بعد فتح السوق االيراني والسوق السعودي
وبهذا اصبحت املبيعات اخلارجية تشكل 20
باملئة من املبيعات املباشرة للشركة محلياً.

