
اع�������ل�������ن�������ت م������ج������م������وع������ة ت�������وب 
للتسويق العقاري عن مشاركتها 
ف�����ي م����ع����رض ال����ش����ارق����ة ال����دول����ي 
ل��اس��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���اري- اي���ك���ارس 
وامل��زم��ع   2008- االوس�����ط  ال���ش���رق 
الشارقة  اكسبو  مركز  في  اقامته 
دي��س��م��ب��ر   18-15 ال���ف���ت���رة  خ�����ال 
ال������������ج������������اري، ح������ي������ث س�����ت�����ش�����ارك 
امل����ج����م����وع����ة ب����ب����اق����ة م����م����ي����زة م��ن 
امل���ش���اري���ع ال��ع��ق��اري��ة ال����رائ����دة من 

االمارات واالردن وبريطانيا.
وق����������������ال ال�������ع�������ض�������و امل������ن������ت������دب 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ول���ي���د ال���ق���دوم���ي ان 
امل�����ج�����م�����وع�����ة ح������رص������ت ع�����ل�����ى ان 
تكون مشاركتها الثانية في هذا 
امل����ع����رض م���م���ي���زة وف���ع���ال���ة ح��ي��ث 
الى  م��ن خ��ال مشاركتها  ت��ه��دف 
استقطاب شريحة من املستثمرين 
للتملك واالستثمار في املشاريع 
امل��ع��روض��ة، ومل���ا يشكله امل��ع��رض 
ف��ي فتح قنوات  م��ن اهمية  ايضا 
واستقطاب  ج��دي��دة  اس��ت��ث��م��اري��ة 

عماء ومستثمرين جدد.
واضاف القدومي ان املجموعة 
تهدف ايضا للحصول على قراءة 
لتوجهات املستثمرين املستقبلية 
في املنطقة في ظل االزمة الراهنة 
التي تمر بها مختلف القطاعات 
ف�����ي ال����ع����ال����م وان���ع���ك���اس���ه���ا ع��ل��ى 

القطاع العقاري في املنطقة.
واضاف القدومي ان املجموعة 
ت���ع���د وك���ي���ا ح���ص���ري���ا ل���ع���دد م��ن 
ش�����رك�����ات ال���ت���ط���وي���ر االم����ارات����ي����ة 
الكبرى في مختلف دول مجلس 
ال���ت���ع���اون وب���ري���ط���ان���ي���ا. وح��ق��ق��ت 
امل��ج��م��وع��ة ع��ب��ر م��س��ي��رت��ه��ا خ��ال 
كبيرا  امل��اض��ي��ة حجما  ال��س��ن��وات 
م����ن امل���ب���ي���ع���ات مل���ش���اري���ع س��ك��ن��ي��ة 
وت����ج����اري����ة ف����ي دب������ي وال����ش����ارق����ة 
الحالي  العام  ان  وب��ن  وعجمان، 
م��ن  ك���ب���ي���رة  ن���س���ب���ة  ش���ه���د   2008
املبيعات فاقت في النصف االول 
مليون   600 قيمته  م��ا  ال��ع��ام  م��ن 
دره������م، ك��اش��ف��ا ان ال���رب���ع ال���راب���ع 
م���ن ال���ع���ام ق���د ش��ه��د ت��راج��ع��ا في 
العاملية  االزم���ة  نتيجة  املبيعات 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت ال��ك��ث��ي��ري��ن ي��ق��ف��ون 
اليه  للترقب بانتظار ملا ستؤول 
االوض��اع بشكل عام في املنطقة. 
العام  يشهد  ان  القدومي  وت��وق��ع 
وتيرة  أقل  مبيعات  القادم حركة 
م��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه خ����ال االع�����وام 

سيحدث  م��ا  ان  واعتبر  السابقة 
هو خطوة كبيرة نحو تصحيح 
االوض��������اع ف����ي االس��������واق وع�����ودة 
االس�����ع�����ار ال�����ى امل���ن���ط���ق ال��س��ل��ي��م، 
م���ش���ي���را ال�����ى ان امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة 
س��ت��ع��زز م���ن ف����رص ال����ش����راء ل��دى 
امل����ش����ت����ري����ن ال���ن���ه���ائ���ي���ن وت���ب���ع���د 
وب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر امل����ض����ارب����ن ف��ي 
لهم  العقاري والذين كان  السوق 
ال��دور الكبير في ارتفاع االسعار 
عن معدالتها الطبيعية واملنطقية 

في عدد كبير من املشاريع.
وح����������������ول امل���������ش���������اري���������ع ال�����ت�����ي 
س����ت����ع����رض����ه����ا امل�����ج�����م�����وع�����ة ف���ي 
امل���ع���رض، ق����ال ال���ق���دوم���ي ان »م��ن 
اب������رز امل���ش���اري���ع م����ش����روع م��دي��ن��ة 
ع���وال���ي س��ي��ت��ي وه����و ع���ب���ارة عن 
مدينة سكنية متكاملة تتكون من 
136 قطعة ارض مخصصة للبناء 
ال���س���ك���ن���ي وال����ت����ج����اري ت���ق���ع ع��ل��ى 
ش��ارع االم��ارات وتبعد 15 دقيقة 
ع����ن م���ط���ار دب������ي، ف����ي ح����ن ت��ب��ل��غ 
مساحتها االجمالية اكثر من 33 
مليون قدم مربعة وباستثمارات 
ت���ص���ل ال�����ى 10 م����ل����ي����ارات دره�����م. 
وس���ت���ض���م اب�����راج�����ا ب���ارت���ف���اع���ات 
ب��ن 17-50 ط��اب��ق��ا مهيأة  ت����راوح 
ال���ف  اك���ث���ر م����ن 120  الس���ت���ي���ع���اب 
تملك حر.  مدينة  وه��ي  ش��خ��ص. 
وبن ان املجموعة بصدد تسويق 
م��ش��روع ب���رج امل��ش��رب��ي��ة السكني 
في املدينة باالضافة الى عدد من 

قطع االراضي في املشروع.
وح����ول امل���ش���روع ال���ث���ان���ي، ق��ال 
القدومي انه يقع في دبي مارينا 
وتطوره شركة تايجر التي لديها 

خبرة طويلة في تنفيذ املشاريع 
العقارية العماقة باالمارات تمتد 
الكثر من عشرين عاما. وأض��اف 
»يعد مشروع برج بينيكل واحدا 
م��ن اب���رز امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تنفذها 
ويتألف  دب��ي  في مرسى  الشركة 
من 77 دورًا سكنيًا ويحتوي على 
ج��م��ي��ع ال���خ���دم���ات امل���م���ي���زة ال��ت��ي 
تجعل من البرج واح��دا من أرقى 
االب�����راج ف���ي م��رس��ى دب�����ي«. وب��ن 
ال���ق���دوم���ي ان »ال���ش���رك���ة امل���ط���ورة 
التنفيذ  قد وصلت للدور 64 في 
أن يتم االنتهاء من  املتوقع  وم��ن 

البرج خال 18 شهرا«.
لديها  امل��ج��م��وع��ة  ان  واض�����اف 
م��ج��م��وع��ة ف����ري����دة م����ن امل���ش���اري���ع 
ف��ي دب��ي وق��د اع��دت لها دراس��ات 
ال������ج������دوى وس����ت����ق����وم ب��ع��رض��ه��ا 
خ�������ال امل������ع������رض ع����ل����ى ش���ري���ح���ة 

املستثمرين.
من جهة اخرى قال القدومي ان 
املجموعة ستطرح ايضا املرحلة 
األخ������ي������رة م������ن م���ج���م���وع���ة ن��خ��ب 
واالستثمارية  الزراعية  االراضي 
في اململكة املتحدة ,وتحديدا في 
م��ن��ط��ق��ة س���ان���ت ال���ب���ان���ز وم��ن��ط��ق��ة 
ص����������ري ال������ت������ي ت����ح����م����ل اب������ع������ادا 
اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ؤه��ل��ه��ا الن ت��ك��ون 
من املناطق املميزة في املستقبل. 
اراض  ع�������رض  ال�������ى  ب�����االض�����اف�����ة 
في  وت��ح��دي��دا  االردن  ف��ي  سكنية 
االن من  التي تعد  امل��ف��رق  منطقة 
ابرز مناطق التنمية االقتصادية 
ف��ي امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ت��ش��ه��د حاليا 
طفرة مشاريع باملليارات لشركات 
خليجية وع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة. وبن 
ال���ق���دوم���ي ان االراض�������ي م���ف���روزة 
وجاهزة للبناء وتبدأ مساحاتها 
م����رب����ع وب���اس���ع���ار  م���ت���ر  م����ن 500 
مميزة ومنافسة، وبن ان التملك 

حر لجميع الجنسيات.
م���ج���م���وع���ة  ان  ال���������ى  وي�������ش�������ار 
»ت������وب ال���ع���ق���اري���ة« ت���ع���د واح�����دة 
املتخصصة  ال��ش��رك��ات  اك��ب��ر  م���ن 
ف��ي التسويق ال��ع��ق��اري ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث ت��ق��دم ال���دراس���ات 
واالس��������ت��������ش��������ارات ال���ت���س���وي���ق���ي���ة 
املباشر  التسويق  ال��ى  باالضافة 
ل��ل��م��ش��اري��ع ال���ع���ق���اري���ة مل��ج��م��وع��ة 
وملشاريع  العقارية  الشركات  من 
م����ت����ن����وع����ة خ����ل����ي����ج����ي����ة وع����رب����ي����ة 

وبريطانية.
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من تنظيم مجموعة الخليج للمعارض 

»باز للنظم العقارية« ترعى مؤتمر صناع العقار األول ذهبيًا
ال���ت���س���وي���ق  إدارة  م����دي����ر  ص������رح 
ال��ع��ق��اري��ة خالد  ب���از للنظم  ل��ش��رك��ة 
الشمري عن رعاية الشركة الذهبية 
مل���ؤت���م���ر وم����ع����رض ص���ن���اع ال��ع��ق��ار 
األول الذي يقيمه اتحاد العقارين 
وت�����ن�����ظ�����م�����ه م�����ج�����م�����وع�����ة ال����خ����ل����ي����ج 
ل��ل��م��ع��ارض ف���ي دي��س��م��ب��ر ال���ج���اري 
وذل�����ك ان���ط���اق���ًا م���ن ح��رص��ه��ا على 
تعزيز التواصل مع السوق العقارية 
للحلول  املتنامية  الحاجة  وتلبية 
العقارية املستمدة من عمق أحكام 
الشريعة اإلسامية وتأتي مشاركة 
ال��ش��رك��ة ف��ي ه���ذا امل��ع��رض ان��ط��اق��ًا 
م����ن رؤي���ت���ه���ا ل���ت���ع���زي���ز االس���ت���ث���م���ار 
والتطبيق العملي ألنظمة االقتصاد 
اإلس���������ام���������ي ف�������ي ق������ط������اع ال����ع����ق����ار 
واالستثمار ومنها حصص املشاع 
عمق  من  أحكامها  تستوحي  التي 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة ح��ي��ث يتميز 
النظام بأنه ع��ب��ارة ع��ن ملكية  ه��ذا 
خاصة مشاعة للمنفعة دون العن، 

بجزء  ش��ري��ك  ك��ل  بموجبها  ينتفع 
م��ع��ن م���ن ال��ع��ن امل��ش��ت��رك، ول��ف��ت��رة 
زم���ن���ي���ة م�����ح�����ددة ب���ن���س���ب���ة ح��ص��ت��ه 
ب��امل��ش��اع وي��ك��ون ذل��ك منسوبًا إلى 
العن  في  الحصص  قيمة  إجمالي 
امل��ش��اع م��ع ت��ن��ازل ال��ش��ري��ك ع��ن حق 
ن��ظ��ام حصص  الشفعة. واس��ت��ط��اع 
امل����ش����اع أن ي����زي����ل ك����اف����ة ال��ع��ق��ب��ات 
وامل��ش��اك��ل وال��ت��خ��وف��ات ال��ت��ي يمكن 
أن تكون موجودة في أنظمة التملك 

األخرى.
وأوضح الشمري بأن شرك�ة ب�از 
العقاري�ة ستطرح في مشاركتها لهذا 
املعرض أنظمة التملك في حصص 
امل���ش���اع ف���ي م��ج��م��وع��ة م��خ��ت��ارة من 
املشاريع الكبيرة واملهمة بجوانبها 
واالقتصادية  والدينية  السياحية 
وم���ن���ه���ا م�����ش�����روع م���ن���ت���ج���ع م���ن���ازل 
ال���ع���ن ف���ي م��ك��ة امل���ك���رم���ة وم���ش���روع 
ف���ن���دق ك���وب���ث���ورن ف����ي م��ن��ط��ق��ة ب���ور 
في  فيامار  بدبي ومشروع  سعيد 

البحرين والذي تستثمر شركة باز 
أب���راج���ه (C) بنفس  ال��ع��ق��اري��ة أح���د 

نظام التملك أي حصص املشاع.
وذك��ر الشمري ان مشروع منازل 
ال����ع����ن ف�����ي م���ك���ة امل����ك����رم����ة ه�����و أول 

م��ن��ت��ج��ع ف����ي ق���ل���ب م���ك���ة امل���ك���رم���ة م��ا 
يجعله اختيارًا ذكيًا وعمليًا لحجاج 
بيت الله الحرام ومعتمريه. ويتألف 
املشروع من مجموعة أبراج سكنية 
بنظام األجنحة املفروشة وبتصميم 
غرفة أو غرفتن أو الثاث بالجناح 
ال����واح����د. ك��م��ا ت���م ت��وف��ي��ر م��ج��م��وع��ة 
املنتجع كالنادي  راقية في  خدمات 
ال����ص����ح����ي وال����ك����اف����ي����ه����ات ال����راق����ي����ة 
وامل����س����اب����ح وغ����ي����ره����ا م�����ن خ���دم���ات 
الترفيه والراحة ليوفر ملاك حصص 
املشاع في هذا املنتجع أعلى درجات 

الراحة واالطمئنان«.
كما أشار إلى أن مشروع فيامار 
في البحرين من املشاريع العقارية 
للبحرين  ستضيف  التي  العماقة 
عامة فارقة في صناعة االستثمار 
العقاري. وتدير شركة باز العقارية 
واح���������دًا م�����ن ه������ذه األب����������راج ب��ن��ظ��ام 
امل��ش��اع  التملك اإلس��ام��ي ح��ص��ص 
املنطلقة  اململكة  ه��ذه  ل���زوار  لتوفر 

التميز ح��ل��واًل وب��دائ��ل عملية  نحو 
للتملك واالس��ت��م��ت��اع في  وش��رع��ي��ة 
أجواء بالغة الفخامة والتميز. ويقع 
البحرين  مشروع فيامار في مرفأ 
أكبر مرفأ مالي  ال��ذي يعتبر  املالي 
في الشرق األوس��ط. ويتكون البرج 
سكنيًا  دورًا   38 منها  دورًا   41 م��ن 
ي��ض��م 444 ج��ن��اح��ًا راق��ي��ًا بمستوى 
فندقي فاخر إضافة إلى ناد صحي 
ومجموعة منتقاة من أفخم املطاعم 

في الطابق األخير للبرج.
وبن الشمري اننا نحرص بقوة 
واه���ت���م���ام ك��ب��ي��ري��ن ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة 
ال��ت��واص��ل��ي��ة العقارية  ف��ي األن��ش��ط��ة 
لنقدم لعمائنا تنوعًا مستمرًا في 
التملك العقاري وفق نظام حصص 
امل�����ش�����اع وه�������و م�����ا ي�����دف�����ع ال���ش���رك���ة 
الخليج  لتكون حاضرة في منطقة 
وال�����ش�����رق االوس�������ط ل���ت���خ���ت���ار م��ن��ه��ا 
أن��س��ب امل��ع��ارض ك��م��ع��رض الكويت 

العقاري األول

تنظمها »يوني اكسبو« يومي 21 و22 الجاري

وزارة التجارة تقيم ندوة عن مكافحة غسل األموال
اعلن مكتب مكافحة عمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب 
التابع لوزارة التجارة والصناعة انه بصدد إقامة ندوة تحت 
رع��اي��ة وزي����ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ب��ع��ن��وان »س��اه��م م��ع��ن��ا في 
مكافحة عمليات غسل االم���وال وتمويل اإلره���اب«، وذل��ك يوم 
الجاري وتستمر يومن وتقام في  املوافق 21 ديسمبر  االح��د 

قاعة االحتفاالت الكبرى في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال بيان صحافي اصدره املكتب بهذه املناسبة ان الندوة 
امل��ع��ارض  وتنظيم  للتسويق  امل��ت��ح��دة  ال��ش��رك��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
ذات  املسائل  م��ن  العديد  على  ال��ض��وء  ستسلط   »UNIEXPO«
العاقة بعمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب كونها واحدة 

من املشاكل التي تهدد االستقرار االقتصادي.
واض������اف ان ال����ن����دوة ت���ه���دف ال����ى ت��وع��ي��ة ق���ط���اع االع���م���ال 
غسل  عمليات  على  املترتبة  باملخاطر  وال��ت��ج��اروامل��واط��ن��ن 
االموال وتمويل اإلرهاب، لذلك سعى مكتب مكافحة عمليات 
غ��س��ل االم����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب ال���ى اس��ت��ق��ط��اب ال��ع��دي��د من 
بفعاليات  ل��ل��م��ش��ارك��ة  وامل��ت��خ��ص��ص��ة  ال��ع��اق��ة  ذات  ال��ج��ه��ات 
الندوة، وتقديم االبحاث واوراق العمل التي توضح عمليات 
غسل االم���وال وتمويل اإلره���اب وعاقتها بكثير من االم��ور 

االخرى.
وسيتناول املشاركون في الندوة العديد من املحاور ابرزها 
اإلره��اب  وتمويل  االم��وال  لغسل  املتغيرة  بالطبيعة  التعريف 
في البيئة املعاصرة ودراسة انجازات مكتب مكافحة عمليات 
غ��س��ل االم����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب وت��م��وي��ل االره����اب ف��ي وزارة 

التجارة والصناعة بدولة الكويت، وتقييم دور اعضاء اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة غ��س��ل االم�����وال وت��م��وي��ل اإلره������اب، وتقييم 
االت���ج���اه���ات ال��ح��دي��ث��ة ف���ي ال��ت��ج��ارة االل��ك��ت��رون��ي��ة ف���ي منشآت 
اإلره���اب، ومتابعة  االم��وال وتمويل  االعمال وعاقتها بغسل 
تطور النظم الرقابية واالمنية فيما يخص قطاع املال والتجارة 
االلكترونية، ومتابعة االيداعات في العمليات املالية من خال 
وتمويل  االم���وال  ملعامات غسل  امل��ت��زاي��د  والتعقيد  االن��ت��رن��ت 
اإلرهاب من خال العمليات املالية وااللكترونية، باالضافة الى 
متابعة احدث الطرق االلكترونية الحديثة والحلول املتطورة 
املالي  املستوى  على  اإلره���اب  وتمويل  االم���وال  ملكافحة غسل 

واالستثماري.
ال��ن��دوة  ال��ت��ي ستتناولها  االخ����رى  الرئيسية  امل��ح��اور  وم���ن 
ع�������رض االط����رال����ق����ان����ون����ي����ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
االم���وال  غسل  لعمليات  امل��س��اع��دة  والسياسية  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وتمويل اإلرهاب، والتطرق الى تعاظم انخراط بعض شركات 
القطاعات في ترويج عمليات غسل  التجزئة والجملة في كل 
بها  التي تستخدم  الكيفية  اإلره���اب وتقييم  االم���وال وتمويل 
املنشآت ذات املعامات النقدية الصغيرة والسريعة في تسهيل 
غسل االموال وتمويل اإلرهاب وتقييم دور املؤسسات الدولية 
املتخصصة بغسل االم��وال وتمويل اإلره��اب في مجال تبادل 

املعلومات عن عملياته ومكافحتها.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان اي��ض��ا ان ال��ن��دوة س��ت��ت��ن��اول ت��ق��دي��ر حجم 
االموال املغسولة دوليا بحسب مصدرها وانواعها ومناطقها 

واساليبها، وتفهم االث��ار التي ولدها التحرر من القيود ومن 
اإلره��اب،  وتمويل  االم���وال  نشاط غسل  على  والعوملة  الرقابة 
وت��ف��ه��م امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت��س��ب��ب��ت ب��ه��ا ع��م��ل��ي��ات غ��س��ل االم�����وال 
وتمويل اإلره��اب في تمويل انشطة االره��اب الدولي ومتابعة 
توجيه السلطات االمريكية املختلفة وبشكل متكامل ملكافحة 

غسل االموال وتمويل اإلرهاب. 
واشار البيان الى ان جريمة غسل االموال وتمويل اإلرهاب 
ال���دول بسبب انتشارها بشكل كبير  ال��ع��دي��د م��ن  ت���ؤرق  ب��ات��ت 
خاصة بعد انتشار العوملة واالنفتاح االقتصادي، إضافة الى 
باالضافة  هذا  املتعددة،  ووسائلها  وأنماطها  اشكالها  تنوع 
ال���ى ان��ه��ا ل��ي��س��ت ح��ك��را ع��ل��ى دول����ة دون اخ��رى،ول��ك��ن��ه��ا تتسع 
وتنمو بشكل متزايد في العديد من الدول من خال النفاذ من 
ثغرات في بعض القوانن واالنظمة واحيانا بسبب انخفاض 
مستوى الرقابة واملتابعة الحثيثة والتعاون فيها بن الجهات 
ل��دى  ال��وع��ي  ان��خ��ف��اض  ال���ى ج��ان��ب  ال��ع��اق��ة بمكافحتها،  ذات 
اقتصاديات  على  امل��دم��رة  وت��أث��ي��رات��ه��ا  بخطورتها  امل��واط��ن��ن 

الدول.
وخ��ل��ص م��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة ع��م��ل��ي��ات غ��س��ل االم������وال وت��م��وي��ل 
اإلرهاب الى القول في بيانه ان املشاركن في الندوة سيتناولون 
الجميع  املهمة والتي يجب على  القضايا االخ��رى  العديد من 
معرفتها لعدم الوقوع في شك عمليات غسل االموال وتمويل 
اإلره�������اب، خ��ص��وص��ًا ب��ع��د ان اص��ب��ح م��ف��ه��وم ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ات 

يتفاوت ضمن عمليات مختلفة االشكال واالنواع.
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