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اقتصـاد

االحد  ٢٨ابريل ٢٠١٩

برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وبدعوة من احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية

«نوف إكسبو» تستعد لتنظيم امللتقى الثاني
للخدمات االستشارية خلطة التنمية بعد غد ٍ
رعاية الشيخ ناصر صباح األحمد للملتقى تؤكد أهمية محاوره بسلم أولويات احلكومة

تنفيذ خطة التنمية  2035ضمن قواعد اإلنتاجية واحلفاظ على املال العام أهم محاور امللتقى

امللتقى يستقطب اجلهات احلكومية التنفيذية والرقابية وكبرى الدور االستشارية بالكويت واملنطقة

دور أكبر للقطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع مع تفعيل الدور الرقابي للجهات احلكومية

إكسبو« :يتناول امللتقى ضمن
محاوره ضرورة حتسني بيئة
العمل في اجلهات القائمة على
تقدمي اخلدمات االستشــارية
لرفع كفاءتها ودرجة التكامل
فيمــا بينهــا ،ويأتــي دور
تكنولوجيا املعلومات ليكمل
املهمــة فــي تطبيــق ميكنــة
متطورة تشمل تطوير بوابة
إلكترونيــة موحــدة لتخفف
األعبــاء عن األجهــزة الفنية
واإلدارية في اجلهات احلكومية
والرقابية ،وكذلك الشــركات
الهندسية والدور االستشارية،
وهذا بدوره يسهم في اختصار
الوقــت وإجــراءات العمــل
والتخلص من البيروقراطية،
كما يولي امللتقى أهمية بالغة
لوضع األســس الفعالة لرفع
درجة الشفافية واحلد من الهدر
والفســاد خالل مراحل تنفيذ
مشاريع خطة التنمية مبا فيها
احلد من األوامــر التغييرية،
ولعــل مــن أهــم ما يناقشــه

متابعة األداء احلكومي.
كما رحبت الشركة مبشاركة
العديد مــن املتخصصني في
ورشة عمل فيديك التي تتناول
النســخ اجلديــدة مــن عقود
فيديــك من كل من :الشــركة
الكويتيــة لالستكشــافات
البترولية اخلارجية (كوفبك)،
الشــركة العقاريــة املتحدة،
إدارة املرافق العمومية ،غرفة
جتــارة وصناعــة الكويــت،
شــركة الصاحلية العقارية،
الشــركة العمليــة العقارية،
شركة مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتيــة ،البنــك التجاري،
وشــركة البتــرول الوطنيــة
الكويتية.
وفي اخلتام ،متنت الشركة
لضيوف الكويت طيب اإلقامة
بني أهلهم وللجميع التوفيق في
تطوير أعمالهم من خالل هذه
املنصة املهمة التي ستسهم بال
شك في ضمان مستقبل أفضل
للكويت وشعبها.

أعلنت شركة نوف إكسبو
« »NoufEXPOأن أعمــال
«امللتقــى الثانــي للخدمات
االستشارية ملشاريع التنمية»
ستنطلق يوم الثالثاء القادم
(بعد غد) في متام الســاعة
السادســة والنصف مساء،
بالقاعة املاســية فــي فندق
شــيراتون الكويــت ،حتت
شعار «دور القطاع اخلاص
في التنفيذ والربط اآللي بني
اجلهات ذات العالقة لتحقيق
اإلنتاجيــة ومكافحــة الهدر
والفساد».
وفي بيان صحافي ،أعربت
الشركة عن ترحيبها برعاية
النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع ورئيس
املجلس األعلــى للتخطيط
والتنميــة الشــيخ ناصــر
صبــاح األحمــد ،للملتقــى
وحضوره احلفل االفتتاحي،
حيث قالت« :رعاية وحضور
الشيخ ناصر صباح األحمد

الشيخ ناصر صباح األحمد

للملتقى ،يؤكدان الطابع املهم
حملاور امللتقى التي تتناول
أســس تنفيذ خطة التنمية
 2035والتي تقع ضمن دائرة

املسؤولية املباشرة ملعاليه».
امليكنة ومكافحة الهدر

وأضاف بيان شركة نوف

«التجارة» :تنظيم عمل اخلبير االكتواري في «التأمني»
أصــدرت وزارة التجــارة
والصناعــة قــرارا تنظيميــا
لقطــاع التأمــن بالتعاون مع
جمعية احملاسبني واملراجعني
الكويتيــة يهــدف إلــى إعادة
ضبــط عمليات تقييد اخلبراء
االكتواريني والتأكد من سالمة
السياسات االســتثمارية التي
تطبقها شــركات هــذا القطاع
االستراتيجي.
وقالت الــوزارة فــي بيان
صحافــي أمــس إن القرار رقم
« »2019/215حدد شروط اخلبير
االكتواري بــأن يكون حاصال
علــى درجة رفيق أو زميل من
معهد اخلبراء االكتواريني بلندن
أو أدنبــره أو جمعية اخلبراء
االكتواريني بالواليات املتحدة
األميركيــة أو جامعة معترف
بها تقدم شهادات معادلة لنفس
الدرجة العلمية.
وذكــرت أن القــرار أضاف
مجموعة من الشروط التي يجب
توافرها في اخلبير االكتواري
سواء من حيث شهادته العلمية
أو عــدد ســنوات خبرتــه مبا
يضمــن للشــركة تصميــم
املنتجــات التأمينيــة وإجراء

احلســابات االكتوارية الالزمة
لتســعير هذه املنتجــات وفقا
لألســس االكتوارية املتعارف
عليها عامليا.
وأضافت أن من الشــروط
كذلك أن يكون اخلبير االكتواري
قد اكتســب خبــرة عملية بعد
حصوله على املؤهل مدة ال تقل
عن ثالث سنوات وأال يكون قد
صدر ضده حكم مخل بالشرف
أو األمانة أو أشهر إفالسه ما لم
يرد إليه اعتباره.
وبينت أن من الشروط أيضا
أن يكــون قــد عمل فــي مجال
التأمني في شــركة التأمني ملدة
ال تقل عن  10سنوات وأن يكون
قد مارس وظيفة استشارات في
شــركة تأمني مدة ال تقل عن 3
سنوات.
وأوضحت أنه يجوز إسناد

مهام اخلبراء االكتواريني ملراقبي
احلســابات ممن تتوافر لديهم
اخلبــرة في أعمــال التأمني أو
املتعاقدين مع إحدى شــركات
اخلبــرة فــي أعمــال التأمــن
الوطنيــة أو األجنبيــة وفقــا
لإلجراءات املقررة في املادة 42
من القانون رقم  24لسنة .1961
وأشارت «التجارة» إلى أن
املادة الثانية من القرار حددت
املهام الرئيسية التي يقوم بها
اخلبيــر االكتــواري املعني في
إعــداد احلســابات االكتوارية
التــي تســتلزمها طبيعة عمل
الشركة وفقا للمفاهيم واألسس
االكتواريــة املتعــارف عليهــا
عامليا.
وأوضحــت أن املــادة
الثانية حددت كذلك مســاعدة
الشــركة في تصميم املنتجات
التأمينية وإجراء احلســابات
االكتواريــة الالزمة لتســعير
هــذه املنتجات وفقا لألســس
االكتواريــة املتعــارف عليهــا
عامليا ودراســة نتائــج أعمال
الشــركة وحتليلهــا اكتواريــا
وتقدمي التوصيات بشأن سالمة
السياسات االســتثمارية التي

تطبقها الشــركة .وأضافت أن
القرار حدد أيضا دراسة الوضع
املالي والفني للشــركة ومدى
كفاية رأس املال واملخصصات
الفنيــة ومدى توافر شــروط
املالءة املالية في الشركة وتقدمي
النصح واملشــورة بخصوص
األعمال االكتوارية.
ولفتت إلى أن املادة الثالثة
من القرار دعت إلنشاء سجل في
إدارة التأمني يقيد فيه اخلبراء
االكتواريــون وفقا للشــروط
املبينة في املادة الثانية موضحة
أنه وفقا للقرار يقدم طلب القيد
البيانات املبينة في املادة الثالثة
مــا عدا البنــد األول إلى وكيل
وزارة التجارة على أن يبت في
الطلب خالل شــهر من تاريخ
تسلمه.
وبينت أن «التجارة» ستمنح
شــهادة تفيد قيده في ســجل
اخلبراء االكتواريني ،مشيرة الى
أن القرار حدد مدة شهرين كمهلة
للخبراء االكتواريني املرخصني
حاليا لتوفيق أوضاعهم وفقا
لهذا القرار من تاريخ صدوره
وتلغي بعد ذلك التراخيص التي
ال تتقيد به.

«سينو ثروة املصرية» تقدمت

للحصول على عقد صيانة
اآلبار في الوفرة

قــال رئيس مجلس إدارة شــركة «ســينو ثــروة» أمل
عبداللطيف ان الشــركة تقدمت للحصول على عقد صيانة
االبــار فــي منطقة الوفرة الــذي طرحته شــركة العمليات
املشتركة مؤخرا.
واضاف عبداللطيف في تصريح صحافي ان مدة العقد
 5ســنوات ،مشــيرا الى ان «ســينو ثروة» تعتزم التوسع
في السوق اخلليجي خاصة الكويتي خالل الفترة املقبلة.
من جانبــه ،افاد مدير عام شــركة املصافي الهندســية
ومستشار شركة سينو ثروة في الكويت م .سيد مصطفى
ان «سينو ثروة» هي إحدى شركات قطاع البترول املصري

أمل عبداللطيف

م .سيد مصطفى

والتي تأسست  2005كشركة مساهمة تقوم بتقدمي خدمات
احلفر لصناعة البترول والغاز الطبيعي في مصر برا وبحرا.
وأوضح مصطفى ان املساهمني في رأسمال الشركة هم
كل من «ثــروة للبترول» بنســبة  %31و«إيجاس املصرية
القابضة للغازات الطبيعية» بنسبة  %19و«سينوبك ستار
للبترول الصينية» بنسبة .%50

امللتقى دراســة التوجه نحو
قيام القطــاع اخلاص بتنفيذ
املشــاريع مــع تفعيــل الدور
الرقابي للجهات احلكومية».
شكر موصول

وتوجهت «نوف إكسبو»
بالشكر للمؤسسات والشركات
الراعية للملتقى والتي اعتبرته
فرصة ثمينــة للقاء القيادات
احلكوميــة والفنية واإلدارية
املســؤولة عــن تنفيــذ خطة
التنميــة  ،2035وخصــت
بالذكــر كال مــن :دار اس اس
اتش انترناشونال لالستشارات
الهندســية ( ،)SSHICشــركة
زيــن الكويت ،بيــت التمويل
الكويتــي ،دار املكتب العربي
لالستشــارات الهندســية
( ،)PACEدار مستشارو اخلليج
لالستشارات الهندسية  ،GCدار
كيو إنترناشونال لالستشارات
الهندســية ( ،)KEOاألنظمــة
العامليــة إلدارة املشــاريع

( ،)PMIدار استشارات اجلزيرة
لالستشارات الهندسية ،DAJC
شــركة مولدن لالستشــارات
واملشــاريع الفنيــة ،MTCP
مكتب ان ديزاين لالستشارات
الهندسية ،دار املكتب الهندسي
املشترك لالستشارات الهندسية
 ،TAEPشــركة األحمديــة
للمقــاوالت والتجــارة ،دار
السور لالستشارات الهندسية،
شركة تكنو ماجنمنت Techno-
 ،Managementهيئة تشجيع
االســتثمار املباشــر ،KDIPA
اجلهــاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومــات  ،CAITاملؤسســة
العامة للرعاية السكنية ،الهيئة
العامة للبيئة.
مشاركة الفتة

وفي معرض احلديث عن
املؤسسات املشاركة في امللتقى،
رحبت الشركة باجلهات التي
كان لهــا دور أساســي فــي
التحضيــر للملتقــى ويأتــي

علــى رأســها احتــاد املكاتب
الهندسية والدور االستشارية
الكويتيــة الذي دعا إلى إقامة
امللتقى بالتعــاون مع كل من
األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية واجلهاز
املركزي للمناقصات واجلهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات
وبلدية الكويت ،ومبشاركة كل
من جهاز تطوير مدينة احلرير
(الصبيــة) وجزيــرة بوبيان
وهيئة تشــجيع االســتثمار
املباشر واإلدارة العامة لإلطفاء
ووزارة الكهرباء واملاء والهيئة
العامة للبيئة ووزارة األشغال
العامة ووزارة الصحة وجامعة
الكويــت ووزارة التربيــة
ومؤسسة البترول الكويتية
والبنــك الدولي ،كما تشــارك
في امللتقى اجلهــات الرقابية
املختصة وهي :ديوان احملاسبة
وإدارة الفتــوى والتشــريع
والهيئة العامة ملكافحة الفساد
وجهاز املراقبني املاليني وجهاز

 85.7مليون دينار تداوالت عقارية في األسبوع الثاني من أبريل

صفقات عقارية مليونية

طارق عرابي

تراجعت صفقات التداول
العقاري خالل االسبوع الثاني
مــن أبريــل وحتديــدا خالل
الفترة من ( 7إلى  11أبريل) في
جميع قطاعات العقار اخلاص
واالستثماري واحلرفي (عقود
ووكاالت) إلى  137صفقة بلغت
قيمتهــا  85.7مليــون دينار،
مقارنــة بـ  181صفقــة بقيمة
 75.8مليون دينار.
وتخلل االســبوع بيع 98
عقارا خاصا بقيمة  37.4مليون
دينار ،و 27عقارا اســتثماريا
بقيمة  23مليــون دينار ،و7
عقارات جتاريــة بقيمة 23.2
مليــون دينــار ،و 3عقــارات
شــريط ســاحلي بقيمــة 2.1
مليون دينار ،فيما لم تشــهد
عقــارات املخــازن واملعارض

واحلرفي أي تداول يذكر خالل
تلك الفترة.
ومتثلــت ابــرز صفقــات
االسبوع الثاني من ابريل في
بيع مشروع «هيكل خرساني»
جتاري في منطقة الفنيطيس
مســاحته  4670متــرا مربعا
بســعر إجمالي وقــدره 12.8
مليون دينار ،إلى جانب بيع
مجمع مطاعم حتت االنشــاء
في نفــس املنطقة مســاحته
 2500متــر مربع بســعر 7.1
ماليني دينار .كذلك شهد عدد
من مناطق الكويت بيع بيوت
ســكنية مليونية ،متثلت في
بيع بيت في الشامية مساحته
 1000متــر مربــع بســعر 1.2
مليون دينار ،وبيع أرض سكن
خاص في النزهة مســاحتها
 1000متر بســعر  1.3مليون،
وبيع بيت خاص في اليرموك

مساحته  2787.5مترا مربعا
بسعر  1.4مليون دينار ،وبيع
بيت في ضاحية عبداهلل السالم
مساحته  1000متر مربع بسعر
 1.6مليون دينار ،وبيت آخر في
نفس املنطقة وبنفس املساحة
بسعر  1.8مليون دينار.
في الوقت نفســه شهدت
محافظات الكويت بيع مجموعة
مــن البنايــات االســتثمارية
مختلفــة املســاحة ،بينهــا 4
بنايــات في الســاملية االولى
مســاحتها  1021متــرا مربعا
بســعر  1.6مليون ،والثانية
مســاحتها  1028متــرا مربعا
بســعر  1.7مليــون ،والثالثة
مســاحتها  786متــرا مربعــا
بســعر  1.1مليــون دينــار،
والرابعة مســاحتها  761مترا
مربعا بسعر  1.1مليون دينار.
وفي نفس احملافظة شهدت

منطقة حولــي بيع  7بنايات
استثمارية تبدأ مساحتها من
 236.5متــرا وتصل إلى 1061
مترا بأسعار بدأت من  450ألفا
ووصلت إلى  1.6مليون دينار.
وشهدت محافظة االحمدي
كذلك بيع  4بنايات استثمارية،
االولى في منطقة الفحيحيل
على مساحة  720مترا مربعا
وبيعــت بســعر  1.4مليــون
دينــار ،والثانية فــي منطقة
الفنطاس مساحتها  1046مترا
مربعا وبيعت بســعر مليون
دينــار ،وبنايتني في املهبولة
مســاحة كل منهــا  500متــر
مربع بيعت بسعر  1.2مليون
دينار لكل بناية .كذلك شهدت
محافظة اجلهراء بيع بنايتني
جتاريتني مساحة كل منها 857
مترا مربعا بسعر  1.5مليون
دينار لكل بناية.

مع اجلهاز املركزي للمناقصات ..بهدف خلق فرص استثمارية ومتكافئة

«رواد األعمال» ناقشت دعم املشاريع الصغيرة
اجتمعــت مجموعـــــــة
رواد االعمال للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة
مؤخــرا مع اجلهاز املركزي
للمناقصات ومت مناقشة مدى
التعاون والتسهيالت التي
يطمح لها اصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوســطة من
اجلهاز املركزي للمناقصات
ممــا يوفــر لهــم فرصــا
اســتثمارية ومتكافئــة في
الســوق احمللــي ،كذلك مت
نقــاش تســهيل إجــراءات
التصنيــف للمشــاريع
الصغيرة واملتوسطة والتي
ســيتم اعتمادهــا قريبــا.
وخــال اللقــاء مت التطرق
إلــى االفضليــة الســعرية
املناســبة للمشــروعات
الصغيرة واملتوســطة عند
تقدمي العطاءات مما يعطيها

لقطة جماعية ملجموعة رواد األعمال واجلهاز املركزي للمناقصات

فرصة للمنافسة واحلصول
على املناقصات.
ومت نقاش حتفيز وتشجيع
الشــركات الكبــرى للتعامل
مــع املشــروعات الصغيــرة

واملتوســطة للمشــاركة في
تنفيذ املشاريع التنموية.
كما قدمت الشيخة فوزية
الصبــاح عضــو مجموعة
الرواد الشكر للجهاز املركزي

للمناقصات العامة لدعمهم
واهتمامهــم باملشــروعات
الصغيــــــــرة واملتوسطة
ومناقشــتها الهادفــة مــع
مجموعة رواد األعمال.

