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الخوة العزاء...

العاملية وتداعياتها على القطاع العقاري وخروج عدد كبري من الالعبني الكبار من  بعد مرور عامان ونيف على الأزمة املالية 
ال�سورة ومواجهة عدد ل باأ�س به من ال�سركات العقارية مل�ساكل عديدة ومتفاوتة, اإل اأنه وبف�سل من اهلل �سبحانه وتعالى ا�ستطاعت 
تنظيمها  العقاري من خالل  للقطاع  ناجحا  2010 عاما  العام  اأن جتعل من  واملوؤمترات  املعار�س  لتنظيم  اك�سبو  توب  جمموعة 
ملعر�سي العقار وال�ستثمار ومعر�س الكويت الدويل للعقار, واللذين حققا ناجحا كبريا من خالل ا�ستقطابه حوايل 50 �سركة 
عقارية ومالية للم�ساركة بكل معر�س, وا�ستقطاب املعر�س لآلف الزوار الذين بثوا الروح واحلياة يف ال�سركات امل�ساركة من خالل 

كم املبيعات التي حققته معظم ال�سركات امل�ساركة باملعر�س.

لقد كان �سوؤايل التقليدي واملبا�سر لل�سركات امل�ساركة وبدون جمامالت, هل حققت تارجت امل�ساركة؟ فكانت الإجابات وهلل احلمد 
م�سجعة, منها من قال �سعف التارجت ومنها التارجت ومنها ما هو اأقل من التارجت بدرجات متفاوتة, ولكن بال�سكل العام فاجلميع 
كان �سعيدا بالنتائج التي حققها, والكل عرف مواطن القوة وال�سعف لديه والكل يجب ان يعمل على جتهيز متطلبات املرحلة 

القادمة وتقدمي اجلديد للجمهور.

مما ل�سك فيه اأن الأزمة قد خلقت واقعا جديدا لدى العمالء امل�سرتين علينا جميعا اإدراكه والتعامل معه ب�سكل جدي, فاليوم 
انتهى العهد الذين كانت فيه املبيعات باملاليني وانتهت فيه اندفاعات العمالء لل�سراء بدون تفكري, فاليوم ميكننا القول اأن الأمور 
تعود لطبيعتها والتداول قد اأ�سبح حم�سورا يف فئات لها حاجة حقيقية للعقار وفئات م�ستثمرين مازالت لديها الروؤية الثاقبة 
لال�ستثمار, وهذا ما ك�سفت عنه معار�سنا خالل العام 2010, وعليه فاأننا ناأمل فعال اأن تقوم ال�سركات العقارية بالتعامل مع هذا 

الو�سع اجلديد وتقدم امل�ساريع املجدية للعمالء لتكون م�ساركتها امل�ستقبلية ذات عائد ومردود جيد لها.

باأر�س املعار�س وخالل الفرتة 11-16 ابريل 2011  العام 2011 �سي�سهد تنظيم معر�س العقار وال�ستثمار يف القاعة رقم 8 
ومعر�س الكويت الدويل للعقار يف القاعة رقم 8 وخالل الفرتة 3-8 اأكتوبر 2011. وناأمل اأن يكون العام القادم اأكرث جناحا لكم 

ولنا, وناأمل مب�ساركتكم معنا يف هذه املعار�س.

مع متنياتي للجميع باملزيد من التقدم والتوفيق والنجاح, واهلل ويل التوفيق ...

وليد القدومي
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FLOOR PLAN
Kuwait International Property Show

Kuwait International Fair Center
3 - 8 Oct. 2011

• راعي بالتيني: جناح رقم A  مب�ساحة 108 م2 بقيمة 22,500 د.ك.

• راعي ف�سي: جـنـاح رقـم C  بـمـ�ساحـة 72 م2  بقيمـة 12,500 د.ك.
• راعــي ذهــبــي: جـــنـــاح رقــم B  بـــمــــ�ســــاحــة 108 م2 بــقـــيــمـــة 17,500 د.ك.
• م�سارك: 100 د.ك. للمرت املربع للديكور اخلا�س, 110د.ك. مع اجلناح وجتهيزاته.

Hall 8



متـهيد
حيث اأن الطرف الول �سركة متخ�س�سة ومرخ�سة يف دولة الكويت لتنظيم املعار�س واملوؤمترات, وحيث اأن الطرف الول ب�سدد تنظيم واإدارة معر�س الكويت الدويل 
للعقار خالل الفرتة 03-08 اكتوبر 2011 يف القاعة رقم 8 باأر�س املعار�س الدولية مبنطقة م�سرف, وحيث اأن الطرف الثاين �سركة مرخ�سة تعر�س منتجات عقارية 
اأو مالية اأو ا�ستثمارية اأو تقدم خدمات ا�ست�سارية متعلقة بالقطاع العقاري, فقد وجه الطرف الأول للطرف الثاين الدعوة للم�ساركة باملعر�س, وقد وافق الطرف 

الثاين على امل�ساركة, وعليه فقد اتفق الطرفان وهم بكامل الأهلية القانونية للتعاقد على ما يلي:

البند الول:
يعترب التمهيد اأعاله جزءا من هذا العقد.

البند الثاين:
اتفق الطرفان على اأن تكون م�ساحة عر�س الطرف الثاين باملعر�س بواقع  (            )  مرت مربع, وتقع يف املربع رقم  (          ).

البند الثالث:
اتفق الطرفان على اأن القيمة اليجارية للم�ساحة املتفق عليها تبلغ  (                      ) د.ك. (فقط                                                                     ).

واتفق الطرفان على اأن يقوم الطرف الثاين بدفع القيمة للطرف الول على النحو التايل:
%50 من قيمة العقد عند توقيع العقد.

%50 يف مدة ل تتعدى 15 �سبتمرب 2011.
البند الرابع:

اتفق الطرفان على انه يف حال ان�سحاب الطرف الثاين من املعر�س يف اأي وقت ي�سقط حقه باملطالبة بالدفعة املقدمة وت�سبح من حق الطرف الأول كتعوي�س عن 
الأ�سرار التي قد تلحق بالطرف الأول نتيجة ان�سحاب الطرف الثاين. وهذا يف حال ان�سحاب الطرف الثاين من املعر�س قبل 1 �سبتمرب 2011, اأما يف حال ان�سحاب 
الطرف الثاين يف اي وقت بعد 1 �سبتمرب 2011 فانه ملزم بدفع كامل مبلغ العقد, وعلى الطرف الثاين ا�سعار الطرف الول بذلك كتابة وباعتماد الطرف الول 

لال�سعار حمددا فيه وقت وتاريخ ا�ستالمه.
البند اخلام�س:

يلتزم الطرف الثاين بكافة التعليمات العامة للمعر�س وبتعليمات تركيب وفك الجنحة, واملو�سحة على ظهر العقد.
البند ال�ضاد�س:

يلتزم الطرف الثاين بتقدمي كافة امل�ستندات الالزمة والثبوتية والتي تطلبها وزارة التجارة وال�سناعة يف دولة الكويت وذلك لرتخي�س م�ساركة الطرف الثاين باملعر�س, 
ويف حال عدم تقيد الطرف الثاين بذلك فانه يتحمل امل�سئولية الكاملة اأمام الوزارة, ويتحمل امل�سئولية الكاملة يف حال م�ساركته وقيام الوزارة باتخاذ اجراءات ايقافه 

عن العر�س, ول يحق للطرف الثاين العودة للطرف الول باية مطالبات او تعوي�سات. وامل�ستندات املطلوبة من الوزارة مو�سحة على ظهر هذا العقد.
البند ال�ضابع:

يلتزم الطرف الأول بتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة واملتفق عليها مع ال�سركات العار�سة يف هذا املعر�س.ويلتزم الطرف الأول كذلك بكافة الربامج الإعالمية الوارد 
ذكرها بربنامج احلملة الإعالمية, ويعترب الربنامج جزًء من هذا العقد.

البند الثامن:
حرر هذا العقد من ن�سختني بيد كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها عند اللزوم.

البند التا�ضع:
 يف حالة اأية خالفات قد تن�ساأ نتيجة بنود هذا العقد, تعترب املحاكم الكويتية املتخ�س�سة بحل النزاع القائم

اأنه فـي يوم           املوافق              201, قد مت التفاق بني كل من:

ال�ضادة جمموعة توب اك�ضبو لتنظيم املعار�س واملوؤمترات
وعـنــوانـهــا: �س.ب. 6258 الـ�ضـاملـيــة 22075 الــكـويـــت
ويـمثلها يف هذا العـقد: وليد القدومي - الـعـ�ضو املنـتدب

                                                                     وي�ضار اليه فيما بعد بالطرف الول

ال�ضادة 
وعنوانها: �س.ب. 

وميثلها يف هذا العقد: 

                                                                       وي�ضار اليه فيما بعد بالطرف الثاين

الطرف الثاينالطرف الول

عقد م�ضاركة فـي
معر�س العقار وال�ضتثمار
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امل�ضتندات املطلوبة لوزارة التجارة وال�ضناعة
ال�ضركات التي تعر�س م�ضاريع داخل دولة الكويت:

• رخ�سة ال�سركة.
• ترخي�س البلدية للعقار املراد عر�سه.

• املخططات الهند�سية للعقار معتمدة من اجلهات الر�سمية كالبلدية 
وال�سغال.

• توقيع القرار والتعهد.

ال�ضركات التي تعر�س م�ضاريع خارج دولة الكويت:
• رخ�سة ال�سركة.

• كتاب التفوي�س او الوكالة م�سدقا من ال�سفارة الكويتية يف بلد العقار
• م�ستندات ملكية العقار وخمططاته.

• احل�سول على ترخي�س اعالن من وزارة التجارة وال�سناعة يف الكويت.
• توقيع القرار والتعهد

ال�ضركات العربية والجنبية:
• ترخي�س ال�سركة

باملعر�س  عر�سها  املزمع  بامل�ساريع  التجارة  لوزارة  موجهه  كتاب   •
وم�سدقا من ال�سفارة الكويتية يف بلد العقار.

• م�ستندات ملكية العقار وخمططاته.
• توقيع القرار والتعهد.

املنظم  تزويد  يتم  اأن  يجب  وامل�ستندات  والوثائق  املخططات  كافة 
بها قبل �سهر من موعد املعر�س, وعلى اأن تكون ن�سخة منها بحوزة 

ال�سركة العار�سة خالل فرتة انعقاد املعر�س.

احلملة الإعالمية والإعالنية
اأعالنات ال�ضحف

املحلية  ال�سحف  يف  الإعالنات  من  جمموعة  ن�سر  �ستيم 
اليومية والقت�سادية ال�سبوعية, و�ستبداأ احلملة قبل مدة من 

افتتاح املعر�س وخالل اأيامه.

دليل املعر�س
عن  واعالنات  معلومات  يت�سمن  دليل  املعر�س  عن  �سي�سدر 
�سفحات   2 عدد  �سركة  كل  و�ستمنح  امل�ساركة,  ال�سركات 
الآف  خم�سة  منه  و�سيوزع  معلومات,  �سفحة  منها  اعالنية 

ن�سخة جماناً على زوار املعر�س.

الخبار ال�ضحفية
�سيتم تنظيم حملة اإخبارية عن امل�ساركني يف املعر�س ون�سرها 
يف ال�سفحات القت�سادية يف ال�سحف املحلية و�سيكون لكل 
وخدماتها  اأن�سطتها  عن  الت�سريح  فر�سة  م�ساركة  �سركة 

وامل�ساريع التي تقدمها خالل فرتة املعر�س.

التغطية التلفزيونية
�سيتم تغطية املعر�س وافتتاحه من قبل جمموعة من القنوات 

العاملة بدولة الكويت.

ال�شروط العامة للم�شاركة
اأجنحة املعر�س

افتتاح  تاريخ  من  ايام    3 قبل  املعر�س  اأجنحة  تركيب  يبداأ 
املعر�س و�سيتم فكها بعد يوم من تاريخ انتهاء املعر�س, وعلى كل 
عار�س ان يقوم بتنفيذ الديكور والزينة اخلا�سة بجناح عر�سه.

مكان الأجنحة 
�سيكون ا�ستخدام اجلناح املخ�س�س لعر�س م�ساريع اأو برامج 
لأية  ا�ستخدامه  مينع  لذلك  م�سبقاً,  عليها  املوافق  العار�س 
اأغرا�س اأخرى, وعدم جتاوز امل�ساحة املخ�س�سة للعر�س, كما 
مينع اإعادة تاأجريه اأو اعارته لطرف ثالث دون الرجوع لل�سركة 

املنظمة واحل�سول على املوافقة اخلطية بذلك.

اأخطار احلريق
املوؤدية  املمرات  تغطية  اأو  اإقامة  عدم  العار�سني  على  يجب 
تعر�س  وكل خمالفة  الأوقات,  احلريق يف جميع  الى خمارج 

�ساحبها للم�سوؤلية يف حالة وقوع حادث (ل �سمح اهلل).

خمالفة التعليمات وال�شروط
اإن ال�سركة املنظمة للمعر�س حتتفظ لنف�سها بحق ا�ستبعاد او 
عدم تخ�شي�ض جناح لأي عار�ض يخالف ال�شروط والقواعد 

املذكورة اأعاله او �شروط التعاقد.

اخلدمات املقدمة من ال�ضركة املنظمة
مركز رجال الأعمال:

�سيتم توفري قاعة مركز رجال الأعمال ل�ستخدامه من قبل 
وات�سالت  كمبيوتر  اأجهزة  توفري  و�سيتم  العار�سة  ال�سركات 

فاك�س وخدمة الإنرتنت.

خدمة املوا�ضالت:
املطار  والى  من  واملوا�سالت  الإ�ستقبال  خدمة  توفري  �سيتم 

للم�ساركني من خارج دولة الكويت.

ا�ضت�ضدار فيزا دخول:
ا�ست�سدار فيزا زيارة دخول الكويت ملدة �سهر للعار�سني من 
يرجى  الفيزا  على  باحل�سول  الرغبة  حال  الكويت يف  خارج 
افتتاح  موعد  من  �سهر  قبل  وار�ساله  املرفق  النموذج  تعبئة 

املعر�س.

خدمات �ضيافة العار�ضني:
�ستقوم ال�سركة املنظمة بتوفري خدمات امل�سروبات واملرطبات 

خالل اأوقات املعر�س.


