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الدويلة: »أمالك القابضة« تستهدف مشاريع  بـ 300 مليون دينار خالل الخمس سنوات المقبلة 
أكد عقب تعيينه رئيسًا لمجلس اإلدارة أنها تستعد إلدراج أسهمها في البورصة بنهاية الربع األول من 2010

أذرع المجموعة التابعة تنفذ حاليًا مشاريع بـ 30 مليون دينار وتدرس التوسع ودخول أسواق قطر وعمان قريبًا
المسيلم: احتطنا لمواجهة تداعيات األزمة المالية ومشاريعنا مع الجهات الحكومية وّفرت لنا عنصر األمان

»أمالك« وشركاتها في سطور
تأسست شركة امالك كابيتال القابضة خالل 2005 برأسمال 
5.10 ماليني دينار حيث تتنوع أنشطتها بتنوع شركاتها التابعة 
لتقدم خدمات متعددة ومبتكرة تفي باحتياجات السوق احمللي 
واسواق دول مجلس التعاون اخلليجي وغيرها من أقطار العالم 
املختلفة. وقد عمد مجلس ادارة »امالك« الى االستحواذ على 
3 شركات جتسد مجتمعة مسيرة الشركة األم وتطلعاتها نحو 
التقدم واالزدهار وهي »برقان للمقاوالت« اململوكة لها حاليا 
بنسبة 97% اذ تأسست هذه الشركة في 1962 وتهتم مبشاريع 
االنشاءات الضخمة والبنية التحتية اذ متتلك اسطوال عمالقا 
من املركبات واملعدات التي تكفل لها تنفيذ اكبر املشاريع. كما 
تتملك »امالك القابضة« 99% من ش��ركة »برقان للخرس��انة 
اجلاهزة« التي تعد الرافد الثاني للشركة األم والداعم ألنشطتها 
حيث متد الس��وق احمللي باخلرس��انة اجلاهزة ذات اجلودة 
العالية التي تطابق املعايير الدولية.وأيضا تس��تحوذ »امالك 
القابضة« على 98% من رأسمال شركة »اميال العقارية« التي 
تعد الذراع املتخصص في قطاع االستثمارات العقارية حيث 
تسعى الش��ركة األم الى اطالق الشركة نحو اسواق جديدة 

بعضها يقع في محيط دول مجلس التعاون اخلليجي.

الكويت واإلنفاق العام
أكد الدويل��ة ان الكويت من الدول القليلة فيما يتعلق 
بقضايا االنفاق العام على مشاريع التنمية، مبينا ان معظم 
ه��ذا االنفاق يتم من خالل الجه��از الحكومي وليس عن 
طري��ق القطاع الخاص وهو عكس ما يحدث في مختلف 
دول العالم، وموضحا ان هناك نظرة تفاؤل للمرحلة المقبلة 
في ضوء وجود رغبة مشتركة تجمع بين الدولة ومجلس 
األمة على المضي قدما في تنفيذ الخطة التنموية الجديدة 
التي أعلن عنها الوزير الش��يخ أحمد الفهد وهو ما يعتبر 
خطوة أولى ضم��ن التوجه العام للتحول الى مركز مالي 

اقليمي حسب الرغبة االميرية بذلك.
وقال ان الشركة أقامت رؤيتها االستثمارية للمرحلة 
المقبلة لتكون قائمة على التوجه الجديد للحكومة س��عيا 

منها لالستحواذ على حصة منها.
وبين ان رؤيته للشركة خالل المرحلة المقبلة ستكون 
التركيز عل��ى تطوير ق�دراتها الداخلي��ة وتفعيل أنظمة 
الرقابة، موضحا ان مالك المجموعة والمساهمين لديهم 
الرغبة في تطوير قدرات الش��ركة وه��و ما دفعه لقبول 

هذه المهمة.

جانب من أحد املشاريع التي تنفذها املجموعة حاليا مبارك الدويلة وعلى ميينه ناصر املسيلم خالل املؤمتر الصحافي

حسب التقديرات املوضوعة له 
مسبقا مع نهاية العام احلالي، فيما 
أشار إلى أن الوزارة جتهز حاليا 
لطرح 5 مناذج في 5 محافظات 
أخرى ينتظر أن تطلق تباعا خالل 

املرحة املقبلة.
وذكر املسيلم ان هناك مشاريع 
اخرى حتت التنفيذ ايضا منها 
مركز ضاحية املنقف الذي تنفذه 
الشركة ذاتها والذي سيقام على 
مساحة اجمالية تصل الى 41 ألف 
متر مربع حيث سيبدأ العمل فيه 
اعتبارا من منتصف يناير اجلاري، 
فيما ميتد العمل في املشروع ملدة 
تصل الى 730 يوما موضحا ان 
قيمة العقد تصل الى 6.9 ماليني 
دينار حيث يشتمل املشروع على 
عدد من املرافق الهامة الى جانب 
سوق مركزي ومحالت للتجزئة 
بخ���الف املكات���ب احلكومية ما 
بني بريد وبلدية ومقار الدارات 
تابعة لوزارات الداخلية والتجارة 

والصناعة.
وأملح املس���يلم الى ان هناك 
مش���اريع اخرى منها مدرس���ة 
الدسمة بقيمة  الرشيد مبنطقة 
1.5 ملي���ون دينار ونادي الفتاة 
مبنطقة كيفان والذي تصل قيمته 
ال���ى 1.5 ملي���ون أيضا بخالف 
عدد من املش���اريع االخرى التي 
فازت بها الشركات التابعة منها 
مش���روع تابع لوزارة الصحة 
الى جانب مش���اريع تتبع هيئة 
الزراعة والثروة السمكية وعدد 

من شركات القطاع االهلي.
أما بخصوص شركة برقان 
للخرسانة اجلاهزة فهي شركة 
رائدة في سوق توريد اخلرسانة 
العام  اجلاه���زة حيث تدخ���ل 
احلالي وفي جعبتها مش���اريع 
تص���ل الى 3.6 ماليني دينار مع 
جهات حكومية على رأسها وزارة 
األشغال واملؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية بعد أن قامت الشركة 
بزيادة أسطولها وتطوير محطات 

اإلنتاج.

التعامل مع األزمة

وعن طبيعة تعامل مجموعة 
»امالك القابض���ة« مع تداعيات 
األزمة املالية العاملية وانعكاساتها 
على السوق احمللي قال املسيلم: 
»اتبع���ت املجموع���ة سياس���ة 
حتفظية في املشاريع التي تطرح 
أمامها، فيما تركز على املشاريع 
التي تطلقها اجلهات احلكومية 
باعتبارها أكثر أمانا، في الوقت 
الذي تترق���ب فيه الفرص التي 
ينتظر ان يكش���ف عنها قريبا 
الش���ركات األكثر  كونها ضمن 

جهوزية للدخول فيها«.

زكي عثمان
ادارة  أكد رئي���س مجل���س 
مجموعة امالك كابيتال القابضة 
مبارك الدويلة ان املجموعة تعتبر 
من الكيانات الكبرى املتخصصة 
في قطاعات املقاوالت ومواد البناء 
والعق���ار والتي ين���درج حتت 
التابعة  مظلتها عدد من االذرع 
منها »برقان للمقاوالت« و»برقان 
للخرسانة اجلاهزة« اضافة الى 

»اميال العقارية« وغيرها.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته املجموعة 
امس مبناسبة انضمام الدويلة 
الى املجموعة ليش���غل منصب 
رئي���س مجلس ادارته���ا خلفا 
لناصر املس���يلم الذي سيتولى 
منصب نائب الرئيس والعضو 
املنت���دب بع���د ان ق���اد األخير 
املجموعة وشركاتها التابعة في 
فترة عصيبة شهدتها االسواق 
خصوصا خالل العام املاضي الذي 

شهد األزمة املالية العاملية.
أن  ال���ى  الدويل���ة  ولف���ت 
»املجموعة« تستحوذ على حصة 
جيدة ومشجعة من سوق املشاريع 
العام���ة مما ميكنه���ا من تثبيت 
مكانتها خالل املرحلة املقبلة في 
ظل التوجه الط���الق حزمة من 
العمرانية واالسكانية  املشاريع 
واخلدمية الكبرى خالل السنوات 
القادمة.وكشف الدويلة في سياق 
تصريحاته عن استهداف »امالك 
القابضة« الدراج أسهمها في سوق 
الكويت لألوراق املالية »الرسمي« 
خالل الفترة القليلة املقبلة متوقعا 
التقدم رسميا الى اجلهات املعنية 
في البورصة بأوراق االدراج عقب 

نهاية الربع االول. 
واش���ار الى ان اإلدارة املالية 
والفني���ة قام���ت بتجهيز ملف 
متكامل يحتوي على مستندات 
تغطي جميع ش���روط اإلدراج 
للعرض على اجلهات املسؤولة 
بس���وق الكويت لألوراق املالية 

سعيا لتحقيق غرض اإلدراج.

مشاريع تحت التنفيذ

التي  وعلى صعيد املشاريع 
تنفذها املجموعة عبر شركاتها 
التابعة أف���اد الدويلة بأن حجم 
تلك املشاريع يصل الى نحو 30 
مليون دينار حيث جنحت الشركة 
في ابرام اتفاقيات رسمية مع عدد 
من اجلهات احلكومية إلطالق هذه 
املشروعات منها على سبيل املثال 
وزارة »االشغال العامة« ووزارة 
الصحة اضافة الى الهيئة العامة 

للشباب والرياضة وغيرها.
وب����ني الدويل����ة ان املجموعة 
تتابع الفرص التي تطرح من خالل 

احلكومة حس����ب االستراتيجية 
املعلن عنها اخيرا حيث تركز على 
تفعيل خطة اس����تراتيجية متتد 
خلمس سنوات اعتبارا من العام 
احلالي، مشيرا الى ان الشركة األم 
واالذرع التابعة تستهدف احلصول 
على حصة من مش����اريع تنموية 
تصل قيمته����ا لنحو 300 مليون 
دينار على مدار السنوات املقبلة، 
السيما ان احلكومة أعلنت سابقا 
عن نيتها طرح مش����اريع بقيمة 
30 مليار دينار على مدار األعوام 

املقبلة.
وبني ان »ام����الك« تهتم كثيرا 
الفعلية  الطاقة  بتحديث وزيادة 
التابعة مبا  لش����ركاتها والياتها 
يتوافق مع هذه املشاريع املستهدفة 
املشاركة فيها الفتا الى ان اصول 
»امالك« تع����ادل حاليا نحو %30 
من رأس املال وسط توقعات بان 
تتضاعف على مدار اخلمسة اعوام 
التي متثل عمر اخلطة االستراتيجية 

التي تتبعها حاليا.
واشار الدويلة الى ان املجموعة 
 B.O.T �ال تهتم كثيرا مبشاريع 
حيث جتري مباحثات ودراسات 
فنية على أعلى مستوى بالتعاون 
مع مكاتب استشارية وشركات 
عاملية بهدف التوصل الى صيغة 
توافقية تخدم أهدافها للمساهمة 

في تلك املشاريع.
وذك���ر ان املجموع���ة تعمل 
حاليا على تأهيل جهات عاملية 
متخصصة للدخ���ول معها في 

وعلى الصعيد نفسه كشف 
املس���يلم النقاب ع���ن حصول 
الشركة على موافقة من قبل شركة 
نفط الكويت لتقدمي أعمال مقاول 
من الباطن ملشاريع قادمة حيث 
جتهز حاليا ورشة متخصصة 
تشتمل على كامل املعدات املطلوبة 
لتنفيذ بنود رئيس���ية في عدد 
من العقود النفطية، وذلك خالل 

العام احلالي.
وأكد املسيلم ان هذه اخلطوة 
تعد غاية في األهمية حيث ترسخ 
مفهوم متانة الكيانات التابعة ل� 
القابضة« وقدرتها على  »امالك 
العمل حت���ت اي ظروف، مبينا 
العديد من املش���اريع  ان هناك 
الكبرى التي فازت بها املجموعة 
وتعمل على تنفيذها في الوقت 
احلالي، منها على سبيل املثال ال 
احلصر مشروع منطقة العاصمة 
التعليمية وذلك عقب طرحه من 
خالل وزارة االشغال والذي تنفذه 
شركة برقان للمقاوالت التابعة 
الرئيس���ية  وهي ضمن األذرع 
للش���ركة األم الفتا الى ان قيمة 
املش���روع تصل الى 6.8 ماليني 
دينار ويقام على مساحة إجمالية 

تصل إلى 27.050 مترا مربعا.
وأوضح املسيلم أن املشروع 
يتمثل في مبنى يحتوي على عدد 
2 سرداب يجسد ملجأ للغارات 
إضافة إلى دور أرضي وميزانني 
عدد 2 وبرج مكون من 14 طابقا 
متكررا وبني أن املشروع سينتهي 

من قبل اجلميع سواء املسؤولني من 
قبل البلدين أو اجلمهور الكبير الذي 
يحرص على التوافد على املعرض. 
وقال احلداد ان املعارض العقارية 
ب����ات عليها دور كبي����ر ومهم في 
تنشيط القطاع العقاري فهي أداء 
تس����ويقية فعالة ففي دول أخرى 
يعتبر قطاع املعارض من القطاعات 
املهمة في دعم اقتصادها والكويت 
في السنوات األخيرة بدأت تشهد 
متيزا واضحا في قطاع املعارض، 
حيث بدأت تستحوذ على ما يقارب 
من نس����بة ال� 40% على مستوى 
املعارض التي تقام على مستوى 
منطق����ة اخللي����ج مما ي����دل على 
استهداف السوق الكويتي من جهة 
ومتتعه بالنشاط االقتصادي من 
جهة أخرى، فضال عن متتعه بقوة 

شرائية هائلة.

فعليا كسوق نشط استثماريا على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، 
مبينا ان االس����تثمارات الكويتية 
هي األعلى نتيجة للعالقة الطيبة 
بني البلدين التي بنيت على أسس 
متين����ة وقوية، مبينا ان س����وق 
العقار مبصر يراه جميع اخلبراء 
واملتابعني أنه لم يتأثر كثيرا بعوامل 
األزمة املالية العاملية التي ضربت 
االقتص����اد العاملي، وه����ذا نتيجة 
الرتفاع الطلب أساسا على الوحدات 
السكنية ونتيجة أيضا لزيادة عدد 
السكان الذي كان العامل األبرز في 
احلفاظ على قيم����ة العقارات في 
العقاري بعكس األسواق  القطاع 
املجاورة التي تكبدت خسائر كبيرة 
ف����ي قيمة العقار نفس����ه، وفضال 
عن أن احلكومة املصرية تش����جع 
بشكل حقيقي االستثمار في شتى 

الواحد. وأك����د احلداد ان املعرض 
سيحمل كل ما هو متميز وجديد 
في العقار هذا العام، ألنه سيطرح 
بفكر جديد ومغاير وسيجمع البائع 
واملشتري حتت سقف واحد وجها 
العروض  لوجه، حيث س����تكون 
املقدمة خالل املعرض فعليا مختلفة، 
ول����ن يكون لها مثيل في أي مكان 
آخر وستناسب جميع امليزانيات 
ومستوى الدخول مع ضمان خدمات 
ما بعد البيع، حيث س����يكون هذا 
املعرض بوابة الكويتيني واملصريني 
الس����وق  إلى  املقيم����ني بالكويت 
العقاري املص����ري ملبيا لهم كل 
االحتياجات الفعلية، حيث تتمتع 
معارض العقار املصرية التي تقام 
على ارض الكويت مبعايير اجلودة 
واألم����ان وتخضع لنظ����م رقابية 
صارمة، حيث انها تالقى االهتمام 

الراية  أعلنت شركة مجموعة 
عن توقيعها اتفاقية مشتركة مع 
شركة »افريست املصرية« لتنظيم 
معرض العقار املصري بالكويت، 
وذلك خالل ش����هر م����ارس املقبل 
مبش����اركة العديد من الش����ركات 
العقارية املصرية والكويتية على 
حد سواء. صرح بذلك رئيس مجلس 
ادارة شركة مجموعة الراية عدنان 
احلداد واوضح أن معرض العقار 
املصري يأتي ضمن اجلهود املبذولة 
للش����ركة في ترس����يخ العالقات 
االقتصادية املتميزة بني البلدين، 
وهذا يدل على مدى تشابك املصالح 
املصري����ة � الكويتية التي متيزت 
عبر الس����نوات املاضي����ة باملتانة 
والعم����ق، حيت يتمتع الس����وق 
املصري بالس����هولة واملرونة في 
التعامالت، مما يجعله سوقا متميزا 

القطاعات األخرى ومن بينها القطاع 
العقاري الذي تعم����ل على دعمه 
لضمان االستقرار االجتماعي لألسرة 
املصرية وتعمل على التسهيل على 
املس����تثمر من خالل فكرة الشباك 

االسواق مستقبال.
واشار املسيلم الى ان الشركات 
التابعة سواء »برقان للمقاوالت« 
أو »برقان للخرسانة اجلاهزة« أو 
»اميال العقارية« أصبحت جاهزة 
للمساهمة في اي مشاريع تقع في 
صميم عملها سواء في السوق 
الكويتي أو االس���واق االقليمية 
االخرى ملا لها من باع طويل في 

هذه االنشطة.

الرئيس والعض���و املنتدب في 
القابضة ناصر  مجموعة امالك 
املس���يلم ونيابة عن كبار املالك 
التنفيذية في »امالك«  واالدارة 
بتولي الدويلة منصب الرئيس 
ليكم���ل مس���يرة املجموعة من 
النجاحات املتوالية على صعيد 
قطاعات املقاوالت والعقار اضافة 

الى األنشطة اخلدمية االخرى.
وقال ان هناك توجها للتوسع 

من خالل اسواق ناشئة منها أقطار 
خليجية مثل الس���وق القطري 
اضاف���ة الى الس���وق العماني، 
مؤك���دا ان »مجموع���ة ام���الك 
القابضة« تعكف حاليا على اجراء 
مباحثات فعلية مع أكثر من جهة 
خليجية تعمل في هذه االسواق 
في قطاع املق���اوالت بهدف عقد 
حتالفات مشتركة تكون قادرة 
على املنافسة والعطاء في هذه 

مناقصات ومشاريع بصدد الطرح 
من قبل اجله���ات املعنية، منها 
على سبيل املثال مشروع جسر 
جابر واملدن اجلامعية اجلديدة 
إضافة الى الفرص األخرى التي 
تطرحها الدولة من وقت الى اخر 

وفقا للخطط املتبعة.

أسواق ناشئة

ومن ناحية اخرى رحب نائب 

المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى الخليجي  
لتطوير المشروعات يلتئم غدًا

تعقد اللجن����ة العليا املنظمة للمنتدى اخلليجي 
لتطوير املشروعات مؤمترا صحافيا غدا يتحدث فيه 
كل من رئيس املنتدى نزار املضف وم.عبد اللطيف 
الدخيل رئيس اللجن����ة العلمية، وذلك لإلعالن عن 
انطالق احلملة اإلعالمية عن املؤمتر السنوي الثالث 
للمنتدى، الذي سيعقد حتت رعاية الشيخ أحمد الفهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشون 
اإلسكان حتت شعار »الرؤية املستقبلية للمشاريع 
احلكومية في حتقيق التنمية املستدامة« واملقرر عقده 
في فندق جي دبليو ماريوت الكويت بالفترة من 16 
ال����ى 17 فبراير 2010. وقال رئيس املنتدى مدير عام 
شركة ينوف للتدريب واالستشارات نزار املضف: »ان 
انطالق فكرة املنتدى اخلليجي لتطوير املشروعات 
جاءت بهدف تأسيس اجلسم املهني للقيادات اإلدارية 
والفنية في دول مجلس التعاون اخلليجي، كون لهذه 
الدول بيئة مشتركة من احتياجات وقضايا اقتصادية 
واجتماعية، موضحا انه كان لزاما على العاملني في 
قطاع املشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق 
التنمية احلضرية والتنمية املستدامة لتكون نقطة 

انطالقة جديدة لبناء شراكات حقيقية خليجية تعمل 
على عملية حتديث وتطوير املشروعات للوصول إلى 
التميز في حتقيق اجلودة الشاملة فيها. وبني املضف 
انه انطالقا نحو مواكبة األحداث احلالية في ظروف 
األزمة االقتصادية العاملية، فقد ارتأينا في هذا املؤمتر 
ط����رح دور القطاع احلكومي في دفع عجلة التنمية 
االقتصادي����ة لدعم القطاع اخل����اص من خالل طرح 
املشروعات التنموية والتي تشتمل على )التطوير 
العمراني، البنية التحتية، التكنولوجيا، التصنيع 
وغيرها( واألسباب التي تعوق تنفيذ هذه املشروعات 
وأوجه العالج لها واالرتباط الكبير بالعائدات املتوقعة 
منها: االقتصادية، االجتماعية، البيئية أو ما اصطلح 
عليه علميا ب� )3e's( حيث متثل مقاييس ومعايير 
التطوير املس����تدام والذي يعمل على استمرار أداء 
دور القطاع اخلاص في خلق الفرص االس����تثمارية 
والذي بدوره ينعكس ايجابيا على االقتصاد احمللي 
ومجتمعنا، مشيرا إلى انه بناء على ذلك فقد عقدنا 
العزم على إقامة املؤمتر الثالث للمنتدى في دورته 
احلالية 2010 حتت شعار »الرؤية املستقبلية للمشاريع 

احلكومية في حتقيق التنمية املستدامة«.

ب���دأ بنك اخلليج عامه اجلدي���د بدعمه لكلية 
العلوم إلدارية بجامعة الكويت من خالل رعايته 
للي���وم املفتوح الذي نظمت���ه رابطة طلبة كلية 
العل���وم اإلدارية يوم األحد املوافق 3 يناير 2010 

في ساحة العلم.
وق���د تخلل اليوم املفتوح ال���ذي أقيم العديد 
من األنش���طة واملعارض التي تضمنت معرض 
التصوير الفوتوغرافي، البيت املسكون باإلضافة 
إلى مشاركة عدد من املطاعم التي فتحت أبوابها 
للزوار. كما كان لسوق احلرف اليدوية والفنون 
نصيب من أنش���طة اليوم املفتوح الذي حضره 
أكثر من 60 مشاركا، مما أضفى املزيد من أجواء 

البهجة علي هذا النشاط.
وجتدر اإلشارة إلى ان أكثر من 3000 شخص 
قد ش���اركوا في أنشطة هذا اليوم إلى جانب بنك 
اخلليج الذي حرص من خالل هذه املناسبة على 
عرض برنامج حساب Red الذي صممه خصيصا 
لط���الب اجلامعات الذين تتراوح أعمارهم بني 18 
و24 عاما، هذا ويتميز حساب Red باملرونة حيث ال 

يتطلب إيداع أي مبلغ من املال لفتح احلساب كما 
مينح هذا احلساب العديد من املزايا املبتكرة للعميل 
ومنها اإلعفاء من رس���وم احلد األدنى للرصيد، 
واستخدام اخلدمة املصرفية عبر االنترنت مجانا 
واحلصول على هدايا ترحيبية مجانية، باإلضافة 
إلى خصومات حصرية في مجموعة مختارة من 
املتاجر واملطاعم، كل هذا دون احلاجة إلى توقيع 

ولي األمر.
تأتي مشاركة بنك اخلليج ضمن التزام البنك 
بدعم التعليم وحث الطلبة على النجاح وإدراك 
طموحاتهم كما يواصل بنك اخلليج دعم مختلف 
قطاعات املجتمع، مؤكدا بذلك على مكانته كمؤسسة 
مالية رائدة متفانية في مجال املسؤولية االجتماعية 

لكويت أفضل وأكثر ازدهارا.
للحصول على مزيد من املعلومات حول حساب 
Red، يرجى من العمالء الكرام زيارة أحد فروع بنك 
اخلليج البالغ عددها 50 فرعا واملنتشرة في مختلف 
أنح���اء الكويت أو زيارة موقع البنك اإللكتروني 
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جانب من املشاركني في اليوم املفتوح
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