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 موظفو »بوبيان« يحصدون شهادات
معتمدة دوليًا من معهد الدراسات المصرفية

»أعيان« توّقع عقد تسويق وحدات سكنية 
ومحالت تجارية مع »مرابحات« في السعودية

 »أبراج كابيتال« ضمن قائمة أكبر
50 شركة للملكية الخاصة في العالم

حازت مجموعة »أبراج كابيتال« على تصنيف 
عاملي رفيع كواحدة من أكبر 50 مجموعة للملكية 
اخلاصة في العالم من قبل مجلة »برايفت إيكويتي 
إنترناشيونال« اللندنية الرائدة في قطاع امللكية 

اخلاصة.
وتعتبر »أبراج كابيتال«، التي استطاعت جمع 
6.46 مليارات دوالر خالل األعوام اخلمسة املاضية، 
الشركة الوحيدة من خارج أميركا الشمالية وأوروبا 
الت���ي يتم إدراجه���ا في قائمة أكب���ر 50 مجموعة 
للملكي���ة اخلاصة ف���ي العالم، كما انها الش���ركة 
الوحيدة من األس���واق الناشئة التي حتصل على 

هذا التصنيف.
ويش���ار إلى أن »أبراج كابيتال« تتخذ من دبي 
مقرا لها ومتتلك 7 مكاتب تغطي منطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في مدن مثل 

اسطنبول، وكراتشي، والرياض، والقاهرة.
وفي س���ياق تعليقه على اإلجناز اجلديد، قال 
الرئيس التنفيذي الستثمارات امللكية اخلاصة في 
»أبراج كابيتال« مصطف���ى عبدالودود، : »يعكس 
إدراجن���ا ضمن قائمة أكب���ر 50 مجموعة للملكية 
اخلاصة ف���ي العالم االهتمام املتنامي باألس���واق 
الناشئة، وباألخص منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب آسيا، كما يعطي داللة واضحة على 
القدرات الكامنة لهذه األس���واق التي توفر فرصا 

متميزة لتحقيق مزيد من النمو«.
وأضاف: »ستغدو هذه املنطقة واحدة من أفضل 
املناطق من حيث النمو في العالم بفضل اإلصالحات 
االقتصادية التي تشهدها، وتركيبتها السكانية الفتية 
املتزايدة بوتيرة ثابتة والتي تتكون في معظمها من 

الشباب، إضافة إلى وفرة رؤوس األموال فيها«.

في اطار حرص بنك بوبيان 
على دعم كوادره البشرية وزيادة 
خبراتها مبا ينعكس على ادائها 
ومصلحة العمالء واملساهمني انهى 
مؤخرا خمسة من موظفي البنك 
بنجاح برنامج »شهادة مدير فرع 
مصرفي معتم����د CBBM« والتي 
نظمها معهد الدراسات املصرفية 
خالل الفترة م����ن أكتوبر 2009 
ابري����ل املاضي. وحصل  وحتى 
املوظفون اخلمسة وهم عبداهلل 
احمد امني ومحمد يعقوب اجلهيل 
ونرجس عبداملنعم الراشد وناصر 
عبداحلميد كوت وصالح عبدالهادي 

العجمي على شهادة مدير فرع مصرفي معتمد.
وقد اشتملت الدورة على مجموعة من املوضوعات 
املهمة في العمل املصرفي من بينها األعمال املصرفية 
اخلاصة وكفاءات التسويق والبيع والكفاءات اإلدارية 
والقيادي����ة الى جانب موضوعات اخرى ذات عالقة 
بالعمل املصرفي. يذكر أن شهادة »مدير فرع معتمد  
CBBM« تعتبر شهادة مهنية ذات اعتراف دولي وهي 
تخص املهني����ني العاملني في اخلدمات املالية الذين 
تترك����ز مهاراتهم وخبراتهم األساس����ية على إدارة 
الفروع املصرفية حيث ان الهدف من احلصول على 
هذه الش����هادة هو صياغة معايير معتمدة لقياس 
املعرفة واالقت����دار املهني في مج����ال إدارة الفروع 
املصرفية واالعتراف املهني الدولي مبن يس����تطيع 
الوف����اء بهذه املعايير وتزوي����د املصارف وعمالئها 
بوسيلة فاعلة لتشخيص املهنيني الذين يتمتعون 
بالكفاءات وامله����ارات املطلوبة. كما أنهى أربعة من 

املوظفني في وقت سابق وهم سليل 
عل����ي عبدالرحمن بهمن وجنالء 
عمر عبداهلل الياقوت ومثنى حامد 
عبداهلل البدر وأمينة سلمان محمد 
حسني برنامج »شهادة مدير ائتمان 
معتمد CCM« وهو برنامج يتكون 
من عدة وحدات تدريبية تشكل 
في مجملها منظوم����ة تدريبية 
امله����ارات والكفاءات  لتطوي����ر 
اخلاص����ة بالعاملني ف����ي قطاع 
االئتمان املصرفي، كما يش����تمل 
البرنامج على تدريب عملي كجزء 
مكمل للتدريب النظري والتدريب 
الذاتي االلكتروني. وفي هذا اإلطار 
صّرح مدير عام مجموعة املوارد البش����رية في بنك 
بوبيان عادل احلماد: »ان املوارد البش����رية تعتبر 
احملرك الرئيسي ألي مؤسسة وقوتها احلقيقية في 
مواجهة التحديات التي تزداد يوما بعد يوم والتي من 
ابرزها ارتفاع حدة املنافسة«. وأضاف ان بنك بوبيان 
باعتباره أحد البنوك احمللية التي تعمل وفق أحكام 
الش����ريعة اإلسالمية ال يدخر جهدا في دعم موارده 
البشرية والعمل دائما على اكسابها اخلبرات الالزمة 
سواء من خالل الدورات الداخلية التي ينظمها البنك 
او اخلارجية التي تنظمها اطراف ذات عالقة بالعمل 

املصرفي سواء داخل او خارج الكويت.
واختتم احلماد تصريحه بالتأكيد على حرص بنك 
بوبيان على تطبيق جميع أنواع التقنيات احلديثة 
التي من ش����أنها خلق بيئة العمل املناسبة جلميع 
املوظفني، األمر الذي ينعكس في النهاية على اخلدمات 

التي يقدمها البنك لعمالئه في كل مكان.

أبرمت شركة أعيان لإلجارة 
ولالستثمار مؤخرا عقد تسويق 
مش����روعني في مصر مع شركة 
العقاري،  مرابحات للتس����ويق 
ومبوج����ب هذا العق����د حصلت 
مرابحات على الوكالة احلصرية 
الوحدات السكنية من  لتسويق 
شقق متليك وڤلل ومحالت جتارية 
حصرية ف����ي اململك����ة العربية 
السعودية، وأشار السلطان إلى أن 
اختيار أعيان لشركة مرابحات يأتي 
نتيجة لسمعتها ونشاطها القوي 
في مجال التسويق العقاري وملا 

لها من خبرة في هذا املجال.
وبني نائب رئيس أول التسويق وتوظيف األموال 
في شركة أعيان سلطان السلطان، أن الشركة سبق 
أن وقعت عقود تسويق مع شركة رواج للتسويق 
العقاري لتسويق املش����روعني في الكويت، إضافة 
إلى تعيني شركة مروج للتسويق العقاري لتسويق 

املشروعني في جمهورية مصر. 
وأوضح السلطان أن املشروعني اجلاري تسويقهما 
هما مش����روعان س����كنيان يقع أحدهما في التجمع 
اخلامس ويسمى مارفل س����يتي واآلخر في مدينة 
الش����يخ زايد ويسمى غرين ويفز، وهما مشروعان 
متميزان ولكل منهما طابع خاص به ويوفران مجاال 
لالختيار الواسع بني مس����تويات سعرية متفاوتة 
واختيارات عديدة في املساحات، حيث تبدأ أسعار 
الش����قق من نحو 20 ألف دين����ار كويتي بينما تبدأ 
أس����عار الڤلل من 65 ألف دينار، ويتم تسديد قيمة 
الوحدات الس����كنية بنظام دفعات ش����هرية أو ربع 
س����نوية على مدد تتراوح بني عامني وأربعة أعوام 

مما يجنب العمالء تكلفة التمويل.
وأشار السلطان إلى أن سوق العقار في جمهورية 
مصر العربية يتمتع بقوة ومتانة أكبر بفضل الطلب 
الكبير الناجت عن النمو السكاني، هذا باإلضافة إلى 
أن مصر تعتبر مقصدا سياحيا للخليجيني ويوجد 
أيضا عدد كبير من مواطني مصر العاملني في دول 
اخلليج، وهذه كلها شرائح يتناسب معها املشروعان 
بالنظر إلى ميزات كل مشروع مقابل أسعاره وتنوع 
مس����احات الوحدات السكنية، وهناك أيضا شرائح 
الدخل العالي من أهل البلد نفسه والذين يشكلون 
أكبر مصدر للطلب على مشروعات تطوير السكن 

التمليك هناك.

مارفل سيتي

ويقع مشروع مارفل سيتي في التجمع اخلامس 
)القاهرة اجلديدة( وتعتبر القاهرة اجلديدة بانوراما 
تطل على قاه����رة املعز، حيث تعتبر من اكبر املدن 
اجلديدة من حيث املس����احة، كما مييز املوقع قربه 

من اجلامعة األميركية، ويش����يد 
املشروع على أرض تبلغ مساحتها 
50.848 مترا مربعا، ويتكون من 
خمسة مجمعات سكنية حتتوي 
على 152 ش����قة )متليك(، ولكل 
مجمع سرداب يستخدم ملواقف 
الس����يارات وطابق أرضي ومن 
فوقه ثالثة طوابق متكررة حتتوي 
على شقق سكنية مصممة بأعلى 
املعايير الهندسية الستغالل جميع 
املساحات ومشطبة بشكل كامل 
من اخلارج ونصف تشطيب من 
الداخل مبا يتيح للمستفيد النهائي 
حرية وضع ملساته الفنية وحسب 
ذوقه اخلاص، ومقابل وحدات الطابق األرضي توجد 
مساحات من احلدائق اخلضراء، ويحتوي املشروع 
أيضا عل����ى مجمع جتاري يبلغ إجمالي مس����احته 
التأجيري����ة 13.200 متر مربع يتكون من س����رداب 
وأرضي وطابقني، باإلضافة إلى ناد اجتماعي رياضي 

وحمامات سباحة وقاعة مناسبات.
ومن اخلدمات واملرافق املتوافرة في »مارفل سيتي« 
نظام أمني متطور حلماية الوحدات الس����كنية 24 
ساعة وبصفة خاصة شقق غير املقيمني، وصيانة 
عامة للمشروع من الشركة املطورة تشمل الطرقات 
واحلدائق ومرافق املدينة، ومواقف السيارات تتسع 
لسيارتني لكل شقة مزودة ببوابات إلكترونية، وأطباق 
القطة مركزية للمحطات الفضائية، هذا باإلضافة إلى 

توفير اإلنترنت عبر شبكة من األلياف الضوئية.

غرين ويفز

أما مشروع غرين ويفز فيقع في مدينة الشيخ 
زايد في القاه����رة التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن 
مي����دان لبنان بحي املهندس����ني ونحو 38 كيلومترا 
عن ميدان التحرير بوسط القاهرة بالقرب من املقر 
اجلديد للنادي األهلي ومالصق ملشروع بفرلي هيلز 
الشهير، ويبعد عن طريق اإلسكندرية الصحراوي 800 
متر، ومتتاز مدينة الشيخ زايد بانتشار التجمعات 
السكنية الراقية والتي جتعلها من أكثر املدن اجلديدة 

جذبا للسكن اخلاص.
ويتكون املشروع من 596 وحدة سكنية فاخرة 
عبارة عن 68 ڤيال متمي����زة باخلصوصية وبأعلى 
مواصفات الرفاهية وبأحدث التصاميم مشطبة بالكامل 
من اخلارج، مع ترك حرية التصميم الداخلي للمستفيد 
النهائي، و528 شقة سكنية بنصف تشطيب داخلي، 
ويتضمن املشروع مبنى خاصا للخدمات ومحالت 
جتارية تخدم املش����روع وناديا رياضيا اجتماعيا 
ومساحات خضراء شاس����عة وساحات مخصصة 
أللعاب األطفال، باإلضافة إلى قاعة مناسبات وحضانة 

لرعاية الصغار.

تتعلق بالتخصص في العمل المصرفي اإلسالمي

لتسويق »مارفل سيتي« و»غرين ويفز« بمصر

عادل احلماد

سلطان السلطان

»الصناعة والتكنولوجيا« تفوز بمشروع عمالق في البحرين 
بنظام الـ BOBBB للمرة األولى في الخليج

 .. و»المتحدة للترفيه والسياحة« تعلن رعايتها وتتوسع
في مشاريعها بنظام الـ »B.O.T« في السعودية والبحرين 

أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لمشاريع الـ B.O.T تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

الشيخ يوسف عبداهلل صباح الناصر الصباح متبادال عقد الرعاية مع نبيلة العنجري

عادل عمور عقب توقيع عقد الرعاية مع العنجري

تأسيس شركة مساهمة بحرينية 
مقفلة لتنفيذ هذا املشروع، مبينا أن 
الشركة بدأت بالفعل في التفاوض مع 
مجموعة من اجلهات لالستئجار في 

املشروع ومنها ماركات عاملية.

BOBBB نظام الـ

وع����ن نظام ال����� BOBBB غير 
املعروف من قبل لتنفيذ املشاريع 
ان  الش����يخ يوسف  الضخمة قال 
هذا النظام جديد بالفعل ولم ينفذ 
به أي مشروع من قبل وهو نظام 
يدمج بني تنفيذ املشاريع بنظام ال� 
B.O.T ونظام ال� P.P.P وقد تقدمنا 
به للمزج بني النظامني، السيما ان 
املشروع ضخم ويحتاج إلى فكرة 
س����باقة تتمثل في احملافظة عليه 
وفي ذات الوقت حفظ حق الشركة 
التي قامت بتقدمي فكرته، مؤكدا ان 
التفهم الكبير من قبل الس����لطات 
في البحرين كان وراء تقبل الفكرة 
وعدم االعتراض عليه وترجمته على 
ارض الواقع مبا يضمن لهم تنفيذ 
مشروع على مستوى فني رائع ومبا 
يضمن أيضا حقوق املستثمر ومبا 
يؤكد أنها فعال من الدول اخلليجية 
املنفتحة على جميع القرارات بسرعة 
وهو ما أكدت����ه العديد من وكاالت 
التصنيف العاملية مثل موديز التي 
أوضحت ان مملكة البحرين من أولى 
دول اخلليج في االنفتاح التجاري 
وتأسيس الشركات وتنفيذ مشاريع 
البنية التحتية وغيرها من املشاريع 
العمالقة لصالح أطراف استثمارية 
خارجية. وطالب الش����يخ يوسف 
بتطبيق ه����ذا النظام اجلديد على 
مشاريع ال� B.O.T في الكويت حتى 
ال تفقد املشاريع معاملها وقيمتها مع 
اقتراب موعد انتهاء مدتها، السيما 
ان انتقال ملكية هذه املشاريع إلى 
احلكومة والتي ه����ي غير مؤهلة 
إلدارة تلك املش����اريع، السيما ان 
هناك مش����اريع ذات تقنية عالية 
ويصعب إدارته����ا من قبل القطاع 
احلكومي وعليه فان النظام اجلديد 
BOBBB سيضمن اإلدامة املعروفة 
لتلك املشاريع مع إمكانية التنازل 
عن نسبة من املشروع للدولة عقب 
انتهاء فترة االنتفاع احملددة له كما 
س����يضمن احملافظة على املشروع 
الذي غالبا ما يش����هد في سنواته 
األخيرة إهماال من قبل املس����تثمر 
الذي يكون على علم انه س����يفقد 

هذا املشروع.

احلكومية للعمل.

مشاريع الشركة

وأوضح الش����يخ يوس����ف ان 
الش����ركة تأسست في العام 2003 
ولديها 5 أذرع اس����تثمارية وهي 
فرع األمني والعسكري وفرع البنية 
العقار  التحتية واألوفست وفرع 
واالستثمار وفرع املطاعم والترفية 
وفرع التصميم واملقاوالت. وبني ان 
الشركة حازت تنفيذ عدة مشاريع 
ف����ي كل القطاعات ال� 5 الس����ابقة 
مثل مش����روع مجمع املطاعم في 
الرياضي بقيمة  اليرم����وك  نادي 
مليون����ي دينار ويحتوي على 10 
مطاعم »فوود سيركل« ومشروع 
ناد صحي »باور جيم« في نادي 
اجلهراء بتكلفة مليون دينار وأيضا 
مشروع تنفيذ معهد AAIM للتدريب 
املهني كإحدى مبادرات األوفست 
وغيرها من املشاريع. وأضاف ان 
الشركة لديها توكيالت لشركات 
عاملية في القطاع النفطي والبنية 
التحتية والتي استطاعت من خالل 
الفوز بأكثر من مشروع  الشركة 

بالكويت.

مشروع عمالق في البحرين

كما ف����ازت ش����ركة الصناعة 
والتكنولوجيا في العام 2009 بثقة 

حكومة مملكة البحرين ممثلة في 
بلدية احملرقة ووزارات البلديات 
وشؤون الزراعة بترسية مشروع 
بنظام BOBBB املعمول به للمرة 
األولى ف����ي مملكة البحرين لبناء 
مجمع جتاري ومركز ترفيهي علمي 
لألطفال يحتوي على مول ومركز 
 IMAX علمي واكويريوم وسينما
ومارينا وفن����دق 5 جنوم، مبينا 
ان املشروع يعتبر األول من نوعه 
في البحرين املطل بشكل مباشر 
عل����ى اخلليج وعلى أبراج املنامة 
واجلفير، وقد قامت الشركة بتعيني 
شركة Ernst &Young لعمل دراسة 

اجلدوى لهذا املشروع الضخم.
وأضاف ان الشركة استطاعت 
الفوز باملش����روع بعد ان تقدمت 
بأفضل العروض سواء الفنية أو 
املالية أو من جانب تصميم الذي 
لبى طلب اجلهات الفنية اجلديدة 
التي طلبت في التصميم واملتعلقة 
باستحداث أنشطة وخدمات جديدة 
كليا عل����ى البحرين ولم تنفذ في 

مشاريع أخرى من قبل.
وعن مصادر متويل املشروع 
الضخم قال الشيخ يوسف ان هناك 
أكثر من باب لتمويل املشروع منها 
الذاتي وأيض���ا إدخال  التموي���ل 
مساهمني استراتيجيني متعطشني 
لهذا النوع من املشاريع من خالل 

عمل متكامل في احلكومة إلعطاء كل 
التراخيص للفائزين بأي مشروع 
قبل البدء في عملية التنفيذ وأيضا 
السابقة  بعد توفير كل اخلدمات 
البنية  لتنفيذ املش����روع وأيضا 
الالزمة للمشروع حتى  التحتية 
ال تس����تنزف أموال املستثمر في 
األمور السابق ذكرها ويتحمل أعباء 
مالية إضافية على تكلفة املشروع 

الكبيرة.
وبني الشيخ يوسف أن جتميد 
مشاريع ال� B.O.T قد انعكس سلبا 
التنمية في  على توقف مشاريع 
الكويت كما انه انعكس على تراجع 
حجم اإلنفاق املالي من الشركات 
وبالتالي على الدورة االقتصادية 
للكويت، مؤكدا ان استمرار توقف 
تلك املش����اريع ليس في مصلحة 
الش����ركات احمللية  أو  الكوي����ت 
الت����ي تعاني م����ن نقص الفرص 
االس����تثمارية املتاحة مما دفعها 
للبحث عن تل����ك الفرص خارج 

الكويت.
ووصف مشاريع خطة التنمية 
اجلديدة بأنها مشاريع حكومية 
موجهه لقطاعات اإلسكان والتعليم 
والبنية التحتية وليس لها عالقة 
مبشاريع ال� B.O.T القائمة أساسا 
على التطوير العقاري والترفيهي 
الفرص غير  والسياحي وتوفير 

جنوب الكويت.

خدمات غذائية

وقال عمور ان الشركة تشكلت لديها 
قناعة بأن مج���ال التطوير العقاري 
الترفيهي البد أن يسانده مجال تطوير 
الغذائية، وعليه فقد قامت  اخلدمات 
بتأسيس شركة غذائية في السعودية 
تسمى الش���ركة السعودية للخدمات 
الغذائية، وقد مت االستحواذ من خاللها 
على عدة مطاعم هندي���ة، وماركات 
عاملية، منها محالت كادي للحلويات، 
كما أننا أنش���أنا بالشراكة مع شركة 
كلحا األردنية، شركة لتقدمي املأكوالت 
األردنية في اململكة السعودية، وبات 

أداء هذا الشركة أكثر من رائع.
كما مت تأسيس شركة غذائية خاصة 
بالشركة املتحدة للترفيه والسياحة 
داخل الكويت، الهدف منها االستفادة 
م���ن انخفاض االيج���ارات املوجودة 
في الكويت حاليا، وكذلك االستفادة 
من املنتزهات املوجودة لدى الشركة 
املتحدة للترفيه والس���ياحة النشاء 
مطاعم كمنافذ للبي���ع، ونتوقع أداء 
جيدا لتلك الشركة وسيتم العمل فيها 

قريبا.
من جانبها قالت نائب رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمؤمتر نبيلة العنجري، 
ان حرص الش���ركة املتحدة للترفيه 
والس���ياحة على املشاركة في رعاية 
املؤمتر للعام الثالث على التوالي نابع 
من قناعتها التامة بأهمية هذه املشاريع 
وض���رورة التواصل بني املش���اركني 
في طرح احللول املناس���بة للمشاكل 
التي تعترض طريقها.  وأشارت إلى 
أن الظ���روف االقتصادية الراهنة قد 
انعكست على شركات القطاع اخلاص 
الذي يقف عاجزا ع���ن تنفيذ بعض 
املشاريع بسبب األزمة االقتصادية، 
األمر ال���ذي يتطلب إع���ادة نظر من 
 B.O.T �ال احلكومة لطرح مش���اريع 
من جديد خاصة ان أسعار األراضي 
مازالت في ارتفاع وهو ما ميثل عبئا 
ماليا كبيرا على الش���ركات العقارية 
وبالتالي على تنفيذ مشاريع التنمية 

املتوقعة بالكويت.

يتضمن سوقا جتاريا وفندقا ومنتزها 
ترفيهيا و»منتجع صحارى« الذي يعد 
مبثابة ملعب عم���الق للجولف وفق 
االش���تراطات الدولية داخل الكويت، 
باالضافة إلى س���وق جت���اري وناد 
صحي و»س���با« حديث ثم اشترينا 
حصة رئيسية وإستراتيجية وتتضمن 
حق التش���غيل واالدارة ف���ي منتزه 
»عني عذاري« بالبحرين، وقمنا أيضا 
بتأسيس شركة سعودية لالستحواذ 
على بعض املش���اريع القائمة داخل 
اململكة السعودية، وحتديدا في املنطقة 
الشرقية »اخلبر، الدمام، شاطئ نصف 

القمر«
أما أهم املش���اريع التي تستحوذ 
عليها شركة املتحدة للترفيه والسياحة، 
فقال عمور ان الش���ركة متلك حصة 
رئيسية في منتزه »الساملية« الواقع 
في قلب الس���املية النابض، ومنتزه 
البحرين، ومنتزه  »عني عذاري« في 
»القرم« في س���لطنة عمان، ومنتزه 
»املل���ك فهد« و»األمير محمد بن فهد« 
في الدمام باململكة العربية السعودية، 
إضافة إل���ى منتزه »99« في اجلهراء 
ومش���روع »صحارى« وإدارة منتزه 
»الش���عب« وإدارة منت���زه مرح الند 

تلك األراضي، ومن املفترض أن يكون 
ذلك دور مجلس االمة فاحلكومة تسعى 
إلى ذلك، ولكنها ال جتد تعاونا جيدا 
من قب���ل املجلس، الذي من املفترض 

أن يدعم القطاع اخلاص.

مشاريع حالية وجديدة

الش���ركة تأسس���ت  وقال عمور: 
عام 2005 من قبل ش���ركة مجمعات 
األسواق، ومتت زيادة رأسمالها عام 
2007 إلى 25 مليون دينار مع املساهمني 
االستراتيجيني ومن ضمنهم الشركة 

الدولية لالجارة.
وبني ان الشركة استطاعت منذ اليوم 
األول لتأسيسها أن تكون لديها رؤية 
واضحة في االس���تحواذ على بعض 
املشاريع التشغيلية القائمة، فقد قمنا 
مبتابعة الشركات التي استطاعت من 
خالل التركيز على االدارة، أن ترفع من 
التشغيلية، ومن ثم اجتهنا  كفاءتها 

إلى االستحواذ عليها.
الش���ركة متكنت من  أن  وأوضح 
احلصول على حق إدارة »منتزه الشعب« 
من قبل شركة مجمعات األسواق، ومن 
ثم استحوذت على حصص إستراتيجية 
الذي  في مشروعي »سليل اجلهراء« 

أعلنت الش���ركة املتحدة للترفيه 
والسياحة عن رعايتها للمؤمتر التاسع 
القطاع اخلاص في مشروعات  لدور 
التنمية والبني���ة التحتية التي تقام 
وفق نظام ال� B.O.T الذي تنظمه شركة 
اخلليج لتنظيم املعارض والذي يقام 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد خالل الفترة 
من 9 إلى 10 مايو اجلاري والذي يقام 

حتت شعار »الكويت 2030«.
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية رئيس 
مجل���س االدارة والعضو املنتدب في 
الش���ركة املتحدة للترفيه والسياحة 
عادل حس���ن عمور مع نائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر نبيلة 
العنج���ري، حيث أوض���ح عمور أن 
الشركة قررت املش���اركة في املؤمتر 
للمرة الثالثة على التوالي وذلك من 
منطلق األهمية الكبيرة التي يحظى 
بها املؤمتر الذي يعد اكبر حدث محلي 
يناقش قضاي���ا التنمية االقتصادية 
ومشاريع ال� B.O.T في الكويت، مؤكدا 
أن هذه املشاريع تساهم في دفع عجلة 
االقتصاد الكويت���ي وتطوير القطاع 
االستثماري في البالد وذلك من اجل 

إيجاد بدائل أخرى للدخل.
وأضاف ان اجناز القانون اجلديد 
ملش���اريع ال� B.O.T من قبل مجلس 
األمة يعتبر من األمور االيجابية لدعم 
هذه املش���اريع بعد فترة من التوقف 
كما انه يعد اجن���ازا كبيرا نظرا ألنه 
سيفتح الباب من جديد أمام الشركات 
ملعاودة تنفيذ مشاريع ال� B.O.T في 

الكويت.
وبني أن مشكلة الكويت احلقيقية 
تكمن في ندرة األراضي، والتي تعتبر 
مبثابة أهم التحديات التي يعاني منها 
القطاع الس���ياحي والصناعي أيضا، 
السيما ان الش���ركات العقارية تقدم 
خدمة جماهيرية وتساعد في عملية 
التنمية وعوائدها مربحة حتى إن كانت 
متواضعة الس���يما ان الكويت لديها 
وفرة في األراض���ي، ولكن اعتقد أن 
اجلانب التشريعي هو ما يعوق تقدمي 

أعلن����ت ش����ركة الصناع����ة 
والتكنولوجيا عن رعايتها للمؤمتر 
التاسع لدور القطاع اخلاص في 
مشروعات التنمية والبنية التحتية 
 B.O.T �التي تقام وفق نظ����ام ال
الذي تنظمه كل من شركة مجمعات 
األس����واق التجارية بالتعاون مع 
شركة اخلليج لتنظيم املعارض 
وال����ذي يقام حت����ت رعاية نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد خالل 
الفت����رة م����ن 9 إل����ى 10 اجلاري 
والذي يقام حتت شعار »الكويت 

.»2020
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة 
الصناعة والتكنولوجيا الشيخ 
يوس���ف عبداهلل صباح الناصر 
الصباح مع نائب رئيس اللجنة 
العلي���ا املنظم���ة للمؤمتر نبيلة 
العنجري، حيث أوضح الش���يخ 
يوس���ف ان ح���رص »الصناعة 
والتكنولوجيا« على املشاركة في 
املؤمتر للمرة األولى نابع من الدور 
الكبير الذي تلعبه هذه املشاريع 
في حتريك عجلة االقتصاد احمللي 
على املستوى احلكومي أو مستوى 
القطاع اخلاص، حيث ان الفائدة 
املشتركة لهذه املشاريع تعود على 

كال القطاعني بشكل مباشر.
 وأك���د الش���يخ يوس���ف ان 
الكويتي يعيش خالل  املستثمر 
تل���ك الفترة في ع���ذاب ناجت من 
التي تواجهه من  العراقيل  كثرة 
قبل كل مسؤول حكومي وهو ما 
دفع الكثيرين للتساؤل: »من أين 
تأتي تل���ك العراقيل فهل هي من 
جهل أو فساد؟«، مبينا ان الكويت 
تعاني من توقف تام للعديد من 
املش���اريع بس���بب غياب البنية 
التحتية الالزم���ة لها ومن كثرة 
العراقيل والبيروقراطية احلكومية 
التي س���اهمت في زيادة الدورة 
املستندية ألي مشروع وهو األمر 
الذي يتسبب في كثير من األحيان 
في نتائج سلبية على املستثمر 
الذي تختلف عنده احلسابات سواء 
من أج���ور متراكمة أو مصاريف 
إضافية أو األعباء املالية املستحقة 
عليه جتاه البنوك احمللية املقرضة 

له.
وطالب بضرورة توفير جهاز 


