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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط 
الكويت أرس����ت عقد بقيمة 7.5 ماليني دينار على املجموعة 
األوروبية للتكنولوجيا »تترا« للتخلص من النفايات داخل 
مواقع الشركة املنتشرة في مناطق الكويت وكذلك في اآلبار 
االستكش����افية. وذكرت املصادر ان شركة »تترا« ستتولى 
التخلص من كميات النفايات املنتجة أو املتولدة في مواقع 

الش����ركة التش����غيلية والتصرف فيها على النحو الواجب 
وكذلك إعادة استخدام او اعادة تدوير املخلفات، مشيرة الى 
ان الشركة ستقوم كذلك بتدريب موظفي الشركة على ادارة 
النفايات باستخدام أفضل التكنولوجيات املتاحة في هذا األمر. 
واشارت املصادر الى ان »نفط الكويت« اشترطت على الشركة 
الفائزة بالعقد ضرورة االلتزام بالتوجهات البيئية املفروضة 

من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.

»نفط الكويت« ترسي عقدًا بقيمة 7.5 ماليين دينار على شركة »تترا«

جانب من أعمال مشروع جزيرة املرجان في األمارات

سلمان مرزوق العلوان

لقطة للمساهمني خالل اجلمعية العمومية

)محمد ماهر( العلوان وأحمد بودي خالل اجلمعية العمومية لشركة البالد لالستثمار العقاري 

العلوان: »البالد لالستثمار العقاري« تتخارج من مشروع »األرجوان« 
في قطر نهاية العام الحالي أو بداية 2011 بعائد سيتجاوز الـ %200

برج البالد 
في الكويت

الشركة تجاوزت تداعيات األزمة المالية بالمحافظة على أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية
أنشطة ومشاريع »البالد«

مجلس إدارة جديد 
أحمد مغربي 

كشف رئيس مجلس االدارة في 
شركة البالد لالستثمار العقاري 
سلمان مرزوق العلوان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن نية التخارج 
من مشروع مدينة األرجوان، )بروة 
اخلور س���ابقا( الذي متتلك فيه 
حصة تقدر ب���� 7.5%، في نهاية 
العام احلالي او بداية العام املقبل، 
متوقعا حتقيق عائد سيتجاوز ال� 

200% من املشروع.
وأوضح العلوان في تصريح 
انعق���اد اجلمعية  على هام���ش 
التي  العادية للشركة  العمومية 
انعقدت أمس في وزارة التجارة 
والصناع���ة بنس���بة حض���ور 
للمس���اهمني بلغ���ت 71.08%، أن 
الشركة قامت مؤخرا بإعادة تقييم 
حصتها في مش���روع األرجوان 
ونتج عن ه���ذا التقييم منوا في 
القيمة بنحو 3 أضعاف لتصل الى 
نحو 70 مليون دينار، مع العلم 
أن املبلغ الذي شاركت به الشركة 

يقدر ب� 23 مليون دينار. 
الش���ركة  العل���وان أن  وبني 
متكنت من س���داد كافة القروض 
املستحقة عليها لصالح املؤسسات 
التمويلية في موعد اس���تحقاقها 
خالل أصعب سنة مالية 2009 ومت 
حترير األص���ول املرهونة مقابل 
االلتزامات متهيدا للتخارج  هذه 
منه���ا، وكان له���ذا االلتزام األثر 
الكبير في وضع الشركة كعميل 
ملت���زم ومفض���ل ل���دى البنوك 
واس���تعدادهم لتمويل مشاريع 

الشركة مستقبال.

تجاوز المرحلة الصعبة

وأشار الى أن الشركة جتاوزت 
املرحل���ة الصعبة م���ن تداعيات 
العاملية باحملافظة  املالية  االزمة 
على أكبر قدر ممكن من السيولة 
النقدي���ة بالرغم م���ن انخفاض 
العائ���د على هذه الس���يولة في 
س���بيل مواجهة االلتزامات جتاه 
املؤسس���ات املالية وعدم التعثر 

في دفع االلتزامات.
وأض����اف العل����وان أن����ه في 
التخارج����ات احملتملة من  ضوء 
العام احلالي  االستثمارات خالل 
أصبح لزاما على الش����ركة وضع 
اخلطط التنفيذية لتوجيه السيولة 
املتوقعة الستثمارات تضمن منو 
الشركة وجتنيبها مخاطر تقلبات 
الس����وق العقاري، مبينا أن ادارة 
العقاري قررت  البالد لالستثمار 
الدخول في مشاريع عقارية ذات 
تكلفة منخفضة في الشراء وذلك 
الس����نوي واعادة  العائد  لزيادة 
هيكلة االستثمارات بايجاد محفظة 
محلية م����ن العقارات ذات الدخل 
الشهري املستقر اضافة لتطوير 
العقارية بالتعاون مع  املشاريع 

الشركات الزميلة.

وشدد العلوان على أن معظم 
الش����ركة عبارة عن  استثمارات 
أصول ذات جودة عالية وذات قيمة 
سوقية مرتفعة بالرغم من تأثيرات 
االزم����ة، حيث نتوق����ع أن نحقق 
أرباحا مجزية من التخارج احملتمل 
من بعض هذه االستثمارات خالل 

العام 2010 واألعوام املقبلة.

خطة قصيرة األمد

التنفيذي����ة  االدارة  ان  وأك����د 
للش����ركة قام����ت بإع����داد خطة 
اس����تثمارية قصيرة األمد تقوم 
عل����ى االحتفاظ بأكب����ر قدر من 
السيولة وتقليل االلتزامات وخفض 
املصروفات واالبتعاد عن املخاطر 
الى أقصى درجة ممكنة، مش����يرا 
الى أن الش����ركة تقوم مبراجعة 

هذه اخلطة كل ثالثة شهور طبقا 
للمتغي����رات واملس����تجدات على 

الساحة احمللية والدولية.
وقال العلوان في كلمته بالتقرير 
السنوي للشركة عن العام 2009 
ان االزم����ة املالية العاملية احلادة 
أصابت اقتصادات العالم بأكمله، 
وبدأت مؤشراتها تظهر مع انهيار 
سوق العقارات في الواليات املتحدة 
األميركية وافالس العديد من البنوك 
العاملية والنقص احلاد في معدالت 

السيولة لدى الشركات.
واوضح أن قطاع العقار احمللي 
لم يكن مبنأى عن تداعيات االزمة 
املالية فحاله في ذلك حال جميع 
القطاع���ات االقتصادية االخرى، 
فبداي���ة الع���ام 2008 أص���درت 
احلكوم���ة قانوني 8 و9 لس���نة 

2008 حي���ث حظ���را على جميع 
الفردية  الشركات واملؤسس���ات 
الس���كنية  التعام���ل بالعقارات 
بالبي���ع او الش���راء او الرهن او 
اصدار حوالة للغير وكذلك منعا 
البنوك االسالمية من متويل العقار 

السكني.
وبني انه خالل النصف الثاني 
أزمة  املاض���ي تعمقت  العام  من 
القطاع العقاري نتيجة أزمة الرهن 
العاملية الت���ي أدت الى انخفاض 
مستوى التداوالت العقارية مبعدل 
يصل الى 37% مقارنة بالعام 2007 
كما انخفضت أس���عار العقارات 
واألراض���ي بش���كل ملحوظ في 
معظ���م املناطق، وأصبح القطاع 
العقاري الكويتي يواجه العديد من 
التحديات مثل عدم توافر السيولة 
نتيجة االزمة باالضافة الى تدهور 
قيم األصول بش���كل عام وكذلك 
صعوبة توفير التمويل املطلوب 
وارتفاع كلفته مما ساهم في تراجع 

السوق العقاري بشكل عام.

الجمعية العمومية

هذا وق���د وافق���ت اجلمعية 
العمومية العادية للش���ركة على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
مت س���ماع تقرير مجلس االدارة 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 واملصادقة عليه، 
وسماع تقرير مراقبي احلسابات 
املنتهية واملصادقة  الس���نة  عن 
عليه، وكذلك االستماع الى تقرير 
هيئة الرقابة الشرعية عن السنة 
املالية املنتهية، ومناقشة امليزانية 
الدخل  العمومية للشركة وبيان 

واحتساب األرباح واخلسائر.
ووافق���ت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة كذلك على املوافقة 
ملجلس ادارة الشركة على التعامل 
مع أطراف ذات صلة، وعدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، ومت اخالء طرف 
مجلس االدارة وابراء ذمته عن كل 

ما يتعلق بتصرفاته القانونية.

انتخب��ت اجلمعية العمومية العادية لش��ركة 
البالد لالستثمار العقاري أعضاء مجلس االدارة 
للثالث سنوات املقبلة وهم: يوسف خالد املرزوق، 
أحمد محمد بودي، بنك بوبيان، ش��ركة الريادة 

القابضة، ش��ركة أي ميديكا للرعاي��ة الصحية، 
شركة االمتياز للمش��روعات الصناعية وشركة 
االمتي��از العاملية العقارية، وعضوان احتياط هما 

خالد عبداهلل السعيد وفيصل محمد الكندري.

»األرجوان«.. مدينة عصرية متكاملة
يعتبر مشروع مدينة االرجوان )بروة اخلور 
سابقا( احد املشاريع العقارية الكبرى في مدينة 
اخلور بدولة قطر، حي����ث يعد عالمة بارزة في 
سجل اعمالها ومشاريعها، حيث تقع ارض اخلور 
على ش����اطئ البحر وتبعد 57 كيلو مترا شمال 
العاصمة القطرية الدوحة، ومدينة اخلور ثاني 
اكبر مدينة في قطر وهي منطقة سكنية تتميز 
مبوقعها املتوسط بني العاصمة الدوحة ورأس 
لفان ومركز املشاريع الصناعية النفطية الكبرى 
وتشتهر بصيد االسماك وبعض املعالم التاريخية 

التراثية.
ويقوم هذا املشروع على اساس ملكية عقارية 
في منطقة تسمى مشروع ارض اخلور مبساحة 
5.5 ماليني متر مربع تقريبا، وسيتم من خالله 
بناء مجتمع عصري متكام����ل ومتطور انطالقا 
من التخطيط العمراني والهندسي مرورا بالبنية 
التحتية وانتهاء بتهيئة كل مقومات احلياة املدنية 
حيث يتس����ع حلوالي 63 الف نسمة اضافة الى 
ما يقارب 40 الف زائر وضيف سيفدون الى هذا 
املشروع الغراض متعددة بني العمل او الترفيه 

واالستجمام.
ويعتبر املشروع مدينة عصرية متكاملة حيث 
يضم املشروع على شاطئه فندقا ومنتجعا بحريا 
يشمل 340 وحدة و40 ش����اليها مبحاذاة البحر 
مجهزة بأحدث اساليب الراحة وحياة الرفاهية، 
باالضافة الى فندق آخر يقع في وس����ط املدينة 
ويضم حوالي 200 غرفة باالضافة الى 400 شقة 
فندقية مميزة وكاملة اخلدمات، ويوفر املشروع 
عددا من الفلل الضخمة واكثر من 20000 وحدة 

سكنية اخرى اضافة الى الشاليهات، وجميعها 
محاط مبسطحات خضراء انيقة ورحبة اضافة 
الى احلدائق وامليادين، كما يوفر املشروع 200000 
متر مربع لالس����تخدامات التجارية من ضمنها 
67000 متر مربع ايجاري ملراكز االعمال ومركز 
تسوق جتاري ضخم مبساحة ايجارية 47000 متر 
مربع، ومن شأن هذا التوجه ان يستقطب رجال 
االعمال والش����ركات احمللية والعاملية لتستفيد 

من هذه الفرص.
النابعة  ويتميز املشروع باللمسة املعمارية 
من التراث القطري الغني ليتماشى مع التاريخ 
العريق ملدينة اخل����ور وموقعها البيئي املتميز 
وس����يتوزع العمل بني البناء االس����كاني املتعدد 
)الفلل والشاليهات واملجمعات السكنية( والتجاري 
)االسواق واملجمعات التجارية ومراكز التسوق 
واخلدم����ات(، والس����ياحي والترفيهي )الفنادق 
واملنتجعات واملالعب واملنتزهات واماكن الترويح( 
بحيث يناسب مختلف شرائح املواطنني والفئات 
من غير القطريني الذين سمح لهم القانون بالتملك 

احلر واملباشر للوحدات املطروحة باملشروع.
وتقوم عل����ى ملكية مش����روع ارض اخلور 
وادارته شركة بروة اخلور ذ.م.م )قطرية( التي 
متلكها شركة االمتياز لالستثمار ش.م.ك )مقفلة( 
بنسبة 60% وشركة بروة العقارية شركة مساهمة 
)قطرية( بنسبة 40% وتبلغ حصة شركة البالد 

في املشروع %7.5.
ولعل اهم ما مييز املشروع ويرفع من قيمته 
السوقية هو كونه احد ثالثة مشاريع فقط مسموح 

التملك فيها جلميع اجلنسيات في دولة قطر.

تشارك شركة البالد لالستثمار العقاري 
في عدد من املشاريع العقارية املتميزة في 
البحري����ن واإلمارات وعمان والس����عودية 
باإلضافة الى برج البالد في الكويت وهذه 

املشاريع هي: 

مرسى البحرين لالستثمار

متتلك البالد لالستثمار العقاري باملشاركة 
مع آخرين جزءا من مشروع مرسى البحرين 
لالستثمار وهو عبارة عن اراض ذات استعمال 
خدمي تخزيني ومكاتب تقع ضمن مشروع 
ميناء خليفة )اجلديد( في مملكة البحرين 
الش����قيقة، واملشروع مس����تثمر وفق نظام 
B.O.T ملدة خمسني عاما قابلة للتجديد وذلك 
لبناء مستودعات للتخزين عليها، باالضافة 
لقطع اراض لالستخدام التجاري وجار حاليا 
وضع الدراسات الالزمة للعمل على االستفادة 
القصوى من هذه األراضي بحسب اجلدول 

الزمني املوضوع لالستثمار في املشروع.
ومؤخرا مت تفويض شركة البالد من قبل 
الشركاء اآلخرين لوضع اخلطة املثلى إلدارة 

واستثمار املشروع.

برج البالد )الكويت(

يعتبر برج البالد الذي س���يقام على 
شارع فهد السالم عند اكتمال إنشائه من 
املش���اريع املميزة في احملي���ط العمراني 
ملدين���ة الكويت، والب���رج املكون من 40 
طابقا سيوفر مس���احات مكتبية مثالية 
ألصحاب األعمال التساع املساحة التأجيرية 
وخلوها من العوائق وتوفر كامل اخلدمات 
بأعلى مس���توى من املواصفات، ويخدم 
البرج سبعة مصاعد باإلضافة الى مصعد 

مخصص للخدمات.
وتتمتع جميع الطوابق بإطاللة مباشرة 
على اخلليج العربي مرورا بحديقة البلدية 

واملتحف الوطني.
وقد مت االنتهاء م����ن التصاميم ووثائق 
املناقصة نهاية الع����ام املاضي، ولم يتقرر 

حتى اآلن البدء بتنفيذ املشروع.
العماني����ة للتنمية  الدولية  الش����ركة   �
العمرانية واالستثمار »جلوري« )سلطنة 

عمان(.
قامت البالد لالستثمار العقاري باملشاركة 
مع مؤسس����ات عقارية كويتية وخليجية 
بتأسيس الشركة الدولية العمانية للتنمية 
العمرانية واالستثمار وذلك لتطوير مشاريع 
عقارية وسياحية داخل سلطنة عمان وتعتبر 
الشركة من كبرى الشركات املتخصصة في هذا 
املجال في سلطنة عمان حيث يبلغ رأسمالها 

نحو 43 مليون ريال عماني.

مشروع جزيرة المرجان باألمارات

قامت »البالد« باملشاركة مع شركة االمتياز 
لالستثمار وش����ركة نوف العقارية بشراء 
قطعة ارض سكنية جتارية في مشروع جزر 
املرجان في إمارة رأس اخليمة مباشرة من 

هيئة استثمار رأس اخليمة.
ومشروع جزر املرجان هو أول مشروع 
جلزر مقامة صناعيا في إمارة رأس اخليمة 
في دول����ة اإلمارات العربية املتحدة، ويبعد 
املشروع نحو 27 كيلومترا عن عاصمة إمارة 
رأس اخليمة ويتكون املشروع من عدد 5 جزر 
مصممة على شكل املرجان وميتد على مساحة 
2.7 مليون متر مربع وتبعد اجلزيرة مسافة 
4.5 كيلومترات عن الشاطئ وقد بلغت تكلفة 

املشروع أكثر من 1.8 مليار دوالر.

شركة الواحات العقارية

تتطلع »البالد« إلى بناء كيان عقاري كبير 
في اململكة العربية الس����عودية مع شركاء 
س����عوديني وكويتيني وذلك لالستفادة من 
االزده����ار االقتصادي املنتظ����ر في اململكة 
وحتقيق سياسة الشركة في التواجد على 
مستوى دول املنطقة، وقد مت تأسيس شركة 
الواحات العقارية لتكون نواة ملشاريع الشركة 

العقارية املتوقعة داخل اململكة.

الشركة تمكنت من سداد جميع القروض المستحقة لصالح المؤسسات التمويلية في مواعيدها وحررت األصول المرهونة مقابلها


