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طرح 50% من أسهم الشركة في مزاد علني

السعيد لـ »األنباء«: 14 شركة تقدمت 
لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف 

سهم للمشروع بأكمله، مضيفا ان اجمالي قيمة االيجار السنوي 
للوحدات السكنية يبلغ نحو 5.8 ماليين دينار.

موقع المشروع ومكوناته

وعن موقع المش���روع ومكوناته ذكر السعيد انه يبعد عن 
منطقة الجهراء 15 كلم كما يبعد عن مدينة الكويت مس���افة 45 
كلم ويحده من الغرب الطريق االقليمي ومس���ار خطة الس���كة 

الحديد طبقا للمخطط الهيكلي للدولة.
واش���ار الى ان المشروع يقام على مساحة تبلغ 842 هكتارا 
 مس���احة البناء لكل وحدة 160م2 وكل بيت س���يكون منفصال 
ع���ن اآلخر عبارة عن دورين ارض���ي وأول ومكونا من 5 غرف 
وصالة ومطبخ و3 حمامات باالضافة الى غرفة الخادمة، باالضافة 
الى شمول المشروع بجميع المرافق االساسية سواء المدارس 
والمساجد ومخافر الشرطة والمراكز الصحية والمباني الحكومية 
ومكتب���ة عامة ومكت���ب بريد وكهرباء وبلدي���ة ومكتب تمويل 
وحماية مستهلك ووحدة اجتماعية الى جانب الخدمات االخرى 
مثل مركز االطفاء ومقس���م الهواتف ووحدات رعاية المسنين 
وحضانة اطفال ومركز لتنمية المجتمع، اما فيما يتعلق بالمنطقة 
التجارية االس���تثمارية فمن المقرر ان تقوم جهة استش���ارية 
بتحديد نسب االس���تعماالت المختلفة فيها، خاصة االستعمال 

التجاري واالستثماري.
وختم السعيد تصريحه بقوله ان عجلة تنفيذ مشروع بيوت 
منخفضة التكاليف دارت بش���كل كامل ورسمي، وسيكون نواة 
للمشاريع االسكانية االخرى في المطالع والخيران وغيرها من 
المشاريع االس���كانية المقبلة، حيث سيتبع فيها النظام نفسه 
من حيث االستثمار الذي يمتد 40 سنة وتعود ملكيته بعد ذلك 

للدولة.

حمد العنزي
أكد نائب المدير العام لش���ؤون التخطيط 
والتصميم ورئيس اللجنة التأسيسية لبيوت 
منخفضة التكاليف في المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م.فهد السعيد ان المؤسسة ماضية في 
تأسيس الشركة التي ستتولى تنفيذ مشروع 
 بي���وت منخفض���ة التكاليف وعدده���ا 9696 
 وحدة س���كنية بمساحة 150م2 بكلفة اجمالية 
520 ملي���ون دين���ار، بمع���دل 12800 دين���ار 

للوحدة.
واش���ار الى انه تقدمت حتى اآلن 14 شركة 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية لشراء 
مستندات المناقصة لهذا المشروع، الفتا الى ان 
آخر موعد لفتح المظاريف 15 اغسطس المقبل، 

وذلك حسب الشروط التي حددها القانون رقم 2007/45.

طرح 50% في مزاد علني

وقال الس���عيد في تصريح خاص ل� »األنباء« ان مش���روع 
المس���اكن منخفضة التكاليف يعتبر مشروعا حيويا من شأنه 
تحريك عجلة االقتصاد وتنشيطها بالبالد وتوفير فرص عمل 
من خالل االنشطة التجارية واالستثمارية والصناعية للشركات، 
مش���يرا الى انه تم طرح 50% من أسهم الشركة في مزاد علني 
على ان يتم طرح 50% المتبقية لالكتتاب العام بعد التأس���يس 
للشركة المساهمة التي ستنشأ لتتولى أعمال وتصميم وتنفيذ 
وتشغيل وادارة وصيانة مشروع المساكن منخفضة التكاليف 
وفقا لنظام B.O.T، مضيفا ان الشركات الراغبة في الدخول في 
المنافس���ة لالستثمار في هذا المش���روع يمكنها الحصول على 
مستندات المناقصة من مقر اللجنة في المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية قبل انقضاء الفترة المحددة لتقديم عطاءاتها وتصوراتها، 
متوقعا ان تتم ترسية المشروع بشكل نهائي ومباشرة التنفيذ 

الفعلي فيه قبل نهاية العام الحالي.
وأوض���ح ان الجدوى االقتصادية للمش���روع تعتبر محفزة 
وجيدة ومن شأنها الدفع بالشركات المدرجة في سوق الكويت 
للدخول لالستثمار بالمشروع لما له من أهمية في تحريك عجلة 
االقتصاد وفتح وايجاد فرص عمل جديدة، الفتا الى ان العوائد 
المالية المتوقعة للمشروع سيتم ضخها في استثمار الخدمات 
الربحية واالنشطة التجارية واالستثمارية بموقع المشروع الى 
جانب القيمة االيجارية للوحدات السكنية التي حددها القانون، 
وذلك بمبلغ 50 دينارا ش���هريا، الفتا الى ان رأس���مال الشركة 
الذي سيرصد مبلغ 260 مليون دينار وعدد االسهم التي سيتم 
طرحها ملياران و600 مليون سهم والقيمة االسمية للسهم 100 

وحـدة   9696 تنفيـذ  سـتتولى  بالمناقصـة  الفائـزة  الشـركة 
دينـار مليـون   520 إجماليـة  بكلفــة  150م2  بمسـاحة  سـكنية 

15 أغسطـس آخـر 
موعـد لفتـح المظاريف 
والمشـروع يبعد 15 كم 
و45  الجهراء  منطقة  عن 
كم عـن مدينـة الكويت

م.فهد السعيد


