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نوع املشروع

جتارة  أواني منزلية–شراشف
قيمة الدعم املقدم للمشروع

500 جنيه
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

من تاريخ بداية املشروع 2008/11م 

احتياجات  توفير  في  املشروع  ساعد 

األسرة اليومية من مأكل ومشرب بجانب 

من  الضرورية  اخلدمات  نفقات  توفير 

املصروفات  سداد  ومت   . ومياه  كهرباء 

على  ساعد  مم��ا  لألبناء  امل��درس��ي��ة 

استقرارهم الدراسي. كماساعد املشروع 

احمليطة  األس��ر  احتياجات  توفير  في 

باألرملة من أواني منزلية وماليات وكذلك 

بعض األدوات الكهربائية بأقساط مريحة 

لألسر ساعد هذا على تخفيف العبء عن 

إليه دون  األسر وتوفير ما حتتاج  هذه 

عناء وامتد سوق األرملة فشمل جيران 

وأسر  الرابعة  احلارة  بأمبدة  والدتها 

السيدة  مبركز  العاملني  وبعض  األيتام 

عائشة بجانب أن هذه األرملة لها أثر على 

األسر احمليطة بها فهي داعية إسالمية . 

ويسير املشروع بصورة جيدة حيث 

تنوع املستفيدة بضاعتها من وقت آلخر 

حسب السوق ومتطلباته . 

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

نادر احلبيب فاضل املوسويأحمد السميط سعود مراد

مخصصات »التجاري« تعينه على تجاوز مراحل األزمة
قال التقرير ان البنك التجاري 
الكويتي اعلن نتائج اعماله لفترة 
االشهر الس���تة األولى من العام 
احلالي 2010، والتي تشير إلى أن 
صافي ربحية البنك، بعد خصم 
ضريب���ة دعم العمال���ة الوطنية 
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، قد بلغ نحو 890 ألف دينار 
مقارنة مبا قيمته 819 ألف دينار، 
خالل الفترة نفسها من عام 2009، 
أي ان البنك قد حقق ارتفاعا في 
ربحيته مبا قيمته 71 ألف دينار، 
وهو ارتفاع قاربت نسبته %8.7. 
ويعزى االرتفاع في مستوى االبراح 
الصافية معظمه الى تراجع بند 
هبوط القيمة ومخصصات اخرى 
مبا نسبته 37.7% وصوال الى 41.1 
مليون دينار في يونيو عام 2010 
مقارنة بنحو 66.1 مليون دينار في 

الفترة ذاتها من عام 2009.
واشار التقرير الى ان اجمالي 
االيرادات التشغيلية للبنك تراجع 
الى نحو 84 مليون دينار مقارنة 
بنحو 125.5 مليون دينار للفترة 
نفسها من عام 2009، اي تراجع 
جت���اوزت قيمت���ه 41.4 مليون 
دين���ار، وجاء معظمه من هبوط 
بند ايرادات الفوائد، والذي تراجع 
بنحو 25.2 مليون دينار ليصل 
الى 66.3 مليون دينار بعد ان بلغ 
نحو 91.5 ملي���ون دينار للفترة 
نفس���ها من عام 2009، وتراجع 
صاف���ي اي���رادات الفوائد بنحو 
20.2% وص���وال الى 39.7 مليون 
دينار في يونيو عام 2010 مقارنة 
مع 49.7 مليون دينار في الفترة 
نفس���ها من عام 2009.. وحتقق 
ذلك التراجع تزامنا مع تراجع في 
تكلفة ومصروفات الفوائد بنحو 
36.3% في يونيو عام 2010 اي نحو 
15.2 مليون دينار، اال ان ايراداته 
من الفوائد تراجعت بنحو اعلى 
وبح���دود 25.2 مليون دينار كما 
اسلفنا سابقا. وقد انخفض صافي 
هامش الفائدة )الفرق ما بني نسبة 
الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة( 
من نحو 3.6%، في نهاية يونيو 
2009، الى نحو 2.6% للفترة نفسها 
من الع���ام احلالي. باالضافة الى 
ارباح  ذلك، ساهم تراجع صافي 
االس���تثمار في اوراق مالية في 
تراجع االيرادات التشغيلية، حيث 
انخفضت تلك األرباح بنسبة قاربت 

332.4 مليون دينار مقابل 275.6 
مليون دينار في نهاية ديسمبر 
2009، و602.9 مليون دينار للفترة 

نفسها من عام 2009.
وتش���ير نتائ���ج حتليالتنا 
للبيانات املالية الى ارتفاع مؤشر 
العائ���د على حقوق املس���اهمني 
)ROE( من 0.33%، في نهاية يونيو 
2009، إلى نحو 0.4%، وحقق مؤشر 
 )ROC( العائد على رأسمال البنك
ارتفاع الى مس���توى 1.4%، وهو 
مستوى أعلى من مستواه احملقق 
في الفترة نفسها من العام املاضي 
والبالغ 1.2% بينما حافظ العائد 
 )ROA( البنك على معدل أصول 
على مس���تواه احملقق في الفترة 
نفسها من العام السابق والبالغة 
نح���و 0.05%. وحافظت ربحية 
الس���هم ))EPS )محسوبة على 
اساس صافي االرباح مقسوما على 
اجمالي عدد االسهم املصدرة( على 
القيمة احملققة في الفترة نفسها من 
العام السابق البالغة نحو %0.7 
فلسا، وحقق البنك عائدا سنويا 
على القيمة السوقية للسهم، بلغت 
نس���بته 0.2%، وهي نسبة اعلى 
بقليل من مثيلتها البالغة 0.1% في 
يونيو 2009، وبلغ مؤشر مضاعف 
 )P/B( الس���عر/ القيمة الدفترية
نحو 2.7 مرة. ويبدو ان البنك يقوم 
ايراداته كلها لتجنب  باستخدام 
مخصص���ات تعين���ه في جتاوز 
مرحلة االزمة، ويساعده في ذلك 
تركز امللكية فيه مبا يسهل اتخاذ 
قرارات غير ش���عبية في العادة 
من وجهة نظر املساهمني، وتلك 

سياسة صحيحة.

102.4%، اي ما قيمته 12.2 مليون 
دين���ار لتنخفض من 11.9 مليون 
دينار، في نهاية يونيو 2009، الى 
خسائر بنحو 289 الف دينار في 
نهاية يونيو 2010. وارتفع هامش 
صافي الربح فبلغ نحو 1.1%، بعد 
ان كان قد بلغ 0.65% خالل الفترة 

املاثلة من عام 2009.
وتشير االرقام الى ان موجودات 
البنك قد س���جلت ارتفاعا بلغت 
قيمته 8.7 ماليني دينار ونسبته 
0.24% لتصل جملة هذه املوجودات 
الى نحو 3604.0 ماليني دينار بعد 
ان بلغ���ت 3595.3 مليون دينار، 
في 31 ديس���مبر 2009، وسجلت 
تراجعا بلغ 94.4 مليون دينار، 
أي ما نسبته 2.6% عند مقارنتها 
مبا كانت عليه في الفترة نفسها 
من عام 2009، عندما بلغت 3698.5 

مليون دينار.
وق���ال التقرير انه بالنس���بة 
للموجودات احلكومية )سندات 

اخلزانة والبنك املركزي( ارتفعت 
مبا نس���بته 28.4%، لتبلغ نحو 
463.9 ملي���ون دينار )12.9% من 
اجمالي املوجودات(، مقارنة مبا 
قيمته 361.3 مليون دينار )%10.1 
من اجمالي املوجودات(، في نهاية 
عام 2009، وبارتفاع بلغت نسبته 
48%، عن مس���تواها احملقق في 
يونيو 2009 والبالغ نحو 313.5 
ملي���ون دينار، او نحو 8.5% من 

اجمالي موجودات البنك.
ولف���ت ال���ى ان اداء محفظة 
قروض وسلفيات العمالء سجل 
تراجع���ا بح���دود 6.6%، ليصل 
اجمالي رصيد احملفظة الى نحو 
2247.7 مليون دينار )62.4% من 
اجمالي املوجودات( في يونيو 2010 
مقارنة مع ديس���مبر عام 2009، 
حيث تراجعت بنحو 7.8% مقارنة 
بالفترة نفسها للعام 2009، وبلغ 
اجمالي ودائع البنك لدى البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى نحو 

اشار الشال في تقريره 
انه على  الى  االس���بوعي 
الرغم مما تسرب من اخبار 
عن اجتماع مجلس الوزراء 
االربعاء املاضي حول حسم 
امره بتخليه عن فكرة الصندوق، وهو امر يشكر 
عليه، مازال اجلدل ساخنا حول احتمال تأسيس 
صندوق او بنك حكومي في وقت الحق لتمويل 
مشروعات التنمية او ادارة ما مت حتويله، ورغم 
امياننا القوي بأن معظم الداعمني للمش���روع 
ينطلقون من وجود حاجة وتوفر جتارب سابقة 
ملثل هذا التوجه، ويتوجس���ون من احتماالت 
الفساد مبا يدفعهم الى وضع ضوابط تشريعية 
ومالية عليه، اال اننا نعتقد ان ايا من االهداف 
املنش���ودة له على صدقها ل���ن تتحقق، ورغم 
حدوث خطأ جسيم في ان يبدأ اكتشاف وجود 
قصور في التمويل بعد نفاذ اخلطة املتأخرة سنة 
كامل���ة، بينما كان يفترض ان يتزامن معها ان 
وجد اال اننا ايضا لن نحاكم املاضي، رغم اهمية 
محاكمته، ألنه يؤكد الشك بعشوائية التنفيذ، 
وسنحاول في هذه الفترة ذكر ما يكفي من اسباب 
يفترض ان حتد كثيرا ليس فقط من مش���روع 
التمويل احلكومي، امنا لنبذ اسلوب خاطئ في 
ممارسة التجربة واخلطأ بعيدا عن االفادة حتى 

من جتاربنا او التجارب االنسانية حولنا.
وعدد التقرير االنتقادات للمشروع قائال: ان 
اول اعتراضاتنا هو االفادة من جتربة الكويت 
التاريخية في القطاع املالي احلكومي، فلم تنجح 
جترب���ة الكويت التاريخية م���ع كل من البنك 
الصناعي وبنك التس���ليف واالدخار وشركات 
االس���تثمار الثالث احلكومية واملشتركة وذلك 
صحيح عندما كان واقع االدارة احلكومية افضل 
من واقعها احلالي، واالحتمال االكبر من واقع 
التجرب���ة هو بدء الصراع مبكرا على املناصب 
القيادية في الصندوق املقترح ألنه مبنزلة الكنز 
لبعض الفاسدين سياسيا وماليا، اما على مستوى 
القاعدة فسيستخدم مبرور الزمن مركزا للتوظيف 
حكمه، مع فارق االختصاص واحلجم، حكم 
اخلطوط اجلوية الكويتية التي كانت رائدة 
حتى بلغ عدد املوظفني الى الكرسي اكثر من 
ضعف معدل الصناعة العاملية وكلنا نعرف 

النهاية. 
وثاني اعتراضاتنا هو االفادة من جتربة العالم 
في ازمته االخيرة، فالفشل جاء من القطاع املالي 

وحتديدا من ضعف ادارات املخاطر فيه وعملية 
االصالح شاملة قانون االصالح املالي االميركي 
االخي���رة � دود/ فرانك � تصب في دعم مهنيته 
واحترافه والرقابة عليه والتحوط من مخاطره، 
عن طريق انشاء جهة مستقلة متخصصة للرقابة 
والتحوط من املخاطر الشاملة، وجهاز متويل 
حكومي وضخم وباملواصف���ات التي ذكرناها 
الدارته سيكون خطوة في االجتاه املعاكس ولن 
يستطيع موظف حكومة براتب محدد ومبستوى 
خبرة محدود ان يعطي اهمية او فهما مستحقني 
لعاملي املخاطرة والوقت وسيتحول الصندوق 

تدريجيا الى عبء ثقيل.
وثالث االعتراضات يأتي من البعد االقتصادي 
التنم���وي، فاالصل ف���ي توجهات اخلطة هو 
خفض مساهمة القطاع العام في الناجت احمللي 
االجمالي وخفض نسبة العمالة املواطنة في 
القطاع العام وحتول الكويت الى مركز مالي 
وخلق كيان متويلي ضخم هو خطوة كبيرة 
وطويل���ة االمد في زي���ادة دور احلكومة في 
النشاط االقتصادي وعمالته املباشرة وغير 
املباشرة، عمالة حكومية دائمة، بغض النظر 
عن ادائها الضعيف، ودوره على حساب دور 
القطاع املالي، وضمن بيئة مالية تنافسية غير 
عادل���ة، مبا يقوض من فرص الكويت كمركز 
مال���ي، ألن اهداف اخلطة في واد والتوجهات 
على ارض الواقع في واد آخر، وعند ممارسته 
لعمله سيخلق بيئة تنافسية غير عادلة في 
سوق االقتراض، فالتمويل املدعوم سيوجه 
الى شركات تنفيذ مشروعات اخلطة التنموية، 
ذلك يعني انها س���تعمل تدريجيا على طرد 
منافس���يها من السوق، من الشركات االخرى 
التي ال تتمتع بالدعم رغم تفوقها في الكفاءة 
وفي ذلك تقويض لتنافسية االقتصاد الكويتي 
في املستقبل، ويبقى االهم هو اننا ال منلك وقتا 
للتجربة واخلطأ مثل الصني والهند في بدايات 
القرن التاسع عشر، فالنفط يتعرض ملخاطر 
اربعة، اول املخاطر ه���و النضوب والتقادم 
العلمي، وثانيها اقتطاع مبالغ متزايدة من دخله 
لالستهالك والدعم فقط وحجم النفقات العامة 
ارتفع بنحو 4 اضعاف في عشر سنوات، وثالثها 
التناقص املستمر للمتاح للتصدير منه بفعل 
االرتفاع الكبير في االستهالك احمللي من انتاجه، 
املواصالت وتوليد الطاقة، ورابعها وضع حقول 
النفط الكويتية التي شاخت وارتفعت تكاليف 

انتاج البرميل من 6 سنتات الى اربعة دوالرات، 
وفي مرحلة مقبلة ستتضاعف تلك التكاليف 
4 مرات او اكثر عندما نلجأ الى النفط الثقيل 
جدا او عند حتول بعض احلقول املنتجة حاليا 

الى االنتاج املتناقص.
واالعتراض الرابع حول اجلدوى االجتماعية 
من املشروع فالوظائف التي يخلقها على رداءتها 
غير دائمة، لكن االهم هو ان متويل الش���ركات 
العامة بدعم قد يكون مبررا اجتماعيا ألنها مملوكة 
بنسبة 40% لكل الكويتيني، لكنها شركات مساهمة 
عامة ستدرج في البورصة بعد سنة من تأسيسها، 
وسينخفض عدد املالك مبرور بضع سنوات الى 
نحو 10% من عدد املؤسسني، ومعها سينخفض 

النفع االجتماعي الى املستوى ذاته.
ونحن نعتقد ان لب القضية ليس في حجم 
التمويل، ألن احلجم لن يكون كبيرا الى احلدود 
التي ذكرها البعض، وتكمن املشكلة احملتملة في 
املدى الزمني للتمويل ومعه مخاطرة، ونعتقد 
ان اجناز خطة التنمية ال يقاس بحجم الصرف 
عليها امنا بتحقيقها الهدافها في عالج االختالالت 
الهيكلية ودعم االهداف االستراتيجية للدولة 
واالص���رار على حتقيق تل���ك االهداف يتطلب 
مواجهة العقبات وليس القفز عليها، والبديل، 
م���ن وجهة نظرن���ا، وان كان يحت���اج الكثير 
من التفاصيل والدراس���ة الفنية، يتلخص في 
توظيف القطاع املصرفي � واملالي بش���كل عام 
� في متويل مش���روعات اخلطة التموية كلها 
مش���روطا ومنحازا ملن يوظ���ف عمالة محلية 
اكب���ر ومن يدعم النش���اط التمويلي التجاري 
احمللي اآلخر بشكل اكبر ومن يثبت عند االداء 
كفاءة اكبر في الدراسة واملتابعة والتحصيل، 
وبذلك تتحقق معظم االهداف احلقيقية للخطة 
وندعم تنافسية القطاع املالي احمللي مبا يدعم 
حتويل البلد الى مركز مالي وتنخفض التكلفة 
الى ضمانات وودائع حكومية فقط وتنحس���ر 

احتماالت الفساد السياسي واملالي.
واخيرا لفت التقرير الى التخبط في اختزال 
اه���داف اخلطة من االصالح الهيكلي لالقتصاد 
الى رق���م انفاق، والغياب ش���به الكامل لربط 
قراراتن���ا بتحقيق تلك االه���داف وتقدمي رؤى 
مش���روعها، حتقق عكسها امر يثير قلقا بالغا 
وأحد مؤش���راته التي يجب اال تتكرر اخلالف 
احلكومي � احلكومي على بديهيات يفترض ان 

تكون محسومة منذ زمن.

اكتشاف قصور في التمويل بعد سنة من الخطة خطأ جسيم

»الشال«: التخبط في اختزال أهداف الخطة مثير للقلق

انطلقت أنشطته أمس بمشاركة أكثر من 25 شركة عقارية محلية وإقليمية

مشاركون في المعرض الرمضاني: 
خطة التنمية تنعش سوق  العقارات

..ومشاركة مميزة لـ »بوبيان« بخدماته في المعرض
أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض 
العقار الرمضاني الذي تستمر أنشطته حتى 
24 اجلاري، حيث يقوم البنك بعرض العديد 
من خدماته ومنتجات���ه املتوافقة مع أحكام 
الشريعة، الس���يما تلك التي طرحها مؤخرا 
مبناسبة شهر رمضان املبارك بالتعاون مع 

مجموعة من كبرى الشركات في الكويت.
وكان البنك قد طرح مؤخرا حملة خاصة 
مبناسبة الشهر الكرمي لوديعة أبنائي والتي 
تتيح للعمالء التبرع بأرباح الوديعة ألعمال 
اخلي���ر الى جانب قيام البنك بالتبرع بقيمة 
مساوية حلجم تبرعات العمالء، وذلك في إطار 

برنامجه لألعمال اخليرية واإلنسانية.
كما طرح البنك بالتعاون مع شركة أبيات 
أول متويل من نوعه في الكويت يتيح للعمالء 
احلصول على تس���هيالت متويلية حتى 10 
آالف دينار تقس���ط حتى 7 سنوات من دون 
حتميل العميل أي أرباح او أعباء مالية إضافية 

ع���ن املبلغ الذي ينفقه خ���الل جتديد منزله 
بالكامل.

ويتيح التمويل للعميل جتديد أو تأسيس 
منزله بالكامل، بدءا من أعمال التشطيب إلى 
تأثيثه، إذ ميكنه أن يسدد قيمة مشترياته من 
»أبيات« خالل الفترة الزمنية التي تناس���به 
وعدد األقساط التي تتناسب وميزانيته، من 
دون أن يتحمل أي أعباء مالية إضافية وبحيث 
تكون قيمة مشترياته باألقساط هي نفسها 

إذا مت الدفع نقدا.

ويقدم بن���ك بوبيان لعمالئ���ه مجموعة 
مميزة من اخلدمات الش���خصية التمويلية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة  واالستثمارية 
اإلسالمية ومن أهمها أدوات التمويل اإلسالمية 
املتعددة التي متنح العميل مختلف احتياجاته 
املختلفة سواء كانت مواد إنشائية أو أثاثا.

كم���ا يقدم أيضا حس���اب الراتب مبزاياه 
العديدة التي متنح العميل خدمة الرس���ائل 
القصيرة مدى احلياة واخلدمة املصرفية عبر 
االنترنت وإعفاء من رسوم احلد األدنى للرصيد 
وبرنامج خصوم���ات وعروضا مميزة على 

العديد من احملالت التجارية واملطاعم.
باإلضافة إلى حساب التوفير الذي مينح 
العمالء أرباحا ش���هرية تنافسية وودائع 
بن���ك بوبيان الثابتة الت���ي متنح العميل 
اختيار م���ا يالئمه من بني وديعة الوكالة 
العالي���ة املرونة ووديع���ة املضاربة ذات 

األرباح التنافسية.

توقع مش���اركون في معرض 
العقار الرمضان���ي الذي انطلقت 
أنش���طته أمس مبشاركة أكثر من 
25 شركة عقارية محلية وإقليمية 
انتعاش السوق العقاري بالتزامن 
مع تنفيذ اخلطة التنموية احلكومية 
التي يش���رف عليها نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش���ؤون  ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان  ووزير 
الش���يخ احمد الفه���د الذي أكد ان 
التزام قانوني وأدبي وان  اخلطة 
اخلصخصة العب أساسي في هذه 
اخلطة. وأش���اروا إلى ان اخلطة 
التنموية تتضم���ن تنفيذ الكثير 
من املشاريع العمالقة مثل مشروع 
إنشاء مدينة احلرير والذي تبلغ 
تكلفته 77 مليار دوالر، ومشروع 
الس���كك احلديدية ومترو  شبكة 
األنفاق، كما تغطي اخلطة نفقات 
إضافية إلنش���اء امل���دن اجلديدة، 
والبنية التحتية وهذا من ش���أنه 
أن ينعكس إيجابا على الس���وق 

العقاري احمللي.
وشدد املشاركون في املعرض 
على أن القط���اع العقاري احمللي 
يتمتع بأهمي���ة خاصة، حيث ان 
العقار هو أكثر القنوات االستثمارية 
أمانا واألعلى عائدا، كما أنه يأتي 
في املركز السادس من حيث حجم 
املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي، 
كم���ا ان هناك 38 ش���ركة عقارية 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار 
دينار، فضال عن النشاط الفردي 
الذين يحرصون على  للمواطنني 
االستثمار في السوق العقاري الذي 
مازال يحافظ على موقعه كمالذ آمن 
خصوصا في ظل التقلبات الشديدة 

التي تشهدها البورصة، معربني عن 
آمالهم في إقرار السماح لألجانب 
بتمل���ك العقار باعتب���اره خطوة 
ايجابية تؤس���س لبداية مرحلة 
انفتاح حقيقية تعتمد على تعزيز 
التسهيالت وتشجيع االستثمارات 
وتعزيز االستثمار العقاري وكلها 
خطوات على طريق حتويل الكويت 
الى مركز مالي إقليمي رائد خالل 
املرحل���ة املقبلة.وق���ال مدير عام 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعود عبدالعزيز مراد 
ان الشركات العقارية العاملة في 
إلى  الس���وق احمللي بدأت تنتبه 
أهمية اطالق املبادرات والعمل في 
السوق العقاري بعد مرحلة طويلة 
م���ن االكتفاء باجللوس في مقاعد 
املتفرجني، حيث أدركت الشركات 
املب���ادرات والعمل  اهمية اطالق 
والتكيف في ظ���ل اجواء التباطؤ 
االقتصادي حتى يلوح ضوء في 

نهاية النفق.
وأك���د رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة أبراج 
املتح���دة القابضة أحمد س���عود 
السميط ان الشركة حريصة على 
دعم املبادرات العقارية في السوق 
احمللي، مش���يرا الى ان الش���ركة 
س���تقوم خالل أنش���طة املعرض 
بطرح مشروع برج املتحدة البالغ 
تكلفته 80 مليون دينار والذي من 
املتوقع انتهاء العمل به منتصف 
2011 ليعانق الس���حاب. وذكر أن 
العمل  املش���روع ميثل باك���ورة 
لسلسلة مش���اريع تعتزم شركة 
أبراج املتح���دة القابضة تنفيذها 
في املستقبل القريب، حيث يتميز 
مبوقعة االستراتيجي الرائع ويقع 
في قلب املركز املالي والتجاري في 

منطقة ش���رق ويتكون من )59( 
طابقا بارتفاع 270 مترا ويحتوي 
عل���ى 11 دورا س���كنيا و39 طابقا 
جتاريا وخمسة طوابق ميزانني، 
وهو ذو تصمي���م معماري فاخر 
ويلبي جميع االحتياجات العصرية 
العملية  لألف���راد واالحتياج���ات 
للشركات بشكل عام ورجال األعمال 
بشكل خاص، كما يوفر ناديا صحيا 
متكامل اخلدمات، وكذلك يوفر البرج 
مركزا خاصا لرجال األعمال فريدا 
من نوعه ومجهزا بأحدث التقنيات 
وقاع���ات االجتماع���ات ومصاعد 
خاصة تستخدم للمرة األولى في 

الكويت.
من جانبه اوض���ح مدير أول 
التسويق في شركة اخلليج املتحدة 
فاضل جابر املوسوي أن الشركة 
تسوق خالل مشاركتها في املعرض 
خدماتها وتش���تمل هذه اخلدمات 
على االستش���ارات والدراس���ات، 
التس���ويق والعالق���ات العام���ة، 
املبيعات والتأجير، االعداد اإلداري، 
ادارة العقارات وغيرها من اخلدمات 
الى  املتكاملة، باالضافة  العقارية 
أن الشركة ستقوم خالل املعرض 
بتسويق مجموعة من مشاريعها، 
موضحا أن مشروع »لوقة كوارتر 
مجمع املرحوم عبداهلل عبداللطيف 
العثمان التجاري اخليري« هو أحد 
املش���اريع التي س���تقوم الشركة 
بتس���ويقها خالل املعرض، حيث 
مت ابرام اتفاقية بني الشركة والهيئة 
العامة لشؤون القصر تقوم الشركة 
مبوجبها بتسويق وتأجير املشروع 
بشكل حصري، ويقع مشروع لوقة 
كوارتر على مس���احة 10400 متر 
مربع مبوقع استراتيجي مبنطقة 
حولي ويطل على 3 شوارع رئيسية 

وهي الدائري الثالث وشارع تونس 
وشارع العثمان، ويحتوي املشروع 
على مركز تسوق مبساحة تأجيرية 
صافية تق���ارب 20000 متر مربع 
موزعة على 5 طوابق، باالضافة الى 
برج مكاتب من 13 طابقا مبساحة 
840 مترا مربع���ا للطابق الواحد 
وثالثة سراديب ملواقف السيارات 
باالضاف���ة الى مواقف س���يارات 
خارجية بحيث تتسع املواقف لعدد 
1000 سيارة، ويشمل مركز التسوق 
على متاجر ومحالت بيع بالتجزئة 
ومطاعم راقية واخرى للوجبات 
السريعة ومقاه ومرافق ترفيهية 
منها صالة تزلج وصالة بولينغ، 
متوقعا ان يتم االنتهاء من تنفيذ 

املشروع في سبتمبر 2012.
وأفاد املدير العام في ش���ركة 
تس���اهيل العقارية نادر احلبيب 
بأن الشركة تطرح لدى مشاركتها 
في املعرض مجموعة من األراضي 
السكنية والتجارية والصناعية في 
مواقع مميزة بسلطنة عمان، مشيرا 
الى ان األزمة املالية العاملية دفعت 
األس���عار في عمان الى مستويات 
مغرية بالشراء حيث ان األسعار 
قد هوت ف���ي بعض الواليات الى 

.%84
وأش���ار مدير إدارة التسويق 
واملبيع���ات ف���ي ش���ركة دينار 
الدولي���ة هاني عبد الهادي الى أن 
الشركة تسوق في معرض العقار 
الرمضاني مش���روع فلل املهنا - 
اخليران، الذي يعد باكورة جناح 
الشركة من خالل تسويق الوحدات 
السكنية )الشاليهات( وعددها 36 
شاليها، موزعة على 6 قسائم مت 
جتهيزها وتأثيثها مبستوى اخلمس 

جنوم.

»وثرة العقارية«  
تستعرض مشاريعها في المعرض

أعلن مدير التسويق في مجموعة وثرة العقارية متعب العدواني 
عن مش��اركة »وثرة« في معرض العقار واالستثمار الرمضاني 

الذي يقام خالل الفترة من 21 إلى 24 أغسطس اجلاري.
وقال العدواني في بيان صحافي أمس ان مشاركة مجموعة 
وثرة العقارية هذا العام حتمل معها الكثير من املشاريع العقارية 
التي تلبي متطلبات األس��رة الكويتية، كاشفا في الوقت نفسه 
عن طرح مشروع جديد لشقق التمليك يلبي احتياجات األسرة 

الكويتية في السكن املناسب.
وأضاف أن مجموعة وثرة العقارية ستباش��ر خالل الفترة 
القادمة تس��ويق مش��روعها اجلديد وثرة )55( الساملية والذي 
يعد من أفخم مش��اريع شقق التمليك في البالد، مشيرا إلى أن 
هذا املش��روع السكني سوف يلبي احتياجات األسرة الكويتية 
الراغبة في الس��كن املريح كون هذا املش��روع قد صمم بنظام 

شقة واحدة في كل دور.
وق��ال ان التصاميم الداخلية للمش��روع ق��د روعيت فيها 
رغبات املالك في الش��قة في عدد الغرف واملس��احات، مشيرا 
إلى أن مش��روع وثرة )55( الساملية يتكون من أربع غرف نوم 
وغرفت��ن للخادمة والس��ائق مع رحابة ف��ي توزيع احلمامات 
والصالة واملطبخ، وقال متعب العدواني ان هذا املش��روع وما 
يتمي��ز به من جودة التصميم وموقع بق��رب اخلدمات يجعله 
محط اهتمام ش��ريحة كبيرة من املواطنن الذين يرغبون في 
الس��كن القريب من العاصمة. من جهة أخرى كشف العدواني 
أن مجموعة وثرة العقارية س��وف تعرض العديد من مشاريع 
شقق التمليك التابعة للمجموعة باإلضافة إلى مشروع المارتن 
السكني في منطقة الشبانية في جبل لبنان. من جانبه أكد مدير 
التس��ويق في مؤسسة جوهرة الهندي العقارية الوكيل املعتمد 
لدى مجموعة وثرة العقارية فيصل الهندي تسويق أكثر من %80 
من املش��اريع الثالثة املقامة حاليا في منطقة أبوحليفة، مشيرا 
الى وجود نية لدى مجموعة وثرة العقارية إلقامة مشروع رابع 
لشقق التمليك في محافظة االحمدي بسبب الطلب الكبير على 

متلك الشقق ذات األسعار املعتدلة.

تقـرير


