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 الشركة حققت مبيعات بقيمة تجاوزت ملياري دوالر ألول مرة في تاريخها «الخليج المتحدة للخدمات العقارية» تعلن رعايتها الذهبية لمؤتمر صناع العقار الثالث في ١٣ الجاري

 عمور: استمرار تمسك البنوك بسياستها الحذرة في عملية 
التمويل يلقي بظالله على مستقبل تنفيذ خطة التنمية

 «إيكويت» تحقق ٨٨٠ مليون دوالر أرباحًا صافية
   لـ ٢٠١٠ بارتفاع ٧٣٪ مقارنة بـ ٢٠٠٩

 «مينا العقارية» تطرح مناقصة إنشاء مشروع 
  مبنى إداري  في مدينة الطاقة ـ قطر

 أعلنت شركة مينا العقارية 
عن طرح مناقصة إنشاء مشروع 
مبنى إداري في مدينة الطاقة 
ـ لوسيل في قطر، وذلك على 
املقاولني للحصول  عدد مـــن 
على أفضـــل العروض الفنية 
واملاليـــة، حيث مـــن املتوقع 
أن يبدأ تنفيذ املشروع خالل 
شهر ابريل املقبل، على أن يتم 
إجنازه فـــي الربع الثالث من 
عام ٢٠١٢ وفي هذا الصدد، أفاد 
مدير إدارة تطوير املشـــاريع 
بالشركة م.يوسف حمودة بأن 
مساحة املشـــروع اإلجمالية 
هي ١٨ ألف متر مربع مقسمة 
على خمسة أدوار لالستخدام 
املكتبي وعدد ٢ سرداب كمواقف 
للسيارات بسعة ٢٤٢ سيارة، 
مضيفا أن املشروع يعتبر من 
أوائل املباني اخلضراء املزمع 
تطويرها في قطر وحتديدا في 

مدينة الطاقة.
  وأشـــار الى ان املشـــروع 
حصل على التصنيف الفضي 
لألبنيـــة اخلضـــراء حســـب 

تصنيف املجلـــس األميركي 
لألبنية اخلضـــراء، باإلضافة 
إلى أن مدينة الطاقة ستكون 
من أوائل املدن الصديقة للبيئة 
فـــي املنطقة، مشـــيرا الى أن 
املشروع قد مت تصميمه من قبل 
االستشاري العاملي ياماساكي 
الذي يعـــد من أهـــم املكاتب 
الواليات  فـــي  االستشـــارية 
املتحدة األميركية واملتخصص 

في االنظمة اخلضراء.
  يذكر ان مدينة الطاقة هي 
مدينة مخصصـــة لكل ما هو 
متعلـــق بالطاقـــة وجوانبها 
وهي عبارة عن مجموعة مدن 
منتشرة في العالم ومترابطة 
عـــن طريـــق أحدث وســـائل 

التكنولوجيا العاملية.
  حيث تتضمن املدينة بورصة 
عاملية للطاقة، ومكاتب ادارية 

وبنوكا متخصصـــة بالطاقة 
وغيرها من اخلدمات املتعلقة 

بالطاقة.
  وتعتبر شركة مينا العقارية 
من أولى الشركات التي ستقوم 
بالتطوير فـــي مدينة الطاقة، 
ومن املتوقع أن يحقق املشروع 
عوائـــد جيدة للشـــركة وأن 
يشكل إضافة جوهرية ألصول 

الشركة.  

ايكويت للبتروكيماويات عن   اعلنت شركة 
حتقيقها ٨٨٠ مليون دوالر كارباح صافية للفترة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وذلك بارتفاع 

نسبته ٧٣٪ مقارنة بسنة ٢٠٠٩.
  وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ايكويت حمد التركيت انه مت حتقيق هذه االرباح 
ـ وهللا احلمد ـ نتيجة لتشـــغيل كافة الوحدات 
االنتاجية في مصانع الشـــركة بفعالية عالية، 
باالضافة الى االرتفاع العاملـــي الذي طرأ على 
البتروكيماوية، وذلك بالرغم  املنتجات  أسعار 
من محدودية كمية الغاز اللقيم الذي يتم توفيره 

ملصانع الشركة.

  واشار الى ان قيمة املبيعات خالل العام ٢٠١٠ 
جتاوزت حاجز امللياري دوالر وذلك ألول مرة في 
تاريخ الشركة بعد استكمال تشغيل كافة الوحدات 
االنتاجية وتصدير جميع املنتجات خالل السنة، 
موضحا انه سوف يتم خالل مارس القادم عقد 
اجتماع مجلس ادارة الشركة العتماد البيانات 
املالية ويعقب ذلك اجتماع اجلمعية العمومية.

  واضاف ان: «اهم اسباب هذا النجاح الباهر 
هو تضافر جهود موظفي الشركة الذين يعملون 
ويتمتعون بروح الفريق الواحد، اضافة الى الدعم 
الالمحدود من الشركاء االستراتيجيني للشركة 

ومجلس ادارتها املوقر». 

 أعلنت شركة اخلليج املتحدة 
للخدمـــات العقارية عن رعايتها 
الذهبية ملؤمتر صناع العقار الذي 
ينظمه احتاد العقاريني في دورته 
الثالثة في ١٣ فبراير اجلاري حتت 
شعار «أين مستقبل العقار.. من 
خطة التنمية؟» الذي يقام حتت 
رعاية وحضـــور وزير التجارة 

والصناعة أحمد الهارون.
املناسبة، قال العضو    وبهذه 
املنتدب لشركة اخلليج املتحدة 
للخدمات العقارية عادل حســـن 
عمور في تصريـــح صحافي ان 
خطة التنمية ستحدث نقلة نوعية 

فيتاريخ االقتصاد الوطني، مطالبا اجلميع بالتكاتف والوقوف إلى 
جانب تلك اخلطة النتشال البالد من عثرتها االقتصادية التيتمر بها 
حاليا نظرا لتوقف أغلب مشـــاريع التنمية خالل السنوات املاضية، 
ومضيفا أن املضيقدمافيتنفيذ خطة التنمية ســـيمثل عالمة فاصلة 
فيمستقبل االقتصاد الوطني، السيما امليزانية املرصودة لها يتضمن 
إنفاقا اســـتثماريايصل إلى٣٧مليار دينار خالل ٤ سنوات، وهو ما 
سيكون له دور فيمشاركة القطاع اخلاص للقيام بدور حيويومؤثر 
فيتلك اخلطة فضالعن مساهمتها فيتحريك عجلة االقتصاد التيتعثرت 

خالل الفترة املاضية. 
  وشـــدد عمور على أن استمرار متسك البنوك بسياستها احلذرة 
فيعملية التمويل خالل العامني املاضيني يلقي بظالله على مستقبل 
تنفيذ خطة التنمية السيما ان شح القنوات التمويلية قد تسبب أوال 
في وقف تنفيذ العديد من املشاريع العقارية وثانيا في تخوف العديد 
من الشـــركات على اإلقدام على تنفيذ مشاريع جديدة أو مستقبلية 

ضمن مشاريع خطة التنمية.
  من جهة أخرى، أفاد عمور بان الشـــركة قامت بإبرام العديد من 
االتفاقيات والتحالفات مع مجموعة من الشركات العاملية منها اتفاقية 
حتالف مع شركة QUIRE TARGET MARKETING من الواليات املتحدة 
األميركية وذلك لتقدمي استشارات التطوير، واتفاقية أخرى خاصة 
ببحوث السوق ودراسات اجلدوى مع شركة LIASES FORAS الشرق 
األوسط – مملكة البحرين كما أبرمت اتفاقية لتقدمي خدمات مراجعة 
التصميم بالتحالف مع املصممني الدوليني R٢٠٤DESIGN من الواليات 

املتحدة األميركية.

  خطط جديدة

  وأضاف أن الشـــركة مقبلة على تنفيذ مشاريع جديدة في ٢٠١١، 
منها مشروع ڤلل سكنية مبدينة صباح األحمد البحرية «اخليران» 
وهو مشـــروع يتميز مبوقعه الرائع بني مناطق الكويت الساحلية 
كما أن الڤلل ســـوف تكون مطابقة لشروط بنك التسليف من حيث 
مساحة األرض ومساحة البناء وقد روعي بالتصميم احملافظة على 
خصوصية األسرة الكويتية، وســـوف تكون أسعار الڤلل معقولة 

ومناسبة لشريحة كبيرة من األسر.
  وأوضح أن الشركة ستبدأ في عملية التأجير ملشروع «بروموناد» 
- مجمـــع املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان التجاري اخليري- 
حيث ان الشركة هي املسوق احلصري للمشروع مبوجب االتفاقية 

املبرمة بينها وبني الهيئة العامة لشؤون القصر.
  ويقع املشروع على مساحة ١٠٤٠٠ متر مربع مبوقع استراتيجي 
مبنطقة حولي ويطل على ٣ شـــوارع رئيسية وهي الدائري الثالث 
وشارع تونس وشارع العثمان وهو ما يجعل املشروع يقع بني اثنني 
من أهم محافظات الكويت (العاصمة وحولي)، مبينا أن املشـــروع 
يحتوي على مركز تســـوق مبساحة تأجيرية صافية تقارب ١٧ ألف 
متر مربع موزعة على ٥ طوابق باإلضافة إلى برج مكاتب من ١٥ طابقا 
مبســـاحة ١٠ آالف متر مربع تقريبا و٣ ســـراديب ملواقف السيارات 
باإلضافة إلى مواقف ســـيارات خارجية بحيث تتسع املواقف لعدد 

١٠٠٠ سيارة.
  ولفت الى ان املشـــروع يضم أيضا مركز التسوق الذي يحتوي 
على متاجر ومحالت بيع بالتجزئة ومطاعم راقية وأخرى للوجبات 
السريعة ومقاهي ومرافق ترفيهية منها صالة تزلج وصالة بولينغ، 
مبينا أن املشروع يتميز عن منافسيه باملوقع احليوي والتصميم املميز 

ومواد البناء الراقية املستخدمة 
وعدد مواقف السيارات واملرافق 
التجارية  الترفيهية والعالمات 
العاملية املســــتهدفة وســــهولة 
الوصول إلى املشروع، هذا إلى 
جانب الرؤية واإلطاللة الرائعة 
له والتي متتد حتى شارع اخلليج 
العربي ومدينة الكويت موضحا 
أن عمليات التنفيذ في املشروع 
تتم حسب اجلدول الزمني احملدد، 
متوقعا االنتهاء منها في الربع 

الثالث من ٢٠١٢.

  مشاريع الشركة

  واشــــار الى ان الشركة ستستمر في تسويق وتأجير باقي وحدات 
مشروع «بوليڤارد» الذي تقوم شركة الساملية جروب لتنمية املشاريع 
بتطويره على مساحة ٣٥٣ ألف متر مربع مبوقع استراتيجي في منطقة 
الســــاملية ويطل على ٤ شوارع رئيســــية هي «اخلنساء- قطر- حمد 
املبارك- املغيرة بن شعبة، والذي يعتبر معلما سياحيا وطنيا حيث 

انه األول من نوعه في الكويت واملنطقة.
  وبني أن املشروع متعدد األغراض حيث يحتوي على مركز تسوق 
وقرية مطاعم وبحيرات صناعية وناد صحي وصالة متعددة األغراض 
ومالعــــب رياضية (كرة قدم، كرة طائرة، كرة ســــلة، كرة يد، غولف، 
كريكيت، بيسبول، مالعب تنس) وحديقة نباتية تعتبر األولى من نوعها 
في الشرق األوسط ومرافق ترفيهية داخلية وأخرى خارجية وغيرها 
الكثير، موضحا انه مت حتى اآلن تأجير معظم املســــاحات التأجيرية 

ملجموعة من كبار جتار التجزئة والعالمات التجارية.
  وذكر عمور أن الشــــركة أبرمت أيضا اتفاقية مع شــــركة سبيريت 
للتطوير العقاري لتســــويق وتأجير مجمــــع الكويت الدولي للتنس 
«ســــبيريت» الذي يقع على مســــاحة ٧٠ ألف متر مربع مبوقع حيوي 
بجانب مول ٣٦٠ على الدائري السادس مبنطقة الزهراء (جنوب السرة) 
والذي من املتوقع افتتاحه رســــميا منتصف ٢٠١٢ حيث مت اجناز ٢٠٪ 

من املشروع حتى اآلن.
  وبني ان املشروع يعتبر األول من نوعه في الكويت والشرق األوسط 
حيــــث يحتوي على مالعب كرة تنس مغطاة وأخرى مفتوحة، مالعب 
اسكواش، فندق ٤ جنوم بارتفاع ٩ طوابق، ناد صحي مبساحة ٤٣٠٠ 
متر مربع، أكادميية رياضية تعد األولى من نوعها في الكويت، عيادات 
طبية متخصصة في اإلصابات الرياضية، صالة متعددة األغراض على 
مساحة ٨٠٠٠ متر مربع، مجمع جتاري يحتوي على محالت بيع بالتجزئة 

ومطاعم ومقاه وصالة تزلج مبساحة ٩٠٠ متر مربع.
  وكشــــف أن الشــــركة قامت مؤخرا بإبرام اتفاقية مماثلة مع شركة 
اجلزيرة للتنمية العقارية لتســــويق وتأجير «صحارى مول» والذي 

سيقع مبنتجع صحارى الكويت على الدائري السادس.

  برنامج المؤتمر

  مــــن جانبه، رحب رئيس احتاد العقاريــــني ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح برعاية شركة اخلليج املتحدة للخدمات 
العقارية للمؤمتر، مؤكدا أن حرص االحتاد على تنظيم املؤمتر بشكل 
ســــنوي ثابت من عامــــني نابع من أهمية حتقيق األهــــداف للعقاريني 
وآمالهم في ســــوق عقاري نشــــط الســــيما انه اجلهة املعنية بشؤون 

القطاع العقاري في الكويت.
  وأكــــد أن املؤمتر في دورته اجلديدة سيســــلط الضوء على العديد 
من القضايا منها دور القطاع اخلاص في خطة التنمية وآلية مشاركة 
الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانني املتعلقة مبشاركة 

القطاع العقاري في خطة التنمية.
  وعن جلسات املؤمتر، قال اجلراح انها ستضم ٣ جلسات عمل حيث 
ستكون اجللسة األولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع 
اخلاص في خطة التنمية» كما ستكون اجللسة الثانية عبارة عن جلسة 
نقاشية عن «التشريعات والقوانني املتعلقة مبشاركة القطاع اخلاص 
بخطــــة التنمية» في حني حددت اللجنة املنظمة اجللســــة الثالثة من 
املؤمتر لتكون جلســــة نقاشية حول «آلية مشاركة الشركات العقارية 
بخطة التنمية» على أن يختتم املؤمتر بورشة عمل مخصصة ملناقشة 

اآللية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية. 

 حمد التركيت

 يوسف حمودة صورة منوذجية للمبنى اإلداري املزمع إنشاؤه 

 أعلنت مجموعة ســـكند 
كب عن فوزها بجائزة أفضل 
وكالة جتارية لعام ٢٠١٠ في 
مجال خدمات الكافيه والتي 
متنح بنـــاء علـــى معايير 
دقيقة من قبل جلنة مكونة 
من كبار الشخصيات ورجال 

االعمال.
  وبهذه املناسبة قال املدير 
التنفيذي ملجموعة سكند كب 
عصام داغر إن هذه اجلائزة 
تعكـــس املســـتوى املميز 
للمجموعة، مبينا أن الكويت 
سوف تشـــهد قريبا افتتاح 
بعض الفروع اجلديدة لوكالة 
العاملية لتضاف  سكند كب 
إلى األفرع الــــ ١٥ احلالية، 
مؤكدا ان ذلك يدل بشـــكل 
واضح على جناح الشـــركة 
في استقطاب قاعدة واسعة 
الزوار  ومتزايدة بثبات من 
في الكويت، الفتا أيضا إلى 
التوسع  إلى  توجه الشركة 
بشكل أكبر في الكويت ليشمل 
كل مناطقها ومحافظاتها بعد 
أن تواجدت فـــي اجلابرية 
واخلالدية والشويخ وكيفان 
والعديلية والساملية والكويت 
وشـــرق ومشـــرف وشارع 
اخلليج بواقع فرع أو فرعني 

لكل منها.
  وأضـــاف داغر ان جناح 
الوكالة التجارية لسكند كب 
العاملية في الشرق األوسط 
وتركيـــا والواليات املتحدة 
األميركيـــة بعـــد انطالقتها 
عـــام ١٩٧٥ في كنـــدا يعود 
إلى مجموعة من األســـباب 
ومنها جودة القهوة املنتقاة 
من أفضل األنواع في العالم 
وتنويع أصناف املشروبات 
املقدمة لتضـــم أكثر من ٣٠ 

صنفا. 

 مجموعة سكند كب 
تحصد جائزة سوبر 

براند لـ ٢٠١٠

 توفيق اجلراح عادل عمور


