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»العربية العقارية« تعلن رعايتها ملؤمتر الـ »B.O.T« العاشر في 5 يونيو املقبل

بوخمسني: على احلكومة تقدمي أرقام محددة 
عن مقدار مشاركة القطاع اخلاص في خطة التنمية 

العربية  الش����ركة  أعلن����ت 
العقارية عن رعايتها للمؤمتر 
القطاع اخلاص  العاش����ر لدور 
في مشروعات التنمية والبنية 
التحتية الت����ي تقام وفق نظام 
ال�����»B.O.T« والذي ينظم حتت 
رعاية رسمية من نائب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون  مجل����س 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد خالل 
الفترة من 5 إلى 6 يونيو املقبل 

حتت شعار »الكويت 2030«.
وبهذه املناس����بة دعا رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الش����ركة العربية العقارية 
عماد جواد بوخمسني إلى أهمية 
خلق حوار وطني شامل بغرض 
صياغة آلية أو ميثاق أو قائمة 
الواضحة مقدار  حتدد باألرقام 
الدور الذي ميكن للقطاع اخلاص 
أن يلعبه في تنفيذ خطة التنمية 
دون ترك هذه املسألة الشائكة 
عرضة خلالف هن����ا أو مقترح 

هناك.
واعتبر بوخمسني أن من شأن 
الوطني اخلروج  هذا احل����وار 
بآليات مح����ددة ونطاق واضح 
املتاحة  الف����رص  يقيس مقدار 
أمام القط����اع اخلاص للنهوض 
بأكب����ر خط����ة تنموي����ة يقرها 
برملان الكوي����ت منذ قرابة ربع 
قرن، السيما أن القطاع اخلاص 
الكويتي يتميز عن نظرائه في 
العالم بكونه القطاع الذي نشأت 
على يديه الدولة مبيثاق تاريخي 

بني احلاكم واحملكوم.
وأوضح أن »العربية العقارية« 
بادرت برعاية املؤمتر انطالقا من 
إميانها بضرورة دعم أي نقاش 
وطني فع����ال يعظم من منفعة 
املواطن والقط����اع اخلاص معا 

من تنفيذ خطة التنمية.

غياب الجدول الزمني

وانتقد بوخمسني عدم وجود 
جدول زمني مرتبط بإجنازات 
خطة التنمي����ة يعبر عن مقدار 
مس����اهمة القط����اع اخلاص في 
كل مش����روع بعينه، إذ من غير 
املمكن محاسبة املسؤولني عن 
اخلطة من دون وجود ما يسمى 
 BUDGETARY بخطة املوازنة أو
PLANNING وهي خطة تقديرية 
أو تشبيهية تفترض أن العمل 
انتهى من كل املشروعات وتقيس 
القطاع اخلاص  مقدار مشاركة 
وتظهر الفارق بني ما مت اجنازه 

وما هو مخطط له فعال.
وأضاف أن اخلطة التنموية 
متثل مستقبل الكويت، وان دور 
القطاع اخلاص يأخذ بعدا محوريا 
ومركزيا في مش����اريع التنمية، 
الس����يما أن هذا القط����اع لديه 
اخلبرة الكافية الجناز مشاريع 
تنموية كبيرة كالتي تضمنتها 
التنمية احلالية، وهذا ال  خطة 
يعني اختزال دور القطاع العام، 
حيث ان القطاعني شريكان في 

إجناحها.
ودعا بوخمس����ني املسؤولني 
عن تنفيذ اخلطة واحلكومة إلى 
ايجابية  النظر بع����ني  ضرورة 

التي اندلعت في الدول العربية 
املجاورة وم���ا خلفتها من آثار 
اقتصادية على الدول املجاورة.

معوقات التمويل

وحول معوقات التمويل لدى 
القطاع اخلاص بوجه عام، بني 
أن الضمانات احلكومية املتعلقة 
بتمويل املشاريع التنموية يجب 
أن تنعكس إيجابيا على موقف 
البنوك احمللية م����ن اإلقراض، 
الس����يما ف����ي ظ����ل القوان����ني 
والتشريعات التي تنظم العالقة 
بني الشركات العقارية اإلنشائية 

واجلهات املمولة.
ولفت إلى أهمية إعطاء مساحة 
أكبر من املرونة والثقة بني اجلهة 
املمول����ة والطالب����ة للتمويل، 
مبا يخدم مصال����ح ومتطلبات 
أثره  اجلهت����ني، وما ينعك����س 
اإلجمالي على االقتصاد القومي 
بشكل عام من حيث ارتفاع الناجت 
إلى  احمللي اإلجمالي، باإلضافة 
توظيف العمالة واالستفادة من 

قدراتها.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن 
احلكومة ال تس����تطيع توظيف 
األعداد املتزايدة من اخلريجني، 
وهو م����ا يجعل القطاع اخلاص 
مالذا آمنا الس����تيعاب الكفاءات 

الوطنية.
كما انه يترك مجاال أوسع من 
اجل اإلب����داع والتطوير واثبات 
الذات ملا يتمت����ع به من مرونة 

أكبر مقارنة بالقطاع العام.

الكويت مبا يسهل األعمال.
وأك����د أن ش����ركات العق����ار 
واملقاوالت بشكل خاص قادرة على 
التحتية  البنية  تنفيذ مشاريع 
التي احتوتها اخلطة، داعيا البنوك 
إلى مساعدة تلك الشركات التي 
متتلك األصول واملالءة واخلبرة 
الالزمة للمساهمة في تنفيذ تلك 

املشاريع.
وفيما يتعلق بتقييمه اخلاص 
حول أداء خطة التنمية االقتصادية 
منذ إق���رار القانون اخلاص بها 
وحتى اآلن، أشار إلى انه خالل 
العام املاضي كان حجم التركيز 
منصبا على االنتهاء من إقرار عدد 
كبير من التشريعات والقوانني 
التي متثل البذرة األساسية التي 
تنبثق منها املشروعات التي تنفذ 

على ارض الواقع.
ولفت إلى انه على الرغم من أن 
ما ملسناه من مشروعات جدية ال 
يتماشى مع مستوى الطموحات 
للمتخصص���ني  والتوقع���ات 
واملتابعني للتنمية، إال أن التفاؤل 
كبير بقدرة احلكومة والقائمني 
على اخلط���ة على اجناز العديد 
وحتقيق املزيد من النجاحات في 
صدد إطالق املشروعات اجلادة 

والضخمة.
وأش���ار بوخمسني أيضا إلى 
عدد م���ن العوامل اخلارجة عن 
اإلرادة االقتصادية للقائمني على 
اخلطة التي أثرت في تأخر تنفيذ 
املشروعات، وفي مقدمتها األحداث 
السياسية واالضطرابات اإلقليمية 

ل����دور القطاع اخل����اص وعدم 
النظ����ر للس����لبيات التي طالت 
غالبية الشركات على مستوى 
العالم عقب اندالع األزمة املالية 
العاملي����ة، مؤك����دا أن الوض����ع 
االقتصادي سيتحسن، السيما 
بعد الفوائض املالية التي متلكها 
احلكوم����ة والرغب����ة احلقيقية 
للشركات اخلاصة في املشاركة 
في التنمية وحتقيق قيمة مضافة 

إلى االقتصاد الوطني.
وش����دد على ضرورة التزام 
اجلدية ف����ي إزالة العقبات التي 
حت����ول دون مش����اركة القطاع 
اخلاص ف����ي أول خطة تنموية 
تعتمده����ا الكويت، الفتا إلى أن 
خط����ة التنمية ج����زء من رؤية 
إس����تراتيجية متتد حتى 2035 
تهدف إلى حتويل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري جاذب لالستثمار 
يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة 

النشاط االقتصادي.

تحديات خطة التنمية

وحول التحديات التي تواجه 
الدولة من اج����ل تنفيذ اخلطة 
التي ميك����ن للقطاع  التنموية 
اخلاص املساهمة في تخطيها، 
بني بوخمسني أن التحدي الكبير 
يكمن في إيجاد الكوادر البشرية 
ذات اخلبرة العالية من اجل إجناح 
خطة الكوي����ت التنموية، الفتا 
إلى ضرورة إطالق التشريعات 
الالزمة إلجناحها من جهة أخرى، 
الدورة املستندية في  واختزال 

عماد بوخمسني 

مشاريع الشركة احلالية واجلديدة
فيما يتعلق مبشاريع »العربية العقارية« أشار 

بوخمسني إلى أن الشركة لديها استراتيجية 
مستقبلية قائمة على إدارة أصول الشركة العاملة 

واخلاضعة للتوسعة ومتابعة اجناز وتشغيل 
املشاريع قيد اإلنشاء واالستحواذ على مشاريع 
جديدة، موضحا أن الشركة لديها عدة مشاريع 
عقارية داخل وخارج الكويت منها ما هو قائم 

ومنها ما هو قيد اإلنشاء أهمها برج العربية وبرج 
الكريستال وبرج الفروانية واملرحلة الثانية من 
توسعة فندق هوليداي إن وفي اخلارج متتلك 

الشركة فندق الشارقة في إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية بنسبة متلك 100% وبإدارة شركة 
روتانا ـ كذلك متتلك الشركة نسبة 10% من فندق 
سفير السيدة زينب باجلمهورية العربية السورية 

بإدارة شركة سفير.
وأضاف بوخمسني أن الشركة استطاعت تثبيت 

قدميها في األسواق اخلارجية، خاصة في اململكة 
العربية السعودية، وذلك من خالل الدخول في 
مشروع في السعودية بالشراكة مع 3 شركات 

أخرى، ويقع على مساحة تبلغ 12 مليون متر مربع 
إلنشاء مدينة متكاملة باإلضافة إلى أن الشركة لديها 
حزمة مشاريع حتت الدراسة في مصر في مقدمتها 

مشروع إنشاء 900 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر 
على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بكلفة بحدود 

3.5 مليارات جنيه، وتبلغ حصة الشركة فيها %20.
وأوضح بوخمسني أن »العربية العقارية« قامت 

بتفعيل خطتها التسويقية من خالل تأسيس شركة 
عقارات دوت كوم العاملية بحصة قدرها 70% من 

رأس املال لدعم نشاطات الشركة في السوق العقاري 
احمللي واخلليجي، ولها فروع في كل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واململكة األردنية الهاشمية 
وسلطنة عمان وغيرها من عواصم الدول اخلليجية 

والعربية.
كما قامت الشركة بتأسيس شركة عقارية باسم 

شركة ليان العقارية في إمارة دبي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة بنسبة مشاركة 50% لتكون احدي 

األذرع الطولى للشركة العربية العقارية في تعامالتها 
في أنحاء الوطن العربي ودول مجلس التعاون 
اخلليجية ومتابعة مشاريع الشركة داخل دولة 

االمارات.
وزاد أن »العربية العقارية« شاركت في تأسيس 

شركة بوابة اخلليج العربي لالستثمار في سلطنة 
عمان بنسبة شراكة قدرها 33% وشركة شارم 

درميز للتنمية العقارية في جمهورية مصر العربية 
وبنسبة مشاركة بلغت 25% وشركة الند مارك 

لالستثمار العقاري والسياحي )رزيدانس بارك( 
في مصر بنسبة مشاركة قدرها 20%، باإلضافة 

إلى املساهمة في تأسيس شركة العربية العقارية 
لالستثمار في مصر.

وكذلك مشروع تطوير مشروع جتاري في دبي 
بزنس دبي ونتملك أيضا 60% من شركة خور 
الديرة العقارية شركة كويتية قامت باالشتراك 

والتقدمي للكثير من املشاريع التنموية في الكويت 
ومنها اشتراكها في مشروع تطوير خور الديرة 
الذي لم يبت ب حتى اآلن والذي يشمل تطوير 

مدينة الكويت من خالل احلزام األخضر من دوار 
الشيراتون منتهيا في شارع اخلليج العربي أمام 

فندق هيلتون. وكذلك االشتراك في مناقصة 
مشروع تطوير جزيرة فيلكا والذي اليزال مطروحا 

أمام اجلهات احلكومية املعنية.

زيادة أرباح استثمارات »غايتهاوس« في قطاعات السكن الطالبي
أعلن بنك »غايتهاوس« عن 
حتقيق عوائد اضافية ملستثمريه 
بعد استكماله بنجاح في أبريل 
2010 استثمارا بقيمة 30 مليون 
جنيه استرليني في محفظة واتكني 

جونز في اململكة املتحدة.
 حي���ث حقق مجمعا س���كن 
الطالب في مدينت���ي لوفبورو 
وليڤرب���ول زي���ادة قصوى في 
القيم���ة االيجارية بنس���بة %5 
بدال من الزيادة املتوقعة بنسبة 
3.5% وذلك ف���ي اطار املراجعة 
السنوية االخيرة لشروط ايجار 

املجمعني.
 وق���د حق���ق املس���تثمرون 
الكويتيون من هذا االداء املتفوق 
باحلصول على الزيادة القصوى 
على العائد النقدي اجلاري الذي 

بلغ 9.7% سنويا.
وفي هذا الصدد أعرب الرئيس 
التنفيذي لبنك غايتهاوس ريتشارد 
توماس عن سعادته لتحقيق هذا 
االجناز في االداء املالي للمحفظة، 
مش���ددا في الوقت نفس���ه على 
»االهمية االستراتيجية لقطاع سكن 
الطالب كفئة موجودات استثمارية 
ممتازة«، مؤكدا أن مجمعات السكن 
الطالبية متثل خيارا استثماريا 
ناجحا للمستثمرين اخلليجيني 
الذين يس���عون الى االس���تفادة 
من السوق العقارية البريطانية 
نتيجة انعدام التوازن بني العرض 
والطلب في هذا السوق، والذي 
يعتبر بديال لالستثمار في قطاع 

املكاتب العقارية.
 وأضاف ريتشارد قائال: »اننا 
فرحني ملا حققه بنك غايتهاوس من 
مكانة بارزة في قطاع االستثمار 

العقاري«.
ومن جهته قال نائب الرئيس 
التنفي����ذي للقطاع العقاري ببنك 
غايته����اوس فيليب تشيرش����ل: 
»تعتبر مجمعات س����كن الطالب 
شريحة أساسية في القطاع العقاري 
تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليارات 
جنيه استرليني سنويا في اململكة 
املتحدة وحدها، وتتوقع اجلامعات 
البريطانية تزاي����د أعداد طالبها 
مبعدل يفوق بعشرة أضعاف معدل 
النمو في مش����اريع سكن الطالب 
اجلديدة«، مش����يرا الى أن نتائج 
االبحاث تثبت أن اململكة املتحدة 
التزال الوجه����ة املفضلة للتعليم 
اجلامعي للجيل املقبل من القادة 
ومدي����ري الث����روات العاملية من 
أوروبا والشرق االقصى والشرق 

االوسط.
بن����ك  ان  بالذك����ر  اجلدي����ر 
غايتهاوس الي����زال يتلقى الكثير 
من االستفس����ارات حول الفرص 
االستثمارية في قطاع سكن الطالب 
من قبل املس����تثمرين اخلليجيني 
الراغبني في االستثمار في قطاعات 
السكن الطالبي والتي يسعى البنك 
من خ����الل اخلبرات التي ميتلكها 
ال����ى توفيرها في القريب العاجل 
ليحقق بذلك االهداف االستثمارية 

لعمالئه. سكن الطالب في مدينتي لوفبورو وليڤربول 

ريتشارد توماس

د.جمال الدعيج متوسطا أعضاء اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر

سيتم تنظيمه من قبل منتدى 
الوظيفي اخلليجي  التطوير 
وبشراكة إس���تراتيجية من 
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
وجهات داعم���ة أخرى محليا 

ودوليا.
وقد ترأس الدعيج االجتماع 
األول للجنة املنظمة للمؤمتر 
الدولي للدورة ال� 41 للمنظمة 
التدريب  العاملية جلمعي���ات 
والتطوير الذي س���يعقد في 
الكويت في ابريل املقبل الذي 
عقد نهاية األس���بوع املاضي 
بحضور رئيس اللجنة العلمية 
الناصر ورئيس جلنة  د.فهد 
البرنامج العلمي خالد الهيلع 
ورئيس جلنة العالقات الدولية 
رائ���د الراب���ح ورئيس جلنة 
العالقات العامة واإلعالم جاسم 

الكندري.
وأوضح الدعيج ان االجتماع 
تناول الترتيبات التحضيرية 
واالستعدادات للمؤمتر، مضيفا 
ان من األهداف التي يس���عى 
املنتدى لتحقيقها توفير فرص 
االلتقاء للتعريف وتعزيز دور 
املبادرات والتميز والنجاحات 
من خ���الل اجلوائز التقديرية 

بعد نيلها رئاسة املنظمة بعد پولندا

الكويت تستضيف املؤمتر السنوي الـ 41 
ملنظمة التطوير والتدريب في أبريل

وأيضا في تأصيل الدعم وتوثيق 
العالقة مع املؤسسات واملجالس 
الدولي���ة واإلقليمية واحمللية 
واخل���روج مبنتجات وبرامج 

مشتركة لتحقيق ذلك.
اللجن���ة  وق���د تناول���ت 
العلي���ا املنظمة في اجتماعها 
األول أه���داف املؤمتر محاور 
الورقة األولى وكبار املتحدثني 
البرنامج  املدعوين، مالم���ح 
التحضيرية  واملس���تلزمات 
باإلضاف���ة إلى توزيع اللجان 

واملهام.
وبني الدعي���ج ان املنظمة 
ليست حكومية وال تهدف إلى 
الربح وتضم حتت عضويتها 
جهات ومؤسس���ات ومراكز 
وجمعيات حتت���رف قضايا 
املوارد البشرية، وهي تلتزم 
بتعريف وتطوير ونقل املعرفة 
واملهارات والتكنولوجيا لتعزيز 
وتطوير األفراد والتنظيمات 
واألداء البش���ري واإلنتاجية 
في ظ���ل التنمية املس���تدامة 
وتعق���د مؤمترا س���نويا كل 
عام منذ تأسيسها وتدار من 
قبل هيئ���ة تنفيذية متنوعة 
اجلنس���يات على املستويني 
اجلغرافي والثقافي وهي عضو 
فاعل في املجلس االقتصادي 
واالجتماعي في األمم املتحدة 
وتضم ما يتج���اوز 500 ألف 
أكثر  اختصاصي وخبير في 

من 30 دولة.
يذكر أن اجلهات املساهمة في 
املؤمتر هي: مؤسسة البترول 
الكويتية )شريك استراتيجي(، 
شركة أرامكو السعودية، ديوان 
اخلدمة املدنية، املنظمة العربية 
للتنمي���ة اإلداري���ة، املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب، منظمة املدن العربية 
واخلطوط اجلوية الكويتية.

أفاد رئيس املنظمة العاملية 
جلمعيات التدريب والتطوير 
ب���أن وفدا  الدعيج  د.جم���ال 
كويتيا ميثل منتدى التطوير 
الوظيف���ي اخلليجي وجهات 
أخرى قد ش���ارك في أنشطة 
الس���نوي للمنظمة،  املؤمتر 
مبينا ان الكويت قد حازت ثقة 
العمومية للمنظمة  اجلمعية 
بعد ترش���يحها للرئاسة من 
التنفيذية خلفا  الهيئ���ة  قبل 

لپولندا.
وقال الدعيج ان الكويت قد 
تس���لمت الرئاسة رسميا من 
قبل الرئاسة السابقة، مشيرا 
إلى أن ملشاركة ودعم الزمالء 
من دول مجلس التعاون الدور 
الكبير واملساهمة الفاعلة في 
اتخاذ ه���ذا القرار، وموضحا 
ان الكويت س���تحظى ووفقا 
لذلك باحتضان مؤمتر املنظمة 
الدولي في ابريل من 2012 والذي 

الدعيج خالل اجتماع املنظمة في پولندا حيث تسلمت الكويت رئاسة املنظمة

»املتحد« يعلن فائزي سحب »احلصاد اإلسالمي«

أعلن البنك االهلي املتحد عن اجرائه السحب 
االسبوعي لبرنامج حصادي للجوائز املضاف 
حلساب التوفير االستثماري »احلصاد االسالمي، 
في الثامن عشر من مايو احلالي حيث أعلن عن 
28 جائزة، وفاز باجلائزة االسبوعية الكبرى 
بقيمة 25 ألف دينار نقدا كل من: بدرية عبدالعزيز 
الفرحان، وريهام خالد ابراهيم الرقيم، وصفية 

عيسى يوسف الشيوي.
كما فاز أيضا بجوائز نقدية قيمة كل منها 
1000 دينار نقدا كل من: محمد نصير باير أحمد، 
وخليل ابراهيم محمد س���لمان، وعيد محمود 
ابراهيم البرديني، وعبدالعزيز ابراهيم القطان، 
وعبد الوهاب عبد الصمد تاجي عسكر الصفار، 
وماجد حمد سادون الشمالن، وعبد الرضا عبد 
الرس���ول كاربادني زمان، وعلي رزا غالم رزا 
باهرام، وجمان أحمد اخلفاش، ومحمد رفيق 
البوهيان، وسينج سون كيم، وحمود فيصل 
عبداهلل الغدهوري، وديرين كاميرون، ويوسف 
حسن يوسف محمد حسن، وأحمد محمد أحمد 
الراش���د، وعادل عبد اجلليل جابر الضفيري، 
وجنيبة عبداهلل الس���ايج، وبانكافيتال كور 
أشرف، وحياة مهنا حمد الزيان، وضياء الدين 
عبد القادر الدروي���ش، وفيصل فهد عبداهلل، 
سميرة عبداحلميد القطب، ونورا مسلم سعد 

جواد.
ويساعد برنامج احلصاد االسالمي من البنك 
االهل���ي املتحد على تلبي���ة طموحات عمالئه 

وحتقي���ق أحالمهم وذلك من خ���الل تقدميه 
28جائزة أسبوعية تبلغ قيمتها 100.000 دينار 
كل أسبوع فضال عن اجلوائز الشهرية والتي 
تقدم لعمالء املتحد الفائزين راتب مدى احلياة، 
وهو ما يزيد من االقبال على حساب التوفير 
االستثماري )احلصاد االسالمي( والذي يجمع 
بني توافقه مع الشريعة االسالمية وجاذبيته 

للعمالء.
ولذلك جنح »حصادي« في أن يصبح برنامج 
اجلوائز االول في الكويت املتوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية والوحيد الذي يقدم جوائز 
أسبوعية وشهرية ذات قيمة تفوق مبالغ جوائز 
البرامج االخرى، كما مت تطوير برنامج جوائز 
»حصادي« ليلبي متطلبات االفراد من أصحاب 
الرواتب ليزيد من فرصهم في احلصول على 
اجلوائز الكبيرة واجلذابة، باالضافة الى متتعهم 
بأحدث املزايا املصرفية التي يوفرها لهم البنك 

االهلي املتحد.
وأهم ما مييز برنامج احلصاد االس���المي 
ويجعل���ه أكثر جذبا هو فرصة الفوز بجوائز 
أكبر وأكثر بفضل 3 جوائز أس���بوعية كبرى 
قيمة كل منها 25.000 دينار، باالضافة الى 25 

جائزة اضافية بقيمة 1.000 دينار.
 اما بالنس���بة للجوائز االسبوعية الكبرى 
فانها متنح أصحاب حساب التوفير االستثماري 
)حساب حصادي االسالمي( احلاليني واجلدد 

فرص الفوز على حد سواء.

ضياء الدين درويش يتسلم جائزته من املدير اإلقليمي باملتحد طارق الشويرد


