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اجلسار: 1.5 مليار 
دوالر إجمالي قيمة 

املشاريع التي 
تنفذها »إس كيو إم«

احلسن: الشركة 
تتميز بأنها تعمل 
كمستشار عقاري 

جلميع عمالئها

ناجي: منتاز 
بخدمات ما بعد 

البيع ونقوم مبتابعة 
العميل خطوة 

بخطوة

طوفان: املستثمر 
الكويتي لم يتأثر 

باألحداث السياسية 
األخيرة في تركيا

تختتم معرضها العقاري اخلاص في »هيلتون« املنقف

»إس كيو إم العقارية« تطرح 5 مشاريع حصرية في تركيا
املشــاريع العقاريــة التــي 
تطورها الشــركة الى نحو 
١.5 مليــار دوالر فــي هذين 

القطاعني حتديدا.

مستشار العميل
بــدوره، قــال مســؤول 
عمليــات البيع في شــركة 
اس كيو ام احلسن محمود 
إن الشــركة تتميــز بأنهــا 
تعمــل كمستشــار عقــاري 
لكافــة عمالئها، حيث تقوم 
بالنيابة عن عمالئها بتنفيذ 
عمليات التسجيل والتسليم 
القانونية  وكافة االجراءات 
التــي تتطلبها  والرســمية 
العقارية، وذلك  املعامــالت 
الــذي تعمــل  الوقــت  فــي 
فيه الشــركة علــى متابعة 
مشــاريعها وتطويرهــا في 

مختلف الدول االوروبية.
وأشــار الــى أن مــن بني 
الشــركة احلاليــة  خطــط 
بناء وتنفيذ أكبر مشــروع 
سياحي ســكني في كل من 
تركيا واالردن خالل السنوات 
من ٢٠١٦ حتــى ٢٠٢٠، فيما 
تقوم خطتها االستراتيجية 
بعيــدة املــدى علــى بنــاء 
مشاريع سكنية وسياحية 
بالتعاقد مع وكالء عامليني من 
شركات السياحة والفنادق 
واالنشاءات واملالهي في عدد 
من دول أوروبا وشرق آسيا.

خدمات ما بعد البيع
من جانبها، أكدت مسؤول 
ادارة املبيعات بشــركة إس 
كيــو إم ضحــى ناجــي ان 
الشركة متتاز بخدمات ما بعد 
البيع، حيث تقوم مبتابعة 
العميــل مبجــرد أن ينضم 
الــى قاعدة عمالء الشــركة 
وتقدمي كافة اخلدمات التي 
يحتاجها من حجز الفنادق 
والتذاكر والســيارات حول 
العالم، باالضافة الى متابعة 
الســكنية  الوحدة  دفعــات 
التي متلكها ودفع الضرائب 
بالنيابة عنه في بلد العقار، 
وذلك دون حاجة العميل الى 
السفر وتكبد مشقة متابعة 
االجراءات في مختلف الدول.

بها املنطقة، حتى انها جتتذب 
السياح االوروربني على مدار 
العام بفضل طقسها املستقر 
الذي ال تتعــدى فيه درجة 
احلرارة ٣4 درجة صيفا وال 

تقل عن 4 درجات شتاء.
وقال إن »إس كيو إم« التي 
تأسست منذ 5 سنوات هي 
شركة متخصصة في مجال 
التسويق العقاري اخلارجي، 
حيث تتوزع مشاريعها ما بني 
تركيا وبريطانيا وإسبانيا 
وأملانيا واالردن والسعودية، 
مشيرا الى أن الشركة التي 
بدأت عملها كشركة تسويق 
عقــاري حتولــت اليوم الى 
شــركة تطويــر فــي مجال 
العقار السكني والسياحي، 
حيــث يصل اجمالــي قيمة 

سكنية تبدأ مســاحتها من 
غرفــة وصالة، وڤلل كبيرة 
يصــل عــدد غرفهــا الــى ٦ 
غرف مع املرافق واخلدمات، 
لتلبي مختلــف احتياجات 

املستثمرين الكويتيني.
أســعار  أن  وأضــاف 
فــي  الســكنية  الوحــدات 
املشــاريع املطروحــة تبدأ 
مــن 75 ألــف دوالر وتصل 
الــى نحو ١.5 مليون دوالر، 
حيث يختلف الســعر بناء 
واملســاحة  املوقــع  علــى 

والتشطيبات.
أن  اجلســار  وأوضــح 
منطقــة »فتحية« التي تقع 
فيها هذه املشــاريع تعتبر 
مبنزلة جنة في االرض، نظرا 
للطبيعة اخلالبة التي تتمتع 

منوا بــني 8 و١٢% ســنويا، 
الســيما في ظــل محدودية 
االراضي املتاحة للبناء فيها.

5 مشاريع
من جهته، قال مســؤول 
العالقات العامة بشركة إس 
كيــو إم العقاريــة عبداهلل 
اجلسار إن املعرض العقاري 
احلالــي يســتهدف طرح 5 
مشاريع عقارية جديدة في 
الكويتــي بعضها  الســوق 
الفــوري  جاهــز للتســليم 
والبعض االخــر مازال قيد 
االنشــاء والتطويــر، حيث 
يصل اجمالي عدد الوحدات 
السكنية املطروحة في هذه 
املشاريع مجتمعة الى نحو 
7٠ وحدة عقارية ما بني شقق 

السوق التركي ويثق مبتانته 
واســتقراره، لــذا فــان هذا 
املستثمر لم يتأثر باالحداث 
السياســية االخيــرة التــي 
شهدتها تركيا والتي كان من 
بينها »االنقالب الفاشل« الذي 
وقع مؤخرا، ومن هذا املنطلق 
فان مجموعة طوفان جاءت 
بـ 5 مشاريع عقارية تطرح 
للمــرة االولى خارج تركيا، 
لقناعتها برغبة املســتثمر 
الكويتي في االســتثمار في 
هذه املشاريع سواء كان ذلك 
على مستوى االفراد أو كبار 
املســتثمرين، وبخاصة في 
منطقة »فتحية« التي تعتبر 
منطقة سياحية استثمارية 
جذابة، حيث من املتوقع أن 
تشهد أسعار العقارات فيها 

الشــعب  عــادات وتقاليــد 
التركي بشكل كبير.

وأشــار الى أن مجموعة 
طوفــان لديها ٣ أنــواع من 
العقــارات  العقــارات هــي 
اجلاهزة للتســليم الفوري، 
واملشــاريع االســتثمارية، 
والڤلــل اخلاصــة التي يتم 
تنفيذهــا وتشــييدها بنــاء 
على طلب العمالء ورغباتهم، 
مؤكــدا أن النوع االخير من 
العقارات »الڤلل اخلاصة« يتم 
تسليمها للعمالء خالل سنة 

واحدة من تاريخ التعاقد.
وفيما يتعلق مبدى اقبال 
املستثمر الكويتي على سوق 
العقــار التركي، أكد طوفان 
على أن املســتثمر الكويتي 
يعــرف جيــدا مــدى أهمية 

طارق عرابي

اليــوم  تختتــم مســاء 
فعاليــات املعرض العقاري 
اخلاص الذي تنظمه شركة 
اس كيو ام العقارية في فندق 
هيلتون املنقف والذي طرحت 
من خالله 5 مشاريع عقارية 
سكنية في منطقة »فتحية« 
القريبة من العاصمة التركية 

»أنقرة«.
ومتيز املعــرض بوجود 
مجموعــة طوفــان التركية 
»الشريك التركي لشركة اس 
كيو إم« والتي تعتبر املالك 
واملطور للمشاريع املطروحة 
في املعرض، حيث أكد رئيس 
مجلس ادارة الشــركة كمال 
طوفان أن مجموعة طوفان 
التــي تضــم حتــت مظلتها 
مــن  مختلفــة  مجموعــة 
الشــركات، كانت قد دخلت 
املجال العقاري منذ أكثر من 
٢٠ عاما نفذت خاللها أكثر من 
8٠٠ وحدة سكنية متنوعة في 
منطقة »فتحية« التي متتاز 
مبوقعها اجلغرافي املطل على 
البحر، فضــال عن طبيعتها 
اجلغرافية التي تضم اجلبال 

والغابات اخلضراء.
وتابع يقول إن »فتحية« 
تعتبــر من املناطق اجلاذبة 
للسياحة كونها مدينة آمنة 
وبعيدة عن صخب املدينة، 
حيث ال يتعدى عدد سكانها 
١5٠ ألف نسمة، فيما يرتفع 
هذا العدد في موسم الصيف 
واملناسبات الى نحو 5٠٠ ألف 
نسمة، خاصة وانها معروفة 
للســياح االوروبيــني منــذ 
السبعينيات والثمانينيات.

وأضاف أن ما بني 5٠ و٦٠% 
من الوحدات السكنية التي 
نفذتها الشركة مت بيعها على 
مواطنني أتراك، فيما مت بيع 
النسبة املتبقية على مواطنني 
أوروبيني وآخرين من روسيا 
وأوكرانيا وأذربيجان، وذلك 
قبل أن تتوجه الشــركة في 
الســنوات اخلمس االخيرة 
الى أسواق الشرق االوسط 
وشمال أفريقيا التي تتشابه 
فــي عاداتهــا وتقاليدها مع 

كمال طوفانعبداهلل اجلسار

احلسن محمود وضحى ناجي يتحدثان للزميل طارق عرابي جانب من احلضور

)أحمد علي( فريق تسويق إس كيو إم  

أعلنت شركة شمال الزور 
األولى، املالك واملشغل حملطة 
»الزور الشمالية األولى« لتوليد 
الطاقة وحتلية املياه، رسميا 
االنتهــاء من مرحلــة األعمال 
اإلنشائية وفق اجلدول الزمني 
املقــرر وامليزانيــة املرصودة 
للمشروع اإلنشائي والذي بدأ 
في ديســمبر ٢٠١٣ وكلف 7.١ 
مليــار دوالر. وبهذا يكون قد 
مت بنجــاح إنشــاء أول محطة 
مستقلة لتوليد الطاقة وحتلية 
 IWPP املياه تقع ضمن قانون
في الكويت والتي دخلت مرحلة 
اإلنتاج التجاري الكامل اليوم. 
وفي هذا اإلطار، قال املدير 
العــام فــي هيئة مشــروعات 
الشــراكة بني القطاعــني العام 
واخلــاص، مطلــق الصانــع: 
»فخــورون جدا بهــذا اإلجناز 
الــذي حققتــه محطــة الــزور 
الشــمالية األولــى والتي متت 
ترســيتها ضمن إجراءات ذات 
شــفافية عالية، ويزيدنا فخرا 
أنه املشــروع األول النابع من 
قانون الشــراكة بني القطاعني 
العام واخلاص واألول الذي يتم 
بدء العمل التجاري الفعلي فيه 
اليوم. إن شــركة شمال الزور 
األولى مثال واقعي حي يشهد 
على أهمية الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص وعلى أن القطاع 
الدوليني  اخلــاص والشــركاء 
بتكاتــف  قــادرون  والدولــة 
جهودهم على أن يحققوا نقالت 
نوعية وإجنــازات مهمة تعود 
بالنفع والفائدة على الناس«.

مــن جهتــه، قــال رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة شــمال 
الزور األولى يوسف الهاجري: 
»يسرنا أن نعلن بالنيابة عن 
جميع شركائنا واملستثمرين 
وجميــع العاملني فــي محطة 
الــزور الشــمالية األولى عن 
اســتكمال األعمال اإلنشــائية 

للمحطة بنســبة ١٠٠% والبدء 
باألعمال التجارية والتشغيل 
الكامل بطاقة إنتاجية تصل الى 
١.5٣9 ميغــاواط من الكهرباء 
و١٠7 ماليــني غالون من املياه 
يوميا. ومــا هذه النقلة اليوم 
ســوى دليل واضــح وبرهان 
ملمــوس علــى قــدرة القطاع 
اخلاص على حتقيق اإلجنازات 
واملســاهمة في جتسيد رؤية 
البالد واملشــاركة الفعالة في 
تنفيذهــا علــى أرض الواقع، 
ما يســتدعي الشعور بالفخر 

واإلجناز«.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
الــزور  فــي شــركة شــمال 
األولــى، أندري بيفــن: »بداية 
أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل 
لوزارة الكهرباء واملاء، وهيئة 
بــني  الشــراكة  مشــروعات 
العــام واخلــاص،  القطاعــني 
وكل العاملني في شركة شمال 
واحلكومــة  األولــى  الــزور 
واملســاهمني وكذلــك شــركة 
البنــاء املعتمدة لدينا شــركة 
هيونــداي للصناعات الثقيلة 
و»سوســايتي إنترناشيونال 
دي ديســاملينت«، الذين لوال 
جهودهــم ملــا كنا هنــا اليوم 
وملا اســتطعنا االنتهاء ١٠٠% 
من األعمال اإلنشــائية حسب 
اجلــدول الزمنــي وامليزانيــة 
احملددة. وإن دل ذلك على شيء 
فإنه يدل على كفاءة العاملني 
وجهودهم املتواصلة لتحقيق 
هذه الرؤية الطموحة الهادفة 
والتي تزيدنا إميانا بقدرة هذه 
الشــراكة على تقدمي األفضل 
للبــالد والفــرص الوظيفيــة 
للشباب الكويتي في بيئة عمل 

فعالة وآمنة«.

1.7 مليار دوالر كلفتها.. و1.6 ميغاواط إنتاجها للكهرباء

محطة »الزور« العمالقة تنطلق .. اليوم

الصانع: »فخورون 
ببدء أول مشروع تابع 

لقانون »الشراكة«
بني »العام« 

و»اخلاص«


