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13 في املئة  6.79 فلس بنسبة زيادة  ربحية السهم 

 2017 38.6 مليون دينار صافي أرباح مساهمي »بيتك« للربع األول من عام  املرزوق: 

0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار الكويتي عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي 
أمس األول االثنني عند مستوى 304ر0 دينار كما استقر اليورو 

عند مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 

اإللكتروني إن سعر ص��رف اجلنيه اإلسترليني استقر عند 
مستوى 389ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 305ر0 دينار في حني بقي الني الياباني دون تغيير 
عند مستوى 002ر0 دينار. وارتفع اليورو بأكثر من 1 في 

املئة مقابل الدوالر االمريكي خالل تداوالت امس االثنني وبعد 
ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر حيث خففت نتائج 
اجلولة األولى من التصويت في االنتخابات الرئاسية الفرنسية 

املخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو.

الرفاعي: املشاركون قدموا حلوال 
فعلية للتحديات الراهنة

مؤمتر الشبكة 
القانونية حلماية 
املستثمر الكويتي 

يختتم فعالياته
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قال رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« حمد عبداحملسن امل��رزوق إن 
»بيتك« حقق - بفضل الله وتوفيقه- صافي 
ارب��اح للمساهمني عن الربع األول من العام 
اجل���اري 2017، ق��دره��ا 38.6 مليون دينار 
مقارنة مببلغ 34.1 مليون دينار خالل نفس 

الفترة من العام السابق وبنسبة منو 13.1 %.
كما بلغ صافي ايرادات التمويل للربع األول 
من العام اجلاري 100.1 مليون دينار بنسبة 
من��و %3.1 مقارنة بنفس الفترة م��ن العام 
السابق، وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل للربع 
األول من العام اجل��اري 168.6 مليون دينار 
بنسبة منو %22.6 مقارنة بنفس الفترة من 
ال��ع��ام السابق، و كذلك بلغ صافي إي���رادات 
التشغيل 98.7 مليون دينار لفترة الربع االول 
من 2017، بنسبة منو %55.6 مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.
كما انخفض اجمالي مصروفات التشغيل 
للفترة مببلغ 4.2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار وبنسبة 
انخفاض %5.7 ع��ن نفس الفترة م��ن العام 

السابق.
وبلغت ربحية السهم للربع األول من العام 
اجل��اري 6.79 فلسا مقارنة ب� 6.01 فلسا عن 
نفس الفترة من العام السابق بنسبة زي��ادة 

.13%
وزادت محفظة التمويل لتصل الى 8.461 
مليار دينار بزيادة قدرها 285 مليون دينار 
ونسبتها %3.5عن نهاية عام 2016، وارتفعت 
حسابات املودعني لتصل إلى 10.914 مليار 
دينار، بزيادة قدرها 252 مليون دينار، وبنسبة 
زيادة 2.4 % عن نهاية عام 2016، كما بلغت 
اجمالي املوجودات 16.445 مليار دينار وبلغت 

حقوق املساهمني 1.751 مليار دينار وذلك 
بنهاية الربع األول من العام اجلاري.

باإلضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس املال 
%17.96 متخطيا احلد االدنى املطلوب وقيمته 
%15، وهي النسبة التي تؤكد على متانة املركز 

املالي ل� “بيتك”.

منو مستقر
وقال املرزوق ان االرباح التي حققها »بيتك« 
تؤكد التنفيذ املتقن والفعال الستراتيجية البنك 
ف��ي التركيز على العمل املصرفي األساسي 
وحتقيق منو مستقر ومستدام ضمن اطار االداء 
امل��ت��وازن واملتناسق عبر بنوك املجموعة في 
تركيا والبحرين وماليزيا واملانيا وغيرها، 
من خالل مجموعة من املبادرات االستراتيجية 
الناجحة والتي كانت الركيزة األساسية لتعزيز 

اخلدمات املصرفية على مستوى املجموعة.
وأشار الى ان “بيتك” أثبت مرونة في منوذج 
عمله كرائد لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، 
من خالل التكامل في االداء بني كافة االنشطة 
واالعمال وتنويع الفرص التنموية والكفاءة في 
ادارة املخاطر والتعامل مع حتديات وتقلبات 
األس���واق واملتطلبات الرقابية، الفتا ال��ى ان 
“بيتك” جنح في عملية إعادة هيكلة استثماراته 
وحت��س��ني ج���ودة اص��ول��ه، وم��واص��ل��ة ات��ب��اع 
سياسة حصيفة بتجنيب املخصصات ملواجهة 
التحديات، االمر الذي أدى إلى حتسني معدالت 

كفاية رأس املال وتعزيز املركز املالي للبنك.
وق��ال أن التحديات التي يواجهها القطاع 
امل��ص��رف��ي ف��ي ال��ك��وي��ت ت��ك��م��ن ف��ي صعوبة 
التوسع محلياً لضيق البقعة اجلغرافية نسبيا 
وم��ح��دودي��ة ال��س��وق احمل��ل��ي، مبيناً أن هناك 

العديد من اخليارات املتاحة في هذا الشأن أمام 
“بيتك” لتنمية اإليرادات واحملافظة على النمو 
عبر االسواق العاملية التي يتواجد فيها او عبر 
االنفتاح على اسواق جديدة لتحقق قيمة مضافة 

لعمليات البنك.
وق��ال ان “بيتك” استمر ف��ي جهود تقدمي 
اخلدمات واحللول الفعالة الدارة السيولة عبر 
منتجاتها املتنوعة، مشيرا ال��ى ان مجموعة 
“بيتك” حققت اجمالي ت���داوالت ف��ي قطاع 
الصكوك وص��ل ال��ى 11.4 مليار دوالر، حيث 
عزز “بيتك” مركزه الريادي كمتداول رئيسي 

في سوق الصكوك الثانوي.
وأضاف ان “بيتك” عبر الذراع االستثماري 
“بيتك كابيتال” لعب دورا مهما في ترتيب 
اص��دار صكوك إيكويت ال��ي تبلغ قيمته 500 
مليون دوالر أمريكي كشريحة أولى من برنامج 
صكوك قيمته االجمالية 2 مليار دوالر، كما 
ش��ارك ب��اص��دار صكوك لبنك “وربة” ب�250 
مليون دوالر، مما يؤكد اهتمام “بيتك” بدعم 
االقتصاد الكويتي مبختلف قطاعاته، وساهم في 
إدارة وترتيب اصدارين للصكوك مبلياري دوالر 

حلكومة هوجن كوجن وبنك دبي االسالمي.
دعم خطة التنمية

واك��د امل��رزوق التزام »بيتك« في املساهمة 
بدعم خطة التنمية في البالد واملساهمة في 
متويل عجز املوازنة، منوها بأن القطاع املصرفي 
ميلك السيولة ال��ت��ي متكنه م��ن مت��وي��ل عجز 
املوازنة في حال استمراره على مدى سنوات 

عديدة مقبلة.
وأك��د استمرار توجهات “بيتك” بتمويل 
الشركات في العمل على توسيع قاعدة العمالء 
م��ن خ��الل إع���ادة ب��ن��اء ال��ع��الق��ات وام��ت��داده��ا 

الستمرار العالقة املصرفية ورف��ع مستوى 
اخل��دم��ات بصفة ع��ام��ة، وك��ذل��ك التركيز على 
منح االئتمان ودعم اخلدمات املصرفية لقطاع 
الشركات الصغيرة واملتوسطة في الكويت الذي 
يعد من القطاعات الواعدة ليشمل أكثر من 24 

ألف شركة.
ورح���ب امل����رزوق ب��اجل��ه��ود والتعليمات 
والضوابط الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
لضبط وتقنني وتأصيل دور وعمل هيئات 
الرقابة الشرعية ف��ي البنوك اإلسالمية مبا 
في ذل��ك الضوابط األخ��ي��رة حلوكمة الرقابة 
الشرعية والتي سيتعني على البنوك اإلسالمية 
تطبيقها خالل مهلة متتد حتى نهاية عام 2017، 
مشيرا ال��ى انسجام ذل��ك م��ع ح��رص “بيتك” 
املطلق على تطبيق القواعد والنظم والتطبيقات 
الشرعية في كافة املعامالت مبا يضمن شرعيتها 
ويحفظ لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية 

سمتها وخصائصها.
وأك���د امل����رزوق على اهمية التكنولوجيا 
واالبتكار في “بيتك”، الفتا الى ان البنك قام 
بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، 
وتوسيع دائ��رة احللول املصرفية باستخدام 
أح���دث ال��وس��ائ��ل واألس��ال��ي��ب التكنولوجية 
احلديثة، وتقدمي اخلدمات الرقمية اجلديدة 
للعمالء جنباً إلى جنب مع اخلدمات املباشرة 
عبر الفروع املصرفية التي جتاوز عددها  في 
الكويت 65 فرعاً، باالضافة الى مراكز اخلدمة 

االخرى.

خدمات الكترونية
وأوض���ح ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ان »بيتك« طبق 
العديد من امل��ب��ادرات منها إع��ادة إط��الق موقع 

»بيتك« االلكتروني kfh.com والذي يحتوي 
على الكثير من التحسينات واملميزات ليظهر 
بحلة ج��دي��دة، وق��ام “بيتك” بتشغيل جهاز 
ص��رف ال��ي ألرب��ع عمالت اجنبية ف��ي املطار، 
وتشغيل أكبر شبكة اجهزة صرف آلي مخصصة 
للمكفوفني، كما ساهم مركز االبتكار في “بيتك” 
ف��ي تعزيز اإلب���داع والتطوير على مستوى 
املجموعة، اذا ان إط��الق منتجات وخدمات 
جديدة ومبتكرة عوامل هامة في تعزيز احلصة 
السوقية ومواجهة املنافسة والوصول إلى أداء 
أكثر متيزاً، وقد اطلق “بيتك” مبادرة “افضل 
ف��ك��رة ابتكارية ملوظفي مجموعة “بيتك”، 
وط���ور “بيتك” منتجات ج��دي��دة ف��ي مجال 
متويل السيارات خالل العام لتشمل التمويل، 
والتأجير التمويلي والتشغيلي ألنواع متعددة 
من السيارات من خالل معارض البنك املنتشرة 
في أنحاء الكويت. ويتمتع “بيتك” مبنتجات 
وخدمات متنوعة وباقة متكاملة من الودائع 
تلبي جميع ش��رائ��ح العمالء وتتناسب مع 
اخلطط االستثمارية املختلفة بعوائد جيدة 

ومرونة بفترات التوزيعات.
ول��ف��ت ال���ى ان مجموعة “بيتك” متكنت 
من حتقيق اهدافها املوضوعة حسب ظروف 
االسواق التي تعمل بها، حيث يتخذ كل بنك من 
البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين 
واملانيا، مسار عمل يناسب طبيعة كل سوق 
ضمن االستراتيجية العامة ل��� “بيتك” مما 
يكسب وحدات املجموعة التي يزيد عدد فروعها 
حول العالم عن 480 فرعا ونحو 1000 جهاز 
ص��رف ال��ي، م��رون��ة لالستفادة م��ن أي تطور 
ايجابي، معربا عن تطلعه الى مزيد من  تنمية 
اعمال هذه الوحدات بشكل اوسع خالل الفترة 

املقبلة، حيث يعتبر التنوع في االس��واق ميزة 
ومصدرا للقوة. 

وحصد “بيتك” عدة جوائز اخرها فوزه  ب�4 
جوائز من مجلة التمويل االسالمي IFN وهم 
أفضل بنك اسالمي في الكويت، و”أفضل ممول 
صفقة في الكويت” و”أفضل صفقة مشاركة” 
و”صفقة العام بالدوالر االمريكي”، وكذلك فاز 
بجوائز أفضل “بنك في الكويت” و”أفضل بنك 
اسالمي في الكويت” وأفضل اص��دار منتج من 
مجلة “امييا فايننس”. وحصد “بيتك” جائزتي 
التميز املؤسسى وافضل توعية مجتمعية من 
جمعية العالقات العامة الكويتية. كما حصد 
البنك جائزتني في التميز من مؤمتر التعليم 
املؤسسي وهما “الشركة االكثر تعيينا للباحثني 
عن عمل” و”جائزة التميز التدريبي للشركة 
ذات االستقرار الوظيفي”، في تأكيد جديد على 
متيز “بيتك” في استقطاب وتأهيل وتطوير 
الشباب الكويتي والعنصر البشري الذي يعد 

من اهم اصول “بيتك”.

دي��ن��ار م��ل��ي��ون   100.1 إل���ى  ال��ت��م��وي��ل  اي������رادات  ص��اف��ي  وزي�����ادة  دي���ن���ار..  م��ل��ي��ون   168.6 إل���ى  ال��ت��ش��غ��ي��ل  إي������رادات  زي�����ادة 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   10.914 إل����ى  امل����ودع����ن  ح���س���اب���ات  زي������ادة  وك���ذل���ك  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   8.461 إل����ى  ال��ت��م��وي��ل  م��ح��ف��ظ��ة  من���و 

حمد املرزوق

أختتم أم��س ال��ث��الث��اء املؤمتر 
األول للشبكة القانونية الدولية 
حلماية املستثمر الكويتي في 
اخل��ارج، والذي أقامته )مجموعة 
الرفاعي القانونية(، وحاضر فيه 
مستشارو ومحامو الشبكة من 
كل من الواليات املتحدة األمريكية 

وبريطانيا وتركيا،
وقال رئيس مجموعة الرفاعي 
القانونية املستشار هاشم الرفاعي 
ان املومتر تضمن العديد من ورش 
العمل التي قدمت فيه إض��اءات 
مهمة على مخاطر االستثمار في 
الوجهات االستثمارية الفضلى 
للكويتيني على ض��وء القوانني 
االستثمارية والتمديدات اإلدارية 

في تلك الوجهات.
واضاف الرفاعي في كلمته في 
ختام املومتر ان  اليوم الثاني من 
املؤمتر وتضّمن عروضاً لتجارب 
اس��ت��ث��م��اري��ة م��ح��ددة ف��ي ب��ل��دان 
مختلفة، تلتها حلقة نقاشية مع 
مستشاري ومحامي الشبكة مع 
احل��ض��ور، حيث تلّقوا أسئلتهم، 

وأجابوا عنها.
ولفت الي ان املومتر ناقش ابرز 
التحديات التي تواجهه املستثمر 
الكويتي ح��ال تعرضه لعمليات 
ال��ت��ح��اي��ل وك��ي��ف��ي��ة ت��ف��ادي تلك 
العمليات ، موضحا ان املستشارين 
ق��دم��وا ح��ل��وال فعلية للبعد عن 
ال���وق���وع ف���ي ش����راك ال��ش��رك��ات 
واالفراد املتالعبني باموال وحقوق 

املستثمر الكويتي باخلارج. 

هاشم الرفاعي 

خالل كلمته في امللتقى التاسع للشركات املدرجة واحملللن املالين

الناهض: نركز على التخارج من األصول غير األساسية وتعزيز حصتنا السوقية

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( مازن الناهض 
أمس الثالثاء استمرار سياسة التركيز 
ع��ل��ى األن��ش��ط��ة امل��ص��رف��ي��ة الرئيسية 
والتخارج من األص��ول غير االساسية 
وترشيد املصروفات فضال عن تكامل 
عمل بنوك املجموعة لتعزيز حصتها 

السوقية.
واض���اف الناهض ف��ي كلمته خالل 
امللتقى ال9 للشركات املدرجة واحملللني 
املاليني ال���ذي تنظمه ش��رك��ة )بيتك - 
كابيتال( أن )بيتك( أظهر حتسنا في 
م��ع��دل كفاية رأس امل���ال ليرتفع الى 
88ر17 في املئة في نهاية 2016 مقارنة 

ب6ر16 في املئة بنهاية 2015.
وع����زا ه���ذا االرت���ف���اع ال���ى ترشيد 
املصاريف إذ ان نسبة التمويالت املتعثرة 
على مستوى املجموعة انخفضت من 
94ر3 باملئة في 2014 الى 58ر2 في 
امل��ئ��ة ف��ي 2016 فيما انخفضت على 

املستوى احمللى من 46ر2 في املئة الى 
6ر1 في املئة خالل الفترة ذاتها.

واوض��ح ان )بيتك( حقق استقرارا 
في منو صافي االرباح حيث بلغت نسبة 
النمو 31 في املئة خالل الفترة من 2014 
الى 2016 في حني انخفضت املصروفات 
التشغيلية بنسبة 23 ف��ي املئة خالل 

الفترة ذاتها.
وذكر أن )بيتك( حقق منوا في جميع 
امل��ؤش��رات الرئيسية مب��ا فيها ربحية 
السهم واي����رادات التشغيل واي���رادات 
التمويل كما حقق منوا في نسبة العائد 
على حقوق املساهمني ليرتفع بنسبة 
28ر9 في املئة في 2016 مقارنة ب27ر7 

في املئة في 2014.
واستعرض الناهض اب��رز اجن��ازات 
)بيتك( التي تضمنت ترتيب اص��دار 
صكوك لشركة )إيكويت( بقيمة 500 
مليون دوالر أمريكي كشريحة أولى من 
برنامج صكوك قيمته االجمالية ملياري 

دوالر امريكي. واضاف أن )بيتك ( شارك 
باصدار صكوك لبنك )وربة( بقيمة 250 
مليون دوالر امريكي وساهم في إدارة 
وترتيب اص��داري��ن للصكوك مبلياري 
دوالر حلكومة هونغ كونغ وبنك دبي 

االسالمي.
ولفت الى ان )بيتك - تركيا( اصدر 
صكوكا لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 
350 مليون دوالر كما اطلق اول شركة 
ادارة محافظ وغيرها العديد من املنتجات 
واخلدمات واالجنازات التي تؤكد الريادة 

وتكامل االداء عبر بنوك املجموعة.

60 طائرة

م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي��س التخطيط 
االستراتيجي في شركة )االفكو( لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات خالد البلوشي 
في كلمة مماثلة ان الشركة متتلك حاليا 
60 طائرة معظمها مؤجرة من شركتي 

)ب��وي��ن��غ( و )اي���رب���اص( م��وض��ح��ا ان 
احملفظة امل��ؤج��رة للشركة تشمل 20 

شركة طيران في 13 دولة حول العالم.
واض��اف البلوشي ان اداء )االفكو( 
املالي “جيد” مقارنة مع نظيراتها حول 

العالم حيث حتقق ارباحا منذ تأسيسها 
متوقعا ان تصل نسبة النمو في حركة 
ال��رك��اب ح��ول العالم ال��ى 50 ف��ي املئة 

سنويا خالل ال20 عاما املقبلة.
وذكر ان حركة الركاب تتضاعف كل 
15 عاما متوقعا ان تشهد احلركة خالل 
العقدين املقبلني طلبا يصل الى 40 الف 
طائرة جديدة في العالم بقيمة تبلغ نحو 

6 تريليونات دوالر امريكي.

بورصة الكويت
ب����دوره ق���ال رئ��ي��س ادارة تطوير 
املستثمرين بقطاع االس��واق في شركة 
بورصة الكويت عبد العزيز امل��رزوق 
ان العام املاضي شهد نقلة نوعية في 
بورصة الكويت حيث حتولت من مرفق 
يديره القطاع العام الى شركة يديرها 

القطاع اخلاص.
واضاف املرزوق أن هناك ثمة حتديات 
تواجه عمليات تطوير البورصة تتمثل 

في تدني السيولة املتداولة وتواضع 
اح��ج��ام الصفقات م��ؤك��دا السعى الى 
زيادتها من خالل طرح ادوات استثمارية 
جديدة عالوة على تهيئة املسار بتأسيس 
سوق جديدة لتداول األسهم غير املدرجة 

لتوفير آلية لتداول 1800 شركة.
وع����زا امل�����رزوق ظ��اه��رة ان��س��ح��اب 
الشركات من البورصة إل��ى ع��دم قدرة 
بعضها على توفيق اوضاعها مبا يتناسب 
مع املتطلبات اجلديدة كاحلوكمة وزيادة 
رأسمالها الى 10 ماليني دينار كويتي 
)نحو 7ر32 مليون دورالر أمريكي( 
وغيرها من االس��ب��اب التي تختلف من 

شركة الخرى.
واكد ان استرايجية شركة البورصة 
التي تستهدف تقسيم السوق الى ثالث 
اس����واق )اول وث��ان��ي رئ��ي��س��ي وآخ��ر 
للمزادات( ستوفر البيئة املناسبة لتحفيز 
ال��ش��رك��ات ل���الدراج وع���ودة الشركات 

املنسحبة مجددا حال رغبتها في ذلك.

دوالر  م�����������ل�����������ي�����������ون   250 ب���������ق���������ي���������م���������ة  »ورب���������������������������������������ة«  ل����������ب����������ن����������ك  ص��������������ك��������������وك  ب��������������������إص��������������������دار  ش����������������������������ارك  »ب�������������ي�������������ت�������������ك« 
»اي���������رب���������اص« و  »ب�������وي�������ن�������غ«  ش������رك������ت������ي  م��������ن  م��������ؤج��������رة  م����ع����ظ����م����ه����ا  ط��������ائ��������رة   60 ح������ال������ي������ا  مت�����ت�����ل�����ك  ال������ش������رك������ة  ال������ب������ل������وش������ي: 
اجلديدة املتطلبات  مع  يتناسب  مبا  أوضاعها  توفيق  على  قدرتها  عدم  سببها  البورصة  من  الشركات  انسحاب  ظاهرة  املرزوق: 

مازن الناهض

10 في املئة عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 

املرزوق: »متدين سكوير« ستسهم في تقليص الفجوة بالقطاع السكني
وافقت اجلمعية العمومية لشركة 
متدين العقارية على تقرير مجلس 
اإلدارة، واقرت توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في املئة 

أي بواقع 10 فلوس للسهم.
أكد رئي�س مجل�س اإلدارة في شركة 
متدين العقارية مشعل جاسم املرزوق، 
أن الشركة واصلت باملضي في تشييد 
م��ج��م��ع س��ك��ن��ي ج��دي��د ي��ح��ت��وي على 
256 شقة سكنية فاخرة، مع تصميم 
متميز يواكب تطلعات كافة املواطنني 
الكويتيني س��واء للراغبني في اإلقامة 
فيها أو االستثمار في السوق العقارية. 

وأض���اف امل����رزوق خ��الل عمومية 

ال��ش��رك��ة أم��س وال��ت��ي ع��ق��دت بنسبة 
ح��ض��ور بلغت 92.93 ف��ي امل��ئ��ة، أن 
التمدين باشرت خ��الل العام املاضي 
أعمال تطوير األراض��ي االستثمارية 
اململوكة لها ضمن م��ش��روع متدين 
سكوير، الذي يقع في واحد من أفضل 
امل��واق��ع اإلستراتيجية امل��ت��اح��ة في 
ال��ك��وي��ت، ق��رب اثنني م��ن أه��م الطرق 
ال��س��ري��ع��ة، وه��م��ا طريقا الفحيحيل 

السريع والدائري السادس.
وق���ال امل����رزوق ف��ي تقرير مجلس 
اإلدارة أن الشقق السكنية تتوزع ضمن 
مشروع عقاري فاخر وعصري نابض 
باحلياة يتألف من ثالثة أبراج تتمتع 

بإطاللة خالبة على البحر، إلى جانب 
شقق فندقية، وفندق، ومركز تسوق، 
والتي ستسهم في توفير منط حياة 

جديد في منطقة صباح السالم.
وتوقع امل��رزوق أن يسهم مشروع 
»متدين سكوير« في تقليص الفجوة 
في القطاع السكني، وأن يساعد في 
ط��رح من��وذج سكني جديد نظراً ألنه 
أول مشروع على مستوى الدولة يتيح 
شققاً فاخرة ووف��ق دفعات وأقساط 

مدروسة.
وت��اب��ع أن امل��ش��روع سيشكل نقلة 
نوعية في القطاع العقاري الكويتي، 
وسيتيح خ��ي��ارات ج��دي��دة ومالئمة 

للمواطنني الكويتيني، ما يساعد على 
حتفيز التغيير اإليجابي في املجتمع 
والقطاع العقاري دون االعتماد بشكل 

كامل على دعم القطاع العام.
وأكد املرزوق أن اإلجراءات واخلطط 
ال��ت��ي وضعتها وال��ت��زم��ت بها شركة 
التمدين العقارية، أثمرت عن حتقيق 
نتائج إيجابية ملموسة خ��الل عام 
2016، م��ن خ���الل ش��رك��ات تابعة 
وزميلة متخصصة بقطاعات االستثمار 

والتطوير العقاري واخلدماتي.
وق�����ال امل�������رزوق إن »ال��ت��م��دي��ن 
االستثمارية« متكنت من االستمرار 
في األجندة االستثمارية املخطط لها 

سابقاً، إذ مت زي��ادة استثماراتها في 
شركة التمدين للتطوير العقاري بقيمة 
3.25 مليون دينار، كما زادت إيراداتها 
من خ��الل توزيعات األرب���اح النقدية 
املستلمة من استثمار الشركة في البنك 
األهلي املتحد خالل العام والتي بلغت 
7.2 مليون دينار مقارنًة مع 6.3 مليون 
دينار لعام 2015، األمر الذي يؤكد مدى 

صالبة وقوة األصول احلالية للشركة.
 وت��اب��ع أن شركة منشر العقارية 
التابعة، متضي قدماً في أعمال التطوير 
مبشروع »الكوت م��ول« وفق اجلدول 
الزمني احمل��دد، وال��ذي سيتم افتتاحه 

رسمياً في الربع األخير من عام 2017.

 وأشار إلى أن تصميم »الكوت مول« 
مت وفقاً ألعلى املعايير العاملية املعتمدة 
ف��ي م��ج��ال تصميم م��راك��ز التسوق 
العصرية، حيث ي��وازن بني التصميم 
العملي والتجربة املمتعة، وهو جزء من 
مشروع تطوير »الكوت« في محافظة 
األح��م��دي، وه��و أكبر واج��ه��ة بحرية 

متعددة االستخدامات في الكويت. 
 وأض���اف أن امل��ش��روع سيمزج ما 
بني أصالة العمارة التقليدية وحداثة 
ال��ت��ص��م��ي��م، وس��ي��وف��ر س���ت جت���ارب 
متنوعة ومميزة من الترفيه والتسوق 
وال��ض��ي��اف��ة ف��ي وج��ه��ة واح���دة تصل 

مساحتها إلى 300 ألف متر مربع. 


