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بالتعاون مع بنك بورديه وشركاه السويسري و »املركز« يناقشون تطورات االقتصاد العاملي 

»شركة  آر إس إم البزيع«  تعقد حلقة نقاشية حول فرص االستثمار خالل »منتدى االقتصاد« الثاني

عقدت شركة “ آر إس إم” البزيع لالستشارات اإلداريــة 
واإلقتصادية،  العضو في “ آر إس إم” العاملية سادس 
أكبر شبكة متخصصة في االستشارات املالية والتدقيق 
والضرائب، حلقة نقاشية اقتصادية في فندق جي دبليو 
ــه وشــركــاه  ــوردي ــوت الــكــويــت بــالــتــعــاون مــع بنك ب ــاري م
السويسري، وهــو مصرف خــاص مستقل أسسته أســرة 
بورديه ، وشركة املركز املالي الكويتي “املركز” إحدى أكبر 

شركات االستثمار في الكويت.
 وقد قام بتمثيل شركة “ آر إس إم” البزيع لالستشارات 
ـــة واإلقتصادية كــالً مــن الدكتور/شعيب شعيب  اإلداري
- رئيس مجلس اإلدارة و نايف الياسني – الشريك اإلداري 
للمكتب، ومتثيل شركة املركز املالي الكويتي كالً من مناف 
الهاجري – الرئيس التنفيذي للشركة و م.ر. راغــو املدير 
اإلداري. أما من جانب  بنك بورديه وشركاه السويسري 
فقد قام بتمثيله غريغوار بورديه – رئيس مجلس اإلدارة 
والشريك اإلداري األول و ياما كبير معروفي - رئيس 
عمليات الــشــرق األوســـط فــي البنك و جيانلوكا تارولي 

– رئيس االقتصاديني. 
وقــد افتتح م.ر. راغــو الندوة مناقشاً  مسيرة وأحــداث 
االقــتــصــاد فــي دول مجلس الــتــعــاون اخلليجي حيث قام 
بالتركيز على أربعة عوامل رئيسية –الواقع االقتصادي، 
دوافع النمو اجلديدة، املخاطر والفرص حيث قال: “ بالرغم 
من وجود االحتياطيات الضخمة التي يثقلها العجز املالي، 
فإن اقتصاد دول مجلس التعاون اخلليجي مير في مرحلة 

حتول جذرية من خالل سلسلة اإلصالحات العاجلة التي من 
 )FDI( شأنها فتح أبواب الفرص لالستثمار األجنبي املباشر
وتعزيز الدخل الثابت. ويقوم اجليل اجلديد بتوسيع معرفته 
أكثر على االقتصاد مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا 
واالبــتــكــار، إال أن الــثــورة التكنولوجية احلاصلة ستقف 
عائقاً أمام خلق فرص العمل على الصعيد العاملي. إن األداء 
الضعيف للسوق ساهم في إنشاء  مجموعة من الشركات ذات 
األسهم العالية القيمة. كما أن اإلجــراءات التنظيمية في هذا 

املجال ساهمت في حتسني وضع السوق “.
وبـــدوره، قــام نايف الياسني بتقدمي نظرة موجزة عن 
عوامل التحفيز والتحديات التي تؤثر على مختلف القطاعات 
إلى جانب إلقاء الضوء على مشاريع الكويت. فقال: “ تقدر 
قيمة هذه املشاريع بنحو 130-140 مليار دوالر أمريكي 
على مدى السنوات اخلمس املقبلة. ومن أهم اجلوانب التي 
ميكن تسليط الضوء عليها هي البنية التحتية احلالية 
في الكويت، حيث صنفت الكويت دون معدل دول مجلس 
التعاون اخلليجي مع احلاجة املاسة لتطوير مطار الكويت 
الدولي ونظام الطرق والبنية التحتية للموانئ. ولذلك، 
تقوم احلكومة حالياً على تنويع االقتصاد من خالل وضع 
الكويت على اخلارطة اإلقليمية كمركز جتاري حيوي ومزود 
للخدمات اللوجستية. وقد مهد ذلك الطريق لتنفيذ مشاريع 
ميدانية في قطاع النقل مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، 

فضالً عن مشروع توسعة مطار الكويت الدولي.”
من جانبه، قــّدم غريغوار بــورديــه حملة عامة عن بنك 

بورديه الــذي يتحمل شركاؤه مسؤولياتهم والتزامتهم 
املالية بضمانة أموالهم وممتلكاتهم اخلاصة لتغطية جميع  
التزامات البنك ، ومازال األمر كذلك حتى يومنا هذا. أما اليوم 
فقد أصبح البنك مجموعة دولية لها تواجد في ثالث قارات 
رئيسية وتدير أكثر من 12.5 مليار دوالر أمريكي. ورّكز 

جانلوكا تارولي على تطور وازدهـــار االقتصاد العاملي، 
والسيما في الوقت الذي قد تبدو فيه فرص االستثمار في 
أدنى مستوياتها ومحدودية إيجاد قيمة في األسواق املالية 
العاملية. وقد شملت رؤيته أن البيئة االقتصادية تتأثر بشكل 
مباشر مع النمو العاملي وتسّرع التضخم في الواليات املتحدة 

مع ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن التغيرات في توجهات 
السياسة النقدية سيكون لها تأثير على أسعار األصول ذات 
القيمة العالية وتقلبها. ومن شأن تدهور األوضاع املالية أن 
يؤدي إلى اإلصالحات  وبالتالي على البنك املركزي األوروبي 

احلذر واالنتباه”.

اعلنت فــالي دبــي الــيــوم انــهــا اغلقت 
صفقتي متويل جديدتينضمن سعي الناقلة 
الى تنويع مصادر متويل اسطولها املتنامي 

من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 .
ومتت الصفقتني من خالل آليات مبتكرة 
ــا  “ جولكو” وهــي عــقــود االيــجــار  ــه اول
التشغيلية اليابانية وهي املرة االولى التي 
يتم فيها متويل طائرة ماكس من خالل هذه 
اآللية . اما  الثانية فتمت من خالل  “ افيك 
“  ائتالف ضمان متويل الطائرات وهي 
آلية متويل الدين حيث تعد فالي دبي اول 
ناقلة تعتمد آلية “ افيك” لتمويل الطائرات 
كما انها املرة االولى التي يستخدم فيها هذا 

املنتج في املنطقة. 
وستسمح آليتا التمويل اجلديدتني “  
جولكو” و “ افيك “ لفالي دبي مبزيد من 
التنوع ملصادر التمويل فضال عن فاعليتها 
في متويل اسطول الناقلة املتسارع النمو. 
وتتمثل آلــيــة الــتــمــويــل “ جولكو” في 
مشاركة باحلصص لعدد من املؤسسات 
ــــدة على  الــيــابــانــيــة احملــلــيــة  ذات االرص
شكل ديون مصرفية. وهذا يشكل مصدرا 
جديدا للتمويل في الناقلة بتصنيف عال 
وامنوذجي للديون املشتركة والتسهيالت. 
وقام  بنك كريديت اجريكول بادارة  املعاملة 

واملمول للدين. 
ــال غيث الغيث الرئيس التنفيذي  وق
لشركة فالي دبي” مع  توقعاتنا بانضمام 
اكثر من 70 طائرة السطولنا  حتى عام 
2023  ، تعد هذه املرة االولى التي تعتمد 
فيها فــالي دبــي عــلــى  مــصــادر التمويل 
اجلــديــدة هـــذه، وهـــذا يعكس رغبتنا في 
استشراف اكثر اآلليات اجلديدة املبتكرة  

واملتوفرة في سوق التمويل”.
فيما يتعلق بتمويل “ افــيــك “ قامت 

شــركــة مـــارش العاملية املتخصصة في 
وســاطــة التامني  وحــلــول ادارة املخاطر  
بــدور الوسيط ومتــت التغطية التأمينية  
من قبل ائتالف من 4 شركات تأمني عاملية 
وهي آليانز واكسيس كابيتال وفيديليز 
وسومبو العاملية. ويوفر االئتالف التامني 
غير املــدفــوع  جتــاه متويل “ افيك “ وهو 
مخصص للبنوك  ومستثمري اسواق املال 
الذين ميولون شراء الطائرات اجلديدة من 

بوينغ.

8 فالي دبي تعتمد آليات مبتكرة في متويل طائرات ماكس 

احدى طائرات فالي دبي

املستثمرون ينتظرون قرارات البنوك املركزية

ال����ت����داول  ان����ط����الق   :FXTM
بالعقود اآلجلة للبيتكوين 

قــال  كبير استراتيجي األســواق 
في FXTM حسني السيد لقد دخل 
الــتــداول بعملة البيتكوين مرحلة 
جــديــدة بعد أن أدرجـــت بورصة 
شيكاغو للخيارات )CBOE( أولى 
العقود اآلجلة اخلاّصة بهذه العملة 
املشّفرة. وقد فاق رد الفعل األولي 
كل التوقعات حيث قفز العقد اآلجل 
بأكثر من %20 األمــر الــذي تسّبب 
بتعليق الــتــداول مّرتني. ورمبــا لم 
ــة شيكاغو  ــورص يسبق ملــوقــع ب
للخيارات )CBOE( على االنترنت 
أن شهد هذه احلركة من قبل، األمر 
ــى حـــاالت مــن التأخر  ــاد إل الـــذي ق
واالنقطاع في اخلدمة. وحتى اآلن، 

يــبــدو أن املستثمرين احملترفني غير 
مستعّدين للمراهنة ضد البيتكوين على الرغم من التحذيرات العديدة عن فقاعة 
ستنفجر قريباً. كما أّن العديد من املتداولني غير مهتّمني حتى باجتاه األسعار، 
لكّن إدراج العقد اآلجل في بورصة شيكاغو للخيارات وإدراجها األسبوع املقبل 
في بورصة شيكاغو للسلع )CME( سيمنحهم فرصة للتداول بناًء على املراجحة 
)arbitrage trading( نظراً للفروقات السعرية الكبيرة. لكّن هذا النوع من 
التداوالت سيقود إلى حتّسن في الكفاءة السعرية ورمبا يقلل من التقلبات. وبعد 

أن تهدأ التقلبات، سيعود التركيز إلى احلركة السعرية.
تداولت أسواق العمالت األجنبية في نطاق عرضي ضّيق صباح االثنني حيث 
كان الدوالر أضعف قليالً مقابل العمالت الرئيسية األخرى. وتصل نسبة التوقعات 
برفع الفدرالي للفائدة يوم األربعاء إلى %90.2 بحسب أداة )Fedwatch( في 
بورصة شيكاغو للسلع، مّما يعني بأّن خيبة األمل من منو األجور لن تغّير قيد 
أمنلة في السياسة النقدية األميركية. لكن ليس رفع الفائدة هو ما سيحّرك الدوالر 
يوم األربعاء، وإمنا النبرة والتوقعات االقتصادية والشكل البياني لعدد مرات 
الرفع )dot plot(. ومبا أّننا نقترب من التوّصل إلى صفقة في موضوع اإلصالح 
الضريبي، فإن الفدرالي قد يتبّنى نبرة أكثر تشّدداً. وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك 
سيؤدي إلى تغير في النقاط على جدول الرفع فيما يخص عمليات رفع الفائدة 

مستقبالً.

جتربة قيادة مليئة بالتشويق خارج حلبة السباق

»ب����ورش����ه ال����ك����وي����ت« ي��ق��ي��م ح���دث���ًا 
إلشعال  أي���ام  خمسة  مل��دة  تفاعليًا 

احلماس لدى عشاق السيارات
قام مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، بتنظيم حدث فريد من نوعه 
مؤخراً حتت عنوان روعة.بورشه. في مول 360 وذلك لتسليط الضوء علىأعمدة 
بورشه األربعة وهم: رياضة السيارات والتاريخ العريق واملنتج واألداء الكهربائي.
واستقطب احلدث حشداً من عشاق العالمة التجارية الذين خاضوا جتاربتفاعلية 

ومتعددة نقلتهم إلى عالم بورشه الشيق. 
وتعليقاً على احلدث، صرحالسيد هاني مرعي، مدير التسويق لدى مركز بورشه 
الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، قائالً: “نسعى في مركز بورشه الكويت البتكار 
األفكار والعروض اجلديدة كلياً للتواصل مع عمالئنا ومحبي عالمة بورشه التجارية 
لتقديرهم وشغفهمبمبادئ بورشهوالتقدمات التكنولوجية. نحن سعداء بنتيجة 
فعالية روعــة. بورشه. التي جنحت في تعزيز تاريخ رياضة السيارات العريق 
للعالمة بطريقة مبتكرة من خاللتقدمي التجارب الشيقة لعمالئنا والفرصة للتفاعل 
مع شغفهم لبورشه”.   ولتسليط الضوء على تاريخ بورشه العريق، مت عرض سيارة 
911 كاريرا الكالسيكية من عام 1970 إلتاحة الفرصة لزوار املنصة بالتمعن في 
تفاصيلها التاريخية. وكونها من طرازرياضي ذاتتصميم كالسيكي، استطاعت هذه 
السيارة ثنائية املقاعد بالتألق باللون اخلارجي األبيضاملتناغم مع املقصورةاملفورشة 
باجللد األسود. كما يعد محرك تلك السيارة الكالسيكية ثورياً في زمانه كونه يولد 

180 حصاناً بسعة 2.2 لتراً فقط. 
ومــروراً بالزمن لوقتنا الراهن، مازال طراز بورشه كاريرا محافظاً على جتسيد 
مبادئ العالمة وقيمها في تفاصيلتصاميمه. ولذلك فقدهدف احلدث على إبراز طراز 
911 كاريرا اجلديد كليا لعام 2018 والذي يزخر بقوة 370 حصاناً ومحرك سعة 2.9 
لتراً. ويقدم الطراز األحدث العديد من املزايا االختيارية التي يتم اضافتها خصيصاً 

لتناسب االختيارات االستثنائية.
ومن أبرز تلك التعديالت املميزة هي اختيار لون فرش السيارة بالون األحمر الداكن 
مع إضافة زخرفة شعار بورشه على مسندي رأس املقعدين.باإلضافة إلى ذلك، تتيح 
فتحة السقف سهولة التحكم الكترونياً للتمتع برؤية بانورامية للمدينة من داخل 
مقصورة بورشه املفضلة. كما أنه يتم تقدمي مميزات اختيارية لألنظمة املساندة 
مثل”مساند الركن”ParkAssist لتسهيل عملية ركن السيارة مع إمكانية تفعيل 

الكاميرا اخللفية لسهولة الركن العكسي واملناورة.

حسني السيد

خطت عملة بتكوين االفــتــراضــيــة خطواتها 
االولى اول امس االحد في بورصة اميركية رئيسية 
ووصلت الى مستوى 18 الف دوالر للوحدة على 
أمل حتقيق االعتراف بها رغم املخاوف بعدم قدرتها 

على االستمرار.
بدأ التعامل بالعملة االفتراضية املثيرة للجدل، 
على عقود آجلة عند الساعة السادسة بالتوقيت 
احمللي )الساعة 23،00 ت غ( على منصة “شيكاغو 

بورد اوبشينز اكستشنج” بسعر 15 الف دوالر.
وبسبب النشاط الكثيف خالل الدقائق العشرين 
االولى تعطل الوصول الى موقع املنصة التي طمأنت 
الى ان “التعامل يتم على انظمة منفصلة ولم يتأثر 

بتاتا مبشاكل املوقع االلكتروني”.
ــان البتكوين  وقــرابــة الساعة 03،20 ت غ ك
يــتــداول بسعر 17750 للوحدة للعقود االجلة 
املستحقة في 17 كانون الثاني/يناير متجاوزا بذلك 
القيمة االعلى التي حققها على منصات بديلة غير 

مضبوطة. وقد جتاوز ايضا مستوى 18 الفا.
والعقود االجلة هي آلية مالية تسمح للمستثمر 
باملراهنة على تقلبات اسعار العمالت نــزوال او 

صعودا.
ــال بــوب فيتزسيمنز املــســؤول عن العقود  وق
اآلجــلــة فــي شــركــة “ويدبوش سيكيوريتيز” 
للتعامالت املالية ان التداول ببتكوين بدأ “هادئا 
ومستقرا”  فيما اظهرت بيانات البورصة املعنية 
تسجيل حوالى الــف صفقة في اول ساعتني من 

التداول.
وبعد طرح العملة في بورصة “شيكاغو بورد 
اوبشنز اكستشينج”، يتوقع ان تطرح في املنصة 
املنافسة “شيكاغو مركانتايل اكستشينج” بعد 

اسبوع من االن.
ويشكل ذلك الفرصة االولى للمتعاملني احملترفني 
ــم حتفظ  ــذه العملة رغ ــل االستثمار فــي ه مــن أج

البعض بسبب غياب الضوابط عليها.
واوضـــح نيك كـــوالس مــن شــركــة “داتا تريك 
ريسيرتش”، “هذا االمر مينحها شرعية واعترافا 

بها كأصول ميكن التداول بها”.
ــوة اجلــديــدة  ــط ومـــن اهـــم املــرحــبــني  بــهــذه اخل

الشقيقان التوأمان وينكلفوس اللذان باتا يعرفان 
باول اصحاب مليارات بتكوين. ومن منتقديها جيم 
كرمير الــذي يحذر من ان االسعار قد تنهار عندما 
ستفتح البورصات االخرى الباب امام املراهنني على 

تراجع قيمة االصول.
- حتول كبير -

ويشكل طــرح البتكوين في املـــداوالت العادية 
حتوال كبيرا عن املرحلة التي كانت فيها هذه العملة 
الرقمية مرتبطة باالجتار باملخدرات ونشاطات غير 

مشروعة اخرى.
وقالت “شيكاغو بــورد اوبشنز اكستشينج” 
انها اتخذت اجراءات للحؤول دون حصول تقلبات 

عشوائية اذ ان التداول بالبتكوين سيعلق لدقيقتني 
اذ ارتفع سعره او تراجع بنسبة 10 % على سبيل 

املثال.
واكــدت هذه املنصة “نحن ملتزمون االستمرار 
بالعمل بشكل وثيق مع +سي اف تي سي+ لالشراف 

على املداوالت”.
اال ان الكثير من االطراف الرئيسية في االسواق 
وخارجها تتوخى احلــذر بشأن البتكوين الــذي ال 
يحظى بدعم مصرف مركزي او سعر صرف قانوني.
ــدت جمعية “فيوتشرز إنــداســتــري  ــق ــت وان
اسويشيني” التي تشمل بعضا من اهــم شركات 
الوساطة واملــصــارف، خطوة هيئة “سي اف تي 

سي” في رسالة وجهتها اليها  مؤكدة ان العقود 
تبرم بسرعة من دون تقييم املخاطر.

ـــزال قلقني حـــول غياب  واضــافــت “نحن ال ن
الشفافية والضوابط. ونسأل إن كان االشراف على 
الــتــداوالت سيتم بطريقة مناسبة للتحقق من ان 

البتكوين ليس موضع تالعب واحتيال”.
ــدرس  ــات مــالــيــة كــبــرى ت ــرك ـــزال عـــدة ش وال ت
البتكوين  من بينها “جاي بي مورغن تشايس” 
و”بنك اوف امــيــركــا مــيــريــل لينش” و”سيتي 
غروب” و”باركليز”  فضال عن “مورغن ستانلي” 
و”سوسييتيه جنرال” على ما افادت مصادر مطلعة 

على امللف.
ومن بني املصارف الكبرى وحدهما “غولدمان 
ساكس” و”ايه بني ان امرو” يقومان بدور الوساطة 
في املداوالت. ومن اجل جتنب املفاجآت غير السارة 
طلب من املتعاملني االحد ان تتوافر لديهم 44 % من 
االمــوال املتداولة بالدوالر فيما الضمانة املطلوبة 

عادة تكون 10 %.
وقال فيتزسيمنز ان “ويدبوش سيكيروتيز”، 
“تسمح ملجموعة مختارة من الزبائن لها خبرة 

بالبتكوين فقط بالتعامل بهذه العملة”.
- مثل الذهب -

وقــد اطلقت عملة بتكوين التي ال وجــود ماديا 
لها العام 2009 وتقوم على  نظام دفع من الند للند 
يستند إلــى التقنية املعروفة بسلسلة السجالت 
املغلقة )“بلوكتشاين”(. وباتت تستخدم كثيرا في 

مجال العقارات.
واعــتــراف وول ستريت هــو املــرحــلــة االولــى 
للبتكوين الطامح الن يكون من االصــول الشعبية 
مثل الذهب. وينوي املدافعون عن العملة االفتراضية 
الطلب من الهيئة الضابطة للبورصة االميركية 
“اس اي سي” اتاحة املجال للمواطن العادي بنوع 
من االدخــار املالي بالبتكوين. وستكون قيمة هذه 

املدخرات رهن باداء البتكوين.
ورفضت هذه الهيئة حتى االن املوافقة على طلب 
كهذا معتبرة ان ثمة نقصا في الشفافية في حتديد 
سعر بكتوين باالضافة الــى امكانية التالعب به 

بسهولة.

18 ألف دوالر للوحدة وصلت إلى مستوى 

البتكوين يخطو أولى خطواته في بورصة أميركية كبيرة

بتكوين تواصل حتقيق مستويات قياسية

جيانلوكا تارولي مناف الهاجري نايف الياسني

مبرحلة  مير  التعاون  مجلس  دول  اقتصاد  راغ��و: 
حت���ول ج���ذري���ة م���ن خ���الل اإلص���الح���ات ال��ع��اج��ل��ة

للموانئ التحتية  والبنية  الطرق  ونظام  الدولي  الكويت  مطار  لتطوير  ماسة  بحاجة   الكويت  الياسني: 

دوالر م��ل��ي��ار   12.5 وت���دي���ر  ق������ارات  ث����الث  ف���ي  م���ت���واج���دة  دول���ي���ة  م��ج��م��وع��ة  أص���ب���ح  ال��ب��ن��ك  ب����وردي����ه: 

ال������ن������ش������اط ال����ك����ث����ي����ف خ����������الل ال�������دق�������ائ�������ق ال�����ع�����ش�����ري�����ن األول��������������ى ت����س����ب����ب ف�������ي ت����ع����ط����ل ال����������وص����������ول  إل����������ى م������وق������ع امل����ن����ص����ة

ال�����ت�����داول م�����ن  س����اع����ت����ني  أول  ف�����ي  ص���ف���ق���ة  أل�������ف  ت���س���ج���ي���ل  ث�������م   »ه�������ادئ�������ا«  ب�������دأ  ب���ب���ت���ك���وي���ن  ال�������ت�������داول   : ف���ي���ت���زس���ي���م���ن���ز 

ات���خ���ذن���ا  اك���س���ت���ش���ي���ن���ج«:  اوب���ش���ن���ز  ب�����ورد  »ش���ي���ك���اغ���و 
ع��ش��وائ��ي��ة ت��ق��ل��ب��ات  ح��ص��ول  دون  ل��ل��ح��ؤول  اج��راءات 

وح��دة  أل��ف   36 م��ن  أكثر  إجن��از  »بيتك«: 
2017 سكنية حتى نهاية عام 

قــال تقرير   بيت التمويل الكويتى “بيتك” عــن ســوق العقار 
احمللي خـــالل الربـــع الثالث 2017  لقد تبنت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية العديد من املشروعات من املقرر تنفيذها في املدن 
اجلديدة طبقاً للبرنامج الزمني املعتمد للخطة اخلمسية التاسعة 
2016/2015 – 2020/2019 التي وضعتها املؤسسة، وتهدف 
دولة الكويت ضمن مشروعات تنفذها املؤسسة إلى إجناز أكثر من 36 
ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2017، وفقاً لشروط فنية صارمة 
وضعتها املؤسسة لتنفيذ مشروعات املدن السكنية اجلديدة، ويلبي 
ذلك العدد من املشروعات السكنية بعضاً من جانب الطلب الذي يتمثل 

جزء منه في حجم الطلبات السكنية املتراكمة.
وقد جنحت جهود املؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخفيض 
عدد الطلبات السكنية القائمة طبقاً آلخر تقرير صادر عنها في نوفمبر 
من العام احلالي، حيث متكنت املؤسسة من تخفيض عدد الطلبات 
السكنية  القائمة إلى أقل من 102 ألف طلب بنسبة %1.2 مقارنة بعدد 
الطلبات القائمة في بداية العام احلالي، ومازالت دولة الكويت ماضية 
في خطتها الهادفة إلى توفير وتوزيع الوحدات واألراضي السكنية 
للمواطنني، حيث جنحت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في 
توزيع ما يجاوز 600 وحدة في شهر سبتمبر وحده خالل توزيعتني 
)الثامنة والتاسعة( وقد قامت املؤسسة باإلعالن عنهما للمستحقني 
ضمن خطة التوزيع 2017/ 2018 لتوزيع 4،740 وحدة سكنية في 
مشروع جنوب املطالع.  وكانت املؤسسة قد متكنت من توزيع 1،182 
وحدة أعلن عن توزيعهم في شهر أبريل بالضاحية الثالثة من مشروع 
جنوب املطالع، و850 وحدة بذات الضاحية خالل شهر مايو بدأت 

بالتوزيعة األولى حتى السابعة التي أجريت في مايو.


