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»بيتك«: عودة تمويل عقارات السكن الخاص

»الدولي« نّظم ندوة قانون االستقرار المالي

أعلن بنك الكويت الدولي انه من خالل س���عيه 
احلثيث لرفع كفاءة موظفي البنك وذلك من خالل 
توعيتهم بالتطورات املتجددة املصاحبة لعمل اجلهات 
املصرفية وموقف القوانني من حيث مسايرة مثل 
هذه التغيرات لضمان إرساء دعائم االستقرار الذي 
يتطلبه االقتصاد وعلى ضوء صدور مشروع قانون 
االستقرار املالي، قام مركز التدريب ببنك الكويت 

الدولي بعقد لقاء تنويري ملوظفي البنك حيث قام 
خالله املتخصصون بالبنك بإعطاء شرح واف حول 
القان���ون ومدى تأثيره ف���ي العمل مع بيان ما هو 
املطلوب من اإلدارات املختلفة لديه لضمان تطبيق 
القانون وقد حضر اللقاء املديرون التنفيذيون في 
البن���ك باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من املوظفني 

الراغبني في االستفادة من فهم هذا القانون.

ابتداء من اليوم بعد أن نّفذت وزارة العدل الحكم القضائي لصالح البنك

منصور أبوعبيد

مشروع مجمع السيمفوني

مشروع برج »التجارية« التجاري

موظفو البنك يستمعون إلى أحد احملاضرين

أكد حرص الس����لطة التنفيذية 
ممثل����ة ف����ي وزارة العدل على 
احترام أحكام القضاء ووضعها 

موضع التنفيذ.
 وأكد أن رئيس التس����جيل 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
قد بادر فور استكمال اإلجراءات 
بتنفيذ احلك����م الصادر لصالح 
»بيتك« بإص����دار تعليماته إلى 
جميع العاملني بإدارة التسجيل 
العقاري باتخاذ إجراءات التنفيذ 
وتسجيل وقيد التصرفات على 
جميع معام����الت »بيتك« على 
قسائم وبيوت السكن اخلاص 
س����واء املذكورة ف����ي احلكم أو 
املعام����الت اجلدي����دة تنفيذا ملا 

قضى به احلكم.
أبوعبي����د على أن  وش����دد 
»بيتك« حريص على حفظ حقوق 
املتعاملني معه وسعيه الدائم إلى 
متكني أفراد املجتمع من احلصول 
على السكن اخلاص حيث وفر 
»بيتك« املسكن املناسب ألكثر 
من 30 ألف أسرة كويتية خالل 
مسيرته مما يؤكد ريادته للسوق 

العقاري.

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن عودة متويل ش����راء 
عقارات السكن اخلاص اعتبارا من 
الي����وم وذلك بعد أن نفذت وزارة 
العقاري  العدل ممثلة بالتسجيل 
والتوثيق بتج����اوب منه احلكم 
القضائي النهائي الصادر لصالح 
»بيتك« والذي يجيز تعامله على 
قسائم وبيوت السكن اخلاص وفقا 
لصيغ التمويل اإلسالمية. وأوضح 
مدير اإلدارة القانونية بالوكالة في 
»بيتك« املستشار منصور أبوعبيد 
أن التس����جيل العقاري والتوثيق 
العدل قد بادر مش����كورا  بوزارة 
بتنفيذ احلك����م القضائي النهائي 
الصادر لصال����ح »بيتك« والذي 
أجاز تعامله على قسائم وبيوت 
السكن اخلاص وفقا لصيغ التمويل 
اإلسالمية وذلك بعد استكمال جميع 
إجراءات التنفيذ املقررة في القانون 
وإخطار وزارة العدل بها، كما طمأن 
أصحاب التعامالت السابقة املعلقة 
بأنه جار تسجيل وقيد تصرفاتهم 
بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق 

بوزارة العدل.
 ورفع أبو عبيد ش����كر اإلدارة 

التنفيذية ل� »بيتك« إلى الش����يخ 
املستش����ار راش����د احلماد وزير 
الفني  العدل ومستشاري املكتب 
للوزير وخص بالشكر املستشار 
عادل الهويدي رئيس التس����جيل 
العقاري والتوثيق بالوزارة الذي لم 
يأل جهدا في تنفيذ احلكم الصادر 
لصالح »بيتك«.  وأضاف أنه قد ملس 
الدور اإليجابي لرئيس التسجيل 
العقاري والتوثي����ق خالل اللقاء 
الذي جمعهما بشأن تنفيذ احلكم 
الصادر لصال����ح »بيتك«، والذي 

عبدالفتاح معرفي

بأنه يتم اختيارهم بعناية فائقة 
لتحقيق الهدف الذي انشئ من 

اجله سيمفوني.
 ومش����روع ب����رج التجارية 
الكائن بشارع السور - منطقة 
شرق التي تعتبر مركزا جتاريا 
داخ����ل العاصمة مل����ا تتضمنه 
املنطق����ة من ش����ركات ومراكز 
جتاري����ة محلية وعاملية كما أن 
موقعه اإلستراتيجي يوفر للزائر 
سرعة وسهولة في الوصول إلى 
الطرق السريعة ليضيف ميزة 

أخرى إلى مميزات البرج.
 وبرج التجارية ميثل عالمة 
فارقة في التطور العمراني بدولة 
الكويت حيث شيد البرج طبقا 
ألحدث تقني����ات املباني الذكية 
يحتوي على مح����الت جتارية 
لتقدمي خدمات التسوق واخلدمات 
الترفيهي����ة لرواد البرج وكذلك 
أصحاب املكاتب والعاملون بها 
ويتكون من أربعة أدوار ستضم 
ارقى امل����اركات العاملية وكذلك 
املقاهي واملطاعم املميزة ووسائل 
الترفيه املختلفة من ناد صحي 

وحمام سباحة.
 أما املكاتب اإلدارية فقد شيدت 
لتلبي متطلبات رجال اإلعمال 
والشركات الكبرى ولتساعدهم 
على أداء أعمالهم بكل س����هولة 
املناسبة  البيئة  ويسر ولتوفر 
ان����ه توجد قاعات  لإلبداع كما 
مجهزة Lounge كل س����تة أدوار 
خلدم����ة املس����تأجرين، وقد مت 
البدء في التعاقد مع املستأجرين 

استعدادا لتشغيل البرج.
التجارية  ان  وقال معرف����ي 
العقارية تواصل عامليا سياسة 
التحالفات اإلس����تراتيجية مع 
أطراف مش����هود له����ا بالكفاءة 
واخلبرات املتراكمة حيث تسير 
املشروعات التي دخلت الشركة 
البرنامج  لالستثمار فيها وفق 
املوضوع وق����د قامت التجارية 
في هذا اإلط����ار ولضمان جناح 
مشروعاتها املختلفة بتأسيس عدد 
من الكيانات إلدارة مشروعاتها 

اإلقليمية.

أعلن����ت الش����ركة التجارية 
العقارية ع����ن حتقيقها ارباحا 
صافية بلغت 9.5 ماليني دينار 
املنتهية في  الستة أشهر  خالل 
يونيو 2009 وبربحية سهم بلغت 
5.76 فلوس للسهم الواحد. فيما 
بلغ إجمالي أصول الشركة 415 
مليون دينار تقريبا بارتفاع قدره 
8.9% عن نفس الفترة من العام 

 .2008
وقد شهدت احملفظة العقارية 
للشركة منوا في قيمتها بحيث 
بلغ إجمالي قيمة االستثمارات 
العقارية 182 مليون دينار بارتفاع 
قدره 40.4% مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاض����ي حيث قامت 
الشركة بتقييم أحد املشروعات 
التي مت استكمالها وحتويلها من 
بند مشروعات قيد التنفيذ إلى 

االستثمارات العقارية. 
النتائج  وفي تعليقه عل����ى 
احملققة أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة التجارية 
العقاري����ة عبدالفت����اح معرفي 
على أنها نتائج تعكس اجلهود 
املبذولة لتحقيق األهداف املرجوة 
في ظل االلتزام باإلستراتيجية 
املعلنة للشركة والتي تتركز على 
السعي الدائم القتناص الفرص 
االستثمارية الواعدة التي تضيف 
قيمه مضافة ألموال املساهمني 
وذلك رغم األزم����ة االقتصادية 
الراهن����ة في األس����واق احمللية 

والعاملية .
 وأضاف معرف����ي قائال »ان 
التجارية مس����تمرة في تعزيز 
أنشطتها التش����غيلية التي من 
املتوقع أن تنعكس ايجابيا على 
أداء الشركة في املستقبل، حيث 
مت البدء فعليا في دراسة وتقييم 
مجموعة من املشاريع العقارية 
الكويت،  ف����ي  واالس����تثمارية 
وكذل����ك املتابعة املكثفة حلزمة 
من مشاريع واستثمارات الشركة 

خارج الكويت«.
وتابع معرف����ي تصريحاته 
مشيرا إلى أن التجارية العقارية 
تواصل مسيرتها ملتابعة تنفيذ 

العقارية املختلفة  مشروعاتها 
البرنامج املوضوع وتلك  وفق 
املشاريع تشمل مشروع سيمفوني 
الواقع بالساملية بإطاللة رائعة 
عل����ى اخلليج العربي والذي مت 
إنشاؤه طبقا ألحدث أنظمة املباني 
الذكية ويضم ثالثة أجزاء األول 
هو محالت جتارية ويلبي جميع 
الرفيع حيث  الذوق  احتياجات 
سيضم افصل العالمات التجارية 
العاملية )مالبس – مجوهرات- 
إكسسوارات-....( ويتكون من 
ثالثة أدوار مقسمة إلى وحدات 
جتاري����ة متع����ددة ومختلف����ة 
املس����احات لتناس����ب األنشطة 

املختلفة.
 والثاني برجا مكاتب إدارية 
مت تنفيذه����ا لتراعي احتياجات 
الشركات الكبرى ورجال األعمال 
م����ن فخامة ورق����ي لتجعل من 
العمل متعة ومن النجاح غاية، 
أما اجل����زء الثال����ث فهو فندق 
ميس����وني األول من نوعه في 
الش����رق االوس����ط واملتوقع أن 
يكون دليال واضحا على تطور 
اخلدمات الفندقية بدولة الكويت 
حيث املطاعم الفاخرة والنادي 
 )six senses(املمي����ز الصح����ي 
إضافة إل����ى قاعات االجتماعات 
املجهزة بأحدث األجهزة لتلبية 
احتياجات رج����ال األعمال كما 
توجد باملشروع مواقف سيارات 
خلدمة الرواد، وقد مت البدء في 
التعاقد مع املس����تأجرين علما 

»التجارية العقارية«: 9.5 ماليين دينار أرباح النصف األول
معرفي: النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحقيق األهداف من اقتناص الفرص االستثمارية

415 مليون دينار أصول الشركة بارتفاع قدره 8.9% ومشاريع الشركة مستمرة رغم األزمة


