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 بنك الخليج يدعم أنشطة
الجمعية الكويتية لرعاية األطفال

أعلن بنك اخلليج أخيرا عن 
مس���اهمته مببلغ قدره 6000 
دينار للجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستشفيات، وذلك 
في إطار مشاركته املعتادة مع 
اجلمعية والتي يلتزم بها البنك 
سنويا لضمان توفير الرعاية 
املمت���ازة واإلقامة  الصحي���ة 
اجليدة لألطفال خالل تواجدهم 
في املستشفيات لتلقي العالج 

الالزم.
إلى أن  وجت���در اإلش���ارة 
مستشفى »بيت عبداهلل«، والذي 
هو عبارة عن مستشفى لعالج 
األطفال الذين يعانون من مرض 
السرطان، ما هو إال ثمرة الكثير 
من املساهمات على مدى األعوام 
السابقة لبنك اخلليج إلى جانب 
العديد من املؤسسات والهيئات 

األخرى. 
و»بيت عبداهلل« هو مستشفى 
قيد اإلنشاء حاليا وسيوفر عند 
االنتهاء من بنائه الرعاية الطبية 
والعالج للعدي���د من األطفال 
امل���رض، ويعد  املصابني بهذا 
إضافة هام���ة لتاريخ الرعاية 
الصحية لألطفال بدولة الكويت، 
لذا ارتأى بنك اخلليج املساهمة 
في هذا املشروع املهم الذي ميهد 
النطالق بداية جديدة للعناية 
مبرضى السرطان من األطفال 

في الكويت.
وقد قام مدير عام ش���ؤون 

مجلس اإلدارة في بنك اخلليج 
فوزي ثني���ان الثنيان، بزيارة 
موقع إنش���اء »بيت عبداهلل« 
وناقش مع رئيس���ة اجلمعية 
الكويتي���ة لرعاية األطفال في 
املستشفيات مارجريت الساير، 
س���بل تطوير الرعاية الطبية 
لألطفال أثن���اء تلقيهم العالج 

في املستشفيات.
 وف���ي هذه املناس���بة، قال 
الثنيان: »لقد سررت لدى رؤيتي 
ملوقع إنش���اء »بيت عبداهلل« 
بع���د أن دأبنا على رؤية صور 
ومجس���مات كان���ت توفر لنا 
تصورا تقريبيا لش���كله بعد 
االنتهاء. أما اآلن وهو واقع وشبه 
منته فهو بحق مينحنا شعورا 
غامرا بالسعادة احلقيقية. إنه 
بالفعل جتربة مميزة من شأنها 
أن تكون منوذجا رائدا سيحتذى 

به في األعوام املقبلة«.
الزيارة،  وعلى هامش هذه 
الثنيان ش���يكا مببلغ  س���لم 
املساهمة لرئيسة اجلمعية التي 
عبرت عن بالغ شكرها وتقديرها 
لل���دور املميز الذي يلعبه بنك 
اخلليج في رعاية األطفال في 
املستش���فيات، وبدوره أثنى 
الثنيان على أعضاء اجلمعية 
وعلى جهوده���م الكبيرة التي 
تعمل على تأمني البيئة املناسبة 
لألطفال وضمان اإلقامة اجليدة 

لهم داخل املستشفيات.

زار مستشفى »بيت عبداهلل«

فوزي الثنيان يسلم مارجريت الساير الشيك 

)أحمد باكير(محمد املرزوق مترئسا عمومية الشركة

المرزوق: تطور األداء التشغيلي لـ »التمدين العقارية«
يعود إلى اعتمادها على مواردها وإستراتيجيتها األكثر تحفظًا

الشركة تمتلك أصواًل متميزة وجوهرية وعموميتها أقرت توزيع 10% نقدًا

الشركة أخذت قرارًا باالبتعاد عن المشاريع الحكومية.. وقانون الـ B.O.T عقيم

 ماضون في إجراءات بيع
حصتنا في »األهلي المتحد«

قال املرزوق � في رده على سؤال حول انعكاس صفقة 
بيع حصة الش���ركة في البنك األهلي املتحد على أرباح 
الش���ركة � ان الش���ركة ماضية في إجراءات البيع، وان 
املس���تثمر في طور اخذ املوافق���ات من اجلهات املعنية، 
وان أرباح التمدين االستثمارية من هذه الصفقة تصل 
الى 98 مليون دينار، ومب���ا ان التمدين العقارية متلك 
50% من رأس���مال التمدين االستثمارية فإن أرباحها من 
هذه الصفقة س���تصل الى 50 مليون دينار في امليزانية 

العمومية للشركة نهاية العام احلالي.

 مشاريع في قطر تتعدى
الـ 3 مليارات ريال

أكد املرزوق دخول التمدين العقارية في استثمارات 
في دولة قطر عبر شركة االمتياز لالستثمار العقاري 
الكويتية وشركة بروة القطرية بنسبة مساهمة %35 
إلنشاء مجمع جتاري يحمل اسم »برايا« باستثمارات 

تقدر بنحو ملياري ريال قطري.
وقال ان هناك مشروعا أخر يحمل اسم »طور سنتر« 
بقيمة تقارب املليار ريال قطري، مؤكدا ان املستثمر 
يالقي دعما سياس���يا واستثماريا واهتماما بالغا من 
قبل الس���لطات القطرية، ورغبتها في جذب رؤوس 

األموال، وهو عكس ما يحدث في الكويت.
وقال ان الشركة ماضية في تطوير مشروع فندق 
كبير في أهم مواقع الدوحة، حيث مت إجراء تعديالت 
في تصاميم الفندق، من خالل ورشة عمل متت مؤخرا، 
وان امل���دة الزمنية لالنتهاء من املش���روع حوالي 5 

سنوات.
ونفى وجود أي رغبة لشركة التمدين العقارية في 
الدخول في اي استثمارات من قبل احلكومية الكويتية، 
مؤكدا أنها مليئة بالتحدي���ات والعقبات، األمر الذي 

يدفعنا الى البعد عنها.

»مول 360«، مؤكدا استمرار الشركة 
على هذا النهج.

وأكد ان الشركة تؤمن باملقولة 
الشهيرة »رأس املال جبان«، األمر 
الذي يدفعها ويحثها للحفاظ على 
حقوق املساهمني بشكل متحفظ.

وأضاف ان طبيعة عمل الشركة 
في املجمعات التجارية تتطلب ان 
يكون املستوى فاخرا، وان الشركات 
الراغبة في اإليجار البد ان تكون 
على املستوى نفسه.وأشار إلى أن 
بعض املش����اكل قد حدثت نتيجة 
لالختالف مع الوكيل احمللي لبعض 
الوكاالت، األمر ال����ذي دفعنا إلى 
تأسيس شركة جلذب أكبر وأكثر 
املاركات الش����هيرة في العالم الى 
الكوي����ت. هذا، وكان����ت اجلمعية 
العمومية للشركة قد أقرت توصيات 
مجلس اإلدارة بتوزيع 10% أرباحا 
نقدية عن العام 2009 وأيضا شراء 

10% من أسهم الشركة.
يذكر ان الشركة حققت أرباحا 
بواق����ع 13.7 ملي����ون دين����ار من 
التشغيلية، وان نسبة  اإليرادات 

النمو قد بلغت %18.

للدخول في مشاريع بهذا النظام؟ 
فهو قانون عقيم، فال قدرة للقطاع 
اخلاص على املساهمة، وال حث من 
الدولة على الدخول في املشاريع 
التي تطرح، وبالنس����بة لقانون 
اخلصخصة، اعتقد ان أوضاع هذا 

القانون ال تستمر«.
وأعرب عن أمله في ان يحقق 
ال����وزراء  نائب رئي����س مجلس 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
التنمية املنشودة والتي يرغب في 
حتقيقها رغم ظروف العمل الصعبة 

والتحديات التي يواجهها.
اننا كش����ركة يائسون  وقال: 
ال����� B.O.T، وجناحنا  من قانون 
في شركة التمدين العقارية، كان 
العتمادنا على مواردنا وعقاراتنا، 
واستطعنا في فترات سابقة متلك 
شركات مثل »السينما الكويتية« 
والتي كانت متتلك محفظة عقارية 
ضخمة استطعنا من خاللها إنشاء 
مجموعة من املشاريع منها على 
س����بيل املثال ال احلصر مجموعة 

امللكية  العق����اري ذي  في املجال 
املباشرة، مؤكدا بعد الشركة كليا 
العقارات ذات  عن االستثمار في 
االرتباط بالدولة، حيث ان تعاقدات 
الدولة مع القطاع اخلاص مليئة 

بالعقبات والتحديات.
وأشار إلى أن سبب ذلك يرجع 
ال����ى عدم فهم وإدراك مس����ؤولي 
الدول����ة، وأعض����اء مجلس األمة 
العقاري، حيث  النشاط  لطبيعة 
ان لكل صناعة مفهومها وطريقة 
التعامل معه����ا، فالوضع احلالي 
يش����ير الى رغبتهم في عدم ربح 
الشركات، بل قد تشجع قراراتهم 

على حتقيق اخلسائر.
وقال: »اعتقد ان كل شراكة او 
استثمار مع الدولة جرمية في حق 

القطاع اخلاص«.
وأضاف أن شركة التمدين قد 
أخذت قرارا بالبعد عن مش����اريع 
الدولة، او اي من اجلهات التابعة 

لها كأمالك الدولة، وغيرها.
وع����ن قانون ال����� B.O.T، قال 
املرزوق: »انظر، هل ترى متابعة 
واهتماما من قبل القطاع اخلاص 

أحمد يوسف
ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة التمدين 
العقارية محمد جاسم املرزوق ان 
الش����ركة حققت أداء متميزا على 
صعيد العام 2009، رغم الظروف 
الصعبة التي عانت منها الشركات 
العقاري����ة واالس����تثمارية على 

السواء.
جاء ذلك على هامش اجلمعية 
العمومية العادية للشركة والتي 
عقدت أعمالها أمس بنسبة حضور 
بلغت 70.6%، مشيرا الى ان الشركة 
متتلك أصوال متميزة وجوهرية، 
ال����ى ان جميع أعمالها  باإلضافة 
الكويتي،  الس����وق  تشغيلية في 
األمر الذي خفف من وطأة األزمة 
على الش����ركة، مقارنة مبثيالتها 

العقارية.
وأكد على النهج املتحفظ الذي 
الش����ركة في سياس����تها  تتبناه 
االس����تثمارية، ومتوي����ل جميع 
أصولها، ويظهر ذلك في امليزانيات 
العمومية للش����ركة وش����ركاتها 
التابع����ة، مؤكدا على اس����تمرار 
الش����ركة في مواصلة األداء بهذا 

النهج.
وتوقع املرزوق ان يكون أداء 
الشركة خالل العام احلالي أفضل 
م����ن العام 2009، مش����يرا الى ان 
النشاط العقاري في السوق احمللي 
يعتمد على األنشطة التي تطرحها 
الدولة، ولكون الفرص التي تطرحها 
وتوفرها الدولة محدودة فبالتالي 
ستكون الفرص في السوق العقاري 

محدودة للغاية.
وقال ان التمدين لها مجموعة من 
األراضي والعقارات ذات الطبيعة 
اخلاصة ساهمت في تطوير الشركة 

ألنشطتها بشكل ذاتي.
الش����ركة ستركز  ان  وأضاف 
بش����كل اكب����ر على االس����تثمار 


