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»الخليج«: 3 أيام على سحب »الدانة«
اعلن بنك اخلليج مواصلته 
إتاحة الفرصة لعمالئه للفوز 
بإحدى أكبر جوائز الس����حب 
املنفردة على مستوى الشرق 
األوسط وإحدى أضخم اجلوائز 
على مستوى العالم ككل، مشيرا 

الى ان آخر موعد لإليداع في حساب الدانة أو فتح احلساب للتأهل 
للدخول في السحب املنتظر هو 30 يونيو اجلاري. 

واوضح البنك في بيان صحافي انه ميكن للعمالء زيادة فرص 
الفوز في السحب من خالل املعادلة البسيطة حلساب الدانة، فكلما 
أودعت املزيد من املبالغ واحتفظت بها لفترة أطول في احلساب، 
ازدادت فرص فوزك بجائزة الدانة من بنك اخلليج. وميكن للعمالء 
احلاليني لدى البنك فتح حس����اب الدانة أيضا باستخدام اخلدمة 

املصرفية اإللكترونية املتاحة لدى البنك.

»ريل استيت العقارية« تطرح المرحلة 
الثانية من محفظتها العقارية  السعودية 

أعلنت ش���ركة ريل استيت 
العقارية ع���ن طرحها للمرحلة 
الثانية م���ن محفظتها العقارية 
التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة 
االس���المية في السوق العقاري 
الس���عودي بعد جناح تسويق 
املرحل���ة األول���ى منه���ا ويبلغ 
بالكامل والتي  رأسمال احملفظة 
تقسم على 4 مراحل بني 14 و140 
مليون ريال سعودي. وقال املدير 
العام في الش���ركة عادل حبيب 
القطان ان الش���ركة تقوم حاليا 
على تسويق املرحلة الثانية من 
احملفظة العقارية التي طرحتها 

مؤخرا والتي س���تنتهي مرحلة التسويق فيها منتصف شهر أغسطس 
املقبل، والتي س���تعمل في مشاريع عقارية في السعودية منها الشراء 
والتطوير والبيع في العقارات. واشار القطان الى ان احملفظة ستعمل 
على ثالث خطط منها بناء وش���راء الوحدات السكنية وشراء االراضي 
والقيام ببيعها، وايضا الدخول في صفقات عقارية. وأوضح ان احملفظة 
وحسب اخلطة والدراسات املوضوعة لها يتوقع ان تدر عائدا من 20 الى 
30% سنويا. ولفت القطان إلى أن احملفظة ستعمل وفق احكام الشريعة 
االسالمية، وأن العوائد التي تقدمها ستكون أفضل من العوائد البنكية 
ف���ي الوقت احلالي. وبني القطان أن احملفظة العقارية تس���وق جلميع 
اجلنس���يات، في حني ان احملفظة تس���وق من بلدان كثيرة وأيضا من 
خالل موقع الشركة. وتوقع القطان خالل تقييمه للسوق السعودي أن 
يتجاوز حجم االستثمار في القطاع العقاري 82 مليار ريال )22 مليار 
دوالر(، وذلك خالل الس���نوات الثالث املقبل���ة، مع توقعاته بأن يصل 
حجم رؤوس األموال املس���تثمرة حتى عام 2020 نحو 484 مليار ريال 
)129 ملي���ار دوالر(. وأكد القطان ان القطاع العقاري في اململكة يعتبر 
من بني القطاعات املهمة، ويحتل املرتبة الثانية بعد قطاع النفط، مشيرا 
إلى وجود 92 نشاطا وصناعة مرتبطة به، وأنه يسهم بنحو 55 مليار 
ري���ال في الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة، وبنحو 9.5% من الناجت غير 
النفطي. وأكد أيضا ان السوق السعودي يشهد حاليا وجود زيادة في 
الطلب على العقارات مبختلف تقس���يماتها في اململكة خالل السنوات 
األخيرة، س���واء كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري 
أو للصناع���ي، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لعوامل عدة، أهمها الطفرة 

االقتصادية التي تشهدها اململكة في الوقت الراهن.

البالغ رأسمالها بين 14 و140 مليون ريال سعودي

عادل القطان

أنس الصالح

الشيخ مبارك احلمود ومحمد العمر يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

»الكويتية للمقاصة« تنجز المرحلة األولى من مشروع 
سجل المساهمين في الشركات المدرجة بالبورصة

جلنة السوق قبل أن حتصل إدارة 
الس����وق على كتاب من الشركة 
الكويتية للمقاصة يفيد استكمال 
بيانات مساهمي الشركة املزمع 

إدراجها.
العمل  واشاد الصالح بفريق 
القائم على املش����روع، وبنتائج 
املش����روع التي م����ن اهمها ربط 
س����جالت املس����اهمني بحسابات 
التداول وسهولة توزيع االرباح 

على املساهمني.
واشار الى ان هذه هي املرحلة 
األولى من املش����روع وان هناك 
تنسيقا سيتم مع وزارة التجارة 
والصناعة إلجناز املرحلة الثانية 
وه����ي املتعلقة باملس����اهمني من 

الشركات.

التنفيذي ل� »بيتك« محمد العمر 
أن اإلجنازات التي كانت واليزال 
يحققها البنك على املستوى احمللي 
واإلقليمي أصبحت يش����ار إليها 
بالبنان كرمز لنج����اح الصناعة 
املصرفي����ة اإلس����المية وهو ما 
منح »بيتك« ثقة وتقدير اجلهات 
االقتصادية املرموقة في املنطقة 
والعالم كأفضل مؤسس����ة مالية 
إسالمية تسعى إلى تطوير الصناعة 
والسعي إلى ابتكار احللول التي 
تتناسب مع احتياجات عمالئها.

وأضاف ان أي جائزة يحصدها 
البنك هي تقدير لعمالئه ومساهميه 
وشركائه وموظفيه جميعا، »فلوال 
توفيق اهلل ع����ز وجل ثم ثقتهم 
ودعمهم ملا حتققت تلك النجاحات«، 
مشيرا الى أن اجلوائز التي حصدها 
»بيتك« تتمي����ز بكونها متعددة 
املجاالت سواء كانت مصرفية أو 
متويلية أو استثمارية أو عقارية أو 
في تكنولوجيا املعلومات بل وحتى 
في مجال الدراسات واألبحاث التي 

يقدمها بشكل مستمر ودائم.

لنظام الرقم املدني والذي طبق في 
منتصف الثمانينيات.

واض����اف ان توحي����د قاعدة 
أمر  الش����ركات  البيانات بجميع 
أساسي وجوهري لعملية الربط 
بني س����جالتها وبني حس����ابات 

املتداولني في البورصة.
واشار الى انه لضمان التأكد 
من سالمة ودقة واكتمال بيانات 
سجل املساهمني بالنسبة للشركات 
اجلديدة املتقدمة بطلب إدراجها في 
البورصة، فقد بادرنا بالتنسيق 
م����ع إدارة الس����وق ح����ول ذلك 
األمر، وانتهين����ا الى االتفاق مع 
إدارة الس����وق على انها لن تقوم 
بتحديد موعد االدراج ألي شركة 
متت املوافقة على إدراجها من قبل 

ب�»بيتك«.
وشدد على أن استقرار مجلس 
الثاقبة  إدارة »بيتك« والرؤي����ة 
لرئيس����ه بدر املخيزمي والرئيس 
التنفي����ذي محمد العم����ر وباقي 
أعضاء اإلدارة التنفيذية لهما دور 
واضح في مسيرة النجاحات التي 

يحققها »بيتك«.
م����ن جهته، أوض����ح الرئيس 

املدني����ة، حي����ث يعود الس����بب 
الرئيس����ي في ذلك االختالف الى 
أن الكثير من سجالت الشركات 
املساهمة قد أنشئ في وقت سابق 

»بيتك« عل����ى الصعيدين احمللي 
واخلارجي، حيث ميثل تواجد وأداء 
»بيتك« في األس����واق اخلارجية 
التي يعمل فيها دليال على متانة 
القطاع اخلاص الكويتي وقدرته 
على صناعة النجاح والتميز أينما 
وجد، وأن ما يحققه هو محل اعتزاز 
وفخر لدى اجلميع، وأنه شخصيا 
يسمع دائما عبارات الثناء واإلشادة 

أجن����زت الش����ركة الكويتية 
للمقاص����ة، مش����روع تنظي����ف 
واستكمال قاعدة بيانات سجالت 
املدرجة  املساهمني في الشركات 
بس����وق الكويت لألوراق املالية، 
وذلك بعد جهد دؤوب بذله فريق 
العمل املش����كل من العاملني في 
الشركة التي اوكلت له هذه املهمة 
التي استغرق تنفيذها 18 شهرا.

وفي هذا الص����دد قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة انس الصالح 
ان املشروع يعالج مشكلة رئيسية 
في قاعدة بيانات املساهمني الذين 
يبلغ عدده����م أكثر من 800 ألف 
مس����اهم والتي تول����دت نتيجة 
االخت����الف ب����ني بيانات س����جل 
املساهمني وبيانات هيئة املعلومات 

أشاد محافظ اجلهراء الشيخ 
مبارك احلمود بالدور احليوي الذي 
يقوم به بي����ت التمويل الكويتي 
»بيتك« في دعم االقتصاد الوطني 
كونه من أكبر املؤسسات املالية 
واملصرفي����ة امللتزم����ة بأح����كام 
الش����ريعة اإلسالمية، مشيرا الى 
ان البنك يقوم بالتوظيف األمثل 
للموارد املتاح����ة في البالد وفي 
مقدمتها العنصر البشري، معربا 
ع����ن س����عادته برؤية الش����باب 
الكويتي من اجلنس����ني يشكلون 
النسبة األكبر من حجم العمالة في 
»بيتك« ويؤدون مهاما في مختلف 
التخصصات منه����ا ما هو إداري 
وآخر فني بحت، ومنها ما يتعلق 
بتكنولوجيا املعلومات وغيرها من 

املهام الوظيفية.
وأضاف احملافظ في تصريح 
صحاف����ي على هام����ش االفتتاح 
الرس����مي للفرع ال� 52 ل� »بيتك« 
وذلك في املركز التجاري باجلهراء، 
أن أهمية هذا الدور تتجس����د من 
خ����الل النجاحات الت����ي يحققها 

سيسهل من عملية تطبيق نظام التداول الجديد

»بيتك« يفتتح الفرع الـ 52 في الجهراء


