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مؤشرات الربحية وجودة األصول والسيولة تؤكد متانة البنك وقوة مركزه املالي

الناهض: 40٪ من إيرادات »بيتك« خارجية.. ونستهدف الدخل املستدام
وأث���ره على املص���ارف، قال 
الناه���ض إن تغيير تصنيف 
الكوي���ت باالنخفاض ممكن 
أن يؤثر على تصنيف بعض 
املصارف الكويتية بسبب دعم 
احلكومة غير املباش���ر لهذه 
املصارف، مبينا انه للكويت 
مص���دات كثي���رة النخفاض 
أسعار النفط كاالحتياطي العام 
واحتياطي األجيال وغيرها، 
كما أن لديه���ا القدرة مقارنة 
بالدول النفطية األخرى لتحمل 
أسعار منخفضة لسعر البترول 
ولفترات متوسطة نسبيا ولكن 
يجب أن توضع خطط واضحة 
وتطبق ملعاجلة العجز، تبدأ 
بوقف الهدر من ناحية وتنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن النفط 
حتى نخرج من مخاطر االعتماد 
على مصدر دخل واحد متذبذب 
األسعار. وعندما تلمس وكاالت 
التصنيف وجود اختالالت في 
هيكل امليزانية العامة للدولة 
دون أي خطة واضحة إلصالح 
االختالالت، سيساهم في زيادة 
احتم���ال تخفيض التصنيف 
السيادي للدولة وهو الشي غير 
املتوقع، ولكن إذا حدث ذلك ال 
سمح اهلل، ممكن أن يؤثر تباعا 
التي  على تصنيف املصارف 
هي جزء من منظومة الدولة، 
منوها انه باألخذ بعني االعتبار 
وضع املصارف الكويتية اآلن 
فباإلمكان القول انه بحصافة 
البن���وك وبتعليم���ات البنك 
املركزي لتدعيم قواعد رأس 
املال وحتسني السيولة وجودة 
محفظة األصول، س���تحافظ 
البنوك الكويتية على مركزها 
القوي وتعزز س���معتها لدى 
اجله���ات اخلارجية ووكاالت 

التصنيف العاملية.

مصادر الدخل وحتقيق دخل 
مستدام باالعتماد على النشاط 

املصرفي األساسي للبنك.
وع���ن متويل مش���روع 
الوقود البيئي، قال الناهض 
إن هذا املش���روع يعتبر من 
اهم املشاريع احليوية وهو 
مشروع اس���تراتيجي بحت، 
مشيرا إلى أن البنوك اإلسالمية 
والتقليدية كانت مش���اركة 
املقومة  بالش���ريحة احمللية 
بالدينار، والتي تبلغ قيمتها 
900 مليون دينار، الفتا إلى 
رفع هذه القيمة إلى 1.2 مليار 
دينار نتيجة اإلقبال الشديد 
النوع  للمش���اركة في ه���ذا 
من التمويل، مش���يرا إلى أن 
النهائية  املراحل  »بيتك« في 
من توقيع العقد مع ش���ركة 
البت���رول الكويتية الوطنية 

 .KNPC
وع���ن تهدي���د تخفيض 
التصنيف االئتماني للكويت 

وع���ن مش���اركة األذرع 
اخلارجية في أرباح »بيتك«، 
ق���ال الناه���ض إن »بيتك - 
تركيا« ميثل النسبة الكبرى 
من األرباح اخلارجية، مشيرا 
إلى أن اإليرادات من األنشطة 
التي تتم خارج الكويت متثل 
نحو 40% وهي نسبة سليمة، 
وتوقع الناهض منوا لالقتصاد 
التركي، الفتا إلى أن »بيتك« 
يق���وم بتدوي���ر أرباحه في 
»بيتك - تركيا« مبا يساهم 
في تعزي���ز قاعدة رأس املال 
التمويل  والقيام بعملي���ات 

بشكل أوسع.
أن  الناه���ض  وأض���اف 
»بيت���ك«  اس���تراتيجية 
االس���تثمارية تق���وم عل���ى 
التركيز على النشاط املصرفي 
الرئيس���ي والتخ���ارج م���ن 
االستثمارات التي تستهلك من 
املال، منوها مبواصلة  رأس 
تعزيز جودة األصول وتنويع 

ق���ال الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« مازن سعد الناهض، 
إن مؤشرات الربحية وجودة 
األصول والسيولة تدل على 
متانة وض���ع »بيتك« وقوة 
إلى أن  املالي، مشيرا  مركزه 
»بيتك« حقق صافي أرباح عن 
الربع األول من العام احلالي 
2016، قدرها 34.1 مليون دينار 
بنسبة منو مقدارها 14.1% عن 
الفترة نفسها من العام السابق، 
وهي نسبة جيدة جدا في ظل 
األوضاع االقتصادية السائدة، 
وبلغ معدل كفاية رأس املال 
17.04% متخطيا احلد األدنى 

املطلوب.
وقال الناه���ض في لقائه 
مع قن���اة CNBC العربية في 
املقر الرئيسي للبنك، إن نسبة 
التمويالت املتعثرة ل� »بيتك« 
انخفضت من 1.98% في 2015 
إلى 1.9% في نهاية الربع األول 
من 2016، وبلغت نسبة تغطية 
املخصصات للمجموعة نحو 
116% في نهاي���ة الربع األول 

من 2016.
إيرادات  وعن انخف���اض 
التمويل وصلة أالفكو بذلك، 
أوضح الناهض أن األرقام في 
الربع األول م���ن 2015 كانت 
تضم حصة أالفكو في أرباح 
التمويل والتي كان  إيرادات 
ف���إذا أضفنا  يتم جتميعها، 
هذا الرق���م إليرادات التمويل 
في الرب���ع األول م���ن 2016 
سنالحظ أن هناك ارتفاعا في 
إيرادات التمويل مبا يتماشى 
م���ع اس���تراتيجية »بيتك«، 
وهنال���ك ارتف���اع في صافي 
إي���رادات التمويل مبقدار %7 

وهذا إيجابي جدا.

مازن الناهض

صافي إيرادات 
التمويل ارتفعت %7 
بعد استبعاد جتميع 

بيانات أالفكو

التمويالت املتعثرة 
انخفضت إلى %1.9 

في نهاية الربع األول 
من 2016

»بيتك« في املراحل 
النهائية لتوقيع عقد 
متويل مع »البترول 

الوطنية«

ضرورة وضع خطط 
ملعاجلة العجز

تبدأ بوقف الهدر 
وتنويع الدخل

إيراداتها التشغيلية قفزت بنسبة 67% إلى 16 مليون دينار

في فئة املشروع املستدام لعام 2016 من جوائز ميد جلودة املشاريع

»املزايا القابضة« تربح 1.8 مليون دينار في الربع األول بنمو ٪8.5

»األرجان« تفوز بلقب األفضل في الكويت
عن مشروعها »مركز أرجان لألعمال«

على مشاريعها في عدد من 
دول املنطقة مثل السعودية 
ودب����ي، في ح����ني حققت 
الشركة مبيعات كبيرة في 
عقاراتها املتاحة للبيع والتي 
من بينها بيع وتسليم عدد 
كبير من الوحدات السكنية 
ضمن مشروع »كيوبوينت« 
في دبي، ومشروع »ريتيم 

اسطنبول« في تركيا.
املالية  البيانات  وحول 
للشركة خالل الربع االول 
من العام 2016، قال النفيسي 
ان الش����ركة استطاعت ان 
حتافظ على منو مطرد في 
أدائها التشغيلي وأرباحها 
الصافي����ة، وذلك في إطار 
أهدافها الذكية املرس����ومة 
بعناية، حيث اس����تعرض 
باقي البيانات املالية للشركة 
عن الرب����ع االول من العام 
2016، مؤك����دا ان إجمالي 
أصول الشركة بنهاية الربع 
االول بلغت 242.07 مليون 
دينار مقارنة ب� 261.19 مليون 
دينار خالل الفترة نفسها 
من العام 2015، في حني بلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 
بنهاية الربع االول من 2016 
نح����و 111.46 مليون دينار 
مقارنة ب����� 106.26 ماليني 

على شكل بيضاوي تشكل 
مساحات جتارية متميزة، 
مبني����ة حول مس����احات 
خضراء تقع في منتصف 
املش����روع، يتمي����ز مركز 
أرجان لألعم����ال بتصميم 
الطوابق  متصل بجمي����ع 
فيم����ا بعضه����ا، متضمنا 
قاعة اجتماع����ات مجهزة 
بأحدث التقنيات تتسع ل� 
100 مقعد، مطعما، وناديا 
رياضيا يوفر خدمة كاملة 
باإلضافة إلى مضمار جري 
فريد من نوعه مزمع إنشاؤه 
على سطح املبنى. ينفرد 
املشروع بكونه أول مجتمع 
عملي متكامل من نوعه في 
الكويت، مستندا إلى أحدث 
أنظمة التشغيل والتقنيات 

اخلاصة باملباني الذكية. 
املناس����بة عقب  وبهذه 
التنفيذي ونائب  الرئيس 
إدارة  مجل����س  رئي����س 
ش����ركة األرجان، املهندس 
خالد خضير املشعان عن 
فخره بفوز ش����ركته بهذه 

دينار عن الفترة نفسها من 
العام 2015، وبنسبة زيادة 

بلغت %4.9.
ومن جهة أخرى، أشار 
النفيس����ي إلى أن إجمالي 
املطلوبات قصيرة املدى قد 
انخفضت إلى 130.61 مليون 
ب����� 154.93  دينار مقارنة 
مليون دين����ار خالل العام 
2015، وبنس����بة انخفاض 
بلغت 15.7%، والذي حتقق 
بش����كل رئيس����ي نتيجة 
حتويل قروض الشركة إلى 
متوس����طة وطويلة املدى، 
كما ان بعض املطلوبات قد 
حتولت إلى إيرادات نتيجة 
املقدمة  الدفع����ات  حتويل 
ايرادات  إل����ى  العمالء  من 
الوحدات  بعد تس����ليمهم 
السكنية. وفي لفتة أخرى، 
تطرق النفيسي إلى قروض 
الشركة، مشيرا إلى أن جناح 
الشركة في العام 2015 في 
حتويل جميع قروضها إلى 
قروض إسالمية من شأنه أن 
يعزز من مسيرة الشركة في 
العام 2016، وذلك من خالل 
توظيف هذه التسهيالت في 
فرص اس����تثمارية جديدة 
وفقا للخطة االستراتيجية 

للشركة.

اجلائزة قائال: »يبرهن فوز 
األرجان بهذه اجلائزة على 
متيزنا في مجال التطوير 
العقاري، السيما فيما يتعلق 
باالس����تدامة املؤسس����ية. 
نسعى إلى تطوير مشاريع 
تخدم املجتمعات التي نعمل 
بها، ومركز أرجان لألعمال 
هو مثال س����اطع على أن 
بإمكان التصاميم العاملية، 
واملرافق العصرية املتكاملة 
واخلدم����ات احلصري����ة، 
خل����ق بيئة عم����ل أفضل 
للمس����تأجرين وال����زوار. 
وقد عزز هذا اللقب التزام 
املشروع مبعايير االستدامة 
العاملية، مما سيعود بالنفع 
على البيئة وسيتيح فرصة 
أمام  اس����تثمارية مثل����ى 
املس����تثمرين عل����ى املدى 
الطويل«. كما أعرب الرئيس 
التنفيذي لشركة األرجان عن 
سعادة فريق عمل الشركة 
بالنج����اح امللح����وظ الذي 
حققته األرجان في مجالي 

االبتكار واالستدامة. 

الشركة التشغيلية بنسبة 
66.9% والتي بلغت قيمتها 
15.99 مليون دينار بنهاية 
الرب����ع االول 2016 مقارنة 
ب����� 9.59 ماليني دينار عن 
الفت����رة ذاتها م����ن 2015، 
مؤك����دا ان القفزة الكبيرة 
في اإليرادات جاءت كنتيجة 
مباشرة لعمليات التسويق 
املدروسة واملبيعات الكبيرة 
التي حققتها الشركة خالل 
الفترة املاضية، والتي قفزت 
بنسبة 75.6% وبواقع 14.17 
مليون دينار مقارنة ب� 8.07 
ماليني للفترة نفس����ها من 
السابق، فيما قفزت  العام 
الناجم����ة عن  اإلي����رادات 
التأجير بنس����بة  عمليات 
19.7% وبواقع 1.76 مليون 
دينار مقارنة ب� 1.47 مليون 

دينار في العام السابق.
وف����ي تعقيب����ه عل����ى 
نتائج االنشطة التشغيلية 
النفيسي ان  للشركة، قال 
الش����ركة واصلت حتقيق 
نس����ب إش����غال عالية في 
مشاريعها املدرة للدخل على 
غرار مشروع سكاي جاردنز 
في مركز دبي املالي العاملي، 
املزايا في  أبراج  ومشروع 
قلب عاصمة الكويت، عالوة 

االقتصادي����ة  املش����روع 
واالجتماعي����ة والبيئية، 
باإلضاف����ة إلى جناحه في 
خلق توازن بني متطلبات 
العم����ل احلديثة وتطبيق 
معايير االستدامة العاملية. 
وتأتي هذه اجلائزة ضمن 
سلسلة من النجاحات التي 
حققتها الشركة على مدار 
الس����نوات الس����ابقة، فقد 
كان مشروع مركز أرجان 
ق����د حصل على  لألعمال، 
الش����هادة البالتيني����ة من  
LEED في ع����ام 2014 لقد 
مت تصميم مرك����ز أرجان 
لألعمال من قبل املهندس 
املعماري الش����هير برنارد 
خوري بشكل معماري مميز، 
العناصر األساسية  يجمع 
ملجتمع اليوم لألعمال بشكل 
عصري.  يقع مركز ارجان 
لألعمال في الطرف الساحلي 
التجارية احلرة  للمنطقة 
وهي منطقة حيوية لألعمال 
التجاري. يشمل  والتبادل 
املركز تسعة ابنية متصلة 

أعلن����ت ش����ركة املزايا 
القابضة عن نتائجها املالية 
للربع االول من العام 2016، 
مؤكدة حتقيق أرباح صافية 
بواق����ع 1.86 مليون دينار 
الفترة، مقارنة  خالل تلك 
ب� 1.71 ملي����ون دينار عن 
الفت����رة ذاتها م����ن 2015، 
بارتف����اع 8.5% وبربحية 
س����هم 3 فلوس مقارنة ب� 
2.77 ف����ي الربع األول من 

العام املاضي.
وفي ه����ذا الصدد، قال 
رئي����س مجل����س اإلدارة 
رش����يد النفيس����ي عق����ب 
اجتم����اع مجل����س االدارة 
بحضور أعض����اء مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي، 
إن املزاي����ا القابضة حققت 
قفزة جدي����دة خالل الربع 
االول من 2016 في نتائجها 
املالية بفضل استراتيجيتها 
احلصيفة ورؤيتها الشاملة 
التي تضمنت أهدافا ذكية 
مرتبط����ة بج����دول مالي 
وزمني استطاعت أن تعمل 
على تطبيقه بشكل متقن 
الذي نتج  االم����ر  ودقيق، 
البيع  عنه تعزيزعمليات 
والتأجير والتس����ليم مما 
أدى إلى زيادة في إيرادات 

أعلنت ش����ركة األرجان 
العاملي����ة العقاري����ة ع����ن 
حصولها على لقب األفضل 
في الكويت عن فئة املشروع 
املس����تدام لعام 2016، من 
جوائز ميد جلودة املشاريع، 
بالتع����اون مع بنك  وذلك 

املشرق.
هذه اجلائ����زة تعكس 
الت����زام ش����ركة األرجان 
مبعايير االس����تدامة جتاه 
املساهمني واملستثمرين-
س����واء كان ذلك من خالل 
املباني املس����تدامة  توفير 
لعمالئها، أو خلق منوذج 
عمل مس����تدام ملساهميها، 
أو إنشاء مستقبل مستدام 
للمجتم����ع. وقد مت اختيار 
مش����روع مرك����ز أرج����ان 
لألعم����ال، للتناف����س في 
العاملي����ة املزمع  اجلوائز 
انعقادها مبدينة دبي الشهر 
املقبل من قبل جلنة حتكيم 
موثوقة مؤلفة من خبراء 
مرموقني في قطاع املشاريع، 
وذلك بناء عل����ى تأثيرات 

رشيد النفيسي

 خالد خضير املشعان

من اجمال���ي رصيد املديونية 
املستحقة للبنوك. وتأتي هذه 
اخلطوة على خلفية سلسلة 
التي حققتها  من االجن���ازات 
انوفس���ت على مدار األش���هر 
القليلة املاضية والتي تضمنت 
 11 تسديد مبلغ متويل بقيمة 
ملي���ون دوالر ألحد املصارف 
اإلقليمية في نهاية عام 2015، 
وذلك قبل موعد اس���تحقاقه، 
ليبلغ إجمالي ما مت تس���ديده 
خالل الستة أشهر املاضية 17.6 

مليون دوالر.
وف���ي هذا الصدد، أش���ار، 
التنفيذي النوفست  الرئيس 
مراد الرمضان، ان هذه التطورات 
تأتي ضمن جهودنا في إعادة 
هيكلة ميزانيتنا وتعزيز قدرتنا 
املالية والتي متثل احدى الركائز 

ميثل 30% من إجمالي املديونية املستحقة للبنوك

»انوفست« تسدد 6.6 ماليني دوالر لبنك محلي
األساسية الستراتيجية الشركة 
لثالث س���نوات مقبلة والتي 
إلى  العودة  أهدافها  تأتي أهم 
الربحية وحتقيق أعلى العوائد 

للمساهمني. 
وأضاف الرمضان انه بسداد 
هذا املبلغ، فقد انخفض رصيد 
املديونية املستحقة للبنوك في 
املركز املالي للشركة الى 17.3 
مليون دوالر أميركي بنسبة 
27% مقارنة مع رصيد مديونية 
البنوك في نهاية عام 2015. كما 
وضح أيضا في تعليقه ان هذه 
التطورات تعكس قدرة انوفست 
على اإليفاء بالتزاماتها ، وثقة 
اجله���ات الدائنة منها، ومتثل 
مؤشرا واضحا على جناحنا 
في تعزيز ودعم الوضع املالي 

للشركة.

أعلنت ش���ركة انوفس���ت 
عن قيامها بتسديد مبلغ 6.6 
ماليني دوالر الى أحد املصارف 
احمللية. وميثل هذا املبلغ %30 

مراد الرمضان

النفيسي: 
نستهدف تعزيز 

عمليات البيع 
والتأجير والتسليم 

لرفع اإليرادات 
التشغيلية

للشركة

املشعان: اجلائزة 
تبرهن على متيزنا 
في مجال التطوير 

العقاري

جمعية هدية التعاونية

بنــاء على موافقة وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 11296 ل�سنة 2016 بتاريخ 

2016/4/10 على طرح االأن�سطة التالية لال�ستثمار من قبل الغير وهي كالتالي:

وذلك وفقًا لل�سروط التالية:

1- اأن يكون املتقدم من اأ�سحاب االخت�سا�ص ولديه ترخي�ص جتاري �ساري املفعول ويكون مزاواًل فعليًا للمهنة.
2- تو�سع العطاءات بال�سندوق مبا�سرة وبالظرف املغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء ا�سم 
الن�ساط املطلوب ا�ستثماره فقط دون اال�سارة اإىل اأي بيانات اأخرى بناء على القرار الوزاري رقم )35/ت ل�سنة 

2014( اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�ستثمار.
3- تكون االأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم.

4- �سوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يكون ب�سيك واحد م�سدق.
5- يلت�������زم مق�������دم الطلب بدفع �سيك م�سدق مببلغ وق�������دره )250 د.ك( ح�سب ق�������رار وزارة ال�سئون االجتماعية 
والعم�������ل يتم ا�سرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراع�������اة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني 

املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة من التعاقد.

6- يق�������دم الطل�������ب على كرا�سة ال�سروط نظري ر�س�م قدره )50( دين�������ارًا كويتي�ًا ال غري، غري ق�اب��ل لل�رد اعتبارًا من 
ي�������وم )االربعاء( املواف�������ق 2016/4/27 وحتى نهاية دوام يوم االربعاء املواف�������ق 2016/5/11  من ال�ساعة 8 �سباحًا 

اإىل ال�ساعة 2:30 ظهرًا.

7- ت�������ودع الطلبات داخ�������ل ال�سندوق املخ�س�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاوني�������ة اال�ستهالكية بحول���ي - الدائري 
الرابع من يوم االأحد اإىل يوم اخلمي�ص من ال�ساعة )9( �سباحًا حتى ال�ساعة )5( م�ساًء.

8- من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيًا خالل اأ�سبوعني من تاريخ االختيار 
الإمتام االإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�سبح مبلغ التاأمني حقًا خال�سًا للجمعية 

مع ا�سرتداد مبلغ الدعم املقدم.

9- تطب�������ق اأح�������كام القانون رقم 24 ل�سن�������ة 1979 واملعدل بالقانون رقم 118 ل�سن�������ة 2013 يف �ساأن اجلمعيات 
التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�ساأن.

10- اأن تك�������ون الرخ�سة التجارية املقدمة مطابقة متام�������ًا مل�سمى الن�ساط املطروح اأعاله ح�سب امل�سرح به بقرار 
املجل�ص البلدي ل�سنة 2011 ولن يعتمد باأي رخ�سة اأخرى.

امل�ستندات املطلوبة:

1- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص.
2- �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط املطروح.

3- اأن يق�������دم طال�������ب اال�ستثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وج���ود اأي ف���������رع م�ستثم��ر لنف�ص الن�س��اط املط���روح لدى 
اجلمعية م�ستثمرًا من قبله حاليًا ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه.

4- �سيك م�سدق بقيمة مائتني وخم�سني دينارًا قيمة ال�سمان االأويل.
5- �سيك م�سدق بقيمة الدعم.
6- و�سل �سراء كرا�سة ال�سروط.

7- كرا�سة ال�سروط معباأة ومعتمدة وموقعة وخمتومة من قبل امل�ستثمر.
واهلل ويل التوفيق

جمل�س االإدارة

اإعـــــــالن

الرقم االآيل

للن�ساط

القيمة 

اال�ستثمارية
امل�ساحة املوقع الن�ساط
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