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تتضمن خدمات نقل الحموالت من مدينة الي إلى جزيرة ليهير

لعدم اعتماده البيانات المالية للشركة يستهدف تملك مراكز طبية قائمة بأميركا بعوائد نقدية سنوية بنسبة %8

بنجاح وباكتتاب كامل لـ 100 مليون دوالر

العجمي: »سبائك« تربح 884 ألف دينار بواقع 6 فلوس للسهم
»أجيليتي« توّقع عقدًا إلدارة عمليات النقل 

واإلمداد  لمنجم ذهب »ليهير« في غينيا الجديدة 

»دار االستثمار« تقاضي »المركزي«
القانوني  أوضح املستش���ار 
لشركة دار االس���تثمار احملامي 
أنه بخصوص  يوسف احلربش 
البيانات املالية اخلتامية لشركة 
دار االس���تثمار وإعم���اال ملب���دأ 
الش���فافية الذي تنتهجه الشركة 
في تعاملها مع عمالئها وكل من 
هو ذو شأن وإيصاال للحقيقة وانه 
نظرا لظروف األزمة االقتصادية 
العاملية والتي كان من ابسط آثارها 
تأخر مراقبي حسابات الكثير من 
الشركات االستثمارية في اجناز 
البيانات املالي���ة اخلتامية لتلك 
الشركات عن السنة املالية املنتهية 
في 2008/12/31 وذلك حرصا على 
الوصول إلى تقييم دقيق ألصول 
تلك الش���ركات،  فإن شركة دار 
االس���تثمار بذلت كاف���ة اجلهود 
املطلوب���ة للتعاون م���ع مراقبي 
حس���اباتها الدولي���ن املعتمدين 
لدى بنك الكوي���ت املركزي، وقد 
أجنز مراقبو احلسابات الدوليون 
)املصنفون ضمن األربع الكبار في 

العالم( البيانات املالية اخلتامية 
لش���ركة دار االس���تثمار وقد مت 
تدقيقها واعتمادها وفقا ملعايير 
احملاسبة الدولية ومعايير املراجعة 

الدولية.
 وقد قامت »دار االس���تثمار« 
إلى بنك  البيانات  بإرس���ال تلك 
الكويت املرك���زي، إال أن األخير 
امتنع عن اعتم���اد تلك البيانات 

دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. 
وحيث انه ملا كان ذلك وكانت دار 
االس���تثمار قد بذلت كل اجلهود 
املطلوب���ة للتعاون م���ع مراقبي 
احلسابات مبا في ذلك توفير جميع 
املعلومات املطلوبة الجناز البيانات 
اخلتامية وهو م���ا مت إثباته في 

تقرير مراقبي احلسابات.
وملا كان عدم اعتماد البيانات 
املالي���ة اخلتامية م���ن قبل بنك 
الكوي���ت املرك���زي يترتب عليه 
أض���رار تلح���ق بالش���ركة، فإن 
الشركة وحرصا منها على مصلحة 
مساهميها وعمالئها لم جتد مفرا 
من اللجوء إلى القضاء الكويتي 
الع���ادل، فأقامت دعوى قضائية 
بطلب إلزام بنك الكويت املركزي 
املالية للشركة  البيانات  باعتماد 
عن عام 2008 مع تعويضها مببلغ 
5001 دينار على سبيل التعويض 
املؤقت عن األضرار التي حلقت بها 
من جراء عدم اعتماد تلك البيانات 

حتى حينه.

..والشركة قامت بمعالجة جميع بنودها المالية
محمود فاروق

ــادر قانونية في تصريحات لـ  ذكرت مص
ــتثمار قد قامت  ــركة دار االس »األنباء« ان ش
مبعاجلة البنود التي حتفظ عليها بنك الكويت 
ــزي املتضمنة خلال غير متعمد في بنود  املرك
ــوح بند التغييرات  تقييم األصول وعدم وض
والتدفقات النقدية مبيزانية الشركة عن العام 
ــالها  ــمبر 2008 ومت ارس املنتهي في 31 ديس

ــر من ثالث مرات بعدما مت  الى »املركزي« اكث
ايضاح البنود املذكورة اال انه رفض اعتمادها 

بشكل رسمي.
وافادت املصادر بأن القضاء سيحكم باعتماد 
امليزانية نظرا لعدم وجود اي اسباب قانونية 
او محاسبية للرفض – على حد قول املصدر – 
مستندا الى تقرير مراقبي احلسابات الدوليني 

املعتمدين لدى »املركزي«.

العلي: »بيت االستثمار الخليجي« تطرح صندوق
»رعاية 3« برأسمال مستهدف 150 مليون دوالر

»المستثمرون« تعيد تشكيل مجلس 
إدارتها وتقر عدم توزيع أرباح »بيت أبوظبي لالستثمار« ومصرف الهالل 

يعلنان عن إغالق صندوق الوطنية
أعلن بيت ابوظبي لالستثمار 
وبالتعاون مع مصرف الهالل عن 
إغالق صن����دوق الوطنية وذلك 
بعد أن أكمل بنجاح اس����تقطاب 
رؤوس األموال وفي فترة زمنية 

قياسية.
وبهذه املناس����بة قال الرئيس 
التنفيذي لبيت ابوظبي لالستثمار 
فواز اجلودر إن الصندوق حقق 
جناح����ا كبي����را رغ����م الظروف 
االقتصادية الراهنة حيث حصد 
الصندوق الذي يعمل وفق الشريعة 
اإلسالمية طلبات لالكتتاب لغرض 
االستثمار لتطوير مواقع لألعمال 
التجارية في إمارة ابوظبي ليشكل 
هذا املشروع أحد أهم االستثمارات 

العقارية للشركة في بلد املنشأ.
وأكد اجلودر أن النجاح الذي 
حقق����ه الصندوق يعك����س الثقة 
الكبيرة التي يتمتع بها بيت ابوظبي 
لالستثمار من قبل املؤسسات املالية 
املرموقة وكذلك املستثمرين الذين 
يشكلون دعما دائما ملا يطرحه بيت 
ابوظبي من منتجات استثمارية 
كما يعد انعكاسا حقيقيا للعديد 
م����ن العوامل التي ش����كلت نقاط 
اجلذب لالستثمار في الصندوق 
أهمها مواقع املشروع في ابوظبي 
التي يتمتع اقتصادها بدرجة كبيرة 
من االستقرار مدعوما بالسياسات 
احلكيمة الت����ي تتبعها احلكومة 
الرشيدة ودورها االيجابي لتصحيح 

آليات السوق واس����تراتيجياتها 
الواضحة لتخطي األزمات العاملية 
وجتني����ب االقتص����اد الوطن����ي 
تداعياتها حيث قامت احلكومة في 
ظل األزم����ة الراهنة بدور ايجابي 
للحد من وصول تداعيات األزمة 
املالية احلالية ومحاولة التغلب 
على آثارها النفسية واالقتصادية 
ف����ي آن واحد وأض����اف اجلودر 
انه في إطار س����عي بيت ابوظبي 
لالستثمار الدائم جلذب االستثمارات 
اخلارجية وتوطن االستثمارات 
مع املساهمة في مشاريع البنية 
التحتية واملشاريع التنموية في 
إمارة ابوظبي، نبعت فكرة املشروع 
القائم على دراسات تشير إلى وجود 
فجوة تصل إلى 30% بن الطلب 
واملعروض من الوحدات املكتبية 

والعمل على املساهمة لسد الفجوة 
مع االس����تفادة من االنخفاض في 
أسعار األراضي نتيجة لألوضاع 
االقتصادي����ة الراهنة، مضيفا ان 
صندوق الوطنية البالغة قيمته 
100 ملي����ون دوالر، والذي يقوم 
بإدارته بيت ابوظبي لالستثمار 
أطلق في الرب����ع الثاني من العام 
احلالي 2009 بالشراكة مع مصرف 
الهالل وبناء على دراسات معمقة 
للجدوى االقتصادية باإلضافة إلى 

دراسة دقيقة للمخاطر.
 ومن جهة أخرى أفاد اجلودر 
بأن هناك دراسات دقيقة إلطالق 
صندوق استثماري يعمل في قطاع 
الغذاء باإلضافة إلى تأسيس شركة 
في إمارة ابوظبي تعمل في القطاع 

الصحي مع نهاية العام 2009.
ومن جهته قال نائب الرئيس 
التنفي����ذي � مجموع����ة اخلزينة 
واالس����تثمار ملصرف الهالل عالء 
الدين اخلطيب: نحن سعداء مبا 
حققه الصن����دوق رغم األوضاع 
االقتصادية الراهنة ومبا سجله من 
مقدرة عالية على جذب عدد كبير من 
املستثمرين حيث ميثل الصندوق 
فرصة مجزي����ة للمس����تثمرين 
امللتزم����ن بالتعامل وفقا ألحكام 
الشريعة اإلس����المية لدخول هذا 
القطاع احليوي سريع النمو، خاصة 
في ظل النقص الكبير الذي يسجله 

قطاع العقارات املكتبية.

 عمر راشد
أقرت عمومية شركة مجموعة املستثمرون القابضة بنود عموميتها 
أمس، حيث مت قبول استقالة اعضاء مجلس إدارتها القدمي وانتخاب 

مجلس إدارة جديد مكون من 5 أعضاء وعضوي احتياط.
وبهذه املناسبة: أشارت نائب رئيس مجلس االدارة فاطمة الصواحلة 
الى ان هذا االجراء مت بعد تقدمي عدد من املس����اهمن ميتلكون حصة 
16.81% من رأسمال الشركة في 25 يونيو املاضي طلبا ليكون مجلس 
االدارة افرادا بدال من شركات وذلك لتمكن الشركات التابعة والزميلة 
من التصرف في االسهم التي ميلكونها.وبينت الصواحلة ان مساهمات 
الشركات بنسبة 60% وان هذا االجراء سيمكن الشركات من التصرف في 
اسهم الشركات الزميلة والتابعة.واضافت ان القانون ال يسمح العطاء 
مجالس االدارات من الش����ركات واالفراد بالتصرف في أسهمها ولكن 
نسبة اسهم االفراد ضئيلة جدا مقارنة بالشركات التي متتلك اسهما 
باملالين.وبينت أن االفراد  عندما حتجز اسهمهم فإن عضوية مجلس 

اإلدارة ال تزيد عن 1% او 75 ألف سهم مبا قيمته 7500 دينار.
هذا وقد أقرت عمومية الشركة قبول استقالة اعضاء مجلس االدارة 
القدمي وتعين مجلس ادارة جديد يتكون من: براء عبدالعزيز القناعي، 
فاطمة إبراهيم الصواحلة، زيد فؤاد البدر، حمد سامي البدر، وحسن 
علي زمان ومت اختيار عضوين احتياطين هما: د.عبدالعزيز حس����ن 
القناعي وهدى سليمان البدر. كما أقرت عمومية الشركة عدم توزيع 

ارباح على املساهمن عن 2008.

 أحمد مغربي
كش����ف الرئيس التنفيذي في 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
العلي عن تأسيس صندوق  بدر 
عقاري جديد باسم »رعاية 3« يعمل 
وفق احكام الش����ريعة االسالمية 
وبرأسمال مستهدف يصل الى 150 
مليون دوالر بهدف االستثمار في 
املراكز الطبية »العيادات اخلارجية« 
املدرة للدخل والواقعة ضمن حرم 
املستشفيات ذات السمعة اجليدة 

في الواليات املتحدة االميركية.
وق����ال العلي، خ����الل مؤمتر 
صحافي عقدته الشركة امس، ان 
الصندوق اجلديد يستهدف املراكز 
الطبية التي تقع ضمن املستشفيات 
ذات املالءة املالية اجليدة واملصنفة 
واال يقل معدل االشغال في اي مركز 
طبي عن 90%، موضحا ان التكلفة 
االجمالية للمشاريع تتراوح بن 
400 و500 ملي����ون دوالر وان ما 
يق����ارب 60 ال����ى 70% من تكلفة 
املشاريع سيتم متويلها من خالل 
عقود االجارة املتوافقة مع احكام 

الشريعة االسالمية.
ال����ى ان عمر  العلي  واش����ار 
االستثمار في الصندوق اجلديد 
يبلغ 5 سنوات مع امكانية التمديد 
لعام����ن اضافين، الفت����ا الى ان 
الفترة املتوقعة الستثمار رأسمال 
الصندوق ستتراوح بن 12 و24 
شهرا، علما ان استدعاء رأس املال 
سيكون على دفعة واحدة او اكثر 

خالل فترة استثمار الصندوق.
العلي ان مشاركة بيت  وذكر 
االستثمار اخلليجي في الصندوق 
تصل الى 5% كحد ادنى من اجمالي 
رأسمال الصندوق، مشيرا الى ان 
الصندوق يستهدف حتقيق عائد 
سنوي يصل الى 8% بتوزيعات ربع 
سنوية وعائد اجمالي 11%، مؤكدا 
وجود اعتبارات استثمارية عدة 
وضعها بيت االستثمار اخلليجي 

بخصوص هذا الصندوق.
واكد العلي متيز بيت االستثمار 
ادارة وط����رح  ف����ي  اخلليج����ي 
الصناديق االستثمارية، خصوصا 
املدرة للدخل منها، والتي حتقق 

عوائد ثابتة وآمنة، مشيرا الى ان 
الش����ركة لها باع طويل في ادارة 
االص����ول والصناديق في القطاع 
العقاري الطبي في الواليات املتحدة 

االميركية.
واوض����ح ان عوائ����د وارباح 
صندوقي رعاية ورعاية 2 جاءت 
متطابقة مع طموحات الش����ركة، 
مش����يرا الى انها عكس����ت جناح 
اس����تراتيجية االستثمار وجودة 
الفرصة التي مت االس����تثمار فيها 
نتيجة لتحقيق مس����توى ربحي 
الدافع االكبر  متميز، مما ش����كل 
وراء توجه »اخلليجي« لتأسيس 

صندوق رعاية 3.

وش����دد على ان����ه انطالقا من 
حرص بيت االستثمار اخلليجي 
الفرص االستثمارية  انتقاء  على 
وحماي����ة حق����وق مس����اهميه 
ومستثمريه، فإن استراتيجيته 
الواضحة وسياس����ته التحفظية 
والتنوع في قطاعاته االستثمارية 
والتي ترجمها ايجابيا من خالل 
مشاريع متميزة قد شكلت مقوما من 
ابرز مقومات النجاح الستثمارات 

وصناديق »اخلليجي«.

المراكز الطبية

من جانبه، قال نائب الرئيس 
بادارة الصناديق االس����تثمارية 

صالح اخلميس ان صندوق رعاية 
3 يستهدف املراكز الطبية املصنفة 
بأعلى درجات التصنيف، على اال 
يتم استثمار ما يزيد على 35% من 
رأسمال الصندوق في مبنى واحد، 
حيث سيتم استثمار 75% على االقل 
من رأسمال الصندوق في مراكز 
طبية ضمن حرم املستش����فيات 

الراعية.
واوضح اخلمي����س ان قطاع 
الرعاي����ة الصحية هو االقل تأثرا 
بتقلبات القطاع العقاري واالقتصاد 
الكلي بش����كل عام، حيث حتقق 
املراكز الطبية دخال تشغيليا ثابتا 
وآمنا مبعدل مخاطر اقل، مشيرا الى 
ان الشركة استثمرت حتى اآلن في 
20 مركزا طبيا بنجاح وتخارجت 
من 8 مراكز ومت حتقيق معدل عائد 

سنوي يتجاوز %13.
وعن التاريخ املستهدف لالقفال، 
قال اخلميس انه لم يتم حتديده 
حتى اآلن على ان يتم حتديده الحقا، 
مش����يرا الى ان االنفاق احلكومي 
على قط����اع الرعاية الصحية في 
الواليات املتحدة تزايد حيث يتوقع 
ان يبلغ 17.6% من اجمالي الناجت 

احمللي 2009.
وذكر اخلميس ان »الند مارك 
هيلثكير فاس����يلتز« هي املطور 
ومدي����ر العقار، حيث ستس����عى 
هذه الش����ركة الى متلك عقارات 
طبية قائمة لالستفادة من الدخل 
التشغيلي وتطوير مراكز طبية.

الخميس: الشركة استثمرت في 20 مركزًا طبيًا وتخارجت من 8 مراكز بمعدل عائد سنوي يتجاوز %13

أعلنت كل من أجيليتي إلدارة املشاريع ببريسبان 
وش����ركة ليهير للذهب احمل����دودة )LGL( عن توقيع 
اتفاقية إلدارة عمليات الشحن ملشروع تطوير مصنع 

إنتاج املليون اونصة ذهب بليهير. 
وقال مدير املشروع في أجيليتي إلدارة املشاريع 
جوناثان بيرسي »إن عالقتنا مع ليهير تعود ألكثر 
من عقد من الزمان وتعكس ترسية هذا العطاء على 
أجيليتي الثقة التي حتظى بها الش����ركة لدى شركة 
ليهير. مضيفا أن الش����ركة سوف تعمل مع شبكتها 

العاملية لتقدمي أفضل اخلدمات لشركة ليهير.
وستقوم أجيليتي ببريسبان بإدارة عمليات الشحن 
للمواد التي من املتوقع أن يصل حجمها إلى ما يزيد 
على 50 ألف طن، حيث ستتم تلك العمليات من مواقع 
مختلفة حول العالم تشمل الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا.
ومن املتوقع أن ينتهي املشروع خالل عامن حيث 
يقدر حجم اإلنتاج مبا يزيد على مليون أونصة ذهب 

سنويا من عمليات جزيرة ليهير.
وسيقوم مكتب أجيليتي مبدينة الي ببابوا غينيا 
اجلديدة، ثاني اكبر جزيرة في العالم، بتقدمي اخلدمات 
اللوجيستية ملشروع MOPU والتي تتضمن خدمات 
نقل احلم����والت من مدينة الي إل����ى جزيرة ليهير، 
كجزء من العقد املوقع بن أجيليتي بريسبان لتقدمي 

اخلدمات اللوجيستية للمشروع.
واجلدير بالذك����ر أن أجيليتي قامت بإدارة أعمال 
البناء في منجم ذهب ليهير الرئيسي منذ عام 1995 
الى 1997، وذلك من خالل نقل وش����حن ما يزيد على 

180 الف طن. 
واجلدير بالذكر أن منجم ذهب ليهير، هو األصل 
الرئيسي لشركة ليهير للذهب، وأحد اكبر املناجم التي 
متتلك احتياطيات من الذهب واملوجود في بابوا غينيا 
اجلديدة. كما تعتبر الشركة اكبر منتج للذهب على 
مس����توى العالم حيث تعمل في أماكن متفرقة حول 

العالم كغينيا وغرب أفريقيا واستراليا.

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة »سبائك« 
لإلجارة واالس����تثمار مش����هور 
العجمي انه على الرغم من املؤشرات 
السلبية وتراجع االقتصاد احمللي 
منذ أوائ����ل العام املاضي وانهيار 
الس����وق العاملي في أواخر العام 
نفسه، اس����تطاعت »سبائك« أن 
تبدأ خطواتها األولى بالتعامل مع 
مشاريع داخل الكويت وخارجها 
الت����ي تدخ����ل ضمن نش����اطاتها 
األساسية واإلستراتيجية، وهو 
ما ساهم في حتقيق عوائد مرضية 
للش����ركة تتماش����ى مع ما كانت 
تستهدفه عند التأسيس، السيما 
أنها اعتمدت في حتقيق ذلك على 

سياسة استثمارية متحفظة.
وأوضح العجمي أن حجم أصول 
»سبائك« بلغ حتى نهاية الفترة 
املالية 19.5 مليون دينار، وبلغت 
إيراداته����ا أكثر من 3.275 مالين 
دينار، تأتي مجملها من األنشطة 
التشغيلية، كما بلغ صافي الربح 
عن الفترة 6 فلوس للسهم أي ما 
يقارب 884 ألف دينار بعد خصم 

بعض املخصصات االحترازية مبا 
يعزز للشركة قدرتها على مواصلة 
أدائها اإليجاب����ي في ظل ظروف 
األزمة العاملية وانعكاساتها على 

الكويت على وجه اخلصوص.
وأشار إلى أن حقوق املساهمن 
منت إلى 16.07 مليون دينار، فيما 
بلغ حجم نش����اط اإلج����ارة 5.8 
مالين دينار شكلت منها اإلجارة 
التش����غيلية مبلغ 3.234 مالين، 
واإلجارة التمويلية 2.564 مليون 
دينار حت����ى نهاية الفترة، أي ما 
يعادل نسبة 38% من رأس املال، 
وقد تنوعت قائمة األصول املؤجرة 
لتشمل تنوعا نوعيا شمل األجهزة 
واملعدات الطبية وأساطيل النقل 
مبختلف أحجامه اخلفيفة والثقيلة 
ومعدات وجتهيزات املطاعم واملدن 
الترفيهي����ة وغيره����ا، مبا يؤكد 
استهداف الشركة لهذه املنتجات 

كركيزة أساسية في بنيتها.
ولفت العجمي إلى ان مجموع 
إيرادات الشركة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغ 
3.2 مالين دينار، يتضمن مبيعات 

ب� 152.1 الف دينار، وإيرادات متويل 
إسالمي 942.7 الف دينار، وكذلك 
1.1 مليون دينار،  إيرادات تأجير 
إضافة إلى إيرادات خدمات النقل 
139 الف دينار، وتغير في القيمة 
العادلة لعقارات استثمارية 71.5 
الف دينار، إلى جانب حصة في 
نتائج ش����ركة زميلة 243.5 الف 
دينار، وربح محقق بيع استثمارات 

متاحة للبيع 396.6 الف دينار.
وأضاف العجم����ي ان إجمالي 

الش����ركة عن السنة  مصروفات 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008 
بلغ 2.3 مليون دينار موزعة على 
تكلفة املبيعات ب� 130 الف دينار، 
ومصروفات عمومية وإدارية 1.2 
مليون دينار، ومخصص انخفاض 
قيمة مديني متويل إسالمي 26.7 

الف دينار.
وأوضح العجمي أنه رغم األزمة 
االقتصادية التي متر بها البالد، إال 
أن الشركة قد حققت ربحا صافيا 
بعد حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وحصة الزكاة مبلغا قدره 
884 الف دينار، وما يخص حصة 
غير مسيطرة مبلغ 6.678 دينارا، 
علما أن هذه النتائج تخص الفترة 
من 23 ابريل 2007 إلى 31 ديسمبر 

.2008
اإلدارة  إلى أن مجلس  وأشار 
أوصى اجلمعي����ة العامة العادية 
التي سوف تنعقد ملناقشة البيانات 
املالية عن الفترة من 23 ابريل 2007 
إلى 31 ديسمبر 2008 باقتطاع نسبة 
10% من صافي أرباح الفترة من 23 
ابريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2008م 

القانوني،  حلس����اب االحتياطي 
واقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح 
الفترة من 23 ابريل 2007 إلى31 
ديسمبر2008 حلساب االحتياطي 

االختياري.
وأوضح العجم����ي في تقرير 
مجل����س اإلدارة أن األداء املرضي 
ل����� »س����بائك« رغ����م االنهيارات 
في أس����واق املال ج����اء من خالل 
املس����اهمة في عدد من املشاريع 
االس����تثمارية والتشغيلية داخل 
الكويت وخارجها، مشيرا إلى أن 
الشركة تسعى جاهدة إلى حتقيق 
أداء إيجابي يفوق العام احلالي، 
لكنه يظل مرهونا بتطور األوضاع 
في الكويت على املسار االقتصادي 
وانفراج خطوط التمويل وجتاوز 
آثار األزمة االقتصادية، كاشفا أن 
»سبائك« استطاعت الوفاء بجميع 
االلتزامات خالل الفترة املاضية.

واشار العجمي إلى أنه بفضل 
سياسة الشركة املتحفظة لم تعان 
من أزمة دي����ون والتزامات جتاه 
اجلهات التمويلية وال يوجد لديها 

التزام يذكر سوى شيء بسيط.

مشهور العجمي

)سعود سالم(بدر العلي متوسطا صالح اخلميس وبشار التويجري خالل املؤمتر الصحافي

)أحمد باكير(فاطمة الصواحلة مترئسة عمومية الشركة

فواز اجلودر

يوسف احلربش

العمر استقبل رئيس وأعضاء االتحاد

»بيتك« ينّظم ورشة عمل لطلبة أميركا
حول إنجازات التمويل اإلسالمي 

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
العم���ر إن التجربة العملية في 
»بيتك« أثبتت مبا ال يدع مجاال 
للشك بأن املوظف الكويتي يتمتع 
بقدر عال من الكفاءة والتميز وقادر 
التي  املهام  القيام بأصعب  على 
توكل إليه مهما بلغت دقتها وأنه 
متى ما أعطي الفرصة واحلافز 
لإلبداع في العم���ل يكون أداؤه 
وفق أرقى مستويات ودرجات 

اإلنتاجية.
أثناء استقباله  العمر  وأبلغ 
رئيس االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية صالح التنيب وأعضاء 
االحتاد بأن كل االمكانيات ستسخر 
من أجل إجناح ورشة العمل املزمع 
عقدها غدا حول التمويل اإلسالمي 
للطلبة الدارس���ن في الواليات 
املتحدة األميركية والتي ستشرح 

املستوى املتقدم الذي وصلت إليه 
املال اإلسالمية، مشددا  صناعة 
على أن اعتزاز »بيتك« ال يتوقف 
عند جناحه بجعل النسبة الكبرى 
من اجلهاز الوظيفي فيه هي من 
العنص���ر الوطني وأن الغالبية 
العظمى من قياداته هم كويتيون.
بل أن هؤالء املوظفن قد متكنوا 
من حتقيق قيمة مضافة إلجنازاته 
التي متيزت بها مس���يرته قبل 
أكثر 32 عاما، وس���اهموا بشكل 
ملموس بجعل »بيتك« مؤسسة 
حتتل موقع الريادة في صناعة 
املال اإلس���المية على مستوى 
العالم، وبطبيع���ة احلال ليس 
هناك جن���اح دون جهود كبيرة 
بذلت.. وهلل الفضل ثم للموظفن 
الذين يبذلون كل ما في وسعهم 
من أجل تطوير العمل الذي يصب 
في كل األحوال في تقدمي أفضل 
املنتجات واخلدمات وفق أفضل 

مستويات اجلودة.
وأوضح أن إستراتيجية العمل 
في »بيتك« التي تنبثق منها باقي 
اخلطط وبرامج العمل تقوم على 
ركيزتن األولى االهتمام بالعنصر 
البشري وعلى األخص الوطني 
والثانية األخذ بأحدث ما تنتجه 
تكنولوجيا املعلومات، كما يفخر 
»بيتك« بأنه من أوائل املؤسسات 
في املنطقة الت���ي وفرت برامج 
 )e-learning( التعليم اإللكتروني
ويش���جع دائم���ا موظفيه على 
التحصيل العلمي من خالل برامج 
ذات نوعية عالية تساهم في رفع 
مستوى املوظف، وطالب العمر من 
أعضاء االحتاد مبضاعفة اجلهد 
املبذول ف���ي التحصيل العلمي 
وضرورة أال تكون الشهادة هدفا 
في حد ذاته بل تكون وس���يلة 
خلدمة البلد الذي ينتظر الكثير 

من أبنائه.

محمد العمر خالل لقائه وفد طلبة الكويت ـ فرع أميركا 


