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 مبنى «بيتك ـ تركيا»

 دخوله للسوق ساهم في تنمية قطاعاتها االقتصادية

 « بيتك»: ٣٫٨٪ حجم الصناعة المصرفية اإلسالمية 
من إجمالي أصول البنوك في تركيا

 ساهم بيت التمويل الكويتي 
«بيتـــك» فـــي تنميـــة القطاع 
االقتصـــادي في تركيا بشـــكل 
عام وخصوصا في منو الصناعة 
املصرفية اإلسالمية التي تشهد 
منوا مســـتمرا، كمـــا أن دخول 
«بيتك» ملثل تلك األسواق يعد 
مســـاهمة في تطـــور قطاعات 
االقتصاد مبختلـــف مجاالتها 
ـ تركيا»  حيث أصبح «بيتـــك 
ميثل اجلسر الذي يربط الكويت 
الدول  إلى  باسطنبول ومن ثم 

األوروبية املجاورة لها.
  وذكر تقريـــر أصدره مركز 
أبحـــاث «بيتـــك» ألداء البنوك 
اإلســـالمية ومنـــو الصناعـــة 
املصرفية اإلسالمية في تركيا 
أن تلك الصناعـــة متثل اليوم 
٣٫٨٪ مـــن إجمالي األصول في 
البنوك التركية، حيث حققت منوا 
واضحا في نهاية الربع األول من 
العام احلالي بلغ إجمالي األصول 
٢٨٫٣ مليار ليرة تركية مقارنة 
بـ ٢٥٫٨ مليـــار ليرة تركية في 
نهاية ٢٠٠٨ على الرغم من حداثة 
تلك الصناعة والتي دخلت تركيا 
الثمانينات، ويتوقع  أوائل  في 
أن تقفز نســـبة أصول البنوك 
اإلسالمية إلى بقية البنوك في 
القطاع املصرفي التركي إلى ١٠٪ 
في نهاية ٢٠١٨ ممـــا يعزز من 

انتشارها املتمثل في أكثر من ٥٤٠ 
فرعا مصرفيا، حيث ان «بيتك-

تركيا» يتواجد في ١٢٠ فرعا في 
مختلف أنحاء اجلمهورية. وتأتي 
أرباح «بيتكـ  تركيا» في مقدمة 
البنوك اإلسالمية في تركيا من 
حيث النمو حيث بلغت أرباحه 
الصافيـــة ٤٤٫٧ مليـــون ليرة 
وبنسبة ارتفاع ١٢١٪ في نهاية 
الربع األول مـــن العام احلالي 
مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي، كما منت أصوله في ٢٠٠٨ 
إلى ٥٫٨ مليار ليرة تركية مقارنة 
بـ ٣٫٩ مليارات ليرة تركية في 
نهاية عام ٢٠٠٧، ويستحوذ حاليا 
على ١٨٫٧٪ من احلصة السوقية 

للبنوك اإلسالمية في تركيا.

  مستقبل الصناعة

  وذكـــر التقرير أن الصناعة 
املصرفية اإلسالمية في تركيا 
حتظى بدعـــم احلكومة لها من 
خالل إتاحة الفرص االستثمارية 
لتوظيف السيولة املتوافرة لديها، 
وذلك بإشراك القطاع اخلاص في 
التي تشهدها  التنمية  مشاريع 
البالد منذ عام ٢٠٠٢، وهذا الدعم 
يعد من أهم الفرص التي يجب 
على البنوك اإلسالمية والقطاع 
اخلاص التركي أن جتعله نصب 
عينيها، حيث ساهمت احلكومة 

التركية فـــي تذليل العديد من 
العقبات أمام الصناعة املصرفية 
اإلســـالمية ومـــن أهمها متكني 
املؤسسات املالية التقليدية من 
فتح نوافذ وتقدمي خدمات مالية 

إسالمية لعمالئها.
  وأضـــاف التقرير: أن تركيا 
تعد مرتعـــا خصبـــا للتنمية 
االقتصادية حيث ان حجم القوى 
العاملة لديها يصل إلى أكثر من 
٢٥ مليون عامـــل، عالوة على 
موقعها االستراتيجي في قلب 
العالم الثالث وكونها اجلسر الذي 
يربط بني القارة اآلسيوية ودول 
الشرق األوسط من جهة والدول 

األوروبية من اجلهة االخرى.
  وبني التقرير أنه على الرغم 
من تأثيرات األزمة املالية العاملية 
على السوق التركي كغيره من 
األسواق العاملية والتي سببت 
تراجعا فـــي االقتصاد الوطني 
لتركيا إال أن قطـــاع التصدير 
مستمر في منوه، ويرى االحتاد 
التركية  األوروبي واحلكومـــة 
أهمية االهتمام بهذا القطاع من 
خالل تعزيز التبادل التجاري مع 
دول الشرق األوسط ومجموعة 
الـــدول املســـتقلة «االحتـــاد 
السوفيتي سابقا» لتخفيف حدة 
آثار األزمة املالية العاملية على 

االقتصاد التركي. 

 توفيق اجلراح

 مليحة العيار مع املتدربني في «برقان»

 حذر رئيس احتـــاد العقاريني رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة مجمعات االسواق 
التجارية توفيق اجلـــراح من مغبة املماطلة في 
تنفيذ احلكم النهائي البات الصادر لصالح بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» بشـــأن عدم خضوعه 
ألحكام قانوني الرهن العقاري ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
والذي صدر من احملكمة املستعجلة وقضى برفض 
االستشكال املقدم من احلكومة لوقف تنفيذ حكم 
االســـتئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك 
التي تعمل وفقا ألحكام الشـــريعة اإلسالمية في 
شأن اســـتثنائها من القانونني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
اللذين مينعان اجلهـــات التمويلية من املتاجرة 
العقارية والســـماح لها بتمويل شراء العقارات 

السكنية لألفراد.
  ولفـــت اجلراح الى ان عرقلـــة تنفيذ األحكام 
القضائية بصفة عامة ليست في صالح االقتصاد 
الكويتي وخاصة ان صدور احلكم لصالح بيتك 
القـــى تأييدا من املجتمع العقـــاري الذي اعتبره 

تأكيدا لعدالة ونزاهة القضاء الكويتي.
  وأوضح ان احلكم الذي صدر لصالح بيتك والذي 
يعد أكبر ممول عقاري في الكويت يعتبر مبادرة 
إلعادة الروح الى سوق العقار السكني من جديد 
بعد ان تراجع خالل الـ ١٦ شـــهرا املاضية نتيجة 
لصدور القانونني في فبراير ٢٠٠٨، مشـــيرا الى 
اهمية احلكم في فتح املجال امام املواطنني للحصول 

على متويل سهل لشراء العقار السكني.
  وأضاف ان عمليـــة الرهن والتمويل يجب ان 
تكون متاحة للجميـــع، باعتبار انها حق متفرع 
من امللكية التي كفلها الدستور الكويتي لألفراد، 
مشيرا الى ان هناك توجها لدى احلكومة الكويتية 
ومجلس األمة ملراجعة القانونني، وذلك ملساعدة 

القطاع العقاري في اخلروج من أزمته.
  وبني ان القطاع اخلاص كان يساهم سنويا في 
بناء اربعة آالف وحدة سكنية وهو ما كان يساعد 

احلكومة في حل مشـــكلة االسكان اال ان قانوني 
الرهن العقاري ٨ و٩ لســـنة ٢٠٠٨ منعا القطاع 

اخلاص من مواصلة هذه املسيرة.
  وعن قول البعـــض ان احلكم الصادر لصالح 
بيتك من شأنه العمل على عودة املضاربة للسوق 
العقاري اوضح اجلراح ان املضاربة ترجع باألساس 
الـــى ارتفاع الطلب وقلة العـــرض والذي يعزى 
بدوره الى قلة االراضي املتاحة امام القطاع اخلاص 
خصوصا مع ســـيطرة احلكومة على الكثير من 

مساحات األراضي الصاحلة للبناء.
  وكشـــف اجلراح عن اعتزام احتاد العقاريني 
مواصلة جهوده في مخاطبة اجلهات املعنية إلعادة 
األوضاع في السوق العقاري الى نصابها، وخاصة 
فـــي ظل حالة الركود الشـــديدة التي تخيم على 

السوق العقاري. 

 أكد أن حكم «بيتك» أعاد الروح للعقار والمماطلة في تنفيذه ليست في صالح أحد

 الجراح: اتحاد العقاريين يواصل جهوده
  لمراجعة قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨

 رفع نسبة التكويت فيه إلى ٥٨٫٥٪

 «برقان» يشجع ٣٠ متدرباً على اكتساب معرفة األعمال التجارية في برنامج تدريب صيفي 
 جدد بنك برقان التزامه وتعهده بدعم عملية 
اكتساب املعرفة وذلك من خالل إقامته لبرنامج 
تدريب صيفي يشارك فيه ثالثون متدربا من 
الكفاءات الواعدة ويهـــدف إلى متكينهم من 
اكتساب املعرفة واخلبرة في مجال العمليات 
التدريبي  البرنامج  املصرفية، حيث يضـــم 
طالبا من كليات وجامعات مختلفة وأعضاء 
منظمات ومؤسسات من جميع أرجاء الكويت 
ليمنحهم تدريبا متخصصا في مجاالت األعمال 
املصرفية املتنوعة ومهـــارات إدارة األعمال 
والتي متكن بنك برقان من النجاح في حتقيق 

أهدافه وتلبية توقعات عمالئه.
  وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة مديري 
مجموعة املوارد البشـــرية والتطوير مليحة 
العيار «أن تشجيع اجليل اجلديد على التعرف 
على إمكانياته كان دائما واليزال مفتاح برنامج 
مســـؤوليتنا جتاه املجتمع الذي تبناه بنك 

برقان ومحوره».
  وأضافت العيار بالقول «ان شباب اليوم هم 
الذين سيشكلون املستقبل، ولهذا فإن إعطاءهم 
الفرصة للتعلم والتفاعل مع املخضرمني في 

املجـــال املصرفي وذوي اخلبـــرة من خالل 
التدريبات العملية وبرامج التدريب الداخلي هو 
طريقنا للوفاء بالتزاماتنا جتاه املجتمع لبلورة 

وتطوير وإعداد اخلبرات في هذا املجال.
   وخالل هذا الصيف، قمنا بتدريب ثالثني 
متدربا شابا متشوقني للتعلم من خالل التفاعل 
مع كبار املسؤولني التنفيذيني واإلداريني في 
بنك برقان، والقيام مبزاولة وممارسة وتطبيق 
ما يتعلمونه في حياتهم العملية، أن منهجية 
التعلم املقرونة بالتطبيق العملي ســـتؤدي 
حتما إلى رفع مستوى تنمية مهارات املتدربني 
وتساعدهم، ليس فقط على التفوق في بداية 
حياتهم العملية، بل أيضا تسلحهم باخلبرات 
الالزمة للعب دور هام في تقدم األعمال التجارية 
واملالية واالقتصاد في الكويت»، حيث مت ذلك 
بعد إجراء عملية تقييم ملكامن القوة والقدرات 
لـــدى املتدربني ومن ثم إعطـــاء الفرصة لهم 
الكتساب اخلبرة العملية واملعرفة من خالل 

توزيعهم على إدارات مختلفة في البنك.
   وقالت العيار «ان تفهم املتدربني للوظائف 
املختلفة إلدارات البنك وكيفية تكاملها ومشاركة 

كل موظف في النجاح الكلي للبنك والعمل بروح 
الفريق الواحد، هو أحد أهم الدروس املستقاة 
التي نشجع املتدربني على اكتسابها، وان القيم 
املصاحبة للرسالة واملفاهيم التجارية لبنك 
برقان واملتمثلة في الثقة وااللتزام والتميز 
والتطور باإلضافة إلى املبادئ املعلنة واملعمول 
بهـــا لدى العاملني في بنك برقان املتمثلة في 
«التعاون وامللكيـــة والتطوير واإللهام» هي 
األسس التي نعمل في ظلها، ويسعدنا أن نوفر 
لهؤالء املتدربني الواعدين فرصة اســـتيعاب 

جوهر وفلسفة مؤسستنا».
  واجلدير بالذكر أن عمـــل إدارة تنمية 
املوارد البشرية الدءوب واملستمر في تكامل 
البرامج التعليميـــة والتدريبية من خالل 
خططها السنوية يصب في تطوير وتقدم 
رأس املال البشري الكويتي بالدرجة الولى، 
وقد قام البنك مؤخرا بالتعاقد مع ٨١ كويتيا 
في جميع شرائح وأقسام العمل املتنوعة 
في البنك مما رفع نسبة التكويت فيه إلى 
٥٨٫٥٪ وهي نسبة جيدة للغاية بكل املقاييس 

حتى اآلن. 

 أكدوا أن التأسيس لمراكز جديدة يتزامن مع ورود باقي إعالنات النصف األول

 أداء السوق «متذبذب» باتجاه الصعود والسر يكمن في سلوك المحافظ والصناديق 

  مجدي صبري  أحمد الدويسان

 سيطرة اللون االخضر على تداوالت السوق عززت نفسية املتداولني 

 عمر راشد 
  «ضحايا جدد» تلك العبارة 
التـــي ذكرها أحـــد املتداولني 
اللون األخضر  بعد ســـيطرة 
الســـوق  علىمعظم قطاعات 
بســـيولة بلغـــت أقصاها في 
أيام تداوالت االســـبوع  ثاني 
املاضي بلغت ١١٥ مليون دينار 
ارتدت مرة أخرى وبشكل عنيف 
بنسبــة ٥٠٪ نتج عن ذلك ووفق 
ما أشـــار إليـــه البعض اجتاه 
احملافظ والصناديق االستثمارية 
بعمليـــــــات تصعيـــد وجني 
أرباح ثم الضغط عليها متهيدا 
لتجميعها مرة أخرى عند أقل 
األســـعار املمكنة في عمليات 
مضاربية «سريعة» و«خاطفة» 
تدفع بصغار املتداولني إلى البيع 

مع زيادة الضغط.
الـــى ان الضغط    مشـــيرا 
والتجميع ســـيكونان ســـمة 

السوق في اجللسات املقبلة.

  تراجع حاد

الســـوق    مزاجيـــة صناع 
وتـــداول الشـــائعات أديا إلى 
تراجع حاد فـــي كمية وقيمة 
التـــــــــداول وكانا الوقـــــود 
الســـــــوق على  احملرك ألداء 
معظم تداول شهدهـــــا االسبوع 
املاضي والـــــذي أدت تداوالته 
إلى امتزاج حركــــة الســــوق 
باللونـــني األخضـــر واألحمر 
ليغلــــق علـــى تراجـــــع في 
تـــــداوالت اجللسة الرابعــــة 
خــــالل األسبــــوع املاضي بلغ 
٧٥٫٨ نقطة ليستقــــر عند ٧٦٣٧ 
نقطــــة وبسيولـــــة لم تتجاوز 

٤٨٫٥ مليـــون دينــــار.

  وكانت حركة التداوالت على 
األسهم القيادية والرخيصة هي 
العامل احملرك والرئيسي في 
عمل احملافظ التي أدت مزاجيتها 
إلى تداوالت قياسية على سهم 
«زين» الذي تخطى للمرة األولى 
منذ شهور خالل جلسة تداول 
االثنـــني قبـــل  املاضي حاجز 
الدينار و٣٠٠ فلس للسهم ليغلق 
على دينار و٢٨٠ فلسا للسهم 
في نهاية اجللسة بسيولة قدرها 
٣٤٫٣ مليون دينار مثلت ٢٩٫٧٪ 
من إجمالي القيمة، وعلى الرغم 
من شـــفافية الشركة باإلعالن 
عن فشـــل مفاوضات شـــراء 
زين أفريقيا من قبل الشـــركة 
الفرنسية وكذلك نفيها تقدمي 
شركة اتصاالت عرضا بشراء 

٥١٪ من «زين».

  شهية المضاربة

  إال أن شهية املضاربة لدى 
كبـــار املتداولني مـــن احملافظ 
والصناديـــق كانـــت صاحبة 
العليا ومنعت السوق  الكلمة 
من احلفاظ على مستوى ٧٧٠٠ 
نقطة ملؤشره السعري خالل 
جلسة التداول الثالثة ويهبط 
دون هـــذا املســـتوى، ليعود 
ويسترد مستـــواه بفارق ضئيل 
لم يتعد الـ ١٢ نقطة في إقفاالت 
إال  الثواني األخيرة املتعمدة، 
الرابعة فقـــد  أنه في اجللسة 
حاجز الدعم عنـــد ٧٧٠٠ نقطة 
ليهبط بشكل حاد إلـــى ٧٦٣٧ 

نقطـــة.

  مزاجية صناع السوق

  املديـــر العـــام في شـــركة 

الرباعية للوساطة املالية أحمد 
الدويســـان فـــي حتليله ألداء 
السوق خالل االسبوع املاضي 
رأى أن مزاجية صناع السوق 
وضبابية املعلومات حول نتائج 
الشركات املالية للنصف األول 
كانت وراء حركة التداوالت «غير 
املبررة» خالل جلسات التداول، 
األمر الذي دفع بأسهم قيادية 
لالرتفاع بشكل مبالغ فيه، وهو 
ما أفقد السوق قدرته على إحداث 
التوازن الطبيعي املطلوب في 
الشـــراء والبيع بني الشركات 

الرخيصة والقيادية.
  مســـتدركا بأن أداء السوق 
وإن اتســـم مبراحل تذبذب إال 
أنه سيشهد مزيدا من االستقرار 

حول بيع زين أفريقيا لشركة 
فيفنـــدي فقد جعلت الســـهم 
يتحرك من نهاية شـــهر مايو 
إلى ٢٠ يوليـــو اجلاري مبكاسب 
بلغـــت ٦٠٪ مـــن قيمتــــــــه 

السوقيـــة.
  وجعلت السوق يرتكز في 
أدائه وفق مؤشراته الفنية على 
أداء زين والتي احتلت خالل تلك 
الفترة تداوالت قياسية بلغت 
في بعض األيام ٤١٪ من قيمة 

التداول.

  جني األرباح «طبيعي»

  ووصف احمللـــل واخلبير 
املالي مجدي صبري ما يحدث 
في الســـوق بأنه عملية جني 

بعد إعالنات النصف األول التي 
تتوقـــف عليها حركة املتداول 
اتخـــاذ  فـــي  واملســـتثمـــــر 

قراراتــــه بشكل سليــــم.
  وقـــال إن من بـــني االمثلة 
الصارخة على ذلك الشائعات 

أرباح طبيعية تأتي في الغالب 
لســـببني ارتفاع قيمة التداول 
التي عادة ما يعقبها عملية جني 
أرباح، مضيفا أنه كلما ارتفعت 
قيمة التداول بشكل حاد حتدث 
عمليات جنـــي أرباح وتراجع 

للمؤشر بشكل حاد أيضا.

  ارتفاع بعض األسهم

العوامـــل    وأضـــاف مـــن 
األخرى التي سيطرت على أداء 
الســـوق ارتفاع بعض األسهم 
بدافع تســـريبات لشـــائعات 
غير صحيحة حترك شـــهية 
املضـــــاربني للدخول في عمليات 
جنـــي أرباح على األســـهـــــم 
القيادية واملضاربة على أسهم 
رخيصة السعــــر والتجميع 
عليها بأقل األسعار للعودة مرة 
أخرى جلنــــي أرباح والضغط 
عليها للتجميع بأقل األسعار 
للعودة مرة أخرى إلى االرتفاع 

بعد التجميـــع.
  وأشـــار صبري الـــى أن ما 
يحدث في الســـوق هـــو أمر 
طبيعـــي والســـوق في اجتاه 
التذبـــذب «الصعودي» خالل 
املرحلـــة املقبلـــــة وأن تنوع 
الســـوق بني اللونني األخضر 
واألحمر هو أمر صحي ويدلل 
على أن السوق في مرحلـــــة 
«استقرار» تدفع به نحو التوازن 
اإليجابـــي ومنطقية عمليــــة 

التـــداول.

  وتيرة طبيعية

  وبدوره، أشار احمللل املالي 
في شركة املشورة لالستشارات 
الشرعية علي العنزي إلى أن 

السوق يسير بوتيرة طبيعية 
وأن مـــا حدث مـــن تراجع في 
إجمالي سيولة السوق بأكثر 
من ٥٠٪ هو أمر طبيعي وناجت 
عـــن عمليات شـــراء انتقائية 
القيادية  على بعض األســـهم 
والرخيصة، مع هدوء التداول 
على األسهم القيادية، مستدركا 
بأن السوق مير مبرحلة التذبذب 
محصلتهـــا النهائية الصعود 

إيجابا.

  إعالنات أرباح

  وأضـــاف إن إعالنات أرباح 
النصف األول اجليدة للشركات 
أوجدت لـــدى املتداولني نوعا 
من التحرك جتاه األسهم ذات 
الربحية اجليدة وهو ما يعني 
إعادة بناء مراكز جديدة على 

األسهم.
  مستدركا بأن غياب حترك 
املجاميـــع االســـتثمارية على 
أســـهمها خالل جلسة التداول 
الثالثة مفضلني سياسة جني 
األرباح على التجميع للمضاربة 
هي التي أدت إلى تراجع سيولة 

السوق.
  وقد علت نبرة التفاؤل على 
النظرة التشاؤمية باتفاق اآلراء 
على أن السوق يؤسس ملرحلة 
جديدة بعد حركة التنظيف التي 
شهدتها أسهم شركات معينة 
ووجود شركات تعدت مراحل 
التنظيف بفعل أدائها التشغيلي 
القوي والذي سيمكنها بقيادة 
الســـوق للصعـــود وبشـــكل 
تدريجي خالل جلسات التداول 
املقبلة، وذلك مع وجود مؤشرات 

ايجابية. 


