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 عبدالعزيز السري

 محمد الشهاب

 جانب من افتتاح فرع زين في «األڤنيوز»

 أحمد اخلالد

 عبر القطاع التجاري ومن خالل تطبيق اإلستراتيجيات المتطورة 

 الخالد: إنفاق «بيتك» بالسوق المحلي
  تجاوز ٢٠٠ مليون دينار في النصف األول

علـــى تلك املنتجات واخلدمـــات، كما أن وراء هذه 
احلاجة عوامل عدة قد ال تكون معروفة لدى الكثير 
ومنها التطور املســـتمر لالحتياجات االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية للعمالء، وتطور نوعية هذه 
االحتياجات على عكس ما كان سائدا في املاضي، 
كما أن التطور التكنولوجي املتنامي يشـــكل احد 
العوامل املهمة التـــي تدفع العمالء للحصول على 

التمويل لتلبية احتياجاتهم.
  وذكر اخلالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع املرتبطة 
بالرعاية االجتماعية والسكنية واالقتصادية سيرفع 
من التمويل االقتصادي لألفراد باإلضافة إلى احلوافز 
املقدمة من املوردين والتي تســـتقطب عددا كبيرا 
من العمالء بهدف االســـتفادة منها، ومن أهم تلك 
احلوافز احلســـومات وخفض التكلفة في فترات 
محددة من السنة، كما أن العالقة الطردية بني عدد 
السكان وسوق متويل املستهلك حتكم ارتفاع حجم 
التمويـــل في املجتمعات كافة، خصوصا في ضوء 
زيادة إنفاق الدولة على املشاريع التنموية كالسكن 

وإعداد وتهيئة األراضي وغيرها. 
  وأشار اخلالد إلى الدور احلكومي املهم في تنشيط 
الســـوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي متر 
بها الدورة االقتصادية للعـــام ٢٠٠٩، وذلك برفع 
مستوى اإلنفاق العام ألن النشاط االقتصادي مقترن 
مبستويات اإلنفاق وتدعيم املؤسسات املالية من حيث 
توفير السيولة الالزمة والفرص االستثمارية من 
خالل طرح مشاريع جديدة للحفاظ على االستقرار 

املالي وإنشاء الثقة للمتعاملني االقتصاديني.
الكويتي    ووصف اخلالد السوق االســـتهالكي 
بأنه من أنشط األسواق الداخلية في املنطقة، كما 
أن الســـوق اليزال بحاجة إلى الدعم، وذلك بزيادة 
عدد املتعاملني والدليل على ذلك أن عدد الشركات 
التمويلية وشركات االستثمار في تزايد مستمر ولوال 
األزمة املالية لشهدنا دخول شركات أخرى، كما أن 
تواجد فروع للبنوك األجنبية اإلقليمية والعاملية 

دليل على النشاط املتميز لهذا السوق الواعد. 

 قال مســـاعد املدير العام للقطاع التجاري في 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد اخلالد إن دعم 
السوق احمللي بتنشيط مبيعاته في مجاالت متنوعة 
هو إحدى األولويات التي يرتكز عليها عبر القطاع 
التجاري، حيث بلغ إنفاق «بيتك» في السوق احمللي 
خالل النصف األول من هذا العام أكثر من ٢٠٠ مليون 
دينار، ما يؤكد ثقة املتعاملني في السوق، مبن فيهم 
العمالء واملوردين باإلضافة إلى التنوع الكبير في 

اخلدمات واملنتجات التي يقدمها. 
  وأوضح اخلالد أن «بيتك» متكن من حتقيق هذه 
النتائج اإليجابية من خالل تطبيق االستراتيجيات 
والتوجيهات الســـليمة لإلدارة العليـــا وااللتزام 
بالقـــرارات والضوابط التي تنظم ســـوق متويل 
املســـتهلك من اجلهات الرقابية، عالوة على اجلهد 
الكبير الـــذي يبذله موظفو «بيتك» في ســـعيهم 
املتواصل لتحقيق جناحات تنهض مبؤسســـتهم 
في ظل الظروف التي متر بها األسواق العاملية مبا 
فيها السوق احمللي من تبعات وآثار األزمة املالية 

العاملية. 
  وبني اخلالد أنه ال ميكن عزل التمويل االستهالكي 
عن تأثيرات األزمة كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا 
وثيقا بنشاط األسواق التجارية والشركات والقطاعات 
املنتجة والتي تأثر بعضها، مما أثر مباشـــرة على 
مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي 
تنشـــط به البنوك واملؤسسات املالية في الكويت 
ساهم بقسط كبير في احلد من اآلثار العميقة لألزمة، 
وميكن أن نالحظ أن الوكالء وشـــركات التجزئة 
يقدمون تســـهيالت كبيرة للحفاظ على االستقرار 

الكامل، إضافة إلى احلوافز لتنشيط السوق.
  وأفاد بأن ســـعي «بيتك» املســـتمر في تعزيز 
حصته السوقية محليا يتطلب التوسع في تقدمي 
اخلدمـــة من خالل فتح قنوات بيعية أكثر وهو ما 
دفعنا إلى تقدمي خدمة مضافة بتوكيل املورد بالبيع 
وفق الضوابط والشروط االئتمانية بهدف تسهيل 
اإلجراءات علـــى العميل واملورد أيضا عالوة على 
قرب افتتاح معرض الفروانية اجلديد والذي يعد 

من أكبر املعارض على مستوى املنطقة.
  وأضاف اخلالد أن «بيتك» أطلق هذا العام حملة 
تســـويقية بعنوان «املرابحة = املعادلة الرابحة» 
وتشـــمل املنتجات التي يقدمهـــا القطاع التجاري 
بهدف توعية العمـــالء واملجتمع الكويتي بجميع 
شرائحه بتلك املنتجات وبهدف جذب واستقطاب 
شـــرائح جديدة من العمالء وتعزيز حصة بيتك 
في السوق وترسيخ االعتماد على خدمة املرابحة 
كإحدى أدوات التمويل القادرة على تلبية احتياجات 
العمالء املختلفة وتعزيز القدرات البيعية للتجار، 
حيث تعبر احلملة التسويقية كذلك عن دور بيتك 
الداعم للعملية البيعية على مستوى السوق، والتي 
تخدم في مجملها الواقع االقتصادي وقدرات األفراد 
من خالل توفير التمويل الالزم بشروط وإجراءات 

ميسرة.
  وأكد أن احتياج العمالء للمنتجات االستهالكية 
واخلدمات املختلفة املتوافرة في السوق هو السبب 
املباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول 

 االلتزام بالضوابط الشرعية
 أكد اخلالد االلتزام بالضوابط الشـــرعية 
اإلسالمية وهي الهوية التي يتسم بها «بيتك» 
إلى جانب بنوك وشركات متويلية أخرى، فال 
ميكن إطالق منتج أو خدمة دون أن تعتمد 
من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، 
كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع 
للرقابة الشرعية السابقة والالحقة من خالل 
البحوث  الشـــرعي ووحدة  التدقيق  وحدة 
إلى تعزيز  والدراسات الشرعية، باإلضافة 
تلك املفاهيم فـــي أذهان املوظفني منذ بداية 

عملهم لتجعلهم مؤهلني لتقدمي اخلدمة للعميل 
بدراية وفهم شامل. 

  وأفاد اخلالد بأن عدد املوردين املتعاملني 
مع «بيتك» يزيـــد على ٤ آالف مورد كما أن 
«بيتك» يســـعى دائما إلـــى دعمهم وتوفير 
اخلدمات اللوجستية لهم، وكذلك التواصل 
املستمر ومتابعة احتياجاتهم من التمويل، 
مبينا أن تنوع خدمات بيتك التمويلية بني 
قطاعات متنوعة يساهم وبشكل مباشر في 

تعزيز قوة بيتك في هذا السوق. 

 الشركة تفتتح فرعين جديدين في مجمعي المنشر واألڤنيوز

 الشهاب: «زين» تسعى لتقديم أفضل الخدمات 
لعمالئها من خالل فروعها المنتشرة في أنحاء البالد

افتتاح   أعلنت شـــركة «زين» عن 
فرعيها في مجمعي األڤنيوز واملنشر 
ليصل عدد فروعها الى اكثر من ١٦ فرعا 

في مختلف مناطق الكويت.
  وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
للشـــؤون التجارية في «زين» محمد 
الشـــهاب: «اننا سعداء بافتتاح فرعي 
املنشـــر واألڤنيوز ٢ خلدمة عمالئنا 
ونلتزم دائمـــا بأن تكون خدماتنا في 

متناولهم».
  وقال الشـــهاب انه من خالل شبكة 
الفروع الواسعة ميكن لعمالئنا االستفادة 
من خدماتنا ومنتجاتنا العديدة، مشيرا 
إلى أن خريطة االنتشار احمللي تقوم 
على جعل شبكة الفروع تغطي معظم 
الســـكنية والتجارية بحيث  املناطق 

تكون زين بأقرب نقطة تواجد للعميل 
خاصة فرع املنــشر الذي يقوم بخدمة 
عمالئنا في جنــــوب الكويت، مضيفا 
ان افتتاح فرع األڤنيــوز الثاني يأتي 
في هذا الســـياق نظرا لتردد جمهور 
كبير من الرواد وبشـــكل يومي على 

فرعنا احلالي.
  وأكد الشهاب حرص «زين» املتواصل 
على تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
لعمالئها وفق أفضل املعايير العاملية 
واالرتقاء بأداء فروعها وموظفيها مبا 

يتناسب مع النمو في حجم العمالء.
  وأفاد بأن «زين» تتبع سياسة توسع 
واضحة من خـــالل فروعها املتطورة 
وموزعيهـــا املعتمدين بحيث حترص 

على تلبية احتياجات عمالئها. 

 محققة نموًا في إيراداتها بنسبة ٦٫٣٪ للنصف األول

 «الكويتية لصناعة مواد التغليف» تربح ٨٠٨ آالف دينار  

تنافسية وانعكس ايجابيا على 
نتائجنا».

الســـري: «لم تكن    وأضاف 
شـــركتنا وال قطاعنا محصنني 
من حتديات األزمة االقتصادية، 
وكوننا على صلة مباشـــرة مع 
عمالئنا في أوروبا، كنا معرضني 
آلثار األزمة قبـــل وصولها الى 

التجهيزات الغذائية التي تورد 
وزارات الدفاع ووزارات التربية 

ووزارات الصحة في املنطقة.
  ومـــن جانبها قالـــت املدير 
العام للشـــركة مروة السري: 
«لقد توسعنا خالل ١٥ سنة من 
شركة تزود السوق احمللي الى 
شـــركة يثق مبنتجاتها عمالء 
من املنطقـــة والعالم حيث اننا 
منذ عام ١٩٩٦ نصنع لشـــركات 
عاملية في املنطقة وأوروبا وباقي 
أنحاء العالـــم. ويعود جناحنا 
أنحاء  في توزيع منتجاتنا في 
العالـــم الى تصنيـــع منتجات 
التي  مبتكرة وعاليـــة اجلودة 
تفوق املعايير العاملية للجودة 
والصحة واالعتمادية حيث نطبق 
معاييـــر األنظمة األوروبية من 
تلقاء نفســـنا. وإننـــا نواصل 
االستثمار في أحدث التكنولوجيا 
وبكادرنا حتى نستمر في التفوق 

على منتجات عاملية مثيلة». 

أسواقنا األساســـية واملنطقة، 
لذلك، انتهزنا هذه الفرصة في 
وقـــت مبكر من العـــام املاضي 
للتحضيـــر ملا قد جتلبه األزمة 
حتى نواصل ربحية عملياتنا، 
ونتائجنا تثبت أننا تبنينا املسار 

الصحيح».
  اجلديـــر ذكره ان الشـــركة 
الكويتية لصناعة مواد التغليف 
تصنع منتجات التغليف من مواد 
الفوم والبالستيك الشفاف التي 
تتميز بكونها صديقة للبيئة أي 
من دون مواد الكلوروفلوروكربون 
وميكن إعادة تصنيعها كليا، كما 
أن الشـــركة متلـــك مصانع في 
الكويت والدمام وجدة في اململكة 
السعودية العربية ورأس اخليمة 

في االمارات العربية املتحدة.
  وتعـــد الشـــركة زبائن مثل 
ماكدونالدز والوطنية للدواجن 
وأســـواق بنده ومركز سلطان 
وكارفور والعديد من شـــركات 

ألف دينار بواقع ربحية ١٩٫٥٩ 
فلسا للسهم.

  وأشارت الشركة الى أن األداء 
اجليـــد يعود الى اســـتثمارات 
فـــي عملياتها خالل  الشـــركة 
السنة األخيرة التي ساهمت في 
زيادة الطاقة االستيعابية إلنتاج 
الشـــركة، ما مكنهـــا من انتهاز 
الســـوق،  الفرص اجلديدة في 
وخصيصا خـــالل الربع الثاني 

من ٢٠٠٩.
  وقال رئيس مجلس اإلدارة 
املنتـــدب للشـــركة  والعضـــو 
عبدالعزيز الســـري: «لقد منت 
مجموعة K-PAK من شركة تعتمد 
على التطور الصناعي في إنتاجها 
الى شركة تتطلع الى احتياجات 
السوق ليس فقط من خالل زيادة 
الكفـــاءة التشـــغيلية بل أيضا 
بتوفير منتجات متنوعة ومبتكرة 
تلبي احتياجات لعمالئنا، األمر 
الذي قوى عملياتنا ضمن بيئة 

 أعلنـــت الشـــركة الكويتية 
لصناعة مواد التغليف (مجموعة 
الشـــركات  K-PAK)، إحـــدى 
املتخصصة في صناعة منتجات 
الفوم والبالستيك الشفاف للمواد 
الغذائيـــة في منطقة الشـــرق 
األوسط، أمس عن حتقيق منو 
في أرباحها للربع الثاني من عام 
٢٠٠٩ بنسبة ٤٦٪ مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام ٢٠٠٨ محققة ربحا 
مبقدار ٩٫٤٠٥ آالف دينار بربحية 
سهم بلغت ٩٫٦ فلوس، كما حققت 
منوا في إيراداتها بنسبة ٦٫٣٪ 
مقارنة بالربع الثاني من العام 
املنصـــرم مســـجلة ١٫٨ مليون 

دينار.
  وقد حققت الشركة للنصف 
األول من عام ٢٠٠٩ أرباحا قدرها 
٨٠٨٫٢ آالف دينار أي بواقع ربحية 
١٩٫١٢ فلســـا للســـهم باملقارنة 
ولنفس الفترة من العام املاضي 
حيث كانت أرباح الشركة ٨٢٧٫٩ 

 سجل بنك اخلليج الدولي ارباحا تشغيلية بلغت 
٨٩٫٧ مليون دوالر للشهور الســـتة املنتهية في ٣٠ 
يونيـــو ٢٠٠٩، مقارنة مع ١٠٢٫٦ مليون دوالر لنفس 

الفترة من عام ٢٠٠٨. 
  وبلغ اجمالي الدخل ١٥٠ مليون دوالر، بانخفاض 
مقداره ١٦٪ عن الفترة املقابلة من العام املاضي، فيما بلغ 
اجمالي املصاريف ٦٠٫٣ مليون دوالر، بتراجع مقداره 
٢٠٪ وطرأ حتسن ملحوظ على ايرادات املتاجرة خالل 
هذه الفترة بعد تســـجيل خسائر في املتاجرة خالل 
العام املاضي وذلك في أعقاب وقف أنشطة املتاجرة 

حلساب البنك عام ٢٠٠٨. 
  وانخفض صافي ايرادات الفوائد، التي متثل فئة 
الدخل الرئيســـية للبنك، بنسبة ٢٤٪ مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي. ويعزى هذا التراجع الى قيام 
البنك بتخفيض حجم املخاطر في امليزانية العمومية 
في ظـــل التحديات الراهنة في األســـواق واألوضاع 
االقتصادية واآلثار السلبية املترتبة على االيرادات 

نتيجة انخفاض أسعار الفوائد.
  إضافة الى ذلك، أدت أوضاع السوق الصعبة الى 
تراجع ايرادات الرسوم. ويعكس انخفاض املصاريف 
مبقدار ١٥ مليون دوالر أو ما يعادل ٢٠٪ قيام البنك 
بتنفيـــذ عدة اجراءات فعالـــة ملواءمة املصاريف مع 
مستوى أعمال البنك من جهة وزيادة فعالية عمليات 
البنك من جهة أخرى. ومت تنفيذ عدد من هذه االجراءات 
فـــي اواخر النصف األول من هذا العام، مما يعني ان 
النصف الثاني من العام سيشهد املزيد من انخفاض 

املصاريف.
  ومتاشـــيا مع سياســـة البنك احملافظة مت وضع 
مخصصات إضافية خلسائر القروض احملددة وغير 

احملددة. وبسبب األوضاع االقتصادية السائدة زاد البنك 
مخصصات خسائر القروض غير احملددة لتتناسب مع 
أعلى مستوى تاريخي من العجز عن السداد. نتيجة 
لذلك، متت زيادة املخصصات غير احملددة مبقدار ٥٠ 
مليون دوالر للنصف األول من هذا العام لتبلغ ٢٣٠ 
مليون دوالر في نهاية هذه الفترة. ان هذا املستوى 
العالي من املخصصات ســـيوفر احتياطيا جيدا في 
ظل التحديات االقتصادية احلالية. كذلك وضع البنك 
مخصصـــات محددة محافظـــة وكبيرة مقابل بعض 
املخاطر احملددة. وبلغ صافي املخصصات املخصومة 
للقروض واألوراق املالية خالل الشهور الستة األولى 

١١٠٫٨ ماليني دوالر.
  وبعد خصم هذه املخصصات االستثنائية، سجل 
البنك خسارة صافية بلغت ٢٢٫٥ مليون دوالر خالل 
النصف األول من العام وبلغ صافي اخلســـائر خالل 
الربع الثاني ٦٥٫٤ مليون دوالر بعد خصم مخصصات 
خسائر بلغت ١٠١٫٣ مليون دوالر. بلغ اجمالي األصول 
في نهاية النصف األول من هذا العام ١٧٫١ مليار دوالر 
حيث ان االنخفاض البالغة قيمته ٧٫٩ مليارات دوالر 
خالل هذه الفترة يعكس قيام البنك ببيع ما مقداره 
٤٫٨ مليارات دوالر من األوراق املالية في شهر مارس 
املاضي اضافة الى تخفيض محفظة القروض بهدف 
تقليل املخاطر في ظل األوضاع االقتصادية الراهنة. 
بلغ حجم القروض والســـلفيات ١١٫١ مليار دوالر في 
نهاية شهر يونيو ٢٠٠٩، أي بتراجع مقداره ١٫٩ مليار 
دوالر او مـــا يعادل ١٥٪ مقارنـــة بحجم احملفظة في 
نهاية العام املاضي. ومت اتباع سياســـة حذرة فيما 
يتعلق بعمليات االقراض اجلديدة بســـبب أوضاع 
السوق احلالية. وبلغ حجم االيداعات والنقد واألصول 

الســـائلة األخرى ٣٫٥ مليارات دوالر متثل ٢٠٪ من 
اجمالي األصول.

  وبلغت االوراق املالية االستثمارية ٢ مليار دوالر 
متثل الى حـــد كبير أوراقا ماليـــة عالية التصنيف 
وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية رئيسية 
ومؤسسات حكومية. ومت توظيف فائض السيولة الناجم 
عن بيع االوراق املالية وتخفيض حجم محفظة القروض 
خالل النصف األول مـــن هذا العام لتلبية االحتياجات 
التمويلية للبنك. وشكلت ودائع العمالء في نهاية شهر 
يونيو ٢٠٠٩ حوالي ٧٧ ٪ من اجمالي الودائع وتألفت 
أساســـا من ودائع من احلكومات والبنوك املركزية 

واملؤسسات احلكومية األخرى.
  ويذكر أن ودائع البنك في الســـوق املصرفي أكبر 
من ودائع البنوك األخرى لديه. وبلغت نسبة املالءة 
املالية الكلية ومالءة الفئة األولى من رأس املال وفقا 
ملتطلبـــات اتفاقية بازل الثانيـــة ٢٠٪ و١٤٫٧٪ على 

التوالي وهي نسبة عالية جدا. 
  يعتبر بنك اخلليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين 
مقرا له، من أبرز مصارف الشـــرق األوسط الرائدة 
في ميـــدان األعمال املصرفية االســـتثمارية، ويركز 
أنشطته بشـــكل أساسي على أســـواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وميتلك البنك حكومات دول مجلس 
التعاون اخلليجي وهي البحرين الكويت وعمان وقطر 
والسعودية واالمارات، باالضافة الى مؤسسة النقد 
العربي السعودي. وباإلضافة الى الشركة الرئيسية 
التابعـــة له، بنك اخلليج الدولـــي (اململكة املتحدة) 
احملـــدود، توجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة 
ولندن ونيويورك ومكتبـــان متثيليان في أبوظبي 

وبيروت. 

 إجمالي األصول بلغ ١٧٫١ مليار دوالر
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