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الشامسي يشيد بدور »الغرفة«

العبيد:حريصون على اإلعالن عن نتائج أعمالنا بكل مصداقية وشفافية

»أبيار« تحقق 5 ماليين دينار أرباحاً في 9 أشهر
نعمل على توسيع قاعدة العمالء بضم شرائح جديدة

الخالد: إنفاق »بيتك« محليًا تجاوز 300 مليون دينار للربع الثالث
املهم في تنشيط السوق في مثل 
هذه الظروف الصعبة التي متر بها 
ال����دورة االقتصادية للعام 2009، 
وذلك برفع مستوى اإلنفاق العام 
النش����اط االقتصادي مقترن  ألن 
مبس����تويات اإلنف����اق وتدعي����م 
املالي����ة م����ن حيث  املؤسس����ات 
توفير السيولة الالزمة والفرص 
االستثمارية من خالل طرح مشاريع 
جديدة للحفاظ على االس����تقرار 
املالي وإنش����اء الثقة للمتعاملني 

االقتصاديني.
الس����وق  ووص����ف اخلال����د 
االستهالكي الكويتي بأنه من أنشط 
األسواق الداخلية في املنطقة، كما 
أن السوق اليزال بحاجة إلى الدعم، 
وذلك بزيادة عدد املتعاملني والدليل 
على ذلك أن عدد الشركات التمويلية 
وش����ركات االس����تثمار 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.

الرقابة الشرعية

أكد اخلالد االلتزم بالضوابط 
الهوية  الشرعية اإلسالمية وهي 
التي يتسم بها »بيتك« إلى جانب 
بنوك وش����ركات متويلية أخرى، 
فال ميكن إط����الق منتج أو خدمة 
دون أن تعتم����د من هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية في »بيتك«، كما 
أن جميع عمليات القطاع التجاري 
تخضع للرقابة الشرعية السابقة 
والالحقة من خالل وحدة التدقيق 
الشرعي ووحدة البحوث والدراسات 
الشرعية، باإلضافة إلى تعزيز تلك 
املفاهيم ف����ي أذهان املوظفني منذ 
بداي����ة عمله����م لتجعلهم مؤهلني 
لتق����دمي اخلدمة للعمي����ل بدراية 

وفهم شامل.
أفاد اخلالد بأن »عدد املوردين 
املتعاملني م����ع بيتك يزيد على 4 
آالف مورد كما أن »بيتك« يسعى 
دائما إلى دعمهم وتوفير اخلدمات 
اللوجستية لهم، وكذلك التواصل 
املستمر ومتابعة احتياجاتهم من 
التمويل، مبينا أن تنوع خدمات 
»بيتك« التمويلي����ة بني قطاعات 
متنوعة يس����اهم وبشكل مباشر 
ف����ي تعزيز ق����وة بيت����ك في هذا 

ال�سوق.

عكس ما كان سائدا في املاضي، كما 
املتنامي  التكنولوجي  التطور  أن 
يشكل احد العوامل املهمة التي تدفع 
العمالء للحص����ول على التمويل 

لتلبية احتياجاتهم.
الدولة  وذكر اخلالد أن تنفيذ 
للمش����اريع املرتبط����ة بالرعاية 
االجتماعية والسكنية واالقتصادية 
س����يرفع من التمويل االقتصادي 
لألف����راد باإلضافة إل����ى احلوافز 
املقدم����ة م����ن املوردي����ن والتي 
تستقطب عددا كبيرا من العمالء 
بهدف االس����تفادة منها، ومن أهم 
تلك احلوافز احلسومات وخفض 
التكلفة في فترات محددة من السنة، 
كم����ا أن العالقة الطردية بني عدد 
السكان وسوق متويل املستهلك 
حتكم ارتف����اع حجم التمويل في 
املجتمعات كافة، خصوصا في ضوء 
زيادة إنفاق الدولة على املشاريع 
التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة 

األراضي وغيرها.

الدور الحكومي

وأشار اخلالد إلى الدور احلكومي 

وأك����د أن احتي����اج العم����الء 
للمنتجات االستهالكية واخلدمات 
املختلفة املتوافرة في السوق هو 
السبب املباش����ر لدفعهم للشراء، 
التموي����ل للحصول على  وكذلك 
املنتجات واخلدمات، كما أن  تلك 
وراء ه����ذه احلاج����ة عوامل عدة 
قد ال تك����ون معروفة لدى الكثير 
ومنها التطور املستمر لالحتياجات 
االجتماعية واالقتصادية للعمالء، 
وتطور نوعية هذه االحتياجات على 

من العمالء وتعزيز حصة بيتك في 
السوق وترسيخ االعتماد على خدمة 
املرابحة كإح����دى أدوات التمويل 
الق����ادرة على تلبي����ة احتياجات 
العمالء املختلفة وتعزيز القدرات 
البيعية للتجار، حيث تعبر احلملة 
التس����ويقية كذلك عن دور بيتك 
الداعم للعملية البيعية على مستوى 
السوق، والتي تخدم في مجملها 
الواقع االقتصادي وقدرات األفراد 
من خالل توفي����ر التمويل الالزم 

بشروط وإجراءات ميسرة.
وبني أن احلملة استهدفت خالل 
الربع الثالث اس����تقطاب شريحة 
الوافدي����ن من العم����الء وذلك في 
إطار محاولة دعم هذه الشريحة 
التي تشكل جزءا مهما من االنتاج 
البشري للدولة، ومتاشيا مع سياسة 
الدولة في إعادة هيكلة العديد من 
القوانني الداعمة لهم كإلغاء نظام 
الكفيل وغيره، مما جعل »بيتك« 
أحد مصادر التمويل املهمة بالنسبة 
لهم كونه يستقبل املعامالت دون 
كفيل حسب الشروط والضوابط 

االئتمانية عند استيفائها.

قال مساعد 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 خ����الل العام احلالي حتى 
نهاية الربع الثالث أكثر من 300 
مليون دينار، ما يؤكد ثقة املتعاملني 
في الس����وق، مبن فيه����م العمالء 
التنوع  إلى  واملوردون باإلضافة 
الكبير في اخلدم����ات واملنتجات 

التي يقدمها.
وأوضح اخلالد ان »بيتك« متكن 
من حتقيق هذه النتائج اإليجابية 
من خالل تطبيق االستراتيجيات 
والتوجيه����ات الس����ليمة لإلدارة 
بالق����رارات والضوابط  وااللتزام 
التي تنظم سوق متويل املستهلك 
من اجلهات الرقابية، عالوة على 
اجلهد الكبير الذي يبذله موظفو 
بيتك، ويستحقون الشكر عليه، في 
سعيهم املتواصل لتحقيق جناحات 
تنهض مبؤسستهم 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 
األزم����ة كونه خدمة مالية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بنش����اط األسواق 
التجارية والشركات والقطاعات 
املنتجة والتي تأثر بعضها، مما أثر 
مباشرة على مبيعات السوق بجميع 
قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط 
به البنوك واملؤسسات املالية في 
الكويت ساهم بقسط كبير في احلد 
من اآلثار العميقة لألزمة، وميكن أن 
نالحظ أن الوكالء وشركات التجزئة 
يقدمون تسهيالت كبيرة للحفاظ 
على االستقرار، إضافة إلى احلوافز 

لتنشيط السوق.

الحصة السوقية

وأض����اف اخلال����د أن »بيتك« 
أطلق هذا العام حملة تس����ويقية 
بعنوان املرابحة = املعادلة الرابحة 
وتش����مل املنتجات الت����ي يقدمها 
القط����اع التجاري به����دف توعية 
العمالء واملجتمع الكويتي بجميع 
ش����رائحه بتلك املنتجات وبهدف 
جذب واستقطاب شرائح جديدة 

أعلن مجلس إدارة شركة أبيار 
النتائج  العق����اري عن  للتطوير 
املالية للتسعة أشهر األولى من عام 
2009، حيث حققت »أبيار« أرباحا 
بلغت 5.007 ماليني دينار، مبعدل 

ربحية 6.90 فلوس للسهم.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
مجل����س إدارة الش����ركة هش����ام 
العبي����د: »نح����ن  عبدالوه����اب 
حريصون على اإلعالن عن نتائج 
أعمالنا بكل مصداقية وشفافية 
وتوضيح جميع نشاطاتنا، ومن 
يتابع أعمالنا خالل العام احلالي 
يعلم بأن نتائج الشركة املستقبلية 
مطمئنة«. وأضاف ان أبيار متكنت 
من سداد ما يقارب 45% من إجمالي 
املالية، كما انخفضت  التزاماتها 
الديون الناش����ئة عن التمويالت 
بنس����بة 30% للربع الثالث لعام 
2009 لتصل إلى 77 مليون دينار 
مقابل 108 ماليني دينار خالل الفترة 
نفسها من عام 2008، كما جنحت 
أبيار في عملية زيادة رأس املال 
حيث متت تغطية االكتتاب بنسبة 
98% مم����ا يؤكد مالءة الش����ركة، 

وجودة أصوله����ا العقارية، على 
الرغم من األزمة املالية العاملية. 
وذكر العبيد ان إجمالي موجودات 
الشركة تزيد على املطلوبات بنحو 
146 مليون دينار، وأشار الى ان 
أبيار تتطلع الى أن تفي بجميع 
التزاماتها املالية التمويلية للعام 

احلالي.
وحول االلتزامات املترتبة على 
شراء األراضي قال العبيد: ان أبيار 
قامت بتسوية هذه االلتزامات مع 
مطوري العقار الرئيسيني في دبي 

حتديدا وبعض دول املنطقة.
وتابع العبيد قائال: هدفنا هو 
استكمال مش����اريع الشركة قيد 
اإلنشاء، حيث بدأنا بتنفيذ أعمال 
التشطيبات النهائية لڤلل أكاسيا 
الواقعة في مشروع أكاسيا أڤنيوز 
وذلك خالل منتصف الربع الثالث 
من العام احلالي ومن املتوقع أن 
يتم تس����ليم املرحلة األولى من 
املش����روع ابتداء من الربع األول 
من العام القادم، كما قمنا بطرح 
مناقص����ة اس����تكمال تنفيذ برج 
أولغانا الواقع في مشروع أكاسيا 

أڤني����وز في منطقة اجلميرا على 
شركات املقاوالت ومن املتوقع أن 
تتم عملية التوقيع النهائي للعقد 
في نهاية العام، اضافة إلى مباشرة 
األعمال اإلنشائية في برج بيير 8 
الواقع في مبرسى دبي العام القادم. 
وأوضح العبي����د أن نتائج أبيار 
ستشهد استقرارا نسبيا وذلك في 
اطار خطة تنفيذ املشاريع، الفتا 
إلى أن القيمة السوقية لسهم أبيار 
ال تعكس القيمة العادلة حيث ان 
القيمة الدفترية للسهم بلغت بعد 
استكمال زيادة رأس املال األخيرة 
138 فلس����ا وفقا للبيانات املدققة 
للربع الثالث من عام 2009. وفي 
ختام حديثه أكد العبيد أن أسواق 
املنطقة هي أكثر األس����واق أمانا 
واس����تقرارا بالرغم من تداعيات 
األزمة املالية العاملية كما أش����اد 
التي  باخلط����وات واإلج����راءات 
اتخذتها حكومات املنطقة والتي 
س����اهمت في حماية اقتصاداتها 
من خالل تبني سياسات ستؤدي 
القطاع االقتصادي  إلى استقرار 

وتعزيز ثقة املتعاملني فيه.

ابوظبي � كونا: أشاد رئيس احتاد غرف التجارة 
والصناعة باإلمارات م.صالح الشامسي بالدور الكبير 
ال����ذي لعبته ومازالت تلعبه غرفة جتارة وصناعة 
الكويت على صعيد االقتصاد الكويتي. وتأتي إشادة 
الشامسي في بيان له بعد عودته من الكويت حيث 
شارك باحلفل الكبير الذي أقامته غرفة جتارة وصناعة 
الكويت مبناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها برعاية 
وحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ورؤساء املؤسسات االقتصادية في البالد العربية.

وقال الشامسي الذي يشغل أيضا رئيس غرفة 
جتارة وصناعة ابوظبي ان الغرفة ترتبط بعالقات 
تعاون واتفاقيات مهمة مع غرفة الكويت ومنذ سنوات 
طويلة لالستفادة من اخلبرات واملمارسات اإلدارية 

واالقتصادية املتميزة لدى الطرفني.
وأض����اف ان الغرفت����ني متتلكان س����جال حافال 
باالجنازات وتش����تركان معا في متيزهما في طرح 
املبادرات وتقدمي اخلدمات للشركات وملؤسسات القطاع 

اخلاص في كل من امارة ابوظبي والكويت.

شعار أبيارهشام عبدالوهاب العبيد
أحمد اخلالد

املقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي


