
اقتصادالثالثاء  24  نوفمبر  2009   38
بحضور موزعيها في الخليج وبدعم من »ياماها موتورز« ـ اليابان

»ياماها« نظمت اجتماعها األول إلطالق مركبات 2010 المائية

بعد تأهله للعمل بألمانيا وكازاخستان

حصل بيت التمويل الكويتي 
التركي )بيتـــك ـ تركيا( على 
رخصة بنك إســـامي للعمل 
بدبي في خطوة إضافية متقدمة 
في توسعه الدولي، وتأتي في 
أعقاب حصولـــه على رخصة 
للعمل في أملانيا وكازاخستان 
مبا يدعم جهود توســـع البنك 
نحو أســـواق جديدة ويعزز 
موقعه كمصرف إسامي رائد 
في تركيا وفى محيطها اإلقليمي، 
حيث يستهدف البنك الربط بني 
أسواقها وبني دول أوروبا ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقـــال رئيس مجلس إدارة 
بيتك ـ تركيا محمد العمر في 
تصريح صحافي »جنح البنك 
في احلصول على رخصة من 

محمود فاروق
قامت الشركة الكويتية لإلنشاء والتجارة 
بصفتها املوزع الوحيد ملنتجات ياماها البحرية 
في الكويت بالتعاون وبدعم من شركة ياماها 
موتورز ـ اليابان بتنظيم اجتماع عمل للعام 

2010 للمركبات املائية في الكويت.
وكان االجتماع األول الذي عقد في الكويت 
من قبل شركة ياماها موتورز اليابان والذي 
دعت اليه جميع املوزعـــني املعتمدين لديها 
في دول اخلليج العربي باإلضافة للضيوف 
اخلاصني من قبل شركة ياماها موتورز ملتدـ  
أميركا، حيث عقد االجتماع في الفترة من 12 
وحتى 19 اجلاري في منتجع موفنبيك البدع. 
ويعد االجتماع مبنزلة اطاقه للمركبات املائية 
اجلديدة والقوارب السريعة في منطقة اخلليج 
لذلك مت عقد التجارب البحرية على شـــاطئ 
اخلليـــج، حيث من املنتظر من هذا االجتماع 
هو التقدم بطريقة عمل جديدة تقود ياماها 
ومحبوها في اخلليج لتحقيق شعار »فلنكن 

واحدا«.

هيئـــة اخلدمات التمويلية في 
دبـــي للعمل هناك، ســـنكون 
متواجديـــن فـــي مركـــز دبي 
الرخصة  إنها  املالـــي،  الدولي 
األولى من نوعها لبنك اسامي 
وفق الشريحة اخلامسة، التي 
تتيح لنا تقدمي خدمات متعددة 

وفق الشريعة«.
وتابع »لقد حققنا بذلك سبقا 
جديدا، لقـــد كان بيتك ـ تركيا 
أول بنك اسامي يحصل على 
ترخيص في أملانيا، واليوم نعيد 
النجاح في دبي، هذا يؤكد مدى 
الثقة فينـــا والتقدير ملا نبذله 
من جهود للمشـــاركة في بناء 

شراكة اقتصادية«.
من جــــانبه، قـــــال الرئيس 
التنفيذــــي لبيتـــــك تركيــــــا 

التي تستثمر في  واخلليجية 
البلدين، وســـيقدم  أســـواق 
البنك خدمات استشارية مالية 
وخدمـــات وســـاطة ومتويا 
للشـــركات مـــع التركيز على 
ـ  التركية  تنمية االستثمارات 
اخلليجية املشتركة، مشيرا إلى 
أن البنك لديه جتربة ايجابية 
ومثمرة في السوق اخلليجي من 
خال عمله في مملكة البحرين، 
الذي حفزه ملزيد من التوسع، 
حيث يستهدف أن يخدم - من 
خال تواجده في دبي - شركات 
ومشاريع في قطر والسعودية 

وعمان.
واشار إيوان إلى أن »بيتك 
ـ تركيا« الـــذي يحتفل مبرور 
20 عاما على تأسيسه بشراكة 

كويتيـــة ـ تركيـــة قد وصلت 
إلى 130  فروعه داخل تركيـــا 
فرعا ويقدم مجموعة متنوعة 
من اخلدمات واملنتجات وفق 
الشـــريعة ويستهدف حتقيق 
موقـــع متقـــدم بـــني البنوك 
التركي،  الســـوق  العاملة في 
كما يعمل من خـــال توسعاته 
اخلارجية علـــى الوصول إلى 
أسواق أوروبا ودول مجلــس 
التـــعـــاون اخلليجـــي ودول 
االحتـــاد الروسي حيث افتتح 
مكتب متثيل في كازاخســـتان 
وهى مناطق ترتبـــط بتركيا 
من خال واقع جغرافي وإرث 
تاريخي وروابـــط اقتصادية 
وحضارية ميكن أن تؤســـس 

لشراكة قوية.

التواجد  اخلليجي من خـــال 
في أهـــم مراكـــزه املالية مما 
سيدعم عمل الشركات التركية 

أفق إيوان ان عمل بيتكـ  تركيا 
في دبي يعنى حتقيق طفرة مهمة 
في جهوده للعمل في السوق 

أفق إيوان محمد العمر

لقطة بحرية للقارب املائي خالل جتربته البحرية

املركبة املائية اجلديدة ياماها طراز 2010

لقطة جماعية لفريق عمل »ياماها موتورز« في الكويت واليابان

)محمد ماهر(الفريق الياباني بعد التجربة البحرية 

العمر: نستهدف تحقيق تعاون وشراكة بين تركيا وأوروبا والخليج

»بيتك ـ تركيا« يحصل على رخصة بنك إسالمي في دبي 
ضمن خططه لفتح أسواق جديدة

»أدفانتج« تنظم المؤتمر العالمي اإلسالمي 
لهيكلة الديون والمخاطر

أعلــــن منســــق اخلدمــــات 
اإلعاميــــة في شــــركة أدفانتج 
لتنظيم املعــــارض واملؤمترات 
أحمد رضا، عن تنظيم الشركة 
للمؤمتر العاملي اإلسامي لهيكلة 
الديــــون واملخاطر فــــي مملكة 
البحريــــن وذلك يومــــي 10 و11 

مارس 2010. 
وأضاف رضا أن املؤمتر الذي 
ينعقد في ظل األزمة االقتصادية 
العاملية توجه إلى مناقشة قضايا 
مهمة وحساسة هي هيكلة الديون 
واملخاطر، والتي سيطرحها العديد 
من اخلبراء العرب واألجانب من 
وجهة النظر املتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسامية الغراء، إذ ستقدم أوراق عمل متنوعة تعالج قضايا 
وإشــــكاالت هيكلة الديون واملخاطر من قبل مجموعة من املختصني 
السيما د.نضال الشعار ود.عبد الستار أبو غدة ود.عبدالباري مشعل 
ود.محمد علي املقري ود.عز الدين خوجة، ونخبة أخرى من املختصني 
سيتم اإلعان عنهم قريبا. وأكد رضا أن أهمية املواضيع التي يناقشها 
املؤمتر تنبع من احلاجة املاسة لتطوير فقه التعامل مع هذه القضايا 
التي تعاني منها العديد من املؤسسات املالية واالستثمارية اإلسامية 
نظرا لظروف األزمة االئتمانية العاملية وانعكاساتها على املنطقة. ونظرا 
ألهمية احلدث فقد قامت شركة أدفانتج بتنظيم املؤمتر بالتعاون مع 
عدد من املؤسسات اإلسامية الكبرى مثل الوكالة اإلسامية الدولية 
للتصنيف وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية - 
البحرين واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية وشركة 

رقابة لاستشارات املالية اإلسامية.
يذكر أن شركة أدفانتج هي شركة كويتية تختص بتنظيم املعارض 
واملؤمترات واألنشــــطة العاملية الكبرى التي تعنى بالصناعة املالية 
اإلســــامية، تتخذ من البحرين مركزها التســــويقي األساسي والتي 

تنتقل منها إلى العاملية.

أحمد رضا


