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الميزانية المجمعة للبنوك سجلت أبطأ معدالت نموها في 10 سنوات بنسبة %0.5
في دراسة تنشرها »األنباء« التحاد المصارف حول انعكاسات األزمة العالمية على المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية
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تباطؤ وتيرة االئتمان المصرفي للقطاع الخاص وتراجع بنسبة %19.4 
في المطلوبات األجنبية نتيجة لزيادة صافي الموجودات بالبنوك

على صافي املوجودات االجنبية 
لدى البنوك احمللية، كما اثرت 
ه����ذه التداعيات عل����ى القطاع 
املصرفي بشكل غير مباشر عبر 
البيئة التشغيلية غير املواتية 
الناجت����ة عن تأث����ر االقتصاد 
الكويتي بوجه عام بالتداعيات 
السلبية لألزمة ومن ثم محدودية 
الفرص التمويلية واالستثمارية 

املتاحة للبنوك احمللية.
وعلى الرغ���م من ان معظم 
النشاط االئتماني واالستثماري 
للبنوك احمللية موجه الى قطاعات 
النشاط االقتصادي احمللية اال ان 
تداعيات االزمة اثرت بشكل مباشر 
على البن���وك احمللية من خالل 
صافي املوجودات االجنبية لديها 
حيث ادت الى ارتفاعها نتيجة 
لتراجع املطلوبات االجنبية على 
البنوك )شكلت نحو 19.4% من 
اجمالي املطلوبات في سبتمبر 
2008( مبعدل يفوق التراجع في 
موجوداتها االجنبية )شكلت نحو 
23.6% من اجمالي املوجودات في 
سبتمبر 2008، منها نحو %22.1 
موجهة الى استثمارات اجنبية(، 
وقد ترتب على ذلك قيام البنوك 
بتغيير هيكل توظيفاتها والهيكل 
التمويلي لديها على النحو الذي 
سيرد ذكره الحقا.واثرت االزمة 
املالية العاملية على البنوك احمللية 
بشكل غير مباشر، حيث اضفت 
ظالال من عدم اليقني على مجمل 
االوضاع على الصعيدين احمللي 
التداعيات  اثرت  والعاملي، فقد 
الركود  السلبية لالزمة وحالة 
العاملي على قطاعات النش���اط 
االقتصادي احمللية، وتباطأت 
النشاط  بشكل ملحوظ وتيرة 
االقتصادي، وسيطرت انعكاسات 
س���لبية على ارباح الكثير من 
الشركات وتعثر بعضها، األمر 
ال���ذي جعل البن���وك حريصة 
عل���ى توخي درج���ة عالية من 
احليط���ة واحلذر لي���س فقط 
بالنس���بة لالئتم���ان املقدم في 
فترات س���ابقة من خالل زيادة 
املخصصات ولكن ايضا في منح 
االئتمان اجلديد، حيث تباطأت 
بدرج���ة كبيرة وتي���رة النمو 
في االئتم���ان املصرفي، وكانت 
احملصلة النهائي���ة هي تراجع 

ارباح البنوك احمللية. 

بإصدار تش����ريعات بشأن ضمان 
املالي  الودائع وتعزيز االستقرار 
واالجراءات االحترازية والضوابط 
التي وضعها بنك الكويت املركزي 
حلماية القطاع املصرفي في تخفيف 
حدة االنعكاسات السلبية لتداعيات 
تلك االزمة عل����ى البنوك احمللية 
وتعزيز اوضاعها املالية وحتقيق 
االستقرار، وعلى الرغم من انكسار 
حدة االزمة وظهور بوادر ايجابية 
اال ان اجواء تداعياتها التزال تخيم 

على االسواق.
وقالت الدراسة انه منذ بداية 
العاملية تباينت  املالي���ة  االزمة 
وجهات النظ���ر حول تداعياتها 
وآثارها على القطاعات االقتصادية 
املختلفة، واضافت الدراسة انها 
التحليلية  القراءة  ستركز على 
النعكاسات االزمة املالية العاملية 
على املؤشرات النقدية واملصرفية 
بشكل اساس���ي )وفقا للبيانات 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي( 
بعد عام م���ن ظهور هذه االزمة 
)الس���نة املنتهية في س���بتمبر 
2009(، حي���ث تب���رز تأثيرات 
تداعي���ات االزمة عل���ى القطاع 
الكويتي وانعكاساتها  املصرفي 
على تطور مجموعة من املتغيرات 
النقدية وعناصر  واملؤش���رات 
التدفقات املالية للبنوك احمللية 
في ظل توجهات السياسة النقدية 
لبنك الكويت املركزي واالجراءات 
التي مت اتخاذها وذلك من خالل 

ثالثة محاور أساسية:

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
لتداعيات األزمة

باشرت تداعيات االزمة تأثيرها 
على صافي املوجودات االجنبية 
الى  البنوك احمللية، وأدت  لدى 
ارتفاعها نتيجة لتراجع املطلوبات 
االجنبية )شكلت نحو 19.4% من 
اجمالي املطلوبات في سبتمبر 
2008( مبعدل يفوق التراجع في 
املوجودات االجنبية )شكلت نحو 
23.6% من اجمالي املوجودات في 
سبتمبر 2008(، وقد ترتب على 
ذلك قيام البنوك بتغيير هيكل 
توظيفاتها والهي���كل التمويلي 
لديها، كما اثرت تداعيات االزمة 
على القطاع املصرفي بشكل غير 
مباشر عبر البيئة التشغيلية غير 
املواتية الناجتة عن تأثر االقتصاد 

بالتداعيات  الكويتي بوجه عام 
السلبية لألزمة، ومن ثم محدودية 
الفرص التمويلية واالستثمارية 

املتاحة للبنوك احمللية.
وانعكاسا لالوضاع السائدة 
ف���ي الس���وق خ���الل ع���ام من 
االزمة، ش���هدت السنة املنتهية 
في س���بتمبر 2009 تباطؤا في 
وتيرة من���و االئتمان املصرفي 
للقط���اع اخلاص، والذي يعتبر 
احد احملفزات االساسية لعملية 
النمو والتنمية، وميثل مصدرا 
مهما لربحي���ة البنوك باعتباره 
يش���كل نحو 62.9% من اجمالي 
موجودات البنوك، حيث سجل 
منوا نسبته 7.5% مقابل 23.4% في 
الفترة املناظرة، االمر الذي ينبغي 
معه توفي���ر البيئة االقتصادية 
والتشريعية املناسبة لتفعيل دور 
القطاع اخلاص وزيادة الفرص 
االس���تثمارية، مبا يس���اهم في 
حتسني البيئة التشغيلية للبنوك 
احمللية ويدعم قدرة االقتصاد على 
التعافي، وحتقيق معدالت منو 

اكبر في السنوات املقبلة.

االنعكاسات على مؤشرات 
السيولة واالستقرار النقدي

الدراس���ة استخدام  تناولت 

بالتزاماتها ودفعها الى االفالس، 
وادى الى سيطرة اجواء سلبية 
على مجمل الصناعة املصرفية 
في العالم، اال ان املؤشرات تؤكد 
ارتفاع مس���تويات السيولة في 
االقتصاد الكويتي، حيث سجل 
عرض النقد M2 بعد عام من االزمة 
ارتفاعا بنسبة 14.8% وهي نسبة 
قاربت الزيادة احملققة في السنة 
املنتهية في سبتمبر 2008 والبالغة 
17.5%، ويعزى نحو 94.7% من 
هذه الزيادة لالرتفاع في ودائع 
شبه النقد لدى البنوك احمللية 
بنسبة 18%، كما تؤكد املؤشرات 
ان البنوك احمللية تتمتع بدرجة 
عالية من السيولة جعلتها تتجه 
الى الزيادات املستمرة في اجمالي 
مطالبها لدى بنك الكويت املركزي، 
وهو ما يعكس استعدادها لزيادة 

االئتمان حال حتسن االوضاع.

االنعكاسات على البنوك المحلية

واس����تعرضت الدراسة اثر 
االنعكاس����ات املباش����رة وغير 
املباشرة لالزمة، وما مت اتخاذه 
من سياسات واجراءات على زيادة 
املخصص����ات العامة واحملددة 
ارباحها،  البنوك وتراجع  لدى 
انعكاساتها  الى حتليل  اضافة 

بن���ك الكويت املرك���زي ألدوات 
السياس���ة النقدية خالل االزمة 
املالية واالجراءات املتخذة لتنظيم 
الس���يولة واحلفاظ  مستويات 
على االس���تقرار النقدي، وبيان 
انعكاساتها على املتغيرات النقدية 
واملصرفية، وذلك من خالل ابراز 
العوامل التوسعية واالنكماشية 
واثرها على مستويات السيولة 
احمللية واالنعكاسات االيجابية 
لألزمة على تراج���ع الضغوط 
البنك  التضخمية واس���تخدام 
املركزي لتحركات اسعار الفائدة 
لضبط ايقاع الس���وق النقدي، 
فضال عن ابراز تطورات س���عر 

صرف الدينار.
الدور  ان  وتبرز املؤش���رات 
التحفيزي لبنك الكويت املركزي 
من خالل ضخ السيولة وزيادة 
الودائع احلكومية قد ساهم في 
احلفاظ على توازن السيولة لدى 
البن���وك احمللية، وموازنة االثر 
الناجم عن انخفاض  الس���لبي 
املطلوبات االجنبية على البنوك 
احمللية، وعلى الرغم من ان اساس 
ظهور االزمة املالية العاملية كان 
ازمة نقدية وش���حا في  وجود 
الس���يولة طال عددا من البنوك 
وجعلها غير قادرة على الوفاء 

على تط����ور االجماليات املالية 
التمويل����ي وهيكل  والهي����كل 
املوج����ودات للبن����وك احمللية 
وعناصر التدفقات املالية لديها 
املعام����الت احمللية  اط����ار  في 

واالجنبية للبنوك.
وخالل عام من األزمة اتخذت 
بع����ض عناص����ر املوجودات 
املالية  واملطلوبات والتدفقات 
اجتاهات مغاي����رة الجتاهاتها 
خالل سنوات سابقة، فقد سجل 
صاف����ي املوج����ودات االجنبية 
ارتفاعا قياس����يا نتيجة لقيام 
البنوك بتقلي����ص موجوداتها 
االجنبية وخاصة ودائعها لدى 
البنوك االجنبية وتسوية %62 
من اجمالي املطلوبات االجنبية 
وخاصة ودائ����ع غير املقيمني، 
التي  املالية  التدفقات  واتخذت 
متت في اطار كل من املعامالت 
احمللية واملعامالت االجنبية خالل 
السنة املنتهية في سبتمبر 2009 
اجتاها مغايرا عن الفترة املناظرة 
حيث اسفرت املعامالت احمللية 
عن صاف����ي م����وارد )اعتمدت 
ه����ذه املعامالت ف����ي مواردها 
عل����ى الزي����ادات امللحوظة في 
كل م����ن ودائع القطاع اخلاص 
والودائع احلكومية، وتركزت 

زي����ادة  ف����ي  اس����تخداماتها 
التسهيالت االئتمانية وزيادة 
املطالب عل����ى البنك املركزي(، 
وقد مت اس����تخدامه في تغطية 
صافي االستخدامات احملقق في 
اطار املعامالت االجنبية )التي 
اعتمدت في مواردها على تقليص 
البنوك االجنبية  الودائع لدى 
وتركزت استخداماتها في تسوية 
ودائع غير املقيمني من البنوك 

وغيرها(.
واظهرت الدراسة ان امليزانية 
املجمعة للبنوك احمللية سجلت 
ايضا معدالت منوها في عشر 
س����نوات )0.5%( فعلى جانب 
ابرزت املؤش����رات  املوجودات 
النس����بي في هيكل  االستقرار 
توظيف����ات البنوك ملوجوداتها 
وزي����ادة املوجودات الس����ائلة 
وارتفاع نس����بتها الى الودائع 
حت����ت الطل����ب واالدخاري����ة، 
وزيادة االس����تثمارات احمللية 
للبنوك، وق����د تباطأت وتيرة 
النمو في ارصدة التس����هيالت 
االئتماني����ة ملعظ����م القطاعات 
وسيطرت التسهيالت الشخصية 
والتسهيالت املمنوحة لقطاع 
القطاعي  الهي����كل  العقار على 
التس����هيالت  الجمالي ارصدة 
وانخفضت ارص����دة مقتنيات 
البنوك احمللية من ادوات الدين 
العام وتراجع نش����اط السوق 
النقدي بني البنوك رغم انخفاض 

سعر الفائدة.
وفي جانب املطلوبات اظهرت 
التطورات اس����تمرار سيطرة 
الهيكل  الودائع املصرفية على 
التمويلي للبنوك احمللية وتقدم 
ترتيب حقوق املساهمني والودائع 
احلكومية كم����ا اظهرت ارتفاع 
االهمية النسبية ملصادر التمويل 
الداخلية، وابرزت املؤش����رات 
ارتف����اع الودائع احلكومية الى 
ابرزت  اعلى مس����توياتها كما 
اس����تمرارية تفضي����ل الدينار 
الكويتي كوعاء ادخاري، وزيادة 
الودائع االدخارية وألجل رغم 
تراجع اسعار الفائدة اضافة الى 
ارتفاع الودائع بالعملة االجنبية 
واتخاذها اجتاها نزوليا منذ مايو 

.2009
واكدت الدراسة ان تداعيات 
االزمة املالية العاملية بدأ تأثيرها 

اعداد: احمد يوسف
خلصت دراسة أعدها احتاد 
مص���ارف الكويت الى ان جميع 
القطاعات االقتصادية قد تضررت 
من تداعيات االزمة االقتصادية 
بدرج���ات  كان  وان  العاملي���ة 

متفاوتة.
واكدت الدراس���ة التي أعدها 
البح���وث  الباح���ث بوح���دة 
والدراس���ات باحت���اد مصارف 
الكويت محمد سليمان على ان 
االقتص���ادات اخلليجية لم تكن 

مبنأى عن تلك االزمة.
وجاء في الدراسة ان تداعيات 
االزمة قد اثرت بشكل مباشر وغير 
القطاع املصرفي  مباش���ر على 
الكويتي تأثرا بالبيئة التشغيلية 
غير املواتية الناجتة عن تأثير 
الكويت���ي بوجه عام  االقتصاد 
باالزم���ة ومن ث���م باتت فرص 
التحويل واالس���تثمار للبنوك 

احمللية محدودة.
وقالت الدراسة ان انعكاسات 
االزمة سيطرت سلبيا على ارباح 
كثي���ر م���ن الش���ركات، وتعثر 
بعضها، االمر الذي جعل البنوك 
تبدي حرصها وتتوخى اقصى 
درجات احليط���ة واحلذر ليس 
فقط بالنسبة لالئتمان املقدم في 
فترات س���ابقة من خالل زيادة 
املخصص���ات وامن���ا ايضا في 
منح االئتم���ان اجلديد مما ادى 
في احملصلة النهائية الى تراجع 

ارباح البنوك احمللية.
وفيما يلي التفاصيل.

سبتمبر 2009 شهد مرور عام 
على تفجير اقوى االزمات املالية 
العاملي����ة، فقد كان العام االس����وأ 
مبا شكله من حتديات وتداعيات 
عنيفة وحادة انتشرت في معظم 
دول العال����م، وطال����ت مختل����ف 
القطاعات االقتصادية، وعصفت 
بعدد من البنوك واملؤسسات املالية 
والتجارية على مس����توى العالم، 
وقد جنح����ت البنوك املركزية من 
خالل سياستها النقدية، مدعومة 
بحزم مالية حتفيزية، في توفير 
انهيار االسواق  الس����يولة ومنع 
الكويت والدول  املالية، ولم تكن 
اخلليجية مبنأى عن تلك االزمة، 
حيث واجهت االقتصادات اخلليجية 
حتديات عدة تفاوت التعامل معها 
بني الدول، وقد ساهم قيام الكويت 
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املقر الرئيسي لشركة » بروكتر اند جامبل«

الجابر: »زين األردن« تدشن حملتها 
الخيرية لفصل الشتاء

مجموعة »زين« ترعى مؤتمر
 »نموذج القيادة الجديدة«

اعلنت ش���ركة زين األردن لالتصاالت املتنقلة عن 
اطالق حملتها اخليرية الس���نوية لفصل الش���تاء في 
االردن م���ن خالل توزيع املعونات واملس���اعدات على 

االسر االردنية احملتاجة.
وق���ال الرئيس التنفيذي في الش���ركة د.عبداملالك 
اجلابر ان احلملة تضمنت توزيع مواد متوينية ومعدات 
اساسية تؤمن الدفء خالل فصل الشتاء في اطار سياسة 
الشركة بش���أن املسؤولية االجتماعية التي تركز على 

دعم املجتمع احمللي.
واضاف ان احلملة السنوية اصبحت نهجا للشركة 
منذ سنوات تدعم من خاللها االسر احملتاجة، موضحا 
انها تأتي انطالقا من حرص الشركة على االسهام في 

تعزيز قيم التكافل االجتماعي في املجتمع.

واش���ار اجلابر الى شمول حملة الشتاء لهذا العام 
جميع محافظات اململكة وذلك لرغبة الشركة في ايصال 
الدعم ملستحقيه وسعيها للوصول الى العائالت الفقيرة 

في شتى محافظات اململكة.
يذك���ر ان زين االردن تنفذ ف���ي االردن العديد من 
املبادرات اخليرية بهدف تنمية املجتمع، منها صندوق 
التنمية االجتماعية الذي يهدف الى تقدمي الدعم لالفراد 
والعائالت احملتاجة من غير املستفيدين من صندوق 

املعونة الوطنية.
ومن املبادرات اخليرية التي تنفذها الشركة العيادة 
الطبية املتنقلة املختصة مبعاجلة االطفال باالضافة الى 
اطالق صندوق زين للتعليم اجلامعي الذي يقدم 42 منحة 

جامعية تخصص 20 منها ملناطق جيوب الفقر.

»ادارة«  مجموع����ة  أعلن����ت 
الفني  وبالتعاون مع مستشارها 
مؤسسة احللول املثلى لالستشارات 
والتس����ويق عن رعاية مجموعة 
القيادة  »زين« ملؤمتر »من����وذج 
اجلدي����دة« وذلك ف����ي الثامن من 

ديسمبر اجلاري.
وذكرت مجموع���ة ادارة في 
بيان صحافي ان جلسات املؤمتر 
ستستعرض احدث االساليب في 
القيادة وكيفية التعامل مع  فن 
اآلخرين، سيحاضر فيها العضو 
املنت���دب ونائب رئيس مجلس 
االدارة في مجموعة زين د.سعد 

البراك كمتحدث رئيس���ي امام نخبة من قيادات 
القطاع احلكومي واخلاص. وافادت الشركة بأن 
د.البراك ومبا يتمتع به من سمعة عاملية واسعة 
كشخصية ادارية تدير احدى كبرى الشركات في 
الشرق االوسط وافريقيا، يحظى بصفات قيادية 
اس���تثنائية نظرا ملا حققه على ارض الواقع من 
اجنازات، الفتة الى انه منذ ان تولي منصبه في 
مجموعة زين ارتفع ع���دد عمالئها من 600 الف 
عميل الى اكثر من 71 مليون عميل وذلك من خالل 
التوس���ع اجلغرافي في منطقة الشرق االوسط 

وقارة افريقيا.
يذكر ان انشطة املؤمتر ستشهد حضورا قويا من 
املستشار األعلى للحملة الرئاسية للرئيس االميركي 
باراك أوباما بتسي مايرز، والتي وقع االختيار عليها 
نظرا ملا تتمتع به من خبرات عملية كبيرة، باالضافة 
الى اخلبرة األكادميية التي اكتسبتها من خالل عملها 
في برنامج تطوي����ر القيادات احلكومية في جامعة 
هارفرد كنيدي. وكشفت الشركة املنظمة ان املؤمتر 

سيتطرق الى عدة محاور ابرزها 
اهمية القيادة وكيفية استخدام 
الصف����ات القيادي����ة في حتفيز 
الفريق، واكتساب الثقة بالنفس، 
باالضافة الى احملاور الرئيسية 
التي ستس����تعرض اهم وآخر 
األبحاث حول املهارات القيادية 
املهمة وفن القيادة واالس����تماع 
اجليد للقائد. واش����ارت الى ان 
د.الب����راك سيس����تعرض خالل 
محاضرت����ه اهم احمل����اور التي 
ارتكز اليها في حياته العملية، 
كونه من القيادات التي لها بصمة 
واضحة في صناعة االتصاالت، 
مبينة انه طاملا وصف القيادة بأنها »سلوك وعمل 
معا«، وينظر اليها ايضا على انها يصعب وصفها، 

فهي ليست موقعا او مكانا.
ونقلت الش����ركة املنظمة رؤية د.البراك للقيادة 
وقالت: نحن نرى ان هناك واجبا اساس����يا يتحمله 
كل قائد ألي مؤسس����ة وهو صناعة صفوف قيادية 
متتالية، حتى ال تعاني املؤسسة حاضرا او مستقبال 
من الفراغ القيادي ألن الفراغ القيادي قاتل وهدام.

وأوضحت الش����ركة املنظمة ان د.البراك ضرب 
امثلة كثيرة ملؤسسات تسيدت السوق في املجال او 
القط����اع الذي تعمل فيه لفترة طويلة، ثم تدهورت 
في فترة قصيرة بعد ان نقلت قيادتها نظرا لغياب 
الصف القيادي الذي يستطيع االستمرار في مسيرة 
املؤسسة نحو املستقبل. وأكدت على قوله ان مجموعة 
زين حرصت على تخليق وصن����ع قيادات جديدة 
في صف����وف متكاملة ومتوالي����ة ذات رؤية ادارية 
شاملة جتعل التطوير القيادي محورا لبناء املؤسسة 

وتطورها.

د.سعد البراك

فهد بودي

بنك »غيت هاوس« و»بيت األوراق العالمية« يشتريان 
المقر الرئيسي لـ»بروكتر آند جامبل« العالمية في لندن

مميزه تلبي احتياجات السوق 
واملس���تثمر املتطلع الى حماية 

ثروته وايجاد عوائد ثابتة.
ومن اجلدي���ر بالذكر انه مت 
تأسيس بنك غيت هاوس بي.إل.
سي في عام 2007 كشركة عامة 
مح���دودة في اململك���ة املتحدة 
ومملوكة بالكامل لشركة بيت 
األوراق املالية في الكويت، وقد 
حصل بنك غي���ت هاوس على 
املوافق���ة من هيئ���ة اخلدمات 
املالية في 22 أبريل 2008 ملنحه 
ترخيصا للعم���ل ككيان يقبل 
الودائع ويعمل ضمن إطار البيئة 
الرقابية في اململكة املتحدة، كما 
يعمل البنك كبنك استثمار وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية ويتخذ 
مدينة لندن مقرا له، ويركز البنك 
على أسواق رأس املال اإلسالمية، 
إدارة  إدارة ثروات املؤسسات، 
األصول والصناديق، اخلدمات 
العقارية، اخلدمات االستشارية 
الش���رعية، وأنش���طة اخلزانة 

اإلسالمية.

هاوس«، وذراع استثمارية عاملية 
لها في الكويت متمثلة في شركة 
بيت األوراق العاملية »GSH«، كما 
ان هذا االستثمار يظهر بوضوح 
القيمة املضاف���ة لفوائد تعاون 
جهود بنك »غيت هاوس« وشركة 
GSH لتوحيد خبراتها وسجلها 
التاريخي الناجح في االستثمار 
العقاري«، كما اكد بودي ان فريق 
العمل بصدد التحضير لفرصة 
القطاع  اس���تثمارية اخرى في 
الصحي العقاري وذلك من خالل 
تأجير مستش���فيات للحكومة 
األميركية بعقود تأجير طويلة 

األجل متتد إلى 20 سنة.
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
لبنك »غيت هاوس« ريتش���ارد 
توماس ان هذا االستثمار دليل 
على ان س���وق اململكة املتحدة 
وباألخ���ص لندن مازال س���وقا 
ذا بيئ���ة اس���تثمارية جذاب���ة 
للمس���تثمرين، كما اكد توماس 
أن هذا االستثمار ما هو إال بداية 
لسلسلة استثمارات ومنتجات 

كان الس���وق في افضل حاالته، 
العودة لهذا السوق في  ارتأينا 
هذا الوقت وذلك بسبب قوة هذا 
األصل. هذه الصفقة ثمرة جناح 
لرؤية واستراتيجية شركتنا األم 
شركة بيت األوراق املالية والتي 
رغبت منذ البداية في بناء جسر 
بني الشرق األوسط والغرب وذلك 
بخلق كيان محترف في عاصمة 
املال لندن متمثل في بنك »غيت 

خاص حيث يقع املبنى حتديدا في 
غرب مدينة لندن بجانب الطريق 
السريع M25 في منطقة تتميز 
بعقارات مؤجرة على ش���ركات 
عاملية مثل Mercedes-Benz و
 ،British Petroleumو KIAو Sony
كما يسهل الوصول إلى املنطقة 

من قلب مدينة لندن.
وفي هذه املناسبة أعرب رئيس 
مجلس إدارة بنك »غيت هاوس« 
ورئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة بي���ت األوراق 
العاملي���ة »GSH« فهد بودي عن 
سعادته بنجاح هذه الصفقة في 
ظل الظروف االقتصادية الراهنة 
إال ان البنك اس���تطاع اقتناص 
فرصة استثمارية متميزة تلبية 
لرغبة عمالئه في تقدمي اصول 
حقيقية ذات عوائد ثابتة وملدة 
طويلة فهذه الصفقة تعد افضل 

مثال ملا نتطلع اليه كبنك. 
ب���ودي: »بعد أن  واض���اف 
تخارجنا في »GSH« عام 2007 
من سوق العقار البريطاني حيث 

اشترى بنك »غيت هاوس« 
بالتعاون مع شركة بيت االوراق 
العاملية »GSH« واللذان يتبعان 
شركة بيت األوراق املالية مبنى 
املقر الرئيسي في لندن لشركة 
بروكتر آند جامبل الشركة العاملية 
الرائ���دة في مج���ال الصناعات 
االستهالكية بقيمة إجمالية تصل 
إلى 34 مليون جنيه استرليني، 
مت ش���راء املبنى ملصلحة عمالء 
البنك وذلك بعقد تأجير طويل 
األجل ممتد حتى يونيو 2020، مع 
ضمان عائد ثابت وتوزيع نقدي 
سنوي 9.7% يوزع كل ثالثة أشهر، 
يذكر ان شركة بروكتر اند جامبل 
مؤجر ذو مالءة مالية عالية وهي 
عمالقة الصناعات االستهالكية 
اليومية  املستخدمة في حياتنا 
حي���ث ان 3 مليارات مس���تهلك 
العالم يستخدمون  من س���كان 
منتجاتها بش���كل يومي، تبلغ 
مساحة املبنى 10.000 متر مربع 
باإلضافة الى كونه مبنى مصنفا 
من الفئة »أ« م���ع مزايا وموقع 

بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لصالح عمالئه


