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المخيزيم:  »بيتك« يسعى لتأسيس صناديق عقارية خارج الكويت في 2010
عموميته رفعت رأسماله إلى 248.9 مليون دينار عبر أسهم منحة قدرها 18.4 مليون دينار

 »بيتك« جّنب مخصصات كافية لمواجهة األزمة وااللتزام بالمعايير الدولية.. و 317 مليون دينار األرباح قبل التوزيعات وربحية المساهمين 118.741 مليونًا 

إدارة االئتمان قامت بدور فعال لدعم وإعادة جدولة ديون كبريات الشركات
186 فرعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للعمالء

تغيرات ملحوظة على أداء »بيتك« في الربع الثالث ودروس األزمة علمتنا أن جني األرباح من المضاربات لن يعود بنفس مستواه السابق

)أحمد باكير(بدر املخيزمي ومحمد العمر خالل اجلمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي

مباشرا في األزمة كمثلث يتمثل في 
التعامل بالفائدة واملتاجرة بالديون 

واالستثمار في املشتقات.

حكم »بيتك« لتمويل العقار

وحول تطورات عمل بيتك في 
العقار، أوضح املخيزمي أن  سوق 
»بيتك« احتل مكانا رائدا ومحوريا 
في مجال إدارة ومتويل العقار من 
خالل مجموعة من الكفاءات املتميزة 
ف����ي تطوي����ر إدارة العقارات على 
مستوى الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا، مبينا أن ما عزز هذا األمر 
حصول »بيتك« خالل العام املاضي 
على حكم قضائي يكفل له متويل 
العقار السكني وذلك استثناء من 
القانونني رقمي 8 و9 وهو ما انعكس 
على عودة نشاط التمويل العقاري 
السكني والذي شهد ركودا نتيجة 
لشح التمويل املوجه له في وقت 

احلظر.

محفظة »بيتك« العقارية

وقد تركزت جهود »بيتك« خالل 
العام املاضي على العمل من خالل 
عدة محاور ف���ي ضوء املتغيرات 
احلالية والتي متثلت في تطوير 
عدد من احملافظ العقارية وطرحها 
للعمالء للمش���اركة فيها بعوائد 
مجزي���ة حيث طرح خ���الل العام 
العقارية  املاضي محفظة »بيتك« 
برأس مال قدره 50 مليون دينار، 
وتطوير مجموعة من العقارات في 
مختلف أنحاء الكويت لعدد يقترب 
من 50 عقارا والتي تتسم بتحقيق 
عوائد ثابتة وتس���هم في تنشيط 
االقتصاد احمللي عبر اإلنفاق اخلاص 
ل� »بيتك«. وقال إنه استمرارا لنهج 
»بيتك« في نشر املعرفة العقارية 
استمر البنك في إصدار مجموعة 
من التقارير العقارية التي تتناول 
الشأن العقاري الكويتي وتطورات 
من���وه واجتاهات ومس���تجدات 
التقرير  أس���عاره، بحيث أصبح 
العقاري الصادر عن »بيتك« والذي 
يعد دوريا كل ربع س���نة مرجعا 

للمستثمرين ومتخذي القرار.

جدولة ديون كبرى الشركات

وقال التقرير إن »بيتك« استمر 
في القيام ب����دور فعال في مجال 
متويل الشركات وقطاع األعمال، 
ومتكن من زيادة حصته في هذا 
السوق، مما ساهم في تعزيز مكانتنا 
املرموقة في سوق متويل الشركات، 
حيث نقوم بإدارة محفظة ائتمانية 
تتحلى بأرفع مستويات اجلودة 
لألصول. وقد اتخذ »بيتك« عددا من 
املبادرات لتعزيز عالقتنا بالعمالء 
مثل قيام إدارة االئتمان بدور فعال 
لدعم وإعادة جدولة ديون كبريات 
الشركات االستثمارية مما كان له 
أثر فعال في النهوض باالقتصاد 
القومي وحتقيق رس����الة »بيتك« 

في خلق جو استثماري.

شهر حصلنا على ترخيص تفعيل 
الشركة وجار حاليا تكوين الكادر 
الوظيفي وس����تكون ذراعا جيدة 
للوساطة املالية وتكوين الصناديق 

االستثمارية.
وأوضح أن إجمالي تسهيالت 
»بيتك« منذ بداية 2009 وحتى اآلن 

قد بلغت 400 مليون دينار.
واس����تدرك بأننا حاليا نسعى 
لفتح فرع لبيت التمويل الكويتي 
الس����عودية وهو حاليا لدى  في 

اجلهات املختصة. 
وفيم����ا يتعل����ق بالتوزيعات 
وتراجعها خ����الل 2009، أوضح 
املخي����زمي أن بيتك ق����ام بتوزيع 
25 فلس����ا نق����دا و8 فلوس منحة 
من إجمالي 52 فلسا وأن إجمالي 
التوزيعات 33 فلس����ا وقد حقق 
البنك 317 ملي����ون دينار األرباح 
قبل التوزيعات كما بلغت ربحية 

املساهمني 118.74 مليونا.
وقال إن »بيتك« لم يدخل في 
مضاربات استثمارية في السوق 
اإلماراتي وإمنا اقتصرت استثماراته 
على بنك الشارقة اإلسالمي وعمل 

متويالت حلكومة أبوظبي. 
وفيما يتعلق باس����تراتيجية 
البنك، أش����ار املخي����زمي الى أنه 
بعد األزمة، اجته بيتك للمحافظة 
التابعة من خالل  على ش����ركاته 
أخذ مخصصات حتوطية لألزمة، 
مستدركا بأن 43% من دخل بيت 
التمويل الكويتي يأتي من اخلارج، 
مبينا أن هناك توجها لالستثمار 

في كندا والصني وأميركا.
وحول السوق احمللي، قال إننا 
على استعداد لتمويل عمالءنا من 
الش����ركات أو من خالل الشركات 
التابعة لتنفيذ مش����روعات خطة 

الدولة التنموية.
وفيم����ا يتعلق بأداء الس����هم 
وتراجعه بش����كل مستمر، قال إن 
البن����ك ال يتدخل منذ تأسيس����ه 
لتعزيز السهم وأن أداء البنك هو 
أداء  القادر عل����ى تعزيز  الوحيد 
السهم دون غيره، مؤكدا أن هذه هي 
إستراتيجية بيت التمويل الكويتي 

منذ تأسيسه حتى اآلن.
وحول ما يثار حول املش����اكل 
التي تواجه مشروع درة البحرين، 
أوضح أن بيتك يساهم من خالل 
بيت����ك البحري����ن م����ع احلكومة 
البحرينية بنسبة 50%، مبينا أن 
الوثيقة التي يتم التحدث عنها هي 
من شأن الشركة البحرينية وليس 
بيتك وفق القواعد واألنظمة التي 

حتكم الشركة.
وحول تطور ملف شركتي سعد 
والقصيبي، أفاد بأن حجم انكشافات 
البنك على الش����ركتني أقل من 10 

ماليني دينار.
وفي عبارات مقتضبة، أوضح 
املخي����زمي أن أداء بيتك في 2009 
كان جيدا بكل املقاييس وحمل بني 
طياته العديد م����ن املفاجآت لكل 

ش����رائح جديدة منهم مع حتسني 
جودة اخلدمات القائمة واالرتقاء 
بأداء املوظفني إلى أعلى املستويات، 
الفعال مع  التواص����ل  إلى جانب 
املجتمع وزيادة اإلنفاق على البنية 

التحتية التكنولوجية. 

ثقة العمالء وحصة مؤثرة
وقال املخيزمي إن »بيتك« استمر 
في ترسيخ حجم حصته في السوق 
املصرفي خالل 2009 مبينا أنه على 
الرغم م���ن تبوئه مكانة الصدارة 
في احلصة الس���وقية الستقطاب 
األم���وال والودائع مبا يعكس ثقة 
العمالء ومتانة العالقة بني »بيتك« 
وعمالئ���ه، إال أنه لم يأل جهدا في 
تلبية احتياجات عمالئه ورغباتهم 
مع التركيز على مختلف ش���رائح 
املجتم���ع. وقال إنه نظرا الرتباط 
التي  بالبيئة االقتصادية  »بيتك« 
يعمل بها وأسواق رأس املال العاملية 
التي ش���هدت تراجعا وركودا لم 
نشهده منذ الكساد العظيم، فليس 
»بيتك« بعيدا عن التأثر بتداعيات 
األزمة وإن كان ذلك بدرجة أقل ملتانة 
أدواته وسالمة استثماراته، ومن 
هنا وجب العمل على حتمل جزء 
من تداعيات هذا التراجع، السيما 
في ظل التدهور الذي أصاب مختلف 
فئات االستثمار ومختلف األسواق 
العاملي���ة، وإعادة ترتيب مكونات 
احملفظة االستثمارية واالستمرار 
في سياس���ة تنويع االس���تثمار 
وتوزيعه���ا جغرافيا وضبط أداء 
الشركات التابعة، وزيادة األدوات 
الثابت  الدخل  االس���تثمارية ذات 
واملخاطر احمل���دودة والعمل على 
تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم 
اإليرادات وترشيد اإلنفاق وزيادة 
دور »بيت���ك« املالي واالقتصادي 
واالجتماع���ي وإع���ادة النظر في 
التوجه نحو خدمة أسواق أخرى 
والتركيز على األسواق اإلقليمية.

11 مليار دينار

وقال إن البنك متكن من زيادة 
قاعدة أصوله إلى ما يزيد على 11 
مليار دينار في نهاية عام 2009، 
إيجابا على وتيرة  ومبا ينعكس 
العمل املالي اإلس����المي، ويحسن 
من كفاءة األداء ويزيد من الشفافية 
واملالءة احمللية والدولية ل� »بيتك«، 
ومبا يدعم مسيرة الكويت وريادتها 
ومتيزها في مج����ال رعاية تقدمي 
اخلدمات املالية اإلسالمية، والذي 
بات أحد أه����م البدائل املطروحة 
بقوة كنموذج لألعمال واالستثمار 
وواحد من أهم البدائل للخروج من 
دائرة األزمة التي يعانيها النظام 
املصرف����ي العامل����ي مبجمله. فقد 
بدت البنوك اإلسالمية حتى اآلن 
أكثر اس����تقرارا وأكثر قدرة على 
امتصاص الصدمات نتيجة حلصانة 
ذاتية ناجمة عن عدم تعاملها في 
تلك النوعيات التي كانت س����ببا 

جدولة مع الش����ركة يوافق عليها 
بقية الدائنني.

التقرير السنوي

وأوضح املخيزمي في كلمته امام 
مساهمي البنك ان عام 2009 يعد 
مرحلة فارقة في مسيرة »بيتك« 
آخذا في االعتبار ما تضمنته من 
أحداث وحتديات ذات صلة بتداعيات 
املالية واالقتصادية  تفاقم األزمة 
العاملية، واإلفرازات املؤثرة لتلك 
التحديات على األوضاع االقتصادية 
والنقدية واملصرفية احمللية منذ 
بداية الربع الثالث من عام 2008 
وذل����ك مع انتش����ار تل����ك األزمة 
وحتولها من أزمة مالية إلى أزمة 

مالية واقتصادية عاملية. 
ولف����ت ال����ى أن البنك حترك 
بشكل سريع للحد من انعكاسات 
تداعيات تلك األزمة على دعامات 
االستقرار التي يتمتع بها »بيتك«، 
فكان من أوائل املؤسس����ات التي 
جلأت إلى حتصني املجموعة عبر 
جتنيب مخصصات كافية ملواجهة 
تلك التحديات وااللتزام باملعايير 
الدولية والرقابية وتطبيق معيار 
بازل 2 في ظل صعوبة احلديث عن 
حتقيق العوائد خالل العام احلالي 
مع اقتن����اص العديد من الفرص. 
فكل أزمة كم����ا تخلق حتديا فهي 
تول����د فرصا ينبغي اس����تثمارها 

أو أصحاب  العمالء  سواء أصول 
امل����ال وحمايتها وحتصني  رأس 
أوضاع »بيت����ك« واالعتماد على 

إمكانيات املؤسسة.

186 فرعًا

ولفت املخيزمي في كلمته على 
هامش عمومية البنك، أمس، الى أن 
توسعات »بيتك« اإلقليمية تركزت 
على السوقني السعودي والتركي، 
أن السوق السعودي شهد  مبينا 
منوا متزايدا على الرغم من األزمة 
املالية، والسوق التركي ممثال في 
»بيتك« تركيا والذي شهد توسعا 
وانطالقا ليصل عدد فروعه إلى 120 
فرعا وليتخطى اإلقليمية ويحصل 
على رخصة الفتتاح فرع في أملانيا، 
وليرتفع عدد الفروع في »بيتك« 
ماليزيا ليصل إلى 7 فروع في حني 
بلغ عدد فروع »بيتك« البحرين 9 
فروع، باإلضافة إلى سوقه احمللي 
بعد سلسلة جناحات متتالية خالل 
مس����يرة عطائه املمتدة ألكثر من 
ثالثني عاما ليص����ل إجمالي عدد 
فروع املجموعة إلى 186 فرعا محليا 

وإقليميا وعامليا. 
وبني أن توسعات »بيتك« جاءت 
جميعها في خانة تلبية ما يفوق 
توقع����ات عمالء »بيتك« وتطوير 
قاعدة املنتجات كما ونوعا خلدمة 
قطاعات العمالء املتنوعة واستقطاب 

البنوك والش����ركات، مبينا أن أي 
شركة استطاعت اخلروج من األزمة 
باحلفاظ على أصولها ودون أرباح 
يعد هذا ناجحا لها، مبينا أن بيتك 
استطاع عبور 2009 بأداء »جيد« 
وأقر توزيعات نقدية أعلى من أي 
بنك آخر. ولفت ال����ى أن »بيتك« 
يستهدف أس����واقا إقليمية أخرى 
مثل قطر، إال أن التركيز أكثر على 
الس����وقني السعودي والتركي في 

الفترة احلالية.
وردا على تساؤالت ل� »األنباء«، 
حول النية لتأسيس محافظ عقارية 
العام احلالي، أشار إلى أن »بيتك« 
لديه خطة لتأسيس محافظ عقارية 
حيث قمنا بشراء أصول عقارية 
في أميركا ونتجه لشراء عقارات 
في كندا، مبينا أن بيتك يس����عى 
لتأسيس تلك الصناديق العقارية 
خارج الكويت. ولفت الى ان »بيتك« 
هو البنك الوحيد الذي قام باحتواء 
بعض الشركات االستثمارية وعالج 
مديونياته����ا مثل ش����ركة عارف 
كاشفا النقاب عن وجود شركتني 
تتم دراسة أوضاعهما في املرحلة 

الراهنة.
وفيم����ا يتعلق بخط����ة إعادة 
جدولة مديوني����ة أعيان، أوضح 
ان شركة املثنى لالستثمار متثل 
»بيتك« في التف����اوض مع أعيان 
وهي حاليا تقوم بوضع خطة إعادة 

التركي����ز على حتقيق  من خالل 
االنصهار املدروس بني كل املوارد 
واإلمكانيات والقدرات احملفزة للنمو 
في 4 اجتاهات أساسية، متثلت في 
حتديث استراتيجيته مع مراعاة 
التط����ورات االقتصادية احلالية 
والعمل على ضمان فاعلية إدارة 
املخاطر ورفع كفاءتها واالستمرار 
في توسيع شبكة االنتشار احمللي 
والدولي والتكنولوجيا املتطورة، 
وتطوير وتنويع قاعدة املنتجات 

واخلدمات واملوارد البشرية. 

عوائد االستثمار

وقال إن »بيتك« متكن من جتنب 
تداعي����ات األزمة املالي����ة العاملية 
واالس����تمرار في إس����تراتيجيته 
التي طبع����ت تاريخيا  املتوازنة 
عبر نش����اطه في مجال املساهمة 
في إرساء قواعد صناعة اخلدمات 
املالية اإلسالمية وعدم اندفاعه وراء 
العوائد القياس����ية في االستثمار 
ومتسكه الراسخ مببادئ وأخالقيات 
العمل املصرفي اإلسالمي املستمدة 
من أحكام الش����ريعة اإلس����المية 
الغراء لتترس����خ مكانته احمللية 
واإلقليمي����ة والدولية، كأحد أهم 
رواد االس����تثمار اإلسالمي القائم 
على الدراسة املتأنية والتوسع في 
ضوء مخاطر محسوبة حفاظا على 
أصول »بيت����ك« متعددة املصادر 

عمر راشد
أداء بيتك  »راضون متاما عن 
في 2009، هكذا عبر رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في بيت 
التمويل الكويت����ي بدر املخيزمي، 
موضحا أن خروج أي بنك أو شركة 
من تداعيات األزمة املالية بصافي 
األصول دون حتقيق خسائر هو 
إجناز كبير ومكسب حقيقي لها، 
الفتا الى أن بيت����ك هو من أعلى 
التوزيعات املوجودة على مستوى 
القطاع املصرفي، حيث بلغ إجمالي 
التوزيعات 33 فلسا موزعة بواقع 
25 نقدا و8 منحة من إجمالي 52 

فلسا حققها البنك. 
جاءت تصريحات املخيزمي على 
هامش انعقاد عمومية البنك والتي 
وافقت عل����ى جميع بنودها ال� 13 
املطروحة على جدول األعمال مبا 
فيها زيادة رأس����مال »بيتك« من 
230.541 مليون دينار إلى 248.985 
مليون دينار من خالل توزيع منحة 
للمساهمني بنسبة 8% من رأس املال 
ومقداره����ا 18.443 مليون دينار، 
كما وافقت اجلمعية على توزيع 
أرباح نقدية بنس����بة 25% بواقع 
25 فلسا للس����هم الواحد.وتوقع 
املخيزمي أن يكون أداء »بيتك« في 
الربع األول جيدا، مضيفا ان البنك 
يسعى لتعزيز قدراته العام احلالي 
بشكل أفضل من العام السابق، الفتا 
الى أن األزمة املالية أعطت اجلميع 
درس����ا مفاده أن جني األرباح من 
املضاربات لن يكون بنفس مستواها 
التشغيلي  األداء  السابق وأن  في 
واملتدرج هو أساس حتقيق النمو 

على املدى الطويل. 
وقال إن التغي����رات في أرباح 
البنك قد تشهد تغيرا ملحوظا في 
الربع الثالث من العام احلالي وأن 
الربعني األول والثاني سيسيران 
مبستوى جيد ولكن بشكل متأثر 

بتداعيات األزمة املالية. 
وردا على تساؤل حول توجه 
البن����ك إلعادة املخصص����ات إلى 
األرباح، أشار املخيزمي إلى أن األمر 
مرهون بتحسن قيم األصول وهو 
ما يرتبط باألداء االقتصادي، الفتا 
الى أن األمر لن يتم بني يوم وليلة 

ولكن على مدى سنوات. 
وفيما يتعلق بالسوق السعودي، 
أوضح أن الس����وق السعودي هو 
أكثر األس����واق اجلاذبة لرؤوس 
األموال األجنبية وذلك لوجود إدارة 
حكومية جيدة لديها خطط طموحة 
وإدارة تنفيذ، مشيرا الى أن »بيتك« 
أسس شركة عقارية برأسمال 2.5 
مليار ريال وقمنا بتوظيف جميع 
اموالها في مش����اريع ولدينا عدد 
من املشاريع في السعودية، وأن 
ثمارها ل����ن تتضح إال على املدى 
الطويل.  وق����ال: قمنا باحلصول 
على ترخيص لشركة مالية حتت 
مظلة هيئة سوق املال السعودي 
برأس����مال 500 مليون ريال ومنذ 

آفاق االقتصاد العالمي التزال »غير واضحة«  العمر لـ »األنباء«: لدينا القدرة على تمويل
أي مشروع تنموي ضمن الخطة

160 ألف دينار مكافآت األعضاء

11.2 مليار دينار إجمالي األصول

معظم دول الخليج انتهجت »سياسات مالية« توسعية

2.1% معدل النمو االقتصادي المتوقع في 2010

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعض����و املنتدب ف����ي »بيتك« 
بدر عبداحملسن املخيزمي ان آفاق 
االقتصاد العامل����ي ال تزال »غير 
واضح����ة« املعالم على الرغم من 
الدولية  تأكيد بعض املؤسسات 
على وجود مؤشرات تدعو للتفاؤل 

املرير،  الكساد  واالستقرار عقب 
واالنكماش العامل����ي األعمق منذ 
احل����رب العاملي����ة الثانية، وهو 
م����ا يعكس مزيج����ا مزدوجا من 
املؤش����رات اإليجابية والسلبية 
على حد س����واء. فهناك مؤشرات 
إيجابية تتمثل في حتسن األوضاع 

املالية، بفضل تدخل احلكومات في 
االقتصاد وتغير دورة املخزون، 
املالي والنقدي، فضال  والتحفيز 
عن عالمات التحسن امللحوظة في 
االستطالعات األخيرة، واملكاسب 
في بيانات النشاط االقتصادي الذي 

يبدو بطيئا في الدول املتقدمة. 

المخصصات »كافية«
 لفت املخيزمي إلى ان مخصصات »بيتك« وفق املعايير 
احملاسبية والعاملية تأتي كافية وملبية للمعايير احملاسبية 
املتبعة وكذلك تعليمات بنك الكويت املركزي، موضحا 

أنها جاءت حتوطية لالزمة املالية. 

مقولة خاطئة

السوق العقاري لم يتأثر كليًا

ردا على المقولة التي تدعي أن الشركات اإلسالمية 
هي األكثر تأثرا باألزمة، نفي المخيزيم ذلك، موضحا 
أن السوق اإلسالمي اليزال جاذبا للتوسع فيه من قبل 
البنوك والشركات اإلس���المية، والتقليدية أيضا من 

طرح منتجات جديدة أو إنشاء شركات.
وشدد على أنه رغم تأثر الشركات اإلسالمية باألزمة 
التي أكلت األخضر والياب���س إال أن مخاطرها كانت 

أقل.

قال املخيزمي ان العقار في الكويت ينقسم إلى ثالثة 
أقسام: سكني واستثماري وجتاري )ابراج مكاتب(، 
موضحا أن القسمني األولني لم يتأثرا باألزمة، حيث 
مازال هناك طلب قوي عليهما ولم تهبط أسعارهما كما 
ح���دث في القطاع التجاري، حيث لم يعد هناك طلب 

على أبراج املكاتب كما كان في السابق.
وردا على س���ؤال حول إن كان التوقيت مناس���با 
لالستثمار في سوق العقار األميركي قال املخيزمي ان 
هناك انتعاشا واضحا للعقارات في السوق األميركي 
واألورب���ي، حيث دخل »بيتك« ف���ي أكثر من صفقة 
عقارية هناك ولكن لم يتمها بسبب الصعود السريع 

لألسعار.
واش���ار إلى السوق الكندي الذي يعد من األسواق 
اجلديدة والذي لم يتأثر باألزمة كما حدث في السوق 

األميركي.

قال الرئيس التنفيذي في بيت 
التمويل الكويتي محمد العمر في 
تصريح خاص ل� »األنباء«: ان البنك 
لديه القدرة على تنفيذ أي مشروع 
تنموي يت����م طرحه ضمن خطة 

التنمية استنادا خلبرات بيتك في 
هذا املجال. ونفى أن تكون هناك 
محادثات متت بشكل مباشر أو غير 
مباشر مع جهات حكومية لتمويل 
مشروعات من قبل البنك، مستدركا 

أن األمر يخضع للمناقصات وطرح 
املشروع أمام اجلميع بالتساوي.. 
وقال إن »بيتك« يس����تكمل حاليا 
إجراءات تدشني صندوق عقاري 

في كندا في املرحلة املقبلة.

ردا على تساؤل أحد المساهمين عن السر في 
عدم خفض مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، أجاب 
المخيزيم مبتسما: ان »بيتك« منذ تأسيسه تعود 

على مكافأة أعضاء مجلس إدارته.

وبين أن إجم��الي المكافآت 160 ألف دينار، 
بواق���ع 16 ألف لك������ل عض��و لكامل الس���نة 
المالية وهو مبلغ يتناس�����ب مع الجهود التي 

يبذلونها. 

وفي قراءته ألداء »بيتك« املالي 
ف����ي 2009، أوض����ح املخيزمي أن 
إجمالي األصول بلغ 11.291 مليار 
دينار بزي����ادة قدرها 747 مليون 
دين����ار عن عام 2008، وبنس����بة 
منو 7% مقارنة بالعام الس����ابق، 
أما في جانب املطلوبات فقد بلغت 
أرصدة حس����ابات العمالء 7.262 
مليار دينارات بزيادة قدرها 650 
مليون دينار بنسبة %10 مقارنة 
بالعام السابق، بينما بلغت حقوق 
املساهمني 1.242 مليار دينار، مضيفا 
أن إجمالي اإليرادات احملققة لهذا 
العام 766 مليون دينار، وبعد خصم 

املصاريف واملخصصات املختلفة، 
فإن الربح قبل التوزيعات هو 317 
مليون دين����ار، كما بلغت ربحية 

املساهمني 118.741 مليون دينار.
وقد مت توزي����ع األرباح على 
املودعني املس����تثمرين عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
الودائع  التالية:  النس����ب  حسب 
االس����تثمارية املطلقة املستمرة 
2.780%، ودائع الس����درة %2.16، 
وحس����ابات التوفير االستثماري 

.%1.853
وأوضح أنه عل����ى الرغم من 
األزمة املالية العاملية، إال أن وتيرة 

النمو واالنتشار باستخدام جميع 
قنوات االتصال قد استمرت، فقد 
زاد اهتمام »بيتك« بتوسيع شبكة 
فروعه الشاملة املنتشرة في أنحاء 
الكويت وذلك لتعزيز االنتش����ار 
وزيادة احلصة السوقية وخلدمة 
أكبر شريحة من العمالء بشكل أكثر 
جودة ومرونة وسرعة واالعتماد 
على تكنولوجيا املعلومات كوسيلة 
لتحسني الكفاءة وترشيد النفقات، 
فقد ارتفع عدد الفروع احمللية إلى 
50 فرعا، وقد ارتفع عدد أقس����ام 
الس����يدات ليصل إلى 36 قس����ما 

بجانب الفروع املصرفية. 

أشار املخيزمي الى أن دول مجلس التعاون اخلليجي 
تأثرت تأثرا مباش����را باألزمة املالية العاملية نتيجة 
االنخفاض احلاد في أس����عار النفط السيما في بداية 
األزمة حيث تذبذبت أسعار النفط مابني 30 و40 دوالرا 
للبرميل ثم ش����هدت حتسنا لتصل إلى 70 دوالرا في 
أغسطس من العام نفس����ه. وقد ساهمت السياسات 
االقتصادية املتبعة في دول املجلس في تخفيف حدة 
آثار األزمة املالية وتداعياتها من خالل ضخ س����يولة 

للمؤسسات املالية وتوسيع االئتمان من قبل البنوك 
املركزية وخفض أسعار الفائدة وضمان الودائع وشراء 
األسهم في حني انتهجت معظم دول اخلليج سياسات 
مالية توسعية لتحفيز اقتصادياتها والسيما في كل من 
اململكة العربية السعودية واإلمارات، في الوقت الذي 
امتصت فيه األسواق اخلليجية الصدمات األخيرة »مثل 
أزمة بنك اخلليج، وتعثر مجموعتي سعد والقصيبي 

وديون دبي«. 

س����يطرت أجواء الركود على 
االقتصاد وتش����ير التوقعات إلى 
أن االقتصاد من شأنه أن يتراجع 
ليحقق معدل منو سلبي قدره 2.4% 
مقارنة بالعام املاضي وأن يرتفع 
النمو في عام 2010 ليصل إلى %2.1. 
وعلى الرغم مما قامت به حكومة 
الكويت من جهود ملموس����ة من 
خالل فريق اإلنقاذ املشكل من قبل 
احلكومة والذي اتخذ عدة إجراءات 

اس����تهدفت احلفاظ على س����المة 
القط����اع املالي وبث الثقة فيه من 
خالل تدخل سريع من قبل الهيئة 
العامة لالستثمار في سوق الكويت 
املالية لتنشيط السوق  لألوراق 
وإعادة الثقة فيه، واعتماد سياسة 
نقدية توسعية من قبل بنك الكويت 
املركزي تسعى لتوفير السيولة في 
البنوك، واتخاذ جملة من اإلجراءات 
تتمثل في تخفيض سعر اخلصم 

ألربع مرات منذ األزمة لينخفض 
من 4.50% إلى 3%، وإصدار قانون 
لضم����ان الودائع للبنوك احمللية 
وإصدار قانون االستقرار املالي إال 
أن االقتصاد الكويتي ظل يعاني 
انعكاسات األزمة املالية العاملية.

وفي خط����وة جريئة يبدو أن 
هناك توجها من احلكومة الكويتية 
لطرح بعض الشركات العمالقة في 

مختلف القطاعات االقتصادية.


