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 الكويتـ  كونا: قالت منظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول )أوابك( ان مشـــاريع بنـــاء مصاف جديدة او 
تطوير القائم منها في العديد من البلدان العربية تواجه 
عراقيل وحتديات عديدة قد تؤدي إلى إعاقة تنفيذها أو 

تأجيلها او إلغائها.
وأوضحت املنظمة ومقرها الكويت في افتتاحية نشرتها 
الشهرية ان اول هذه التحديات عدم اليقني الذي يكتنف 
املعدالت املستقبلية للطلب على املشتقات النفطية في 
االسواق العاملية وهو ما يزيد من صعوبة تقدير درجة 

املخاطرة االقتصادية لعائد املشاريع االستثمارية.
واضافت ان ثاني التحديات هو تذبذب تكاليف املواد 
االنشائية وخصوصا في الفترة التي سبقت االزمة املالية 
العاملية )منتصف عام 2008( مما ادى الى تغير كبير في 

التقديرات األولية لتكاليف املشاريع.
وأشار الى ان االزمة املالية العاملية ساهمت ايضا في 
احداث جو من عدم الطمأنينة لدى املســـتثمرين نتيجة 
غموض النتائـــج املتوقعة لنهاية األزمة وما قد يترتب 

عليها من تأثير في الصناعة النفطية في مجملها.
واعتبرت ان التحدي الثالث هو الضغوط الناشئة عن 
التشريعات اخلاصة بحماية البيئة من التلوث والتي تعمل 
على فرضها بعض احلكومات واملنظمات الدولية املعنية 
بالبيئة حيث تستغرق املوافقة على دراسة األثر البيئي 

ملشاريع املصافي في بعض البلدان عدة سنوات.
وقالت انه رغم اجلهود الكبيرة التي يبذلها القائمون 
على صناعة التكرير العربية فان الوتيرة املتســـارعة 
للتطور الذي تشهده تلك الصناعة ومشاريعها قد تزيد 
مـــن صعوبة مهمتها وهو امر ليـــس بالهني في صناعة 
تتطلب قدرا من الديناميكية واتخاذ القرار الصائب في 

الوقت املناسب.
وأشارت الى ان البلدان العربية املنتجة للنفط أولت 
منذ عقود طويلة أهميـــة خاصة لصناعة تكرير النفط 
نظرا الى دورها االستراتيجي في تعظيم القيمة املضافة 
للنفط من خالل تصديـــره كمنتجات من جهة ودورها 
في تلبية الطلب احمللي املتنامي على املشتقات النفطية 

من جهة أخرى.

وأوضحت ان مـــن مميزات صناعـــة التكرير ايضا 
تقليل االعتماد على املصادر األجنبية في احلصول على 
هذه املشـــتقات ملا في ذلك من اثار سلبية على موازين 
مدفوعاتها بفعل تذبذب االسعار او انقطاع االمدادات في 

احلاالت الطارئة.
وذكرت ان بدايات صناعة التكرير في البلدان العربية 
تعود الى عام 1913 عندما افتتحت اول مصفاة في مصر 
تبعهـــا العراق في عام 1927 ثـــم البحرين في 1936 ثم 
السعودية في 1945 ثم الكويت في 1949، مؤكدة ان صناعة 
التكرير منت في البلدان العربية بوتيرة متسارعة بعد ذلك 

ملواكبة النمو االقتصادي الذي شهدته الدول العربية.
واعتبرت عقد الثمانينيـــات من القرن املاضي »عقد 
نضوج صناعة التكريـــر العربية« اذ بلغ عدد املصافي 
العربية القائمة فيه 49 مصفاة في 1990 وارتفع اجمالي 
الطاقة التكريرية التصميميـــة لهذه املصافي من 3.73 
ماليني برميل يوميا في عام 1980 الى 6.14 ماليني برميل 

يوميا في عام 1990 اي بزيادة قدرها %64.6.
وأضافت »اوابك« ان صناعة التكرير العربية تواجه 
كغيرها في باقي مناطق العالم منذ التسعينيات من القرن 
املاضي وحتى اآلن ظروفا صعبة بسبب انخفاض الطلب 
على املشتقات النفطية في االسواق العاملية مما انعكس 

سلبا على معدل منو الطاقة التكريرية.
ولم تسجل ارتفاعات كبيرة في اجمالي طاقات التكرير 
بشكل مماثل للزيادات التي حدثت في العقود التي سبقتها، 
مبينة ان تلك الظروف قـــد تؤدي الى انخفاض هامش 
ربحية املصافي واغالق البعض منها في العديد من البلدان 

خصوصا في الواليات املتحدة وأوروبا.
وقالت ان هذه الفتـــرة متيزت بالتوجه نحو تعزيز 
درجة تعقيد املصافي وتطوير عمليات التحويل لتحسني 
األداء وتعظيم الربحية وتعديل هيكل انتاج املشـــتقات 
مبا يتوافق مع التغير في هيكل الطلب احمللي والعاملي 
واالستجابة ملتطلبات التشريعات البيئية التي تشترط 
خفض نسب الكبريت في املنتجات البترولية والتخلص 
نهائيـــا من الرصاص املضاف الى الغازولني لرفع الرقم 
االوكتاني ملا لهذه املواد مـــن اخطار ضارة على البيئة 

والصحة العامة. 
وأشـــارت الى انه خالل العقدين األخيرين طرأ تغير 
في هيكل الطلب على املشـــتقات النفطية في االســـواق 
العربية لعوامل عدة منها التوجه الى احلد من استخدام 
الوقود الثقيل احملتوي على نســـبة عالية من الكبريت 
بهدف حماية البيئة، اضافـــة الى توافر الغاز الطبيعي 
لدى العديد من البلدان العربية وتطبيق نظم ترشـــيد 
استهالك الطاقة وحتسني كفاءة استخدامها في املنشات 

الصناعية.
وأوضحت انه نتيجة لذلك بادرت العديد من املصافي 
الى اإلعالن عن مشاريع لتعديل هيكل انتاجها من املشتقات 
حتى يتوافق مع التغير في هيكل الطلب وذلك من خالل 
إنشـــاء وحدات جديدة متكن من حتويـــل زيت الوقود 
واملنتجات الثقيلة الى مشـــتقات خفيفة وإنشاء معامل 

تكرير جديدة وذات تقنية عالية.
وقالت ان األمانة العامة ملنظمة اوابك تتابع التطورات 
التي تشـــهدها صناعة التكرير العربية وتشيد بجهود 
القائمني عليها من شركات وطنية وكوادر عربية وتدعو 
الى تعزيز التعاون بني شـــركات تكرير النفط ومعاهد 
االبحاث العلمية العربية والدولية لتطوير تقنيات عمليات 
التكرير وخصوصا العمليات التحويلية وعمليات املعاجلة 
الهيدروجينيـــة مبا ميكن املصافـــي العربية من انتاج 
مشـــتقات نفطية متوافقة مـــع املعايير البيئية احمللية 

والدولية.
وأعربت عن املها في استمرار تنفيذ مشاريع تطوير 
املصافي احلالية بغية رفع نسبة العمليات التحويلية 
وعمليات املعاجلة الهيدروجينية للمشـــتقات النفطية 
وعمليات تهذيب النافثا وايصالها الى املستويات العاملية 
وهو ما يســـاعد على حتســـني ربحية هـــذه الصناعة 

احليوية.
وأملت ان تســـتمر وتيرة التوسع في إنشاء شبكات 
خطوط انابيب نقل املشـــتقات إلتاحة الفرصة لتبادل 
املشتقات بني البلدان العربية وتطوير موانئ التصدير 
وإنشاء محطات حتميل وتفريغ املشتقات لتصدير الفائض 

منها الى األسواق اخلارجية.

إندونيسيا األكثر فسادًا في آسيا والمحيط الهادي

»فيتش« قلقة بشأن أميركا

»دايملر« تبيع حصتها في شركة »تاتا« الهندية

أظهر استطالع للرأي أمس حول الفساد في آسيا 
واحمليط الهادي شــــمل رجال أعمال ان اندونيســــيا 
احتفظت بصدارة الدول األكثر فسادا في جنوب شرق 
آسيا، مبينا ان أعمال الكسب غير املشروع فيها مازالت 

مستمرة في النمو.

يذكر ان مؤسسة استشارات املخاطر السياسية 
واالقتصادية »بيرك« قد قامت بعملية الرصد وذلك 

خمن خالل تسجيل النقاط على سلم من عشر.
وجاءت سنغافورة كأقل الدول فسادا تلتها استراليا 

ثم هونغ كونغ فالواليات املتحدة واليابان.

لندنـ  رويترز: قالت مؤسسة 
»فيتش« للتصنيف االئتماني 
أمس إن الواليات املتحدة معرضة 
الفائدة  لهزات بسبب أســـعار 
وأضافت أنها قلقة بشأن ضيق 

قاعدة إيراداتها.
وقال بريـــان كولتون مدير 
التصنيفات السيادية ألوروبا 
والشرق األوسط وافريقيا في 
فيتش »لدينـــا بعض املخاوف 

املتعلقة بضيق قاعدة اإليرادات 
في الواليات املتحدة«.

وأضـــاف في ندوة بشـــأن 
التصنيفات »هناك مشكلة مالية 
حتتاج لعالج«. وقالت فيتش 
في الندوة نفســـها إن االئتمان 
الســـيادي في بريطانيا تراجع 
لكن البالد مازالت عند تصنيف 

.»AAA«
وقـــال كولتون إن بريطانيا 

حتتاج لتعديالت مالية كبيرة 
وأضاف ان فيتش »ال تشـــعر 
بارتياح إزاء مســـار التعديالت 
املالية الذي حددته الســـلطات 

البريطانية«.
ومن بني الدول التي حتظى 
بنفـــس التصنيـــف، حتتـــاج 
بريطانيا واســـبانيا وفرنســـا 
إلى تعديالت مالية بشكل أكثر 

إحلاحا من غيرها.

برلني ـ كونا: كشفت مجموعة »داميلر« األملانية 
للتقنيات والســــيارات عن انهــــا قامت امس، ببيع 
حصتها في شــــركة »تاتا للمحركات الهندية« التي 
تبلغ نسبتها 5.34%. وقال املتحدث باسم مجموعة 
»داميلر« ومقرها مدينة »شــــتوتغارت« اجلنوبية 
فلوريان مارتينز في بيان لــــه، ان »داميلر« باعت 

حصتها املذكورة لعدة مجموعات استثمارية.
وأشار الى ان اسهم »تاتا« شهدت خالل العام املاضي 

رواجا ملحوظا مما ادى الى رفع قيمة أسهمها مبينا 
ان »داميلر« ستحصل عبر بيع حصتها واألرباح التي 
جنتهــــا عن العام املاضي على ما قيمته 300 مليون 
يورو. وأوضح ان العائد الصافي من االرباح وثمن 
بيع احلصة في »تاتا« يبلغ 256 مليون يورو مضيفا 
ان هذا املبلغ ستتسلمه املجموعة التي متتلك فيها 
الكويت حصة موثرة تقدر بـ 7% خالل الربع االول 

من العام احلالي.

أعلنــــت »ســــتاروود العاملية 
للفنادق واملنتجعات« عن خططها 
الفتتاح 50 فندقا جديدا تابعة لقسم 
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
باملجموعــــة، وذلــــك بحلول عام 
2012 وذلك خالل أنشطة »املؤمتر 
الدولي لالســــتثمار الفندقي« في 
برلني، ومع افتتاح فندق »شيراتون 
براتيسالفا«، إضافة إلى 13 فندقا 
جديدا من املقــــرر افتتاحها خالل 
العام احلالي، فإن القســــم مؤهل 

لتحقيق هذا الهدف بنجاح.
وفي هذا الســــياق قال، رئيس 
التنميــــة والتطويــــر العاملي في 
»ســــتاروود العامليــــة للفنــــادق 
واملنتجعات« ساميون تيرنر »لدينا 
اليوم أكثر من 240 فندقا في 55 دولة 
في مناطق أوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط، ونتمتع في املرحلة الراهنة 
بحضور راسخ يتيح لنا االستفادة 
من مكانتنا الرائدة كواحد من أبرز 
مشغلي الفنادق في نخبة من أهم 
األسواق في العالم. هذا ويقع فندق 
»شيراتون براتسالفيا« اجلديد في 
حي يوروفيا الشهير على ضفاف 
نهر الدانــــوب، ويضم 209 غرف 
فاخرة من بينها 23 جناحا. وتتجلى 
في الفندق اجلديد أهمية الدور الذي 
تلعبه العالمة التجارية »شيراتون« 
في تعزيز منو أعمال »ستاروود« 
في أوروبــــا وأفريقيا والشــــرق 
األوسط، الســــيما مع االستعداد 

الفتتاح فنادق جديدة في جورجيا 
)شيراتون باتومي، ربيع 2010(، 
واليونان )شيراتون رودس، ربيع 
2010(، وإيطاليا )شيراتون ميالن 

مالبينسا، صيف 2010(.
من جانبه قال، رئيس »ستاروود 
العاملية للفنادق واملنتجعات« في 
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
روالنـــد فوس »نحـــن فخورون 
بإجنازاتنا في إطالق فنادق جديدة 
لـ »شيراتون«، التي تعتبر أكبر 
العالمات التجارية ضمن املجموعة 
وأكثرها شهرة، في أسواق تشهد 
منوا متســـارعا مثل اجلمهورية 
السلوڤاكية. ومنتلك اليوم جميع 
املقومات التي تؤهلنا لتعزيز منو 
أعمالنا خالل عام 2010 واألعوام 
املقبلة. ومـــن خالل التعاون مع 
شركاء التطوير إلطالق مشاريع 
رائدة في أسواق جديدة، فسنكون 
قادرين على االستفادة من الطفرة 
التي تشهدها أسواق العالم حاليا«. 
ويعود حضور »شيراتون« في 
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
إلى ستينيات القرن املاضي، عندما 
جنحت في احتـــالل مكانة رائدة 
بوصفها العالمة التجارية املفضلة 
للعمالء من السياح ورجال األعمال 
على حد سواء. وبهدف احملافظة 
على هذا املوقع املتميز، جتري في 
املرحلـــة الراهنة عمليات جتديد 
في العديد من فنادق »شيراتون« 

بهدف تطوير مرافقها وحتســـني 
خدماتها مبا ينســـجم مع الهوية 
املتجددة للعالمة التجارية. وفي 
هذا اإلطار، تستثمر الشركة 275 
مليـــون دوالر لتجديـــد فنادق 
»شيراتون« املوجودة في املنطقة 
خالل الســـنوات الثالث املقبلة، 
مبا في ذلك استثمار بقيمة عدة 
ماليني مـــن الـــدوالرات لتجديد 
فندق شـــيراتون عمان )ســـتتم 
إعادة افتتاحه في خريف 2010(، 
في خطوة تتكامل مع استثمارات 
تصل قيمتها اإلجمالية إلى مليار 
دوالر الفتتاح فنادق جديدة لعالمة 
»شيراتون« التجارية في أوروبا 

وأفريقيا والشرق األوسط.
ومــــن بني اخلدمــــات اجلديدة 
التي توفرهــــا العالمة التجارية، 
Link@ أطلقت »شيراتون« برنامج
SheratonSM بالتعاون مع شركة 
الــــذي يتيح  »مايكروســــوفت«، 
للضيوف إمكانية تصفح اإلنترنت 
والتحقق من بريدهم اإللكتروني 
والتواصل مع العائالت واألصدقاء 
أثناء إقامتهم في الفندق. وتتوافر 
هذه اخلدمة فــــي 95% من فنادق 
»شيراتون« حول العالم، ويستفيد 
منهــــا أكثر من 50% مــــن النزالء، 
ميثلون عــــددا أكبر من الضيوف 
الفطور  الذين يتناولــــون وجبة 
أو يدخلون نادي اللياقة البدنية 

ضمن الفندق.

»ستاروود« تخطط الفتتاح 50 فندقًا
في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط

ستراوس كان: ارتفاع ادخار األميركيين 
تحّول كبير في االقتصاد العالمي

جوهانســـبرغ ـ رويترز: قال املدير العـــام لصندوق النقد 
الدولي دومينيك ستراوس كان امس، إن اليوان الصيني مازال 
مقوما بأقل من قيمته بكثير لكنه أضاف أن التركيز على النمو 

احمللي قد يغير من ذلك »خالل األشهر املقبلة«.
وأضاف ستراوس كان خالل محاضرة في مدينة جوهانسبرغ 
بجنوب أفريقيا »أدت األزمة إلى توجه االقتصاد الصيني نحو 
منوذج تقليدي من النمو إلى حد كبير«، وما يتماشى مع مثل 
هذه السياسة هو رفع قيمة العملة الصينية، رمبا نشهد تغييرات 

خالل األشهر املقبلة«.
ولم يتغير ســـعر صــــرف اليوان أمـــام الدوالر على مدى 
عامــــــني تقريبا حيث أعـــادت بكني فعليا ربط ســـعر صرف 
عملتها حلماية االقتـــصاد الصيني من تداعيـــات األزمة املاليـــة 

العاملية.
ووصف ستراوس كان ارتفاع معدالت ادخار األسر األميركية 
منذ األزمة املالية بأنه »حتول كبير في االقتصاد العاملي«، من 
شأنه أن يبدأ في معاجلة اخللل في التوازنات الهيكلية بني آسيا 
والواليات املتحدة، لكنه قال إن املستهلكني في الصني واألسواق 
الصاعدة األخرى مازالوا بعيدين عن أن يصبحوا القوة احملركة 

للنمو العاملي بدال من املستهلكني األميركيني.
وقال »لن يحل املستهلك اآلسيوي محل املستهلك األميركي 
في غضون أسابيع قليلة، ال ميكن تغيير مسار سفينة كبيرة 
مثل هذه بني عشـــية وضحاها«. وأضاف أن االقتصاد العاملي 

مساره مجهول اآلن نتيجة لذلك.

»أوابك«: عراقيل أمام بناء مصاٍف جديدة بالبلدان العربية
صناعة التكرير العربية تواجه ظروفا صعبة بسبب انخفاض الطلب على المشتقات النفطية في االسواق العالمية

تباينت اغالقات األسواق اخلليجية، أمس، بني 
اللونني األخضر واألحمر حيث سيطر اللون األخضر 
على أربعة أسواق فيما تراجعت 3 منها على اللون 
األحمر. وقاد ســـوق دبي املالي مكاسب األسواق 
بنســـبة 0.84% بالغا 1663.02 نقاط، تاله السوق 
الكويتي بارتفاع نسبته 0.75% مستقرا عند 7440.7 
نقطة، فيما حل سوق أبوظبي لألوراق املالية في 
املرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 0.74% مستقرا عند 
2795.03 نقطة وجاء الســـوق القطري في املرتبة 
الرابعة واألخيرة من مكاسب األسواق مستقرا عند 
6854.96 نقطة. وقادت سوق مسقط لألوراق املالية 
التراجعات بنســـبة 0.53% بالغة 6637.56 نقطة، 
فيما حل السوق السعودي في املرتبة الثانية من 
حيث التراجعات وبنســـبة 0.36% مســـتقرا عند 

6530.1 نقطة.

4 أسواق باللون األخضر 
ودبي والكويت يقودان االرتفاع

إيران تعتزم إصدار أول سندات دولية باليورو اليوم
ـ رويترز: قال مسؤول  طهران 
مصرفـــي إيراني امـــس، إن بالده 
ستصدر الشريحة األولى من سندات 
دولية قيمتهـــا مليار يورو اليوم 
للمساعدة على متويل تطوير حقل 

بارس اجلنوبي للغاز.
ونقل موقع وزارة البترول على 
إدارة  اإلنترنت »شـــانا«عن مدير 
الشؤون الدولية ببنك ميالت سعيد 
جعفري قوله إن الســـندات سيتم 
إصدارها في أربع شرائح على مدى 

120 يوما.
وقال »سيتم توزيع هذه السندات 
في بنـــوك إيرانية في اخلارج في 
أربع شـــرائح تبلغ قيمة كل منها 
250 مليون يورو«. وقال »شانا« 
األحد املاضي إن إيران ستبدأ طرح 
السندات في التاسع من دون إبداء 

تفاصيل حول الشرائح األربع.
وسيمثل هذا اإلصدار محاولة 
نـــادرة مـــن جانـــب اجلمهورية 
اإلسالمية التي ترزح حتت وطأة 

عقوبات من األمم املتحدة والواليات 
املتحدة بشـــأن برنامجها النووي 
املثيـــر للجدل جلمـــع أموال بهذه 

الطريقة.
ويقول محللون إن إيران حتتاج 
ألموال لتحديث وتوســـيع قطاع 
النفط والغاز لكن الشركات الغربية 
على وجه اخلصوص التزال حذرة 
جتاه االســـتثمار في إيران بسبب 

اخلالف حول برنامجها النووي.
وقال »شانا« إن السندات تستحق 
بعد ثالث سنوات بفائدة تبلغ %8 
وتهدف للمساهمة في متويل تطوير 
املراحل من 15-18 في حقل بارس 
اجلنوبي للغاز الطبيعي في إيران، 
ويضم احلقل نحو نصف احتياطي 
إيران من الغاز الذي يقدر بنحو 28 

تريليون متر مكعب.
ومتلك إيران ثاني أكبر احتياطي 
في العالم من الغاز الطبيعي بعد 
روسيا لكن العقوبات وعوامل أخرى 

أبطأت قدراتها كمصدر.

»دار األركان« تنجح في سداد صكوك
 بقيمة 600 مليون دوالر

أعلنت شركة دار األركان للتطوير العقاري 
إحدى الشركات املتخصصة في قطاع اإلسكان 
والعقارات باململكة العربية السعودية جناحها 
في سداد الصكوك التي أصدرتها في مارس 
2007، وقد مت ســــداد الصكوك في موعدها 

احملدد مسبقا.
وكانت شركة دار للصكوك العاملية قد 
أصدرت هذه الصكوك كأول صكوك تصدرها 
شركة سعودية في أسواق رأس املال العاملية 
والتي بلغت قيمتها 600 مليون دوالر ملدة 
3 سنوات، على الرغم من أن إصدارها كان 
يستهدف مبلغ 425 مليون دوالر إال أنه حظي 
بإقبال غير مسبوق من قبل املستثمرين عبر 
أوروبا وجنوب شــــرق آسيا ودول مجلس 

التعاون اخلليجي. وفي تعليقه على سداد 
الصكوك قال رئيس مجلس إدارة دار األركان 
يوسف الشالش« إننا سعداء بقدرتنا على 
الوفاء بالتزاماتنا وســــداد الصكوك كاملة 
ألصحابها، كما يســــعدنا أن نشــــكر حملة 

الصكوك لثقتهم في شركة دار األركان.
إن اإلقبال الكبير الذي حتقق على هذه 
الصكوك من املجتمع املالي الدولي ال يعكس 
الثقة في قدرة دار األركان فقط بل في قوة 
ومتانــــة االقتصاد الســــعودي ككل، ولهذا 
تعتزم الشــــركة احلفاظ على دورها الرائد 
في توفير حلول إسكانية وفقا للمقاييس 
العاملية للعائالت ذات الدخل املتوسط في 

السعودية«.

83 مليون دوالر أرباح صافية حققها
البنك الكويتي ـ التركي لعام 2009

أنقرة ـ كونا: حقق البنك الكويتي 
ـ التركي أرباحا صافية بنســـبة %22 
العام املاضي ومنوا في االصول املالية 
القطاع  انكمـــاش  بنســـبة 18% رغم 
املصرفي التركي متأثرا بتداعيات األزمة 

االقتصادية العاملية.
وقـــال البنـــك في بيـــان صحافي 
مبناسبة مرور 20 عاما على إنشائه، 
انه حقق أرباحا صافية في عام 2009 
بلغت حوالي 83 مليون دوالر وبنسبة 
زادت على 22% في حني ارتفعت قيمة 
أصوله املالية الى أكثر من 527 مليون 

دوالر وبنسبة فاقت %18.
وأضاف البنك وهو اكبر املصارف 
اإلسالمية في تركيا من حيث األصول 
انه رغم وقع األزمة االقتصادية العاملية 
على القطـــاع املصرفي التركي متكن 
البنك من احملافظـــة على زخم أدائه 
التشغيلي وحقق أرباحا تتناسب مع 

حجم املعروض في السوق التركية.
وأوضح البيان ان البنك وسع نطاق 
عمله داخل تركيا بافتتاح 17 فرعا جديدا 
ما يرفع عدد الفروع في انحاء البالد الى 
130 فرعا مع خطط لزيادة هذا العدد الى 

140 فرعا مع نهاية العام احلالي.

ويعد البنك الكويتي ـ التركي من 
اقـــدم املصارف التركيـــة التي تتقيد 
بالشريعة اإلســـالمية في تعامالتها 
املصرفية، كما يتصدر قائمة املصارف 
اخلاصة اإلسالمية في تركيا من حيث 

األصول وقيمة الودائع واالنتشار.
وسبق لهذا البنك الذي يحوز اجلانب 
الكويتي حصة األسد فيه ان حصل على 
رخصة مزاولة العمل املصرفي اإلسالمي 
في أملانيا وإمارة دبي ومن املتوقع ان 
يبدأ أنشـــطته في هذين البلدين في 
األشهر القليلة املقبلة الى جانب فرعه 

العامل في البحرين.
ويخطط لتحويل مركزه التجاري 
في كازاخستان الى فرع ميارس األعمال 
املصرفيـــة املتوافقـــة مع الشـــريعة 
اإلســـالمية نظرا ملا ســـماه جاذبية 
اخلدمات املصرفية اإلســـالمية لدى 

اجلمهور الكازاخستاني.
 وميتلك بيت التمويل الكويتي اكبر 
املصارف اإلسالمية في العالم نسبة %62 
من حصص البنك، في حني متتلك مؤسسة 
التأمينات االجتماعية 9%، كما ميتلك البنك 
اإلسالمي للتنمية نسبة مماثلة وباقي 

احلصة تعود ملستثمرين أتراك.

»بيتك« يمتلك 62% من حصص البنك و9% تمتلكها »التأمينات االجتماعية«


