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العبدالعزيز: غسيل األموال يحظى بأهمية خاصة لدى سلطات النقد الخليجية
جودة المحفظة االئتمانية لدى البنوك الكويتية ستحدد االستمرار في المخصصات

فواز كرامي
أكد محافظ بنك الكويت املركزي 
ان  العبدالعزيز  الش����يخ س����الم 
موضوع غس����يل االموال يحظى 
بأهمية خاصة من قبل السلطات 
النقدية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وان هناك تنسيقا على 
اعلي املستويات بني الدول اخلليجية 

في هذا املضمار.
وأضاف العبدالعزيز في مؤمتر 
صحاف����ي على هام����ش االجتماع 
اخلمسني للجنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
أمس، أن موضوع غسيل األموال 
تصدر الساحة املالية واالقتصادية 
اخلليجية على مر الس����نوات ال� 
10 املاضية واخ����ذ الوقت الكثير 
من عمل اجلهات املعنية املختلفة 
واملتخصصة من حي����ث متابعة 
عمليات غسيل األموال فالكويت 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
تعط����ي املوضوع جانب����ا كبيرا 
من العناي����ة واالهتمام واملتابعة 
بشكل مس����تمر كما أن اجتماعات 
محافظي مجلس التعاون اخلليجي 
تناقشه كبند دائم على جدول إعمال 
اجتماعات احملافظ����ني على مدى 

السنوات ال� 7 املاضية.
وأضاف العبدالعزيز ان الدول 
ال� 4 التي صادق����ت على اتفاقية 
النقدي ستعقد االجتماع  االحتاد 
االول ملجلس ادارة املجلس النقدي 
اخلليجي في نهاية الشهر اجلاري 
حي����ث س����يتم وض����ع البرنامج 

فيما يبلغ احلد األدنى من متطلبات 
)بازل 2( 8% فق����ط وذلك بفضل 
حتييد مخصصات عامة إضافية 
حتوطية وفي فترة قصيرة نسبيا. 
مش����يرا الى أن هذا التحوط يأتي 
في إطار التخوف من أي مفاجآت 

في املستقبل.
وتاب����ع العبدالعزيز أن نتائج 
اختبار الضغط اخلاص بالبنوك 
الكويتي����ة كانت ممت����ازة كما أن 
املخصص����ات العام����ة س����تعود 
باحملصل����ة كارب����اح للبنوك في 
املس����تقبل وأخذت فقط حتس����با 

ألي طارئ.
وعن دور »املركزي« في مواجهة 
تداعيات األزمة املالية العاملية قال 
العبدالعزيز ان البنك املركزي نبه 
الى االزمة املالية العاملية في بدايات 
عام 2008 وق����ام بتغيير معايير 
الرسملة املالية كما وضع متطلبات 
للديون املوجهة للقطاع العقاري، 
مشيرا الى انه لوال هذه اإلجراءات 
لكانت حجم تداعيات األزمة املالية 
اكبر ب����� 7 ملي����ارات دوالر على 

االقتصاد الكويتي.
وع����ن رفض البن����ك املركزي 
الش����ركات  العديد من  لطلب����ات 
الكويتية ف����ي الدخول في قانون 
تعزي����ز االس����تقرار املال����ي قال 
العبدالعزيز ان القانون واضح ال 
ميكن ضمان أي قروض لشركات 
حتت مظلة القان����ون اذا لم تقدم 
ضمانات مناسبة وكافية مؤكدا على 
التزام املركزي بتعليمات الواردة 

في القانون.

واخلطط الالزمة ليحقق املجلس 
املهام املنوطة به في أس����رع وقت 
ممكن، مش����يرا الى وجود بعض 
اإلجراءات في البنى التحتية املالية 
واالقتصادية والتشريعية التي لم 
تستكمل الفتا الى وجود تطورات 

ملموسة الستكمالها.
اما فيما يخ����ص انضواء دار 
االس����تثمار حتت مظل����ة قانون 
االستقرار املالي فقال الشيخ سالم 
العبدالعزيز ان قانون االستقرار 
ينص على إبداء املركزي لرأيه بعد 
تسلمه احلكم والتقرير عن وضع 
الشركة من احملكمة وحتى اآلن لم 

اجتماعات احملافظني.
العبدالعزيز ان يصل  وتوقع 
النمو في إجمال����ي الناجت احمللي 
في الكويت الى 4 � 5% خالل العام 
التوقعات  أن  الى  احلالي، مشيرا 
حول االنكماش في العام املاضي 

بحدود 1.5 – %2.
وقال محاف����ظ البنك املركزي 
ان مملكة البحري����ن قدمت خطة 
بتطوير الوضع االقتصادي واملالي 
في دول اخلليج مت اس����تعراضها 
خ����الل االجتماع، مش����يرا الى ان 
الورق����ة ورغم أهميته����ا ونبلها 
ليس����ت من اختص����اص البنوك 

النمو في الفترة 2005 � 2007 كانت 
كبيرة جدا وغير طبيعية متوقعا 
ملعدل النمو في االئتمان أن يواصل 
ارتفاعه خالل العام احلالي مع تزايد 
النش����اط االقتصادي املتوقع في 

الكويت خالل الفترة املقبلة.
ولفت العبدالعزيز إلى أن األزمة 
املالية العاملية لم تؤثر إطالقا على 
حتقيق االحتاد النقدي اخلليجي، 
مشيرا الى االجتماع األول ملجلس 

ادارة املجلس النقدي اخلليجي.
وعن حتييد البنوك الكويتية 
ملزيد م����ن املخصصات في الفترة 
املقبلة ق����ال العبدالعزيز ان قرار 

يتسلم املركزي تقرير احلكم، مشيرا 
الى أن انضواء الشركات الكويتية 
حتت قانون االستقرار املالي يعود 
بالدرجة االولى الى الشركة نفسها 
فلها احل����ق في أن تنضوي حتت 

مظلة القانون او ال.
وفيما أعرب ع����ن أمله في أن 
تعط����ي دولة االم����ارات العربية 
املتحدة وس����لطنة عمان قرارهما 
في االنضم����ام العملة اخلليجية 
املوح����دة فرصة أخرى نفى علمه 
بأي مبادرة حلسم موضوع موقع 
البنك املركزي اخلليجي، مش����يرا 
الى عدم مناقشة هذه املسألة خالل 

الى  املركزية اخلليجية بل تعود 
وزراء املالية.

العبدالعزيز ان معدالت  وبني 
النمو االئتماني في الكويت وصلت 
الى 6% في 2009 كما أن معدالت منو 
االئتمان استمرت خالل الشهرين 
األولني من العام احلالي، الفتا الى 
أن القلق الرئيس����ي الذي اكتنف 
البنك املركزي الكويتي في بدايات 
عام 2008 كان تخوفه من انكماش 

ائتماني في عام 2009.
وذكر ان معدالت النمو االئتمانية 
احلالية بدأت باالقتراب من املعدالت 
الطبيعية مشيرا الى أن معدالت هذا 

حتييد مخصص����ات يعتمد على 
جودة احملفظ����ة االئتمانية لدى 
البنوك وفيما اذا كان هناك مزيد 
من التعثر في املستقبل معتبرا أن 

األسوأ من األزمة قد مر.
البنوك  وأض����اف ان وض����ع 
الكويتي����ة رائع وأن انعكاس����ات 
املالية كانت واضحة على  األزمة 
الش����ركات املالية وليس البنوك، 
الفت����ا الى أن معي����ار حتديد قوة 
أي بنك بحس����ب معيار )بازل 2( 
يعتمد على معدل كفاية رأس املال 
حيث بلغ املعدل الوسطي لكفاية 
رأس املال في البنوك الكويتية %16 

االجراءات اإلحترازية لـ »المركزي« في 2008 منعت زيادة تداعيات األزمة بـ 7 مليارات دوالر على االقتصاد الكويتي

أكد خالل مؤتمر صحافي عقد عقب انتهاء اجتماع اللجنة الـ 50 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية أن »المركزي« لم يتسلم تقرير المحكمة الخاص بـ »دار االستثمار«

)فريال حماد(محافظ البنك املركزي متوسطا محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية

جانب من اجتماع اللجنة الـ 50 حملافظي مؤسسات النقد والبنوك اخلليجية

الشيخ سالم العبدالعزيز مستعرضا األوضاع احمللية

محمد العمر 

المزروعي: يجب اإلسراع في إقامة المجلس النقدي وفقًا لالتفاقية

البنوك املركزية على انتهاج سياسات احترازية 
حتى قبل ظهور األزم����ة املالية، األمر الذي 
أتاح الفرصة أمام السلطات املالية والنقدية 
للتدخل وتوفير الدعم الالزم ملساندة العديد 
من القطاع����ات االقتصادية ضمن إطار عام 
من النظم والتدابير الرقابية واإلش����رافية، 
مضيفا أنه في هذا الس����ياق أسهمت األزمة 
املالية واالقتصادية وتبعتها في إعادة النظر 
إلى الكثير من األولويات واألطراف املشكلة 
للمعادالت احلاكمة لعمل األس����واق وقطاع 

الشركات في دول املجلس.

توثيق أواصر التعاون

وأشاد احملافظ بالنتائج والقرارات التي 
متخض����ت عنها ال����دورة الثالثني للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
واملنعق����دة بالكويت والتي جاءت في جانب 
مهم منها تتويج����ا جلهود اللجنة في مجال 
اإلع����داد إلقامة املجلس النقدي ومتكينه من 
القي����ام مبهام����ه، مؤكدا أن ق����رارات الدورة 

الثالثني للمجلس األعلى متثل عالمة بارزة 
في مسيرة العمل االقتصادي املشترك لدول 
املجلس، حيث عكست الرؤية الثاقبة لقادة 
دول املجل����س وحرصهم على دفع مس����يرة 
التحقيق األهداف والطموحات املرجوة، السيما 
اعتماد املجلس األعلى التفاقية االحتاد النقدي 
والنظام األساسي للمجلس النقدي وذلك في 

شهر ديسمبر 2008 في سلطنة عمان.
وشدد على ضرورة االستمرار في توثيق 
أواصر التعاون ومواصلة اجلهود لتعزيز متانة 
األساسيات االقتصادية لدول املجلس والعمل 
على إرساء دعائم االستقرار النقدي واملالي 
مرتكزين في ذلك على قطاع مصرفي يتمتع 
بس����المة أوضاعه املالية وحصافة سياسته 
النابعة من قوة أجهزته الفنية واإلدارية، وهو 
األمر الذي يعنى في حقيقته تزايد أهمية الدور 
احملوري الذي تضطلع به اجلهات الرقابية 
واإلش����رافية على األجهزة املصرفية بدول 
املجلس وهو ما ميثل حجر الزاوية للحفاظ 

على االستقرار املالي.

قال محافظ البنك املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز ان الواقع االقتصادي الراهن لدول 
مجلس التعاون اخلليجي وآفاقه املستقبلية 
يختل����ف بدرجة هامة ع����ن معطيات البيئة 
االقتصادية التي كانت سائدة خالل السنوات 
املاضية، مش����يرا الى ان انحسار الضغوط 
التضخمية في دول املجلس بشكل ملحوظ، 
إال ان ذلك ال يعني مطلقا تالشي تلك الضغوط 

بصورة كلية.
واوضح الشيخ سالم في كلمة افتتح بها 
اعمال االجتماع اخلمس����ني للجنة محافظي 
مؤسس����ات النقد والبن����وك املركزية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي التي اس����ضافتها 
الكويت امس، ان ذلك االنحسار في الضغوط 
التضخمية اتاح امكانية ان تتجه مؤسسات 
النق����د والبنوك املركزية لدول املجلس نحو 
تبني العديد من االجراءات الرامية ملواجهة 
تداعيات االزمة املالية واالقتصادية العاملية 

وتباطؤ معدالت النمو االقتصادي.
واضاف انه في هذا الس����ياق فإن فاعلية 
ال����دور الذي تلعبه السياس����ات النقدية في 
النمو االقتصادي وتكريس  تعزيز دعامات 
اجوار االس����تقرار النقدي في دول املجلس 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات االقتصادية 
االخرى السيما املالية وذلك من منطلق الدور 
احملوري الذي تلعبه السياس����ة املالية في 
التأثير على تطورات االوضاع االقتصادية 

الكلية في دول املجلس.
ورأى الشيخ سالم انه وبناء على ذلك فإن 
هذه املرحلة مبعطياتها ومفرداتها امنا تتطلب 
بالضرورة ان ينصب جانب كبير من اهتمام 
جلن����ة احملافظني على املواضيع ذات الصلة 
باالس����تقرار املالي الذي بات محور اهتمام 
املجتمع الدولي والسلطات النقدية والرقابية 
في معظ����م دول العالم خصوصا في ظل ما 

طرحته العوملة من افرازات متثل جانبا منها 
في تزايد درجة تشابك وترابط عمل االسواق 
املالية العاملية وتطورها ضمن آليات جديدة 
نتجت في ظل ثورة االستقرار املالي والتأكد من 
سالمة اوضاع واداء القطاع املالي مع ارتفاع 
التكاليف التي تخلفها االزمات املالية وزيادة 
معدل تكرارها فضال عن النمو املتسارع في 
حجم املعامالت وتزايد درجة تعقيد االدوات 

واالبتكارات املالية املستحدثة.

استخالص الدروس والعبر 

واشار الى ان العديد من املؤسسات املالية 
الدولي����ة اجتهت الى اس����تخالص الدروس 
والعبر من االزمة املالية االقتصادية العاملية 
املعاصرة، حيث اشارت الى ضرورة تفاعل 
آليات االستقرار النقدي واملالي ضمن اطار 
عام محكم من السياسات االقتصادية الكلية 
التي تتس����م بالسالمة واحلصافة، ومن هذا 
املنطلق ميكن تكثيف اجلهود وتركيزها في 
ثالثة محاور رئيس����ية حيث ينصب احملور 
االول منها على ضمان س����المة السياس����ات 
االقتصادية الكلية املستندة الى قاعدة راسخة 
من املعلومات والبيانات التي تتسم بالشمولية 
واحلداثة، بينما يختص احملور الثاني بتعزيز 
املالءة املالية للوحدات واملؤسسات الفاعلة في 
النظام املالي، في حني يتجه احملور الثالث نحو 
استيعاب املبادئ واملعايير الدولية واالستفادة 
منها في وضع إطار تنظيمي متكامل النشطة 
كل األطراف املؤثرة ف����ي أداء النظام املالي، 
مشيرا إلى أن ذلك يتم حتت مظلة من القواعد 

والنظم الرقابية واإلشرافية احملكمة.
وأفاد احملافظ بان مؤسسات النقد والبنوك 
املركزية بدول مجلس التعاون أظهرت قدرتها 
في التخفيف م����ن تداعيات االزم����ة املالية 
والعاملية املعاصرة وذلك بحرصها من خالل 

وأثنى احملافظ على جهود اللجان الفنية 
واألمانة العام����ة وفرق العمل املنبثقة عنها 
في س����بيل دفع عجلة العمل املشترك سعيا 
لتحقيق التكام����ل االقتصادي لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.

التكامل االقتصادي

 م����ن جانبه قال األمني العام للش����ؤون 
االقتصادية باألمانة العامة مبجلس التعاون 
اخلليجي محمد بن العبيد املزروعي »لقد أولت 
الدورة الثالثني للمجلس األعلى والتي عقدت 
في الكويت ديسمبر املاضي اهتماما خاصا 
ملوضوع االحتاد النقدي والذي ساهمت فيه 
اللجنة احلالية مس����اهمة فعالة في اإلعداد 
لكافة مراحله، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا 
ملراحل التكامل االقتصادي التي سبق إقرارها 
من املجلس األعلى ومنها االحتاد اجلمركي 
والذي مت إطالقه في 2003، والسوق اخلليجية 
املش����تركة والتي بدأت عام 2008، والسيما 
التوقي����ع على اتفاقية االحت����اد النقدي في 

يونيو 2010.
وبني املزروعي أن املجلس األعلى خالل 
هذه الدورة قرر مصادقة الدول األعضاء على 
اتفاقية االحتاد النقدي، مطالبا بسرعة إقامة 
املجلس النقدي وفق لهذه االتفاقية، مشيرا 
إلى أنه حرصا من املجلس األعلى على تفعيل 
االتفاقية، قام بتكليف إدارة املجلس النقدي 
إلجناز املهام املوكلة إليه مبوجب االتفاقية 
الزمني للعملة  البرنام����ج  وخاصة حتديد 

املوحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.
وأع����رب عن أمله ف����ي ان يعقد املجلس 
النقدي اجتماعه األول خالل األسبوع املقبل 
إيذانا ببدء أعماله، وذكر أن املجلس النقدي 
الذي سيركز على مواضيع االحتاد النقدي، 
عليه أيضا مهام أخ����رى ال تقلل من أعماله 

ومنها بحث ما من ش����أنه حتقيق التنسيق 
الالزم بني دول املجلس في كافة السياسات 
النقدية والتشريعات املصرفية، فضال عن 
العمل على حتقيق املزيد من االستقرار املالي 

والنقدي في دول املجلس.
واش���ار الى أنه ال يدل عل���ى قدرة هذه 
املجلس إال تنوع املواضيع املعروضة على 
اللجنة في هذا االجتماع جلانب ما هو محال 
من املجل���س األعلى بجان���ب رؤية مملكة 
البحرين لتطوير الشأن االقتصادي اخلليجي، 
فضال عن مقترحات اللجنة االستش���ارية 
حول األزم���ة املالية العاملية وتأثيرها على 
اقتص���ادات دول املجلس، ومنها توصيات 
اللجان الفنية التابعة لهذه اللجنة خاصة 
في مجال اإلشراف والرقابة ونظم املدفوعات 
والتدريب املصرفي، وتوصيات اللجنة الفنية 

لالحتاد النقدي.
وذكر أن اللجنة س����وف تناقش في هذا 
االجتماع دراسة تنسيق اإلجراءات النقدية 
والقواع����د املفاهيم واألس����س اإلش����رافية 
والرقابية للمؤسسات املالية النقدية في دول 
املجلس إلى جانب تنسيق وتبادل املعلومات 
االئتمانية، فضال عن التشاور وتبادل الرأي 
حول التطورات النقدي����ة واملالية في دول 

املجلس.
وقال املزروعي انه في ضوء ما أجنزته 
جل����ان دول املجلس على صعيد الس����وق 
اخلليجية املشتركة وما اتخذته من خطوات 
جتاه االحتاد النقدي، فإن العمل معقود على 
اللجان املختصة وفي مقدمتها هذه اللجنة 
للعمل الدؤوب لتفعيل متطلبات الس����وق 
اخلليجية املشتركة، الس����يما فيما يتعلق 
باملس����اواة التامة بني مواطني دول املجلس 
الطبيعيني واالعتباريني في مختلف املعامالت 

املصرفية واملالية.

العمر: »بيتك ـ تركيا« حقق نموًا كبيرًا في زيادة األرباح واألصول
أكد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي »بيتك« ورئيس 
مجل���س إدارة »بيتك-تركي���ا« 
محم���د العمر أن جودة األصول 
التي يتمتع بها »بيتك-تركيا« 
وتركيزه عل���ى نوعية التمويل 
باإلضاف���ة إلى زيادة الضمانات 
ساهمت جميعها في قدرة البنك 
على مواجهة األزمة املالية ومتكينه 
من مواصلة أنشطته االستثمارية، 
مشيرا إلى أن »بيتك-تركيا« حقق 
من���وا كبيرا في زي���ادة األرباح 
واألصول منذ بدء تأثيرات األزمة 
في 2007 وحتى 2009 مما منحه 
تقييما متميزا من وكالة فيتش 

العاملية.
وفي مقابلة تلفزيونية خاصة 
على قناة سي ان بي سي عربية 
أوضح العمر أن اس���تراتيجية 
»بيتك« في التوسع العاملي حققت 

االنتش���ار من خالل 134 فرعا، 
باإلضافة إلى حصول البنك على 
رخصة للعمل في أملانيا مبدينة 
مانهامي لتقدمي خدمات مالية وفق 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقال العمر: إن تركيزنا منذ 

نتائج إيجابية بارزة حيث متثل 
عوائد استثماراته اخلارجية %43 
من إجمالي اإليرادات التي حققها 
البنك خالل العام األخير وهو ما 
يؤكد جن���اح هذه التجربة التي 
بدأها »بيت���ك« قبل 20 عاما في 
تركيا وأخيرا في اململكة العربية 
السعودية، حيث استطاع »بيتك« 
االنطالق من قاعدة قوية محلية 
وفق منهج مدروس ومخطط له 

بعناية إلى العاملية.

نجاح »بيتك ـ تركيا«

وأوضح العم���ر أن »بيتك-
تركيا« حق���ق بتوفيق من اهلل 
منذ 2007 وحت���ى اليوم زيادة 
في اإليرادات بنسبة 70% وزيادة 
بنسبة 100% من حيث األصول 
وكذلك نح���و 40% زي���ادة في 
الودائع، باإلضاف���ة إلى تعزيز 

البداية عل���ى معرفة احتياجات 
العمالء في تركيا مكننا من ابتكار 
املنتجات واخلدمات التي حتقق 
مطالبهم، كما أنه في الوقت نفسه 
هناك طلب كبير على املنتجات 
واخلدمات اإلسالمية من قبل عدد 
كبير من العمالء واملستثمرين في 
التركي، حيث كان عدد  السوق 
البن���وك العاملة في تركيا على 
رغم تناقصه من 88 بنكا في 2002 
إل���ى 55 بنكا اليوم إال أن حصة 
البنوك اإلسالمية ومعدل منوها 

ارتفعا إلى حد كبير.
وذكر أن »بيتك-تركيا« ركز 
في أنشطته على قطاعي التجزئة 
لألفراد وكذلك متويل الشركات 
في س���وق يبلغ حجم صادراته 
السنوية تريليون دوالر ولدينا 
قاعدة عمالء جي���دة، أن كما أن 
»بيتك-تركيا« كان ومازال في 

توسع مستمر حيث بدأ نشاطه 
في مملكة البحرين ومؤخرا في 

كازاخستان وقريبا في أملانيا. 

خطة التنمية

العم���ر باخلطوات  وأش���اد 
اإليجابية التي تبذلها احلكومة من 
خالل خطة التنمية وذلك بإطالق 
املشاريع احليوية التي سيكون 
للقطاع املصرفي دور فاعل فيها 
من خالل املساهمة في متويل تلك 
املش���روعات أو من خالل تبنيه 
تنفيذ بعض منها ويساهم »بيتك« 
حاليا عبر شركة االمناء العقارية 
التابعة له في بعض املشاريع التي 
مت بدء تنفيذها مؤخرا، مش���يرا 
إلى أن إجناز تلك املش���اريع في 
موعدها سيسهم في جناح توجه 
دولة الكويت لتكون مركزا ماليا 

وجتاريا.

عوائد استثمارات »بيتك« الخارجية تمثل 43% من إجمالي اإليرادات

المخيزيم: االقتصاديات الكبرى تقوم على المشاريع 
الصغيرة ويدعمها »بيتك« لتحقيق القيمة المضافة 

ش����دد مدير إدارة التس����ويق والعالقات 
العامة في بيت التموي����ل الكويتي )بيتك( 
م.فهد املخيزمي على األولوية التي يضعها 
»بيتك« لدعم املشاريع الكويتية الصغيرة 
التي يقوم على معظمها شباب، انطالقا من 
قناع����ة بأن االقتصاديات الكبرى في العالم 
تقوم على املشاريع الصغيرة وانها حتقق 
جملة من األهداف االيجابية في وقت واحد 
أبرزها حتقيق القيمة املضافة، مشيرا الى انه 
عالوة على توفير فرص العمل للعديد من 
الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب فإنها 
حت����ارب البطالة وحتد من العمالة الزائدة، 
وحتفز قوى املجتمع على التوجه نحو اإلنتاج 
الفعلي والنشاط العملي واالقتصاد احلقيقي 
وتنمية املهارات واكتساب اخلبرات في مجاالت 
متعددة، وهذا في حد ذاته يشكل إثراء لقدرات 
املجتمع وتطويرا إلمكانيات أبنائه، وتعزيزا 
لروح العمل اخلاص الذي يستطيع فيه الفرد 

إثبات ذاته وحتقيق طموحاته.

وأضاف املخيزمي في كلمته خالل افتتاح 
البرنام����ج التدريبي الذي نظم����ه »بيتك« 
ملجموعة من الش����باب أصحاب املشروعات 
الصغيرة، ان دعم الشباب وتنمية قدراتهم 
احد األهداف األساسية للدور االجتماعي الذي 
يقوم به بيتك مبس����ؤولية وأمانة جتسيدا 
ملنهج عمله الذي ي����رى للمال دورا ايجابيا 

في املجتمع.
وذكر أن »بيتك« يقدم أيضا مجموعة من 
اخلدمات واملنتجات التجارية واالستثمارية 
والتمويلية من شأنها خدمة الشباب من ذوى 
املشاريع اخلاصة الصغيرة واملتوسطة احلجم، 
وتتيح س����لة اخلدمات واملنتجات املصممة 
خصيصا لشريحة الشباب حصولهم على 
أفضل مستوى ممكن من األداء املهني الرفيع 
ملوظفي »بيتك« وفق احدث تطبيقات الصيرفة 
اإلس����المية ومبعايير عاملية جتعل مفهوم 
»العالم بيتك« حقيقة واقعة عمادها الشعار 

الدائم ل� »بيتك األمان واالطمئنان«. 


