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»الخليج« يجري سحب الدانة

ربع السنوي 30 يونيو

افتتاح »بوتري بارن« لبيع األثاث 
المنزلي في األڤنيوز 16 الجاري

حث بنك اخلليج اجلميع على 
فتح حساب الدانة أو إيداع املزيد 
في احلساب ملضاعفة فرص الفوز 
في السحب التالي على جائزة 500 
ألف دينار ومع النجاح الذي شهده 
س����حب الدانة واإلقبال املتزايد، 
أصبحت عملية فتح احلساب اكثر 

سهولة من ذي قبل.
حيث يستطيع أي فرد أن يفتح 
حساب الدانة خالل دقائق معدودة، 
دون ش����رط حتويل الراتب. هذا 
وبإمكان القصر أيضا فتح حساب 
الدانة بواسطة أولياء أمورهم أو 

الوصي القانوني عليهم.
وللدخول في س����حب الدانة، 
ينبغي على العمالء احملافظة على 
احلد األدنى للرصيد في احلساب 
وهو مبلغ 200 دينار، كما يستطيع 
عمالء بنك اخلليج فتح حساب 
الدانة عن طريق اخلدمة املصرفية 
عبر اإلنترنت، وتزداد فرص الفوز 
كلما زاد املبلغ املودع في احلساب 

وطالت مدة بقائه أيضا.
 اجلدي����ر بالذكر أن حس����اب 
الدانة هو احلساب الوحيد الذي 

مينح فرص فوز يومية للعمالء، 
لذا ينص����ح بنك اخلليج العمالء 
باالستفادة من هذه امليزة الفريدة 
ومضاعفة فرص فوزهم، حيث 
ان آخر موعد لفتح حساب الدانة 
أو اإليداع في احلس����اب لضمان 
الربع  الس����حب  التأهل ودخول 
سنوي الثالث حلس����اب الدانة، 

هو 30 يونيو اجلاري.
الى  النقود  وميكن حتوي����ل 
حساب الدانة بإصدار أمر حتويل 
مجاني وبش����كل دوري اذا رغب 
العمي����ل، كذلك ميكن اإليداع عن 
طريق أجهزة الصراف اآللي، أو 
عن طريق اخلدمة املصرفية عبر 
إلى اخلدمة  اإلنترنت، باإلضافة 
الهاتفي����ة املصرفي����ة على رقم 
1805805 أو بزيارة فروع البنك.
أكبر  الدانة،  ومينح س����حب 
جائزة سحب في الشرق األوسط 
وإحدى أكبر اجلوائز على مستوى 
العالم، وتتزايد االثارة مع اقتراب 
موعد السحب القادم حيث يحصل 
الفائز على املبلغ في ثاني يوم عمل 

يتبع لإلعالن عن اجلائزة.

أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن عزمها افتتاح محل بوتري بارن 
لألثاث املنزلي ألول مرة في الكويت، وهو احد الفروع التابعة لشركة 
وليامز سونوما، في مجمع األڤنيوز 16 اجلاري، في السادسة والربع 
مساء، حيث يشغل احملل مساحة 1600 متر مربع وقد صمم من دورين.  
ويعد »بوتري بارن« من أوائل محالت بيع األثاث املنزلي في الواليات 
املتحدة األميركية والتي تعتمد أس����لوب الراحة، واجلودة، واألناقة 
والقيمة املضافة في آن واحد، ويعكس محل بوتري بارن اجلديد في 
الكويت السمات عينها بحيث يتبع في تنظيمه ما يتناسب مع أسلوب 
احلياة العصرية من أجل توفير جتربة تسوق سهلة، ومرنة، ومريحة، 
وممتعة بنفس الوقت، كما متتاز طريقة عرض األثاث بالتخصص إذ 
هناك أماكن خاصة بأثاث غرف املعيشة، والطعام، والنوم، واحلمامات 
ومستلزماتها واكسسوارات مميزة، وأيضا املساحات اخلارجية، وجدران 
العرض املميزة لإلضاءة والس����جاد، م����ع التركيز على أواني املائدة، 

وإطارات الصور، والشموع املتوافرة في جميع أرجاء احملل.
ويتواجد في كل طابق من احملل استديو خاص للتصاميم والديكور 
الداخلي وهو مقصد للزبائن من أجل احلصول على االستشارات املقدمة 
من خالل موظفينا املتخصصني مع إمكانية احلصول على البطاقات 
التي تش����مل عينات من األقمشة، واخلش����ب، واجللود، والقياسات 
واأللوان املتوافرة واللمس����ات النهائية التي حتم����ل جميعها عالمة 

»بوتري بارن« املميزة.

أفضل بنك في الخليج والكويت وأفضل خدمات عقارية

»بيتك« يفوز بثالث جوائز من »جلوبل فايننس«
ولفت إلى أن »بيتك« س���اهم خالل السنوات 
املاضية في متويل عدد من املشروعات الكبرى 
في دول مجلس التعاون وأبدى اهتماما باملجاالت 
احليوية مثل مشاريع الطاقة واالتصاالت والبنى 
التحتية وغيرها، فشارك في متويل أربع محطات 
كب���رى إلنتاج الطاقة في اخلليج ثالث منها في 
اإلمارات )الشويحات والطويلة وأم النار( والرابعة 
في البحرين )احلد(، ومبالغها اإلجمالية نحو 9 
مليارات دوالر، وفي مجال االتصاالت قام بدور 
املنظم الرئيسي واملستش���ار الشرعي لتمويل 
الرخصة الثانية للنقال في الس���عودية بحصة 
بلغت 200 مليون دوالر ويبلغ اجمالي الصفقة 
2.35 مليار دوالر، كما ينفذ بيتك البحرين اكبر 
مش���روعني للتطوير العقاري في املنطقة وهما 

»درة البحرين« و»ديار احملرق«.
وفيما يتعلق بجائ���زة أفضل مقدم خدمات 
عقارية، قال الصبيح إن »بيتك« ساهم في توفير 
املسكن املالئم لنحو 30 ألف أسرة كويتية بحجم 
متويالت بلغت نحو مليار دينار على مدى 33 
عاما، في اجناز كبير ساهم من خالله بدور مهم 

في جهود حل األزمة اإلسكانية بالكويت.

بنك اسالمي في اخلليج »جاء 
بع���د متابعة املجلة للخطوات 
والسياس���ات املتوالية لبيتك 
على الصعي���د اخلليجي، وقد 
أكدت مدى االهتمام بهذا السوق 
ورؤية بيتك التي تعتبر دول 
مجلس التعاون اخلليجي عمقا 
استراتيجيا للكويت في مختلف 
املج���االت، وهكذا يعتبر بيتك 
التقدم والنمو الذي يحققه على 
الساحة اخلليجية امتدادا وتأكيدا 
لنجاحه محليا«، مشيرا الى أن 
»بيتك« كمستثمر استراتيجي 
»يساهم في مش���اريع كبرى 
ويس���تهدف تنمية قدرات االسواق التي يعمل 
فيها، وقد كان إنش���اء بيتك � البحرين خطوة 
مهمة لترس���يخ وجود بيتك اخلليجي، كما أن 
إنشاء بيت التمويل السعودي � الكويتي يعتبر 
مرحلة متقدمة تعمق هذا التوجه بالنظر حلجم 
السوق السعودي وتنوع إمكانياته والسياسات 

االقتصادية املشجعة التي تتبناها اململكة«.

في التوسع الدولي نحو أسواق 
عاملية متثل مرتكزات للتوسع 
في مناطقها احمليطة مثل تركيا 
وماليزيا، كما أن إنشاء بنك في 
البحرين وآخر في السعودية 
يؤكد االهتمام بالسوق اخلليجي 

بشكل مؤسسي.
وفي تعليق على اجلوائز، 
ق���ال مس���اعد املدي���ر الع���ام 
لقطاع االس���تثمار في »بيتك« 
عبدالناصر الصبيح »إنها شهادة 
ايجابية تضاف إلى مجموعة من 
اإلشادات والشهادات واجلوائز 
التي متن���ح لبيتك من جهات 

عديدة تتابع باهتم���ام اخلطوات التي يتخذها 
واالجنازات التي يحققه���ا واالهم من ذلك أنها 
تبدي التقدير ملنهجية العمل ومواءمة السياسات 
مع الواقع الفعلي والنظرة املستقبلية التي تأخذ 
بعني االعتبار مجمل التطورات والتغيرات في 

األسواق عند اتخاذ القرار«.
وأضاف ان حصول »بيتك« على جائزة أفضل 

منحت مجلة »جلوبل فايننس« العاملية، بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( ثالث جوائز، هي: أفضل 
بنك مقدم خدمات عقارية وأفضل بنك اسالمي 
ف���ي اخلليج وفي الكويت، في تأكيد جديد على 
ريادة »بيتك« ومتيز أدائه وقدرته على تعزيز 
حصته السوقية محليا وإقليميا واالرتكاز على 
قاع���دة قوية من النجاح في توجهه لألس���واق 
العاملية والعمل في دول مختلفة من العالم تتمتع 

باقتصاديات كبيرة ومتنوعة.
وقالت املجلة في املقدمة للجوائز: »إن بيتك 
الذي يعد من اكبر البنوك اإلسالمية في العالم 
وبدأ العمل قبل 33 عاما يحقق اآلن اكبر التجارب 
الناجحة في صناعة الصيرفة اإلسالمية، حيث 
قدم العديد من املنتجات واخلدمات املبتكرة التي 
رس���خت وجود الصناعة وأهلتها للعمل على 
جميع املستويات ومكنتها من استقطاب شرائح 
متعددة، مشيرة الى أن »بيتك« واصل جناحاته 
على الساحة اخلليجية بعد أن حقق مكانة متميزة 
محليا مما يؤكد أن سياسة التوسع والنمو تسير 
بخطى مدروسة وفي إطار حلقات متتالية يكمل 
بعضها البعض، خاصة عقب التوجه الذي اعتمده 

عبدالناصر الصبيح

الياقوت:اإلجارة تساهم في تحقيق مقاصد الشريعة في إعمار األرض
قال مدير اإلدارة القانونية في 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
املستش����ار حام����د الياقوت إن 
اإلج����ارة لها ممي����زات ومنافع 
اقتصادية كاالستفادة من األصول 
النشاط دون  الرأس����مالية في 
احلاجة إلى تخصيص جزء من 
امليزانية لشراء األصول دفعة 
واحدة مما تتيح للمستثمر فرصة 
أوسع في توظيف األموال، إضافة 
إلى حماية املس����تأجر من آثار 
التضخم ويتضح ذلك في طول 
مدة اإلجارة، كما يتيح له أيضا 
احلصول على التمويل بأكبر قدر 
ممكن، ويهيئ له فرصة جيدة 
لبرمجة نفقاته املستقبلية، مما 
يكون له األثر املباشر في اعمار 
األرض وإيجاد فرص عمل جديدة 
البطالة بسبب  والتخفيف من 
املساهمة في اتساع االستثمارات 
وحتقيق العدال����ة في التعامل 

وذلك من خالل توزيع املخاطر 
بني األطراف وهو ما تصبو إليه 

الشريعة اإلسالمية. 
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها 
الياق����وت ممثال ع����ن »بيتك«، 
الشريك االس����تراتيجي ملؤمتر 
التحديات القانونية في الصناعة 
املالية اإلسالمية املقام في دبي، 
والذي نظمه املركز اإلس����المي 
الدولي للمصاحلة والتحكيم، 
وذلك في جلس����ة ش����ارك فيها 
البنك اإلس����المي  ممثلون عن 
للتنمي����ة ومص����رف أبوظبي 
اإلس����المي وعدد م����ن اخلبراء 

والقانونيني في املنطقة.
وتناول الياقوت خالل ورقة 
العمل حتديد مفه����وم اإليجار 
بصفة عامة من حيث خصائص 
عقد اإليجار وإبرامه، كونه عقد 
مسمى رضائي ملزم للجانبني 
ب� »املعاوضة«  وزمني ويتسم 

وهو من العق����ود الواردة على 
منفعة األشياء ويستخلص ذلك 
من املادة 561 من القانون املدني 
الكويتي وفيها عقد اإليجار هو 
عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن 
ميكن املس����تأجر من االنتفاع 

بش����يء معني ملدة محدودة في 
مقابل عوض مالي.

وأضاف بأن ماهية اإلجارة 
املنتهية بالتمل����ك تتحقق من 
نش����وء ما يع����رف باإليجارات 
املوصوف����ة أي اإلجارة العادية 

التي اقترنت بوصف معني ومنها 
اإلج����ارة املقترنة بوعد بالبيع 
أو ما يس����مى اإلجارة املنتهية 
بالتمل����ك، وذلك ف����ي أن يعقد 
العاقدان إيجارا حقيقيا ولكنهما 
ال يعقدانه باتا بل موصوفا أي 
مقرونا بش����رط أو معلقا على 

شرط أو مضافا إلى أجل.
ث����م تطرق إلى مش����روعية 
اإلجارة املنتهي����ة بالتملك وأن 
هناك إجماع����ا من الفقهاء على 
مشروعيتها كما أنها تتميز بأنها 
وسيلة للتيس����ير على الناس 
في احلصول على املنافع التي 
ال يق����درون على متلك أعيانها، 
كما أن عق����ود اإلجارة املنتهية 
بالتمليك لها طبيعة مركبة تتمثل 
في أمرين وهما ل����زوم قيامها 
أركان  وصحتها قانونا بتوافر 
عقد اإليجار وهي الرضا واحملل 
والسبب وتوافر األهلية تبعا أنها 

إجارة ابتداء، كما يلزم أن تتوافر 
فيها أيضا الشروط املقررة للوعد 
بالبيع ألنه����ا تتضمن ذلك في 
أو  نهاية مدة اإلجارة األصلية 

املجددة.
واس����تعرض الياقوت عددا 
من اإلشكاالت القانونية لعقود 
اإلجارة املنتهية بالتملك من خالل 
التطبيق العملي لها حيث ظهرت 
بعض صور اإلشكاالت القانونية 
والتي مرجعها اخللط بني اإليجار 
املنتهي بالتملك واإليجار الساتر 
للبيع، وتقاعس املستأجر عن 
تنفيذ وعده بشراء العقار املؤجر 
القيمة  وامتناع����ه عن س����داد 
االيجاري����ة املؤجلة، وظهور ما 
يعوق قيام املؤجر بتنفيذ التزامه 
بنقل امللكية للمستأجر املوعود 
له بالبيع، وكذلك انتفاء صفة 
املالك عن املؤجر بعد إبرام عقد 

اإليجار.

درع تكرميية الى حامد الياقوت في املؤمتر


