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محمد الجراح: »الكويت الدولي« يدخل عامه الرابع 
كبنك إسالمي بمركز مالي ُمعزز وأداء مصرفي متميز

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الدولي الشيخ محمد اجلراح الصباح ان 
البنك دخل في األول من يوليو اجلاري 
عامه الرابع كبنك إسالمي شامل، حيث 
يعد البنك األسبق داخل الكويت من حيث 
تنفيذ عملية التحول من بنك تقليدي إلى 
بنك إسالمي، كما يعتبر النموذج األول 
على مستوى منطقة اخلليج من حيث 
خطوة التحول من بنك متخصص إلى 
بنك شامل يعمل وفق مبادئ الشريعة 

اإلسالمية الغراء. 
وأض���اف في بي���ان صحافي بهذه 
املناس���بة، ان البنك قام في األول من 
يولي���و من ع���ام 2007 بتنفيذ عملية 
التحول معتمدا في ذلك على سلسلة من 
املرتكزات املدروسة بدءا مبنهج التحول 
الذي بني على أسلوب التدرج وترتيب 
األوليات واالس���تفادة قدر اإلمكان من 
الكفاءات البشرية املوجودة وتدريبها 
وتطوير قدراتها ألجل استيعاب العمل 
اجلديد مع حتديد املنتجات املصرفية 
اإلسالمية اجلديدة إلى جانب تكييف 
معامالت عمالء البنك مع الواقع اجلديد، 
مشيرا الى ان ذلك جرى في إطار مراحل 
متعددة اتسمت بتفاصيل فنية دقيقة 
وسلسلة من احملاور واملتطلبات واملهام 
والضواب���ط التش���ريعية واملصرفية 

واملالية والتنظيمية. 
وأوضح أنه من خالل االحتكام إلى 
استراتيجية متكاملة اتسمت باملرونة 
البنك  التطور، استطاع  والقدرة على 
الثالثة املاضية حتقيق  خالل األعوام 
العدي���د من األه���داف أهمه���ا: تقوية 
املركز املالي للبنك حيث كسر إجمالي 
املوجودات حاجز املليار دينار، وصيانة 
حقوق املساهمني، وزيادة ودائع العمالء 
واملؤسسات املالية حيث أصبحت مرة 
ونصف املرة عما كانت عليه قبل فترة 
التحول، باالضاف���ة الى إدارة محفظة 
التمويل � التي ارتفعت مبا يقارب %60 � 
بقدر عال من اإلدارة الراشدة القائمة على 
معايير ائتمانية تركز على االستثمارات 
السائلة واملدرة للدخل، وطرح العديد من 
املنتجات االستثمارية املتنوعة وتقدمي 
حزمة من اخلدمات املصرفية املتطورة 

وبكل العمالت الرئيسية وبحد أدنى ال 
يقل عن خمسة آالف دينار كويتي أو ما 

يعادلها من العمالت األخرى.
واشار الى انه في إطار استراتيجيته 
التسويقية، فقد حرص البنك على طرح 
منتجات مصرفية جديدة وبشكل مستمر 
وذلك استجابة لطموحات عمالئه وتعزيز 
حصته السوقية، وقد استهل البنك عام 
2010 بطرح عدد من املنتجات اجلديدة 
كحس���اب »رمياس« اخلاص بشريحة 

السيدات، وحساب النفيس. 
ويركز البنك حاليا على إجناح حملته 
التسويقية حتت مسمى »من التأسيس 
إلى التأثيث« والتي متنح فرصا متويلية 
متعددة لألفراد تصل إلى 70 ألف دينار 
بتسهيالت متميزة قائمة على صيغة 

املرابحات.
وأكد حرص بن���ك الكويت الدولي 
على أهمي���ة ال���دور االجتماعي الذي 
يقوم به من خالل األنشطة االجتماعية 
التي يرعاها ويقيمها البنك بالتعاون 
مع اجله���ات احلكومية ومؤسس���ات 

اعتمادا على أحدث مستجدات تكنولوجيا 
املصارف وتطبيقاتها. 

كما مت توسيع شبكة الفروع ليرتفع 
العدد الكلي من أربعة إلى ثالثة عشر 
فرعا، وبناء قدرات املوظفني في إطار 

هيكلة متطورة. 
ولفت الشيخ محمد اجلراح الى انه 
وفقا ألدائه املصرفي املتميز، حصل البنك 
من وكالة فيت���ش العاملية للتصنيف 
االئتماني على معدل )A-( مع تصنيف 
مبستوى مستقر على املدى الطويل مما 
يعكس جناح إجراءات واستراتيجيات 
التحول التي اتبعتها اإلدارة في عملية 
التحول من بنك تقليدي يرتكز نشاطه 
على متوي���ل العق���ارات إلى مصرف 

إسالمي.
كما ن���ال البنك جائزة أفضل منتج 
مصرفي عن ع���ام 2009 املمنوحة من 
مجلة بانكر املصرفية عن منتج وديعة 
اجل���ود املثمرة الت���ي تتميز باملرونة 
الكبيرة على صعي���د الفترة الزمنية 
لها، والتي تتراوح من شهر حتى عام، 

الدولة اخليرية، موضحا املس���ؤولية 
االجتماعية التي تقع على عاتق القطاع 
اخلاص للتعاون مع القطاع العام وذلك 
لدفع س���ير عجلة التقدم االقتصادي 
التبرعات  واالجتماعي حتى أصبحت 
واألنشطة االجتماعية جزءا ال يتجزأ 

من استراتيجية البنك.
وش���دد على ان البنك سيستمر في 
ترقية أدائه وتنمية أنشطته املصرفية 
الكلية وزيادة عدد فروعه إلى 19 فرعا 
بنهاية الع���ام احلالي 2010، فضال عن 
حتس���ني اخلدمات املصرفية وتطوير 
املنتجات املصرفي���ة وزيادة الربحية 
واملزيد م���ن تقوية مركزه املالي، وفي 
أعقاب تعزيز مالءته املالية واالرتقاء 
بحصته بالسوق املصرفية احمللية من 
خالل تقدمي أفض���ل اخلدمات لقاعدة 
عمالئه املتسعة سوف ينتقل البنك إلى 
مرحلة الحقة تهتم بالتوسع اخلارجي 

بعون اهلل. 
واكد: »نحن في بنك الكويت الدولي، 
إذ نتطلع إلى بلوغ مستويات من األداء 
األكثر متيزا في السنوات املقبلة، فإنه 
ال يسعنا إال أن نزجي الشكر اجلزيل 
لكل من ساند البنك خالل األعوام الثالثة 
املاضي���ة وعلى رأس���هم بنك الكويت 
املركزي لدعمه ومساندته الدائمة مثمنني 
له دوره الرقابي واإلشرافي املميز، كما 
نتقدم كذلك بخالص الشكر والتقدير 
إلى جميع مساهمينا وعمالئنا الكرام 
الذين أس���هموا بقدر وافر في حتسني 

املركز املالي للبنك. 
والش���كر موصول ألعضاء مجلس 
اإلدارة وأص��ح���اب الفضي��لة أعضاء 
الهيئة االستش��ارية الشرعي��ة للبنك 
والقي���ادة التنفيذي���ة للبنك وجميع 

املوظفني«.
ومتمني���ا لبن���ك الكوي���ت الدولي 
»املزيد من االزده���ار والنجاح ملا فيه 
خير ومنفعة عمالئنا ومصلحة وطننا 
الكويت حتت رعاية صاحب  احلبيب 
السمو االمير األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
الوزراء  األحمد وسمو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد«.

الشيخ محمد اجلراح الصباح 

»بي.پي« تفاتح صناديق 
سيادية بشأن شراء حصة

� رويت���رز: قال مصدر  دبي 
إماراتي رفيع املستوى أمس إن 
ش���ركة النفط البريطانية )بي.
پي( فاحت���ت صنادي���ق ثروة 
سيادية بشأن الدخول كمستثمر 
ل���درء محاوالت  اس���تراتيجي 
استحواذ محتملة بينما تعالج 
أزمة التس���رب النفطي الضخم 

في الواليات املتحدة.
وأبلغ املصدر مشترطا عدم 
نشر اسمه أن مسؤولني تنفيذيني 
في )بي.پي( أجروا محادثات مع 
عدد من صناديق الثروة السيادية 
مبا في ذل���ك صناديق أبوظبي 

والكويت وقطر وسنغافورة.
وقال املصدر »بي.پي تبحث 
عن شريك اس���تراتيجي بحيث 
ال تستحوذ عليها شركات نفط 
رئيسية أخرى مثل اكسون موبيل 

وتوتال«.
وأضاف »بي.پي هي التي تفاحت 
صناديق الثروة السيادية وليس 
العكس. ه���م من يحتاجون إلى 

شريك«.

النفط الكويتي يتراجع
56 سنتًا ليستقر

عند 64.67 دوالرًا
قال���ت مؤسس���ة البت���رول 
الكويتية أمس ان س���عر برميل 
النفط الكويتي تراجع 56 سنتا 
في تعامالت أول من امس ليستقر 
عن���د مس���توى 64.67 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت يوم 
البالغ عندها  املاض���ي  اجلمعة 

68.20 دوالرا للبرميل.
ويعزى التراجع في االسعار 
خالل هذه الفترة الى أزمة الديون 
السيادية في اليونان واملخاوف 
من ع���دوى امتدادها لتصل الى 
اسبانيا وايطاليا وحالة التقشف 
التي تنتهجه���ا اململكة املتحدة 
ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية 
والتي من شأنها أن تهدد انتعاش 
االقتص���اد العاملي والطلب على 

النفط.
كما يعود تراجع االس���عار 
للمضاربات اليومية على النفط 
التي لها تأثير كبير تصل نسبته 
ل� 40% في تذبذب االس���عار في 
الس���وق النفط���ي اضاف���ة الى 
مجموع���ة من العوام���ل أهمها 
العوامل اجليوسياسية وارتفاع 
نسبة املخزون النفطي في الدول 

الغربية املستهلكة للنفط.

بالتعاون مع مجموعة نومورا اليابانية

بالتعاون مع »ڤيزا انترناشيونال«

»بيتك ـ ماليزيا« منظم رئيسي إلصدار
صكوك إجارة بـ 100 مليون دوالر

بطاقات »الوطني« االئتمانية تحقق أحالم عمالئها 
بحضور مباريات نهائي كأس العالم 2010

جميلة جمال الدين وممثل »نومورا« ويبدو عبدالناصر الصبيح خالل توقيع االتفاقية

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
املالي����زي »بيت����ك � ماليزيا« عن 
توقيعه أمس األول في العاصمة 
املاليزية كواالملبور اتفاقية يقوم 
مبوجبها بدور املنظم الرئيس����ي 
إلصدار صكوك إجارة بقيمة 100 
ملي����ون دوالر لصالح مجموعة 
نومورا � إحدى كبريات الشركات 
الصناعية في اليابان � وذلك ملدة 
عامني، وذل����ك بحضور الرئيس 
التنفيذي ل� »بيتك � ماليزيا« جميلة 
جمال الدين ونائب الرئيس ومدير 
العمليات في شركة نامورا القابضة 
تاكومي شيباتا. وأوضحت جميلة 
جمال الدين في تصريح صحافي 
عق����ب حفل التوقي����ع أن »بيتك 
� ماليزيا« يؤك����د من خالل هذه 
االتفاقية عمق الشراكة التي يبنيها 
مع كبريات املؤسسات والقطاعات 
االقتصادية في منطقة شرق آسيا، 
حيث اس����تطاع في وقت قصير 
جدا أن يؤس����س عالقات متينة 
مع العديد من الشركات القيادية 
في أسواق املنطقة باإلضافة إلى 
احلكومة املاليزية وحكومات الدول 
املجاورة. وأضاف����ت: إن تعاون 
»بيتك � ماليزيا« مع أكبر شركة 
صناعية ومتويلي����ة في اليابان 
يؤكد الثقة املتبادلة مع »نومورا«، 
كما يؤك����د أيضا جودة املنتجات 
التمويلي����ة اإلس����المية واإلقبال 
املتزايد عليها في منطقة ش����رق 
آس����يا ملا لها من مميزات تضمن 
جلميع األطراف حقوقهم وهو ما 
جعل ماليزيا املركز العاملي األول 
في إصدار الصكوك، حيث أطلقت 
أول صكوك س����يادية بقيمة 600 
مليون دوالر في عام 2002 وملدة 
5 سنوات ومنها كانت االنطالقة. 
وذكرت جمال الدين ان مجموعة 

حقق بن����ك الكويت الوطني حلم عمر يوس����ف 
العدساني بعد استخدامه لبطاقته االئتمانية بحضور 
مباري����ات كأس العالم فيفا 2010 في جنوب افريقيا 
وذلك وبالتعاون مع »ڤيزا انترناش����يونال« مقدما 
له رحلة لشخصني حلضور مباراة النهائي لبطولة 
كأس العال����م لكرة القدم فيفا 2010 والتي س����تقام 
في كيب تاون. وتش����مل اجلائزة رحلة لشخصني 
مدفوع����ة بالكامل مبا في ذلك تذاكر الس����فر ذهابا 
وإياب����ا وإقامة كاملة بفندق 5 جنوم ملدة ثالث ليال 
وتذاكر حلضور املباراة واملواصالت من وإلى موقع 
املباراة والكثير من اجلوائز.  وقال عمر العدساني 
الذي قرر أن يذهب بصحبة أخيه انه يشعر بحماس 
وس����عادة بالغني حلضور املباراة النهائية خاصة 

انه من عشاق رياضة كرة القدم »انه فعال من أروع 
العروض التي قدمها البنك« وذكر انها املرة األولى 
التي يربح هذا الن����وع من اجلوائز.  واضاف: »أنه 
ليس من الغريب على بنك الكويت الوطني أن يهتم 
في اجلانب الرياضي مثل ما اهتم بعديد من اجلوانب 
في املجتمع كاجلوانب اإلنسانية والصحية وغيرها 
فهو البن����ك الفريد من نوعه حيث انه عنصر فعال 
ف����ي املجتمع لتواصله االجتماع����ي، فهو ال يقتصر 
فقط على وظائف����ه املصرفية بل أصبح يفوق ذلك 
وانه ليس مجرد بنك بل مؤسسة اجتماعية ضخمة 
فريدة مبا تقدمه من خدمات وعروض«، واختتمت 
حديثه: »أنا فعال احد من احملظوظني حلصولي على 

هذه اجلائزة«.

»بيتك« تعمل ف����ي مجال إصدار 
الصك����وك مبختلف أنحاء العالم 
وهو الدور الذي تقوم به الشركات 
التابع����ة له أيض����ا حيث منحت 
العديد من اجله����ات االقتصادية 
املرموقة في العالم ش����ركة بيت 
إدارة السيولة التابعة ل� »بيتك« 
جوائز ع����دة في مجال الصكوك، 
وذلك لتميزه في االبتكار املستمر 
والتطوير الدائم لهذا املنتج والذي 
يالقي إقباال متزايدا لدى الكثير من 
املستثمرين في منطقة شرق آسيا 
ودول العال����م األخرى. وتابعت: 
إن »بيتك � ماليزيا« يتطلع خالل 
الفترة املقبلة إلى تكوين عالقات 
وشراكات مع املستثمرين في شرق 
آسيا والش����رق األوسط ولندن، 
باإلضافة إلى بناء عالقات جيدة 
مع احلكومات وباألخص احلكومة 
املاليزية وذلك باملساهمة احلقيقية 
في منو االقتصاد املاليزي وحتسني 
ظروف املعيشة على املدى البعيد، 
وهو ما يجسد الوظيفة األساسية 
للمؤسس����ات املالية اإلس����المية 

إعم����ار األرض. من  ودورها في 
جهته أوضح نائب الرئيس ومدير 
العمليات في »نومورا« تاكومي 
شيباتا أن املجموعة تعمل في أكثر 
من 30 دولة حول العالم وتسعى 
للوصول إلى قاعدة العمالء عبر 
املشاريع التي تطرحها، كما أن هذه 
الصكوك هي أول خطوة للشركة 
املالية  ف����ي تضمينها للحل����ول 
اإلسالمية كتنويع ملصادر التمويل، 
مش����يرا إلى أن الصفقة تتضمن 
متويل ش����راء طائرتني. يذكر أن 
»بيتك � ماليزي����ا« والذي مضى 
على تأسيسه 6 أعوام يعد الذراع 
االستثمارية ملجموعة »بيتك« في 
منطقة شرق آسيا حيث استطاع 
تطبيق التجربة الرائدة ل� »بيتك« 
محليا خالل 30 عاما، كما يسعى 
في املس����تقبل إلى أن يكون أحد 
رواد االقتصاد املاليزي، وذلك مع 
انتعاش األسواق في منطقة شرق 
آسيا والباسيفيك والتي تعد أحد 
أهم مراكز الصناعة والتجارة في 

العالم.


