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»بيتك ـ ماليزيا« يحصل على تصنيف +AA  من »مارك« للتقييم االئتماني
منحت مؤسسة »مارك« املاليزية للتصنيف 
االئتمان����ي التي تعد احدى اكبر ثالث وكاالت 
تصنيف مباليزيا بي����ت التمويل الكويتي - 
املاليزي »بيتك-ماليزيا« تقييم+AA/مارك-1 
على تصنيفه املالي على املدى الطويل والقصير 
األجل، تأكيدا على متانة وضعه املالي وسالمة 
أعماله وأنشطته وقدرته الكبيرة على النمو 
والتوس����ع وحتقيق مزيد من النجاحات في 
ماليزيا واألسواق احمليطة في ظل إستراتيجية 
واعدة ينفذها تقوم على تعزيز املكانة في السوق 
املاليزي وبناء شراكات مهمة ومراكز في الدول 
املج����اورة خاصة ان معظمها ذات اقتصاديات 
قوية مثل الصني واليابان ودول جنوب شرق 

آسيا وشبه القارة الهندية.
وفي هذا اخلص����وص، قال رئيس مجلس 

إدارة »بيتك- ماليزيا« ش����اهني حمد الغامن: 
»حافظ البنك باستمرار على هيكلية مالية تتميز 
بالقوة من حيث رأس املال ونسبة كفاية رأس 
املال التي بلغت في مجملها حوالي 22% كما في 
نهاية مارس 2010، وهي نسبة أعلى بكثير من 
باقي البنوك اإلسالمية املاليزية، ولدينا وفرة 
في رأس املال نتيج����ة الثقة في األداء احلالي 
واملستقبلي إذ وصل رأس املال بنهاية مارس 

املاضي نحو 2.5 مليار رينجت ماليزي«.
وشدد على أن »بيتك- ماليزيا« وانطالقا 
من موقعه كمؤسسة مالية رائدة بني املصارف 
اإلسالمية األجنبية في ماليزيا، يسعى لالستفادة 
من كل قوى الدفع هذه وبناء س����معة جتارية 
ناجحة وكيان مؤسس����ي ق����وي يحوز قبول 
العمالء واملتعاملني معه، وقد قطعنا ش����وطا 

مهما في جهود تنويع قاعدة العمالء وبالتالي 
تنويع مصادر الدخل من خالل السعي إلى النمو 
واالنتشار في قطاع أعمال التجزئة، مما استتبع 
زيادة عدد الفروع إلى 7 حاليا، باإلضافة إلى 
التوجه إل����ى األفراد وبناء مراكز تعامالت في 
املناطق النوعية مباليزيا مثل املراكز التجارية 

املهمة واملدن الصناعية الكبرى«.
وأش����ار إلى أن هذا التقييم املتميز في ظل 
الظروف التي تس����ود األس����واق العاملية يعد 
دليل جناح وسالمة أداء، كما انه يأتي و»بيتك 
� ماليزيا« يحتفل مبرور5 سنوات على بداية 
عمله حيث باش����ر البنك تقدمي خدماته في 8 
أغسطس 2005، وهى فترة تعتبر قصيرة في 
عمر البنوك إال انه خاللها مت حتقيق جناحات 
نوعية كبيرة مثل افتتاح مكاتب في أس����واق 

مهمة مثل استراليا وغيرها، والدخول إلى سوق 
الصني من خالل عدة صفقات مهمة باإلضافة 
إلى االجناز الكبير الذي حتقق بترتيب صفقة 
صكوك إلحدى الشركات اليابانية الكبرى، وهى 
األولى من نوعها في السوق الياباني، كما أن 
البنك يشارك في العديد من مشاريع التطوير 
العقاري الكبرى مثل مش����روع تطوير مدينة 

اسكندر التاريخية وغيره. 
وأضاف: »نركز حاليا على العناصر الرئيسية 
املتعلقة باملخاطر التشغيلية وهناك مجاالت 
رئيس����ية للنهوض مبستوى اخلدمات املالية 
واألعم����ال التجارية، مثل سياس����ة االئتمان 
وحجم األصول وتعزيز مس����تويات اجلودة 
وحتسني معدالت التكلفة، مع األخذ في االعتبار 
االلتزام الصارم بالضوابط واملعايير واألداء 

املهني وجميعها أس����س صحيحة تتوافق مع 
توجهات بيتك- ماليزيا في الس����وقني احمللي 

والعاملي«. 
م����ن جانبها، قالت الرئيس����ة التنفيذية ل� 
»بيتك- ماليزيا« جميلة جمال الدين: »ننظر 
إلى ماليزيا باعتبارها قاعدة هامة للتوس����ع 
على املدى الطويل في منطقة آس����يا واحمليط 
الهادئ، كما أن ارتفاع مس����توى السيولة قد 
مكن البنك من توفير االحتياجات التمويلية 
لألفراد واملؤسسات وزيادة حصته السوقية 
خاصة في سوق التجزئة، وسوف نستمر في 
طرح حلول ومنتجات مالية مبتكرة تتوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة ونتوقع 
حتقيق منو يتماشى مع أهدافنا وفق خططنا 

املوضوعة«.

أشادت بمتانة مركزه المالي ونموه المتوازن

شاهني الغامن 

»الكويت الدولي« يبدأ برنامج 
التدريب الميداني الصيفي للطالب 

بالتدرج م���ن املراحل األولى 
للعم���ل املصرفي وصوال إلى 
مراكز مرموق���ة فيه، مطالبة 
التفاني في  الطالب بضرورة 
العمل وب���ذل اجلهد والعطاء 
طوال الوقت من أجل الوصول 

إلى األهداف املرجوة.
وأش���ارت الدوس���ري إلى 
أنه ينبغي على الش���باب أن 
يضعوا نصب أعينهم مناذج 
عليا يحت���ذون بها ويبذلون 
اجلهد حملاكاتها والوصل إلى 
مراتب مماثلة ملا حققته، مشددة 
على اهتمام بنك الكويت الدولي 
بالشباب وحرصه على توفير 
مثل هذه الفرص لهم من خالل 
برنامج »الدول���ي« للتدريب 

امليداني.

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
استضافته 17 طالبا من طالب 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
التطبيقي وبرنامج  للتعليم 
إعادة هيكل���ة القوى العاملة 
ومعهد سيمنز، ضمن برنامجه 
امليداني،  للتدريب الصيف���ي 
حيث يس���تمر التدريب حتى 

نهاية أغسطس احلالي.
وفي ه���ذا الص���دد، قالت 
مديرة قسم التدريب في البنك 
لطيفة الدوسري في تصريح 
صحافي ان التدريب امليداني 
للطالب من ش���أنه أن يساهم 
في مساعدتهم على استكمال 
التخرج، باإلضافة  متطلبات 
العمل  إلى تعريفهم بطبيعة 
املصرفي اإلس���المي، وتنمية 
ق���درات الطلب���ة بالتدري���ب 
امليداني في ف���روع وإدارات 

البنك املختلفة.
ان���ه مت تقدمي  وأضاف���ت 
شرح واف للطالب خالل أول 
لقاء معهم عن أهمية التعليم 
أبرز  والتدريب والذي يشكل 
الش���باب في  أمام  التحديات 
املج���ال العملي، وكيف ميكن 
خلق كوادر بشرية تستطيع 
أن تخدم بالدنا في املستقبل، 
وخلق شباب لديهم القدرة على 
اإلبداع والتفكير والتميز، كما 
مت ش���رح بعض األمثلة لهم، 
وكي���ف بدأ العم���ل في البنك 

لطيفة الدوسري

»الخليج« يعلن عن ساعات العمل 
خالل شهر رمضان 

أعلن بنك اخلليج عن س���اعات العمل لفروعه خالل ش���هر 
رمضان، والتي مت حتديدها متاش���يا م���ع قرار احتاد مصارف 
الكويت بتوحيد ساعات العمل في البنوك احمللية، حيث ستفتح 
فروع بنك اخلليج أبوابها للعمالء من الساعة العاشرة صباحا 
إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وسيتم تطبيق ساعات العمل 
هذه ابتداء من أول يوم عمل في ش���هر رمضان وحتى نهايته، 
على أن يعاود البنك تطبيق أوقات العمل املعتادة في أول يوم 

عمل بعد عطلة عيد الفطر.
واوضح البنك في بيان صحافي انه سيواصل توفير خدماته 
للعمالء على مدار الساعة خالل شهر رمضان عن طريق اخلدمة 
املصرفية الهاتفية، حيث يتواجد موظفو بنك اخلليج على مدار 
24 ساعة يوميا ملس���اعدة العمالء مباشرة، كما ميكن للعمالء 
أيضا اس���تخدام املوقع اإللكتروني ثنائي اللغة لبنك اخلليج 
للحصول على املزيد من املعلومات حول أحدث منتجات وخدمات 

البنك.


