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محافظ الفروانية يفتتح فرع البنك الجديد في منطقة الفردوس 

200 مليون دينار تمويل من »برقان« لمشاريع التنمية
»بيتك ـ ماليزيا« يوّقع اتفاقية

 مع »نسيم« في نشاط تمويل السيارات
ـ  أعلن بيت التمويل الكويتي 
ماليزيا )بيتكـ  ماليزيا( عن توقيع 
اتفاقية يقــــوم مبوجبها بتمويل 
العمالء القتناء سيارات »بيجو« عبر 
املوزع الرسمي لها في ماليزيا وهي 
مجموعة »نسيم« وذلك لتوسيع 
نطاق اخلدمــــات واملنتجات التي 
يقدمها وفق أحكام الشريعة، إلى 
جانب متكني العمالء من شراء ما 

يرغبون باقتنائه من املركبات.
 ووقع االتفاقية كل من الرئيس 
التنفيذي لـ »بيتكـ  ماليزيا« جميلة 
جمال الديــــن والرئيس التنفيذي 
ملجموعة »نســــيم« نصــــر الدين 

نسيم الدين.
وبهذه املناسبة، أوضح نسيم الدين في تصريح 
صحافي أن الشــــراكة مع »بيتك ـ ماليزيا« وهو أول 
البنوك اإلسالمية األجنبية في ماليزيا ستمكن »نسيم« 
من توســــيع نطاق خيارات التمويل املتاحة لعمالء 
»بيجو« وذلك بإتاحة املجــــال لهم باقتناء املركبات 
عبر أدوات التمويل اإلســــالمية التي تتسم مبميزات 
عديــــدة عن أدوات التمويل األخرى، وهو ما يجعلها 
األكثر جاذبية للعمالء، كما أن هناك زيادة في الطلب 
عليها.من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لـ »بيتك ـ 
ماليزيا« جميلة جمال الدين إن التعاون مع »نسيم« 
يؤكد ثقة الشركات الكبيرة في »بيتكـ  ماليزيا« على 
وجه اخلصوص، وقوة منتجات التمويل اإلســــالمي 
عموما، ونهدف من خالل اإلستراتيجية القادمة إلى 
توفير املنتجات األكثر جاذبية للمستهلك، من خالل 
القيمة املضافة في احلد من تكلفة امللكية عالوة على 
اجلمع بني أدوات التمويل اإلسالمي واخلدمات األخرى 

في إطار أحكام الشريعة.

وأوضحــــت أن »بيتكـ  ماليزيا« الذي مضى على 
تأسيسه خمسة أعوام اعتمد استراتيجية فتح املنافذ 
البيعية لطرح منتجاته في مراحل منتظمة بدءا من 
اخلدمات املصرفية للشركات ثم اخلدمات االستثمارية، 
وأخيرا جتارة التجزئة واخلدمات املصرفية لألفراد، 
مضيفة »وهو ما يجعلنا فــــي تقدم بخطوات ثابتة 
لألمام ولدينا خطة على املدى الطويل في زيادة منو 

أعمال البنك وخصوصا في جتارة التجزئة«.
وتنص االتفاقية على متكني »بيتك ـ ماليزيا« من 
التواجد في معارض »نسيم« مباليزيا لتقدمي خدمة 
متويل شراء ســــيارات »بيجو«، ويشترك الطرفان 
في تســــويق اخلدمات التمويليــــة للعمالء لتحقيق 
املصلحــــة املتبادلة ما بني املمــــول »بيتك ـ ماليزيا« 
واملوزع »نسيم« والعميل الذي يرغب باقتناء املركبة 
على أساس التمويل الذاتي، كما سيمكن الدور الذي 
يقوم به كل مــــن الطرفني نقل اخلبرة للطرف اآلخر 

في املجال الذي يختص به.

 أحمد يوسف
إدارة  قال رئيـــس مجلس 
بنك برقـــان ماجد العجيل ان 
البنك قد مول مشـــاريع خطة 
التنمية حتى اآلن بقيمة 200 

مليون دينار.
جاء ذلك عقب افتتاح محافظ 
الفريق عبداحلميد  الفروانية 
احلجي مركز اخلدمات الشاملة 
الفردوس  للبنك في منطقـــة 
امس بحضور عدد من قيادات 
البنك وكبار العمالء وموظفي 
الفرع اجلديد، مشيرا الى أهمية 
الـــدور الذي تلعبـــه البنوك 
الوطني بدعم  في االقتصـــاد 
وتشغيل العمالة باإلضافة الى 
اخلدمات واملنتجات اجلديدة 

التي تقدمها.
وأضاف العجيل قائال: »البنوك 
الكويتية قادرة على متويل كل 
التنمية، وهي  مشـــاريع خطة 
متتلك السيولة الكافية لذلك«.

ورفض تدخـــل أي متويل 
من خارج اإلطـــار املصرفي، 
مؤكدا ان التمويل خارج اإلطار 
املصرفي سيشـــكل مزيدا من 
التحديات أمام املصارف وخطة 

التنمية.
وفي رده على ما إذا كانت 
لدى البنك نية في التحول الى 
بنك إسالمي أم ال؟ قال: ليس 

لدى البنك أي نية للتحول الى 
النظام اإلسالمي.

وعن مركز اخلدمة اجلديد، 
قـــال العجيـــل ان البنك ينفذ 
التي  اخلطوط اإلستراتيجية 
اعتمدها مجلس اإلدارة والرامية 
الى التوسع املستمر في تقدمي 
خدمة رائدة وعالية املستوى 
لعمالئنا جميعـــا وتقدمي كل 

احللول واخلدمات املصرفية 
النوعية في الكويت.

مـــن جانبهـــا، صرحـــت 
رئيســـة مديـــري مجموعـــة 
اخلدمـــات املصرفيـــة لألفراد 
منيرة املخيزمي قائلة: »انه من 
خالل االستراتيجية اجلديدة 
للبنك نـــرى ان تقدمي خدمات 
جديـــدة ســـينعكس بشـــكل 

فعـــال على مســـتويات رضا 
العمالء وحصولهم على كافة 
احتياجاتهم املصرفية واملالية 

بشكل أسرع وانسب«.
وقالت انـــه مت تأهيل هذه 
الفروع برؤية تنفيذية تفاعلية 
من خدمات وفريق عمل لتقدمي 
التي تتواصل  أنسب احللول 
بشكل إيجابي مع احتياجات 

وتوقعات العمالء.
املركز اجلديد  ان  وأضافت 
يعتبـــر صورة أخـــرى تعبر 
عن فلسفة البنك في االرتقاء 
مبســـتويات اخلدمة وتوفير 
القريبـــة لتقدميها  القنـــوات 
للعمـــالء في بيئـــة مصرفية 

احترافية وناجحة.
وأشارت الى ان املركز يقدم 
باقة منتجات وخدمات جديدة 
الكفاءة  من خالل فريق عالي 
من مسؤولي اخلدمة املصرفية 
الذين يحرصون على التواصل 
املستمر مع العمالء واستقبالهم 
لتقدمي واقتراح أنسب احللول 
واملنتجات املصرفية التي تلبي 
احتياجاتهم سواء في األعمال 
أو في  املصرفيـــة االعتيادية 
اخلدمات التي تتجاوب مع كل 
مرحلة في حياتهم ليكون بنك 
برقان شريكا في حياتهم وسندا 

يفخرون بالشراكة معه.
اجلديـــر بالذكـــر ان الفرع 
اجلديد ينضـــم للعمل ضمن 
شـــبكة فروع بنك برقان في 
جميع مناطق الكويت، وبذلك 
يكون عدد الفروع قد بلغ 23 
فرعا إضافة إلى 120 جهاز سحب 
آلـــي موزعة في أهـــم النقاط 
احليوية السكانية والتجارية 

في الكويت.
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جميلة جمال الدين ونصر الدين نسيم الدين أثناء توقيع االتفاقية

»بيتك« لألبحاث: االقتصاد التركي 
يواصل انتعاشه القوي في 2010

 قالت شــــركة »بيتك« لألبحاث في 
تقرير لها حول االقتصاد التركي ان 
االقتصاد التركي يواصل انتعاشه 
القوي مدعوما مبؤشرات ايجابية عدة 
محلية وعاملية أبرزها: اإلجراءات واملبادرات احلكومية احملفزة 
والنمو املطرد ألداء قطاعات السوق املختلفة، إضافة إلى 
االعتبارات الدميوغرافية لتركيبة السكان هناك واالستفادة 
من مؤشرات االنتعاش العاملية، متوقعة أن يشهد الناجت 
احمللي اإلجمالي لتركيا منــــوا مبعدل يتراوح بني 4 و%5 
خالل العام احلالي، األمر الذي يظهر قدرات عالية لالقتصاد 

التركي على جتاوز أسوأ أزمة اقتصادية عاملية.
وتوقع تقرير »بيتك« لألبحاث، الشركة التي تتخذ من 
ماليزيا مقرا لها، دورا متناميا لوحدات الصناعة املصرفية 
اإلسالمية في السوق التركي في ضوء زخم االنتعاش احلالي 
واملتوقع مستقبال، وفرص النمو الكبيرة التي التزال متاحة 

أمام هذه الصناعة في السوق التركي. 
واشار التقرير الى مواصلة النشاط االقتصادي في تركيا 
اكتساب املزيد من الزخم مدعوما في ذلك مبوجة االنتعاش 
االقتصادي العاملي، والتحســــن الذي طرأ على أداء حركة 
التجارة العاملية، وتركيبة تركيا السكانية املتميزة التي 
وفرت دعما عاما للسوق االستهالكي فيها مما ساعد البالد 
على النهوض في وجه املرحلة األسوأ من األزمة االقتصادية 
العامليــــة، وكانت التدابير التي نفذتها احلكومة في مجال 
اإلصالحات االقتصادية في أعقاب األزمة االقتصادية الداخلية 
في عام 2001 قد ساعدت كذلك على مزيد من االستقرار في 
االقتصاد الكلي في البــــالد وزيادة جاذبية تركيا كوجهة 
استثمارية وسوق ناشئ ال ميكن جتاهلها، وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن البنك املركزي التركي يراقب األمور عن كثب من 
أجل حتديد األســــعار للسيطرة على الضغوط التي تدفع 
باجتاه التضخم والتــــي ميكن بدورها أن تزيد حالة عدم 
االستقرار في االقتصاد.  وتوقع التقرير أن يتأرجح الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي صعودا في عام 2010 لينمو إلى 
ما بني 4% و5%، بعد أن كان قد شهد تقلصا بنسبة 6% في 
عام 2009، مدفوعا في ذلك بزيادة الطلب احمللي وحتسن 
ظروف ســــوق العمل )حيث انخفــــض معدل البطالة إلى 
12.0% في مايو املاضي، إضافة إلى النمو القوي في حجم 
الصادرات، وبدوره اكتسب الناجت الصناعي زخما، حيث 
ارتفع للشهر السادس على التوالي في مايو 2010، كما ارتفع 
الناجت املعدل موسميا بنسبة 1.9% اعتبارا من شهر أبريل 
وبنسبة 15.1% مقارنة بالعام املاضي.أما القطاع املصرفي 
واملالي الذي تغذيه رؤوس أموال كبيرة في تركيا، فقد ظل 
معزوال نسبيا عن التحديات في البيئة اخلارجية في العامني 
املاضيني، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتدخل احلكومة. 
وكان القطاع املصرفي قد أحرز تقدما كبيرا في السنوات 
األخيرة في مجال تطوير عمليات الوساطة املالية، عن طريق 
تشجيع النمو االقتصادي القوي للبالد، السيما بني عامي 
2003 و2007 والتحسينات التي طرأت على اإلطار التنظيمي 
والتشريعي في تركيا.  كما زاد إجمالي األصول املتوافرة 
لدى النظام املصرفي التركي مقارنة بالعام السابق بنسبة 
سنوية بلغت 14.0% لتصل إلى 834 مليار ليرة تركية في 
نهاية عام 2009، وارتفعت نسبة حجم األصول في القطاع 
املصرفي إلى الناجت احمللي اإلجمالي إلى 82.3% كما في نهاية 

عام 2009 من 77.1% كما في نهاية عام 2008.
 واشــــار التقرير الى ان قطاع الصيرفة االسالمية في 
تركيا ينتظره مســــتقبل واعد وآمال كبيرة معقودة عليه 
في ضوء القبول الواسع من مختلف شرائح السوق التركي 
والنمو الهائل لهذه الصناعة، فحتى نهاية عام 2009، بلغ 
إجمالي املوجودات للبنوك املشاركة في هذه املبادرة 33.6 
مليار ليرة تركية أي مبعدل منو قدره 30.5% من بداية عام 

2008 وبقيمة بلغت 25.8 مليار ليرة تركية.
وقد كانت األصول لقطاع الصيرفة االســــالمية متثل 
4.03% من إجمالي املوجودات املصرفية في تركيا في عام 
2009 لتسجل ارتفاعا مقارنة بعام 2008 حيث بلغت %3.52، 
ومن املتوقع أن تصل إلى 10% من إجمالي موجودات النظام 

املصرفي التركي بحلول عام 2018.

تقــرير

إجمالي أصول القطاع المصرفي

القيمة بالمليون ليرة تركية٪ النمو على أساس سنوي )الجانب األيمن(


