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عبداهلل األسطى  طالل النصف  أسامة الرشيد

البنك طرح محفظتين عقاريتين بقيمة 110 ماليين دينار تمت تغطيتهما في أقل من أسبوع

»بيتك«: تزايد الطلب على الخدمات المالية اإلسالمية الخاصة رغم األزمة
أكد مدير ادارة اخلدمات املالية 
اخلاصة في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( طالل النصف أن الطلب 
على اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
اخلاص����ة التي يقدمه����ا »بيتك« 
لعمالئه ذوي املالءة املالية العالية، 
ش����هد منوا مطردا خالل العامني 
املاضيني على الرغم من تداعيات 
األزمة املالية وانعكاس����اتها على 
القطاع����ات االقتصادية املختلفة 
وأسعار األصول، بفضل احللول 
االستثمارية املبتكرة التي يقدمها 
»بيتك« لهذه الشريحة من العمالء 
مبستوى مخاطر محدود وعوائد 
متوازن����ة، ال����ى جان����ب اخلبرة 
الواس����عة في مجال االستثمار، 
والعالق����ة الوطي����دة التي تربط 
»بيتك« بالعمالء والتي ازدادت عمقا 
في ظل هذه الظروف االقتصادية 

الصعبة. 
وق����ال النصف ف����ي تصريح 
صحافي: شهدت سوق اخلدمات 
املالية اخلاصة التي تقدم حلوال 
مصرفي����ة متنوع����ة ألصح����اب 
الث����روات، توجهات جديدة عقب 
األزمة املالية العاملية، حيث أعاد 
املس����تثمرون ذوو املالءة تقييم 
أهدافهم واستراتيجياتهم جلهة 
الربحي����ة ومس����توى املخاطر، 

فباتوا أكثر حتفظا مع الرغبة في 
احلصول على منتجات مدرة ذات 
عائد مقبول ومبخاطر متحفظة 
وف����ي ذات الوقت احلصول على 
املزيد من املشورة، بخالف مرحلة 
ما قبل األزم����ة حيث الرغبة في 
حتمل مخاطر عالية مقابل جني 
عوائد كبيرة في ظل زخم الفرص 

ووفرة السيولة«.

 محفظتان عقاريتان

وتابع النصف: خالل العامني 
األخيرين طرح »بيتك« منتجني 
استثماريني، األول محفظة عقارية 
برأسمال 50 مليون دينار تضم 
مجموع����ة من العق����ارات املدرة 
للدخل، حظيت بإقبال كثيف الى 
حد تغطيتها بالكامل في غضون 
يومني اثنني فقط، مما يؤكد الثقة 
فيما يطرحه »بيتك« من منتجات 
عقارية بحكم خبرته، واحملفظة 
حتقق عائدا س����نويا مبعدل %6 
توزع على أس����اس ربع سنوي، 
األمر الذي يؤك����د صدق رؤيتنا 
وحسن قراءتنا للسوق باإلقدام 
على طرح منتجات استثمارية في 
ظروف كهذه. وأضاف: »النجاح 
الذي حققته محفظة »بيتك« األولى 
للعقارات احمللية والطلب املتزايد 

البحرين« للتطوير العقاري على 
الرغم من تقلبات السوق، حيث 
حقق للمستثمرين فيه على مدى 
5 سنوات عائدا بلغ نحو 20% بعد 
استرداد رؤوس أموالهم، يحدث هذا 
في الوقت الذي تتآكل فيه بعض 
األصول وتتض����اءل فيه األرباح 
لبعض االستثمارات. وحول ودائع 
العمالء ذوي املالءة املالية العالية، 
أش����ار النصف الى أنه في بداية 
األزمة املالية كان هناك إقبال من 
العمالء على االستثمار في الودائع 
نتيجة »الكاش« املوجود واعتبار 
الودائع أفضل احللول االستثمارية 
وأقلها مخاطرة في ذلك الوقت، إال 
أنه مع مرور الوقت بدأت السيولة 
تتحول نس����بيا من الودائع الى 
االس����تثمار في بعض الصناديق 
املدرة للدخل، ومازال عائد الوديعة 
لدى »بيتك« والذي يصل الى %2.78 
أفضل من العوائد على املنتجات 

املماثلة لدى البنوك األخرى. 

نشاط في االستشارات

على صعيد متصل، قال مدير 
أول اس����تثمار في ادارة اخلدمات 
املالية اخلاصة ب� »بيتك« أسامة 
الرش����يد أنه الى جانب تسويق 
العديد من املنتجات املبتكرة ذات 

املخاطر املدروسة، نشط »بيتك« 
خالل العامني املاضيني وبش����كل 
غير مسبوق في تقدمي اخلدمات 
االستش����ارية والنصح لعمالئنا 
الثروات بخصوص  من أصحاب 
اس����تثماراتهم في أسواق األسهم 
والعقار وغيره����ا من القطاعات 
الكوي����ت  االس����تثمارية داخ����ل 
وخارجها، في وقت بات فيه كبار 
املس����تثمرين أحوج ما يكونون 
الى اجلهة االستثمارية احملترفة 
واملوثوقة التي تلبي احتياجاتهم، 

وهذا ما نقدمه لعمالئنا.
 وأضاف: »س����عينا جاهدين 
التقليدي  ال����دور  للخروج م����ن 
للمص����ارف ال����ى القي����ام بدور 
املستش����ار إضافة الى االستثمار 
نياب����ة عن عمالئنا في أس����واق 
داخلية وخارجي����ة بينما كانت 
ومازالت كوادرنا املؤهلة هي من 
الف����ارق لصالح »بيتك«  يصنع 
في ه����ذا اجلانب«، مؤكدا في هذا 
الصدد على أن »بيتك« لم يسبق 
أن س����وق منتجا استثماريا من 
دون أن يوض����ح للعمالء حجم 
املخاطر وطبيعة األسواق ونوعية 
االستثمار، السيما أن املستثمرين 
اآلن غير متحمسني للدخول في 
استثمارات حتيط بها الضبابية.

من العمالء، دفعنا لتكرار التجربة 
من خالل ط����رح محفظة »بيتك 
الثانية وتستثمر في  العقارية« 
العقارات املدرة وغير املدرة للدخل 
في الس����وق احمللي برأسمال 60 
مليون دينار، وحققت النجاح ذاته 
أيضا حيث متت تغطيتها خالل 
3 أيام فقط م����ن طرحها، كما أن 
العائد السنوي ملساهمي احملفظة 
في حدود 6% يوزع على أساس 

ربع سنوي«.
وذكر النصف أنه خالل األزمة 
املالية تخارج »بيتك« من محافظ 
عقارية بعد حتقيق عوائد فاقت 
توقعات املستثمرين فيها وذلك 

التخطيط اجليد وحسن  بفضل 
ادارة احملفظة، مثل محفظة »بيتك« 
العقارية في ماليزيا حيث أعيدت 
للمس����تثمرين رؤوس أمواله����م 
بالكامل في نهاية مدة االستثمار 
مع حصولهم على عائد يفوق %18، 
الى جان����ب العوائد التي جنوها 

على مدار مدة االستثمار.
وأشار الى انه من املنتظر قبيل 
نهاية العام احلالي أن ينجز »بيتك« 
التخارج من محفظة عقارية أخرى 
في تركيا بعائد يصل الى نحو %12 
باإلضافة الى استرداد رأس املال 
بالكامل، كما جنح »بيتك« مؤخرا 
في التخارج م����ن صندوق »درة 

بمناسبة رعايته الذهبية لملتقى الكويت المالي

األسطى: »األهلي« حريص على دعم 
األنشطة االقتصادية والمالية

أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
الكويت  الذهبية مللتقى  رعايته 
املالي الثان���ي الذي انعقد خالل 
يومي 31 أكتوبر واالول من نوفمبر 
اجلاري وتنظمه مجموعة االقتصاد 
واألعمال سنويا بالتعاون مع بنك 
الكويت املركزي واحتاد املصارف 
الكويتية، وبدعم من املؤسسات 
والشركات املالية واالستثمارية 

في الكويت واملنطقة. 
وقال البنك في بيان صحافي 
ان ه���ذه اخلط���وة تأتي ضمن 
اجله���ود املتزاي���دة التي تؤكد 
اهتمامه بتعزيز ودعم األنشطة 

واملؤمترات التي تهتم بتحليل األوضاع االقتصادية والعوامل التي 
تؤثر في أسواق املال وطرق تفادي األزمات املالية.

وعن مش���اركة البنك األهلي الكويتي بصفته راعيا ذهبيا مللتقى 
الكويت املالي الثاني، قال أمني سر مجلس اإلدارة عبداهلل األسطى: 
»إننا سعداء مبشاركتنا ورعايتنا لهذا احلدث االقتصادي الهام، األمر 
الذي يعكس التزامنا املستمر بدعم االنشطة االقتصادية واملالية التي 
تلعب دورا أساسيا في ترسيخ الدور اإليجابي الذي تلعبه الكويت 
اقتصاديا على الصعيدين احمللي واخلارجي«. واضاف: »إننا ننظر إلى 
هذا امللتقى باعتباره فرصة مثالية لتبادل اآلراء واخلبرات والقراءات 
حول مستقبل التنمية والتطور سواء في دول املنطقة أو في الكويت، 
كما أننا نفخر كمؤسس���ة مصرفية كويتية بالنجاح الذي حققه هذا 
امللتقى منذ دورته األولى في العام املاضي حيث أصبح حدثا إقليميا 
بارزا ومميزا«. وأشار إلى أن امللتقى ركز على اجلوانب االقتصادية 
واملالية كتداعيات األزمة املالية العاملية واستشراف املستقبل القريب 

لالقتصاد العربي وأسواق املال في املنطقة.

في عددها الخاص بمناسبة ملتقى الكويت المالي الثاني

في إطار برنامج خطة تطوير محطات الوقود التابعة لها

»االقتصاد واألعمال« تسلط الضوء
على التطورات اإليجابية لـ »بوبيان«

»األولى للوقود« تعتزم افتتاح محطة جديدة

تعتزم الش����ركة األولى لتسويق الوقود احمللي 
افتتاح محطة جديدة في إطار برنامج خطة تطوير 
محط����ات الوقود التابعة لها في مختلف محافظات 
الكويت حيث شرعت الشركة في تنفيذها منذ فترة 
وفق أحدث األنظمة املتبع����ة عامليا في هذا املجال 
والهدف من ذلك هو تقدمي أفضل اخلدمات للمستهلكني 

ومستخدمي محطات األولى.
وقالت مديرة العالقات العامة واإلعالم بالشركة 
نوال الدرويش ان خطة تطوير محطات األولى ستكون 
ش����كال ومضمونا، باإلضافة أن لكل محطة مرافق 
جديدة خاصة بها على حس����ب موقعها ومساحتها 
وف����ق معايير عاملية واملتوافقة مع رؤية الش����ركة 
األولى في تطوير خدماتها، حيث يجري حاليا إعادة 
تأهيل احملطات على مراحل حرصا على سير العمل 

باحملطات وعدم تعطيل العمل بها.

وأوضحت الدرويش أن الشركة جنحت حتى اآلن 
في حتديث أكثر من 12 محطة من أصل 40 محطة قد 
مت استالمها من شركة البترول الكويتية الوطنية 
وحتويل ملكيتها للشركة وجار العمل على 8 محطات 
أخ����رى وذلك ضمن املرحلة األول����ى إلعادة تأهيل 
جمي����ع محطاتها، فضال عن بناء 3 محطات جديدة 
وفق تصاميم عاملية رفيعة ومتطورة تكنولوجيا 
وذلك ملواكبة الطلب احمللي في ضوء النمو السكاني 
بدولة الكويت. وأش����ارت الدرويش إلى أن الشركة 
طرحت شعارا جديدا مت وضعه على جميع احملطات 
الت����ي مت إعادة تطويرها، حيث يرمز الش����عار إلى 
مس����اعي التطور التي بدأت الشركة بتنفيذها في 
سبيل تقدمي أفضل اخلدمات املوجودة للمستهلكني 
وتغيير مفهوم التعامل مع تعبئة الوقود بصورة 

عصرية وأكثر شمولية.

وزير التجارة والصناعة في جناح »بوبيان« خالل امللتقى

تطوير شامل حملطات »األولى للوقود«

س���لطت مجل���ة االقتصاد 
واألعمال، ابرز املجالت العربية 
االقتصادية الشهرية، الضوء على 
التطورات االيجابية التي شهدها 
مؤخرا بنك بوبيان وذلك ضمن 
عددها االخير الذي صدر مبناسبة 
انعق���اد ملتق���ى الكويت املالي 
الثان���ي والذي عقد في الكويت 
حتت رعاية وبحضور س���مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناص���ر احملمد ورئيس الوزراء 

اللبناني سعد احلريري.
وقالت املجلة ان العام 2009 
التحوالت  كان مبنزل���ة ع���ام 
اإلستراتيجية في مسيرة بنك 
بوبيان، جتل���ت في بدايته في 
تش���كيل مجل���س إدارة جديد 
برئاس���ة إبراهيم القاضي، قبل 
ان يطرأ التحول الكبير في البنك 
في النصف الثاني من العام مع 
دخ���ول بنك الكوي���ت الوطني 
مساهما بنسبة 47%، لينضم إلى 

قائمة كبار املالك في البنك.
ونقل���ت املجلة ع���ن نائب 
رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب ف���ي بنك بوبيان عادل 
املاجد قوله »بعد مرور نحو عام 
ونصف على هذه التطورات دخل 
بنك بوبيان في مرحلة جديدة 
على مختلف املستويات حيث 
مت إقرار خطة عمل تنسجم مع 
األهداف اإلستراتيجية لإلدارة 
من خالل التركيز على اخلدمات 
املصرفية لألفراد، وتلك اخلاصة 
بالشركات، اخلدمات املصرفية 

اخلاصة وإدارة األصول«.
واضاف »كما ش���هدت هذه 

املرحل���ة إعداد إس���تراتيجية 
عمل جديدة بالتعاون مع شركة 
ماكينزي لالستشارات إلى جانب 
اخلطوة األه���م املتمثلة بزيادة 
البنك بنسبة 50%، ما  رأسمال 
ساهم في رفع معدل كفاية رأس 
املال إل���ى نحو 30% وهي أعلى 
نسبة مس���جلة على مستوى 
القطاع املصرف���ي في الكويت، 
في حني ان املعدل املطلوب من 
قبل بنك الكويت املركزي محدد 

عند نسبة %12«.
وحول أهمي���ة دخول بنك 
الوطني مس���اهما في  الكويت 
رأس املال اوضح املاجد »شكل 
وج���ود »الوطني« ضمن قائمة 
كبار املس���اهمني أهمية كبيرة 
بالنسبة لبنك بوبيان وكان البد 
من ان تنعكس على إستراتيجية 
العمل من خالل العودة إلى ثوابت 

وأساس���يات العم���ل املصرفي 
والتركيز على اخلدمات املصرفية 
لألفراد والش���ركات متوسطة 
وكبيرة احلجم إلى جانب البدء 
في اطالق خدمات مميزة لقطاع 
اخلدم���ات املصرفية اخلاصة، 
مشيرا إلى ان هذه اخلطة تتضمن 
افتتاح املزيد من الفروع ليصل 
إجمالي عددها إلى نحو 30 فرعا 

خالل 5 سنوات«.
واشارت املجلة الى النتائج 
االيجابية التي حققها البنك خالل 
االشهر التسعة االولى من العام 
حيث حقق صافي ربح قدره 4.5 
الفترة  ماليني دينار ع���ن تلك 
منها حوال���ي 1.5 مليون دينار 
ربحية للربع الثالث وحده وذلك 
باملقارنة مع صافي خسارة قدره 
17.2 مليون دينار عن التسعة 

اشهر االولى من عام 2009.


