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»بيتك«: حققنا قفزات نوعية
في خدمة العمالء عن ُبعد خالل 2010

»الكويتية لالستثمار« تنظم لموظفيها برنامجًا 
عن »مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب«

من خالل استخدام أحدث القنوات اإللكترونية وطرح 12 خدمة جديدة

لتأهيلهم وإطالعهم على أحدث وسائل وطرق مواجهتها 

سامي الدخيل

فيصل اخلزام

مسؤولو »الدولي« و»عارف« عقب توقيع االتفاقية

ارتفاع  كبير في عوائد النفط بدول مجلس التعاون بنهاية العام املاضي

وآليات تقديم الخدمة المصرفية 
لدى »بيتك« فحسب، وإنما على 
مستوى صناعة الصيرفة محليا 
وإقليميا أيض���ا، حرصا على 
التجاوب مع متطلبات العمالء 
ومواكبة التوجهات المصرفية 
العالمية التي تميل لألخذ بهذه 
الوسائل المتطورة على حساب 
تقديم الخدمات بشكل مباشر.

وأكد الدخيل على ان »بيتك« 
امتلك زمام المبادرة في تقديم 
الخدم���ات االلكتروني���ة، بدءا 
الهاتفية اإللكترونية  بالخدمة 
ع���ام 1992، وهي الخدمة التي 
المعايير  آنذاك ألسس  أرست 
األمني���ة في مج���ال الخدمات 
االلكتروني���ة  المصرفي���ة 
بالمنطقة، وكانت تلك البداية 
إيذانا باالنطالقة الفعلية لتقديم 
خدم���ات مصرفي���ة للعمالء 
تتجاوز حاجزي الزمان والمكان 
وترجمة لرؤية استش���رافية 
مبك���رة لتطبيق مفهوم البنك 

.E- banking االلكتروني
الدخيل: ظل »بيتك«  وقال 
حريصا على االستمرار بالتوسع 
ف���ي خدمات���ه اإللكتروني���ة 
وتنويعها الستيعاب االحتياجات 
المتزاي���دة للعمالء، وفي ذات 
الوقت تبن���ى األنظمة األمنية 
العالية المعتمدة في هذا المجال 
مع إضفاء السهولة والمرونة، 
وهو الحرص الذي بدأ تنفيذيا 
بتقديم باقة متنوعة من خدمات 
االنترنت بينه���ا kfh.com في 
بداية األلفي���ة الحالية وتقدم 
خدماتها الي���وم أكثر من 150 
خدمة وأصب���ح موقع »بيتك 
االلكترون���ي مرجعا مصرفيا 
وشرعيا للباحثين والمهتمين 
بصناعة الصيرفة اإلسالمية، ثم 
خدمة الرسائل القصيرة التي 
قدمت ع���ام 2000، وبعدها في 
2001 خدمة الفاكس أون تايم، 
لتتواصل بعدها إطالق الخدمات 
اإللكترونية التي تنوعت بتنوع 

القنوات التقنية.

أقل من شهر على إطالق خدمة 
آي فون، تجاوز مس���تخدميها 

22 ألفا.
الدخي���ل ان جميع  وأك���د 
خدمات »بيت���ك« اإللكترونية 
تخضع لمعايير أمنية صارمة 
ومتابع���ة حثيث���ة حيث يتم 
تطبي���ق بروتوكول الحركات 
المالي���ة اآلمن���ة ويقوم فريق 
مؤهل من البنك بتطبيق هذه 
المعايير العالمية لكل خدمة قبل 
إطالقها، مثل استخدام تقنيات 
وآليات تشفير معتمدة عالية 

السرية واألمان.
وأشار الى ان هذه االنجازات 
قط���اع  بحص���ول  توج���ت 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات في 
»بيتك« على العديد من الجوائز 
العالمية واإلقليمية خالل العام 
2010، أبرزها جائزة أفضل موقع 
تقني بين البنوك اإلس���المية، 
وحصول »بيتك« على أفضل 
تطبيق لتقنية مس���تودعات 

البيانات المجمعة.
ولفت الى انه على مدار نحو 
عقدين نجحت مبادرات »بيتك« 
المتتالية فيما يتعلق بتقديم 
الخدم���ات المصرفية للعمالء 
عن بع���د باس���تخدام أحدث 
القنوات اإللكترونية المتطورة 
الهواتف  كاالنترنت وأجي���ال 
الذكية، في إحداث نقالت نوعية 
ليس فقط على مستوى شبكة 

يذكر أن شركة بيت االستثمار 
الخليجي )الخليجي( تأسست 
عام 1998، وه���ي مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق المالية، 
وتعد إحدى الشركات المالية 
الرائدة ف���ي المنطقة، ويبلغ 
رأسمال الشركة المدفوع 44.2 
مليون دينار )بما يعادل 159 
مليون دوالر(. وتمتلك الشركة 
اس���تثمارات في دول مجلس 
الخليجي، وأوروبا،  التعاون 
والواليات المتحدة األميركية، 
وغيرها من األسواق المختارة. 
وتضطلع بشكل رئيسي بنشاط 
االستثمار المباشر، وتأسيس 
الصناديق االستثمارية، وإدارة 
الملكيات الخاصة واالستثمار 
في قط���اع العقار، إلى جانب 
الخدمات االستشارية  تقديم 
المالية للعمالء م���ن األفراد 

والشركات.

مليون دينار ف���ي نهاية الربع 
الثالث عام 2010 مقارنة بنحو 
56.8 ملي���ون دينار في الفترة 

ذاتها من العام الذي سبقه.
وقال الخزام إن مجلس إدارة 
الشركة سيجتمع الحقا من أجل 
اعتماد هذه البيانات المالية التي 

مالية كبيرة بعد أن بلغ متوسط 
س����عر برميل النفط 75 دوالرا 
في الع����ام املاضي ما مكنها من 
التدخل بقوة لإلسهام في استقرار 
األوضاع املالية واملصرفية في 

دول املجلس.
وتوق����ع التقرير ان تتوافر 
لدول املجلس املزيد من القدرات 
املالية التي تتيح لها جتاوز ما 
تبقى من تداعيات األزمة املالية 
العاملية في عام 2011 حيث يتوقع 
ان تبق����ى أس����عار النفط عند 

معدالتها املرتفعة.

النفط عند مستويات مرتفعة خالل 
2010 لتتراوح بني 65 و85 دوالرا 

للبرميل.
وقال ان تداعيات األزمة املالية 
العاملية حدت كثيرا من عمليات 
التي سادت  املضاربات احملمومة 
أسواق النفط في الفترة بني عامي 
2007 و2009 وأدى ذلك الى زيادة 
عائدات النفط ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي الى 465 مليار 

دوالر.
وأملح الى ان الزيادة في عائدات 
النفط تركت آثارها االيجابية على 

إذ عمدت  االقتصادات اخلليجية 
دول املجلس ال����ى زيادة اإلنفاق 
احلكومي في املوازنات السنوية ما 
ساعد كثيرا على تنشيط األوضاع 
االقتصادية وأس����هم في س����رعة 
جتاوز تداعي����ات األزمة وعودة 
العديد من األنشطة االقتصادية 

الى معدالتها الطبيعية.
واضاف ان اعتماد األس����عار 
املنخفضة للنفط في موازنات العام 
املاضي التي تراوحت بني 50 و55 
دوالرا للبرميل كما هو احلال في 
عام 2009 وفر لدول املجلس فوائض 

طاقتها اإلنتاجية أصبحت محدودة 
بسبب تواضع احتياطياتها النفطية 
باستثناء روسيا التي حتولت عام 
2010 الى اكب����ر منتج للنفط في 
العالم بعد ان جتاوز إنتاجها 10 
ماليني برميل يوميا متجاوزة بذلك 
اململكة العربية الس����عودية التي 

جاءت في املرتبة الثانية.
وبني التقرير ان تلك التطورات 
في أسواق النفط العاملية أدت الى 
البرميل  ارتفاع متوسط س����عر 
ليصل ال����ى 75 دوالرا وجاء هذا 
االرتفاع بفضل اس����تقرار اسعار 

التقري���ر  أك���د 
ال��ص���������ادر 
ال��مركز  ع����ن 
الديبلوماس���ي 
للدراس���ات االستراتيجية أمس 
ان عائدات النفط في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ارتفعت بنسبة 
15.6% مبا يعادل 63 مليار دوالر 
خالل العام املاضي 2010 لتبلغ 

465 مليار دوالر.
التقرير ان متوس����ط  وق����ال 
سعر برميل النفط ارتفع الى 75 
دوالرا لألش����هر ال� 10 األولى عام 
2010 مقارنة ب� 59 دوالرا للبرميل 
لعام 2009 بحسب مصرف االمارات 

الصناعي.
وأوضح ان نسبة الزيادة بلغت 
27% ومن املتوقع أن حتقق دول 
مجلس التع����اون اخلليجي منوا 
اقتصاديا بنس����بة تصل الى %9 
باألس����عار اجلارية العام احلالي 
2011 في ظل استمرار ارتفاع اسعار 

النفط.
وأض����اف أنه رغم اس����تمرار 
العاملية  املالية  تداعيات األزم����ة 
فإن أسعار النفط ظلت متماسكة 
عند مستوياتها املرتفعة في 2010 
وذلك بفضل استقرار الطلب العاملي 
على النفط والناجم أساس����ا عن 
قدرة االقتصادات الناش����ئة على 
النمو مبعدالت مرتفعة وباألخص 
اقتصادات مجموع����ة »بريكس« 
التي تضم الصني والهند وروسيا 
والبرازيل. ولفت الى ان احد عوامل 
متاسك اس����عار النفط هو التزام 
البلدان األعضاء في منظمة )أوپيك( 
بحصص اإلنتاج ما ساهم في دعم 
التوازن بني العرض والطلب في 

أسواق النفط العاملية.
وذك����ر ان ق����درة البلدان غير 
االعضاء في »أوپيك« على زيادة 

لم تشهد أي تحفظ عليها من قبل 
مدققي حسابات الشركة.

وأضاف الخزام أن الخليجي 
التحفظي في  استمر في نهجه 
2010 بأخذ المخصصات الالزمة 
الستثمارات الشركة وذلك وفقا 
الدولية،  المحاسبية  للمعايير 
كما نجحت الش���ركة في إعادة 
هيكلة معظم ديونها وسداد ما 
يقارب 100 مليون دوالر للبنوك 

األجنبية.
وقال أن الشركة استطاعت أن 
تتعامل مع األزمة المالية العالمية 
بكل ش���فافية وواقعية وعلى 
الرغم من اآلثار الس���لبية التي 
خلفتها تلك األزمة على النتائج 
المالي���ة في عامي 2009 و2010 
إال أن الش���ركة تتطلع لتحقيق 
نتائج أفضل في 2011 مع تجاوز 
معظم السلبيات والصعوبات 

التي خلفتها األزمة.

وخسارة للس���هم قدرها 7.38 
فلوس.

وأوضح الخزام أن الموجودات 
المتداولة في األش���هر التسعة 
األولى م���ن ع���ام 2010 بلغت 
حوالي 14 ملي���ون دينار فيما 
بلغ إجمال���ي الموجودات 96.4 

مليون دينار.
وقال إن إجمالي المطلوبات 
المتداولة في األش���هر التسعة 
األولى من ع���ام 2010 بلغ 15.3 
مليون دينار فيما بلغ إجمالي 
المطلوبات 59.5 مليون دينار 
مقارن���ة بإجمال���ي مطلوبات 
متداولة قدره نحو 61.8 مليون 
دينار وإجمالي مطلوبات قدره 
نحو 61.8 مليون دينار في الفترة 

نفسها من عام 2009.
وأضاف ان البيانات المالية 
المرحلية أظه���رت أن إجمالي 
حقوق المساهمين بلغ نحو 36.9 

أعلنت شركة بيت االستثمار 
الخليجي )الخليجي( أن الشركة 
تمكنت من تقليص خس���ائرها 
في األش���هر التسعة األولى من 
عام 2010 بنسبة 26% لتصل إلى 
حوالي 5 ماليين دينار مقارنة 
بنحو 6.8 ماليين دينار في الفترة 

نفسها من عام 2009.
وقال رئي���س مجلس إدارة 
الش���ركة فيص���ل الخ���زام في 
الش���ركة  ان  تصريح صحافي 
نجحت أيضا في تقليص خسارة 
السهم عن تلك الفترة لتصل إلى 

11.97 فلسا.
وأض���اف ان بن���ك الكويت 
المركزي واف���ق على البيانات 
المالية المرحلية للش���ركة عن 
األشهر التسعة األولى من عام 
2010 والمتضمنة تسجيل الشركة 
خسارة في الربع الثالث من عام 
2010 بلغ���ت 3.1 ماليين دينار 

التدري���ب  ادارة  أقام���ت 
الكويتية  والتطوير بالشركة 
لالستثمار محاضرة تدريبية 
ملوظفيها حتت مسمى »مكافحة 
غسيل االموال ومتويل االرهاب«، 
حاضر فيها مساعد مدير أول 
مكتب متابعة املتطلبات الرقابية 
ومكافحة غسيل االموال ومتويل 
االرهاب بالشركة علي االستاد 
وذل���ك في قاع���ة االجتماعات 
الكبرى مبقر الش���ركة بسوق 

املناخ. 
وأكد احملاضر االس���تاد أن 
اقامة هذه احملاضرة للموظفني 
تأتي حرصا من ادارة الشركة 
على تأهيل موظفيها واحاطتهم 
بأحدث وسائل وطرق مكافحة 
غس���يل االم���وال ف���ي عال���م 
االستثمار واملال وذلك التزاما 
بتعليمات البنك املركزي للبنوك 
والشركات االستثمارية بشكل 
دوري لتعريف املوظفني مباهية 

غسيل االموال. 
وأوضح أن قانون مكافحة 
غسيل االموال ومتويل االرهاب 
رق���م 35 لس���نة 2002 يقضي 
بض���رورة قيام املؤسس���ات 
املصرفية واملالي���ة واجلهات 
احلكومية بتبني سياسة تدريب 
للمسؤولني والعاملني فيها مبا 
يكفل احاطتهم علما باملستجدات 
في مجال مكافحة غسيل االموال 
واال تعرضت تلك املؤسسات 

الى غرامات كبيرة. 
الذي  البرنامج  أن  وأوضح 
نظمته الش���ركة عن »مكافحة 
غسيل االموال« تناول ايضاح 
غسيل االموال واحلكم الشرعي 

فيها والعقوب���ات التي يقرها 
القانون على من يقوم بهذا االمر 
سواء من الشركات أو االفراد، 
كما تناولت احملاضرة تعريف 
متويل االرهاب، وكذلك تناول 
العديد م���ن االمثلة  احملاضر 
على اجلرائم التي تندرج حتت 
مسمى غسيل االموال أو متويل 
االرهاب وتأثيرها من الناحية 
االقتصادي���ة واالج��تماعي���ة 
واملالية بل والقانونية مش��ددا 
على أن القانون الكويتي فرض 
عقوبات صارمة على الشركات 
التي ق���د تلجأ ال���ى مثل هذه 

االساليب. 
وأشار الى أن عمليات »غسيل 
االموال« تشمل الفساد السياسي 
الذي يولد  واملال���ي واالداري 
أمواال غير مشروعة وذلك من 
خالل االستغالل غير املشروع 
للوظيف���ة العام���ة واخلاصة 
لتحقيق املكسب الشخصي، بل 

ويدخل ضمن ذلك الرش���اوى 
الت���ي تدفع للمس���ؤولني في 
الصفقات التجارية وعادة تدفع 
هذه الرش���اوى في حساباتهم 

بالبنوك االجنبية.
وب���ني أن مكت���ب مكافحة 
غسيل االموال بالشركة يقوم 
بدور رقابي على ادارة احملافظ 
والصناديق والعمليات املالية 
والتحويالت احمللية واخلارجية 
حي���ث تتم مراجع���ة عمليات 
استثمارات الشركة بشكل ربع 
سنوي وكتابة تقارير عن أدائها 

ملجلس االدارة. 
وختم أن الشركة الكويتية 
لالستثمار ملتزمة وحريصة 
على توعي���ة موظفيها بكل ما 
يخص مجال مكافحة غس���يل 
االموال، مؤكدا أن الشركة تعد 
منوذجا يجب أن حتذو حذوه 
باقي الشركات من القطاع العام 

واخلاص على حد سواء.

العام  المدير  قال مس���اعد 
لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
بالوكال���ة في بي���ت التمويل 
الكويتي »بيتك« سامي الدخيل 
ان البنك قدم خالل العام الماضي 
12 خدمة تقنية أساسية جديدة 
في مختلف األنش���طة ترتبط 
بش���كل مباشر باالس���تخدام 
اليومي للعمالء ومفهوم »البنك 
اإللكترون���ي«، وان هذا العمل 
سيتواصل خالل العام الجديد 
بع���د ان نجح »بيتك« في بناء 
البنية التحتية التقنية الالزمة 
للعديد من المش���روعات على 
الى  مختلف أنوعها باالضافة 
اإلدارة  المتواص���ل من  الدعم 
الستخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في جميع مج���االت العمل في 
ضوء استشعار توجهات العمالء 
الكبير  واحتياجاتهم واإلقبال 
على االستخدام للخدمات بجانب 
الموق���ف التنافس���ي وأهمية 
الخدمات ع���ن بعد التي توفر 
العمالء  الجهد والوق���ت على 
وتخفض التكاليف وتساهم في 
تقديم خدمة سريعة وآمنة على 

مدار الساعة ومن اي مكان.
وأضاف الدخيل في تصريح 
صحافي: كان عاما 2009 و2010 
محوريين على صعيد تعزيز 
أسبقية »بيتك« ومبادراته في 
إطالق الخدم���ات اإللكترونية 
عبر القنوات التقنية، حيث كان 
أول بنك محلي يطرح خدماته 
على أجهزة الهاتف الذكية بدءا 
بأجهزة بالك بيري واآلي فون 
واآلي باد، وهي الخدمات التي 
الطابع اإلرشادي  تطورت من 
ال���ى الطابع التنفي���ذي الذي 
مكن العمالء من تنفيذ خدمات 
مصرفية أساسية عبر الهاتف 
الساعة، والتي كان  على مدار 
آخرها خدمة التمويل أون الين 
على أجهزة اآلي فون، مشيرا الى 
أن هذه المبادرات غير المسبوقة 
لقيت ترحابا وقبوال غير عاديين 
أنه خالل  العمالء والدليل  من 

علي االستاد محاضرا عن غسيل األموال

لقطة جماعية للمتدربني

»الدولي« يوافق على إعادة هيكلة ديون »عارف«
البالغة 35 مليون دوالر لمدة 5 سنوات

أعلن بنك الكوي���ت الدولي أنه وقع 
اتفاقي���ة مع ش���ركة مجموع���ة عارف 
االس���تثمارية إلعادة هيكل���ة مديونية 
الش���ركة البالغة 35 مليون دوالر ملدة 
5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على 
االتفاقية شاملة فترة سماح مدتها 18 شهرا، 
وقد سعى البنك بهذا إلى حتسني األوضاع 
املالية املستقبلية للشركة باإلضافة إلى 

حماية مديونيته لدى الشركة.
وبذل���ك يكون بن���ك الكويت الدولي 
انضم إلى البنوك التي وافقت على هيكلة 
مديونية الش���ركة، وسيتم إبالغ البنك 
املركزي رس���ميا باإلجراءات التي متت 

املوافقة عليها.
واجلدير بالذك���ر أن املفاوضات بني 
جميع األطراف اس���تمرت فترة قاربت 
السنة، وقد وافقت الشركة وباقي الدائنني 
على التعديالت املطلوبة من قبل »الدولي« 
على عقود االتفاقية وذلك لضمان حقوق 

البنك.
علما بأن بنك الكويت الدولي قد وافق 
على اعادة الهيكلة بعد موافقة األطراف 
على التعديالت التي تق���دم بها حفاظا 
عل���ى مصلحة جميع األط���راف الدائنة 

للشركة.

»بيت االستثمار الخليجي« تقلص خسائرها
في التسعة أشهر بنسبة 26% إلى 5 ماليين دينار

465 مليار دوالر عائدات الخليج النفطية في 2010

مع فترة سماح 18 شهرًا

مقارنة بـ 6.8 ماليين دينار في الفترة نفسها من عام 2009

في تقرير صادر عن المركز الديبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية

تقـرير


