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الفوزان: »بيتك« يستعد الفتتاح 4 مراكز جديدة
العام  املدير  أعلن مس���اعد 
للقط���اع املصرفي ف���ي بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
ناصر الفوزان أن »بيتك« بصدد 
إضاف���ة أربع قاع���ات جديدة 
تخص���ص لتق���دمي اخلدمات 
املصرفية لعم���اء »التميز«، 
وس���تلحق بف���روع البنك في 
مناطق الصباحية واخلالدية 
والساملية والعارضية، مشيرا 
إلى أنه س���يتم تش���غيل هذه 
القريبة  الفترة  القاعات خال 

املقبلة.
وكان »بيتك« قد دش���ن في 
وقت س���ابق قاعتني خاصتني 
لعماء التميز إحداهما للرجال 
واألخرى للسيدات في برج بيتك، 
وينطلق حالي���ا بهذه املبادرة 
الت���ي تعد األولى م���ن نوعها 
على مستوى القطاع املصرفي 
احمللي، الى مناطق أخرى منتقاة 
لتستفيد منها شريحة العماء 
املتميزين في تلك املناطق، فيما 
اليزال »بيتك« يخطط لتوسعة 
عدد القاعات امللحقة بفروعه في 

مناطق جديدة.
 وقال الفوزان في تصريح 
صحافي ان تدشني قاعات التميز 
يأتي ضمن مس���اعي »بيتك« 
الدائمة لارتقاء مبستوى جودة 
اخلدمة بشكل عام، وإميانا منه 
بدور وثقل شريحة »التميز« 
الفاعل في السوق واالقتصاد 
الوطني، وهو الدور الذي يتطلب 
متييز هذه الشريحة وتوفير كل 

سبل الرعاية واالهتمام لها.
إلى أن هذه اخلدمة  وأشار 

وذك���ر الف���وزان أن ه���ذه 
القاعات بتصميمها العصري 
وما حتتويه من مزايا عديدة، 
توفر أعلى مستوى من جودة 
اخلدمة واخلصوصية والسرعة 
في اجناز املعامات املصرفية، 
مش���يرا إلى أنه من بني املزايا 
العديدة التي توفرها تقدمي كل 
اخلدمات املصرفية بواس���طة 
مديري عاقات عماء أكفاء مت 
تأهيلهم جي���دا خلدمة عماء 
التمي���ز حرصا عل���ى وقتهم 
الثم���ني، إضافة ال���ى خدمات 
االتصال السريعة، والضيافة 

املميزة.
وب���ني أن ه���ذه املزايا كافة 
تضاف إلى املزايا األخرى التي 
يستفيد منها عماء التميز حاليا 
ومن ضمنها إصدار الشهادات 
املصرفي���ة، واحلص���ول على 
خزينة أمانات مجانية، وخصم 
50% على بطاق���ات مجموعة 
التيسير الذهبية ودفتر شيكات 

وكشف حساب مجانا.
الف���وزان أن »بيتك«  وأكد 
يسعى من خال التطوير الدائم 
للخدمات واملنتجات التي تقدمها 
فروعه وتوفي���ر كوادر عالية 
التأهيل، الى الوصول بها الى 
مس���توى الفروع النموذجية، 
حيث س���بق ان أنش���أ أقساما 
متخصصة خلدم���ة عمياته 
الس���يدات في غالبية الفروع، 
ثم مراك���ز متخصصة خلدمة 
الش���ركات واملؤسسات داخل 
الفروع، ويقبل حاليا على افتتاح 

املزيد من قاعات التميز. 

تواكب عملية التوسع واالنتشار 
اجلغرافي املس���تمرة وتطوير 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
التي تقدمها الفروع، كما تلبي 

متطلب���ات ش���ريحة كبي���رة 
ومتنامية من ش���رائح عماء 
»بيتك« واخلاصة بفئة العماء 
ذوي املاءة املالية العالية، حيث 

يستحوذ »بيتك« على حصة 
جيدة من هذه السوق ويسعى 
لزيادتها من خ���ال مبادرات 

مبتكرة.

لخدمة عمالء »التميز« في الخالدية والسالمية والصباحية والعارضية

جانب من تصميم قاعات عمالء »التميز«

تصميم مميز من »بيتك« لعمالء »التميز«

محمد الفوزان

 أنور الغيث

الغيث: 162.8 مليون دينار أدرجت 
في حسابات مودعي »بيتك« فور إعالن أرباح 2010

قال نائب مساعد املدير العام � العمليات في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( أنور بدر الغي���ث إن أرباح املودعني البالغة 162.8 مليون 
دينار أدرجت في حساباتهم فور إعان األرباح، مؤكدا على املكانة 
املرموقة التي يحتلها »بيتك« كأفضل مؤسسة مالية إسامية بشهادة 
مؤسسات التصنيف العاملية الكبرى، باإلضافة إلى مستوى األداء 
الرفيع الذي أس���فر عن هذه األرباح. وأوضح الغيث في تصريح 
صحافي أن التوزيعات التي أقرت على الودائع وحسابات التوفير 
االستثمارية قد أدرجت في حسابات العماء فور إقرارها من اجلهات 

الرسمية بحيث استغرقت عملية إيداع قيمة األرباح أقل من يوم 
واحد منذ إعان النتائج املالية، بفضل اس���تخدام احدث البرامج 
واألنظمة اآللية وكذلك توفير أفضل القدرات البشرية القادرة على 
توظي���ف التقنية احلديثة وهو ما يعبر أيضا عن اهتمام »بيتك« 
بعمائ���ه وحرصه على توفير أفضل مس���تويات اخلدمة واألداء 
البش���ري والتقني خلدمتهم. وذكر الغي���ث أن التوزيعات جاءت 
كالتالي: 2.378% للودائع االس���تثمارية املستمرة 1.850% لوديعة 

السدرة، 1.585% حلسابات التوفير االستثمارية. 

تزكية مجلس إدارة جديد لـ »المحاسبين«
برئاسة د.رشيد القناعي خلفاً لمحمد الهاجري

حضور كبير من احملاسبني في عمومية اجلمعية

عاطف رمضان
العادية  العمومي���ة  وافقت 
جلمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية أمس األول باالجماع 
على تزكية اعضاء جدد ملجلس 
لل���دورة اجلديدة، في  ادارتها 
اجتماعها الذي عقد برئاسة محمد 
الهاجري الذي اعلن عن تنحيه 
عن رئاسة مجلس االدارة وعن 
عضويته ف���ي املجلس اجلديد 
ليفسح املجال للدماء اجلديدة.

وشكل املجلس اجلديد من 9 
اعضاء جدد هم د.رشيد القناعي 
� رئيسا ملجلس االدارة ود.نادر 
اجليران نائب���ا للرئيس وبدر 

الشمالي � أمينا للسر وصقر احليص � امينا للصندوق 
وأعضاء مجلس االدارة )احم���د الفارس وفيصل 
الطبيخ ود.عدنان احلسن، ومحمد املصيبيح وطال 
الس���هيل( فيما اعلن عضو مجلس االدارة ناصر 
العنزي ايضا تنحيه عن شغله عضوية في مجلس 

االدارة اجلديد.
وذك����ر الرئيس اجلدي����د د.رش����يد القناعي في 
تصريحات صحافية ان املرحلة املقبلة ستشهد خطة 
عمل تتكون من ثاثة جوانب، االول: اجلانب املهني 
الذي سيتم التركيز عليه ضمن مبدأ احلوكمة والرقابة 
الداخلية، والثاني: الدورات التدريبية والتعليم املستمر 
ألعضاء اجلمعية، أما اجلانب األهم واالخير فيكمن 
في املؤمتر الدولي الثالث واملرتقب بدء فعالياته مع 
نهاية العام 2012، موضحا ان املؤمتر س����يركز على 

اجلانب املهني والعلمي للمحاسبني.
واشار القناعي الى ان اجلمعية تضع من ضمن 
أولوياتها التركيز على اجلوانب املالية التي تخص 
خطة التنمية عبر استضافة املختصني ملناقشة محاور 
اخلطة اوال باول، باالضافة للمواضيع احلاضرة على 
الساحة االقتصادية، مشيرا الى استعداد اجلمعية 
للمش����اركة باللج����ان ذات العاقة ومنه����ا اللجنة 

االقتصادية للخطة التي نتابعها عن كثب.
م���ن جانبه ارج���ع الرئيس الس���ابق جلمعية 
احملاسبني محمد الهاجري عدم ترشحه لفترة جديدة 
الى إميانه بإتاحة الفرصة للزماء لتقدمي اجلديد 
واالفضل، مبينا ان عمله امتد على مدى 8 سنوات، 
وترأس اجلمعية آخر دورتني، معربا عن ش���كره 
للزماء الذين حاولوا قصارى جهدهم اس���تمراره 

باجلمعية.

وزاد قائ���ا: انني آثرت وزميلي ناصر العنزي 
ان نترك املجال لآلخرين.

واعرب الوكيل السابق لديوان احملاسبة وثاني 
رئيس ملجلس ادارة جمعية احملاسبني واحد ابرز 
مؤسسيها يوس���ف العثمان عن شكره وسعادته 
بدوام التقدم الذي حتققه اجلمعية يوما بعد يومني، 
مثنيا على خطوة الرئيس الهاجري في تنحيه عن 
رئاسة مجلس ادارة اجلمعية الفساح املجال امام 
اجليل اجلديد كي يتسلم دفة القيادة لضخ املزيد 

من الدماء الشابة في مسيرة عملها.
ووافقت اجلمعية العمومية ل�»احملاسبني« على 
جميع بنود جدول اعمالها الذي تاه عليها الهاجري 
مشيرا الى ان الفائض بلغ في السنة املالية املاضية 
نحو 120 الف دين���ار، كما صادقت العمومية على 
التقرير املالي واالداري عن العام املاضي واعتماد 

املوازنة للعام 2011.
وفي االطار ذاته ذكر امني الس���ر بدر الشمالي 
انه مت فتح باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة 
املوضح���ة بالائحة الداخلي���ة للجمعية العضاء 
اجلمعية الراغبني في املشاركة بتلك اللجان وحتى 

تاريخ 7 مارس املقبل.
وأكد الشمالي ان تزكية مجلس االدارة احلالي 
للجمعي���ة جاءت تتويجا جله���وده خال العامني 
املاضيني والتي اسفرت عن العديد من االجنازات التي 
افادت اعضاء اجلمعية والقائمني على مهنة احملاسبة 
واملراجعة وانه مت وضع خطة عمل للعامني املقبلني 
تتضمن ايضا اهدافا يتم السعي الى حتقيقها فيها 
من فائدة ومصلح���ة لاعضاء وللمهنة والقائمني 

على املهنة.

»جلوبل«: أداء صناديق األسهم المحلية تراوح ما بين 2.38% كأرباح و2.52% كخسائر
قال التقرير الش���هري لبيت االستثمار العاملي )جلوبل( عن أداء الصناديق 
الكويتية خال يناير 2011، ان س���وق الكويت لألوراق املالية ش���هد أحداث 
غير اعتيادية خال تداوالت الش���هر، حيث لم تكن اخلسائر التي تعرضت 
لها املؤشرات الرئيسية والقطاعية على وتيرة واحدة خال تلك الفترة بعد 

تردي األوضاع السياسية واألمنية في بعض البلدان العربية.
واش���ار التقرير الى ان السوق اس���تهل تداوالت شهر يناير مسجا أداء جيدا بدعم من 
أس���هم قطاعي البنوك واالستثمار اللذين س���جا ربحا بلغت نسبته 5.31% و3.62% على 
التوال���ي حتى نهاية تداول 25 يناير املاضي إال أن ه���ذه األرباح تقلصت مع بداية األزمة 
السياس���ية في مصر لتصل إلى ما نس���بته 1.82% و1.28% على التوالي مع نهاية الشهر، 
حيث كانت األمور تسير بشكل أكثر من جيد وعلى مستوى طموح املستثمرين وذلك قبل 
بداية التوترات السياسية التي اجتاحت منطقة الشرق األوسط لتأخذ األسواق اخلليجية 
والسوق الكويتي منحنى آخر، وتتأثر بشكل سلبي بتبعات تلك األحداث والتي نال منها 

السوق الكويتي نصيبه. 
وعل���ى صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها منذ بداية العام 2011، فقد تراوح 
أداء صناديق األسهم التي تس���تثمر في أسهم الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية ما بني 2.38% كأرباح و2.52% كخسائر، وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل العام الذي سجل 
خس���ائر بنسبة 0.56% منذ بداية العام 2011، وقد استطاعت 9 صناديق أن تقدم أداء أفضل 

من أداء مؤشر جلوبل العام خال هذا الشهر. 
أما أداء صناديق األسهم املتطابقة مع الشريعة اإلسامية فقد تراوح ما بني 8.44% و%3.15 
كأرباح، مقارنة مبؤشر جلوبل اإلسامي الذي ارتفع بنسبة 4.81% خال نفس الفترة، وبذلك 
تفوق صندوق واحد فقط في أدائه على أداء املؤشر خال العام 2011، وهو صندوق الصفوة 

االستثماري، تاه صندوق الدرة اإلسامي بارتفاع بلغت نسبته 3.94% خال شهر يناير.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في األسواق اخلليجية ما بني %2.59 
كأرباح و3.23% كخسائر، حيث حقق صندوق واحد فقط أرباحا في أدائه خال العام 2011، 

وهو صندوق التجاري لألسهم اخلليجية، علما بأن جميع الصناديق تفوقت في أدائها على 
»مؤشر جلوبل اخلليجي االستثماري 100« حيث سجل انخفاضا خال شهر يناير من العام 
2011 بنسبة 3.23%. أما صندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة فقد بلغت خسائره خال 
ش���هر يناير من العام 2011 ما نس���بته 3.12% مقارنة بأداء مؤشر جلوبل اخلليجي ألكبر 30 

شركة، والذي انخفض بنسبة 3.52% خال الفترة نفسها.
 وبالنظر إلى صناديق األسهم التي تستثمر في سوق الكويت واألسواق اخلليجية والعربية 

فقد تراوح أداؤها ما بني 0.22% كأرباح و4.03% كخسائر منذ بداية العام احلالي. 
من جانب آخر، تراوح أداء الصناديق التي تس���تثمر في الشركات املتوافقة إساميا في 
األس���واق اخلليجية ما بني أرباح بلغت 3.85% وخسائر بلغت 4.29%، بينما سجل صندوقا 
منافع األول ونور اإلسامي اخلليجي، اللذان يعمان وفقا ألحكام الشريعة اإلسامية انخفاضا 
بنس���بة 0.14% و2.74% على التوالي مقارنة مبؤش���ر جلوبل اخلليجي اإلسامي الذي شهد 

خسائر بنسبة 1.11% خال يناير 2011.

صناديق األسهم اإلسالمية تخطف األنظار خالل يناير الماضي

)قاسم باشا(جانب من عمومية جمعية احملاسبني واملراجعني 

تقرير


