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المخيزيم : حقوق مساهمي »بيتك« ارتفعت 6 أضعاف  خالل 10 سنوات
من 239 مليون دينار لتصل إلى 1.29 مليار بمعدل نمو سنوي %18.3

أكد خالل عمومية البنك أن الودائع تزايدت أربعة أضعاف لتنمو من 1.8 مليار دينار إلى 7.6 مليارات

األرباح الصافية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من 51مليون دينار إلى 106 ماليين دينار بمعدل نمو 7.5% خالل السنوات العشر الماضية

»بيتك« حافظ على رفع نسبة العمالة الكويتية والتي وصلت إلى 60% وعدد فروع البنك إلى 52 فرعًا شاماًل منها 38 قسمًا للنساء 
أحمد مغربي

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعض����و املنتدب لبيت التمويل 
الكويتي »بيتك« بدر عبد احملسن 
املخيزمي ان »بيتك« استطاع جني 
العديد من اجلوائز خالل عام 2010 
وهو ما يؤكد عل����ى متانة وقوة 
وضعه العام وقدرته على تنفيذ 
خططه اإلس����تراتيجية للتوسع 

والنمو ومواجهة املنافسة.
 وأوض����ح املخي����زمي خ����الل 
اس����تعراضه التقرير السنوي ل� 
»بيت����ك« للس����نة املنتهية في 31 
ديس����مبر 2010، خالل االجتماع 
ال� 32 للجمعية العمومية للبنك، 
متضمن����ا تقرير هيئ����ة الفتوى 
والرقابة الشرعية، واإلجنازات التي 
حتققت خالل هذا العام، وعرض 
املس����تجدات االقتصادية احمللية 
واإلقليمي����ة والعاملية، والبيانات 
املجمع����ة ل�»بيت����ك« وش����ركاته 
التابعة باإلضافة إلى تقرير مراقبي 
احلس����ابات، أوض����ح أن »بيتك« 
حصل عل����ى املركز األول كأفضل 
بنك كويتي إقليميا وعامليا من بني 
البنوك احمللية وذلك وفق  سائر 
قائمة مجلة )The Banker( ألفضل 
1000 بنك حول العالم، كما حصل 
»بيتك« على جائ����زة الريادة في 
 ،)Citi Bank( الدفع اإللكتروني من
واملرك����ز األول كأفضل بنك يقدم 
خدمات عقارية وأفضل بنك إسالمي 
في اخلليج وفي الكويت من مجلة 
»جلوبال فايننس« لقوة ومالءة 
بيت التمويل الكويتي وقدرته على 
إدارة املخاطر املختلفة، كما حصل 
على جائزة أفضل تطبيق ملشاريع 
تخزي����ن البيان����ات املجمعة على 
مستوى املنطقة من قبل مؤسسة 
)Sybase( احدى كبريات املؤسسات 
العاملية الرائدة في قواعد البيانات 

وتقنية املعلومات.

نمو الموجودات 

وبني املخيزمي ان »بيتك« حقق 
منوا مميزا خالل السنوات العشر 
املاضي����ة، فق����د زادت املوجودات 
خمس����ة أضعاف لترتفع من 2.4 
مليار دينار ع����ام 2001 إلى 12.5 
مليار دينار عام 2010، مبعدل منو 
سنوي18.1%، كما تزايدت الودائع 
أربعة أضعاف حيث منت من 1.8 
مليار دينار إلى 7.6 مليارات دينار، 
مبعدل منو سنوي15.7% وتزايدت 
حقوق املس����اهمني ستة أضعاف 
من 239 مليون دينار لتصل إلى 
1.290 مليار دين����ار، مبعدل منو 
سنوي 18.3% كما تزايدت إيرادات 
التشغيل خمسة أضعاف لترتفع من 
143 مليون دينار إلى 736 مليون 
دينار، مبعدل منو سنوي 17.8%، أما 
األرباح الصافية فقد سجلت ارتفاعا 
ملحوظا من 51 مليون دينار إلى 
106 ماليني دينار، مبعدل منو %7.5 

خالل ال� 10 سنوات املاضية.
واض����اف قائ����ال: »بفضل من 
اهلل اس����تمرت مجموعة »بيتك« 
في العمل على اخلروج من دائرة 
األزمة املالية العاملية التي اقتربت 
من عامها الثال����ث والتي أحدثت 
تط����ورات جذرية على مس����توى 
العاملية،  السياس����ات واألوضاع 
ومازالت آثارها تتوالى على الرغم 
الدولي����ة واإلقليمية  من اجلهود 
والعاملية االس����تثنائية للحد من 

الركود العاملي الكبير«.
الى ان تلك  واش����ار املخيزمي 
اجله����ود بدأت في إف����راز ثمارها 
متمثلة في ظهور مؤش����رات على 
تعافي االقتصاد إال أن تلك املؤشرات 
ال تغن����ي عن القول ان التطورات 
السلبية مازالت كبيرة، فمازالت 
معدالت البطالة مرتفعة ولم تكتمل 
بعد جهود معاجلة تركة املشكالت 
الناجمة عن األزمة على النظم املالية 
في االقتصادات املتقدمة، منوها الى 
ان تقلبات األسواق ازدادت وهبطت 
ثقة املستثمرين وسجلت األسعار 
تراجعا ف����ي كثير من البورصات 
بداية باألس����هم األوروبية وتأثر 
النظام املصرفي على أثر املبيعات 
الدين السيادي  الكثيفة لسندات 
املستحق على االقتصادات الضعيفة 
في منطقة اليورو، مما أسفر عن 
أزمة نظامية جديدة بدأت فصولها 
في النص����ف الثاني من عام2010، 
وأدى ذل����ك إلى زي����ادة املخاوف 
السائدة بش����أن مدى استمرارية 
التعاف����ي. وبعد املب����ادرات غير 
املسبوقة التي اتخذت على مستوى 
السياسات األوربية عادت األوضاع 
املالية إلى التحسن غير أن جوانب 
الضعف األساسية على الصعيدين 

جودة اخلدمة من خ����الل برامج 
املتابعة وقياس األداء، والتي تعرف 
ب� »العميل اخلفي«، باإلضافة إلى 
تكرمي عددا من موظفي وموظفات 
»بيتك« املتميزين بأدائهم وتفانيهم 

في خدمة العمالء.
وفي مجال تسريع األعمال، أشار 
املخيزمي الى انه مت تطبيق النظام 
اآللي ملعاجلة ومراجعة العمليات 
املصرفية الصادرة والواردة من 
وإلى ش����ركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشتركة )كي نت(، وكذلك 
العمليات املنفذة من خالل أجهزة 
الصرف اآلل����ي، ومت االنتهاء من 
تنفيذ مش����روع مترير العمليات 
املصرفية لعمالء »بيتك« في الكويت 
من خالل الوحدات العاملة في كل 
من: البحري����ن، وماليزيا وتركيا، 

وذلك اعتبارا من يوليو 2010.

الخدمات التجارية

التجاري  القط����اع  كما ع����زز 
احلف����اظ على حصته الس����وقية 
ومنوها من خالل تنويع األنشطة 
التس����ويقية والتجارية، وزيادة 
البرامج التحفيزية وتوجيه رسائل 
تثقيفية للعمالء، ساعيا لفتح فروع 
جديدة له، ومن باب متابعة تطبيق 
مؤش����رات ومعايير قياس جودة 
اخلدمة الستقطاب العمالء، احتل 
»بيتك« مركز الصدارة في سوق 
متويل املستهلك، وحقق منوا مؤثرا 
في نش����اطاته، السيما في متويل 
السيارات واملواد اإلنشائية واستمر 
»بيتك« في دعم الس����وق احمللي 
بإنفاقه املستمر لتمويل عمليات 
حقيقية تعتمد على البيع والشراء 
واإلجارة حيث ساهم في تنشيط 
ودفع االقتصاد احمللي بضخ أكثر 
من 1.8 ملي���ار دوالر )507 ماليني 
دينار( في مختلف األسواق التي 
يتعامل فيها القطاع التجاري خالل 

عام 2010.

الخدمات والمنتجات االستثمارية

وبنينّ املخيزمي ان قطاع االستثمار 
إيج���اد فرص  قام بالعم���ل على 
اس���تثمارية ذات عوائد تشغيلية 
مجزية، ومخاطر سوقية مدروسة، 
لالستثمار في أصول متنوعة من 
خالل ش���ركات عاملية ذات مالءة 

متت االس����تفادة من تكنولوجيا 
الذكية مث����ل: اآلي فون  النق����ال 
واآلي باد والبالك بيري، حيث مت 
تقدمي خدمات معلوماتية متنوعة 
للعمالء على هذه األجهزة متكنها 
من احلصول على معلومات مثل 
مواقع الفروع والعمالت األجنبية أو 
حمالت »بيتك«، وفي مرحلة الحقة 
طور قطاع تكنولوجيا املعلومات 
نظاما للتعامالت البنكية على هذه 
األجهزة بحيث يتمكن العميل من 
حتويل مبالغ واالستفس����ار عن 
أرصدته وعمليات����ه وذلك ضمن 

خدمات »بيتك أون الين«.

جودة الخدمات

على هذا الصعيد، بني املخيزمي 
ان إدارة »بيتك« عكفت على حتسني 
جودة اخلدمة من خالل العمل على 
العمل  تبسيط وتطوير إجراءات 
املتبعة، مما ساهم في خفض أوقات 
االنتظار في مختلف فروع »بيتك«، 
ورفع كفاءة اخلدمة. وقد طال هذا 
التبسيط إجراءات تسليم بطاقات 
السحب اآللي، وحفظ املستندات، 
واس����تحداث مراكز خدمة خاصة 
بالشركات واملؤسسات، حيث مت 
افتتاح 5 قاعات مصرفية خلدمة 
الش����ركات ف����ي كل م����ن خيطان 
واجلهراء والفحيحيل والشويخ 
والشرق، وافتتاح ديوانية لتداول 
األسهم في فرع كيفان، كما واصل 
»بيتك« تطبي����ق مقاييس تقييم 

أخرى مؤهلة لالفتتاح، في مجمع 
البحر مبنطقة حول����ي، ومجمع 
البابطني مبنطقة شرق، ومجمع 
سوق الفرضة مبنطقة الصليبية، 
وبذلك يصل ع����دد فروع »بيتك« 
إلى 52 فرعا شامال ومنها 38 قسما 

للنساء«. 
واضاف: »في هذا الصدد، كثف 
»بيتك« من خدماته املباشرة والتي 
تستهدف الوصول للعميل أينما كان 
من خالل تطوير خدمات سيارات 
اخلدمة املتنقلة، واستخدام اجلهاز 
الشامل الذي يقدم خدمات اإليداع 
النقدي والش����يكات باإلضافة إلى 
العادية،  الس����حب اآللي  خدمات 
وبذلك يرتفع عدد أجهزة الصرف 
اآللي ليصل إلى 183 جهازا، وفى 
املباش����ر وانتهاج  الترويج  إطار 
سياسة الوصول إلى العمالء أطلق 
»بيتك« أداة تسويقية جديدة من 
خالل مجموعة من السيارات التي 
حتمل شعار »بيتك« وعلى متنها 
مجموعة من موظفيه املتخصصني 
التسويق والترويج  في عمليات 
إلى  املباش����ر للوص����ول  والبيع 
عمالئه احلاليني واملستهدفني في 
أماكن جتمعاتهم ومشاركتهم في 
املناسبات املختلفة سواء تلك التي 
تتم بتنظيم من »بيتك« أو جهات 
القرب من  أخرى، حتقيقا ملفهوم 
العمالء وتعظيم أهمية التواصل 

املباشر معهم«.
ولفت الى انه في مبادرة جديدة 

السياسات موضع التنفيذ واتخاذ 
اإلج����راءات الالزمة لتطبيقها كما 
اس����تطاع »بيتك« بنجاح تطبيق 
نظام )SunGard(، والذي يعد من 
أحدث النظم العاملية املتعارف عليها 
في هذا املجال، ويرصد بدقة مسار 
املخاطر التشغيلية في »بيتك« في 

كل من تركيا والبحرين.
من ناحي����ة أخرى، مت تطبيق 
أحدث األنظمة اآللية لربط وجتميع 
البيانات املالية بني بيت التمويل 
الكويتي وش����ركاته التابعة، مما 
يضمن دقة وسرعة جتميع البيانات 
املالي����ة واإلدارية. وتطبيق نظام 
متكامل على مستوى بيت التمويل 
الكويتي خاص بامليزانية التقديرية 
والتخطي����ط املالي. كما متكن من 
اآللية  اس����تيعاب أحدث األنظمة 
الحتساب معدل معيار كفاية رأس 

املال »بازل2«.

الخدمات والمنتجات المصرفية

واكد املخيزمي ان »بيتك« احتل 
مرتبة متقدمة بني البنوك احمللية 
في مجال استقطاب الودائع وهو 
ما يعكس ثقة العمالء، وس����عيا 
منه لالستمرار في محافظته على 
ثقة عمالئه، وزيادة قاعدة العمالء 
لديه واستقطاب عمالء جدد، فقد 
واصل بيت التمويل الكويتي عمله 
في تطوير خدماته املصرفية، عبر 
القن����وات املختلفة س����واء كانت 
خدم����ات الكتروني����ة أو خدمات 
مباش����رة، وعلى صعيد اخلدمات 
اإللكتروني����ة عم����ل »بيتك« على 
تكثيف الوعي االستهالكي باجتاه 

بطاقات الدفع املسبق. 
وفي هذا اإلطار، بادر »بيتك« إلى 
طرح بطاقة األسرة والتي يتفرد 
به����ا »بيتك« ويع����د البنك األول 
الذي يقدم مثل هذه البطاقة، التي 
تعد احلل املبتكر وحلقة الوصل 
أفراد األسرة و»بيتك«  املرنة بني 
وميك����ن تعبئتها مباش����رة عبر 
ش����بكة اإلنترنت من خالل موقع 
»بيتك« والذي ش����هد ه����ذا العام 
ملسات تطويرية سواء من خالل 
مضمون ومحتوى املوقع واحملافظة 
على حتقيق آليات التعامل اآلمن 
للعمالء عبر املوقع وتقدمي خدمات 
جديدة للعمالء والشركات على حد 
سواء، أو من خالل حتسني وتطوير 
التصميم����ات اخلاصة به وهو ما 
يعزز إس����تراتيجية »بيتك« نحو 
توجيه العمالء للتعامل من خالل 
قنوات االتصال ومن خالل تثقيف 
العمالء بخدمة »التمويل أون الين« 

كقناة مساندة للفروع. 
وتقديرا ل� »بيتك« في هذا الصدد 
منحت مجلة »جلوبل فاينانس« 
املرموقة »بيت����ك« جائزة »أفضل 
بنك إلكتروني في الكويت« ضمن 
تقرير لها ع����ن أفضل البنوك في 
الشرق األوسط وأفريقيا للعام 2010 
استخداما للتقنية وخدماتها، بعد 
الكبير  أن رصدت حجم االهتمام 
التي ينفذها  واملشاريع املتطورة 
»بيتك« واحلرص املس����تمر على 
إضفاء الطابع التكنولوجي حيث 
متكن من طرح خدمة للتسوق اآلمن 
عبر اإلنترنت في الكويت. كما قدم 
»بيتك« حلوال للدفع اإللكتروني 
للخطوط اجلوية وإمكانية حجز 
التذاكر والدفع عبر اإلنترنت، من 
ناحية أخرى عم����ل على تطوير 
وحتس����ني أداء موظف����ي مرك����ز 
االتصال والذي يعمل بكفاءة على 

مدار الساعة.
وأكد املخيزمي بالقول: »باإلضافة 
إل����ى اس����تمرارنا في االنتش����ار 
اجلغراف����ي املباش����ر مت افتت����اح 
فرعني هما جليب الشيوخ وفرع 
اجلهراء. كما مت جتديد فرعني هما 
فرع الشرق وفرع الشويخ - وزارة 
التربية - ويجري جتهيز 3 فروع 

ماليزيا ليصل إلى 8 فروع في حني 
بلغ عدد فروع »بيتك« البحرين 8 
فروع، باإلضافة إلى سوقه احمللي 
الذي يصل عدد فروعه الى 52 فرعا، 
بعد سلسلة جناحات متتالية خالل 
مسيرة عطائه املستمرة طوال ثالثة 
وثالثني عاما ليصل إجمالي عدد 
فروع املجموعة إلى 209 أفرع محليا 

وإقليميا وعامليا.

الجوانب الرقابية وإدارة المخاطر

كما استمر بيت التمويل الكويتي 
)بيت����ك( في تعزيز السياس����ات 
إلى احلد من  الهادفة  واإلجراءات 
آثار وتداعيات األزمة املالية العاملية 
على »بيتك«، وتطوير الوس����ائل 
واألدوات الرقابية التي تساهم في 
رفع مستوى كفاءة أنظمة الضبط 
الداخلي وإدارة املخاطر في »بيتك«، 
وحتسني أدوات وأساليب املراجعة 
الدورية لعناصر ومكونات البيئة 
الداخلي����ة واخلارجي����ة احمليطة 
بأعمال وأنشطة »بيتك«، مبا في ذلك 
التطوير املستمر إلستراتيجيات 
إدارة املخاطر، على نحو يتوافق 
مع التوجهات اإلستراتيجية العامة 
ملجموعة »بيتك«، وذلك مبا يكفل 
توحيد األطر والنظم املستخدمة 
في مراقب����ة وإدارة املخاطر على 
مس����توى املجموع����ة، وحتقيق 
النظرة الشاملة للمخاطر وكيفية 
التزامه  إدارتها، وواصل »بيتك« 
بتحديث سيناريوهات اختبارات 
الضغط وفقا لتعليمات بنك الكويت 
املركزي، والسياسات املعتمدة من 
قبل مجلس إدارة »بيتك«، كما مت 
البدء في عملي����ة التقييم الذاتي 

للمخاطر التشغيلية. 
وقد ش����هد ع����ام 2010 اعتماد 
سياس����ة التقييم الداخلي لكفاية 
رأس امل����ال )ICAAP(، وسياس����ة 
اختب����ارات الضغط، وسياس����ة 
اإلفصاح، وسياسة محفظة املتاجرة 
واحملفظة املصرفية ومت وضع تلك 

املال وحمايتها وحتصني أوضاع 
إمكانيات  »بيتك« باالعتماد على 

املؤسسة. 
وقد مت التركيز على األسواق 
الناشئة التي يوجد فيها »بيتك« 
والتي شهدت منوا ملحوظا على 
عكس االقتصادات املتقدمة، حيث 
التمويل السعودي  استطاع بيت 
- الكويتي »بيتك السعودية« أن 
يثبت أقدامه في السوق السعودي 
الواعد، وذل����ك بحصوله مؤخرا 
على رخصة لطرح أول صندوق 
استثماري عقاري باململكة العربية 
السعودية بقيمة 500 مليون ريال 

سعودي.

استثمارات عقارية

 كم����ا قام����ت ش����ركة »بيتك 
العقارية« باستثمارات عقارية في 
السوق السعودي تفوق 3 مليارات 
ريال سعودي في السوق السعودي 
الذي يش����هد منوا على الرغم من 
األزمة املالية العاملية. كذلك شهد 
الس����وق التركي توسعا وانطالقا 
متمثال في »بيت����ك تركيا« حيث 
متكن من إطالق منتجات متميزة 
مثل صندوق االستثمار في الذهب، 
وه����و األول من نوعه ومت طرحه 
عبر بورصة اسطنبول، باإلضافة 
إلى طرح صفقة صك����وك ب� 100 
مليون دوالر، متت تغطيتها بأكثر 
من  150% من عدة بنوك كبرى في 
املنطقة والعالم، مما يعكس الثقة 

الكبيرة في »بيتك« وفي أدائه.
واش����ار رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب بدر املخيزمي الى ان 
سياسة التوسع اجلغرافي اكتسبت 
بعدا جديدا، بعد أن افتتح »بيتك 
تركيا« فرعه األول في أملانيا مبدينة 
مانهامي، بعد افتتاح فرع في دبي، 
ويعمل حاليا على افتتاح 15 فرعا 
جديدا تضاف إلى سلسلة الفروع 
احلالية، التي يبلغ عددها 141 فرعا، 
وليرتفع عدد الفروع في »بيتك« 

السيادي واملصرفي التزال متثل 
حتديا كبيرا وس����ط مخاوف من 
مغبة املخاطر التي تهدد التعافي 

العاملي. 
وأوضح املخيزمي: انه »وسط 
ه����ذه األج����واء املالي����ة العاملية 
املضطربة بدت س����فينة »بيتك«، 
أكث����ر اس����تقرارا  وهلل احلم����د، 
ورسوخا وقدرة على التعامل مع 
التحديات التي ولدتها رياح األزمة 
املالية العاملي����ة. ويعد عام 2010 
عام التماسك وإثبات القدرة على 
التحدي، والتعامل مع املتغيرات أيا 
كان نوعها أو أيا كانت شدتها، حيث 
بات »بيتك« على أعتاب اخلروج 
من حتديات األزمة معاودا وتيرة 
املتميزة  املعتاد ومؤشراته  عمله 
بعد أن متكن خالل عام 2010 من 
إعادة ترتي����ب مكونات محفظته 
االستثمارية ومساندة الشركات 
التابعة في ظل إستراتيجية موحدة، 
وزيادة األدوات االستثمارية ذات 
الدخل الثابت واملخاطر احملدودة 
والعمل على تعزيز أوضاع السيولة 

وتعظيم اإليرادات«.

ترشيد االنفاق

وبني ان إس����تراتيجية ترشيد 
اإلنفاق وزيادة دور »بيتك« املالي 
واالقتصادي واالجتماعي والتوجه 
نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز 
عل����ى األس����واق اإلقليمية ظلت 
مس����تمرة من أجل إرساء قواعد 
صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، 
فضال عن متسكه الراسخ مببادئ 
وأخالقيات العمل املصرفي اإلسالمي 
املس����تمدة من أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية لتعزز مكانته احمللية 
واإلقليمية والدولي����ة كأحد أهم 
رواد االس����تثمار اإلسالمي القائم 
على الدراس����ة املتأنية والتوسع 
في ضوء املخاطر احملسوبة حفاظا 
على األصول متعددة املصادر سواء 
أصول العم����الء أو أصحاب رأس 

)هاني الشمري(املخيزمي ومحمد العمر خالل عمومية »بيتك« بدر املخيزمي

جانب من مساهمي »بيتك« خالل عمومية البنك

نسب توزيع األرباح على المودعين المستثمرين 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

سنة 2009سنة 2010نوع الحساب
2.780%2.378%الودائع االستثمارية )املستمرة(
2.162%1.850%ودائع االستثمارية )السدرة(
1.853%1.585%حسابات التوفير االستثماري

جدول التصنيف االئتماني لـ »بيتك« خالل عام 2010
قصير المدىبعيد المدىوكالة التصنيف

Intelligenc CapitaleA+A-1
FitchA+F-1

Moody's Aa3P-1
Standard's & PoorA-A-2
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المساهمون شكروا المخيزيم 
على إنجازاته خالل رئاسته إلدارÉ »بيتك« 

«Èعانق السحا åاسم البنك في عهد»

جني »بيتك« العديد من الجوائز خالل عام 2010 
يؤكد متانة وضعه وقدرته على تنفيذ خطط النمو ومواجهة المنافسة

٪17.8 íإيرادات التشغيل تزايدت ٥ أضعاف لترتفع من 1٤٣ مليون دينار إلى 7٣6 مليون دينار بمعدل نمو سنو

البقية ص 42
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بعد مسيرة عمل حافلة على مدار 33 عاما في العمل املصرفي 
ع مس���اهمو البنك أمس  اإلس���المي في بيت التمويل الكويتي ودنّ
بدر املخيزمي في ختام اجلمعية العمومية األخيرة التي ترأس���ها 
وش���هدت املوافقة على جميع القرارات الواردة على جدول أعمال 

اجلمعية العمومية. 
ووجه املساهمون الشكر إلى املخيزمي، مشيدين باالجنازات التي 
حتققت في عهده من زيادة أرباح البنك من 15% إلى 80% وزيادة 

القيمة الدفترية للسهم من 120 فلسا إلى 620 فلسا.
وأش���ار احد املس���اهمني إلى أن املخيزمي وضع أساسا متينا 
للبنك فأصبح يعانق الس���حاب، واقترح أن يقوم البنك بإطالق 

اسم املخيزمي على إحدى إداراته تخليدا لذكراه.
وفيما يلي السيرة الذاتية للمخيزمي:

االسم: بدر عبداحملسن عبدالعزيز املخيزمي
تاريخ امليالد: 1946/12/29

احلالة االجتماعية: متزوج
عدد األوالد: 5

املؤهل الدراسي: بكالوريوس جتارة � شعبة محاسبة
الكلية: التجارة

اجلامعة: جامعة االسكندرية � جمهورية مصر العربية
تاريخ التخرج: يوليو 1969

الشهادات الحائز عليها:

1 � ش���هادة البكالوريوس � كلية جتارة بجامعة االسكندرية � 
جمهورية مصر العربية.

2 � الدبل���وم العام في العلوم والدراس���ات املصرفية � معهد 

الدراسات املصرفية � الكويت.
3 � دراسة تدريبية في عدة بنوك أميركية وبريطانية.

المناصب التي تقلدها:

1 � موظف ببنك الكويت املركزي من 1969 � 1978 وتقلد املناصب 
التالية:

أ � محاسب في القطاع املصرفي � بنك الكويت املركزي.
ب � رئيس قسم النقد � بنك الكويت املركزي.

ج � مدير إدارة التخطيط وش���ؤون العامل���ني ببنك الكويت 
املركزي.

2 � مدير عام بيت التمويل الكويتي � فبراير 1978.
3 � العض���و املنتدب واملدير العام � بي���ت التمويل الكويتي � 

مارس 1981 � ابريل 2000.
4 � رئيس جلنة متابعة البضائع الكويتية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي »خالل فترة االحتالل«.
5 � رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي األوقاف التركي 

.1998 � 1996
6 � عض���و مجلس إدارة الهيئة العامة لالس���تثمار � الكويت 

.1997 � 1991
7 � عض���و اللجنة التنفيذي���ة � الهيئة العامة لالس���تثمار � 

الكويت.
8 � عضو جلنة مكتب االستثمار في اململكة املتحدة � لندن.

9 � رئيس اللجنة التنفيذية � االحتاد الدولي للبنوك االسالمية 
.1996

10- رئيس مجلس اإلدارة والعض���و املنتدب � بيت التمويل 
الكويتي من 1993/8/1 حتى تاريخه.

بدر املخيزمي .. مسيرÉ من االجنازات املشهودÉ في »بيتك«

املخيزمي والعمر في ÏرÏشة مع اإلعالميني

مالية عالية وسمعة جيدة، 
انتق����اء كبرى  إل����ى  إضافة 
األسواق الناشئة والناضجة، 
والتي تتمي����ز مبتانة وقوة 
اقتصادية كبيرتني واستقرار 
سياس����ي، فقام بالعديد من 
دراسات اجلدوى االقتصادية 
الالزمة للدخول في املشاريع 
االس����تثمارية اجلديدة، عن 
طريق التعاون مع ش����ركات 
عاملية متخصصة في تقييم 
جودة األص����ول، والدخول 
ف����ي تلك االس����تثمارات عن 
طريق التحالف مع ش����ركاء 
اس����تراتيجيني ذوي خبرة 

عريقة.
خدمات االئتمان

وفي س����ياق آخر، متكن 
»بيت����ك« م����ن متوي����ل عدة 
مش����اريع تواكب التوجهات 
التنموية للكويت، مع التجهيز 
الداخل����ي ملقابلة أي مطالب 
ائتمانية حال دخول مشاريع 
الدول����ة حي����ز التنفيذ، كما 

نوعت إدارة االئتمان أشكال 
القطاعات  التمويل جلميع 
واألنشطة االقتصادية، مع 
التركيز على قطاع األعمال 
التجاري����ة، وذلك من أجل 
تنشيط العمليات البيعية، 
وحتري����ك عجلة االقتصاد 
الكويتي للشركات، وضمان 
توجيه التمويل نحو شراء 
البضائ����ع، وكذلك متويل 
شركات اخلدمات ذات الطابع 
التش����غيلي لتمويل عقود 
الدولة وأيض����ا مت تنويع 
التمويل  أش����كال عمليات 
وحتس����ني جودة األصول، 
الس����وق  وفق احتياجات 
والطل����ب عل����ى املنتجات 
العامة،  العقود  كاملرابحة، 
اإلجارة، االستصناع، وأخيرا 
استمر في العمل الدÄوب نحو 
احملافظة على انتقاء العمالء 
ذوي املالءة املالية اخلاصة، 
واختيارهم بعناية فائقة من 
خالل اتباع األساليب األكثر 
حتوطا ملتابعة الضمانات 

وسهولة تقييمها.
خدمات العقار المحلي

من جهة اخ���رى، احتل 
»بيتك« مكانا رائدا ومحوريا 
ف���ي مج���ال إدارة ومتويل 
العقار من خالل مجموعة من 
الكفاءات املتميزة في تطوير 
إدارة العقارات على مستوى 

املنطقة وشمال أفريقيا.
وقد تركزت جهود »بيتك« 
خ���الل الع���ام املاضي على 
العمل من خالل عدة محاور 
في ضوء املتغيرات احلالية 
والتي متثل���ت في تطوير 
عدد م���ن احملافظ العقارية 
وطرحها للعمالء للمشاركة 
فيه���ا بعوائد مجزية حيث 
طرح خالل الع���ام املاضي 
محفظة »بيت���ك« العقارية 
الثانية برأس���مال قدره 50 
مليون دينار، واس���تمرارا 
لنه���ج »بيتك« في نش���ر 
املعرفة العقارية استمر في 
إصدار مجموعة من التقارير 

العقارية التي تتناول الشأن 
العقاري الكويتي وتطورات 
منوه واجتاهات ومستجدات 
أس���عاره، بحي���ث أصبح 
العق���اري الصادر  التقرير 
ع���ن »بيتك« وال���ذي يعد 
دوريا كل ربع سنة مرجعا 
للمس���تثمرين ومتخ���ذي 
القرار، كما عكف خالل العام 
على حتقي���ق التواصل مع 
عمالئه باستخدام الوسائل 
التكنولوجية عبر ش���بكة 
اإلنترنت أو من خالل تطوير 

.SMS خدمة الرسائل
التطورات التكنولوجية والخدمات 

المساندة

وب���ني املخيزمي ان قطاع 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
يدع���م كل نظ���م »بيت���ك« 
وذل���ك ملس���اندة مختلف 
قطاع���ات وإدارات »بيتك«، 
التركيز على زيادة  فقد مت 
القدرة االستيعابية لألجهزة 
واألنظمة والشبكات، فشمل 

التحديث واس���تبدال  ذلك 
أجهزة وأنظمة لتتناس���ب 
م���ع متطلب���ات اخلدم���ة، 
والنمو مبا في ذلك تطوير 
نظم مراقبة البنى التحتية، 
واإلنذار املبكر وتوفير املواقع 
االحتياطية حلفظ البيانات، 
العمالء. باإلضافة  وأنظمة 
إلى ميكن���ة عملية مقاصة 
الش���يكات وتطبيق نظام 
)Data Warehouse( والذي 
يس���اهم في تنظيم وإدارة 
عملي���ة تخزي���ن وتداول 
الوثائق  واسترجاع جميع 
واملراس���الت واملعام���الت 
لإلدارات املختلفة بش���كل 
إلكترون���ي، كما مت تطوير 
نظ���ام »موزاي���ك« للقطاع 
املصرفي وزيادة وس���ائل 
حماية أمن النظم والشبكات، 
مبينا انه من أكبر إجنازات 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
تدشني نظام االئتمان اجلديد 
ل� »بيتك« حيث س���يتمكن 
العمالء من احلصول على 

كل خدمات االئتمان بكفاءة 
أعلى، حيث يعد تطبيق هذا 
النظام خطوة في س���بيل 
حتقيق إستراتيجية القطاع 
من توحيد األنظمة وتقدمي 

رÄية موحدة للعميل.
كم���ا مت تطبي���ق نظام 
املس���تندية  االعتم���ادات 
 TRADE WIND اجلدي���دة
الذي يغطي جميع احتياجات 
ومتطلبات العمل في اإلدارة، 
مما سيؤدى إلى رفع كفاءة 
العمل وسرعة اإلجناز وهذا 
سينعكس أثره على حتسني 

خدمة العمالء.
وقد انتهى هذا العام 2010 
بحصول »بيتك« على جائزة 
درع املصارف العربية الفنية 
)BestTechnical Awards( على 
مستوى املصارف اإلسالمية 
في منطقة الشرق األوسط 

ملوقعه االلكتروني.
الموارد البشرية

في هذا اخلصوص، قال 

املخيزمي ان قطاع اخلدمات 
البشرية  املساندة واملوارد 
في »بيتك« واصل جهوده 
بالتركي���ز عل���ى برام���ج 
التوظيف النوعي للخريجني، 
من حي���ث االختيار ووفق 
معايي���ر مدروس���ة، ه���ذا 
وقد ش���هدت عملية تطوير 
الكفاءات بالشهادات املهنية 
تطورا، عبر تبني ش���هادة 
مصرفي إسالمي معتمد، كما 
مت أيضا االستمرار في الدعم 
CFA/( للشهادات احليوية
 ،)FRM/CIA/CLBB/CBBM
واستمر »بيتك« محافظا على 
رفع نسبة العمالة الكويتية 

والتي وصلت إلى %60.
المسؤولية االجتماعية

وعل���ى ه���ذا الصعيد، 
أكد رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب بدر املخيزمي 
قائال: »نحن في »بيتك« ندرك 
أننا جزء من املجتمع وخيط 
متني في نسيجه، مما يدفعنا 

التفاعل مع كل أطرافه  إلى 
من خالل القيام مبسؤوليتنا 
جت���اه املجتم���ع بالتعاون 
والتنس���يق مع املؤسسات 
الفاعل���ة واحلكومي���ة في 
مجال العمل اخليري ورعاية 

األنشطة االجتماعية«.
الى ان »بيتك«  وأش���ار 
واصل جهوده ف���ي مجال 
»املس���ؤولية االجتماعية« 
خالل ع���ام 2010 من خالل 
أنشطة ومساهمات وأعمال 
في مج���االت دع���م قدرات 
املجتمع وفق رÄية »بيتك« 
ونظرته لدوره االجتماعي، 
من خالل منهجه الش���رعي 
والتصاقه ببيئته الكويتية 
وارتباطه بالعالم، وخاصة في 
املجاالت التي تعتبر مرتكزات 
أساس���ية يعتمدها في أداء 
دوره االجتماعي، وهي تشمل 
التعليم والصحة والشباب 
وخدم���ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ورعاية احملتاجني 

انتخاب مجلس إدارÉ جديد
انتخبت اجلمعية العمومية العادية مجلس إدارة جديدا 
للسنوات الثالث القادمة وأعضاÄه هم: إميان محمد سعود 
احلميدان وس���عود عبدالعزيز سعود البابطني وسمير 
يعقوب يوسف النفيسي وعادل عبداحملسن براك الصبيح 
وعصام سعود عبدالعزيز الراشد ومحمد علي عبدالعزيز 
اخلضيري ود.نبيل احمد ابراهيم املناعي، باإلضافة إلى 

عضوين احتياط هما حمد العميري ووليد احلوطي.
كما وافقت اجلمعية العمومي���ة العادية على جميع 
بنود جدول األعمال حيث وافقت على توزيع أرباح نقدية 
بنس���بة 20% على رأس املال أي بواقع 20 فلسا للسهم 
الواحد، وأقرت زيادة رأس���مال البنك من 248.9 مليون 
دينار إلى 268.9 مليون دينار وذلك بتوزيع أسهم منحة 
للمساهمني بنسبة 8% من رأس املال ومقدراها 19.9 مليون 
دينار، ووافقت اجلمعية كذلك على تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء أس���هم البنك مبا ال يتجاوز 10% من عدد أسهمها 

وذلك ملدة ثمانية عشر شهرا.
وانتخبت اجلمعية العمومية كذلك 5 أعضاء في هيئة 
الفتوى والتشريع وهم د. أنور شعيب عبدالسالم ود.خالد 
املذكور ود.عجيل النشمي ود. مبارك احلربي ود. محمد 
الطبطائي، علما بأن الش���يخ أحمد بزيع الياسني اعتذر 

نظرا لظروفه الصحية.
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ومساعدة األس���ر املتعففة 
ودعم األنش���طة اخليرية 
واالجتماعي���ة للعديد من 
الهيئات واجلمعيات الرسمية، 
وقد تصدرت أنشطة »بيتك« 
العام عدة  االجتماعية هذا 
مشاريع رئيسية من أبرزها 
الزكاة مببلغ  التبرع لبيت 
3.4 ماليني دينار واستكمال 
العم���ل إلنش���اء 15 مركز 
إسعاف بتكلفة من املتوقع 
أن تص���ل إل���ى 1.5 مليون 
دين���ار مت افتتاح عدد منها 
مؤخرا، باإلضافة إلى إنشاء 
شاليهات لذوي االحتياجات 
اخلاصة ف���ي منطقة الزور 
إلى مليون  بتكلفة وصلت 
دينار، فيما أعلن مؤخرا عن 
تبرعه ب���� 2 مليون دوالر 
إلغاثة منكوبي الفيضانات 

في باكستان.
التطورات االقتصادية المحلية 

والخليجية والعالمية

آخ���ر،  عل���ى صعي���د 
اس���تعرض املخي���زمي في 
أم���ام  الس���نوي  تقري���ره 
اجلمعية العمومية ل�»بيتك« 
التطورات االقتصادية احمللية 
واخلليجية والعاملية، وذلك 

على النحو التالي:
أوال: االقتصاد الكويتي

الكويتي  شهد االقتصاد 
جملة من التطورات الهامة 
خالل عام 2010 كان من أبرزها 
التعافي واس���تعادة  عودة 
وتيرة النمو خالل عامي 2010 
- 2011 بعد أن شهد تراجعا 
في النم���و خالل عام 2009 
بفعل األزمة املالية العاملية، 
التراجع في  حيث انعكس 
العاملية،  النف���ط  أس���عار 
ومعدالت اإلنتاج على قطاع 
النفط خالل عام 2009 على 
انكم���اÔ قطاع  الرغم من 
النفط بنس���بة 11% نتيجة 
النخفاض حجم اإلنتاج من 
2.78 مليون برميل يوميا إلى 
2.48 ملي���ون برميل يوميا 
في ع���ام 2009، مع هبوط 
أكبر من  الصادرات مبعدل 
ذلك، التزاما بقرارات أوپيك 
وتأثير األزمة املالية العاملية 
على القطاعات غير النفطية 
وهو م���ا أدى إلى تخفيض 
تقدي���رات صن���دوق النقد 
الدولي للنمو لعامي 2009 

و2010.
وم���ن املعروف أن قطاع 
النفط مازال يشكل حوالي 
59% م���ن الن���اجت احملل���ي 
اإلجمالي، وأكثر من 80% من 
إيرادات احلكومة، وما يزيد 
على 90% من إجمالي عائدات 
التصدير، بينما مازال نصيب 
القطاعات غير النفطية في 
الهيكل االقتصادي محدودا 
نسبيا وهو ما يجعل الكويت 
أكث���ر عرض���ة للصدمات 
اخلارجي���ة، الس���يما فيما 
يتعلق بالطلب العاملي على 

النفط وأسعاره.
ويتوق���ع صندوق النقد 
الناجت  الدول���ي أن يبل���غ 
احلقيق���ي احمللي اإلجمالي 
ما قيمته 144.1 مليار دوالر، 
وأن ينم���و مبعدل 3% عام 
2010 مقارنة بتوقعات سابقة 
بلغت 3.7% و2% باملقارنة مع 
معدل منو سلبي بلغ -%4.2 
في ع���ام 2009، وذلك على 
الرغم من تدخل بنك الكويت 
املركزي بإجراء تخفيضات 
متتالية على سعر الفائدة منذ 
اندالع األزمة املالية العاملية 
ع���ام 2008 والتي وصلت 
لنحو ستة انخفاضات كان 
آخرها خف���ض »املركزي« 
لس���عر اخلصم في فبراير 
من الع���ام 2010 مبعدل 50 

للجنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول 
مجلس التعاون اخلليجية إلى 
ضرورة بذل اجلهود لتطوير 
األطر الرقابية واإلش���رافية 
وذلك ملواكبة الواقع اجلديد، 
املالية  الذي ولدت���ه األزمة 
واالقتصادية والتي خلقت 
واقعا مصرفيا وماليا جديدا 
يتطلب تعزيز املالءة املالية 
للوحدات واملؤسسات الفاعلة 
املالي، من خالل  النظام  في 
االسترشاد باملعايير الدولية 
واالستفادة منها في تطوير 
املتكامل  التنظيم���ي  اإلطار 
ألنش���طة األطراف املؤثرة 
ف���ي أداء النظام املالي وفق 
قواعد ونظم رقابية وإشرافية 
محكم���ة. ويتوقع صندوق 
النقد الدولي أن يصل الناجت 
احمللى اإلجمالي باألس���عار 
الثابتة في قطر إلى نحو 128.2 
مليار دوالر، و270.9 مليار 
العربية  دوالر في اإلمارات 
املتحدة، و150.6 مليار دوالر 
الكوي���ت، و21.3 مليار  في 
البحرين، و56.2  دوالر في 
مليار دوالر في سلطنة عمان، 
و451.7 مليار دوالر في اململكة 

العربية السعودية.
وفيما يتعلق باالقتصاد 
القطري فقد حقق أعلى منو 
خليج���ي بلغ 16% عام 2010 
مصحوبا بفائض في املوازنة 
العامة للدولة، أما االقتصاد 
العماني فقد حقق منوا بلغ 
4.7% عام 2010، وبدوره سجل 
االقتصاد الس���عودي معدل 
منو بلغ 3.4% عام 2010 بدعم 
من االستثمارات احلكومية 
الكبي���رة في مش���روعات 
البنية التحتية، أما االقتصاد 
اإلماراتي فقد سجل معدل منو 
بلغ 2.4% عام 2010، وسجل 
البحريني منوا  االقتص���اد 
مبعدل 4% عام 2010 وحقق 
االقتصاد الكويتي معدل منو 

بلغ 2.3% عام 2010.
ثالثاð: االقتصاد العالمي

الهشاش���ة سمة  التزال 
التعافي في ظل اس���تمرار 

مخاطر التطورات السلبية 
وارتفاع معدالت البطالة في 
كثير من البل���دان املتقدمة 
والصاعدة على حد سواء، 
اكتس���اب  الرغم من  وعلى 
التعاف���ي مزيدا م���ن القوة 
في النص���ف األول من عام 
2010 مبعدل يفوق توقعات 
صندوق النقد الدولي حيث 
العاملي من  النشاط  توسع 
4.1% إلى4.3%، على خلفية 
حتقي���ق من���و أفض���ل من 
املتوقع في قطاع الصناعات 
 2011 التحويلي���ة، ولع���ام 
من3.6% إلى 3.8%، مدفوعا 
بزيادة املخزون واالستثمار 
الثاب���ت وارتفاع أنش���طة 
التصنيع وحج���م التجارة 
العاملية، إال أن االس���تهالك 
مازال مكبوحا في العديد من 
االقتصاديات الصاعدة بسبب 
انخفاض ثقة املس���تهلكني 
الدخول والثروات  وتراجع 

في قطاع األسر.
وق���د أدت أزم���ة الديون 
السيادية املس���تحقة على 
االقتصاديات الضعيفة في 
النصف  اليورو في  منطقة 
الثان���ي من ع���ام 2010 إلى 
النظام املصرفي على  تأثر 
اثر املبيعات الكثيفة لسندات 
الدين السيادي لتلك الدول 
مم���ا أدى إلى أزمة نظامية، 
واس���تمرار زيادة املخاوف 
السائدة بشأن مدى استمرار 
التعافي كما تسببت في هبوط 
األس���هم على نطاق واسع 
البورصات  وخصوصا في 
األوروبية فضال عن ارتباك 
العم���الت وبروز  أس���عار 
مؤشرات حلروب في مجال 
العمالت، وارتفاع أس���عار 
الذهب ملس���تويات قياسية 
غير مسبوقة. وعلى الرغم 
من اإلجراءات التي اتخذت من 
خالل برامج اإلنقاذ األوروبية 
املالية  وبرنامج األس���واق 
وآلية االستقرار األوروبي إال 
أن جوانب الضعف األساسية 
التزال متث���ل حتديا كبيرا 
وس���ط مخاوف باقية تهدد 

التعافي العاملي.

نقطة أساس ليصل لنحو 
2.5%، وضخ سيولة للقطاع 
املصرف���ي وإق���رار قانون 
لضم���ان الودائ���ع، وطرح 
قانون االستقرار املالي بهدف 
القطاع  احلفاظ على متانة 

املصرفي احمللي. 
ويب���دو أن اس���تجابة 
الكويتي وحترك  االقتصاد 
قطاعاته االقتصادية ستكون 
عبر قناة السياس���ة املالية 
واتس���اع حج���م اإلنف���اق 
احلكوم���ي وزي���ادة ع���دد 
املشروعات في إطار اخلطة 
اخلمسية املقرة من مجلس 
األمة لألع���وام2014-2010، 
واالستعانة باألدوات املالية 
والنقدية املتاحة والتمويل 
املصرفي عبر البنوك احمللية 
في متويالتها الطموحة، كما 
أن دخول مشروعات اخلطة 
حيز التنفيذ في فبراير من 
عام 2010 باإلضافة إلى إقرار 
عدد من القوانني االقتصادية 
من شأنه أن ينقل االقتصاد 
احمللي وأداءه إلى آفاق أعلى 
من توقعات صندوق النقد 
الدولي والتي تشير إلى أن 
ارتفاع النمو االقتصادي في 
الكويت في عام 2011 سيصل 

إلى %4.8.
عملي���ة  أن  ش���ك  وال 
التنشيط االقتصادي عبر 
تنفي���ذ اخلطة اخلمس���ية 
وزيادة اإلنفاق احمللى بنسبة 
33% سنويا خالل سنوات 
اخلطة اخلمسية ميكنها أن 
تعزز النم���و، حيث تتبنى 
سياسات متعددة لتطوير 
القطاع  وتوس���يع دائ���رة 
اخلاص في التنمية وزيادة 
مش���اركة املواطن���ني ف���ي 
احلياة االقتصادية من خالل 
املواطنني لألنش���طة  متلك 
الدور  االقتصادية وتعزيز 
اإلنتاجي للطبقة املتوسطة، 
وكذلك تأكيد أهمية الشراكة 
الفاعلة بني القطاعني العام 
ف���ي  واخل���اص، والب���دء 
مشروعات كبيرة من ناحية 
أخرى وتنفيذ مش���روعات 
اخلصخصة بعد إقرار قانون 
اخلصخصة من قبل مجلس 
األمة في إطار سلس���لة من 
القوانني األخرى مثل قانون 
العمل وقانون هيئة سوق 
املال ومن شأن هذه القوانني 
أن تصب في خانة حتسني 
البيئة التشريعية وتطويرها 
مبا يسهم في حتسني املناخ 
االس���تثماري واالقتصادي 

بوجه عام.
كم���ا أن زي���ادة ق���درة 
احلكوم���ة عل���ى مزيد من 
اإلنفاق الرأسمالي ستؤدى 
إلى حتسن النمو االقتصادي 
الب���الد وخصوصا في  في 
القطاعات اإلنتاجية وقطاع 
العقار والذي بدأ في التحرك 
والنمو خالل النصف األول 
من ع���ام 2010 م���ن خالل 
عودة احلركة والنشاط في 
العقارية وبروز  التداوالت 
عدد من مش���اريع التطوير 
العقارية العامة واخلاصة، 
مما يعني زيادة الطلب على 
العقارات وارتفاع أسعاره 
وزيادة قيمة األصول العقارية 

اإليجابي بقوة وحتسن أداء 
اقتصاديات الدول اخلليجية 
من حي���ث مع���دالت النمو 
ومعدالت الفائض في احلساب 
اجلاري، حي���ث ينتظر أن 
يفوق النمو املسجل عامليا، 
بدعم من االرتفاع في أسعار 
السلع النفطية، حيث تشير 
التقدي���رات أن يبلغ حجم 
الناجت احمللي اإلجمالي للدول 
الست في عام 2010 إلى نحو 
1.054مليار دوالر ونحو 1.169 
مليار دوالر في عام 2011 بعد 
أن كان نحو 896 مليار دوالر 

في عام 2009. 
آف���اق  وق���د حتس���نت 
االقتصاد ف���ي دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي م���ع 
النفط، غير  تصاعد أسعار 
أن ه���ذا املش���هد اإليجابي 
تشوه ببعض الضغوط في 
النظام املصرفي والتباطؤ في 
النشاط االئتماني، في الوقت 
الذي أظهرت مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية في اخلليج 
قدرتها على التحرك السريع 
والفعال للحد من انعكاسات 
تداعي���ات األزم���ة املالي���ة 
واالقتصادية العاملية األخيرة 
على األوض���اع االقتصادية 
ف���ي دول املجلس، حيث مت 
اتخ���اذ جملة من اإلجراءات 
التي  النقدي���ة والرقابي���ة 
اتخذتها الس���لطات املعنية 
مبا يصب في خانة حتسني 
األجواء املالئمة لتعزيز األداء 
االقتصادي في دول املجلس، 
وقد دع���ا االجتم���اع ال� 51 

في احملافظ االستثمارية وهذا 
من ش���أنه التأثي���ر إيجابا 
على القطاعات االقتصادية 
النفطي���ة. من ناحية  غير 
أخرى وسعيا نحو تعزيز 
املتعامل���ني في املجال  ثقة 
العقاري وحتسني انسياب 
إجراء البيوع مت اإلعالن عن 
بدء التشغيل الرسمي لشركة 

املقاصة العقارية.
الرغم من استمرار  وعلى 
أج���واء الرك���ود االقتصادي 
العاملي تأث���را باألزمة املالية 
العاملية وتبعاتها على االقتصاد 
العاملي وب���روز أزمة الديون 
الس���يادية في بع���ض دول 
مجموعة اليورو إال أن أسعار 
النفط مازالت في حدود معقولة 
خالل عام 2010 وقد وصلت إلى 
الذروة في نهاية العام لتتخطى 
حاجز ال� 90 دوالرا للبرميل، 
حيث بلغ متوسط سعر النفط 
خالل النصف األول من العام 
احلال���ي حوال���ي 77 دوالرا 
للبرميل مقابل 59 دوالرا في 
عام 2009، وهو أعلى من معدل 
سعر النفط املقترح في املوازنة 
العامة للدولة والبالغ 45 دوالرا 
للبرمي���ل وفى خطة التنمية 
واملق���در بحوال���ي 35 دوالرا 
للبرميل ف���ي أقل التقديرات، 
مما يعطي قدرة أكبر لالقتصاد 
احمللي على مواصلة النمو في 

املرحلة القادمة .
ثانياð: االقتصاد الخليجي 

بالرغم من ضغوط األزمة 
املالية العاملية استمر النمو 

بدر املخيزمي ومحمد العمر خالل املؤمتر الصحافي
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كشÜÜف رئيس مجلس اإلÏارÉ والعضو املنتÜÜدÈ في بيت التمويل 
الكويتي بÜÜدر املخيزمي äÃ حجم احملفظة التمويليÜÜة لÜ »بيتك« خالل 
الفترÉ املاضية بلغت ٨ ملياراÏ Êينار¡ منها ٥٫٥ ملياراÏ Êينار تتعلق 

.Öالقرو Áباملدينني وهم عمال
وÃوضح املخيزمي خالل املؤمتر الصحافي الذí عقدå عقب اجلمعية 
 Êمنذ ٣ سنوا íÏالسعو ÞوÜÜبيتك« يعمل في الس« äÃ مسÃ العمومية
 Þفي مجال البنية التحتية¡ كاشفا عن تخارجه من مشروعني في السو
 Êينار لكل منهما¡ حيث تعدÏ äبقيمة تقدر بنحو ٢٥ مليو íÏعوÜÜالس
نسبة العوائد عليهم نحو ٧٠٪ عن كل مشروÚ¡ وسيتم تسجيلهم في 

النتائج املالية للبنك خالل الربع األول.
 äتثمار قال املخيزمي اÜÜلالس äعياÃ ركةÜÜهيكلة ش ÉÏعاÅ وعن خطة
 ÉÏا من احللول إلعاÏركة املثنى لالستثمار التابعة لبيتك قدمت عدÜÜش
 Ïبصد äالهيكلة¡ وحصلت على قبول من الدائنني واملساهمني¡ ونحن اآل
 äسيحفظ الشركة ويدعم قدراتها املالية لتكو íالذ Þالتوقيع على االتفا
قاÏرÉ على االلتزاã بالسداÏ¡ مشيرا Åلى انها من Ãفضل احللول. وÃكد 
املخيزمي على Ïعم »بيتك« جلميع الشركاÊ التابعة والزميلة وÐلك عن 
طريق املشاركة في عملياÅ ÊعاÉÏ الهيكلة وÏعمها ماÏيا واملشاركة في 

ÒياÉÏ رÄوÃ Óموالها¡ والتخارÌ من بعض اسÜÜتثماراتها الغير مجدية¡ 
مشÜÜيرا Åلى äÃ هناß استراتيجية قاã بها البنك للشركاÊ التابعة التي 
تعرضت للخسائر من خالل تغيير مجالس ÏÅاراÊ هذå الشركاÊ. وعن 
نيÜÜة البنك Åصدار صكوß جديدÉ قال املخيزمي: »ليس لدينا íÃ تفكير 
في الوقت احلالي إلصدار الصكوß في ظل وفرÉ السيولة التي يتمتع 

.»Éجديد Êعن مخصصا Áبها بيتك والتي تساعد في االستغنا
وبالنسبة لتمويل عمالÁ البنك قال املخيزمي اä بيتك ال يتوقف عن 
متويÜÜل عمالئه والتي من ضمنها الشÜÜركاÊ واملقاولني الذين حصلوا 

على مناقصاÊ حكومية ضمن خطة الكويت التنموية.
مÜÜن جانبه قال الرئيس التنفيÜÜذí لÜ »بيتك« محمد العمر äÃ بيتك 
منفتح على السوÞ الفرنسي خصوصا مع الرغبة املستمرÉ في الطلب 
على التعامالÊ املصرفية وفق الشÜÜريعة اإلسالمية¡ مؤكدا اä »بيتك« 
 äوفيما يخص قانو .ßوقت ممكن هنا Èفي اقر Úلديه خطة لفتح فر
٨ و٩ للسÜÜكن اخلاÃ Õكد العمÜÜر äÃ حكم احملكمة الذí صدر لصالح 
بيتك سيسÜÜاعد في تعزيز عملياÊ متويل األفراÏ والتي سينتج عنها 
 Þاحمللي واألسوا Þيرا الى تفاعل بيتك مع السوÜÜمضافة¡ مش Êعائدا

العاملية لتعزيز استثماراته وتنمية عائداته.

البنك جاهز لتنفيذ معايير »بازل 3«

»بيتك« األكثر عطاء للمودعين

طرح أول صندوق استثماري في السعودية

التصنيف االئتماني

 Ïللمخيزمي حول استعدا ð وجه Ãحد املساهمني استفسارا
»بيتك« لتطبيق معايير »باÒل ٣« السيما اä هذا املعيار يتطلب 
مضاعفة رÓÃ املال Åلى ٣ مراÊ خالل فترÉ ١٠ سنواÊ¡ فقال 
املخيزمي اä البنك يلتزã بجميع القراراÊ التي يفرضها بنك 

الكويت املركزí في هذا األمر.

قال بدر املخيزمي اä بيت التمويل الكويتي يعتبر من اكثر 
البنوß احمللية عطاÁ على وÏائع املوÏعني نظرا لتدني Ãسعار 
 Õويحر Éالبنك جيد ÊيعاÒتو äÃ عامليا¡ مشيرا الى Éالفائد
على بناÁ مركز مالي جيد من خالل Ãخد املخصصاÊ الكافية 

التي سوÝ تعوÏ في املستقبل للبنك.

قÜÜال املخيزمي اä »بيتك السÜÜعوÏية« حصل مؤخرا على 
رخصة لطرÃ Íول صندوÞ استثمارí عقارí باململكة بقيمة 
٥٠٠ مليوä ريال سعوíÏ¡ كما قامت شركة »بيتك العقارية« 
 Ê٣ مليارا Òتتجاو íÏالسعو Þعقارية في السو Êباستثمارا

.íÏريال سعو
 Êمنتجا Þهد اطالÜÜبيتك تركيا« ش« äر املخيزمي اÜÜكÐو
 Íاالستثمار في الذهب باإلضافة الى طر Þمثل صندو Éعديد
صفقة صكوß بÜ ١٠٠ مليوÏ äوالر متت تغطيتها بأكثر من 
١٥٠٪ مÜÜن عدÉ بنوß عاملية كبرì¡ فضال عن افتتاحه لفرعه 

األول في مدينة مانهامي األملانية.
ورÏا على سؤال عن الشركاÊ التابعة التي تعاني من مشاكل 
 ãيقوÜÜبيتك« س« äكد املخيزمي اÃ مة املاليةÒبب األÜÜمالية بس
بالوقوÝ بجانبها من خالل جلاÃ äسسها »بيتك« ملتابعة كل 
 åكانت هذ Áمة املالية سواÒاأل Òحتى تتجاو Éشركة على حد

الشركاÊ بحاجة الى سيولة Ãو ÅعاÉÏ هيكلة.

لفت املخيزمي الى اä التقرير السنوí يتزامن مع احتفال 
 ãمن عا Óه في مارÜÜعلى تأسيس äك« مبرور ثلث قرÜÜبيت«
١٩٧٧ مبرسوÃ ãميرí خاÕ¡ حيث شهد »بيتك« خالل تلك 
الفترÉ تطوراÅ Êيجابية متوالية واسÜÜتطاäÃ Ú يقدã منوÐجا 
ماليا ÅسÜÜالميا فريدا وäÃ ينمو بوتيرÉ ثابتة ومستقرÉ.ومن 
ناحية ÃخرÃ ¡ìعاÊÏ وكاالÊ التقييم الدولية تأكيد التصنيف 
االئتماني املمنÜÜوÍ لÜ »بيتك« فارتفعت الرÄية املسÜÜتقبلية 
 Êوكاال Ïلك وفق اعتماÐ٢٠١٠¡ و ãلتصنيفه االئتماني خالل عا

التصنيف العاملية.

جانب من اجلمعية العمومية

8 مليارات دينار حجم المحفظة التمويلية لـ »بيتك«
العمر: البنك منفتح على السوق الفرنسي في ظل الطلب المتزايد على التعامالت المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية


