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بنك اخلليج يستعد الستعادة عافيته من جديد خالل 2010

د.وليد احلساوي يوقع عقد تشغيل النظام مع م.محمد الدريني

 »الخليج« يعّين علي شلبي مديرًا عامًا
للخدمات المصرفية الفردية بالبنك

علي شلبي 

ميشال العقاد

مجل���س إدارة بنك اخلليج علي 
البدر »تلق���ى عروضنا للعمالء 
األفراد إقباال واستجابة هائلة لذا 
فنحن نتطلع إلى تطوير وتوسيع 
نطاق تل���ك العروض من خالل 
علي ش���لبي مبا لديه من خبرة 
في مجال اخلدم���ات املصرفية 
وسمعته ذات املصداقية العالية 
التي جتعله الشخص املناسب 

متاما لبنك اخلليج«.
جتدر االش���ارة الى انه قبل 
الى »اخلليج«  انضمام ش���لبي 
تقلد عدة مناصب في »س���يتي 
بنك« حيث لعب دورا أساس���يا 
في إنش���اء مصرف سيتي بنك 
مصر. م���ن ضمن املناصب التي 
توالها منصب نائب رئيس مقيم 
ل� »سيتي بنك« في مصر � قطاع 
اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة 
األصول حيث كان يدير النشاط بني 
قطاع األعمال واخلدمات املصرفية 
اخلاصة في مصر وسيتي كورب 
لالستثمارات في جنيڤ، سويسرا، 
وقد تخرج ش���لبي من اجلامعة 
القاهرة ويحمل  ف���ي  األميركية 
ش���هادة بكالوريوس االقتصاد 
واإلدارة كما أنهى برنامج اإلدارة 
املتقدم في كلية هارفارد لألعمال 

في عام 2009 .

في بنك الكويت الوطني، متكن 
ش���لبي م���ن ط���رح العديد من 
املبادرات اجلديدة في الس���وق 
والتي تضمن���ت تعزيز خدمة 
البيع  العمالء، تأس���يس فريق 
املباشر، وتطوير قطاع العمالء 
ذوي املالءة املالية العالية، وإنشاء 
نادي أصدقاء زينة � بنك الكويت 
الوطني، كما ش���ارك شلبي في 
العدي���د من اللج���ان التنفيذية 
الداخلية وانتخ���ب كعضو في 
املجل���س العاملي لداينرز كلوب 
انترناشيونال حيث ميثل رسميا 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وبهذه املناس���بة قال رئيس 

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
تعيني علي شلبي مديرا عاما 
للخدمات املصرفية الفردية في 
البن���ك وذلك بعد موافقة بنك 
الكويت املركزي على ترشيحه 

لهذا املنصب. 
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس ان لدى شلبي خبرة متتد 
إلى أكثر م���ن ثالثني عاما في 
املجال املصرفي استمدها من 
خالل عمله في مؤسسات عاملية 
من بينها بنك الكويت الوطني 
وس���يتي بنك، فمؤخرا تقلد 
علي شلبي منصب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الكويت  االستهالكية في بنك 
الوطن���ي حي���ث كان يترأس 
أنشطتها في مجاالت القروض 
االستهالكية )اإلقراض وبطاقات 
االئتمان( وقطاعات العمالء ذوي 
املالءة املالية العالية واخلدمات 
املصرفية اخلاصة، التسويق، 
ش���رائح العم���الء وتطوي���ر 
املنتج���ات، الدعاية واإلعالن، 
أبحاث السوق، ونظام املعلومات 
اإلدارية، والعمليات املركزية 
للعم���الء األف���راد ومجموعة 

الرقابة املالية.
وخالل الفترة التي قضاها 

العقاد: 2010 نقطة االنطالقة لبنك الخليج 
واستعادة مكانته كواحد من أكبر البنوك المحلية

الخدمات المصرفي����ة لألفراد والخدمات 
المصرفية للشركات.

واضاف انه على الرغم من هذه المعاناة 
»فإننا سنعود بطاقة جديدة الى السوق 

مع انتشار أوسع وشبكة أقوى«.
وحول توقعاته بشأن األزمة المالية 
العالمية، قال ان هناك ش����عورا عاما أن 
أسوأ مرحلة على مستوى العالم قد مرت 
»واننا وصلنا الى نقطة القاع وبدأنا رحلة 
التعافي اآلن«، معربا عن اعتقاده أن دول 
الخليج وم����ن بينها الكويت بحاجة الى 
فترة تتراوح بين ع����ام الى عامين لكي 

تتعافى تماما من آثار هذه األزمة.
وبالنس����بة الى بنك الخليج، افاد بأن 
»التوجه األساسي سيكون التركيز على 
سوق الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 
المصرفية بالجملة في سوقنا اآلخذ في 
التطور وال����ذي يمكنه احتواء قدر كبير 

من المنافسة بين البنوك«.
ان����ه بالنس����بة للخدمات  وأض����اف 
المصرفية للش����ركات فانه معروف أنها 
معقدة وتنطوي على مخاطر أكثر بسبب 
طبيعتها المعقدة، السيما أن األمر ال يتعلق 
فقط بالقروض أو تمويل المش����اريع بل 
بالخدمات االستش����ارية وخدمات ادارة 

يـركـز  الـبـنـك 
الخدمات  سـوق  علـى 
لـألفـراد  المصرفـيـة 
والشـركـات ونـجـري 
لتغطية  مسـتمرًا   حوارًا 
انكشـافات مجموعتـي 
سـعـد والـقـصيـبي

عدة، لكن الحقيقة هي »أننا البد أن نتخذ 
اجراءات أشد ضد هؤالء المقترضين لحفظ 
حقوقنا، اذ ان ذلك االنكشاف لن يؤثر في 

معدل كفاية رأس المال لدينا«.
المالية  الى األزم����ة  وحول نظرت����ه 
وتأثيره����ا على بنك الخليج، ذكر العقاد 
»كلنا نأمل أن تكون هذه المرحلة مؤقتة، 
فاالقتصاد يمر دائما بدورات متعاقبة ويظل 
الس����ؤال المثار حاليا الى متى ستستمر 

دورة االقتصاد الحالية«.

فترة عصيبة عالميا

وأضاف »من دون شك يمر العالم حاليا 
بفترة عصيبة وسيكون عام 2009 صعبا 
على بنك الخليج أكثر من عام 2010 الذي 
أراه كعام التعافي وسنتمكن خالله من 
معالجة كل المشاكل، اذ سنقوم باصالح 
سياسة االئتمان واألهم أن البنك سيعالج 

مشاكله من منظور مؤسسي«.
وأشار الى أن العالم كله قد تغير بعد 
األزمة، ومن جهته قام بنك الخليج بتغيير 
مجل����س االدارة وعدد من أعضاء االدارة 
التنفيذية والتح����ق بالعمل لديه كوادر 
جديدة، لذلك فالجميع يأمل أن يكون عام 
2010 نقطة االنطالق من خالل التركيز على 

وتخفيف المخاطر التي لها أهمية كبيرة 
في هذا المجال.

وردا على سؤال حول خطط البنك في 
التوس����ع اقليميا، أكد العقاد أنه يتعين 
على بنك الخلي����ج أن يتحرك الى األمام 
خطوة خطوة وبكل ثقة سعيا الى اغتنام 

الفرص السانحة.

التوسع المستقبلي

وأوضح أن التفكير في التوسع االقليمي 
أمر س����ابق ألوانه في الوقت الحالي في 
ظل الظ����روف التي يمر بها البنك والتي 
تتطلب ترتيب أوضاعه الداخلية والتركيز 
أوال على السوق المحلي قبل التفكير في 

التوجه اقليميا.
وأضاف أن����ه اذا »تمكنا من التعافي 
التام خالل الفترة من 2010 الى 2011 فإن 
ذلك س����يكون أمرا طيبا وم����ن ثم فإننا 
ق����د نبدأ تلقائيا وبص����ورة طبيعية في 
االتجاه الى الخارج، لكن يجب علينا أن 
نحس����ب خطواتنا بحذر حيث يتوجب 
علينا أوال حل مشاكلنا ثم نبدأ في النظر 

الى التوسع«.
وحول نتائج البنك للربع الثالث من 
العام الحالي، ق����ال العقاد ان »األوضاع 
لن تختل����ف كثيرا ع����ن الربعين االول 
والثاني حيث ستعتمد النتائج النهائية 
على مس����توى المخصصات االحترازية 
التي سنقرر تكوينها«، مؤكدا أن رأسمال 

البنك يظل كافيا.
يذكر ان العقاد يتمتع بخبرة مصرفية 
تمتد الكثر من ثالثين عاما في الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث كان يشغل 
منصب مس����اعد للرئيس التنفيذي في 
البنك العربي باالردن وكان مسؤوال عن 
جميع األعمال المصرفية على المستوى 

العالمي.
وقبل ذلك التحق بمجموعة س����يتي 
جروب في ع����ام 1979، حيث تولى عدة 
مناصب قيادية كان آخرها منصب رئيس 
قطاع الشرق األوس����ط وشمال أفريقيا، 
وهو يحمل درجة الماجستير مع مرتبة 
الش����رف من جامعة تكساس في أوستن 

التي حصل عليها في عام 1978.

أكد الرئي����س التنفيذي لبنك الخليج 
ميشال العقاد امس أن العام المقبل سيكون 
بمنزلة نقطة االنطالقة واستعادة المكانة 
للبنك التي كان عليها قبل األزمة األخيرة 
التي تعرض لها كواحد من أكبر البنوك 

المحلية.
وقال العقاد ل� »كونا« انه معروف ان 
البنك واجه في ش����هر أكتوبر من العام 
الماضي أزمة خطيرة كلفته خسارة كبيرة 
مما أدى ال����ى اتخاذ االدارة مجموعة من 
االجراءات المهمة بمساندة بنك الكويت 
المركزي الذي كان ل����ه الدور االبرز في 

معالجة المشكلة وتبعاتها.
وأضاف أن من أب����رز هذه االجراءات 
زيادة رأسمال البنك اضافة الى تجنيب 
نسبة كبيرة من أرباح البنك التشغيلية 
خ����الل النصف األول من الع����ام الحالي 
كمخصصات احترازية للمستقبل »لذلك 
فنحن في وضع أق����وى بكثير اآلن بعد 

هذه األحداث«.
وأوضح أن ما تعرض له البنك ليس 
باألمر الفريد بل هو شيء يمكن أن يحدث 
م����ع أي بنك آخر وقد ح����دث بالفعل مع 
بنوك كثيرة في المنطقة والعالم نتيجة 
انخراط أسماء كبيرة في عمليات ائتمان 
وتعامالت مالية تنطوي على قدر كبير 

من المخاطر.

انكشاف البنك على سعد والقصيبي

وحول انكشاف البنك على مجموعتي 
سعد والقصيبي، قال العقاد ان بنك الخليج 
كغيره من البنوك المحلية واالقليمية تأثر 
بما حدث للمجموعتين »ونحن في حوار 
مستمر مع المسؤولين في المجموعتين 
والجهات الرقابي����ة المعنية في البلدين 
لمناقشة كيفية التصرف ازاء هذا الوضع، 
لكن البد أن نؤك����د أننا في وضع أفضل 
يمكننا من احتواء الخسائر السيما بعد 

زيادة رأس المال«.
وردا على سؤال حول حجم انكشاف 
البنك على المجموعتي����ن المذكورتين، 
قال ان هناك انكشافا عليهما لكن يمكن 
احتواؤه ومعالجته مشيرا الى ان المشكلة 
ال ينفرد بها بنك الخليج كونها تواجه بنوكا 

أكد أنه سيعود بطاقة جديدة إلى السوق مع انتشار أوسع وشبكة أقوى

»بيتك« يطبق نظامًا آليًا إلدارة الوثائق
عبر اإلدارات المختلفة إلكترونيًا

بدأ بيت التمويل الكويتي � بيتك � التشغيل الفعلي 
لنظام الكتروني جديد »DocuWare« إلدارة الوثائق 
االلكترونية »حيث ان النظام اجلديد سينظم ويدير 
عملية تخزين وتداول واسترجاع جميع الوثائق 
واملراسالت واملعامالت عبر اإلدارات املختلفة بشكل 
الكتروني، مما يغني عن التداول واحلفظ اليدوي 
للوثائق ويوفر أعلى مستويات األمان ويساعد على 
االستخدام الصحيح للوثيقة وسرعة الوصول إليها 
وسهولة استرجاعها، ويعتبر خطوة متقدمة جدا 
في التوجه للتخزي���ن االلكتروني الذكي للوثائق 

والبحث واالسترجاع اآللي«.
وبهذه املناسبة قال مساعد املدير العام لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات د.وليد احلساوي في تصريح 
 »DocuWare« صحافي عقب توقيع عقد تشغيل نظام
مع شركة »Image Technologies( ITEC(، وميثلها املدير 
التنفيذي ملنطقة اخلليج العربي م.محمد الدريني، 
بدأنا التشغيل الفعلي لنظام »DocuWare«، وذلك 
 »DocuWare« بعد فترة من التجريب حقق فيها نظام
جناح���ا كبيرا وأداء متيز بالدقة والكفاءة العالية، 
باإلضافة إلى املرونة والسعة والقدرة العالية على 
حتمل اإلضافات واملالحظات واقتراحات التطوير من 
قبل موظفي ومسؤولي تكنولوجيا املعلومات في 
بيتك، حيث ينصب تركيزنا على االستخدام األمثل 
للموارد ومتكني اإلدارات من أداء وظيفتها مبنتهى 
السهولة والسرعة والدقة وبأقل التكاليف اعتمادا 

على أدوات ووسائل التقنية احلديثة.
وع���ن اإلمكاني���ات الفنية والتقني���ة والقدرة 
االس���تيعابية لنظ���ام »DocuWare« قال انه خالل 
الفترة التجريبية استوعب النظام في قطاع واحد 
من قطاعات بيتك الس���تة نحو 20 مليون مستند 
وأكثر من 350 ألف معاملة مس���توفاة املستندات، 
أما عن سرعة استخراج املعاملة فال يستغرق األمر 
أكثر م���ن 30 ثانية، كم���ا أن املعاملة التي تتكون 
من 30 ورقة مثال تتم أرش���فتها في حوالي دقيقة، 
ويطبق نظام »DocuWare« صالحيات أمنية مشددة 
ومحكمة تخول املس���موح لهم فقط بالدخول على 
الوثائق واالطالع والتعليق عليها واس���ترجاعها 

مبنتهى السهولة.

 »DocuWare« واعتبر احلساوي أن تشغيل نظام
يعتبر نقلة مهمة في أسلوب التعامل مع الوثائق 
واملس���تندات داخل بيتك وميهد إلى حتقيق هدف 
كبير وهو توحي���د األوراق الثبوتية للعميل لدى 
جميع قطاع���ات بيتك وجتديدها بش���كل تلقائي 
بحيث ال يحت���اج العميل إلى تقدمي نفس األوراق 
املطلوبة ملعامالت في قطاعات بيتك أكثر من مرة 
مثل البطاقة املدنية وش���هادة الراتب وغيرها، كما 
أن نظام »DocuWare« يوفر فرصة غير مس���بوقة 
لتسجيل التاريخ اليومي لبيتك من خالل تخزين 
وثائق صوتية وڤيديو باإلضافة إلى الوثائق املكتوبة 
في مستودع إلكتروني مركزي وآمن، وهذه البيئة 
توفر مالذا آمنا للوثائق من احلرائق اوالسرقات او 

تدهور حالتها نتيجة للتخزين الطويل.
وأض���اف ان قطاع تكنولوجي���ا املعلومات في 
بيتك يهدف إلى تقدمي األدوات التقنية املناس���بة 
لزيادة إنتاجية املوظف وكفاءة العمل وتقلل الوقت 
واجلهد املبذول مبا ينعكس على مستوى اخلدمة 

املقدمة للعمالء.
من جانبه عبر املدير التنفيذي ملنطقة اخلليج 
العربي لشركة Image Technologies( ITEC( م.محمد 
الدريني عن اعتزاز الشركة بالعمل مع بيتك � املؤسسة 
املالية اإلسالمية الرائدة على مستوى العالم � وان 
اهتمامها بتطبيق نظام »DocuWare« الذي أصبح 
حيويا وضروريا للمؤسسات الكبرى والعمالقة، 
ليعبر عن مدى حرص بيتك على االس���تفادة من 
أفضل وأرقى األنظم���ة والبرامج التقنية احلديثة 
التي تساهم في تطوير األداء وخدمة العمالء وتوفير 
الوقت واجلهد واحل���د من التكاليف باإلضافة إلى 
تعزيز صورة املؤسسة احلديثة املواكبة لتطورات 

العصر.
وأكد عل���ى أن نظ���ام »DocuWare« يعتبر من 
أحدث األنظمة العاملية املستخدمة في إدارة وحفظ 
واسترجاع الوثائق الكترونيا بكافة أشكالها ويتسم 
بسهولة االستخدام وشمولية األدوات، ومن مميزات 
نظام »DocuWare« أن���ه يوفر خاصية البحث في 
محتوى الوثائق مما يتيح املجال للموظف للبحث 

عن الوثائق اخلاصة بعمله بشكل آمن ومحكم.

ينظم ويدير عملية تخزين وتداول واسترجاع الوثائق والمراسالت

»األهلي« ُيدخل تقنية أمنية جديدة لسالمة المعامالت
أعلن البن���ك األهلي الكويتي أنه 
أدخل تقنية أمنية جديدة تقوم على 
اختيار العمالء في حال استخدامهم 
للمعامالت عبر موقعه االلكتروني 
وذلك تماش���يا مع آخ���ر متطلبات 
بنك الكوي���ت المركزي فيما يتعلق 
بأمان وسالمة المعامالت المصرفية 

االلكترونية.
وفي هذا السياق قال رئيس ادارة 
قن���وات االتصال ف���ي البنك عثمان 
توفيق���ي ان عملي���ة الحصول على 
مفتاح األمان لدى التسجيل أو الدخول 
البن���ك »E-AHLI« تقتضي  لخدمة 
تقديم إجابات عن عدد من األس���ئلة 
التي يستحيل على غير المستخدم 
معرفتها والرد عليه���ا، فيما تتميز 
عملية التسجيل المجانية والدخول 
الى الخدمة بالس���هولة والبس���اطة 

والسرعة الفائقة.
وأشار إلى أن البنك يتميز دائما 
بطرح احدث تقنيات األمان لخدماته 
المصرفية عبر االنترنت عالوة على 
جهوده ف���ي مجال تثقيف وتعريف 
العمالء بأحدث المستجدات التقنية 
ومتطلب���ات األمان ف���ي التعامالت 

المصرفية اإللكترونية.

االحتيال اإللكتروني

وأش���ار الى انه نتيج���ة لتزايد 
حوادث االحتي���ال اإللكتروني على 
النطاق العالمي ق���رر البنك تعزيز 
إجراءاته وإدخال تقنيات أمنية جديدة 
بغية ضمان أن ينعم عمالؤه براحة 
البال واالطمئنان واألمان أثناء اجراء 
معامالتهم المصرفية اإللكترونية عن 

.E-AHLI طريق

ونصح عمالء البنك بتوخي الحرص 
لدى القيام بعملية التسجيل والدخول 
البن���ك االلكتروني  لخدمة موق���ع 

باستخدام مفتاح األمان الجديد.
وأك���د عل���ى ض���رورة أن تت���م 
العملية بواس���طة جه���از كمبيوتر 
ش���خصي موثوق سواء من المنزل 
أو المكتب وليس من جهاز كمبيوتر 
مش���ترك أو يعمل ضمن شبكة من 

المستخدمين.
وشدد على أهمية التزام العمالء 
بع���دم اإلفصاح عن أي معلومات أو 
بيانات خاصة بحساباتهم المصرفية 
ألي شخص آخر، موضحا أن البنك 
اليطلب من عمالئ���ه مطلقا تحديث 
بياناتهم أو تقديم أي معلومات خاصة 
الرسائل  أو  البريد االلكتروني  عبر 

القصيرة.

في حال إجراء العمالء معامالتهم المصرفية عبر موقع البنك اإللكتروني

عثمان توفيقي

)أسامة البطراوي( م.فوزي املسلم مترئسا عمومية الشركة

 المسلم: »الضيافة القابضة« تنجز مشروع »الروشة«
بقيمة 90 مليون دوالر بحلول 2011

عموميتها ناقشت الوضع التمويلي لمشروع الروشة وانتخبت عضواً مكمالً

منى الدغيمي
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
لشركة الضيافة القابضة م.فوزي 
ان الوضع  المس���لم  خليف���ة 
العق���اري في لبنان مس���تقر، 
مش���يرا إلى أن هناك ارتفاعا 
بالنسبة ألسعار العقارات سواء 

بالنسبة لألراضي أو الشقق.
وقال المس���لم في تصريح 
للصحافيين عقب انقاد الجمعية 
العادية للش���ركة:  العمومية 
»بالنسبة لبيروت خصوصا 
في موقع الروشة فإن األراضي 
تشهد ارتفاعا في األسعار وليس 
مثل الحاصل في الوضع السائد 
في المدن الرئيسية في العالم، 
وهذا ما ش���جع على استكمال 

مشروع الشركة«.

التصميم المبدئي للمشروع

وعلى صعيد متصل، أوضح 
أن التصميم المبدئي للمشروع 
عبارة عن برجين كل برج يشمل 
على عش���رين ش���قة كل شقة 

متميزة من الشقق الفاخرة.

األساسية إنشاء فندق خمس 
نجوم وتم عمل دراسة جدول 
بالنس���بة للفن���دق والبدائل 

إلنشائه.
ولفت إلى أن الدراسة أعدت 
العالمية  المالي���ة  قبل األزمة 
وارت���أت »الضيافة القابضة« 
من خالل الجدوى االقتصادية 
أن تنشا مشروع سكني، وذلك 
المساهمين،  مراعاة لمصلحة 
وتاب���ع »فع���ال قد ت���م تبني 
المش���روع واألرض موجودة 
في مكان متميز مقابل صخرة 

الروشة«.

انتخاب عضو مكمل

الجدير بالذكر أن الجمعية 
الرابعة العادي���ة   العمومي���ة 

ل� »الضيافة القابضة« تضمنت 
بندين: مناقشة الوضع التمويلي 
لمشروع الروشة في الجمهورية 
اللبنانية وانتخاب عضوا مكمال 
لمجل���س اإلدارة هو محس���ن 
أبوالع���زم ممثال عن ش���ركة 

العقارات المتحدة.

سيستغرق عامين واستيفائه 
في 2011.

جدول األعمال

و قال ان ما تضمنه جدول 
أعمال الش���ركة حول مناقشة 
الوض���ع التمويلي لمش���روع 
الروش���ة في لبنان هو إجراء 

البناء على طل���ب بنك لبنان 
والمهجر الذي قدم تمويال لجزء 

من المشروع.
وأض���اف أن األرض الت���ي 
سيقام المشروع عليها تملكها 
شركة تابعة وهي إحدى شركات 
الضيافة القابضة، وقد تم شراء 
األرض منذ فترة وكانت الفكرة 

المشروع  وكشف أن قيمة 
تقريب���ا 90 ملي���ون دوالر، 
للبرجي���ن، وان قيمة القرض 
25 مليون دوالر والباقي تمويل 
ذاتي من خالل عمليات البيع.

و لفت إلى أن الشقق ستكون 
ابتداء من العام المقبل جاهزة 
للبيع متوقعا انجاز المشروع 


