
اقتصادالثالثاء  18  مايو  2010   42
»المتحد«: حسين طالب يفوز بـ 20 ألف دينار

  في السحب األسبوعي لحساب »الحصاد اإلسالمي«

»الدوحة« يحصل على جائزة التميز
 لخلو حواالته باليورو من األخطاء بنسبة %99

97 عميالً فازوا بحوائز قدرها 400 دينار لكل منهم في سحب مايو

»الوطني«: 125 ألف دينار للفائز األول في سحب  »الجوهرة« 

»الدولي«: نجاح الفت لحملة »من التأسيس.. إلى التأثيث«
قالت مدير العالقات 
العامة ف���ي بنك 
الدولي  الكوي���ت 
هدى الش���ايع ان 
الذي  المع���رض 
البنك في  اقام���ه 
جناح خاص بالمقر 
الرئيسي لشركة الصناعات الوطنية لتسويق حملة »من 
التأسيس.. الى التأثيث« خالل الفترة من 9 الى 13 مايو 

الجاري حقق االهداف المرجوة منه.

واثنت الش���ايع في بيان صحافي امس على الحملة 
موضحة انه���ا مميزة من حيث التواصل المباش���ر مع 
الجمهور واالجابة عن جميع استفسارات العمالء حول 
هذه الحملة التي اثبتت معنى شعار البنك وهو ثقة ويسر 
وهدف البنك الى التيسير على عمالئه في الحصول على 

احتياجاتهم بسهولة.
الجدير بالذكر ان حملة »من التأسيس.. الى التأثيث« 
تمكن االفراد س���واء من عمالء بن���ك الكويت الدولي او 
غيرهم من الحصول على التمويل الالزم لتأسيس وتأثيث 
بيوتهم وتلبية جميع احتياجاتهم من »المواد االنشائية، 

اجهزة كهربائية، ادوات منزلية، اثاث، مفروشات، اجهزة 
تكييف، او اي سلع اخرى«، وذلك بالتعاون مع عدد كبير 
من الش���ركات والوكاالت والمعارض بالسوق المحلي، 
وبتمويل يصل الى 70 الف دينار، تسدد على فترة تصل 
الى 15 عاما، مع فترة سماح تصل الى 6 شهور الستحقاق 
القسط االول وال تشترط وجود كفيل او مقدم، وال تشترط 
تحويل راتب العميل الى البنك، اذ يتم االكتفاء بصورة 
البطاقة المدنية للعميل، باالضافة الى صورة جواز السفر 
»للمقيمين فقط« مع شهادة راتب حديثة، وكشف حساب 

آلخر 3 شهور، وعرض سعر المورد.

أجرى بنك الكويت الوطني السحب الخاص إلعالن 
أسماء الفائزين في حساب الجوهرة لشهر مايو2010 
وذلك في الفرع الرئيسي للبنك، حيث فاز عميل بنك 
الكويت الوطني حضرت محمد بمبلغ 125 ألف دينار 
وهي قيمة الجائزة األولى لسحب حساب الجوهرة 
الشهري، وقد فاز بالجائزة الثانية وقدرها 7500 دينار 
علي عبداهلل يوسف شبكوه، فيما فاز بالجائزة الثالثة 

وقدرها 3000 دينار محمد نبيل على البرلسي.
كما حصل الفائزون اآلخرون على 97 جائزة نقدية 
أخرى قيمة كل منها 400 دينار، وهم: منال عبدالعزيز 
عبداهلل المعتوق، زبيدة عباس حسين الخليفة، حمد 
ناسار انيس، محمد عبدالسميع عبدربه البحراوي، 
عالية مبارك عبدالعزيز الحساوي، احمد علي محمد 
الس���نان، امل رجا ضيف اهلل الحق���ان، وقار احمد 
قريش���ي، حارث حاكم بندر عفيصان، محمد س���عد 
العودة الصالل، خالد جمعة سعود بوعركي، فوزية 
عبداهلل عيس���ي العويد، روبينا نديم اشرف، براك 
عبدالمحس���ن ابراهيم العواد، عنود جاسم ابراهيم 
الشطي، نجلة فاروق ياسين، غازي فاضل النصار، 
د.ابتهال علي عبداالمير الربيعة، عبدالكريم احمد تشو 
كرم، مكية محمد حسين بوعليان، عهود حمود عبد 
المحسن العياضي، القاصر نور عدنان سيد، هناء محمد 
عبداهلل بن غيث، سعود جابر سعود الصباح، حبيب 
عبداهلل محمد حبيب، س���عد عيسى ربيع النومس، 
الياس أيمن الياس خال، القاصر علياء يحيى محمد 

سماحة، عاشور مطلق عثماني، محمد رمضان اسماعيل 
محمد، علي عيسى رجب العابدين، انوار هاني مسلم 
القديحي، عثمان التهامي المكي، فهد ماجد السلطان 
السالم، شيخة سعود المحمد الزيد، فيصل خالد شهاب 
الحمادي، انوار س���عود جابر الشمري، فواز توفيق 
ابراهيم الفريح، وحيد صابر محمد فاضل، س���نين 
فيصل عبدالحسن السعد، شريف سامي عبدالغفار 
رمضان، نعيمة عب���داهلل عبدالعزيز المحري، عادل 
دغش فالح الحجرف، زكريا احمد موسى المصيليخ، 
ياسمين اغوس عالم ش���اه ابراهيم، مها عبدالحميد 
محمود كاتبي، علي مهدي هامل العجمي احمد عبداهلل 
حسين االمير، هند أحمد نواف الصباح، عادل موسى 
حسن الرمضان، شهاب عبداهلل شهاب احمد، القاصر 
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرسول الخياط، أنور علي 

عب���داهلل المضف، عباس علي عباس خاجة، حذيفة 
شبير حس���ين كاكوماما، نجاة علي راشد الرميحي، 
شذى على موسى السبتي، نجوى عبداللطيف مشاري 
الكليب، عبداللطيف عبدالخضر عبداهلل الخباز، حليمة 
سلمان اسماعيل ابراهيم، لطيفة علي حسن البدر، اشوك 
كومار شوتاني، علي حسين احمد الشمالي، مشعل 
محمد صالح المال، نجاح جعفر محمد العلي، هنادي 
ابراهيم صالح الدويسان، ريم محمود ابراهيم الخطيب، 
اشرف محمد االنور سعد الدين، محمد شخير ناصر 
فزع الظفيري، فاطمة عبدالرحمن فهد بوزبر، حصة 
سليمان محمد الشميمري، حسن علي حسن دشتي، 
رائد ش���عبان زقوت، ايهاب فكري عزيز باسليوس، 
بلسم عبدالحميد حبيب المؤمن، سعد عوض غادن 
مرشد، احمد غنيم احمد رزق، سعد مطر ذعار مشرف، 
جهاد عبد الخضر غريب علي، فلك سعيد صبح، سعاد 
فاضل عباس مقامس، بدر فهد عبدالمحسن الطريجي، 
عبدالكري���م خضر عبداهلل عايد، عبداهلل فالح احمد 
المانع، يوسف عبداهلل الوزان، رجاء عبدالستار سعيد 
العوضي، مشاعل ناصر سليمان الرشدان، خالد سالم 
عبداهلل علي الفضلي، يوسف محمد يوسف حسين، 
القاصر محمود احمد عبداهلل األديب، محمد محسن 
عبداهلل العنزي، خالد سعد محمد العجمي، أنار كول 
سيد محمد، هايونج ش���ول كيم، علي مشاري جبر 
عايض العنزي، فالح غشام ناصر العازمي، وحصة 

عبدالعزيز عبداهلل المعجل.

بناء على تقييم بنك دوتشيه لجودة ومستوى دقة أوامر دفع السويت

أقامها البنك في جناح خاص بالمقر الرئيسي لشركة الصناعات الوطنية

أعلن البن���ك األهلي المتحد 
عن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي لحس���اب »الحصاد 
االس���المي«، حيث فاز حس���ن 
محمد حس���ين طالب بالجائزة 
األس���بوعية الكبرى بقيمة 20 
ألف دينار، كما فاز كل من جعفر 
محمد إبراهيم الشقاق، رياض بدر 
إبراهيم المصيبيح، عزت حسن 
الخوري  أحمد، سمر يوس���ف 
وبدرية محمد ذياب الخش���تي 
بجوائز نقدي���ة قيمة كل منها 

1000 دينار.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس ان حساب الحصاد االسالمي 
يعد من أكبر حسابات التوفير 
المنطقة وينفرد بعروضه  في 
الكبيرة باالضافة الى انه حساب 
الجوائ���ز الوحيد المتوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية حيث 
يقدم في موسمه الجديد 6000 
جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 
ماليين دينار، وتش���مل للمرة 
األولى س���حوبات على جائزة 
مليون دين���ار تقدم على هيئة 
»راتب م���دى الحي���اة« بقيمة 
4000 دينار ش���هريا على مدى 

250 شهرا.
 وبي���ن البن���ك انه س���يتم 
السحب كل 3 أشهر على جائزة 
ربع س���نوية كبرى بقيمة 500 
ألف دينار )2000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا( وجائزتين 
بقيمة 250 ألف دينار لكل منهما 
)2000 دينار شهريا على مدى 
250 ش���هرا( مم���ا يمثل دخال 
ثابتا مس���تمرا على مدى أكثر 

من عشرين عاما.

حصل بنك الدوحة على جائزة 
التمي���ز في معاجل���ة الدفعات 
باليورو Euro STP وذلك للجودة 
البنك في  الفائقة التي حققه���ا 
مجال أوامر الدفع باليورو، فقد 
خلت حواالت البنك باليورو من 
األخطاء بنسبة 99% خالل العام 

املاضي.
وقد فاز بن���ك الدوحة بهذه 
اجلائ���زة، وهي أح���دث جائزة 
الدولية  ضمن سلسلة اجلوائز 
التي حصل عليها البنك خلدماته 
املتميزة، بن���اء على تقييم بنك 
دوتشيه جلودة ومستوى دقة 
أوام���ر دفع الس���ويفت التي مت 
متريرها من خالل بنك دوتشيه 

خالل عام 2009.
البنك  ويعد بنك دوتش���يه 
املراس���ل لبن���ك الدوح���ة لكل 
حواالته باليورو اخلاصة بالعمالء 
باإلضافة إلى املنتجات التجارية 
اإلضافية األخ���رى ذات الصلة. 
وخالل مراس���م تسليم اجلائزة 
التي جرت في املقر الرئيس���ي 
لبنك الدوح���ة، عبر ممثلو بنك 
دوتشيه عن ثنائهم وتقديرهم 
لبنك الدوحة وأكدوا أن حتقيق 
البنك لهذه اجلودة الفائقة وخلو 
جمي���ع حواالته بالي���ورو من 

 وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
حساب الحصاد االسالمي جوائز 
أس���بوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أس���بوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.
الحس���اب أيضا   ويتمي���ز 
بجوائز الوالء، حيث يتمتع كل 
عميل يحتفظ برصيد ألف دينار 
أو أكثر في الحساب بفرص مميزة 
إضافية للفوز بواحدة من مئات 
الجوائز ربع السنوية بإجمالي 
500 ألف دينار لكل سحب من 
التي  السحوبات ربع السنوية 

تجرى طيلة فترة البرنامج والتي 
تعتمد قيمة كل جائزة منها على 
المحتفظ به في  الرصيد  مبلغ 
حساب الحصاد االسالمي، مما 
يعني فرصا هائلة ومس���تمرة 
للفوز بجوائز نقدية قيمة بانتظار 
عمالء الحساب المميزين. وتأتي 
هذه الجوائز انطالقا من رؤية 
البن���ك المتمثلة ف���ي أن يعود 
التوفير في حس���اب الحصاد 
االسالمي على عمالء البنك الكرام 
بجوائز كبرى وفرص متعددة 
تسهم في إحداث تغيير رئيسي 
في حياته���م وتحقيق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

األخطاء بنسبة 99% مع التزامه 
باملمارس���ات املصرفية املقبولة 
دوليا مما يعد من أفضل النسب 

في هذا املجال.
وبهذه املناس���بة قال مساعد 
العمليات  العام ملجموعة  املدير 
الدوحة  والتكنولوجيا في بنك 
جيرارد فيتزجيرالد »يجس���د 
التكنولوجي وتطبيق  االبتكار 
معايير 6 سيجما إلدارة األعمال 
التجاري���ة باإلضاف���ة إلى دعم 
املوظف���ن الذين يواصلون رفع 
الدوام  أداءهم عل���ى  مس���توى 

املثالية لضمان توفير  املعادلة 
اخلدمات بأعلى جودة وحتقيق 

رضاء العميل«.
م���ن جانب���ه ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي لبن���ك الدوح���ة ر. 
سيتارامان »إن االبتكار والتميز 
من العوامل الرئيسية لنجاح بنك 
الدوحة حتى اليوم. وبينما نقوم 
بتوسيع تواجدنا على الساحتن 
احمللية والدولية، فسوف نواصل 
س���عينا للوص���ول إل���ى القمة 
ونصبح املورد األول للخدمات 

في السوق«.

الفائز حسن محمد حسني طالب يتسلم الشيك من عامر جنم

جوائز بنك الدوحة 

قتيبة البسام

»بوبيان« يطلق برنامجًا خاصًا
 لدعم األطفال في المستشفيات

اعلن بن����ك بوبيان عن خطته 
لع����ام 2010 والتي تتعلق بوضع 
برنامج خاص لزيارة اقسام االطفال 
في مختلف المستشفيات الحكومية 
في اط����ار حملته الجديدة لخدمة 
المجتم����ع والت����ي اطلقها تحت 
ش����عار »معا نرس����م االبتسامة« 
ليكون بذلك اول مؤسسة خاصة 
في الكويت تنظم برنامجا خاصا 
محددًا مسبقا لزيارة المستشفيات، 
وذلك ضمن مسؤولية البنك تجاه 
المجتمع  الش����رائح في  مختلف 
الس����يما االطفال الذي����ن يمثلون 
نسبة ال يستهان بها في المجتمع 

الكويتي.
وقال مدي����ر العالقات العامة 
البنك قتيبة صالح  واالعالن في 
البسام في تصريح صحافي: »ان 
البنك وم����ن منطلق حرصه على 
دوره االجتماعي الذي ال ينفصل 
ابدا عن ال����دور االقتصادي الذي 
يلعبه ارتأى ان يوجه جزءا كبيرا 
من جه����وده للع����ام الحالي الى 
االطفال من خالل تنظيم مجموعة 

من االنشطة الخاصة بهم«.
واضاف ان بن����ك بوبيان قام 

بوضع برنامج خاص لزيارة اقسام 
االطفال في المستشفيات الحكومية 
والخاصة يتضمن زيارة جميع هذه 
االقسام على مدار العام وفق جدول 
زمني محدد مسبقا بالتعاون مع 
الجمعية الكويتية لرعاية االطفال 
المستشفيات KACCH والتي  في 
ستس����اعد البنك في ترتيب هذه 

الزيارات.
واض����اف ان األم����ر ال يق����ف 
العينية  الهدايا  فقط عند توزيع 
عل����ى االطفال بل يق����وم موظفو 
البنك وعدد  العامة في  العالقات 
من الموظفين المتطوعين بقضاء 
بعض الوقت مع االطفال حيث يتم 
وضع برنامج ترفيهي كامل يشارك 
في����ه المتطوع����ون والموظفون 
جميع االطفال العديد من االنشطة 

والمسابقات.
واوضح ان بنك بوبيان ومن 
خالل التعاون مع KACCH سيقوم 
بتركيب مجموعة م����ن االجهزة 
التعليمي����ة والترفيهية واجهزة 
الكومبيوت����ر في االس����تراحات 
المخصصة لالطفال وذلك حتى 
يمكنهم قضاء وقت ممتع ومرح 

خالل وجودهم في المستشفيات 
المختلفة.

واك����د ان هدف البنك من هذه 
الزيارات هو ادخال البهجة والفرح 
الى نفوس االطفال في المستشفيات 
المعنوية  الحالة  الى جانب رفع 
لالهالي ومؤازرتهم في محنتهم 
الس����يما ان االمر يتعلق بصحة 

اقرب االشخاص اليهم.
واش����ار إل����ى ان الخطة التي 
وضعته����ا ادارة العالقات العامة 
واالعالن في البنك تتضمن زيارة 

المستشفيات  اقسام االطفال في 
الحكومية والخاصة بمعدل زيارة 
كل شهرين مع امكانية زيارة اكثر 
من مستش����فى خالل الش����هرين 
وذلك حتى يتم اس����تكمال زيارة 
المستشفيات جميعا خالل العام 

الحالي.
واش����ار الى ان موظفي البنك 
قام����وا بزي����ارة الى مستش����فى 
البنك الوطني في ابريل الماضي 
وسيقومون حسب الجدول المعد 
بالتعاون مع KACCH بزيارة قسم 
الجهراء  االطفال في مستش����فى 
ف����ي منتص����ف الش����هر المقبل، 
حيث تتضمن زي����ارة البنك الى 
الهدايا  المستش����فيات توزي����ع 
على االطفال ال����ى جانب تنظيم 
الترفيهية  الفقرات  مجموعة من 
والمسابقات التي تدخل السرور الى 
نفوسهم باالضافة الى قيام البنك 
بتركيب عدد من االجهزة التعليمية 
والترفيهية لالطفال والتي يمكنهم 
االستفادة منها خالل فترة بقائهم 

في المستشفى.
من جانبه، قال مس����اعد مدير 
ادارة الرقاب����ة الش����رعية بالبنك 

الش����يخ فواز الكلي����ب ان الدين 
االسالمي اكد على اهمية التواصل 
بين مختلف شرائح المجتمع خاصة 
المرضى والذين يكونون بحاجة 
ال����ى رفع معنوياته����م وتخفيف 
االمهم من خالل تحسين حاالتهم 
النفسية وهو ما ال يمكن ان يتحقق 
اال من خ����الل عيادتهم وزيارتهم 

ومشاركتهم هذه المرحلة.
واضاف ان بنك بوبيان كبنك 
يعمل وفق احكام الشريعة يؤمن 
بان العم����ل االجتماعي جزء من 
رس����الته لتطوير المجتمع الذي 
يعمل فيه في اطار المس����ؤولية 
االجتماعية التي اكد عليها االسالم 
وطالب بها والدليل فرضه لفريضة 
الزكاة التي تعتبر اعلى مستويات 
المسؤولية االجتماعية وارقاها.

واشار الى ان العمل التطوعي 
يعتبر من االعمال التي حض عليها 
الدين االسالمي، كما انه من القيم 
االجتماعية المتجذرة في المجتمع 
الكويتي منذ مئات السنين ومن 
ثم فان بن����ك بوبيان ينطلق من 
هذه االسس ليس����اهم في تنمية 

المجتمع.

تحت شعار »معًا نرسم االبتسامة«

..ويوثق مسيرته للتحول إلى بنك إسالمي  في كتاب »التحول.. مسيرة وإنجاز«
أصدر بنك الكويت الدولي كتاب 
»التحول.. مسيرة وإنجاز« الذي يوثق 
عملية تحول البنك العقاري الكويتي 
كمصرف تجاري متخصص إلى بنك 
الكويت الدولي ليكون أول بنك كويتي 

يتحول إلى مصرف إسالمي.
يضم الكتاب بين طياته مجموعة 
قيمة من المعلوم���ات، التي تؤرخ 
لفترة مهمة من تاري���خ البنك منذ 
بدء فكرة التحول إلى بنك إسالمي، 
حتى إتمام عملية التحول بنجاح تام، 
ليستطيع بعدها البنك تقديم منتجاته 
وخدماته وفقا للشريعة اإلسالمية 
وبأسلوب حضاري وإسالمي، فضال 
عن مراعاته���ا لالحتياجات محليا 
ودوليا.كما يوثق الكتاب، الذي جاء 
في 4 أبواب، لفترة مميزة من تاريخ 
الكويت االقتصادي والمالي، وكيفية 
والدة فكرة تحول البنوك من تجارية 
إلى إس���المية باعتبار بنك الكويت 
الدولي أول البنوك الكويتية في تنفيذ 

هذه الفكرة.
ويستعرض الباب األول من الكتاب 
أساس���يات العمل المصرفي والتي 
منها: ثقافة العمل المس���تقبلي في 

مجال التعام���ل المصرفي، وتقويم 
البيئة الخارجي���ة، والنظام المالي 
العالم���ي، ومالمح النظ���ام المالي 
اإلسالمي، والنظام المصرفي التقليدي 
واإلسالمي، ونشأة البنوك اإلسالمية، 
والتنظيم القانوني للبنوك اإلسالمية 
عموما وتطبيقاتها في الكويت على 

البيئة  وجه الخص���وص، وتقويم 
المحلي���ة، وكذلك تقويم الس���ياق 
الثاني من  الب���اب  المؤسس���ي.أما 
الكتاب، فيستعرض مفهوم التحول 
المنظومي للبن���ك، ومالمح عملية 
التحول، والتحديات المتوقعة خالل 
عمليات التح���ول، ومرتكزات إدارة 

عملية التح���ول، وأبعاد القيادة في 
إدارة التحول، وخطوات العمل مع 
ب���دء التفويض بالتح���ول إلى بنك 

إسالمي.
ويتناول الباب الثالث، االستشراف 
التاريخي لعمليات التحول، والغايات 
اإلستراتيجية من هذه العملية، كما 
الحاكمة  القي���م  يتن���اول منظومة 
الدولي  الكويت  للتعامالت في بنك 
والصعوبات في مسيرة التحول، كما 
يتناول الالئحة الداخلية لهيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية، واإلعداد التشغيلي 
للبنك، والسياسة التسويقية الجديدة، 
وكذلك السياسة التدريبية وماهيتها 
وركائزها، والمراحل المتوقعة لمسار 
التحول ومتطلباته التدريبية، وخطط 

التدريب.
أما الباب الرابع واألخير من الكتاب 
فخصص الستعراض مسيرة التحول 
وخطة العمل للبنك، كما يتناول أيضا 
سردا لما جاء في اجتماعات مجلس 
إدارة »البنك العقاري الكويتي« إبان 
فترة التحول بدءا من االجتماع األول 
بتاريخ 2003/1/15، حتى االجتماع 29 

بتاريخ 5 ديسمبر 2006.

كتاب »التحول.. مسيرة وإجناز«


