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فرع الفروانية حاليا 

آلة السحب اآللي احلديثة 

تدشني أول آلة سحب آلي 

فرع الفروانية قدميا 

»التجاري.. هو اختياري« 
مسيرة عمل عمرها  50 عامًا

البنك له السبق في طرح أجهزة السحب اآللي 
وفي طليعة من انتقل إلى نظام »السويفت«

»الكويت الدولي« يقدم خصومات
 لعمالئه الراغبين في السفر 

أعل���ن بنك الكويت الدول���ي انه ضمن برنامج 
خصوماته »الدولي مول« الذي طرحه أخيرا فإنه 
يقدم لعمالئه خصومات مميزة بالتعاون مع شركة 
»جامبو للسفر« تصل الى 15% على تأمني السفر و%6 
على عروض العطالت، وذلك عند الدفع أو التعامل 
بإحدى بطاقات بنك الكويت الدولي االئتمانية، أو 

بطاقات السحب اآللي.
وق���ال البنك في بيان صحافي انه س���يواصل 
تقدمي اخلصومات الرائعة لعمالئه ضمن برنامجه 
»الدولي م���ول«، وذلك بالتعاون مع مجموعة من 
اكبر احملالت والشركات في الكويت تشارك في هذا 
البرنامج ويصل عددها الى أكثر من 83 شركة تلبي 

جميع االحتياج���ات للعميل في مختلف اخلدمات 
والتي تش���تمل على املجوهرات واإلكسسوارات، 
أثاث وإلكترونيات، أندية صحية، مالبس وأحذية، 
صيدليات، مطاعم ومقاه، سياحة وسفر، عطورات 
وبخور، تعليم وتدريب، مس���تحضرات جتميل، 
صالونات جتميل، حلويات، ركن األطفال، زهور، 
مستشفيات وعيادات طبية، وخدمات السيارات.

اجلدير بالذك���ر أن برنامج خصومات »الدولي 
مول«ومنذ انطالقه نال إعجاب واستحسان مختلف 
فئ���ات املجتمع من املواطن���ني واملقيمني، إذ يلبي 
احلاجات التسويقية لدى عمالء بنك الكويت الدولي 

ويقدم لهم أفضل عروض التسوق في الكويت.

»المصالح« تشتري 
مجمع أبراج التعمير 

 بـ 21 مليون دينار
أكدت ش���ركة املصالح 
العقارية انها قامت بشراء 
مجمع ابراج التعمير العائد 
لشركة التعمير لالستثمار 
العقاري والكائن في منطقة 
بنيد القار بقيمة 21 مليون 
دينار، مش���يرة إلى أنه مت 
توقيع عقد البيع مع التعمير 
لالستثمار العقاري بتاريخ 

17 اجلاري. 
أفادت  من جهة أخرى، 
التعمير لالستثمار  شركة 
العقاري بأن مجلس ادارتها 
وافق عل���ى العرض املقدم 
ومت توقي���ع عقد البيع مع 
»املصالح العقارية« وأنه في 
حال االنتهاء من االجراءات 
الرسمية والقانونية إلمتام 
الصفقة ستحقق الشركة 
ربحا اجمالي���ا قدره 1.77 
مليون دينار تقريبا منها 
مبلغ 1.17 مليون دينار سيتم 
تسجيله ضمن الربع الثاني 
لهذه السنة، وذلك ألنه سيتم 
تسلم 11.5 مليون دينار من 
اجمالي البيع عند التعاقد، 
في حني سيتم  تسلم مبلغ 
5.5 مالي���ني دينار بتاريخ 
31 ديسمبر 2010 ومبلغ 4 
ماليني بتاريخ 31 ديسمبر 
2011، وان االرب���اح قد مت 
احتسابها على اساس زمني 
نس���بي متوقع مع تسلم 
الدفعات وحس���بما تنص 
علية املعايير احملاس���بية 

الدولية. 

الكبيرة في اجناز  لس����رعته 
املعامالت التجارية واملصرفية 
عبر بثها من خالل نظام اتصاالت 
متطور ومضمون السرية. وكان 
البن����ك التجاري ف����ي طليعة 
البنوك التي انتقلت إلى نظام 
السويفت اجلديد بسهولة كونه 
أول بنك في الكويت يستخدم 
الكمبيوتر في أعماله املصرفية. 
واستمر البنك في إستراجتيته 
التوسعية إذ افتتح البنك خالل 
ع����ام 1989 فرعه رقم 36 وقام 
بتطبيق خدمتي »الكاش لينك« 

و»الفونلينك«. 
وإبان الغزو العراقي الغاشم، 
ق����ام موظف����و البن����ك بحفظ 
األشرطة السرية ألنشطة البنك 
املالية ومت تهريب مجموعة من 
هذه األشرطة خارج الكويت، 
كما قام البنك بافتتاح مقر مؤقت 
لإلدارة العلي����ا للبنك ملتابعة 

أنشطته.
 وتوالت عملية إعادة األمور 
إلى نصابها بع����د هذه الفترة 
الصعبة في تاريخ الكويت وفي 
تاريخ البنك التجاري الكويتي، 
ومع نهاية ع����ام 1991 يتمكن 
البنك من افتتاح عدد 17 فرعا 
من فروعه ويواصل مس����يرة 

عمله بعد التحرير.
ويقوم »التجاري« في الوقت 
أكبر  احلالي بتش����غيل ثاني 
شبكة فروع مصرفية متكاملة 
الكويت تتسم بالعصرية  في 

املصرفية احلديثة. 

من التحس����ينات على أنشطة 
أعمال����ه، وقام خالل عام 1985 
بإجراء عملية تطوير شاملة 
التخطي����ط وإدارة  ألنظم����ة 
األص����ول وواصل »التجاري« 
البيانات لديه  تطوير أجهزة 
ليكون البنك األول في منطقة 
الذي يبدأ بتش����غيل  اخلليج 
آل����ي متكامل خلطابات  نظام 

الضمان.
وخالل عام 1988، قام البنك 
بالبدء في العمل بنظام السويفت 
وذلك باالشتراك مع مجموعة 
البنوك الكويتية، وكان نظام 
السويفت، في ذلك الوقت، ثورة 
في عالم التكنولوجيا املصرفية 

قام البنك في اخلامس عش����ر 
من أغسطس عام 1983 بوضع 
أجهزة الس����حب اآللي وكانت 
أجهزة السحب اآللي عند بداية 
تشغيلها للموظفني فقط وبعد 
ذل����ك مت اس����تخدامها من قبل 
جمهور العمالء.  وكانت أجهزة 
السحب اآللي متثل تطورا هائال 
في الكويت عندما قام »التجاري« 
بتدش����ينها في فروعه، واآلن 
أصبحت أجهزة السحب اآللي 
أكثر تطورا ويوجد بها خدمة 

للسحب وكذلك لإليداع. 
وتستمر االجنازات، إذ قام 
البنك خالل تلك الفترة بافتتاح 
املزيد من الفروع وبإدخال املزيد 

استكماال للمحطات املهمة 
في مس����يرته املمي����زة طوال 
خمسني عاما، ومبناسبة احتفال 
البن����ك باليوبيل الذهبي، فقد 
قام البن����ك التجاري الكويتي 
عام 1974 بإبرام اتفاقية إدارة 
مع بن����ك »تش����يز مانهاتن« 
العاملية، وواصل  البنوك  أحد 
البنك إستراتيجيته التوسعية 
بافتت����اح املزيد م����ن الفروع 
وحتقيق االنتشار اجلغرافي 
املنش����ود وط����رح العديد من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املتميزة مثل حساب األرباح، 
وفي نهاية عام 1978 كان عدد 
ف����روع البنك قد وصل إلى 28 
فرعا، وفي عام 1979 قام البنك 
بتأسيس الوحدة الدولية بهدف 
زيادة التركيز في مهام متابعة 
االستثمار وتعزيز موقع البنك 
على الس����احة الدولية.  وفي 
مايو عام 1980 قام البنك بإطالق 
الشعار اجلديد وهو »النجمة«، 
كما قام البنك بطرح حس����اب 
التوفير اليومي وافتتاح املزيد 
النظام  الفروع واستكمال  من 

اآللي لتحويل الرواتب. 
وقد قام البنك خالل عام 1981 
بإجراء الربط الناجح بني شبكة 
الفروع وقسم اخلدمات التجارية 
وإدارة عمليات البنك ووحدات 

مراقبة جودة العمل. 
التجاري  وقد كان للبن����ك 
الكويتي السبق في طرح أجهزة 
الس����حب اآللي في الكويت، إذ 


