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صورة جماعية إلدارة »بيتك« واملوظفني مبناسبة االفتتاح

املرحوم يوسف الفليج يتقدم كبار احلضور في حفل افتتاح مبنى »بيتك« احلالي األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل في مقدمة احلضور خالل حفل االفتتاح

املرحوم عبدالعزيز الصقر وأحمد البزيع إبراهيم اخلميس.. أول موظف

مرور 33 عامًا على انطالق سفينة الصناعة المصرفية »بيتك«

وزير التجارة والصناعة آنذاك 
وعبداهلل إبراهيم المفرج وزير 
العدل في ذلك الوقت جهودا 
يش���كرون عليها في سبيل 
التأس���يس  تيس���ير عملية 

كجهتين رقابيتين.
دور األمير الراحل

عن تلك الفترة يقول العم 
أحمد بزيع الياس���ين رئيس 
مجل���س اإلدارة والعض���و 
المنتدب ف���ي أول دورة: »لم 
نج���د عقبات تذك���ر في ذلك 
الوق���ت والحمد هلل، فقد كان 
الكويتي متعطشا  الش���عب 
لخدمات مصرفية ش���رعية، 
وعلى الصعيد الرس���مي كان 
أمير الكويت الراحل الش���يخ 
جابر األحمد، رحمه اهلل خير 
معين وأكبر مساند لهذه الفكرة 
وهذا المنهج لعالقته الوثيقة 
بالعقيدة اإلسالمية، فجزاه اهلل 
عن ذلك خير الجزاء«. وتابع: 
وليس ذلك بغريب على سموه 
رحمه اهلل وه���و الذي قطع 
على نفسه عهدا أن يبدأ فور 
تحرير الكويت من االحتالل، 
بوضع اللبنة األولى في تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية في 
البالد، وكان من أول المراسيم 
التي أصدرها إنش���اء اللجنة 
االستش���ارية العلي���ا للعمل 
على استكمال تطبيق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

والمستجدات حول األسئلة 
الشرعية في فقه المعامالت من 
خالل اجتماعات هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية.
عناصر ساهمت في التأسيس

وقد ضم أول مجلس إدارة 
كال من: أحمد بزيع الياسين 
)رئيس���ا وعض���وا منتدبا(، 
ومحم���د بوهن���دي )نائب���ا 
للرئي���س(، وبعضوي���ة كل 
من: خالد العتيقي، عبدالحميد 
العبيد، عبدالمحسن الطويرش، 
علي الف���وزان، المرحوم فهد 
الدب���وس وح���ل محله علي 
محمد المضف، محمد الرومي، 
مريخان صقر، هادي الحويلة، 
وتم تعيين بدر المخيزيم كأول 

مدير عام للبنك.
الجدير بالذكر أن مرحلة 
التأسيس شارك فيها كل من: 
عبدالرحمن العتيقي مستشار 
الديوان األميري حاليا ووزير 
المالي���ة، وس���اهم أيضا في 
مرحلة التأس���يس المرحوم 
عبداهلل العلي المطوع والذي 
شارك في اللجنة التحضيرية 
إلنشاء البنوك اإلسالمية عام 
1968م، والعم يوسف جاسم 
الحجي وزير األوقاف والشؤون 
آنذاك حين دعم  اإلس���المية 
الوزارة  المشروع بمساهمة 
في االكتتاب، كما بذل كل من 
عبدالوهاب يوسف النفيسي 

نفس����ه، إلى أن انتهى البناء 
من المق����ر الحالي الذي أنجز 
في سنة 1986م على مساحة 

تبلغ 1500 متر مربع.
وأضاف الخميس: »بيتك« 
نشأ بس���يطا في رأس المال 
حيث بل���غ 10 ماليين دينار 
وحت���ى الموظفي���ن الذي���ن 
أقبلوا عل���ى تجربة جديدة 
هي األولى م���ن نوعها إذ لم 
يك���ن للصيرفة اإلس���المية 
الكويت،  س���ابق تجربة في 
وكان محاطا بالمشككين في 
نجاح تجربته وجدوى منهجه 
خاصة في المجال المصرفي، 
القائمين عليه  ولكن عزيمة 

كانت أقوى وأصدق.
وزاد قائال: كان تأس���يس 
»بيت���ك« بمرس���وم أميري 
الراحل  بمباركة م���ن األمير 
الشيخ جابر األحمد، قد ذلل 
الكثير م���ن الصع���اب بعد 
توفيق اهلل، ومما يعكسه هذا 
المرسوم اهتمام سموه رحمه 
اهلل في دعم الفكرة والسعي 

إلى إنجاحها.
ولفت الخميس إلى أن من 
التي واجهها  التحديات  أبرز 
»بيتك« في البدايات عدم اإللمام 
التام للجمهور بفقه المعامالت 
اإلس���المية، حي���ث عالجها 
»بيت���ك« بإقام���ة العديد من 
الندوات الفقهية لهم، باإلضافة 
إلى تزويده���م بالمطبوعات 

وفرت اإلدارة جميع األساليب 
المادية والبشرية  والعناصر 
الالزمة للعمل دون اللجوء إلى 
الخبرات األجنبية، كما أولت 
عناية خاصة النتقاء العناصر 
البشرية المطلوبة، وركزت على 
العنصر الوطني وحرصت على 
تكوين أجي����ال من القياديين 
مما جعل »بيتك« يوصف بأنه 
هارفرد البنوك اإلس����المية إذ 
أن معظم قياديي العمل المالي 
اإلسالمي في الكويت والمنطقة 
تخرجوا من مدرسة »بيتك«.

ونص المرسوم على تأسيس 
»بيتك« كشركة مساهمة كويتية 
تساهم الحكومة فيها بنسبة 
49%، أما الجهات المؤسس����ة 
فه����ي: وزارة المالية )الهيئة 
العام����ة لالس����تثمار حاليا( 
بنس����بة 20%، ووزارة العدل 
)الهيئة العامة لشؤون القصر( 
بنسبة 20%، ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية )األمانة 
العامة لألوقاف حاليا( بنسبة 

.%9
انطالق العمل

أمين  المناسبة قال  وبهذه 
س����ر مجل����س اإلدارة الحالي 
إبراهيم  بالبنك وأول موظف 
الخميس: ب����دأ العمل في مقر 
مؤقت في شارع أحمد الجابر 
ثم انتقل سنة 1983م إلى مركز 
عم����اد التجاري في الش����ارع 

وهي مرحلة التأسيس والتي 
امتدت إلى 9 شهور حتى أول 
يوم عمل، وفي هذه المرحلة 

»بيتك« وبعد دخول »بيتك« 
السجل التجاري في 5 ديسمبر 
1977 م، م����ر بمرحل����ة مهمة 

األميري في 23 مارس 1977م 
في عهد الشيخ صباح السالم 
الصباح، رحمه اهلل بتأسيس 

في مثل هذا اليوم الحادي 
والثالثي����ن م����ن أغس����طس 
ع����ام 1978م وبالتحدي����د في 
صبيحة الس����ابع والعشرين 
من رمضان 1398 هجرية فتح 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
ألول م����رة أبوابه الس����تقبال 
الجمهور ليعلن بذلك انطالق 
س����فينة الصناعة المصرفية 
الكويت، وذلك  اإلسالمية في 
بعد أن تضافرت جهود العديد 
من المخلصين لتأسيس هذا 
الصرح الذي أصبح رائد البنوك 
اإلسالمية في العالم، ويمتلك 
نحو 200 فرع منتش����رة في 

مختلف دول العالم.
المرس����وم  فبع����د صدور 

يمتلك 200 فرع حول العالم

من ذاكرة »بيتك«
اإلدارة أحم���د بزي���ع  أول رئي���س ملجل���س 

الياسني.
أول مدير عام بدر املخيزمي.

أول مستشار شرعي د. بدر املتولي عبدالباسط 
رحمه اهلل.

أول موظف إبراهيم عبداهلل اخلميس.
أول موظفة إقبال صالح شهاب.

أول مدير للقطاع املصرفي املرحوم مبارك فالح 
النوت.

أول مدير للعالقات اخلارجية عدنان عبدالعزيز 
البحر.

أول كات���ب مصرفي )موظ���ف كاونتر( حمود 
الهران.


