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»التجاري« يعايد نزيالت
إدارة سجن النساء

اعلن البنك التجاري 
الكويتي ع���ن تقدمي 
منحة ألس���ر نزيالت 
النساء  إدارة س���جن 
الكويتيات وهي عبارة 
ع���ن كوبون ش���راء 
للتسوق داخل جمعية 
الشرطة االستهالكية.

  وق���ال البنك في 
بيان صحافي ان هذه 
املبادرة تأتي متاشيا 
مع سياسته الرامية إلى 
تفعيل دوره االجتماعي 
ومشاركة فئات املجتمع 
في جميع املناسبات، 
أنش���طته  وضم���ن 

املجتمعية املتعددة احتفاال بعيد الفطر املبارك.
وبهذه املناسبة، قالت املدير التنفيذي- إدارة اإلعالن والعالقات 
العامة في البنك أماني الورع ان فكرة دعم اسر نزيالت إدارة سجن 
النساء تهدف إلى مشاركتهن فرحة عيد الفطر املبارك عن طريق 
تقدمي كوبونات شراء من جمعية الشرطة االستهالكية، مشيرة 
الى ان هذه املبادرة، األولى من نوعها، تعبر عن التواصل الكبير 
بني البنك وجميع فئات املجتمع الكويتي ومشاركته االجتماعية 

املميزة لهم في مختلف املناسبات.
 وتوجهت بالش���كر إلى كل من مدي���ر إدارة العالقات العامة 
والتوجي���ه املعنوي بوزارة الداخلية العقيد عادل احلش���اش، 
ومدير عام جمعية الشرطة االستهالكية العميد سلطان الفودري، 
واإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية، على تعاونهم مع إدارة 

البنك في اجناز هذه املساهمة.
 اجلدير بالذكر أن البنك التجاري قام خالل شهر رمضان 
املبارك بالعديد من األنش���طة االجتماعية املميزة مثل إقامة 
حفل القرقيعان ألطفال مركز حس���ني مكي جمعة، ومشاركة 
األطفال نزالء أجنحة مستشفى ابن سينا والعيادات اخلارجية 
فرحة الفرقيعان، كما عايد أطف���ال إدارة احلضانة العائلية 
بعيد الفطر، وغيرها من املناسبات واالحتفاليات التي تعبر 
بص���دق عن الدور االجتماعي الرائ���د للبنك التجاري، حيث 
يح���رص على أن تكون أياديه البيضاء حاضرة في كل مكان 

ملا فيه خير الناس واملجتمع.

تماشيًا مع سياسته نحو تفعيل دوره االجتماعي

أماني الورع

المصارف اإلسالمية تغزو أسواق الغرب
برن: رغم املرونة التي ميزت 
املالي���ة اإلس���المية أثناء األزمة 
العاملية األخيرة مقارنة باألسواق 
التقليدي���ة، فإن هذا الصنف من 
املعام���الت الي���زال يكاف���ح من 
أج���ل اس���تثمار كل اإلمكانات 
والفرص املتاحة أمامه في الدول 

الغربية.
واتفق خبراء شاركوا مؤخرا 
في مؤمتر علمي استضافته مدينة 
لوتسرن السويسرية على ضرورة 
ب���ذل املزيد من اجلهود لكس���ر 
الهوة بني قطاع املالية اإلسالمية 
املالية  النشأة واألسواق  حديث 

الغربية.
وحت���ى عهد قري���ب لم تكن 
الصيرفة اإلس���المية وخدمات 
التأمين���ات حالة تش���غل غير 
املسلمني، لكن األداء اجليد ملنتجات 
املالية اإلس���المية خالل األزمة 
املالية األخيرة مقارنة باألسواق 
التقليدية لفت مزيدا من األنظار 

إليها.
 وفي لوتسرن، خاطب مارك 
شيسناي من املعهد السويسري 
للصيرفة بجامعة زيورخ احلضور، 

قائال: »لقد أتاح الفشل الذي منيت 
به املنتجات املالية املتسممة خالل 
األزمة املالي���ة األخيرة الفرصة 
أمام املالية اإلسالمية لكي حتتل 

مقدمة املشهد«.
ورغ���م تع���رض العديد من 
االستثمارات في املالية اإلسالمية 
خالل عامي 2008 و2009 إلى هزة 
قوية، لكن قوانني الشريعة، التي 
حتظر في نفس الوقت املضاربة، 
وتطلب م���ن جمي���ع األطراف 
املشاركة في األرباح واألخطار في 
نفس الوقت، استطاعت جتنيبها 

املنتجات املالية املتسممة.
رئيس فرع املالية اإلسالمية 
مبصرف س���ارازان السويسري 
اخلاص كن فارس مراد، يعترف 
بأن تسويق هذه املنتجات لم يجلب 
إال عددا قليال من الغربيني الذين 
كانوا عمالء سابقني للمصارف 

التقليدية.
وأضاف »لقد ساعدت أوصاف 
»اإلس���المية« و»الشرعية« هذا 
القطاع على النم���و وبلوغ هذا 
املس���توى، لكن هذه األوصاف 
نفسها تعرقل تطوره في املستقبل، 

وتعيق كسبه للعميل الغربي.
 م���ن جانبه���م، أك���د بعض 
املش���اركني في املؤمت���ر ذاته أن 
خط���وات مثل حظ���ر املآذن في 
سويسرا ومنع احلجاب اإلسالمي 
في فرنس���ا يخلق أج���واء غير 
مواتية لإلقب���ال على املعامالت 
املالية القائمة على احترام ضوابط 

الشريعة اإلسالمية.
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب اعتماد 
املعامالت املالية اإلسالمية إصالحا 
شامال للقوانني الضريبية وللنظم 

املعمول بها في الساحات املالية.
وحتى في البلدان اإلسالمية، 
تظل املالية اإلسالمية أقل اتساعا 
وانتشارا مقارنة باملالية التقليدية 
في نسختها الغربية، حيث أشار 
املؤمتر إلى أن قرابة 15% فقط من 
السوق املالية في ماليزيا تستثمر 

أموالها في منتجات إسالمية.
والت���زال املالية اإلس���المية 
يافع���ة وه���ي تنم���و وتتطور 
بشكل يختلف عن النموذج املالي 
الغرب���ي، مما يصعب األمر أكثر 
على املستثمرين الذين يريدون 

مقارنتها بغيرها.

على مدار تاريخه العملي متتعت عميالت 
»بيتك« بدرج���ة عالية من اخلصوصية 
في كل اخلدمات واملنتجات التي يقدمها 
لتلبي���ة احتياجاتهن وفق أرقى املعايير 
املصرفية، بداية من القطاع املصرفي الذي 
كان األساس في انطالق اخلدمة املصرفية 
الس���يدات، ويقدم هذا  املقدمة لشريحة 
القطاع شريحة من اخلدمات الرائدة املوجهة 
للعميالت وفق رؤي���ة مبتكرة تأخذ في 
االعتبار احتياجاتهن ورغباتهن ومتنحهن 

مزيدا من املزايا احلصرية.
وفي هذا السياق، أشارت مديرة املنطقة 
الثانية في »بيتك« تهاني اخلميس التي 
تدير منطقة تضم 14 فرعا مصرفيا للسيدات 
والتي عاصرت مراحل متعددة من تطور 
هذه اخلدمة وشاركت في هذا التطور، إلى 
أن اخلدمات املصرفية التي يقدمها »بيتك« 
حصريا لشريحة السيدات شهدت نقالت 
نوعية عديدة اتسمت بالسرعة واملرونة 
منذ إطالقها مع بداية البنك فلم تكد هذه 
اخلدمات ف���ي البداية تتعدى الس���حب 
واإليداع والتلكس من خالل عدد محدود 
من املوظفات، الفتا الى أنها أصبحت اليوم 
تشمل جميع اخلدمات املصرفية العصرية 
شاملة اخلدمات املصرفية والتجارية داخل 
الفرع، تقدم جميعها من خالل موظفات 

شامالت ذوات تأهيل رفيع قادرات على 
التعامل مع هذه اخلدمات كافة مبا ال يقل 

عن سبع موظفات داخل كل فرع.
وأشارت الى أنه باإلضافة لعدد ونوعية 
اخلدمات، فقد شهد أسلوب تقدمي اخلدمة 
أيضا نقالت نوعية ملحوظة مع مواكبة 
تطبيق وس���ائل التقنية احلديثة، حيث 
انعكس تطبيق التقنية على تقدمي اخلدمة 
بسرعة ودقة فائقتني باإلضافة إلى السرعة 
في االتصال وحل املشاكل التي ميكن أن 
تواجهنا، في الوقت الذي تس���تفيد فيه 
عميالتنا من أكثر من 150 خدمة باستخدام 

التقنية احلديثة عبر االنترنت. 
وأضافت: »بعد هذه الفترة من اخلبرة 
والتطور املستمر نلمس رضاء تاما لدى 
عميالتنا، بينما مازلنا نراهن على الوصول 
لألفضل في وق���ت باتت البنوك احمللية 
واإلقليمية تتنافس بشدة على استقطاب 

شريحة السيدات«.
من جانبها، قالت مديرة املنطقة الثالثة 
والتي تضم 12 فرع���ا، واحدى القيادات 
النسائية في القطاع املصرفي، هالة التناك: 
»كوننا نتميز في »بيتك« بتقدمي خدمات 
مصرفية خاصة للسيدات، يتعني أن نكون 
على قدر هذا التمي���ز وأال نركن إلى هذا 
التفرد، حيث نس���عى دائما لالبتكار في 

اخلدمات واملنتجات وأس���لوب تقدميها 
للعمي���الت من خ���الل التوظيف األمثل 
خلبرات البنك وس���معته، مضيفة: بعد 
هذه التجربة الثرية باتت هناك مؤسسات 

مالية تطلب االستفادة من خبراتنا.
أما مديرة املنطق���ة األولى التي تضم 
13 فرعا مصرفي���ا وأحد أصغر القيادات 
النسائية في »بيتك، أمينة الهاملي فأكدت 
أن تفرد »بيتك« بوجود أقس���ام خاصة 
للسيدات يعد ميزة تنافسية حيث حتقق 
بناء عالقات مع العميالت التي هي أساس 
التعام���ل البنكي للحف���اظ على والئهن 

للمؤسسة.
واش���ارت الى أنه���ا ال تعتمد فقط على 
اخلصوصية في تقدمي اخلدمة لش���ريحة 
الس���يدات بقدر ما تهتم أيضا مبس���توى 
وج���ودة اخلدمة التي تكم���ل وتعضد هذا 
التفرد، مضيفة: »التطور االقتصادي في حياة 
املرأة الكويتية والذي بدا واضحا لي خالل 
عملي في »بيتك« بتطور متطلبات السيدات 
إلى خدمات جتاري���ة وعقارية ومتويلية، 
يتطلب ف���ي املقابل وجود كوادر مصرفية 
مؤهلة، وهو ما نحرص عليه بتدريب وتأهيل 

كوادرنا بشكل مستمر«.
خدمات تجارية مميزة

وبالنسبة للخدمات التجارية تحظى 

عميالت »بيتك« بأقصى أولوية واهتمام 
على مستوى جميع املنتجات واخلدمات 
املقدم���ة من خالل توفي���ر مجموعة من 
احللول واملزايا التي تنسجم مع املصرفية 
العصرية لشريحة السيدات، وتتمثل في 
بيع وشراء السيارات اجلديدة واملستعملة 
واألجهزة االلكترونية والكهربائية واألثاث 
واملواد واألعمال االنشائية عبر معارض 
»بيتك« التجارية املنتشرة جغرافيا في 
مختلف املناطق احليوية، حيث يخصص 
»بيتك« طاقما من السيدات ذوات املهارة 

في هذا القطاع.
بدورها، اشارت مسؤولة السيدات في 
إدارة اخلدمات التمويلية في »بيتك« شريفة 
املطوع، إلى أن اخلدمات التجارية املقدمة 
لشريحة السيدات شهدت توسعا كبيرا 
منذ إطالقها بشكل متخصص ومحترف 
في عام 1989 م���ن خالل فرع في منطقة 
الفروانية، واستمرت عمليات التوسع في 
ظل اإلقبال الكبير من شريحة السيدات 
حيث لقيت املبادرة أصداء ايجابية واسعة، 
فضال عن زي���ادة احتياجات وتطلعات 
هذه الشريحة، ليصل عدد الفروع اليوم 

إلى 6 فروع.
واك���دت أن خطط واس���تراتيجيات 
التوس���ع واالنتشار  القطاع تقوم على 

املدروسني في مختلف املناطق اجلغرافية، 
باالضافة إلى تطوير اخلدمات واالرتقاء 
بها السيما خدمات ما بعد البيع، مشيرة 
إلى أن اخلدمات التجارية املقدمة للسيدات 
حتظى بإقبال كثيف للغاية كان له بالغ 
األثر في توسيع حصة »بيتك« وتفوقه 

في هذا القطاع.
 الخدمات االستثمارية 

ومع التصاعد امللحوظ لدور املرأة في 
النش����اط االقتصادي والتنم����وي وإدارة 
األعمال وزي����ادة دورها في صناعة القرار 
االستثماري ومع تنامي حجم ثروات ال�ن�ساء 
في امل�ن�ط�ق����ة، كان »بيتك« واعيا ألهمية 
هذا التط�ور وما حتتاجه هذه ال�ن�ق�ل�ة م�ن 
خ��دم��ات ن�وعي��ة تقدم ب�ش�����ك�ل م�هن�ي 
ومحترف، فعمد إلى تأسيس إدارة للخدمات 
املالية اخلاصة لتعكف على تقدمي اخلدمات 
املالية لشرائح العمالء من السيدات والرجال 

ذوي املالءة املالية.
وفي هذا السياق، قالت نائبة مدير إدارة 
اخلدم���ات املالية اخلاصة هيام النجران 
التويجري: »نقدم من خالل اإلدارة مجموعة 
من اخلدمات أهمها: خدمات االستشارات 
االستثمارية لتوفير أفضل سبل االستثمار 
التي تتوافق م���ع متطلبات عمالئنا من 
السيدات والرجال، واخلدمات التمويلية 

لتوفير أفضل سبل التمويل للصفقات، 
واخلدمات االستش���ارية املصرفية التي 
تتعلق باختيار احلس���اب أو احلسابات 
املناسبة للعميل«، مؤكدة أن اإلدارة تضم 
مجموعة مميزة من اخلبراء واملستشارين 
الذين يقومون بدراسة حالة العميل من 
جميع النواحي ويقدمون له أفضل الفرص 

واحللول.
واضافت: »نالحظ رغبة متنامية من قبل 
عميالتنا في االستثمار في قطاعات عديدة 
لم تكن مطروقة من قبل بالنسبة لشريحة 
السيدات في ظل منو الوعي واتساع دور 
املرأة االجتماع���ي واالقتصادي، ومعها 
يزداد الطلب على اخلدمات االستشارية 

والتمويلية«.
واكد »بيتك« انه ال يفخر فقط بالتفرد 
في مجال أقسام السيدات على مستوى 
الس���وق احمللي وتقدمي خدمات مستقلة 
لش���ريحة مهمة من عمالئه، وإمنا يفخر 
أيضا ببناء كوادر نس���ائية وطنية في 
الصناعة املصرفية اإلسالمية مبا يثري 
هذه الصناعة ويضيف لقدرات املجتمع 
الكويتي البش���رية، بعد أن أتاح البنك 
لش���ريحة منهن تول���ي مناصب قيادية 
رفيعة أثبتت فيها املرأة كفاءة في مجال 

خدمة العمالء.

أمينة الهاملي هيام النجران هالة التناك شريفة املطوع تهاني اخلميس

خدمات السيدات المصرفية في »بيتك«: 
33 عاماً من الريادة والتفرد

يحتفل بيت التمويل الكويتي )بيتك( مبرور 33 عاما على 
بدء تقدمي اخلدمات املصرفية للسيدات، حيث أشار »بيتك« 
الى ادراكه منذ بداية انطالقته وحتديدا عند افتتاح أول فروعه 
في أغس�طس عام 1978، أهمية تهيئة بيئة مصرفية خاصة 
لعميالته من الس�يدات تتمتع باخلصوصية واملزايا احلصرية 
انطالقا من مبادئ الشريعة اإلسالمية، ومن رؤية استشرافية 
دقيقة ومهنية للمستقبل توقع فيها الرواد األوائل دورا متزايدا 
للمرأة الكويتية في العملية االقتصادية والتنموية واتساع رقعة 

مش�اركتها في األعمال واملشاريع اخلاصة، مما تطلب توفير مجموعة من اخلدمات املصرفية 
التي تواكب هذه التطلعات، واآلن البنوك اخلليجية واألخرى العاملية التي دخلت املنطقة تتبع 

اليوم ما فطن إليه »بيتك« قبل نحو ثالثة وثالثني عاما، بوضع السيدات على قائمة أولوياتها.
وأضاف »بيتك« في بيان صحافي الى انه فيما تتنافس البنوك اإلسالمية وكذلك التقليدية اليوم 

بقوة على استقطاب شريحة السيدات السيما ذوات املالءة 
املالية، يستأثر »بيتك« بحصة مؤثرة في هذا القطاع احليوي 

ويحظى بوالء ال نظير له من قبل هذه الشريحة املستهدفة.
وم�دار أكثر من ثالثة عقود ظل »بيتك« متفردا بني البنوك 
احمللية واإلقليمية بتقدمي خدمات مصرفية خاصة للسيدات 
من خالل أقسام خاصة بهن في فروعه وقطاعاته املتنوعة تضم 
موظفات مؤهالت تقدم�ن اخلدمة مبرونة وخصوصية وتلبي 
جميع احتياجات املرأة املصرفية، بينما ش�هدت الصيرفة 
النس�ائية ل� »بيتك« تطورا ملحوظا على مدار هذه الفترة من حيث اخلدمة والنوعية والتوسع، 
فقد بدأت مع أول فرع في منطقة الفيحاء من خالل قس�م خاص بالس�يدات يضم سيدتني من 
كوادر البنك األوائل ليصل عدد الفروع التي تضم أقس�اما خاصة للس�يدات اليوم إلى 38 فرعا 

بني 52 منتشرة محليا.

انطالقتها في 1978 تؤكد رؤية استشرافية ومهنية للبنك


