
اقتصادالجمعة  22  اكتوبر  2010   32

..وموظف آخر يجري عملية الفحصجانب من الفحوصات الطبية ألحد موظفي »الوطني«

لقطة جماعية للموظفني خالل الرحلة

د.الزميع يقدم لوحة تذكارية للجابر بحضور د.مسعود الكندري وحمد القناعي

عماد الثاقب واحملاضر يتوسطان موظفي »بيتك« املتدربني

»الوطني« ينظم حملة فحوصات طبية لجميع موظفيه

»بوبيان« ينظم رحلة حداق لموظفيه
نظم بنك بوبيان رحلة بحرية 
لصيد االسماك )حداق( ملوظفيه 
على منت أحد اليخوت الفاخرة 
الكوي���ت في مياه  داخل جون 
اخلليج العربي والتي تأتي في 

اطار دعمه ملوارده البشرية.
ادارة االتص���االت  وقام���ت 
والعالقات املؤسسية في البنك 
بتنظيم ه���ذه الرحل���ة والتي 
سادتها أجواء املرح واأللفة بني 
املوظفني حيث مت اجراء مسابقة 
الكبر س���مكة يت���م اصطيادها 
االمر ال���ذي حفز املوظفني على 
منت اليخت وزاد حدة التنافس 
في صيد االسماك مما ساهم في 
تذكيرهم مبهنة االباء واالجداد 
وهم في منتصف مياه اخلليج 

العربي.

أق���ام بنك الكوي���ت الوطني 
مؤخ���را حمل���ة للفحوص���ات 
الطبية جلميع موظفيه في املبنى 
الرئيسي للبنك ومختلف اداراته 
وأقسامه، بهدف االطمئنان على 
صحته���م واالجاب���ة عن جميع 

استفساراتهم الطبية.
وشملت احلملة تنظيم زيارات 
للفريق الطب���ي يتخللها اجراء 
فحوص���ات خاصة بضغط الدم 

الى  والنبض والوزن باالضافة 
تقدمي االستش���ارات والنصائح 
الطبية الى املوظفني العاملني في 

مختلف اقسام ومواقع البنك.
 وق���د قامت احلمل���ة خالل 
أكتوبر اجلاري بزيارات الى كل 
من مجموعة اخلدمات املصرفية 

للشركات وادارة اخلزانة.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول 
العالقات العامة في بنك الكويت 

الوطني طالل التركي ان: »تنظيم 
هذه احلملة يأتي في اطار برنامج 
شامل أطلقه البنك مؤخرا بهدف 
االطمئنان على صحة موظفيه 
الوع���ي الصحي في  وتعزي���ز 
صفوفهم واالجاب���ة عن جميع 

استفساراتهم«.
الوطني  ان: »البنك  وأضاف 
يول���ي رعاية خاص���ة ملوظفيه 
من خالل توفير جميع الظروف 

املالئمة لعملهم، وعلى رأس���ها 
الرعاي���ة الصحي���ة واالهتمام 

بسالمتهم«.
يذكر أن بنك الكويت الوطني 
يقوم بتنظي���م حمالت الرعاية 
الصحي���ة ملوظفي���ه بش���كل 
دوري، وتش���مل هذه احلمالت 
البنك في املبنى  جميع موظفي 
الرئيسي وفي مختلف االدارات 

واألقسام.

بهدف االطمئنان على صحتهم 

»بيتك« ينظم برنامجًا تدريبيًا 
لموظفي البنك حول المعامالت المالية المركبة 

.. ويطلق حملة تمويل أعمال التشطيبات 
والهيكل األسود لمدة ائتمان تصل لـ 15 عامًا

..ويبرم شراكة مع نادي التمويل اإلسالمي 
بجامعة الخليج سعيًا لدعم الحركة التعليمية

رئيس نادي التمويل اإلسالمي 
حمد القناع���ي أن دعم »بيتك« 
ذلل الكثير م���ن الصعاب التي 
واجهها النادي والذي تأس���س 
خالل العام املاضي، مشيرا إلى 
أن النادي يستهدف تعزيز ثقافة 
االقتصاد اإلس���المي ودعم هذه 
التي أصبحت مطلبا  الصناعة 
العالم،  مهما لدى مختلف دول 
النادي استطاع بجهود  أن  كما 
الش���باب العاملني في���ه ابتكار 
الدورات  برنامج للتسجيل في 
التدريبية بالنظام االلكتروني 
وهو ما يعزز رؤيتنا ألن نكون 
أفضل ناد ش���بابي في الكويت 

خالل اخلطة اخلمسية.

من جهته أشاد د.فهد الزميع 
بالدور الذي يضطلع به »بيتك« 
في ش���راكته م���ع اجلامعة من 
خالل العديد من األنشطة على 
مر السنوات املاضية، مؤكدا أن 
»بيتك« هو أح���د أهم الداعمني 
للجامع���ة، وأن مس���ؤوليته 
االجتماعية أعطت بعدا حضاريا 
من خالل مساهماته احلقيقية 
في دعم احلركة التعليمية، كما 
ب���ني أن دور اجلامعة في فتح 
املجال للطلبة بإنش���اء األندية 
في مختلف املجاالت ساهم في 
تنظيم العديد من الفعاليات التي 

متيز اجلامعة.
من جه���ة أخ���رى، أوضح 

ب���ه من مميزات عدي���دة أبرزها 
التعليمية«.  جودة املخرج���ات 
وأضاف: »ان اهتمام اجليل اجلديد 
بدعم االقتصاد اإلسالمي مؤشر 
إيجابي في س���بيل تعزيز دور 
هذه الصناعة والتي يعد »بيتك« 
أحد روادها على مستوى العالم 
قبل أكثر م���ن 33 عاما، كما أننا 
ندرك أن االستثمار في العنصر 
البشري هو االستثمار احلقيقي 
مما يدعونا إلى تنويع وس���ائل 
الدعم لعموم الطلبة واملتدربني 
مبختلف شرائحهم وأعمارهم، كما 
أن »بيتك« مس���تعد لدعم كل ما 
يحقق إضافة جديدة على املستوى 

العلمي«.

أك���د مس���اعد املدي���ر العام 
لقط���اع اخلدمات املس���اندة في 
بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
عبدالعزيز عب���داهلل اجلابر أن 
دعم احلركة التعليمية يأتي على 
رأس أولويات »بيتك« في إطار 
مسؤوليته االجتماعية، مشيرا إلى 
أن العالقة التي تربطه بجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
اقترنت بشراكات عديدة سواء 
أو  عل���ى املس���توى األكادميي 
في مج���ال األنش���طة الطالبية 
املختلفة. وأوضح اجلابر خالل 
لقائه نائب رئيس جامعة اخلليج 
للشؤون املالية واإلدارية د.فهد 
الزمي���ع ومدير العالقات العامة 
باجلامعة د.مسعود الكندري أن 
غرس وترسيخ مفاهيم االقتصاد 
اإلس���المي لدى الطالب هو أحد 
األهداف التي نسعى إلى حتقيقها 
من خالل رسالة »بيتك« في دعم 
التعليم، مضيفا: »ونأمل ان يكون 
نادي التمويل اإلسالمي في جامعة 
الفاعلة  املراكز  اخلليج هو أحد 
في حتقيق ذلك الهدف من خالل 
الشراكة والدعم بخبرة »بيتك« 
في الصناعة املالية اإلس���المية، 
كم���ا أن »بيت���ك« يطم���ح إلى 
تقدمي مس���توى أعلى من الدعم 
والشراكة مع اجلامعة ملا تتمتع 

أكد الرئيس التنفي����ذي بالوكالة في بيت 
التموي����ل الكويت����ي )بيتك( عم����اد الثاقب، 
ح����رص »بيتك« عل����ى اجلمع ب����ني االلتزام 
الدقيق بالضوابط الشرعية في كافة تعامالته 
املصرفية وخدماته املقدمة للعمالء، وابتكار 
صيغ استثمارية وأساليب ونظم عمل جديدة 
في حدود الضوابط الشرعية، من أجل مواكبة 
الطلب العاملي املتزايد على صناعة الصيرفة 
اإلسالمية واالنسجام مع التطورات املتسارعة 
على الساحة املصرفية العاملية عموما، مشددا 
في ذات الوقت عل����ى أهمية تثقيف العاملني 
في البنك بفقه التعامالت املالية اإلس����المية 
من خالل ال����دورات التدريبية حتى يكونوا 
مؤهلني شرعيا الجناز املعامالت املسندة إليهم 

ومواجهة تطلعات وثقة العمالء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الثاقب خالل افتتاح 
البرنامج التدريبي الذي نظمه »بيتك« ملوظفيه 
من مختلف القطاعات حتت عنوان »املعامالت 
املالية املركبة«، مشيرا الى أن »بيتك« يتعامل 
مع قاعدة األغلبية من العمالء باإلضافة لقاعدة 

واس����عة من املنتجات في مختلف القطاعات 
املصرفية والتجاري����ة والعقارية والتمويل 
وتنوعها عامليا، األمر الذي يتطلب معه تأهيل 
وتدريب العاملني لفهم هذه القاعدة الكبيرة 
من املعامالت وتقدميها جلمهور األغلبية من 
العمالء، ومن هذا املنطلق ال يدخر »بيتك« جهدا 
في توفير البرامج التدريبية الشرعية ملوظفيه 
باالستعانة بكوادره املتخصصة وفقهاء آخرين 

على دراية بفقه املعامالت املالية.
وش����دد الثاقب على أن »بيتك« ال يطرح 
لعمالئه منتجا مصرفيا جديدا أو يطور آخر 
قائما إال بعد مراجعة هيئة الرقابة الشرعية 
لديه وإجازته من قبلها، مشيرا في هذا الصدد 
ال����ى اهتمام البنك بالتنس����يق والتعاون مع 
املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية بشأن 
املنتجات التي يثار حولها اجلدل من خالل عقد 
الندوات واملؤمترات لدراستها دراسة موسعة 
وإثراء احلوار اله����ادف حولها، وااللتزام مبا 
يخلص إليه القرار اجلماعي، من أجل إشاعة 
الثقة والطمأنينة لدى العمالء وحتى تواصل 

صناعة الصيرفة اإلسالمية ازدهارها.
وأشار الثاقب الى أن تأهيل وتدريب موظفي 
»بيتك« على أحدث وسائل وصيغ االستثمار 
والتكييف الش����رعي لها وتفاعلهم من خالل 
تطبيق ه����ذه العلوم التدريبي����ة على واقع 
املعامالت املصرفية اليومية، وضعهم في مكانة 
متميزة بني املؤسسات املالية اإلسالمية احمللية 

واإلقليمية وجعلهم هدفا لهذه املؤسسات.
وقد تناول البرنامج التدريبي خمسة محاور 
رئيسية هي: صكوك االستثمار، التعامل في 
األس����واق املنظمة، عقود االمتياز، املؤشرات 
املالية، الصناديق االستثمارية، واالعتمادات 
املستندية. وحاضر فيه األستاذ الدكتور سعد 
الدين هاللي أس����تاذ الفقه املقارن في جامعة 
األزهر الذي ق����دم عدة مؤلفات في خصوص 
املعامالت املالية اإلسالمية عموما، واملعامالت 

املالية املركبة على وجه اخلصوص.
اجلدي����ر بالذكر أن هذه ه����ي املرة األولى 
التي يقدم فيها »بيتك« برنامجا تدريبيا عن 

املعامالت املالية املركبة.

قال مساعد املدير العام للقطاع التجاري في بيت 
التموي���ل الكويتي )بيتك( أحمد محمد اخلالد ان 
احلملة التي بدأها »بيتك« باسم »عليك التصميم.. 
وعلينا التمويل« واملوجهة لتسويق منتج املواد 
واألعمال اإلنشائية )أعمال الهيكل األسود/ أعمال 
التشطيبات( تستهدف خدمة املعنيني بهذا املنتج 
من العمالء الذين يعملون لبناء بيوتهم في أهم 
مرحلتني، الهيكل األس���ود أو التشطيب، بتقدمي 
تس���هيالت ومزايا حتقق األهداف اإلستراتيجية 
ل�»بيتك« وهي خدمة عمالئه ودعم قدرات السوق 
وحتريك عجلة املبيعات تقديرا ألهمية ما ميثله 

املسكن املناسب والالئق في حياة كل مواطن. 
وأوضح اخلالد في تصريح صحافي مبناسبة 
انطالق احلملة أن من املزايا املقدمة ان القس���ط 

الش���هري يبدأ من 200 دينار للهيكل األس���ود و300 دينار ألعمال 
التشطيبات وملدة ائتمان تصل إلى 180 شهرا )15 سنة(، وبحد أقصى 
70 ألف دينار، كما يستحق القسط األول بعد 6 أشهر، مشددا على ان 
كل اإلمكانيات والتسهيالت وضعت لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
للحملة وأبرزها املساهمة في تنمية احلركة العمرانية في البالد ودعم 
السوق احمللي واملوردين من خالل توفير مصدر التمويل املناسب 
واس���تثمار الوقت واجلهد، باإلضافة إلى دع���م املنتجات الوطنية 
والتسويق للمميزات املقدمة للعمالء من »بيتك«، مع تأكيد التنوع 

في تقدمي كافة اخلدمات للعمالء وتلبية احتياجاتهم 
خاصة في مجال اخلدمات املرتبطة باملسكن الذي 

يحتل أهمية كبيرة في حياة كل أسرة.
واشار اخلالد الى أن احلمالت السابقة في مجال 
املواد اإلنشائية وغيرها التي تقدم بالتعاون مع 
املوردين والوكالء تأتي استجابة ملطالب ودعوات 
العمالء التي يستشفها »بيتك« من خالل اللقاءات 
واالجتماعات معهم، ويطالبون من خاللها بتنظيم 
مثل هذه احلمالت ملا لها من آثار ايجابية، حيث 
يحصلون على التمويل الالزم مبزايا وتسهيالت 

كبيرة وبأسعار جيدة.
وشدد على أن عالقة »بيتك« بالسوق احمللى 
والتج���ار واملوردين وثيقة وذات ارتباط حيوي 
وتقوم على التعاون والش���راكة خلدمة العميل 
ودعم حركة االقتصاد الوطني وتقدمي قيمة مضافة حيث جنح بيتك 
في توفير احتياجات عمالئه من معظم الس���لع مبزايا وتسهيالت 
جي���دة ومن خالل منظومة متكاملة من العالقات القوية مع التجار 
واملوردي���ن مبا يضمن جناح جهود »بيت���ك« في حدودها القريبة 
بتوفير كافة احتياجات عمالئه والبقاء عند مستوى تطلعاتهم، وفى 
احلدود البعيدة يساهم »بيتك« بدور استراتيجي في تعزيز حركة 
االقتصاد الوطني والشركات العاملة في مجاالت السلع واخلدمات 

التي يقدمها لعمالئه.

لتأهيلهم وتدريبهم شرعيًا لمواكبة نمو الصيرفة اإلسالمية

أحمد اخلالد


