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 عاطف رمضان
  علمت «األنباء» أن وزير التجـــارة والصناعة احمد 
الهارون أصدر امس األول قرارا وزاريا لتنظيم استدعاء 
«زيادة أو تخفيض» رؤوس أموال الشركات املساهمة.

  وأضافت املصادر أن القرار يشمل ضوابط تنظيمية 
وأمورا قانونية وفنية منها البيانات املالية للعام ٢٠١٠ أو 
أي أمور أخرى متعلقة بطلب زيادة أو تخفيض رؤوس 

أموال الشركات.
  ولفتت املصادر إلى أن القرار الوزاري تطرق كذلك إلى 
الشركات التي حققت خسائر مالية أقل من ٧٥٪ من رؤوس 
أموالها وكذلك اخلسائر التي تعدت ٧٥٪ من رأسمال الشركة 
وكيفية التعامل مع زيادة رؤوس األموال خاصة إذا كان 
حجم الزيادة كبيرا وإن كان عينيا أو نقديا واملعلومات 

التي تقدمها الشركات للوزارة في كل حالة. 

 الهارون أصدر قرارًا لتنظيم زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات المساهمة

 خالل اجتماع مشترك قريبًا لمناقشة دراسة أعدتها البنوك

 محافظ المركزي يناقش مع رؤساء البنوك
  توسيع قاعدة التسهيالت للشركات واألفراد

 محمود فاروق 
  كشـــف مصدر مصرفي مطلع لـ «األنباء» ان رؤساء 
مجالس إدارات البنوك احمللية سيعقدون اجتماعا قريبا 
مع محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
ملناقشة دراسة أعدتها البنوك حول توسيع قاعدة االئتمان 
والتمويل والقروض للشركات واألفراد بشكل جدي خالل 
عام ٢٠١١ في ظل التعليمات املشـــددة التي أصدرها بنك 
الكويت املركزي التي تقنن هذا األمر، مبينة أن االجتماع 
جاء بعد استجابة «املركزي» ملطالبة البنوك بعقد اجتماع 
عاجل ملناقشة هذه الدراسة والتي يرى املصرفيون أنها 
باتت مهمة ومحورية في الوقت احلالي، وسط توقعات 

بأن يتم حسم اشراك البنوك في متويل اخلطة التنموية 
للدولة خالل الشهر اجلاري. 

  وأكـــد املصدر أن إغالق القنـــوات التمويلية للبنوك 
لن يكـــون لصاحلها في ظل التدفقـــات املالية املتوقعة 
من البنوك العاملية واخلليجية والتي تســـير الدراسات 
والتقارير الـــى أنها تتحفز للدخول للســـوق الكويتي 

خالل هذا العام.
  وأشارت إلى أن االجتماع سيتطرق إلى جميع القضايا 
التي تتعلق بسوق القروض الشخصية وقروض األفراد 
وســـط نداءات مصرفية بضرورة السماح للمقترضني 
باالقتراض من بنوك أخرى وسداد قروضهم احلالية او 

السماح للبنوك بجدولة قروض األفراد ودمج الرواتب 
مجـــددا بعد ان مت حرمان البنـــوك من تقدمي تلك املزايا 
بتعليمـــات صريحة وواضحة من بنك الكويت املركزي 
حفاظا منه على قطاع البنوك وتقنني ســـوق االقتراض 

وتنظيمه.
  ولفتت إلى ان االجتماع سيكون حاسما حيال قضية 
آلية توسيع قاعدة االئتمان والتمويل والقروض للشركات 
واألفراد بالكويت في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه 
البنوك في سوق التمويل ووسط استمرار تعثر شركات 
لم تتم إعادة جدولة قروضها ومديونياتها التي أرهقت 

البنوك باملخصصات في العامني ٢٠٠٩ و٢٠١٠.  

 بحسب تصويت المستهلكين في الكويت

 تعيين خلدون الطبطبائي بمنصب المدير التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات

 قنوات عدة أتاحها البنك للحصول عليه

 «الوطني» و«الخليج» و«األهلي» مرشحة 
ألفضل بنك تجاري في خدمة العمالء

 «تاتا الهندية» تنهي مشروع تطوير نظم 
الحاسب اآللي بـ «المقاصة» مارس المقبل

 «بيتك» يبدأ تطبيق نظام «آيبان»

 كشف مؤشر «سيرفس هيرو»، 
وهو املؤشر الوحيد في الكويت 
لقياس مدى رضا املستهلكني من 
اخلدمات واملنتجات املقدمة في 
صناعات مختلفـــة، عن قائمة 
الشركات التي مت ترشيحها من 
قبـــل املســـتهلكني لنيل جائزة 
«سيرفس هيرو للجودة في خدمة 
العمالء» فـــي ١٥ قطاعا جتاريا 
مختلفا وذلك من خالل استفتاء 
جمع أكثر من ٨٧٠٠ صوت أقيم 

في أكتوبر املاضي.
  وكشـــف تقرير «ســـيرفس 
هيرو» عن الشركات الثالث في كل 
قطاع والتي حازت أعلى درجات 

رضا املستهلك وهي كالتالي:
  - قطاع البنوك التجارية: بنك 
الوطني، بنك اخلليج،  الكويت 

والبنك األهلي املتحد.
  - قطـــاع االلكترونيـــات: 
اليوسفي، يوريكا، و«X - سايت» 

الغامن.
  - قطـــاع وكالء الســـيارات 
اجلديـــدة: «بي ام دبليو» (علي 
الغـــامن وأوالده)، «لكـــزس» 
(مجموعة الساير)، و«تويوتا» 

(مجموعة الساير).
التجزئة للمالبس:    - قطاع 
«بي اتش اس»، «ماسيمو دوتي»، 

و«ماركس أند سبنسر».
  - قطاع املستشفيات: السيف، 
املواســـاة اجلديد،  مستشـــفى 

ومستشفى رويال حياة.
  وسيقوم «سيرفس هيرو» 
باالعالن عن الشـــركات الفائزة 
التي حصلت على أعلى مؤشر 
لرضا املستهلك في قطاعها خالل 
حفل توزيع اجلوائز يوم ٩ يناير 
اجلاري، والذي يحضره رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
السابق للبنك التجاري وعضو 
مجلس االستشـــاري احليادي 
لـ «سيرفس هيرو» عبداملجيد 
الشطي، باالضافة الى الرؤساء 
التنفيذيني ومديـــري واداريي 
الشـــركات اخلاصـــة التـــي مت 

تقييمها.
  وقد صوت املســـتهلكون ملا 
يقارب ٤٠٠ شركة خاصة اعتمادا 
على ثمانية معايير أساســـية 
لتقييم اخلدمـــات التي تقدمها 
هـــذه الشـــركات وريادتها في 
العمالء بحسب قطاعها،  خدمة 
القطاعات:  وقد تضمنت هـــذه 
املقاهـــي، واملطاعـــم، ومطاعم 
الســـريعة، واملطاعم  الوجبات 
الفاخـــرة، والتجزئة للمالبس، 
واألثاث، والطيـــران، والبنوك 

التجارية، والبنوك االسالمية، 
الســـيارات اجلديـــدة،  ووكالء 
الســـيارات ما  ومراكـــز خدمة 
البيـــع، وااللكترونيات،  بعـــد 
واملستشفيات، ومزودي خدمة 
االنترنت، وشركات االتصاالت.

التقييم على قياس    واعتمد 
توقعات املستهلكني من مستوى 
خدمة شـــركة قبـــل جتربتها، 
وقيـــاس رضائهـــم منهـــا بعد 
جتربتها، وذلك بحسب املعايير 
التالية: سلوك املوظفني، موقع 
الشركة، ســـرعة اخلدمة، الثقة 
باملنتـــج، جـــودة اخلدمـــة أو 
املنتج، والســـعر مقابل القيمة، 
ومت اضافـــة معياريـــن لتقييم 
عدد من القطاعـــات التي توفر 
من خاللهما اخلدمات لعمالئها 
وهما مركز االتصـــال واملوقع 
االلكتروني، وتضم القطاعات التي 
يتم تقييمها بحسب املعيارين 
االضافيني قطاع الطيران، وقطاع 
االتصاالت، وقطاع تزويد خدمة 
االنترنت، وقطاع البنوك التجارية 

واالسالمية.
  حيث ســـيتم االعـــالن عن 
الفائزة في كل قطاع  الشـــركة 
خالل حفل توزيع اجلوائز يوم 

٩ يناير. 

أن الشركة الكويتية للمقاصة 
تزخر باخلبرات والكفاءات التي 
تدعم خطط وأهداف الشركة 
والتي يتطلع للعمل معها في 

املستقبل.
  واجلدير بالذكر أن الطبطبائي 
املاجســـتير  يحمل شـــهادتي 
إدارة نظم  والبكالوريوس في 
املعلومات مـــن جامعة جورج 
واشنطن في الواليات املتحدة 
األميركية وسبق أن شغل منصب 
مدير إدارة تقنية املعلومات في 
شركة التسهيالت التجارية حيث 
أدار وأجنز خالل فترة عمله عدة 
مشـــاريع مهمة للشركة. ومن 
أهم هـــذه اإلجنازات كان إدارة 
مشـــروع تطوير النظام اآللي 
الشامل للشركة والذي ساهم 
بشكل كبير في تطوير عمليات 
وخدمات الشركة من خالل مكننة 
آليات عملها. باإلضافة  جميع 
لذلـــك فقد أجنـــز الطبطبائي 
عدة مشاريع أخرى مثل إنشاء 
خدمات الشركة اآللية ونظام آلي 
للشؤون اإلدارية وتطوير أمن 
املعلومات والبنية التحتية اآللية 
للشركة وكان ضمن عدة جلان 

عمل فعالة في الشركة. 

نظـــم احلاســـب اآللـــي لدى 
الشركة واجلاري تنفيذه مع 
شركة تاتا الهندية والذي من 
املتوقع االنتهاء منه في مارس 

القادم.
  ومن جانبـــه عبر خلدون 
الطبطبائـــي عـــن ســـعادته 
باالنضمـــام إلـــى فريق عمل 
الكويتية للمقاصة  الشـــركة 
ويأمل من خالل توظيف خبرته 
في املساهمة في تنفيذ خطط 
الشركة الهادفة إلى تطوير كل 
خدماتها وتعزيز دورها الرائد 
خالل األعوام القادمة، وأضاف 

إدارة   أعلن رئيس مجلس 
الكويتية للمقاصة  الشـــركة 
أنس خالد الصالح عن انضمام 
خلدون شاكر الطبطبائي إلى 
الشـــركة اعتبارا من تاريخ ١ 
مارس ٢٠١١ لتولي منصب املدير 
التنفيذي لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات وذلـــك في خطوة 
تهـــدف إلى حتقيـــق التطور 
والنمو في أعمال الشركة في 
السنوات القادمة ودعم وتعزيز 
فريق العمـــل لديها بالكفاءات 

الوطنية املميزة.
   وأضاف الصالح أن تعيني 
الطبطبائي يشكل إضافة قيمة 
للشركة في إطار سعيها لتطوير 
خدماتها ملا يتمتع به من خبرة 
وسجل حافل باإلجنازات حيث 
تتطلع الشركة الى ان يساهم 
الطبطبائـــي في دفـــع عجلة 
املشاريع القائمة واملستقبلية 

للشركة.
  وأضاف الصالح قائال ان هذا 
التعيني يأتي ضمن استراتيجية 
الشـــركة في حتسني وتنويع 
خدماتهـــا لعمالئها وتوظيف 
التكنولوجيا فـــي هذا املجال 
إلى مشـــروع تطوير  مشيرا 

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أنه بـــدأ تطبيق رقم 
الدولي  الحســـاب المصرفي 
«آيبـــان IBAN» علـــى جميع 
حسابات العمالء، اعتبارا من 
بداية يناير الجاري، مؤكدا في 
هذا الصدد ضرورة أن يحصل 
العمـــالء على رقم الحســـاب 
المصرفي الدولي الخاص بهم 
ليتمكنوا مـــن القيام بجميع 
التحويـــالت المالية الصادرة 
والواردة من والى حساباتهم 
في «بيتك» سواء كان محليا أو 
دوليا مع الدول األخرى التي 

تطبق هذا النظام.
  وقال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي 
محمد ناصر الفوزان في تصريح صحافي، انه 
يمكن لعمالئنا الحصول على رقم اآليبان الخاص 
بهم مجانا وبسهولة من خالل كشف الحساب، أو 
من خالل قنوات «بيتك» المصرفية المخصصة، 
لذلك وهي خدمة «ألو بيتك» الهاتفية ١٨٠٣٣٣٣، 
 ،«KFH ONLINE خدمـــة «التمويل أون اليـــن
باإلضافة لفروع «بيتك» المصرفية، مشيرا في 
هذا الصدد الى أنه يجب على العمالء إعطاء رقم 
آيبان الخاص بهم لألطراف التي سيتعاملون 
معهم من خالل التحويالت المالية، وكذلك عليهم 
أن يحصلوا منهم على أرقامهم حتى تتم عمليات 

التحويل من دون أي عوائق.
  وأشار الفوزان إلى أن هذه الخطوة، التي جاءت 
تجاوبا مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت 

المركـــزي، تهدف إلى تحقيق 
العديد من المزايا أهمها تيسير 
اإلجراءات الخاصة بتحويالت 
البنـــوك الصـــادرة والواردة 
محليـــا ودوليـــا، وتحقيـــق 
سالمة المعامالت المالية التي 
تتضمنها التحويالت المصرفية 
التنفيذ  واســـتخدام تقنيات 
اآللي المباشـــر لتعزيز كفاءة 
المقدمة  الخدمات المصرفية 
للعمالء وتحسين أدائها، فضال 
عن تنفيذ التحويالت المالية 
المطلوبتين  بالسرعة والدقة 
وخفـــض التكاليف من خالل 

الحد من التدخل اليدوي.
  تجدر اإلشارة الى أن «بيتك» كان من أوائل 
البنوك التي أنهت استعداداتها لتطبيق نظام 
آيبان قبل الموعد المحدد لذلك، بفضل تمتعه 
ببنية تكنولوجية متطـــورة بنيت على مدار 
الســـنوات الماضية من خـــالل مواكبة أحدث 
التقنيـــات المصرفية، وكوادر بشـــرية عالية 
التأهيل قادرة علـــى التعامل بحرفية مع هذه 

التقنية.
  ويحتل «بيتـــك» مركزا متقدما على صعيد 
القطاع المصرفي المحلي واإلقليمي على مستوى 
تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية، حيث 
يقدم لعمالئه أكثر من ١٥٠ خدمة متطورة على 
موقعه االلكتروني، كمـــا أن «بيتك» أول بنك 
يطرح مجموعـــة من الخدمات المصرفية على 

هواتف اآلي فون واآلي باد والبالك بيري. 

 محمد الفوزان 

 خلدون الطبطبائي


