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مسيرة »بيتك« في 34 عامًا.. ريادة وجناح وأولوية للعمالء

حيث بل���غ إجمالي عدد فروعه 
التي يعمل من خاللها  ومنافذه 
العال���م 220 فرعا تتركز  حول 
معظمها في أكثر األسواق العاملية 
أهمية في املنطقة والعالم حيث 
يتواج���د بيتك اآلن ف���ي تركيا 
والبحرين وماليزيا واستراليا 
وأوروبا والواليات املتحدة وكندا 
باإلضافة إلى معظم دول اخلليج 
والعديد من دول الشرق األوسط 
العربي���ة، وأصبحت  واملنطقة 
دول العال���م املختلفة تس���عى 
إليه وتدعوه للعمل في أسواقها 
مقدمة املزايا والتس���هيالت من 
منطلق الثقة والتقدير لنجاحاته 
التي لم تكن عفوية أو تقليدية 
وإمنا ج���اءت بجهود وخطوات 

مدروسة.
وحقق »بيتك« مبس���اهماته 
االجتماعية دورا غير مس���بوق 
في تنمية مجتمعه وخدمة أفراده، 

التواص���ل االجتماعي  وقنوات 
وسخرها خلدمة عمالئه والبقاء 

إلى جوارهم أينما ذهبوا. 
وعل���ى صعيد الري���ادة في 
طرح اخلدمات واملنتجات، كان 
»بيتك« أول بن���ك يبادر بطرح 
التداول االلكتروني وفق  خدمة 
الشريعة اإلسالمية عبر خدمة 
»بيتك للتداول« وأول بنك يقدم 
تقارير دورية مهنية متخصصة 
عن السوق العقاري باتت اليوم 
مرجعية هامة للمتعاطني مع هذا 
القطاع، وأول بنك يصدر بطاقة 
مس���بقة الدفع إلدارة مصاريف 
األس���رة، كما كان له السبق في 
إصدار بطاق���ات ائتمانية ذكية 
بتقني���ة »chip، وأول من يوفر 
لعمالئه 3 خدمات مصرفية في 

جهاز واحد« »الشامل«.
وقد عزز »بيتك« انتش���اره 
وتواجده في األس���واق الدولية 

اخلدمة التي تتطلع إليها العميالت 
واخلصوصية التي حترص عليها 
هذه الشريحة الهامة، مبا يتناسب 
مع الدور اآلخذ في التنامي لتلك 
الشريحة في االقتصاد الوطني، 
فكون بذلك ك���وادر وطنية من 
السيدات العامالت في هذا املجال 
إلى تدعي���م قدرات  باإلضاف���ة 
االقتصاد الوطني من خالل جذب 
أموال شريحة السيدات لالستثمار 

والعمل في السوق.
وكما كان ل� »بيتك« الس���بق 
في مجال خدمة العمالء عن بعد 
باستخدام أحدث القنوات التقنية 
اليزال يحتفظ مبقعد الريادة في 
هذا املجال، حي���ث يقدم حاليا 
أكثر من 150 خدمة مجانية على 
 kfh.com موقعه على االنترنت
لعمالئه داخل وخارج الكويت، 
في ذات الوقت سارع »بيتك« إلى 
اس���تخدام أجهزة النقال الذكية 

واملتكاملة - أكثر من 150 خدمة 
- في مختلف األنشطة التجارية 
والتمويلي���ة  واالس���تثمارية 
واملصرفية وفق منظور يعتمد 
تلبي���ة احتياج���ات ومطال���ب 
العمالء في خدمات  وطموحات 
مالية تلتزم بأحكام الش���ريعة 
الوقت  اإلس���المية، وتالئم في 
ذاته روح العصر وتطوراته وال 
تقل مس���توى عن التي تقدمها 
املؤسسات املالية العاملية الكبرى 
ومتوافقة ومعايير السرعة والدقة 

والكفاءة.
وظ���ل »بيتك« أيض���ا رائدا 
ومتميزا على مس���توى األعمال 
واخلدمات واملنتجات التي يقدمها 
لعمالئه ولكافة األس���واق التي 
يتواجد فيه���ا طوال ال� 34 عاما 
املاضية، فكان »بيتك« أول بنك 
في املنطقة يبادر بإنشاء أقسام 
خاصة للسيدات جتمع بني جودة 

واملنتجات املالية اإلسالمية قطاعا 
مهما وأساسيا ومؤثرا في االقتصاد 
العاملي ومكونا مهما في أس���واق 

املال حول العالم.
إلى االس���تثمار  البنك  وبادر 
في مجاالت جديدة برؤية ثاقبة 
وتطلع للمستقبل ففي عام 1981 
انشأ ش���ركة اي تى اس ألنظمة 
وبرامج الكمبيوتر، كما انشأ بعد 
ذلك ش���ركة مختصة بالتدريب 
البش���رى« وشركة  »االستثمار 
لتطوي���ر وإدارة وصيانة العقار 
»اإلمناء العقارية« في عام 1994، 
ويصل عدد شركاته اآلن نحو 20 
ش���ركة برؤوس أموال تصل إلى 
نحو 800 مليون دينار س���اهمت 
في توظيف أكثر من 1500 موظف 

من العنصر الوطني.

خدمات متنوعة

يطرح بيتك خدماته املتنوعة 

عل���ى مدى 34 عاما منذ صدر 
املرسوم األميري في مثل هذا اليوم 
23 مارس من عام 1977 بالقانون 
رقم 72 لسنة 1977 لتأسيس بيت 
التمويل الكويتي »بيتك«، كشركة 
مساهمة كويتية، تشارك احلكومة 
فيها بنس���بة 49%، ويطرح %51 
لالكتتاب العام برأسمال قدره 10 
ماليني دينار، حرص البنك على أن 
يضع عمالءه في مقدمة اهتماماته، 
فهم الذين سعوا بكل جهد ممكن 
إلنشائه، ثم استمروا في مساندته 
وقت كان اجلميع يتوقع أال يستمر 
إال أليام معدودة، أكسبت العالقة 
املتميزة مع العمالء منذ اليوم األول 
لبدء العمل حيث مت تسجيل 170 
حسابا، الدافع ألن يصبح بيتك اآلن 
الكويتية من حيث  البنوك  أكبر 
احلصة السوقية واألكثر من حيث 
عدد اخلدمات، حوالي 150 خدمة، 
رغم العمل في مجال كان جديدا من 
الناحية املهنية والفنية، ليجسد 
مبس���يرة عمله ومنوه املدروس 
وعمله في قطاع���ات اقتصادية 
متعددة حققت له توسعا ناجحا في 
محيطه احمللي اإلقليمي والعاملي 
بش���كل متوازن وايجابي شعار 
»األمان واالطمئنان« وتترس���خ 

مقولة »بنك صنعه عمالؤه«.
وس���اهم »بيتك« في تأصيل 
ثقافة اقتصادية تقوم على الشريعة 
اإلس���المية وجنح ف���ي إخراج 
املصطلحات الفقهية لتصبح واقعا 
يتعامل به عامة الناس في حياتهم 
اليومي���ة، وأصبح���وا اآلن على 
دراية مبنتجات املرابحة واإلجارة 
واالستصناع واملضاربة وغيرها، 
كما كان لبيتك بحكم ريادته في 
هذا املج���ال وجناح توس���عاته 
اخلارجية في األس���واق العاملية 
والثق���ة واملصداقية التي يتمتع 
بها، الفضل في أن تصبح املعامالت 

وبلغ اجمالي األموال التي قدمها 
للمجتمع خالل العام املاضي أكثر 
من 8 ماليني دينار، كما س���اهم 
العديد من املشاريع  في متويل 
الكويت  الكب���رى في  التنموية 
والعال���م تطبيقا ملفهوم »اعمار 

األرض«.
وقد واج���ه البنك عند بداية 
العمل مش���كلة متثل���ت في قلة 
معرفة العمالء بأحكام وتطبيقات 
االقتص���اد اإلس���المي وبالتالي 
عدم تفاعلهم بشكل مناسب مع 
املنتجات اجلديدة التي طرحها، 
ف���كان لزام���ا تنظي���م حمالت 
التوعية والتعريف  واسعة من 
بالقواعد الشرعية في املعامالت 
املالية وبيان الفرق بني املنتجات 
املختلف���ة وصيغه���ا املتعددة 
واألحكام املرتبطة بها، وقد جنحت 
هذه اجلهود إلى حد كبير جدا، 
وأسفرت عن سيادة ثقافة مهدت 
األرضية املناسبة إلنشاء العديد 
من الشركات واملؤسسات املالية 
اإلس���المية في الكويت وجعلها 
مركزا مهما لهذه الصناعة اآلخذة 

في النمو.

أول مجلس لإلدارة

وقد جاء تشكيل أول مجلس 
التالي:  إدارة للبنك على النحو 
أحمد بزيع الياسني رئيسا وعضوا 
منتدبا، محمد إبراهيم بوهندي 
نائبا للرئيس، وعضوية كل من: 
خالد صالح العتيقي، عبداحلميد 
العبيد، عبداحملسن  عبدالرزاق 
علي الطويرش، علي عبدالكرمي 
الف���وزان، املرح���وم فهد نايف 
الدبوس وحل محله علي محمد 
الرومي،  املضف، محمد يوسف 
مريخان سعد صقر، هادي هايف 
احلويلة، ومت تعي���ني بدر عبد 

احملسن املخيزمي مديرا عاما.

وضع حجر األساس ملركز »بيتك« لعالج اإلدمانجانب من افتتاح أحد الفروع األولى

جميل السلطان: الشراكات اإلستراتيجية 
لـ »الوطنية العقارية« في مصر وليبيا مستمرة

»بوبيان« ينظم دورة حول االقتصاد اإلسالمي

مرموقة بفضل التزامنا بقيمتني 
ثابتتني هما اإلخالص في العمل 
واملصداقية في س����وق يتس����م 
بالتعددية والتنافسية الشديدة، 
وهذه األسباب مجتمعة جعلتنا 
ننظر إلى أنفس����نا هناك كجزء 
ال يتجزأ من املجتمع املصري، 
ونحن على يق����ني بأنه رغم ما 
ج����رى من أحداث ل����م يفقد أي 
من املستثمرين الدوليني ثقتهم 
في ق����وة االقتصاد املصري، بل 
بدأ البعض ونحن منهم يتطلع 
نحو حتقيق نقل����ة نوعية في 
الس����نوات املقبلة«. حيث تنفذ 
مشروع جراند هايتس في مصر 
فهو يقع في مدينة 6 أكتوبر ضمن 
سلس����لة املجتمعات العمرانية 
اجلدي����دة بجمهوري����ة مص����ر 
العربية، وتبلغ مساحة املشروع 
3.7 ماليني مت����ر مربع وقد قام 
بالتخطيط والتصميم للمشروع 
اكبر املكاتب االستشارية العاملية 
املتخصصة. وأكد انه: »من هذه 
املنطلقات لم يتوقف العمل في 
مشاريعنا القائمة في مصر، وجار 
تنفيذها وف����ق اجلدول الزمني 
املعتمد، وجرى االتصال بجميع 
املس����تثمرين في هذه املشاريع 
وطمأنته����م على آلي����ة التنفيذ 
وع����دم املس����اس مبمتلكاتهم 
وسريان العقود التي مت توقيعها 

معهم«.

الكويت تعتبر من ابرز الدول 
التي شهد االقتصاد االسالمي 
عموما والبنوك واملؤسسات 
املالية االسالمية فيها تطورا 
كبيرا خالل السنوات االخيرة 
سواء من حيث تزايد حصتها 
السوقية او منو العمالء وتطور 
املنتجات واخلدمات التي تقدمها 
وتس���تهدف مختلف شرائح 

املجتمع.
يذك���ر ان جميع امللتحقني 
بالدورة سيحصلون في نهايتها 
على شهادة معتمدة من البنك 

تؤكد امتامهم للدورة.

العقارية ومجموعة  الوطني����ة 
كورينثي����ا، ق����د أمت����ت تنفيذ 
املش����اريع العقاري����ة الضخمة 
في ليبيا. ولفت الى ان باكورة 
البحر األبيض  مشاريع شركة 
املتوسط هي مشروع »بالم سيتي 
ريزيدانس«، الذي استكمل بناؤه 
ومت تأجير م����ا يقارب 80% من 
الوحدات السكنية فيه، مبينا انه 
على الرغم من األحداث اجلارية لم 
ميس املشروع بأي ضرر، وهناك 
اتصاالت مستمرة مع املستأجرين 
الذين يعمل معظمهم في شركات 
العاملة في ليبيا، وذلك  النفط 

لالطمئنان عليهم.
أمل����ه بعودة  وأعرب ع����ن 
إلى األراضي  االستقرار سريعا 
الليبي����ة للبدء في اس����تكمال 
إستراتيجية استثمارات الشركة 
هناك، خاصة ان اجلدول الزمني 
لهذه اخلطة يتضمن البدء خالل 
العام احلالي في خطة التوسعة 
ملش����روع »بالم سيتي« إضافة 
املدينة  إلى تنفيذ وبن����اء برج 
السكني، الذي يشكل نقلة نوعية 
للمرافق السكنية في ليبيا. وعلى 
الصعيد املصري، قال: »انه ومن 
خالل شركة الكويت وادي النيل 
العمرانية )كواديكو(  للتنمية 
الوطنية  الش����ركة  التي متتلك 
العقارية فيها نسبة 80% متكنا 
من حتقيق دور ريادي ومكانة 

الكلي���ب ان الدورة تهدف الى 
زيادة تثقيف الشباب اجلامعي 
بأهمي���ة املنتجات واخلدمات 
املالية االسالمية والتي اجمع 
العالم على انها شهدت مؤخرا 
تط���ورات هام���ة. واضاف ان 
التي يقوم  الدورات  مثل هذه 
البن���ك بتنظيمه���ا بالتعاون 
مع جه���ات مختلفة وبصورة 
دورية تؤكد حرصه ومشاركته 
ملختلف قطاعات املجتمع السيما 
الشباب انطالقا من دوره الهادف 
الى زي���ادة الوعي باالقتصاد 
االس���المي. واك���د الكليب ان 

اإلدارة  أكد رئيس مجل����س 
والعضو املنتدب للشركة الوطنية 
العقارية جميل الس����لطان، ان 
الش����ركة تواصل متابعتها عن 
كثب لألحداث املتالحقة في كل من 
مصر وليبيا، وذلك باعتبارهما 
من أهم األسواق اخلارجية التي 
اجتهت »الوطنية العقارية« إلى 

االستثمار فيهما.
السلطان في تصريح  وقال 
صحافي ان احدى أهم ركائز عمل 
العقارية هي  الوطنية  الشركة 
االنفتاح على األسواق اإلقليمية 
بصفة عام����ة والعربية بصفة 
خاصة، وبناء على ذلك استطاعت 
الش����ركة أن تبن����ي ش����راكات 
إستراتيجية مع العديد من هذه 
الدول ولعل أهمه����ا جمهورية 
مصر العربية وليبيا، مؤكدا أنه 
عل����ى ثقة تامة ويقني كامل بأن 
شعبي هاتني الدولتني قادران على 
عبور املصاعب التي تواجههما، 
وإعادة األوضاع إلى االستقرار 
الذي ننش����ده لدولتني عربيتني 

عزيزتني علينا جميعا.
وأضاف ان الشركة الوطنية 
العقارية ومن خالل شركة البحر 
األبيض املتوس����ط لالستثمار 
القابضة وهي ش����ركة تأسست 
لغرض االستثمار في مشروعات 
التنمية العقارية في ليبيا وشمال 
أفريقيا، مناصفة بني الش����ركة 

أعل���ن بن���ك بوبي���ان عن 
تنظي���م دورة تدريبية حول 
االقتصاد االسالمي بالتعاون 
مع رابطة طلبة اخلليج للعلوم 
الفترة من  والتكنولوجيا في 
27 ال���ى 30 م���ارس احلالي، 
وذلك حرصا م���ن البنك على 
نشر الوعي باالقتصاد االسالمي 
وما يشهده من تطور مستمر 
مدفوعا بتزاي���د االقبال على 

اخلدمات واملنتجات املالية.
ادارة  وقال مس���اعد مدير 
الش���رعية في بنك  الرقاب���ة 
بوبيان الش���يخ فواز مشاري 

جميل السلطان

فواز الكليب

املخطط العام ملشروع »جراند هايتس« في مصر مخطط مشروع »بالم سيتي ريزيدانس« في ليبيا

مشاريع الشركة 
في البلدين لم تتأثر 

باألوضاع الراهنة

البنك جنح 
في تأصيل ثقافة 

اقتصادية تقوم 
على الشريعة 

اإلسالمية

»البشر والكاظمي« و»مادونا« تشاركان
 في معرض كنوز للمجوهرات والساعات الثمينة

م���ن جهتها، أعرب���ت خبيرة 
ومصمم���ة املجوه���رات ومالكة 
شركة مادونا للمجوهرات في لبنان 
مادونا ثيري عن اهتمام الشركة 
بالقدوم ال���ى الكويت والتواصل 
مع الصفوة من عمالء املجوهرات 
الفخمة واملصوغات والس���اعات 
وقالت: »حرصنا على املشاركة في 
كنوز 2011 الهتمامنا بتحقيق املزيد 
من االنتش���ار والتعريف مبكانة 
وقدرات شركتنا ومقومات تفوقها 
على ساحة صناعة املجوهرات في 
املنطقة وتوسعة قاعدة عمالئنا 
املميزين في الكويت وخاصة ذوي 
املكان���ة والباحثني عما هو فريد 

ونادر«.
وكشفت عن أن أغلب االطقم 
والقطع االصلية والبالغة التميز 
التي ستعرضها مادونا للمجوهرات 
الول مرة في كنوز 2011 ستضم 
قالدات مرصعة بأملاس وآللي بحر 
اجلنوب وآللي تاهيتي، وشددت 
عل���ى أهمية الدور الذي تقوم به 
املعارض املتخصصة في تعزيز 
احلرك���ة االقتصادية والتجارية 
عالوة على اكس���اب املعروضات 
صفة العاملية واختتمت باالشارة 
الى أن لبنان يعد االول في صناعة 
املجوهرات في الش���رق االوسط 
التيسيرات  املزيد من  الى  داعية 
في اجراءات الراغبني في القدوم 
الى الكوي���ت وبقية دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

حكيم ذائع���ة الصيت في لبنان 
والعالم العربي والتي متتلك خبرة 
تزيد على السبعني عاما في مجال 
تصميم وانتاج عالوة على تسويق 
املجوهرات والساعات العائدة الى 

الوكاالت العاملية«.
واضاف: »نفتخر بأننا املوزع 
احلصري في الكويت ملجوهرات 
انطوان حكي���م من خالل محلنا 
ف���ي مجمع الفن���ار »روميلوس 
ان���د رميوس »وس���نعرض في 
جناحنا في مع���رض كنوز آخر 
االبتكارات من مجوهرات وذهب 

وساعات«.
وأضاف: »هذه أول مش���اركة 
لن���ا في املعرض وأه���م ما مييز 
معروضاتنا ه���و أنها مزيج من 
ابداعات الش���رق والغ���رب، كما 
ان الفرصة جي���دة للتواصل مع 
شريحة أكبر من العمالء كون كنوز 
يضم النخب���ة من كبار مصنعي 
ومس���وقي املجوهرات والذهب 
والساعات القيمة من داخل وخارج 
الكويت، كما س���نعرض خطوطا 
وموديالت وستايالت لم يسبق 
عرضها بالسوق احمللي من أساور 
وخوامت وأطقم وساعات تناسب 
أعلى أمناط وأذواق املستهلك في 
الكويت، وأع���رب قاليجيان عن 
التفاؤل بانتعاش السوق وأشاد 
بالتيس���يرات املقدمة ملستوردي 
الكويت  وجتار املجوه���رات في 
واصفا اجراءاتها بأنها بسيطة«.

توالى اعالن كبريات شركات 
العاملة في االسواق  املجوهرات 
العاملي���ة والعربية واحمللية عن 
انضمامها للمشاركة في معرض 
كن���وز للمجوهرات والس���اعات 
الثمين���ة ال���ذي يقيم���ه االحتاد 
الكويتي لتجار الذهب واملجوهرات 
خ���الل الفت���رة م���ن 24 الى 28 
املقبل، وذلك وسط تأكيد  أبريل 
من اللجنة املنظمة على ش���مول 
املعرض لعروض تتسم بالتميز 
بحكم املكان���ة الرفيعة ملجموعة 
الش���ركات التي جرى اختيارها 
بعناية والتي تتمتع بالش���هرة 
الفائقة واخلبرة العريضة سواء 
عل���ى صعيد انتاج أو تس���ويق 
منتجات تلبي احتياجات الشريحة 
الباحثة عن التميز واقتناء منتجات 
تتس���م بالندرة واالبداع والثقة 
وضمان ما بعد البيع والتي قام 
على صناعتها أو استيرادها خبراء 
مشهود لهم وشركات ثبتت أقدامها 
على صعيد صناعة املجوهرات في 
أسواق ذات تنافسية عالية والتي 
يشارك الكثير منها في املعرض أو 

يحضر الى الكويت الول مرة.
وبهذه املناسبة، اكد مدير فرع 
املجوهرات بش���ركة عبدالرحمن 
البش���ر وزي���د الكاظمي، جورج 
أرمان قاليجيان اهتمام الشركة 
باالنضمام الى معرض كنوز 2011، 
قائال: »الهدف من مشاركتنا هو 
عرض آخر منتجات شركة انطوان 

جورج قاليجيان

مادونا ثيري


