
يحتفل بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
اليوم اخلميس مبرور 40 عاما على تأسيسه 
ليكون من بني طالئع املؤسسات املصرفية 
االسالمية عامليا واالول من نوعه في دولة 

الكويت.
ومتكن )بيتك( خالل العقود االربعة من 
التحول ال��ى سفير عاملي ملفهوم الصيرفة 
االسالمية التي باتت مفهوما جديدا ورائجا 
في عالم املال والصيرفة العاملي السيما بعد 

االزمة املالية العاملية في عام 2008.
وتأسس بيت التمويل الكويتي )بيتك( في 
عام 1977 ويتخذ من دولة الكويت مقرا له 
ويعتبر رائدا على املستوى العاملي في مجال 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية حيث يوفر 
مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات 

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ويدير »بيتك« حاليا عملياته في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وآسيا 
وأوروبا من خالل أكثر من 446 فرعا مبا في 
ذلك بيت التمويل الكويتي التركي )بيتك- 
تركيا( لتقدمي خدمات مصرفية للعمالء 
في تركيا والسعودية والبحرين وماليزيا 

وأملانيا واألردن ودبي.
فكرة املصرف اإلسالمي

وك��ان��ت ب��داي��ة ظ��ه��ور ف��ك��رة امل��ص��رف 
االس��الم��ي ق��د انطلقت ف��ي منتصف القرن 
املاضي عبر كتابات ملجموعة من العلماء 
وفي ستينيات القرن املاضي تأسست مناذج 
اول��ى ملؤسسات مالية اسالمية ف��ي مصر 
وباكستان وماليزيا الى ان ج��اءت مرحلة 
تأسيس املصارف اإلسالمية ما بني 1970 
إلى 1980 ومت خاللها تأسيس أول مصرف 
إسالمي بشكله الرسمي عام 1971 في مصر 

وهو »بنك ناصر االجتماعي«.
وبالعودة الى بدايات تأسيس )بيتك( 
فقد جاء انشاء هذا املصرف االسالمي تلبية 
لرغبة لدى االفراد بضرورة وجود نظام مالي 

قائم على أسس إسالمية في تعامالته ليحتل 
)بيتك( طليعة املصارف اإلسالمية املؤسسة 
لفكرة النظام املالي اإلسالمي وإخراجها من 

حيز النظرية إلى واقع التطبيق .
فقبل 39 عاما مت افتتاح بيت التمويل 
للجمهور الول م��رة وحت��دي��دا في ي��وم 28 
رمضان 1398 هجرية املوافق 31 اغسطس 
1978 بعد تأسيس بيت التمويل مبرسوم 
اميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977 كشركة 
مساهمة كويتية وحتديدا في يوم 23 مارس 

.1977
وفور افتتاح بيتك البوابه في مقر مؤقت 
يقع على شارع احمد اجلابر مت تسجيل 170 
حسابا في اليوم االول لشدة االقبال ثم انتقل 
مقر البنك في سنة 1983 ال��ى مركز عماد 
التجاري على الشارع نفسه الى ان انتقل 
الى مقره احلالي على شارع عبدالله املبارك 

عام 1986.
وش��ارك��ت احل��ك��وم��ة ف��ي )ب��ي��ت��ك( عند 
التأسيس بحصة تبلغ نسبتها 49 باملئة 
موزعة على وزارة املالية بنسبة 20 باملئة 
ووزارة العدل )إدارة شؤون القصر( قبل ان 
تتحول الى هيئة عامة سنة 1983 بنسبة 
20 باملئة ووزارة األوق��اف بنسبة تسعة 
باملئة فيما طرحت باقي األسهم ونسبتها 51 

باملئة لالكتتاب العام برأسمال قدره عشرة 
ماليني دينار.

أول مجلس إدراة
وض��م اول مجلس ادارة لبيت التمويل 
الكويتي كال من أحمد بزيع الياسني رئيسا 
ملجلس اإلدارة وع��ض��وا منتدبا ومحمد 
إب��راه��ي��م بوهندي نائبا للرئيس ونائبا 
للعضو امل��ن��ت��دب وع��ض��وي��ة ك��ل م��ن خالد 
صالح العتيقي وعبداحلميد عبدالرزاق 
العبيد وعبداحملسن علي الطويرش وعلي 
عبدالكرمي الفوزان وفهد نايف وعقب وفاته 
وحل محله علي محمد املضف ومحمد يوسف 
الرومي ومريخان سعد صقر وهادي هايف 
احلويلة ومت تعيني بدر عبداحملسن املخيزمي 

كأول مدير عام لبيت التمويل الكويتي.
وفي مواجهة تقلبات السوق اعاد )بيتك( 
ترتيب احملفظة ال��ع��ق��اري��ة خ��الل الفترة 
املاضية فضال سعيه ملعاجلة ملف الشركات 
التابعة والزميلة ام��ا بالتخارج اجلزئي 
أوالكلي او بالدمج بني شركات ذات انشطة 
متشابهة أو اع��ادة هيكلة وتطوير شركات 

اخرى باعتبارها اذرع استثمارية.
وق��ام بيتك باجناز ملف اع��ادة الهيكلة 
وترتيب الهيكل التنظيمي ليالئم املستجدات 
م��ع حت��دي��د العالقة ب��ني ب��ن��وك املجموعة 

وسياسة االج��ور وامل��زاي��ا ووض��ع قواعد 
االنفاق الرشيد واعتماد مركزية العمليات 
وميكنة االنظمة واالهتمام بقياس وتقييم 

االداء.
مشروع الوقود البيئي

واستمر خالل العام املاضي في متويل 
مشاريع تنموية كبيرة في الكويت كان 
اهمها مشروع الوقود البيئي الذى قاد فيه 
)بيتك( حصة التمويل اإلس��الم��ي مقدما 
اجلزء االكبر من قيمة هذا التمويل باالضافة 
الى متويل مشاريع البنى التحتية والطاقة 

واملواصالت والتطوير العقاري وغيرها.
وحافظت احلكومة بعد م��رور 40 عاما 
على حصتها ف��ي )بيتك( م��ن خ��الل متلك 
الهيئة العامة لالستثمار بنسبة 24 باملئة 
والهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 4ر10 
باملئة واالم��ان��ة العامة ل��الوق��اف بنسبة 
3ر7 باملئة واملؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية بنسبة 6ر6 باملئة .
واصبح )بيتك( العبا رئيسيا في سوق 
الصكوك العاملية م��ن خ��الل املشاركة او 
ترتيب العديد من اإلص���دارات الكبرى في 
االس���واق العاملية واالقليمية حتى بلغ 
حجم ت��داوالت مجموعة »بيتك« في سوق 
الصكوك نحو 4ر11 مليار دوالر في عام 

.2016
وشارك )بيتك( فى متويل عجز املوازنة 
م��ن خ��الل ادوات ال��دي��ن احلكومية التي 
يصدرها بنك الكويت املركزي حيث تعتبر 

حصة »بيتك« االكبر بني البنوك اإلسالمية.
وق��د ت��ع��ددت وتنوعت اوج��ه االنشطة 
التى يوفرها )بيتك( في عدة مجاالت منها 
ال���دور االجتماعي كونها مؤسسة مالية 
اسالمية تتمتع مبنهجية عمل ترى للمال 
دورا رئيسيا في خدمة املجتمع وتنميته الى 
جانب دوره في العمل االنساني وفي دعم 

العملية التعليمية في الكويت.

11 alwasat.com.kwاقتصاد

1977.. وأصبح سفيرًا للصيرفة اإلسالمية في العالم انطلق في عام 

40 عاما على تأسيس »بيتك«

شعار بيتك
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فرعا  446 م��ن  أك��ث��ر  خ���الل  م��ن  وأوروب������ا  وآس��ي��ا  »ال���ت���ع���اون«  دول  ف��ي  ع��م��ل��ي��ات��ه  ي��دي��ر  »ب��ي��ت��ك« 

البنك استقبله باملقر الرئيسي وجدد التزامه بدعم الشباب والرياضة

مبادر »بيتك« يوسف العبد 
الرزاق يدخل موسوعة 

»غينيس لألرقام القياسّية«

حقق احد مبادري بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
بطل العالم في الدراجات املائية الكويتي يوسف 
العبدالرزاق اجنازا جديدا وغير مسبوق بحصوله 
على شهادة »غينيس لألرقام القياسّية«، وذلك 
لفوزه بلقب بطولة العالم لثالث م��رات، حيث 
يرتبط البطل ال��ري��اض��ىي العاملي م��ع »بيتك« 
بشراكة استراتيجية تؤكد استمرار دعم »بيتك« 
وتقديره للرياضة والرياضيني واهتمامه باالبطال 
الذين ي��ح��رزون امل��راك��ز املتقدمة فى املنافسات 

والبطوالت العاملية.
وأشاد العبد الرزاق بالدعم والرعاية التى تلقاها 
من »بيتك« وكان لها كبير االثر في مواصلة حتقيق 
اإلجن��ازات الكويتية في أكبر احملافل الرياضية، 
ورفع علم الكويت على منصات التتويج، مشيرا 
الى أن حتقيق مثل هذه االجن��ازات على املستوى 
الدولي يزيد حجم املسؤولية في االستحقاقات 
القادمة، مثمنا دعم »بيتك« ورعايته للمتفوقني في 
مجال الرياضة وخاصة الذين يحققون بطوالت 
وأرقاما عاملية في املنافسات الدولية واصحاب 

التفوق واالداء الرياضى املتميز.
وف��ي املقر الرئيس ل�«بيتك«، استقبل املدير 
التنفيذي للعالقات العامة واالع��الم للمجموعة 
يوسف عبد الله الرويح وفريق العالقات العامة، 
العبد الرزاق متقدما بالتهنئة له على هذا االجناز 
الكبير، مؤكدا في ذات السياق التزام »بيتك« بدعم 
الشباب والرياضة انطالقا من مسؤولية البنك 
االجتماعية واحل��رص على دعم املجتمع، السيما 
فئة الشباب واصحاب االجنازات الذين يساهمون 

برفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.
وتلقى ال��ع��ب��دال��رزاق ال��رس��ال��ة الرسمية من 
قبل موسوعة غينيس، كما ق��ام االحت��اد الدولي 
لرياضات احملركات البحرية ) UIM ( باالعالن 
عن هذا اإلجناز العاملي االول من نوعه والذي سجل 

باسم دولة الكويت .
ومت توثيق اجن��از العبد ال��رزاق في موسوعة 
غينيس التي تعتبر مرجعا دوليا في كافة املجاالت 
لألرقام القياسية من خالل التعاون مع املنظمات 

واالحتادات املعتمدة دوليا.

الرشيد: نحرص على أن يبقى األقرب إلى الشباب ويواكب تطلعاتهم ومتطلباتهم

»الوطني« يرعى مهرجان فلير الرياضي
ق��دم بنك الكويت الوطني رعايته ملهرجان فلير 
الرياضي الذي نظمه نادي فلير فتنس واستضافته 
 . GUST جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
وي��ه��دف امل��ه��رج��ان إل��ى نشر التوعية ح��ول أهمية 
الرياضة وتشجيع الروح الرياضية والتنافسية بني 

الطالبات والطالب.
وتضمن املهرجان العديد من الفعاليات واألنشطة 
الرياضية واالجتماعية، كما تخلله معرض مصغر 

للمشاريع الشبابية الكويتية الصغيرة.
وقال املدير التنفيذي إلدارة العالقات العامة في بنك 
الكويت الوطني عبد احملسن الرشيد إن هذه ليست املرة 
األولى التي يقدم بنك الكويت الوطني دعمه للمشاريع 
الشبابية الرياضية الهادفة، ويتميز هذا املهرجان 
الرياضي بتنوع أهدافه ورسالته خاصة وأنه جمع 
بني التنافس الرياضي واستعراض املشاريع الشبابية 
مما مينحه قيمة مضافة تنعكس ايجابا على حتفيز 
الشباب والطلبة في مختلف مجاالت اهتماماتهم 

الرياضية والعملية.
وأض��اف الرشيد أن بنك الكويت الوطني يحرص 
بأن يبقى األقرب إلى الشباب وأن يحاكي تطلعاتهم 
ويتعرف على متطلباتهم ومواكبتها بأكثر الطرق 
عصرية وتطورا، وعليه فإنه في سعي متواصل إلى 
تطوير خدماته وتنويعها مبا يتناسب مع مختلف 
احتياجاتهم. وميثل ت��واج��ده مبثل ه��ذه امل��ب��ادرات 
الشبابية املميزة واجل��اذب��ة فرصة لتعزيز دعمه 

للشباب وترسيخ جسور تواصله مع هذه الشريحة 
من العمالء. 

وي��ش��ار إل��ى أن ه��ذا امل��ه��رج��ان ال��ري��اض��ي يهدف 
إلى نشر التوعية البدنية وج��ذب االف��راد للفعاليات 
الرياضية واملشاركة فيها، مما يساهم في القضاء 
على السمنة املفرطة املنتشرة بشكل عام في الكويت 
وبني األوساط الطالبية بشكل خاص، كما يقوم بنشر 
الوعي الصحي وحتفيز الطالب على ممارسة الرياضة 

بطريقة عصرية ومتطورة.

عبد احملسن الرشيد 

يوسف الرويح مستقبال يوسف العبدالرزاق في مقر البنك

البيئي الوقود  مشروع  رأسها  وعلى  الكويت  في  الكبيرة  التنموية  املشاريع  متويل  يواصل  البنك 

»ب����رق����ان« ي���ق���دم  ل��ع��م��الء ح��س��اب 
»ب������وب������ا« ع������رض������ًا حل�����ض�����ور ف��ي��ل��م  
  Smurfs the Lost Village

في جراند سينماز
أعلن بنك برقان أمس، وبالتعاون مع جراند سينماز، 
عن تقدميه عرض حصري جلميع عمالء حساب »بوبا« 
 Smurfs – The Lost“ « لألطفال حلضور عرض فيلم
Village، وذلك يوم اخلميس املوافق 30 مارس، 2017 

في جراند سينماز مبركز احلمراء للتسوق.
وسيحصل كل عميل من عمالء حساب »بوبا« لألطفال 
على تذكرتني مجانيتني، كما ميكنهم اختيار ما يناسبهم 
من مواعيد العرض التي خصصت لهم خالل اليوم على 
فترتني مختلفتني في الساعة 4:00 عصرا والساعة 6:00 
مساء. حلجز التذكرتني املجانيتني، يجب على العمالء 

زيارة شباك التذاكر في مركز احلمراء للتسوق.
انطالقا من سياسة بنك برقان املرتكزة على إرضاء 
العمالء، تهدف شراكة البنك مع جراند سينماز، أحدث 
وأفخم صاالت السينما في الكويت على تلبية احتياجات 
وتطلعات العمالء من خالل تقدمي العروض الترويجية 
القيمة واحلصرية. إذ يحرص كل من بنك برقان وجراند 
سينماز على تعزيز ثقة عمالئهم من خالل تقدمي خدمات 

وعروض متواصلة لالستفادة من اخلصومات املميزة.

للعام الثالث على التوالي

  2017 »بوبيان« يشارك في برنامج حتدي االبتكار 
أعلن بنك بوبيان عن مشاركة 
فريق البنك في »برن��امج حتدي 
االبتك��ار« ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي لسنة 2017 للعام الثالث 
على التوالي وذل��ك بالتعاون مع 
 Royal“ الكلية امللكية ل���آداب
College of Art” وه��ي أحد 

أعرق الكليات في اململكة املتحدة.
وتؤكد مشاركة البنك في هذا 
البرنامج على مدى االهتمام الذي 
يوليه مل��وارده البشرية والتزامه 
ب��ق��ي��م »االه��ت��م��������ام ب��امل��وظ��ف��ني 
واالبتكار اللذان يشكالن جزءا من 

ثقافة البنك.
ويركز البرنامج على االبتكار 
وتعزيز امل��ه��ارات لتحقيق النمو 
املستدام وبث روح التطوير بفريق 
العمل، االم��ر ال��ذي يتناسب مع 
قيم البنك، حيث يعتبر برنامج 
)حت��دي االبتكار 2017( جتربة 
علمية متتد ل�مدة 6 أشهر ويعتمد 
أسلوب التدريس فيها على معاجلة 
التحديات املختلفة التي يوجهها 

كل فريق واالبتكار في حلها.
واش���������ار ال���ب���ن���ك ال������ى ان 

االستراتيجية التي مت وضعها 
قبل 7 سنوات تركز على امل��وارد 
البشرية وزيادة خبراتها وتنمية 
قدراتها وتطويرها بالشكل الذي 
يحقق اهداف البنك وخططه ليكون 
واح��دا من اهم البنوك االسالمية 
على املستوى احمللي واالقليمي 

خالل السنوات املقبلة.
يذكر ان بنك بوبيان أصبح االن 
واحدا من اهم البنوك التي يضعها 
ال��ش��ب��اب الكويتي ال��ط��م��وح في 
اولوياته الوظيفية بسبب املناخ 
الذي يوفره من االب��داع واالبتكار 

وإطالق الطاقات الشابة.

جانب من الفعالية

لبحث تعزيز أمن قطاع املدفوعات الرقمية سريع النمو

»فيزا« تنظم منتدى إدارة املخاطر في الكويت
نظمت »فيزا«، الشركة العاملية 
الرائدة لتكنولوجيا املدفوعات 
واملدرجة في بورصة نيويورك 
حتت الرمز )V(، منتدى إدارة 
املخاطر في الكويت هذا األسبوع 
بحضور ما يزيد على 30 عميال 
م��ن القطاعني ال��ع��ام واخل��اص. 
وركز املنتدى على أهمية احللول 
الرقمية االستراتيجية لتعزيز 
أمن قطاع املدفوعات اإللكترونية 
ال��ذي يشهد تطورا متسارعا في 

دولة الكويت. 
وت���ن���اول امل��ن��ت��دى معاجلة 
ع��دد من املسائل املتعلقة بآخر 
التوجهات في مجال االحتيال، 
والتحديات التي يشهدها قطاع 
ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ف��ي منطقة 
الشرق األوسط مع التركيز على 
اع��ت��م��اد استراتيجية التحقق 
العاملية من »فيزا«، والتي توظف 
حلوال ديناميكية ملكافحة عمليات 

االحتيال وإدارة أمن البيانات. 
وق���ام هيكتور رودري��ج��ي��ز، 
رئيس قسم املخاطر في منطقة 
وس��ط وش��رق أوروب���ا والشرق 
األوس���ط وأفريقيا ف��ي »ف��ي��زا«، 
ب��إط��الع امل��ش��ارك��ني ف��ي املنتدى 
على آخ��ر املستجدات املرتبطة 
بعمليات إدارة املخاطر وكفاءتها 

ف��ي مت��ك��ني من��و األع��م��ال وأداء 
القطاع ال��ع��ام. وت��ن��اول املنتدى 
ع��ددا من املوضوعات الرئيسية 
التي شملت حماية املعلومات 
احلساسة، وتعزيز أمن شركات 
التجارة اإللكترونية، وخدمة 
 Visa ف��ي��زا« للعملة الرمزية«
Token Service، وتطبيق 

تقنيات »ال��دف��ع الالتالمسية«، 
وحتسني كفاءة عمليات التحقق.

وف���ي كلمته خ���الل امل��ن��ت��دى، 
ق��ال رودري��ج��ي��ز: »فيما تشهد 
الكويت تقدما ملموسا على صعيد 
تبّني امل��دف��وع��ات اإللكترونية، 
تبدو احلاجة ملّحة إل��ى إرس��اء 
خارطة طريق لتطبيق احللول 

الرقمية في التعامالت التجارية. 
ونتطلع للتعاون م��ع عمالئنا 
من أج��ل صياغة خطط واضحة 
تضمن االن��ت��ق��ال بسالسة إلى 
تبني ه��ذه التقنيات مع اعتماد 
أرقى املمارسات العاملية في إدارة 

املخاطر«. 
وأض��اف رودريجيز: »يعتبر 

ع��ام��ل األم�����ان ح��ج��ر األس���اس 
لتطوير أنظمة فاعلة للمدفوعات 
الرقمية. ومن هنا يشكل منتدى 
’فيزا‘ إلدارة امل��خ��اط��ر منصة 
فريدة تتيح لنا التفاعل مباشرة 
مع شركائنا، وبلورة فهم واضح 
ح��ول مخاوفهم واإلج��اب��ة عن 
استفساراتهم. ونحن إذ نتوجه 
إل����ى ع��م��الئ��ن��ا ب��ال��ش��ك��ر على 
مشاركتهم الفاعلة في املنتدى، 
فإننا نتطلع قدما إل��ى التعاون 
معهم لتعزيز أمن قطاع املدفوعات 

الرقمية في الدولة«.
وجن��ح��ت »ف���ي���زا« م��ن خ��الل 
جهودها املتواصلة في هذا املجال 
من اإلبقاء على معدالت االحتيال 
العاملية ف��ي أدن���ى مستوياتها 
التاريخية، م��ا س��اع��د أصحاب 
احلسابات على مواصلة استخدام 
بطاقات »فيزا« بكل ثقة. ولطاملا 
كانت »ف��ي��زا« سّباقة ف��ي مجال 
ت��ب��ادل األف��ك��ار واخل��ب��رات حول 
املخاطر واالح��ت��ي��ال واألم���ن في 
أنظمة املدفوعات، ولهذا تستثمر 
الشركة بكثافة في اعتماد تقنيات 
م��ت��ط��ورة حمل��ارب��ة االح��ت��ي��ال، 
وتطوير وتطبيق برامج جديدة 
ومبتكرة لتقليص حاالت االحتيال 

وحماية حاملي البطاقات.

جانب من املنتدى


