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رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

إهــداء
إلى رواد التأسيس ...جميعهم :
وإلى المخلصين في طرح الفكرة وإبداعها
وإلى الصابرين في تنفيذ التجربة وإنجاحها
وإلى المثابرين في توفير االقتصاد اإلس�لامي ..البديل
األفضل
وإلى المجتهدين في تقديم نموذج إسالمي اقتصادي في
الكويت و العالم
وإل��ى المرابطين في إثبات أن اإلس�لام منه��ج حياة صالح
لكل زمان ومكان
إليهم جميع ًا ...نهدي هذا التوثيق
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مقدمة
المؤلف

لقد التق� � ��ت إرادتنا مع إرادة القائمين على بي� � ��ت التمويل الكويتي،
قدم لبيت
بأن نكمل المس� � ��يرة المباركة في ذكر الس� � ��ير العط� � ��رة لمن ّ
التموي� � ��ل الكويت� � ��ي كل جهد مخلص بنّاء من أجل أن تس� � ��تمر مس� � ��يرة
العطاء والرقي والتقدم ،ومن أجل أن ترتفع سارية «بيتك» بين سواري
البنوك اإلسالمية والتقليدية ليُشار إليها بالبنان ،وما كان ذلك ليتأتى
إال بفضل من الله ،ثم بجهود مخلصة من العاملين في «بيتك» ،وعرفاناً
من بيت التمويل الكويتي ،نستكمل مصفوفة الرواد في منظومة متألقة
يستحقونها بكل فخر وثناء.
ولعل تواصل األجيال بين المؤسس� � ��ين والالحقين يتمثل في أبسط
ص� � ��وره في مثل هذا العرفان بدور أجيال التأس� � ��يس ،وقديماً قيل« :ال
حاضر لمن ال ماضي له».
ولعل قوة األداء في الحاضر تس� � ��تلهم الخبرة واألصالة من الماضي
لتأخذ بإيجابياته وتتجنب سلبياته.
ولقد لقي الجزء األول نجاح � � �اً طيباً من حيث نقله خالصة تجارب
رواد التأسيس للتجربة االقتصادية اإلسالمية في «بيتك» والذين بالفعل
«صنعوا تاريخاً» قام عليه الحاضر بقوته وثباته.
ولما كانت الني� � ��ات مخلصة للخروج بنموذج إس� �ل��امي يتجنب الربا
المحرم فقد يس� � ��ر الله النجاح للتجربة والتوفيق للقائمين عليها ،وقد
كس� � ��بوا التحدي الكبير على أنفسهم أوالً ،وعلى المشككين بعدم إمكان
نجاح التجربة.
وف� � ��ي هذا الجزء يمتد الحديث عن س� � ��ير كوكب� � ��ة أخرى من أجيال
التأس� � ��يس ف� � ��ي «بيتك» والذي� � ��ن انطلقت منه� � ��م كثير م� � ��ن المبادرات
االقتصادية في الكويت وخارجها فاستحقوا لقب «الرواد».
ال يس� � ��عني في بداية هذا الكتاب وختام مقدمته إال أن أتقدم بالشكر
والتقدير لجميع أس� � ��رة بيت التمويل الكويتي ،الداعمين لي إلخراج كتابي
هذا وهو الجزء الثاني من كتاب «رواد االقتصاد اإلس� �ل��امي المنطلقون
7

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

م� � ��ن تجربة بيت التموي� � ��ل الكويتي  -بيتك» ،وإلى كل من وقف معي م� � ��ن قريب أو بعيد في إنجاز
هذا الكتاب ،س� � ��وا ًء بجهد ،أو بالتمني إلنجازه ،وأخص منهم بالذكر ك ًّ
ال من رئيس مجلس اإلدارة
الس� � ��يد حمد عبدالمحسن المرزوق والسيد مازن س� � ��عد الناهض الرئيس التنفيذي والسيد فهد
خالد المخيزيم مدير االس� � ��تراتيجية والسيد عبدالله السيف ،وإلى كل صغير وكبير ساهم بشكل
أو بآخر أو بجهده المبارك إلخراج هذا الكتاب إلى النور.
والحمدهلل رب العالمين
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كلمة

السيد حمد
عبدالمحسن
المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

الحم� � ��د الله رب العالمين والصالة والس� �ل��ام على أش� � ��رف األنبياء
وخـاتم المرس � � �ـلين نب ّينـا محمـد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ
إلى يوم الدين أما بعد:
فإن مما ال ريب فيه أن دين اإلسالم دين كامل شامل جاء لسعادة البشرية
وضح عالقة المسلم بربه سبحانه
ولتنظـيم حيـاتهم الدينية والدنيوية ،فكما ّ
وتعالى ،فقد وضح عالقة المسلم بغـيره من الناس في جميع مناحي الحياة،
ومن ذلك المعامالت المالية ،فقد أولى اإلس� �ل��ام اهتماماً بالغاً بالمال ألنه
عصب الحياة ،فب ّين ما يجوز وما ال يجوز من التعامالت المالية مـن خـالل
مقاصـ� � ��د جليلة ِ
وحكمٍ عظيمة ،ولما كانت معامالت الناس المالية متجددة
ومتكاث� � ��رة ،وخصوصاً بعـد ظهور المص� � ��ارف (البنوك) كان من الالزم على
أهل العلم دراس� � ��ة ُ ما تقوم به تلـك المصـارف من تعامالت لمعرفة حاللها
من حرامها ،وصحيحها من باطلها بياناً للحق ونُصحاً للخلق.
وبي� � ��ت التموي� � ��ل الكويتي ه� � ��و أحد ه� � ��ذه المصارف اإلس� �ل��امية ،التي
راعت ومن خالل هيئتها الش� � ��رعية التدقيق في جميع األعمال المصرفية
الت� � ��ي تتعامل بها مع العم� �ل��اء ،وأما وصفُنا لهذه المصـارف باإلس � � �ـالمية
فالمقصـ� � ��ود أن هـذه المصـارف تتق ّيـد ف� � ��ي تعامالتهـا المصرفية بأحكام
الشريعة اإلسالمية ،فال ت ِ
ُدخل في معامالتها العقود َ المشتملة عـلى الربـا
أو الغرر ونحو ذلك ،وكذلك ال تش� � ��ترط شروطاً تؤول إلى الربا وما شابهه
من معامالت مالية مشبوهة شرعاً.
وانطالقاً من النجاحات المتميزة لـ«بيتك» والتي جاءت ثمرة المجهود
المش� � ��ترك لرجال أكفاء ،عملوا فأعطوا كل ما لديهم لكي يسير العمل
وفق ما هو مرس� � ��وم له ،ابتغاء مرضاة الله ،ثم نهجا انتهجه «بيتك» في
التعامالت المصرفية.
ولحرصنا في «بيتك» وتكريماً لهؤالء الرواد األوائل الذين أثروا العمل
في بيت التمويل الكويتي ،ارتأينا أن يصدر الجزء الثاني من كتاب «رواد
االقتصاد اإلسالمي المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي  -بيتك»
عرفاناً منا بالجميل لهذه الكوكبة المضيئة في سماء نجاحات «بيتك».
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وح ٌق علينا ذكرهم بتقدير واحترام ،لنقل تجاربهم في العمل إلى أجيال أخرى هم بُناة المستقبل
لكويت أفضل دائماً ،ولكي تكون سيرهم الذاتية مرجعاً لهذه األجيال ،ليعلموا أن آبائهم وأجدادهم
هم بناة حقيقيون القتصاد كويتي يفخر به المواطن محلياً ويُحتذى به عالمياً.
ويس� � ��رني في هذا الس� � ��ياق أن أتقدم بالش� � ��كر الجزيل إلى كل من س� � ��اهم بش� � ��كل أو بآخر
ف� � ��ي إخراج هذا الكتاب ،وخصوصاً مؤلف الكتاب د .عبدالمحس� � ��ن الجارالله الخرافي وجميع
الشخصيات الواردة سيرها في الكتاب لتعاونها في جمع المعلومات المطلوبة.
								
								

10

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

فهرس
المحتويات

إهداء

5

مقدمة املؤلف

7

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

9

فهرس احملتويات

11

الريادة والرواد

15

فهرس محتويات اجلزء األول من الكتاب

17

معيار الترتيب

23

تواصل األجيال يف خدمة االقتصاد االسالمي

27

الصبغة اإلسالمية والبعد الديني يف التعامل مع بيتك

29

دور بيتك يف خدمة املجتمع الكويتي

31

 -أبرز إجنازات بيتك في الفترة من  2008إلى 2015

31

 -أبرز إجنازات عام 2008

34

 -أبرز إجنازات عام 2009

36

 -أبرز إجنازات عام 2010

37

 -أبرز إجنازات عام 2011

38

 -أبرز إجنازات عام 2012

39

 -أبرز إجنازات عام 2013

40

 -أبرز إجنازات عام 2014

41

 -أبرز إجنازات عام 2015

43

تشكيل مجالس اإلدارات منذ صدور اجلزء األول للكتاب (عام )2007

45

شخصيات ساهمت يف تأسيس «بيتك» وتوسعة نشاطاته
مرتبة حسب أسبقية التعيني :

51

1.1هاشم شكري محمد جاموس

53

2.2سرحان عمر السرحان العنزي

60

3.3عبدالرحمن عبدالله يوسف حمد بودي

66

4.4عيسى حسن محمد عيسى بورحمة

73

5.5تركي صالح حمد عبدالله اخلميس

80

6.6حامد عبدالله اخلالد البدر

84

7.7وليد عبدالله سعود عبدالله العصيمي

95

8.8خليل عبدالرحمن فياض احلسن

100

9.9حمد عبدالرزاق محمد سليمان العثمان

111

1010قيس غامن سعد اجلاسر الغامن

119

1111حسن علي حسن عبدالله الهنيدي

125

1212وليد عبدالرحيم علي العوضي

135

1313عبداللطيف محمد صالح عبداللطيف اجلسار

144

1414جاسم محمد بدر الدويخ

148

1515توفيق إبراهيم ناصر األحمد

155

1616عيسى محمد عيسى العصفور

164

1717سعود عبدالعزيز إبراهيم الريس

172

1818حامد خالد ماجد الشاهني

177

1919محمد باني حبيب رومي السعيدي

182

2020سامي بدر حسني بدر بن سري القناعي

187

2121جمال محمد عبدالعزيز اجلاسر

194

2222محمد عبدالله إبراهيم املزيني

201

2323عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز بورحمة

209

2424حمد أحمد حسني الشطي

216

2525يحيى عبدالله صالح عبدالله احلجيالن

221

2626محمد جاسم أحمد أحمد الذكرالله

228

2727محمد أحمد محمد محمود خ َّيال

236

2828عبدالله ابراهيم أحمد سليمان الفيلكاوي

245

2929سالم سليمان العويد اإلبراهيم

251

3030يوسف عبدالله علي محمد العليان

258

3131د .خالد محمد يوسف بودي

266

3232نوال صالح محمد عبدالله املهيني

278

3333محمود محمد عبدالرحمن اجليعان

289

3434سامية عبدالله طامي فالح املطيري

301

3535سعدي عثمان عبداللطيف عبدالله العثمان

308

3636د .جابر محمد عبدالرحمن املنيفي

315

3737عبدالعزيز بخيت يوسف بخيت الرقم

326

3838إميان سالم عبدالعزيز اخللف

330

3939جميلة سعود فراج مناور املطيري

336

4040د .محمد جميل محمد السيد الشبشيري

341

4141محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

351

4242شاهني حمد عبدالوهاب خليفة الشاهني الغامن

357

املائة الثانية للموظفني األوائل في «بيتك»

367

املائة الثانية للموظفني الكويتيني األوائل في «بيتك»

372

البناة األوائل الذين ساهموا يف وضع اللبنات األولى لبيت
363
التمويل الكويتي

الثالثون الثانية من املوظفات الكويتيات األُولَ َيات في «بيتك»

377

تطور األداء في أرقام (منذ عام )2008

379

بيان تطور نسب توزيع األرباح (منذ عام )2006

381

اخلامتة

383

ملحق :صور أرشيفية

385

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

الريادة والرواد
المعنى اللغوي للريادة :هو القيادة والرئاس� � ��ة ،وميزة الريادة تعني الميزة التي تكتسبها شركة
لكونها رائدة صناعة ما أو في طليعة من يعرض منتجاً جديداً أو خدمة حديثة ،وتعني باإلنجليزية
 ،first mover advantageوق� � ��د امتل� � ��ك بيت التمويل الكويتي المزايا التنافس� � ��ية التي حقق من
خاللها س� � ��بقاً وتميزاً في أهدافه وخدماته المصرفية والمالية واس� � ��تثماراته المتنوعة مما جعله
قادراً على خلق قيمة إضافية يلمسها العمالء ويحقق الريادة في المجال المصرفي والمالي ،وقد
س� � ��اهمت هذه المزايا اإلسالمية واألخالقية واالجتماعية في تحقيق ريادة بيت التمويل الكويتي
في تقديم الخدمات المصرفية والمالية ،ومن خالل اعتماده أيضاً على الركائز التنافسية النابعة
من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والقيم اإلسالمية المعتمدة على الجودة في تقديم الخدمات
المصرفية والمالية ،والكفاءة في اس� � ��تقطاب وتشغيل األموال ،والتحديث في الخدمات واآلليات
وتقديمها ،واالس� � ��تجابة لحاجات العمالء ،حتى أصبح نموذجاً مفيداً لالقتصاد المحلي ومؤشراً
للمصلح� � ��ة التي قد تتحقق بتطبيق باقي مكونات االقتصاد اإلس� �ل��امي .والر ّواد ُهم من س� � ��اهم
في تطوير آليات بيت التمويل الكويتي التس� � ��ويقية والترويجية ،وقامت من خالل الدور التكاملي
لمس� � ��ئولي التطوير والتحس� � ��ين مع الدور الرقابي المستقل لهيئة الش� � ��رعية في تحسين الخدمة
المصرفية الحالية وابتكار خدمات ووس� � ��ائل اس� � ��تثمارية جديدة بما يتواكب مع متطلبات العصر
ويستجيب للتغيرات الحديثة في المعامالت المصرفية.
إن الر ّواد األوائل ُهم من أخذ على عاتقه رفع شعار تطبيق اإلسالم في المعامالت المصرفية،
متحدين الصعوبات والمش� � ��كالت التي اعترضت بداياتهم في
ونهضوا بمقتضيات ذلك الش� � ��عار
ّ
تطبيق تعاليم اإلسالم في المعامالت المالية ،حتى كانوا من قيادات التنمية االقتصادية.
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 -6يوسف جاسم الحجي

الباب الثالث
شخصيات ساهمت في تأسيس «بيتك» وتوسعة نشاطاته
(مرتبة حسب تاريخ التعيين في «بيتك»)
 -1إبراهيم عبدالله الخميس
 -2محمد يوسف الرومي
 -3عبدالمحسن عبدالله المجحم
 -4بدر سعود الملحم
 -5عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي
 -6إقبال صالح جاسم شهاب
 -7صالح ناصر موسى اإلبراهيم
 -8مسلم محمد مسلم الزامل
 -9خالد محمد الجريوي

 -10وليد عبدالرحمن الرويح
 -11أحمد عبداللطيف محمد الدوسري
 -12يوسف علي الميلم
 -13مدحت عبدالعال أحمد الخراشي
 -14مبارك فالح النوت
 -15سعد محمد السريع
 -16رعد عبدالرزاق السابج
 -17عدنان عبدالقادر المسلم
 -18هيا صالح السهلي
 -19عبدالله يوسف أحمد سيف السيف
 -20فواز سليمان العثمان
 -21فيصل عبدالعزيز مسلم الزامل
 -22طالل عبدالله إبراهيم الحوطي
 -23جسار دخيل الجسار
 -24محمد علي الخضيري
 -25فيصل عبدالمحسن الخترش
 -26عدنان عبدالعزيز البحر
 -27غازي حمدان العماني
 -28صالح سيف محمد العتيقي
 -29فهد محمد عبدالعزيز العثمان
 -30براك فهد الصبيح
 -31سليمان عبدالعزيز سليمان البريكان
 -32د .فؤاد عبدالله عبدالعزيز العلي العمر

 -33محمد رشيد العويد
 -34أحمد محمد الخالد
 -35عماد عبدالله يوسف األحمد الثاقب
 -36عصام راشد صالح التوحيد
 -37حمود سعد عبدالله الهران
 -38خالد محمد عبدالله القصار
 -39سمير يعقوب النفيسي
 -40صالح عبدالرحمن صالح البسام
 -41الشيخ بدر المتولي عبدالباسط
 -42د .زهير منصور المزيدي
 -43صالح عبدالعزيز الخميس
 -44وائل يعقوب يوسف عيسى القطامي
 -45طالل خالد النصف
 -46هيام محمد إبراهيم النجران التويجري
 -47شريفة محمد المطوع
 -48د .محمد عبدالعزيز محمد العلوش
 -49محمد سليمان عبدالعزيز إبراهيم ال َع َمر
 -50خالد فهد فارس الوقيان
 -51د .محمد علي الحاج حسين
 -52عبدالله يوسف سليمان المنصور السويطي

بعض القياديين الذين عملوا في بيت التمويل الكويتي
 -1محمد ضيف الله شرار
 -2أحمد المليفي

 -3د .ناصر جاسم الصانع
 -4مبارك فهد الدويلة
 -5عبدالمحسن محمد عبدالعزيز العثمان

الباب الرابع
البناة األوائل المساهمون في وضع اللبنات األولى لـ«بيتك»
انطالق الكفاءات الكويتية من تجربة «بيتك»
الموظفون المائة األوائل
الموظفون الكويتيون المائة األوليات
الموظفات الثالثون األوائل

الباب الخامس
دور «بيتك» في المجتمع الكويتي
واإلشادة بدور «بيتك» في المجتمع الكويتي
نماذج من التكريم ِ
الملحق االول :تطور األداء في أرقام
 المؤشرات المالية لـ «بيتك» خالل  27عاماً -بيان تطور نسب توزيع األرباح للمودعين والمساهمين

الملحق الثاني :صور أرشيفية
الخاتمة
المصادر والمراجع
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معيار الترتيب
لقد ساهمت كوكبة طيبة من أهل الخير والكفاءة من الكويت وخارجها في تأسيس تجربة
االقتصاد اإلسالمي عامة وتجربة بيت التمويل الكويتي خاصة.
ورغ��م أن مسألة الترتيب شكلية ،لكن البد لنا من اتباع منهجية محددة في سياق ترتيب
الشخصيات التي سنلقي الضوء على مسيرتها الذاتية واالقتصادية بشكل مركز.
وتأتي مسألة اختيار معيار الترتيب اجتهادية.
لقد تزاحمت الشخصيات ال��واردة في ه��ذا الجزء على ش��رف التأسيس وممارسة العمل
التنفيذي ،وبذل كل منهم ما في وسعه حسب طبيعة عمله في بيتك.
لذا كان من المناسب أن نختار تاريخ التعيين كمعيار في الترتيب ،وهو سبب قدري ال حساسية
فيه ،وبالتالي نخرج من أي اعتبار آخر في الترتيب ،والعبرة باألداء والدور ال بالترتيب ،والمعول
على اإلنجاز في كل األحوال.
أما التعيين نفسه في وظيفة تنفيذية في بيت التمويل الكويتي ،فهو بحد ذاته مقياس كذلك
لألسبقية في التأسيس والعمل على السواء.
ولهذا االعتبار فقد كنا في الجزء األول من هذا الكتاب والصادر عام  2007قد اكتفينا بإلحاق
ٍ
سرد تفصيلي ألسماء أول مائة موظف في بيت التمويل الكويتي من الكويتيين وغيرهم ،مهما
كانت درجاتهم الوظيفية ،طالما كانت وظائفهم مرتبطة بالجانب االقتصادي وليست خدمية
بحتة ،حيث قمنا باستبعاد هذه الحرف الخدمية البحتة (فراش – مندوب – مراسل  -فني
صيانة ...إلخ) رغم كونها كلها مهنًا شريفة إال أنها ليست مرتبطة بصلب العمل المصرفي ببعده
االقتصادي أو كل المهن األخرى المنعكسة منه.
 ثم أتبعناها بالمائة األولى من الموظفين الكويتيين فقط. ثم السابقات الثالثين في الوظيفة من الموظفات في بيت التمويل الكويتي. ولعل مجرد سرد هذه األسماء في مالحق هذا الكتاب يعوض االجتهاد في كيفية انتقاءالشخصيات الواردة فيه ،بحيث نثبت على األقل الحقائق التاريخية – كما هي-للعمل
بحد ذاته.
 وقد تم االكتفاء بالعدد (مائة) للجمع بين الكثرة والتحديد ،في آن واحد.وحتى ضمن هذه القوائم ..كان الترتيب المتبع حسب تاريخ التعيين.
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واليوم في هذا الجزء الثاني من الكتاب نستمر في السرد بنفس المنهجية ،حيث سنقدم بين
يديك عزيزي القارئ ك ًال من:
 المائة الثانية من موظفي بيتك. المائة الثانية من موظفي بيتك الكويتيين. الثالثون الثانية من الموظفات الكويتيات في بيتك.مع مراعاة نفس االعتبارات السابقة من حيث االقتصار فقط على الوظائف المرتبطة بالعمل
المصرفي.
وبشكل عام تنطبق في حق أولئك (في الجزء األول) وهؤالء (في الجزء الثاني) االعتبارات التالية:
أجيال التأسيس :
تظهر في كل حقبة من الزمان ثلة من الناس ذات دور بارز في الحياة ،تقاس حياتهم بما
أنجزوا من أعمال ،ال بما عمروا من سنوات ،ويبارك الله عز وجل في أوقات فئة من البشر
فتنجز األعمال الكبيرة في فترات قليلة ،فيبقى لهم األثر الممتد والذكر العاطر بتعاقب األجيال،
فال ينتهي ذكرهم بفناء أجسادهم ،بل يظل باقياً مع مرور األيام ،وكر األعوام.
وكل مؤسسة لها بُناتها الذين رفعوا قدرها وضحوا بأوقاتهم وجهدهم إلنجاحها ،فاعتبروا
نجاحها نجاحاً لهم ،حتى إنهم يفرحون بإنجازها كفرحهم بأبنائهم ،ويحزنون لما يصيبها
في بعض األوق��ات كحزنهم على أوالده��م إذا أصابهم ع��ارض من ع��وارض الحياة ،ومن ثم
للمؤسسين إلحدى
صارت آمالها آمالهم ،ونموها زيادة في رصيدهم ،وبهذه الميزة كان ذكرنا
ِّ
المؤسسات العريقة في مجال االقتصاد اإلسالمي في الكويت ...أال وهم مؤسسو بيت التمويل
الكويتي «بيتك».
فضل السابقين :
مع فارق التشبيه :ال يخفى على كل متبع للحضارة اإلسالمية عنايتها بأصحاب السبق ممن
دخلوا في اإلسالم؛ إكراماً لهم واعترافاً بفضلهم ،حتى ُعرفت من مصنفات التاريخ والتراجم
كتب تتحدث عن طبقات الصحابة مثل( :الطبقات الكبرى) ،لمحمد بن سعد ،و(طبقات خليفة
بن خياط) ،وغيرها من المؤلفات.
بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم أكابر الصحابة وأهل بدر على من سواهم
لفضلهم وسبقهم في اإلسالم والجهاد .وتدلي ً
ال وتوثيقاً لذلك من الكتاب والسنة واآلثار أُلف
الكثير من المصنفات في مجاالت عديدة.
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يذكر الحكماء ،وعلماء الكالم أن السبق على مراتب مختلفة ،منها:
بالع ِّلية :أي بالعلة على املعلول كسبق حركة األصبع على حركة اخلامت.
السبق ِ

والسبق بالطبع (بالواقع) :وهو كون الشيء ،بحيث يحتاج إليه شيء آخر وال يكون مؤثراً فيه،
كسبق الواحد على االثنني ،واجلزء على الكل ،والشرط على املشروط.
والسبق بالزمان  :وهو أن يكون السابق قبل الالحق ..كسبق األب على االبن ،واجلد على األب.

والسبق بالرتبة  :وهو أن يكون الترتيب معتبراً فيه ،والرتبة إما حسية كسبق اإلمام على املأموم،
أو عقلية كسبق اجلنس على النوع ..والسبق بالشرف كسبق العالم على املتعلم(.)1
وفي ختام هذا االستطراد نعود أدراجنا فنقول عن مؤسسي «بيتك» إنهم قبلوا التحدي منذ
البداية ألنهم كانوا يعلمون أنهم يلجون لجة بحر جديد عليهم لم يركبوا أمواجه من قبل ،أال وهو
وأصلوا أصوله؛ حيث لم يجدوه مكتوباً جاهزاً للتطبيق
االقتصاد اإلسالمي الذي ق ّعدوا قواعدهّ ،
بل ابتكروا – ولله الحمد – األساليب الحديثة لتطبيق األحكام الشرعية بأفضل الوسائل العلمية
والمؤثرة – وهو بيت القصيد -على ذلك وهو تصاعد األرباح بشكل تنافسي الئق مع المؤسسات
المالية المناظرة القائمة.
ثم قبلوا مواصلة التحدي بعد التأسيس إلى التثبيت محلياً واالنتشار عالمياً.

انطالق الكفاءات الكويتية من تجربة بيت التمويل الكويتي «بيتك» :
ليس بغريب أن تنطلق الكفاءات الكويتية المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي من بيت التمويل
الكويتي ،وإن أبسط ما يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة اإليجابية العوامل الثالثة التالية:
 -1نجاح التجربة الناشئة ،وتحويلها في زمن قياسي إلى عمالق اقتصادي.
 -2استيعاب المزيد من رؤوس األم��وال التي تعكس ثقة الجمهور من مواطنين ومقيمين ،من
خالل فتح حساباتهم وإي��داع أموالهم ،األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إلى توفر رؤوس األم��وال ،بشكل
يضطر اإلدارة إلى مزيد من االستثمارات ،التي تضمن العائد المجدي لهؤالء المودعين ،مما
ولد شركات استثمارية جديدة يملكها «بيتك» بالكامل ،أو يساهم فيها مساهمة فعالة ،األمر
الذي أوجد الفرص الكثيرة إلبراز قيادات اقتصادية جديدة.
 -3وفرة الكادر اإلداري بما يؤمن الصف الثاني والثالث وهكذا ،فلم يتأثر األداء النتقال شخص
قيادي في «بيتك» إلى موقع اقتصادي آخر ،ألن العمل لم يكن فردياً في «بيتك» ،بل كان
جماعياً ،يجمع القياديين فيه حبهم إلنجاح التجربة ،ونجاحهم هم من خاللها.
( )1الكليات ألبي البقاء الكوفي ،ص  ،509 ،508ط مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان ط1419 ،2هـ 1998/م.
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تواصل األجيال في خدمة االقتصاد اإلسالمي
أي مهت ّم بالشؤون العا ّمة وجود اختالف ثقافي واسع بين األجيال المتعاقبة في
ال يخفى على ّ
الشرق األوسط عموماً – والمنطقة العربية على وجه التحديد.
أما على الصعيد التسويقي فهناك اختالف جلي وواضح في متطلبات الحياة العصرية ،علماً

بأن هذا االختالف آخذ باالتساع بمعدل متسارع.

والحديث عن رواد االقتصاد اإلسالمي في «بيتك» ،يعني الحديث عن جيل طيب من البناة
الحقيقيين القتصاد إسالمي متميز في دولة الكويت ،عمل على إيجاد عالقة طيبة مع العمالء
من خالل الدور الذي أداه في سد الفجوة الحاصلة بين :احتياجات العمالء وفهم إدارة المصارف
لهذه االحتياجات ،ونتيجة ازدياد المنافسة بين المصارف تعاظم الدور الذي تلعبه أهمية العالقة
مع العمالء.
في عام  1988قام بيت التمويل الكويتي بعقد اتفاقية مع ستي بنك لتطوير أعمال الفروع،
وعمل الفريقان معاً لتطوير عمل بيت التمويل الكويتي وكان من نتائج هذا العمل:
 عمل دليل إجراءات العمل في «بيتك». اختصار اإلجراءات (عملية الخطوة الواحدة). تبسيط إجراءات العمل. اختصار الوظائف.إن الخدمات المالية المتكاملة التي ستُطلب في المستقبل القريب ومن المؤكد اختالفها
بطبيعتها عن الخدمات المالية المنفصلة عن بعضها بعضا والتي قدمت في الماضي ،سوف تركز
على العميل بدالً من تركيزها على المنتج المالي –الذي يعتبر مركز االهتمام وموضع البحث-
سوف يبدأ المصرف بمساعدة العمالء على تحديد خططهم المالية لرسم حياتهم المثالية كما
يرغبون ،ومن ثم العمل على إيجاد هذه الخدمات الضرورية لخلق الخطة المتكاملة للعمالء وفق
سياسية سعرية مناسبة ،وهذا يدل على األهمية الكبرى التي يلعبها العمالء في تحديد بنية
الخدمات المصرفية ،وعلى وجه الخصوص الخدمات التي ستكون موضع طلب من األجيال
القادمة .إن االبتعاد عن استقراء احتياجات العمالء المستقبلية يجعل المصارف اإلسالمية –
بشكل أو بآخر -بعيدة عن ابتكار الخدمات المصرفية الواقعية .مع مرور الزمن يمكن مالحظة
وجود فجوة بين إدراك المصارف لمتطلبات العمالء وبين توقعات هؤالء العمالء ورغباتهم.
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وبعد بسط هذه العالقة المهمة بين المصرف اإلسالمي وتلبية حاجات عمالئه تبرز
القيمة العظيمة التي كان يوليها كل جيل من أجيال االقتصاد اإلسالمي لعمالئه بحيث يؤدي
مسؤليته باألمانة والصدق بما ينقل رسالة االقتصاد اإلسالمي كما استلمها كل جيل إلى
الجيل الذي يليه.
وبمثل هذا الشعور بالمسؤلية تتواصل األجيال في خدمة االقتصاد اإلسالمي.
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الصبغة اإلسالمية والبعد الديني في التعامل مع «بيتك»
إن االنبعاث العام للقيم اإلسالمية األساسية في الكثير من أنحاء العالم قد ظهر أثره في الحياة
االقتصادية ،حيث يتجه عدد من البلدان حالياً نحو تحويل أنظمته االقتصادية بغية االتساق بصورة
أدق مع المبادئ والتعاليم اإلس� �ل��امية ،وعملية إضفاء الصبغة اإلسالمية على األنظمة االقتصادية
تكتس� � ��ب المزيد من القوة الدافع� � ��ة بمرور الوقت ،وقد نتج عن هذا التحول  -في اتجاه تأس� � ��يس
مؤسسات النظام االقتصادي اإلسالمي  -اهتمام واسع النطاق ،ليس فقط من جانب االقتصاديين
في الدول المعنية مباشرة بهذا األمر ،بل وأيضاً في مجال المهنة االقتصادية على وجه العموم.
إن تحريم اإلس� �ل��ام للفائدة صريح ال لبس فيه ،وينبغي أن يؤخذ على أنه حقيقة مس � � �لَّم بها.
فالمعامالت المبنية على الربا محرمة تحريماً قاطعاً في القرآن ،كما تنص على ذلك بقوة اآليات
الكريمة التالية:
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ (اآلي� � ��ة275 :س� � ��ورة البقرة) ،وهكذا فليس ثم مجال
للشك في أن اإلسالم يشجب نظام الفائدة ،كما أنه ليس ثمة شك في العقوبات التي تُفرض
لق� � ��اء معصية هذا األمر ،ولنتأمل ق� � ��ول الله تعال� � ��ى :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﱪ (سورة البقرة .)279 ،278/

إذن فالمحرم من حيث الجوهر في اإلسالم هو العائد الثابت أو المحدد مسبقاً على المعامالت
المالية ،وليس المعدل غير المؤكد للعائد ،كما في حالة األرباح على س� � ��بيل المثال .ويستنتج من
هذا أنه لو أمكن تطوير هيكل مصرفي يتوقف فيه العائد على استخدام النقود بما يواكب األرباح
الفعلية التي تتحقق من هذا االس� � ��تخدام ،فإن مثل هذا النظام سيكون متسقاً مع تعاليم اإلسالم
التي تجعل العميل شريكاً في الربح والخسارة.
ويعتب� � ��ر بيت التمويل الكويتي «بيتك» من المؤسس� � ��ات المصرفية اإلس� �ل��امية الرائدة التي
أخذت بما س� � ��بق ذكره لتتبع وتطبق المنهج اإلسالمي في كافة تعامالتها ،المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية الغراء بما يخدم بناء مجتمع متكامل وعادل ،وترتكز صيغ الخدمات البنكية
والمالية اإلس� �ل��امية على التعامالت الشفافة والنزيهة ،التي تحقق االستفادة ال ُمثلى للمصرف
والعميل على حد سواء.
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وهو أول بنك إس� �ل��امي يتم تأسيس� � ��ه في دولة الكويت في عام  ،1977اتخذ فكرة أن األرباح
مشروعة تماماً في اإلسالم ،وهذا هو حجر األساس إلنشاء وتنفيذ النظام المصرفي اإلسالمي.
وأنه ينبغي المش� � ��اركة في األرباح والخس� � ��ائر بي� � ��ن البنوك وبين المودعين طبق � � �اً لقواعد معينة
محددة مس� � ��بقاً ،وبهذا لن يحصل المودع على ضمان بعائد محدد مس� � ��بقاً على القيمة االسمية
لوديعته في البنك ،ولكنه سوف يعامل كما لو كان من حملة أسهم البنك ،وبالتالي يحق له نصيب
في األرباح التي يحققها هذا البنك.
وق� � ��د تم ّكن بيت التمويل الكويتي «بيتك» بخطوات واثقة من توس� � ��يع مجال أعماله وإنجازاته
ليتبوأ مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي اإلسالمي ،ويصبح مؤسسة مالية قيادية ،ليس
في الصناعة المصرفية اإلسالمية فحسب ،بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل ،إلى
جانب كونه أكبر الممولين في السوق الكويتي واإلقليمي.
واس� � ��تطاع أن يجع� � ��ل لإلبداع مجاالً في التمويل اإلس� �ل��امي وذلك بدمج ع� � ��دد من المنتجات
التقليدية للتوافق مع أحكام الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية نظراً لـما لديه من قــدرات بش � � �ــرية متفوقة،
وكذلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المتفهمة للعمل المالي اإلسالمي والعمل المصرفي
في آن واحد.
والي� � ��وم فقد أصبح بي� � ��ت التمويل الكويتي م� � ��ن رواد العمل المصرفي اإلس� �ل��امي في العالم،
ونموذجاً يُحتذى به بين مصارف العالم.
إن مث� � ��ل هذه الحقيقة تفس� � ��ر اإلقبال الش� � ��ديد عليه من قبل العم� �ل��اء الحريصين على إدارة
أموالهم بالنظام المصرفي اإلسالمي.
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دور بيتك في خدمة المجتمع الكويتي
في س� � ��ياق إنجاز الخدمات العامة لـ «بيتك» ،وتلك االجتماعية خاصة ،كانت الرؤية والرسالة
والقيم؛ واضحة في «بيتك» والتي تمثلت فيما يلي :
الرؤية
قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،واالرتقاء إلى
مرتبة البنك اإلسالمي األكثر ربحية مستدامة ،واألعلى ثقة في العالم.
الرسالة
تحقي� � ��ق أعلى مس� � ��تويات االبتكار والتميز في خدم� � ��ة العمالء ،مع حماي� � ��ة وتنمية المصلحة
المشتركة لجميع األطراف المعنية للمؤسسة.
القيم
الريادة واالبتكار ..الشراكة وتحمل المسؤولية ..بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ومن هذا المنطلق كان لبيت التمويل الكويتي أدوار متعددة في خدمة المجتمع الكويتي
كما يلي:
ً
أوال :الدور االجتماعي لبيت التمويل الكويتي
ال������دور االجتماع������ي لبيت التمويل الكويت������ي ينطلق من واحدة م������ن القضايا الهامة في
مس������يرته المصرفية اإلسالمية ،منذ نشأت بيت التمويل الكويتي وحتى اآلن ،وهي قضية
المس������ؤولية االجتماعية ،وقد جاءت رس������الة «بيتك» لترتكز على المس������اهمة الفاعلة في
جهود التنمية االجتماعية بمختلف مجاالتها وكذلك التنمية االقتصادية بما يحقق التنمية
الشاملة في البالد.
فالمقصود بالمسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية ليس فقط قيامها بجمع الزكاة من المودعين
أو من المس� � ��اهمين وتوزيعها على مستحقيها ،أو القيام والمس� � ��اهمة في بعض األعمال الخيرية  -مع
أهمية هذا األمر -ولكن المراد هو مدى تحقيق المصارف اإلسالمية  -من خالل تعاملها مع المدخرين
والمستثمرين -في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل المجتمعات التي تتواجد فيها.
والمعروف أن البنوك اإلس� �ل��امية هي ج� � ��زء في منظومة الرؤية والتصور اإلس� �ل��امي للمال ،وأن
القيمة العلوية في هذه المنظومة هي توحيد الله عز وجل وعبادته ،وأن اإلنس� � ��ان هو خليفة الله في
أرض� � ��ه ،وأن� � ��ه مكلف في إطار هذه الخالفة بعمارة األرض ،ومن هن� � ��ا فالمال له وظيفة محددة وهي
عمارة األرض ،ينبغي أن يوظف في إطارها ،سواء كان المال تحت تصرف األفراد ،أو المؤسسات.
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أم� � ��ا بي� � ��ت التمويل الكويتي فإن دوره االجتماعي يكمن في مس� � ��اندة المش� � ��روع التنموي العام
ويس� � ��تهدف إنجاحه ،لتحقيق التنمية المستدامة ،ولذلك فإنه يتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات
الرس� � ��مية ،ووض� � ��ع األولويات لالهتمامات الرئيس� � ��ية في المجتمع ممثلة ف� � ��ي الصحة والتعليم
والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل االجتماعي.
وهكذا نرى أن جميع المشاريع التي يقوم بدعمها او المساهمة فيها ،ال بد ان تكون في شكلها
وف� � ��ي مضمونها متوافقة مع قيم المجتمع الكويتي ،الذي جبل على أعمال الخير ،وتتماش� � ��ى مع
«بيتك» ،حيث يعد هذا الدور االجتماعي اس� � ��تمرارا لمسيرة متواصلة من العمل والعطاء استطاع
فيها «بيتك» أن يجمع بين كونه مؤسس� � ��ة مالية إسالمية تهدف إلى الربح ،وتقوم بدورها وتتحمل
مس� � ��ؤولياتها تجاه مجتمعه� � ��ا ،كما تمكن بحرفية عالية ،أن يخلق دورا اجتماعيا ،ش� � ��ديد النجاح
ووثيق الصلة بمنهج عمله ،يتسم بالتنوع والشمولية ،ألكثر من مجال مهم في المجتمع.
ثانيا :الدور اإلنساني
قدم «بيتك» من خالل دوره اإلنس� � ��اني العديد من األعمال واألنش� � ��طة التي من ش� � ��أنها خدمة
أفراد المجتمع ،ففي مجال الصحة قدم أعماال تس� � ��تمر منفعتها لسنوات عديدة ،كبناء مستشفى
للع� �ل��اج م� � ��ن اإلدمان ،باإلضافة إلى بن� � ��اء جناح خاص لعالج المدمنين المحكومين في الس� � ��جن
المركزي ،وتبرع إلنش� � ��اء  15مركز إس� � ��عاف لتعزيز المنظومة الطبية ،باإلضافة إلى المساهمات
للعديد من المراكز الطبية والمس� � ��اهمات في الحمالت التوعوية المجتمعية كحملة «كان» لعالج
سرطان الثدي ،وحملة السكري بالتعاون مع منظمة السكر العالمية ( ،)IDFباإلضافة الى إطالق
تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية يخدم مرضى الس� � ��كري ،وابتعاث فريق من وحدة السكري
في المستشفى األميري الى مركز «جوسلون» في «هارفارد».
ثالثا :الدور التعليمي
وفى مجال التعليم ،قدم «بيتك» مس� � ��اهمات كثيرة ومتعددة في هذا المجال ،كتوفير احتياجات
مئات المدارس ،وتقدير الخريجين والمتفوقين وتكريمهم من خالل جائزة «بيتك لإلبداع» ،باإلضافة
إلى دعم أنش� � ��طة الطلبة والنوادي الطالبية في الكويت والخارج ،ودعم اآلالف من طلبة العلم عبر
الجهات المعنية ومنها األمانة العامة لألوقاف – مشروع رعاية طالب العلم  ،-وبيت الزكاة وهكذا
تؤكد مبادرات «بيتك» االجتماعية،إيمانه الراسخ بأهمية المجتمع وحرصه الدائم على المشاركة
ف� � ��ي تعزيز أواصر التعاون مع مؤسس� � ��ات الدول� � ��ة المختلفة ،كما تعكس انتم� � ��اء البنك للمجتمع
وانصهاره فيه بمختلف ش� � ��رائحه ومكوناته بما يجسد هويته اإلسالمية وريادته في تحمل أعباء
المسئولية االجتماعية.
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رابع ًا :الدور الوطني لـ “بيتك” إبان االحتالل
لق� � ��د عانى المواطنون في فترة االحتالل العراقي الغاش� � ��م لدول� � ��ة الكويت من هذا االحتالل
وجوره ،ومن هذه المعاناة انقطاعهم عن أعمالهم ،وحرمانهم من رواتبهم ،وبالتالي أثر ذلك على
معيش� � ��تهم اليومية من طعام وشراب وسواه من احتياجات ،عدا عن الشعور بعدم األمان من قبل
المحتلين ،وقام العاملون في «بيتك» بالبحث عن طريقة للتخفيف من هذه المعاناة ،فقام بعضهم
بس� � ��حب أموال المحتاجين بمعرفتهم وطلبهم ،وتس� � ��ليمها لهم في المساجد لتغطية احتياجاتهم،
على أن يقوم بيت التمويل الكويتي بخصم هذه المبالغ من حس� � ��اباتهم الشخصية ،وقد كان ينظم
كشوفاً بهذه المبالغ ومستلميها من أصحابها.
كان هذا على المســتوى اإلجمالي ،أما المس ــتوى التفصــيلي ،فتتضح إنجازات بيتك كما يلي:
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أبرز إنجازات «بيتك» في الفترة من  2008إلى 2015م

()1

أبرز إنجازات عام 2008
تمكن «بيتك» وبخطوات واثقة نحو التوس� � ��ع اإلقليمي ،تكللت بحصوله على ترخيص من هيئة
س� � ��وق المال في المملكة العربية الس� � ��عودية الش� � ��قيقة لتدش� � ��ين بيت التمويل السعودي الكويتي
والمملوك بالكامل لمجموعة «بيتك» برأس� � ��مال  500مليون ريال سعودي (حوالي  37مليون دينار
كويتي) في سياق تهيئة بيتك – السعودي لممارسة أعماله.
وعل������ى صعيد آخر ،مع بروز تداعيات األزمة المالية العالمية والضبابية الناش������ئة عنها
تأثرت معظم األسواق العالمية بفعل تلك األزمة العالمية الحادة ،ومن بينها السوق الكويتي،
وكان م������ن أبرز تداعيات التدهور في الوضع االقتص������ادي العالمي على االقتصاد الكويتي
تس������جيل تراجعات حادة في أسعار النفط الخام في األسواق العالمية للطاقة ،وبروز ركود
اقتصادي كبير تمثل في انخفاض الطلب على الس������لع االستهالكية وانخفاض النمو نتيجة
اهتزاز ثقة المس������تهلكين وهو ما ينذر بحدوث انعكاسات سلبية على جانب العرض والذي
يستخدم الطاقات كمدخالت.
وقد اس� � ��تطاع « بيتك» أن يتفاعل مع األزمة العالمية بكفاءة بما يضمن س� �ل��امة اس� � ��تثماراته
وتحقيق الس� � ��يولة المطلوبة ألنش� � ��طته ،وكان له الدور البارز في إعادة الثقة في االقتصاد وزيادة
إنفاقه التجاري وتمويله لبعض الش� � ��ركات وفق أس� � ��س س� � ��ليمة لمنح االئتم� � ��ان .وعلى الرغم من
تداعيات األزمة العالمية في الربع األخير من العام إال أن «بيتك» قد اس� � ��تمر للعام الس� � ��ابع على
التوالي في تحقيق أرباح جيدة في ظل األزمة المالية العالمية.
منتجات وخدمات جديدة

وف� � ��ي هذا العام تم طرح منتج جدي� � ��د يطرح ألول مرة هو «وديعة الكوثر» الش� � ��هرية الجديدة
بهدف توفير أوعية ادخارية متعددة األشكال والفترات الزمنية ومتنوعة العوائد.
وف� � ��ي مبادرة من «بيتك» هي األولى من نوعها تم طرح خدمة (صوتك) وهي خدمة تُقدم ألول
م� � ��رة في الكويت ،حيث ت ُمكن هذه الخدمة العميل من طلب خدمات «بيتك» الهاتفية باس� � ��تخدام
صوته .بكل يسر وسهولة بدالً من ضغط أزرار الهاتف.
( )1منذ طباعة الجزء األول من هذا الكتاب.
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خدمة المجتمع:
انطالقاً من مس� � ��ئولية «بيتك» تجاه المجتمع ،قدم «بيتك» كل ما يخدم الكويت من خالل
تب� � ��رع قدمه «بيتك» لبيت الزكاة بمبلغ  2مليون دين� � ��ار كويتي لصرفه في أوجه الخير ودعم
األسر المتعففة داخل الكويت بمبلغ  800ألف دينار و  500ألف دينار لتنفيذ مشاريع خيرية
باس� � ��م «بيتك» في الدول المحتاجة و 250ألف دين� � ��ار لصالح أعمال اإلغاثة والكوارث خارج
دولة الكويت و  250ألف دينار لمس� � ��اعدة الحاالت المرضية الستكمال العالج وشراء الدواء
وف� � ��ق النظ� � ��م واللوائح المعمول بها في «بيت الزكاة» و  150ألف دينار لمش� � ��روع طالب العلم
ع� � ��ن كفالة  500طالب علم ش� � ��رعي بجامعة األزهر ،كما اهت� � ��م «بيتك» بمد معظم المدارس
التابعة لوزارة التربية بأجهزة ووس� � ��ائل تعليمية ،باإلضافة إلى مبلغ  50ألف دينار للمساهمة
في مشروع إفطار الصائم خارج الكويت وتوقيع اتفاقية مع وزارة الشئون االجتماعية والعمل
إلنش� � ��اء مركز ترفيهي لنزالء دور الرعاية االجتماعية بالوزارة في منطقة الزور بتكلفة بلغت
مليون دينار كويتي.
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أبرز إنجازات عام 2009
في هذا العام تمكنت مجموعة «بيتك» من تجنب تداعيات األزمة المالية العالمية واالستمرار
في استراتيجيتها المتوازنة .وعملت على إعادة ترتيب مكونات المحفظة االستثمارية واالستمرار
في سياس� � ��ة تنويع االس� � ��تثمار وتوزيعها جغرافياً وضبط أداء الش� � ��ركات التابعة ،وزيادة األدوات
االستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم
اإليرادات وترشيد اإلنفاق وزيادة دور «بيتك» المالي واالقتصادي واالجتماعي.
وال ش� � ��ك أن عام  2009يعتبر مرحلة فارقة في مس� � ��يرة «بيتك» آخذا في االعتبار ما تضمنته
م� � ��ن أحداث وتحديات ذات صلة بتداعي� � ��ات تفاقم األزمة المالية واالقتصادي� � ��ة العالمية .فكان
«بيتك» من أوائل المؤسس� � ��ات التي لجأت إلى تحصين المجموعة عبر تجنيب مخصصات كافية
لمواجه� � ��ة تلك التحديثات وااللتزام بالمعايير الدولي� � ��ة والرقابية وتطبيق معيار بازل  2في ظل
صعوبة الحديث عن تحقيق العوائد خالل العام الحالي مع اقتباس الفرص التي ولدتها األزمة
واستثمارها.
وهذا أدى إلى زيادة قاعدة أصوله إلى ما يزيد عن  11مليار دينار كويتي في نهاية عام .2009
خدمة المجتمع:
وقد شملت مساهمة «بيتك» في خدمة المجتمع مبلغ  6مليون دينار كويتي حصل منها بيت
الزكاة على  3مليون دينار كويتي للصرف في أوجه الخير ودعم األسر المتعففة داخل الكويت
وتنفيذ مشاريع خيرية باسم «بيتك» في الدول المحتاجة وأعمال اإلغاثة والكوارث.
ومن ناحية أخرى تم تسليم مشروع ذوي االحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشئون االجتماعية
والعمل في منطقة الزور بتكلفة بلغت مليون دينار كويتي .وقد تم تنفيذ ثالثة مراكز لإلس� � ��عاف
في مناطق الفحيحيل والرميثية وجليب الش� � ��يوخ في إطار مش� � ��روع إنشاء  15مركزا لإلسعاف
بتكلف� � ��ة  1.5ملي� � ��ون دينار عالوة على العديد من البرام� � ��ج االجتماعية األخرى الداعمة لذوي
االحتياجات الخاصة.
وقد س� � ��اهم «بيتك» في دعم وتوزيع مليون نسخة من ترجمة معاني آيات القرآن الكريم باللغة
اإلنجليزية خالل العام ،وباستضافة ورعاية العديد من المؤتمرات واألنشطة المالية وتكريم عدد
من فئات وش� � ��رائح المجتمع الكويتي مثل تكريم ضباط مرور ودوريات محافظة العاصمة وتكريم
أوائل الثانوية العامة.
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أبرز إنجازات عام 2010
استطاع «بيتك» جني العديد من الجوائز خالل عام  2010وهو ما يؤكد متانة وقوة وضعه العام
وقدرته على تنفيذ خططه االس� � ��تراتيجية للتوس� � ��ع والنمو ومواجهة المنافس� � ��ة .فقد حصل على
المركز األول كأفضل بنك كويتي إقليمياً وعالمياً من بين سائر البنوك المحلية وذلك وفق قائمة
مجل� � ��ة ( )The Bankerألفضل  1000بنك حول العالم ،كما حصل «بيتك» على جائزة الريادة في
الدفع اإللكتروني من ( ،)Citi Bankوالمركز األول كأفضل بنك يقدم خدمات عقارية وأفضل بنك
إس� �ل��امي في الخليج وفي الكويت حسب تصنيف مجلة جلوبال فايننس ( )Global Financeلقوة
ومالءة بيت التمويل الكويتي وقدرته على إدارة المخاطر المختلفة ،كما حصل على جائزة أفضل
تطبيق لمش� � ��اريع تخزين البيانات المج ّمعة على مس� � ��توى المنطقة من قبل مؤسس� � ��ة ()SYbase
إحدى كبريات المؤسسات العالمية الرائدة في قواعد البيانات وتقنية المعلومات.
خدمة المجتمع:
وإلدراك «بيتك» بأنه جزء من هذا المجتمع ،اس� � ��تمر على نهجه في التفاعل مع كافة أطراف
المجتمع من خالل القيام بمس� � ��ؤولياته تجاه أفراد المجتمع والتنس� � ��يق مع المؤسس� � ��ات الفاعلة
والحكومية في مجال العمل الخيري ورعاية األنشطة االجتماعية.
وق� � ��د واصل «بيتك» جهوده في مجال «المس� � ��ئولية االجتماعية» خ� �ل��ال عام  2010من خالل
التبرع لبيت الزكاة بمبلغ  3.4ماليين دينار واس� � ��تكمال العمل إلنش� � ��اء  15مركز إس� � ��عاف بتكلفة
متوق� � ��ع وصولها إلى  1.5مليون دينار كويتي ،وتم افتتاح عدد منها مؤخراً ،باإلضافة إلى إنش� � ��اء
شاليهات لذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الزور بتكلفة وصلت إلى مليون دينار ،فض ً
ال عن
تبرعه بملغ  2مليون دوالر إلغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان.

37

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

أبرز إنجازات عام 2011
لقد كان عام  2011عاما متميزاً بالنس� � ��بة لـ «بيتك» باعتباره البنك اإلس� �ل��امي األفضل على
مس� � ��توى العالم حيث استطاع االستفادة من إمكاناته وتحس� � ��ين أدائه ورفع جودته التشغيلية إلى
مس� � ��توى مجموعة «بيتك» وذل� � ��ك اعتماداً على المزايا النس� � ��بية التي يتمتع به� � ��ا ،والمتمثلة في
اس� � ��تحواذه على أكبر قاعدة للعمالء واألفراد في دولة الكويت ،وحصص مؤثرة في األسواق التي
تعم� � ��ل فيها بنوك المجموعة وأكبر عدد من األدوات والمنتجات والحلول المبتكرة ،المتوافقة مع
أحكام الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغراء ،وتبوأ مركز الصدارة في مجال تمويل المس� � ��تهلك والمكانة
المتميزة في السوق العقاري.
خدمة المجتمع :
وقد قام «بيتك» بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الفاعلة والحكومية في مجال العمل الخيري
ورعاية األنش� � ��طة االجتماعي� � ��ة ،حين واصل «بيتك» جهوده في مجال «المس� � ��ئولية االجتماعية»
خالل عام 2011م.
حيث اس� � ��تمر في أداء دوره االجتماعي في مجاالت التعليم والصحة والش� � ��باب وخدمة ذوي
االحتياجات الخاصة ورعاية المحتاجين ،ومس� � ��اعدة األس� � ��ر المتعففة ودعم األنش� � ��طة الخيرية
واالجتماعية للعديد من الهيئات الحكومية والجمعيات األهلية ،حيث قدم تبرعات بلغت  9ماليين
دين� � ��ار كويتي من أبرزها التبرع لبيت الزكاة بمبل� � ��غ  4ماليين دينار كويتي والتبرع بقيمة  5مليون
دوالر أمريكي لتخفيف حدة المجاعة والجفاف بمنطقة القرن اإلفريقي ،واس� � ��تمرت جهوده في
المشاركة في الجهود الدولية والمحلية لمكافحة مرض السكر والتعريف بخطورته والتوعية بآثاره
على صحة الفرد والمجتمع ،مما يؤكد محورية الدور االجتماعي لـ «بيتك» وامتداده إلى المستوى
العالمي ،كما أطلق «بيتك» برنامجاً مميزاً خاصاً على الهواتف الذكية موجهاً إلى مرضى السكر
والمهتمين يتضمن معلومات ونصائح ،باإلضافة إلى تطبيقات مهمة ومفيدة للمرضى وذلك باللغة
العربية واإلنجليزية وبشكل مجاني.
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أبرز إنجازات عام 2012
في هذا العام تمكن «بيتك» من تحقيق نتائج مالية طيبة على الرغم من البيئة التشغيلية غير المواتية
وحال� � ��ة عدم التأكد وتزايد التحديات االقتصادية التي يمر به� � ��ا العالم متأثراً بتداعيات األزمة المالية
العالمية ،والتطورات الجيوسياسية في المنطقة العربية ،وارتفاع الديون السيادية في الواليات المتحدة
األمريكية ودول المجموعة األوروبية والتي دخلت في دائرة الركود االقتصادي خالل هذا العام.
وعلى الصعيد المحلي استمرت وتيرة النمو االقتصادي بفعل استقرار أسعار النفط ،كما شهد
هذا العام إصدار عدد من التشريعات والتي يتوقع أن تنعكس إيجاباً على تحسين البيئة التشغيلية
وتوسيع دائرة المبادرات االستثمارية وبما يفتح آفاقاً جديدة لألدوات االستثمارية.
وف� � ��ي إط� � ��ار برنامج «التحول وإعادة الهيكل� � ��ة» الذي بدأ تطبيقه خالل الع� � ��ام في «بيتك» قام
تدريجيا بالتوجه نحو تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد والذي يرتكز على االهتمام بالعمالء وتلبية
كافة احتياجاتهم ليتماش� � ��ى مع تقدي� � ��م خدمة أفضل لقاعدة العمالء العريضة وتحس� � ��ين أوجه
الترابط والتنسيق والتعاون عبر المجموعة.
خدمة المجتمع:
ما زال «بيتك» رائداً في تطوير البيئة االجتماعية وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الكويتية
الت� � ��ي تعمل في هذا المجال ،وتأكيدا لهذا المب� � ��دأ فقد قام «بيتك» بتحويل مبلغ زكاة المجموعة
وقدره  16مليون دينار كويتي لصرفه في المجاالت اإلنسانية واإلغاثة وخدمة المجتمع.
وعكف «بيتك» على بناء مركز اإلس� � ��عاف ومعهد تدريب المس� � ��عفين الرئيسي بمنطقة الصباح
الصحية بالش� � ��ويخ بمبلغ  1.5مليون دينار كويتي ،وقد استمر «بيتك» في االهتمام بقطاع التعليم
من خ� �ل��ال دعم المدارس من األجهزة التقنية واإللكترونية الداعمة للعملية التعليمية في مناطق
الكوي� � ��ت المختلفة وتكريم المتفوقين والنابهين ودعم االتحادات الطالبية ،وفي رعاية العديد من
األنشطة الجامعية والبرامج العلمية المتخصصة في مجاالت مختلفة ،باإلضافة إلى التبرع سنوياً
لصندوق «طالب العلم» الذي يتولى الصرف على الطالب غير القادرين على إكمال تعليمهم.
وركز «بيتك» على ش� � ��ريحة الشباب من الرياضيين والموهوبين بتقديم كافة ألوان الدعم لهم.
وفيم� � ��ا يتعلق بقطاع الصحة نظ� � ��م «بيتك» حملة التبرع بالدعم لموظفي� � ��ه ،ودعم ورعاية العديد
من المؤتمرات والندوات التي تعني بصحة الس� � ��كان ،واس� � ��تمر في جهوده الساعية نحو االهتمام
بمرضى السكر وتوعيتهم والعناية بمرضى السكر ،وذلك استكماالً لجهوده في هذا المجال ،كما
ش� � ��هد هذا العام إصداراً مطوراً وجديداً لبرنامج القرآن الكريم على الهواتف الذكية ،وش� � ��ارك
«بيت� � ��ك» في العديد من األنش� � ��طة والمؤتمرات العلمية حيث نظ� � ��م أول مؤتمر في الكويت بعنوان
«مؤتمر العقار واالقتصاد».
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أبرز إنجازات عام 2013
لقد شهد عام  2013جهوداً كبيرة في مجال استيعاب متطلبات الحوكمة التي تُوجت بإصدار

دليل الحوكمة لـ «بيتك» ،وذلك التزاماً بتعليمات الجهات الرقابية اس� � ��تكماال لما اعتمده مجلس
اإلدارة من سياسات مكتوبة بشأن حوكمة الشركات ،تم تصميم استراتيجيات الحوكمة المؤسسية،
كي تس� � ��تجيب لكافة المتطلبات القانونية والرقابية المحلية واإلقليمية والمعايير الشرعية في
األس� � ��واق التي نعمل فيها ،واتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لتعزيز ثقافة الحوكمة في مجموعة
«بيتك» ،للوقوف على أفضل الممارس� � ��ات والتطبيقات ،بحيث تبقى قادرة على ممارسة مهامها

بشكل صحيح ،وأيضاً لحماية المجموعة ذاتها على المدى الطويل وقد تمكن «بيتك» من إطالق

«تقرير االس� � ��تدامة» للعام الثالث وفقاً لمبادرة التقرير العالمي لالستدامة (Global Reporting

 )Initiativeوهو تقرير يلخص المس� � ��اهمات التي يقوم به� � ��ا «بيتك» في إحداث التغييراإليجابي
في مواقع العمل.
وف� � ��ي مجال التنمي� � ��ة االجتماعية قام «بيتك» باتخاذ العديد من المب� � ��ادرات والبرامج الالزمة
والطموحة لدعم «بيت الزكاة» الكويتي والمؤسس� � ��ات التعليمية والتأهيلية والثقافية واإلنسانية،

كم� � ��ا قام «بيت� � ��ك» بالتبرع بحوالي  3.5مليون دينار كويتي دعماً لمش� � ��اريع وأنش� � ��طة بيت الزكاة
الخيرية ،باإلضافة إلى دور «بيتك» الفاعل ومش� � ��اركته في دع� � ��م ورعاية البيئة ،ودعم الفعاليات
والندوات العلمية.
ولقد أثبتت جهود برنامج «التحول وإعادة الهيكلة» جدواها منذ أن بدأت في عام  2011وحتى
عام  ،2013والتي انعكس� � ��ت على تحسن المؤش� � ��رات المالية لـ«بيتك» حيث شهد صافي األرباح

نم� � ��واً بلغت نس� � ��بته  % 45مقارنة بحجمها في عام  ،2011كما ارتف� � ��ع العائد على إجمالي حقوق
المس� � ��اهمين إلى  %6.7مقارنة بنس� � ��بة  % 6.2في عام  ،2011كما ارتفع حجم األصول في عام
 2013بنسبة  % 19.9مقارنة بحجمها في عام  ،2011كما استمر نمو حجم الودائع حيث ارتفعت
بنس� � ��بة  % 17.5في عام  2013مقارنة بع� � ��ام  2011مما يعكس ثقة العمالء الكبيرة ويؤكد صدق
شعار «بيتك» لتحقيق األمان واالطمئنان.
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أبرز إنجازات عام 2014
كانت س� � ��مة التغييــر بــارزة في «بيتــك» فــي عــام  ،2014إذ بــدأ بإعــادة تش � � �ــكيل وانتخــاب

مجلــس إدارة جديــد يتصــف بالخبرات المصرفية واإلدارية المتنوعة .وانتهــى بتعيـيـن رئيــس
تنفيــ� � ��ذي جديــ� � ��د للبنــك وفريــق معـاون لـه يتمتـع بخبـرة مصرفيـ� � ��ة عريقـة ،ثـم إعـادة هيكلـة
اإلدارة العليـ� � ��ا ،نحـو بنـاء فريـق قـ� � ��ادر علـى مواجهـة التحديـات وتطويـر أداء مس � � �ـتدام وفـق
أفضـل الممارس� � ��ات االئتمانية واالس� � ��تثمارية العالمية ،مـع إعـادة هيكلـة اسـتثمارات «بيتك»
ودفعهـا نحـو الربحيـة ،ومـا يتطلبـه ذلـك مـن إجـراء تغييـرات نوعيــة شــملت االستراتيجية فــي

إدارة أعمال «بيتك».

وقد أدت هذه الممارسات االئتمانية إلى ارتفاع صافــي دخــل البنــك إلــى مســتوى قياســي،

إذ تمك� � ��ن «بيتك» بفضــل الله مــن تحقيق ربــح صــاف وصــ� � ��ل إلــى نحــو  126.5مليــون دينــار

حتــى عام .2014

وقــ������د كان عــام  2014عامــا محورياً على صعيد تعزي������ز أوجه التكامل واالندمـاج بــين

وحــدات مجموعــة «بيتــك» ،وإعــادة هيكلــة اســتثماراته وترســيخ ركائــز التوســع اإلقليمي

الــذى س������ــوف ينتهجــه «بيتك» فــي الســنوات القليلــة المقبلة مــن خــالل تنفيــذ سياســاته

الســاعية للتوســع الطمــوح وتعزيـز مكانتـه وحضـوره القـوى فـي األسواق المحلية واإلقليمية
والعالمية ،فقـد دعـم «بيتـك تركيـا» ش������ـبكة فروعـه لتصـل إلـى ما يزيد عن  300فـرع فـي
جميـع أنحـاء تركيـا ،وحقـق «بيتـك تركيـا» نتائـج جيـدة للغايـة ،وتحس������ـنت الربحيـة فــي كل

مــن «بيتــك البحريــن» و«بيتــك ماليزيــا» ،كمــا ش������ــارك فــي إصــدار أول صكـوك س������ـيادية
لجمهوري������ة جنـوب أفريقيـا بقيمـة  500مليـ������ون دوالر أمريكــي ،وإصــدار صكــوك قصيــرة

األجل بقيمــة بلغــت  6.1مليــار دوالر بالتعــاون مــع بنــوك دوليــة والمؤسس������ة اإلس���ل��امية

الدوليــة إلدارة الســيولة.

كما ق� � ��ام قطاع تكنولوجيـــا المعلومات فـــي «بيتك» باتخـــاذ جملة مـــن المبادرات ،إذ تم تبنـــي

تطبي� � ��ق حوكمـــة تكنولوجيا المعلومات لضمان تش � � �ـــغيل األنظمة البنكي� � ��ة بثبـــات وكفـــاءة ،وبمـــا
يم ِّكـــن عمليتـــي الرصـــد والمراجعة للعمليات واإلجراءات كأســـاس لقياس مســـتوى أداء تكنولوجيا

المعلومات ،وتحديث جودة الخدمة وامتثالها ضمن تنفيـــذ االستراتيجيات والسياســـات المحددة
والمتوافق عليها بشـــكل فعال.
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خدمة المجتمع:
قــام «بيتك» بمجموعــة مــن األنشطة والفعاليــات التــي تخــدم مختلــف القطاعــات االجتماعية
والعلميـة والصحيـة والبيئيـة والترفيهيـة.
إضافـ� � ��ة إلـى مـا طرحـه خالل عـ� � ��ام  2014من العديد من المبادرات والحمالت التوعويـة ،وال
س� � ��يما فـي مجـال التوعيـة المرورية وترش � � �ـيد الطاقـة ورعايـة أنش � � �ـطة خاصـة بمرضـى السـكر
وحمايـة البيئـة ،وقـد قـام «بيتـك» برعايـة واســتضافة وتنظيــم عــدد مــن أهــم األحداث والفعاليــات
المختلفة التــي شـهدتها الكويـت ،مـن أهمهـا المشاركة فـي مؤتمر تمكين الشـباب وملتقـى الكويـت
للمشـروعات الصغيـرة والمتوسطة
وفـي إطـار الش � � �ـراكة االستراتيجية مــع بيــت الــزكاة اســتمر «بيتــك» فــي دفــع زكاتــه الســنوية
لتوجــه نحــو أنش � � �ــطة العمــ� � ��ل الزكــوي والخيري داخــل دولــة الكويــ� � ��ت وخارجها على الخدمات
االجتماعية الكبيرة التي تم تحقيقها والتنويه عنها أعاله ضمن إنجازات األعوام السابقة.
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أبرز إنجازات عام 2015
اس� � ��تمر «بيتك» بسياس� � ��ته في تعزيز أعماله بهدف تقديم أفضل الخدمات للس� � ��ادة العمالء،
والعمل على تحس� � ��ين ج� � ��ودة الخدمات المقدمة ،واالهتمام بتطوير ش� � ��امل للبنية التحتية وإدارة
العمليات على المستويين التنظيمي والتشغيلي ،واستيعاب كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا
المصرفية.
كما مضى في التوسع المتأني لالنتشار العالمي بما يتواءم مع استراتيجيته الطموحة الرامية
نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية اإلسالمية.
وقد تمكن «بيتك» من افتتاح المقر الرئيس� � ��ي الجديد للبنك ف� � ��ي مدينة فرانكفورت بألمانيا
ليكون أول بنك إسالمي متكامل يعمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.
كما أن «بيتك تركيا» أصبح نقطة انطالق نحو الس� � ��وق األوروبي ،وتحسنت الربحية في «بيتك
البحرين» ،وعكف القائمون على «بيتك» بإصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول
عد بدي ً
ال شرعياً للسندات ،ويساهم في
العالم للمس� � ��اهمة في تطوير وتسويق هذا المنتج الذي يُ ّ
ميسرة.
توفير التمويل المطلوب للعديد من المشاريع بأساليب مبتكرة ،وآليات ّ
وأصدر «بيتك» صكوك لمصرف الشارقة اإلسالمي بقيمة  500مليون دوالر ،كما قام «بيتك»
بهيكل� � ��ة صفقة تمويل إجارة على هيئة كهرباء ومياه الش� � ��ارقة بقيم� � ��ة  500مليون دوالر وبحجم
مساهمة تبلغ  120مليون دوالر وهي الحصة األكبر بين البنوك المشاركة في الصفقة.
خدمة المجتمع
«بيت� � ��ك» عنوان المس� � ��ئولية االجتماعية ،فقد قام خالل العام  2015بمجموعة من األنش� � ��طة
والفعاليات تخدم مختلف القطاعات االجتماعية والعلمية والصحية والبيئية والترفيهية.
وفي إطار الش� � ��راكة االستراتيجية مع بيت الزكاة اس� � ��تمر «بيتك» بدفع زكاته السنوية لتتوجه
نحو أنش� � ��طة العمل الخيري داخل دولة الكويت ،كما قام بالتنس� � ��يق مع بيت الزكاة وللمرة األولى
بإطالق خدمة التبرع إلفطار صائم وزكاة الفطر أثناء قيام العميل بعمليات السحب النقدي عبر
أجهزة الصراف اآللي طيلة شهر رمضان المبارك وبطريقة سهلة وسريعة.
كما قام «بيتك» بالعديد من المبادرات والحمالت التوعوية السيما في مجال التوعية المرورية
وترش� � ��يد الطاقة ورعاية أنش� � ��طة للعناية بالمرضى ،حيث اختتم «بيتك» فعاليات حملة مكافحة
مرض السكر التي تزامنت مع اليوم العالمي للسكر.
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يُض� � ��اف إلى م� � ��ا تقدم ،فقد قام «بيتك» برعاية واس� � ��تضافة وتنظيم ع� � ��دد من أهم األحداث
والفعالي� � ��ات المختلفة التي ش� � ��هدتها الكويت ،ومن أهمها المش� � ��اركة ف� � ��ي مؤتمر صندوق النقد
الدولي لمناقشة التمويل اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة .ومؤتمر تمكين الشباب،
والمؤتمر السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع
البنك الدولي في البحرين في الفترة من  7-6ديسمبر .2015
كما استطاع «بيتك» خالل العام  2015أن يُعزز نشاط البحوث االقتصادية ،عبر إصدار تقارير
دورية تتناول أهم المس� � ��تجدات على الس� � ��احة االقتصادية محلياً وعالمياً ،فقد اس� � ��تمر إصدار
التقارير العقارية والمصرفية واالس� � ��تثمارية المتخصصة ،أبرزها تقرير االس� � ��تدامة  2014للعام
الثالث على التوالي ،وتقارير التقييم الدولية.
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تشكيل مجالس اإلدارات منذ صدور الجزء األول للكتاب (عام )2007
يعلم الجميع أن مجلس إدارة أي مؤسسة هو القلب النابض لها ..والقائد المحرك لمسيرتها..
والراسم لخطط عملها ..الواضع لضوابط أدائها ،الرقيب على عملها ،والمصحح ألخطائها أوالً
بأول ..والمحفز لها على األداء األفضل ،من خالل وس� � ��ائل ع� � ��دة كالتكريم والحوافز والعالوات
والترقيات وغيرها.
ث� � ��م ه� � ��و  -في النهاية  -المقيم لألداء ..فمنه تنطلق الخط� � ��ط ،وتوضع األهداف ،وفيه تصب
اإلنجازات ،وإليه يرفع الواقع ،ويتم التقويم.
ومن ثم فإنه على كاهل مجالس اإلدارات يقع العبء األكبر من نجاح أي مؤسسة أو فشلها.
ولعله من نافلة القول أن تش� � ��كيل مجالس اإلدارات يعكس التنسيق الجيد بين القطاع الخاص
والقط� � ��اع الحكومي حيث يتم تش� � ��كيل كل مجلس من عش� � ��رة أعضاء :أربع� � ��ة أعضاء من القطاع
الحكومي المشتمل على ممثلي أكبر الجهات الحكومية المالكة للحصص األكبر من أسهم «بيتك»
ُصر واألمانة العامة لألوقاف) وستة أعضاء
(الهيئة العامة لالس� � ��تثمار والهيئة العامة لشئون الق َّ
من القطاع الخاص يتميزون بالخبرة في مجاالت عمل «بيتك» كما يتمتعون باالنسجام فيما بينهم
للعمل بروح الفريق.
وقد كنا في الجزء األول من الكتاب قد اس� � ��تعرضنا تش� � ��كيل مجالس اإلدارات منذ التأسيس
حتى سنة إصدار الكتاب في جزئه األول (عام  ،)2007فسنقوم بمواصلة المسيرة لسرد تشكيل
مجالس اإلدارات من الجزء الثاني من الكتاب.
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أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة
( الدورة الحادية عشرة ) 2010 - 2008
م

املنصب

االسم

1

بدر عبد احملسن املخيزمي

رئيس مجلس اإلدارة

2

سـمير يعقـوب النفيسـي

نائب الرئيس

3

سعود عبد العزيز البابطـني

عضواً

4

عادل عبداحملسـن الصبيح

عضواً

5

عصام سعـود الراشـــد

عضواً

6

محمــد علـي اخلضيري

عضواً

7

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها:
أحـمـد عبدالله العمـــر

عضواً

8

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها :
خالـد عبدالعزيز احلسـون

عضواً

9

ُصر وميثلها:
الهيئة العامة للق َّ
علــي محمــد العليمـي

عضواً

10

األمانة العامة لألوقاف وميثلها :
د .محمد عبد الغفار الشريف

عضواً
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أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة
( الـدورة الثانية عشـرة ( ) 2013 – 2011
م

املنصب

األســــم

1

محمـد علـي اخلضـيرى

رئيس مجلس اإلدارة

2

د.نبيل أحمد ابراهيم املناعي

نائب الرئيس

3

سـعود عبدالعزيز البابطني

عضواً

4

عادل عبداحملسن الصبيح

عضواً

5

عصـام سـعـود الراشـد

عضواً

6

حمد أحمد العميري

عضواً

7

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها :
أحـمـد عبدالله العمـــر

عضواً

8

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها :
خالـد عبدالعزيز احلسـون

عضواً

9

الهيئة العامة للقصر وميثلها :
علي محمد العليمي

عضواً

10

األمانة العامة لألوقاف وميثلها :
اميان محمد سعود احلميدان

عضواً
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أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة
الدورة الثالثة عشرة ( الفترة األولى ) ( ) 2015 – 2014
م

الصفة

االسم

1

حمد عبداحملسن املرزوق

رئيس مجلس اإلدارة

2

عبدالعزيز يعقوب النفيسي

نائب الرئيس

3

خالد سالم النصف

عضواً

4

معاذ سعود العصيمي

عضواً

5

فهد علي محمد الغامن

عضواً

6

نور الرحمن عابد

عضواً

7

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها :
أحمد عبدالله العمر

عضواً

8

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها :
خالد عبدالعزيز احلسون

عضواً

9

ُصر وميثلها :
الهيئة العامة للق َّ
علي محمد العليمي

عضواً

10

األمانة العامة لألوقاف وميثلها :
د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي

عضواً
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أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة
الدورة الثالثة عشرة (الفترة الثانية) ( ) 2016 – 2015
م

الصفة

االسم

1

حمد عبداحملسن املرزوق

رئيس مجلس اإلدارة

2

عبدالعزيز يعقوب النفيسي

عضواً

3

خالد سالم النصف

عضواً

4

معاذ سعود العصيمي

عضواً

5

فهد علي محمد الغامن

عضواً

6

نور الرحمن عابد

عضواً

7

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها:
أحمد عبدالله العمر

عضواً

8

الهيئة العامة لالستثمار وميثلها:
خالد عبدالعزيز احلسون

عضواً

9

ُصر وميثلها:
الهيئة العامة للق َّ
براك علي الشيتان

عضواً

10

األمانة العامة لألوقاف وميثلها:
رائد خالد اخلرافي

عضواً
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شخصيات ساهمت
في تأسيس «بيتك»
وتوسعة نشاطاته

(مرتبة حسب أسبقية التعيين)
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هاشم شكري محمد جاموس
أحد رواد وضع النظام المالي األول لـ«بيتك»
تاريخ التعيين 1978/4/25 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1946/3/5في مدينة نابلس ،في فلس� � ��طين وهي إحدى أكبر المدن الفلسطينية
سكا ًنا وأهمها موق ًعا ،وهي عاصمة فلسطين االقتصادية ومقر أكبر الجامعات الفلسطينية ،كما
تعتبر نابلس عاصمة شمال الضفة الغربية إضاف ًة إلى كونها مركزاً لمحافظة نابلس.
كان وال� � ��ده ضابطاً في الجيش التركي ،وقد أرس� � ��له الجيش ال� � ��ي اليمن لمحاربة اإلنجليز في
الحرب العالمية األولي ،وقد ُقتل كل من تم إرس� � ��الهم إلى اليمن إ ّال اثنين من الضباط كان والده
أحدهما .وبعد تسريحه من الجيش عمل والده في تجارة الحبوب والزيوت.
له من اإلخوة أربعة عش� � ��ر ،ثالث أخوات وأحد عش� � ��ر أخا وجميعهم نالوا قس� � ��طاً وافراً من
التعليم ،ويعمل بعضهم في تجارة المعدات ،وصناعة الصابون والطحينة ،واالتصاالت.
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متوسطاً قياديي وضيوف وموظفي بيتك على هامش إحدى الندوات التطويرية

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس في  15مارس عام  ،1970من إحدى كريمات األسر المصرية
العريقة ،وهي حاصلة على الشهادة الجامعية ،عملت في البنك التجاري الكويتي كمساعد لمدير
الرقابة المالية لمدة  20س� � ��نة ،وبعد ذلك تفرغت ألس� � ��رتها ،له من األبناء خمس� � ��ة .درسوا في
مدارس إنجليزية ،وأكملوا دراساتهم في الجامعة االمريكية في القاهرة ،ومنهم من أكمل دراسات
عليا في أمريكا ،وجميعهم متزوجون ،وله منهم ثمانية أحفاد.
مسيرته التعليمية:
درس الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس في مدينة نابلس  -فلسطين ،حيث كانت المرحلة االبتدائية في
مدرس� � ��ة نابلس ،والتي تغير اسمها فيما بعد إلى مدرسة عادل زعيتر ،وكانت تقع في قصر تحيط
به الجنائن ،وهي ملك لعائلة العنبتاوي ،ثم انتقل إلى المرحلة اإلعدادية في مدرس� � ��ة الملك طالل
وكانت مدرس� � ��ة حديثة بهندس� � ��ة الوقت الحاضر ،أما الثانوية فق� � ��د درس األول والثاني ثانوي في
مدرسة الجاحظ ،ودرس التوجيهي -الثالث ثانوي -في كلية النجاح الوطنية (توجيهي مصري).
بعد أن أنهى دراس� � ��ته الثانوية ،التحق بكلية التجارة في جامعة االس� � ��كندرية بجمهورية مصر
العربية ،واختار ش� � ��عبة المحاس� � ��بة وكان ذلك في عام  ،1965وتخرج في عام  ،1969ثم التحق
بمركز  ICLلدراسة لغات الكمبيوتر مثل .COBOL
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الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد حصوله على ش� � ��هادة البكالوريوس في المحاس� � ��بة ،كان ال بد له من الحصول على شهادة
محاس�������ب محت�������رف معتمد  CPAإلضف� � ��اء صفة االعتم� � ��اد المهني الدول� � ��ي للعاملين في حقل
المحاس� � ��بة ،ويحظى بالحصول عليها نخبة من المحاس� � ��بين اإلداريين المحترفين المرموقين،
والحصول على هذه الش� � ��هادة من متطلبات البنك المركزي لش� � ��غل وظيف� � ��ة المراقب المالي في
البنوك ،وكان السيد هاشم جاموس هو العربي الوحيد الذي يشغل هذه الوظيفة كنائب م .المدير
العام للقطاع المالي.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن تخرج من الجامعة ،عمل في البنك التجاري الكويتي لمدة تزيد عن أربع سنوات ،تنقّل
فيها بين معظم اإلدارات ثم اس� � ��تقر به الحال في إدارة االعتمادات المستندية والكفاالت ،وكانت
اإلدارة لبنك  Lloydsاإلنجليزي ثم استبدلت بإدارة أمريكية  ،Chase Manhattan Bankوكانت
وظيفته في ذاك الوقت .Senior Clerk
ث� � ��م انتقل من وظيفته في البنك التجاري إل� � ��ى البنك العقاري الكويتي ،الذي كان بنكاً تجارياً،
ول� � ��م يكن فيه إال إدارة واحدة للعقارات ،والمس� � ��ئول عن إدارت� � ��ه  ,Bank of Americaوكان من
فض� � ��ل الله عز وجل عليه أن احتضنه مؤس� � ��س فروع  Bank of Americaف� � ��ي العالم ،وهذا ما

متوسطاً قياديي وموظفي بيتك بعد إحدى الفعاليات التطويرية لبيتك
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متوسطاً قياديي وموظفي بيتك على هامش إحدى الدورات التدريبية

أعطاه الفرصة والخبرة النادرة في التأس� � ��يس لالطالع علي عمليات البنك والنظام المحاس� � ��بي
واإلجراءات ،وعمل المستندات ،وكان كل هذا حسب التعليمات واللوائح في manuals of Bank
 ،of Americaوتدرج في الوظائف ،من وظيفة رئيس قس� � ��م النقد ،وكان تحتها حسابات التوفير
والحس� � ��ابات الجارية والح� � ��واالت والودائع ،وص� � ��ار ينتقل من إدارة الي أخ� � ��ري ليزداد اطالعاً
ومعرفة بأعمالها.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
كان الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس يتطلع من خ� �ل��ال عمله في البنك العقاري إل� � ��ى العمل في بيت
التمويل الكويتي ،الذي كان في طور التأس� � ��يس واإلنش� � ��اء ،وهي فكرة استهوته للعمل ،خصوصاً
أن لديه من الخبرات الكافية لكي يضيف ش� � ��يئاً على نظام بيت التمويل الكويتي ،فتقدم بطلبه،
وتم تحديد موعد المقابلة ،والموافقة الفورية على انضمامه ألس� � ��رة «بيتك» ،وكما أس� � ��لفنا كان
في بدايات إنشائه.
وكانت الفرصة له كما يقول« :أن الله أعطاني الفرصة المناسبة ألعمل ما كنت أتمناه» ،وقام
بالتنس� � ��يق والعمل على دمج نظام  Bank of America and Chase Manhattan Bankللخروج
بنظام جديد لبيت التمويل الكويتي.
56

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

الوظائف التي عمل بها في بيتك:
ابتدأ الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس عمله في «بيتك» في إدارة الرقابة المالية ،وأسندت إليه إدارة
العمليات كنائب م .المدير العام للقطاع المالي.
كم� � ��ا وعمل في مكتب بيت التموي� � ��ل الكويتي المؤقت في لندن ،إ ّب� � ��ان فترة االحتالل العراقي
الغاش� � ��م لدولة الكويت ،للعمل على اإلفراج عن أرصدة بيت التمويل الكويتي وإدارتها والتي بلغت
آنذاك  400مليون دينار بالتعاون مع السادة حامد البدر وفيصل الخترش.
كذل� � ��ك عمل في مكتب بيت التمويل الكويتي في البحري� � ��ن إلدارة أرصدة «بيتك» في الخارج،
والتحضير واإلعداد بالتعاون والتنسيق مع السيد حامد البدر إلعادة فتح «بيتك» بعد انتهاء فترة
االحتالل العراقي لدولة الكويت.
وكان له نصيب من العمل في بيت التمويل الكويتي في تركيا.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
من أهم اإلنجازات التي يعتز بها الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس في عمله في «بيتك» أنه اس� � ��تطاع
وضع النظام المالي واإلجراءات لـ «بيتك» ،والعديد من البرامج والمعدات والمستندات ،وشارك
في إعداد المقر في بناية المالية بش� � ��ارع أحمد الجابر ،وتش� � ��غيل «بيتك» في وقت قياسي مدته
أربعة ش� � ��هور منذ تعيينه ،ولم يكن هناك موظفون كثُر ،عدا رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام،
وسكرتير مجلس اإلدارة ،وسكرتيرة ،وفراش ،وكان ذلك بتاريخ  1مايو .1978

على هامش االجتماعات التطويرية لبيتك
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ويضيف الس� � ��يد هاش� � ��م أن وجهة نظر الس� � ��يد أبو مجبل (العم أحمد بزيع الياسين) أن يكون
االفتت� � ��اح للعمالء ف� � ��ي رمضان ،وبالفعل تم االفتتاح في آخر يوم في ش� � ��هر رمضان الموافق 31
أغسطس .1978
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق « بيتك» لها:
نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي في نظر السيد هاشم جاموس ومن منطلق قناعاته الشخصية
الت� � ��ي ج� � ��اءت من تجربته الطويلة ف� � ��ي األعمال المصرفية تأتي من تطوي� � ��ر المعامالت على أن
ال تتعارض مع الش� � ��رع ،كالمحاف� � ��ظ العقارية والودائع التي تعتبر من األف� � ��كار الرائعة في العمل
المصرفي اإلسالمي الناجح.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تمحورت أمانيه وآماله حول اختيار نخبة من الخبراء المصرفيين الذين مارسوا األعمال المصرفية
في البنوك التقليدية ،واإلسالمية ،وأن يعمل الفقهاء في المعامالت اإلسالمية على تطوير العمليات
البنكية اإلسالمية بأسلوب علمي وعملي يواكب التطورات العصرية الحديثة في العالم.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
بعد انتهاء عمله في بيت التمويل الكويتي ،عمل الس� � ��يد هاشم جاموس مستشاراً مالياً وإدارياً

في مؤسسة تابعة للمعونة األمريكية في القاهرة.

وعمل أيضاً لفترة من الزمن في مجموعة البابطين في القاهرة ،وكان مديراً عاماً لها ،وعمل
أيضاً في الشركة الشرقية لالستثمار كنائب للرئيس التنفيذي.
ويعمل حتى كتابة هذه األسطر في الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار رئيساً لمجلس إدارتها،
بحيث يكون عمله األساسي مستشاراً مالياً للمجموعة إلعادة الهيكلة.
األعمال الحرة:
شارك السيد هاشم جاموس في إنشاء أول قرية سياحية في الساحل الشمالي في جمهورية
مصر العربية.
األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
ينوي السيد هاشم جاموس توثيق تجربته في عالم المال واألعمال في كتاب من تأليفه ،يضع
في� � ��ه أدق التفاصيل في حياته العملية وزبدة خبرته العلمية والعملية في هذا المجال .وأن يتفرغ
ألسرته وأحفاده في ما تبقى من العمر.
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خدمات قدمها للوطن:
حضر الس� � ��يد هاش� � ��م جاموس إلى الكويت في فترة االحتالل العراق� � ��ي لدولة الكويت ،وذلك
لكي يأخذ ش� � ��رائط الكمبيوتر المسجلة عليها كل بيانات «بيتك» إلى خارج البالد وذلك لتأمينها،
وإعداد البيانات الالزمة لبنك إنجلترا إلنهاء تجميد أرصدة بيت التمويل الكويتي لديها.
ث� � ��م غادر الكويت إل� � ��ى القاهرة ،بعد أن نمى إلى علمهم أنها أرس� � ��لت إلى البحرين عن طريق
المملكة العربية الس� � ��عودية ،وتوجه بتكليف من الس� � ��يد حامد البدر إلى البحرين لقراءة البيانات
ومن ثم تأمين وصولها إلى لندن وهو ما تم إنجازه بحمد الله وتوفيقه.
ومن الخدمات األخرى تلك التي تتعلق بمرابحات خارجية لدى ( BCCIبنك االعتماد الدولي)
والذي أعلن إفالسه ،ولما تبين له أن هذه المرابحات لدى  BCCIمعطاة الى بنوك كويتية طلب
منهم عمل حوالة حق لبيت التمويل الس� � ��ترداها مباشرة من البنوك الكويتية وكان توفيق من الله
بمجهودات مش� � ��تركة مع الس� � ��ادة حامد البدر وفيصل الخترش ،وخصوصا أنه تم إعالن إفالس
البنك الحقا ،وبهذا التصرف اس� � ��تطاع إنقاذ بيت التمويل من قسمة الغرماء ،علماً بأن مرابحات
بيتك فيه كانت بمئات الماليين.
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سرحان عمر السرحان العنزي
أحد رواد صياغة عقود البيع الشرعية في «بيتك»
تاريخ التعيين1978/8/1:
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد سرحان بن عمر بن سرحان بن صفوق العنزي عام 1950في منطقة الشامية في
مدينة الكويت ،بين أس� � ��رته الكريمة المكونة من والده ووالدت� � ��ه وأخويه االثنين وأختيه االثنتين،
وكانت الحياة آنذاك تسودها البساطة البعيدة عن التعقيدات.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع أصل عائلة السرحان إلى قبيلة عنزة العربية ،المعروفة من جماعة يطلق عليها القرارطة،
وهي عائلة بدوية ،استقرت في الحاضرة منذ أكثر من مائة عام ما بين المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،منطقة القصيم ،والكويت والعراق.
والعديد من أبناء عمومته مس� � ��تقرون في الكويت ،وق� � ��د وصل بعضهم إلى مراكز متقدمة في
الجي� � ��ش الكويت� � ��ي كما أن العديد منهم أكاديميون يحملون ش� � ��هادات البكالوريوس والماجس� � ��تير
والدكتوراه في مختلف العلوم.
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نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج السيد سرحان العنزي في مارس  1973من كريمة أحد أبناء عمومته السيد عواد عودة
س� � ��عود خالد العنزي ،وكان أحد ضباط الش� � ��رطة الكويتية ،ورزقه الله خمس� � ��ة أوالد ،ثالثة من
الذكور وابنتين ،شاء القدر أن يفقد إحدى بناته في حادث مروري مؤسف عام  1989في منطقة
القصيم ،ورضي بأمر الله واحتس� � ��ب أجر الصبر على ه� � ��ذا االبتالء ،وابنه األكبر أصيب إصابة
دائمة ،ولكن الله س� � ��لم ولطف ،وهو يعمل مع والده في مكتبه في الخفجي في مجال بيع وش�������راء
العقارات ومقاوالت البناء ،ألن إصابته حالت دون إكماله لدراسته.
أم� � ��ا ابنت� � ��ه الكبرى فتعمل بوظيفة مدير في بنك بوبيان ،كما أن ابنه األصغر عبدالله يعمل في
بنك وربه وهو قيادي أيضاً وله دور في تأسيس إدارة تمويل المستهلك ،وابنه األوسط بدر ،حاصل
على ش� � ��هادة البكالوريوس في الهندس� � ��ة الميكانيكية ولديه دبلوم في هندس� � ��ة البترول ويعمل في
شركة مقاوالت بترولية في الخبر  -المملكة العربية السعودية.
مسيرته التعليمية:
ب� � ��دأ مس� � ��يرة التعليم في عام  1956ف� � ��ي المرحلة االبتدائية في مدرس� � ��ة حولي الجديدة في
منطقة حولي ،وأكمل االبتدائية في مدرسة الحريري في منطقة النقرة ،وكان متفوقاً في بداياته
التعليمية ،ثم انتقل في عام 1960م إلى المرحلة المتوس� � ��طة في مدرس� � ��ة الحريري المتوس� � ��طة
للبنين ،وفي عام  1964درس الثانوية العامة في القسم األدبي في ثانوية عبدالله السالم الكائنة
في منطقة الشعب وتخرج من الثانوية بتقدير عام «جيد جدا».
الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد أن أنهى السيد سرحان العنزي دراسته الثانوية العامة ونال تقدير جيد جداً ،قام المربي
الفاضل الس� � ��يد أنور النوري األمين العام لجامعة الكويت في تلك الفترة بتوجيهه لاللتحاق بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت ،وبالفعل التحق بالجامعة ودرس االقتصاد وحصل
على درجة البكالوريوس في عام .1973
وبعدها التحق بمعهد الدراسات المصرفية ،وحصل على دبلوم الدراسات المالية والمصرفية
بتقدير «ممتاز».
الدورات التدريبية:
ال يختل� � ��ف اثنان على دور بيت التمويل الكويتي «بيت� � ��ك» في دعم العنصر الوطني ،من خالل
تدريب الش� � ��باب الكويتيين على رأس العمل ،ومن ثم توظيفهم وإتاحة الفرصة لهم لتبوء مناصب
إدارية وقيادية ،وهو ما جعل من «بيتك» مدرس� � ��ة لتكوين الخبرات وإعداد الكفاءات الوطنية في
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العمل المصرفي اإلسالمي ،ومن تلك الدورات العديدة حصل السيد سرحان العنزي على حصته
الجي� � ��دة في هذه ال� � ��دورات المؤهلة لكفاءات منتجة بتميز واقت� � ��دار ،وكانت الدورات التي حصل
عليها والتي يطول الحديث عنها تركز على فقه المعامالت في اإلسالم ،واإلدارة ،والقيادة.
وقد أثمرت قِ طاف هذه الدورات عن تأطير العديد من العقود في مجال المعامالت المصرفية
والتجارية اإلسالمية.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن حصل السيد سرحان العنزي على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت
عام  ،1973عمل في بنك الكويت الوطني بوظيفة مشرف في إدارة االعتمادات المستندية واستمر
ف� � ��ي هذا العمل حتى عام 1975م ،فاس� � ��تقال من البنك الوطني ،وتق� � ��دم بطلب توظيف إلى بنك
برقان ،ولخبرته الطيبة ،وش� � ��هاداته المتخصصة في التمويل المصرفي؛ تم تعيينه رئيس � � �اً لقسم
االعتمادات المستندية ،وبقي في بنك برقان حتى عام  1978وفي هذا العام تم افتتاح بيت التمويل
الكويتي وهي فرصة لكل من يبحث عن العمل الكريم في مؤسس� � ��ة تعمل وفق الشريعة اإلسالمية
ولم يترك هذه الفرصة لتفوته فتقدم لبيت التمويل الكويتي بطلب التعيين وكان التوفيق حليفه.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
يتحدث السيد سرحان العنزي عن قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي فيقول« :عندما
التحق� � ��ت ف� � ��ي العمل لدى بنك برقان أخذ هاجس الخوف من الله يؤرقني خصوصاً وأنا أعمل في
إدارة المس� � ��تندات وتتعلق أعماله� � ��ا في قروض ،خصم الكمبياالت ،وخالف� � ��ه من األعمال الربوية،
وكنا نلتقي مع بعض من اإلخوة في المس� � ��جد القريب من بنك الكويت الوطني ،وأعتقد أنه مسجد
(المديرس) وفي يوم وبعد صالة الظهر أبلغني أحد زمالئي في بنك برقان وهو السيد عبدالرحمن
جار على تأس� � ��يس بنك إس� �ل��امي ،وبعد مضي فترة قصيرة من الزمن أبلغني بأنه
بودي أن العمل ٍ
س� � ��وف يلتحق بالعمل في هذا البنك في بدايات التأس� � ��يس ،وأنه ينتظر إنهاء عقده مع بنك برقان،
وأفادني بأن الس� � ��يد أحمد البزيع الياس� � ��ين رئيس مجلس اإلدارة طل� � ��ب منه أن يخبرني بأنه يريد
مقابلتي ش� � ��خصياً ،فطلبت تحديد موعد مع العم أحمد البزيع الياس� � ��ين رحمه الله ،فأجابني بأنه
بإمكان� � ��ك أن تلتقي معه في أي وقت بعد صالة العصر ،وفي اليوم التالي قابلت المرحوم بإذن الله
العم أحمد البزيع ،وقد ركز بالمقابلة على نس� � ��بي من ط� � ��رف الوالد والوالدة ومدى إيماني بالعمل
المصرفي اإلس� �ل��امي ،فلما بُحت له عن الهواجس التي كانت تنتابني وأنا أعمل في المؤسس� � ��ات
المصرفيه التقليدية ،س ّره هذا البوح ،حتى بدأت أشعر بالسكينة تنتاب جوارحي ،وزالت عني رهبة
اللقاء ،وأخذت أمزح معه ،فقلت :ياعم أنت عندما ركزت في سؤالك عن نسبي وحسبي ظننت أنك
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تريد أن تزوجني ،فتبسم ،وقال لي بالحرف الواحد ،بما معناه :يا ولدي أنا مثل النوخذة في البحر،
أريد قبل اإلبحار أن أتأكد وأثق بالبحارة الذين سوف يرافقونني في هذه الرحلة ،وأردت أن أتأكد
ب� � ��أن لديكم العزيم� � ��ة والقدرة على التصدي للصعاب مهما كانت ،نحن بصدد بناء صرح إس� �ل��امي
عم� �ل��اق وأنتم اللبنات األولى في ه� � ��ذا الصرح وكلما كانت هذه اللبنات صلب� � ��ة ومتينة ال تتصدع،
ويرتفع البناء ويشمخ عالياً ،وستكون العشرة سنوات القادمة في مسيرة هذه المؤسسة اإلسالمية
مليئة بالتحديات والصع� � ��اب ،وعليه ال بد أن أتأكد من عقيدتكم وصالبتكم وإصراركم وعزيمتكم،
وفع ً
ال كانت العشرة سنوات األولى من عمر بيت التمويل الكويتي مليئة بالتحديات والصعاب.
مواقف مهمة في حياته:
يقول السيد سرحان العنزي« :مما يحضرني من المواقف من حوار ونقاش كان يتعلق بعقد االعتماد
المس� � ��تندي وكيفية تخليصه من الش� � ��وائب الربوية وكان لي رأي في هذا الموضوع كوني منذ تخرجي
ع� � ��ام  1973من الجامعة وأنا أعم� � ��ل في هذا المجال ،وكان للعم أحمد البزيع رأي آخر فآثرت الصمت
واالنس� � ��حاب بهدوء وتأجيل النقاش في هذا الموضوع ،وبع� � ��د بضعة أيام قابلني في المصعد فقال لي
وهو يبتس� � ��م :لماذا تسللت وانسحبت من النقاش؟ أنا ماني خابر عنزي خواف! فأجبته بأنني قد يمكن
أن أكون قد تجاوزت حدودي ،وأنا صاحب أس� � ��رة ويمكن بجرة قلم أن أفقد وظيفتي فآثرت االنسحاب
وتأجيل النقاش في هذا األمر حتى يظهره الله ،فضحك يرحمه الله وقال :هل هذا ظنك بنا ،أنا و َّقاف
عن� � ��د الح� � ��ق وال يزعجني النقاش وأنا أكبر فيك هذا اإلصرار وه� � ��ذه الصالبة حتى نمحص النصوص
الش� � ��رعية في المعامالت المصرفية ،وقد التقيت اليوم بالشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ،وأكد على أن
رأيك هو الصواب ،ولهذا السبب أنا أشت ّد معكم في النقاش ،حتى نصل إلى الحق الذي ال يختلف عليه
اثنان ،فأجبته على الفور :صدقت يا عم ،وفاجأني بس� � ��ؤال :وما أدراك أنني صادق ،فقلت من فوري:
إن أي ش� � ��خص يتصدى لبناء مثل هذا الصرح االقتصادي اإلسالمي العظيم ال بد أن يكون صادقاً وإال
انهار هذا البناء الشامخ ،وعندها بدت على محياه عالمات الرضا رحمه الله.
ويذكر أيضاً الس� � ��يد س� � ��رحان أنه عند افتتاح بيت التمويل الكويتي ف� � ��ي رمضان 1978م كان
اإلقبال على فتح الحسابات منقطع النظير ،حتى أن السيد أحمد البزيع الياسين رحمه الله صعد
إل� � ��ى مكاتب المدراء يطل� � ��ب منهم النزول إلى القاعة المصرفي� � ��ة ألن موظفي القاعة المصرفية
يواجهون ضغطاً شديداً بسبب الحشد الهائل من العمالء.
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
مع بدايات التأس� � ��يس التحق السيد سرحان العنزي في العمل في بيت التمويل الكويتي ،وبدأ
عمله كنائب لمدير إدارة االعتمادات المستندية من  1978وحتى عام .1989
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أهم إنجازاته في «بيتك» :
بتواضعه المعروف بقول السيد سرحان العنزي« :لقد كان لي دور متواضع مع زمالئي الرواد
األوائ� � ��ل ف� � ��ي تأطير وتأصيل العديد م� � ��ن المفاهيم المصرفية وصياغة العدي� � ��د من عقود البيع
الشرعية ،منها-:
 عقد اإلجارة. عقد المرابحة. عقد المشاركة. عقد االستصناع.كما كان لي دور واضح في اختبار كفاءة العناصر المخلصة المتميزة ،وكان ذلك بطلب مباشر
من الرئيس ،حتى أنه كان يس� � ��ألني من أين تأتي بهذه العناصر ذات الكفاءة العالية ،وكنت أجيبه
بأنني أعرفهم من المس� � ��اجد المحيطة في منطقة البنوك ،وقد كان يكرر على مس� � ��معي «أن له
نظرة خاصة في معرفة الرجال األكفاء المخلصين».
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
بعد أن أنهى عمله في بيت التمويل الكويتي عام  ،1989عمل مستش� � ��اراً مالياً لمجموعة أبناء
عبدالله إبراهيم الخريف ،ثم انتقل إلى ش� � ��ركة بيت التقسيط السعودي إحدى شركات مجموعة
الخريف في الرياض ليكون مديراً عاماً للشركة ،واستمر فيها حتى عام 1993م.
في عام  1993عمل في مصرف فيصل اإلس� �ل��امي ،في اإلدارة اإلقليمية في الرياض بوظيفة
نائب رئيس شؤون التسويق ،واستمر حتى عام .1995
ف� � ��ي ع� � ��ام  2000عمل في البنك الصناع� � ��ي الكويتي في محفظة تمويل النش� � ��اط الحرفي
والمش� � ��اريع الصغي� � ��رة بوظيفة مدير أول تمويل ،وبقي حتى ع� � ��ام 2005م ،حيث تفرغ ألعماله
الحرة في مجال بيع وشراء العقارات ومقاوالت البناء في مكتبه الخاص بالخفجي في المملكة
العربية السعودية الشقيقة.
هواياته واهتماماته :
من أبرز هوايات السيد سرحان العنزي ركوب البحر ،وممارسة صيد السمك (الحداق) ،وتستهويه
حياة البراري والطبيعة الصحراوية ألنها عش� � ��ق أزلي للكثيرين من الناس ،وفي نفس الوقت تعتبر
من أجمل الهوايات المحببة لديهم حيث يتمتعون في هذه األماكن بالجو اللطيف ومشاهدة الرياض
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المعش� � ��بة خصوصاً إذا ظهر الوس� � ��مي ،فهم عندما يمارسون هذه الهوايات يستفيدون الكثير ،ومن
ذلك على س� � ��بيل المثال :الخروج عن الروتين المعتاد وتجديد النشاط والحيوية وتعلم الصبر وقوة
التحمل واالعتماد على النفس ،كذلك االستمتاع بمناظر الطبيعة الخالبة ،وفي المساء يحلو حديث
الس� � ��مر ،وفي الصباح الباكر تزين ش� � ��بة النار خاصة إذا كانت هذه الرحلة مع األصحاب الطيبين
الذين ال يمل من مجالستهم وحديثهم ،وكما قال الشاعر عقاب بن مصقال الظهيري السهلي:
������د م������ا مشابه
وع����������زي ل����م����ن ه������و ق������اع ٍ
ف�������ي م������رب������ع ع����ش����ب����ـ����ـ����ه ي����غ����ط����ي ت����ـ����راب����ه

ال������ب������ر زان وزان وق���������ت المظاهيـر
������������ف ل������ه دواوي����������ر
�����ب زاي ٍ
م������ا ش��������اف ع�����ش ٍ
كما يحب ممارسة رياضة المشي والسباحة.
حلم العمر :

يقول الس� � ��يد سرحان العنزي« :بعد أن تقدمت باس� � ��تقالتي من بيت التمويل الكويتي ،توجهت
ش� � ��طر المملكة العربية الس� � ��عودية وتحديداً إلى مدينة الرياض ،حام� �ل � ً
ا معي حلم العمر بإقامة
شركة مالية قابضة تكون مهمتها تمويل عمليات شراء السلع المعمرة للمستهلكين باستخدام أداة
التمويل التي تتوافق مع مبادئ الش� � ��ريعة اإلسالمية ،كعقود المرابحة واالستصناع وغيرها ،على
أال تستخدم هذه الشركة القابضة مصادر تمويل ربوية ،وتقوم باستخدام قروض البنوك الربوية،
بل ال بد أن يكون تمويلها ذاتياً.
وقد تقدمت بالفعل بهذا المش� � ��روع مشفوعاً بكافة الدراسات واإلحصاءات إلى الشركة الراعية
لهذا المشروع وهي مجموعة شركات عبدالله إبراهيم الخريف ،وقد كانت الخطة بأن تقوم بمخاطبة
أهم وكالء الس� � ��لع المعمرة (كالس� � ��يارات واألجهزة اإللكترونية واألثاث وغيرها) للمشاركة في هذه
الش� � ��ركة وقد تم بالفعل رس� � ��مياً مخاطبة رؤس� � ��اء هذه الش� � ��ركات ،وتم تزويدهم بكافة الدراسات
واإلحصاءات ،وجاءت الردود بالموافقة وفقاً لشروطنا ،إال أن الراعي لهذا المشروع وبعد أن جاءت
الردود من وكالء السلع المعمرة باإليجاب رأى بأن تقوم مجموعة شركات عبدالله إبراهيم الخريف
بتأسيس هذه الشركة منفردين بملكيتها على أن تقتصر وظيفتي فيها على وظيفة مديرها العام.
وبعد أن تم تأسيس الشركة وصدرت أول ميزانية ،وتحقق عائد من األرباح ،آثرت ترك العمل
بها ألنها وظيفتي ليست هي الحلم الذي كنت أحلم به وأتيت به من الكويت معي.
وما يختص بعملي مستش� � ��اراً مالياً لمجموعة شركات عبدالله إبراهيم الخريف كان ذلك أثناء
الس� � ��عي لالتصال بالش� � ��ركاء أصحاب السلع المعمرة ،وقد وضع الس� � ��يد سرحان العنزي قواعد
ونظم االئتمان والتحصيل لهذه المجموعة».
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عبدالرحمن عبداهلل يوسف حمد بودي
رائد التعامل اآلمن بالعمالت األجنبية في بيتك
تاريخ التعيين1978 / 8 / 1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في عام  ،1955في مدينة الكويت ،في منطقة أم صده ،حي (فريج) من فرجان المرقاب
وفي شمال المرقاب ،سمي بهذا االسم ألن له مدخل واحد فقط ،والمصدة هي المنطقة الواقعة
أقص� � ��ى جنوب المرقاب ومالزمة للس� � ��ور القديم المزال وتحديدا من بوابة الش� � ��عب حتى بوابة
الش� � ��امية ،وس� � ��ميت المصده لصدودها عن البر والمدينة ،فقد حجبها السور عن الرؤية خارجه
وابتعدت عن منازل المدينة في المرقاب ،وكانت عائلته تسكن بجوار عائلة المالك الصباح.
انتقلت أس� � ��رة الس� � ��يد عبدالرحمن بودي من أم صده إلى الشامية في عام 1955م ،حيث كان
وال� � ��ده رحمه الل� � ��ه يعمل تاجراً في األلبس� � ��ة والخيام ،وكان يأتي ببضاعته م� � ��ن لبنان عن طريق
البصرة ،وقد كان الس� � ��فر إلى لبنان آنذاك بواسطة الطائرات من خالل البصرة ،وكان أيضاً من
أصحاب العقارات.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تحدثنا سابقاً عن نسب وتاريخ عائلة بودي العريقة في سياق الحديث عن د .خالد بودي،

وأنهم من ذرية عبدالله بن ناصر بن منصور بودي وتقيم في العيينة ومن ثم الدرعية ،وهاجرت

عائلة بودي في النصف الثاني من القرن السابع عشر ميالدي منقسمة إلى قسمين منهم من
اس� � ��تقر في اإلحساء واآلخر اس� � ��تقر في الكويت ،ويُقال بأنهم سكنوا الزبير قبل استقرارهم

في الكويت.

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام 1980م ،من س� � ��ليلة إحدى األس� � ��ر الكويتية العريق� � ��ة ،ورزقهما الله ثمرة هذا

الزواج بثالثة أبناء وثالث بنات ،الكبرى حصة أنهت دراس� � ��تها الجامعية في الجامعة األمريكية
في بيروت – لبنان ،وتخصصت في الهندس� � ��ة المعمارية ،وهي متزوجة من ابن الس� � ��يد محمد

الخضيري رئيس مجلس س� � ��ابق إلدارة بيت التمويل الكويتي ،وتعمل في الهيئة العامة للصناعة
كمهندس� � ��ة ،واالبنة الثانية هبة وقد تخرجت أيضاً من الجامعة األمريكية في بيروت ،ومتزوجة
من ابن الس� � ��يد بدر المخيزيم رئيس س� � ��ابق لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ،وتعمل بوظيفة

مصم� � ��م جرافيك في الهيئة العامة للبيئ� � ��ة ،واالبنة الثالثة نوف ودرس� � ��ت العالقات العامة في

الجامعة األمريكية في الكويت ،وهي متزوجة من ابن محمد البش� � ��ر ،وتعمل في مجال التربية
الخاص� � ��ة ،ومن األبناء فهد ال� � ��ذي درس في جامعة كولورادو في الوالي� � ��ات المتحدة األمريكية

لثالث س� � ��نوات في تخصص التمويل واستكمل دراسته الجامعية في الكويت في جامعة الخليج

وتخصص في مجال التمويل ،ومن ثم التحق بوزارة الداخلية التي أوفدته إلى فرنس� � ��ا ليحصل
عل� � ��ى دورات تدريبية في (قضايا كش� � ��ف التزوير) ،وفيصل أيضا أنهى دراس� � ��ته الجامعية في
جامع� � ��ة الخليج ف� � ��ي الكويت في مجال العالقات العامة ،وهو يعم� � ��ل مديراً لمكتب معالي وزير

الدولة الش� � ��يخ محمد عبدالله مبارك الصباح ،وأخيرا ابنه طالل الذي يدرس القانون في كلية
القانون وهو من المتفوقين في دراسته.

مسيرته التعليمية:
بداية مس� � ��يرته التعليمية انطلقت من رياض األطفال في روضة ابن خلدون في الش� � ��امية ،ثم

درس االبتدائية في مدرس� � ��ة المأمون االبتدائية للبنين في الشامية ،وكذلك المرحلة المتوسطة
في مدرسة الشامية المتوسطة للبنين ،والثانوية كانت في ثانوية كيفان.
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بعد أن أنهى دراسته الثانوية ،سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية والتحق بجامعة Janesville

في والية فلوريدا ،ودرس فيها «دراسات مصرفية  ،»Bankingوتخرج منها في عام .1976
الدورات التدريبية:

بع� � ��د أن عمل الس� � ��يد عبدالرحمن بودي ف� � ��ي بنك برقان ،أراد أن يس� � ��تفيد من الدورات التي

يقيمها البنك المرك� � ��زي ،لتنمية قدراته في األعمال المصرفية ،والتحق بهذه الدورة والتي كانت

مدتها ثالث س� � ��نوات ،وعندما ترك بنك برقان اس� � ��تمر في هذه الدراس� � ��ة أثناء عمله في «بيتك»
حتى أنهى السنوات الثالث.

ويض� � ��اف إلى هذه ال� � ��دورة دورات عديدة تزيد عن الثالثين دورة متخصصة في نظام البنوك،

والتطوير اإلداري ،وتنظيم العمل ،وكل ما يختص بالتعامل بالعمالت األجنبية.
أبرز اهتماماته وهواياته:

أس� � ��فار والده المرحوم عبدالله بودي أعطت الس� � ��يد عبدالرحمن ب� � ��ودي فكرة طيبة عن

الس� � ��فر وفوائده ،كانت س� � ��فرات والده للتجارة الخارجية ،ثم أسفاره للراحة واالستجمام من

أعماله الحرة وهكذا اكتس� � ��ب عبدالرحمن معارف متعددة عن بالد كثيرة ،فتنوعت سفراته
بين العمل في أس� � ��واق البورصة ،والعقار ،والراحة بعد العناء حيث يأتي االس� � ��ترخاء ليعود
نش� � ��طاً ألعماله الحرة ،فهو يهوى السفر للدول األوروبية وخاصة إلى سويسرا حيث الراحة
والمناظر الطبيعية الخالبة.

يضاف إلى هواية السفر ،هوايات واهتمامات أخرى مثل الصيد ،فهو من هواة رحالت الحداق

ويجد فيها متعة ال توصف ،ويهتم بالزراعة بش� � ��كل الفت حتى إنه قام بإنش� � ��اء محمية في أرض
مجاورة لبيته وآثر زراعتها على بيعها مع أنها تس� � ��اوي مبالغ طائلة ،كما يهوى الطبخ ويتفنن في

صنع األكالت الكويتية المشهورة.

العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى السيد عبدالرحمن بودي دراسته الجامعية في الواليات المتحدة األمريكية ،عاد

إلى الكويت ،وتقدم بطلب وظيفة في بنك برقان ،وكان حديث اإلنشاء ،وتم قبول طلبه للعمل في
إدارة االستثمار بوظيفة كاتب في غرفة العمليات /المضاربة في العمالت األجنبية التابعة إلدارة

القطع ،واستمر في هذا العمل حتى عام 1977م.
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قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يتحدث السيد عبدالرحمن بودي حول قصة التحاقه بالعمل في «بيتك» ،ويقول« :كانت موافقة
عجيبة ساقها جميل المقادير ،إذ إنني كنت ذاهباً إلى وزارة المالية ألتقدم بطلب عمل لدى إحدى
الشركات التي تعمل في مجال النفط وتدعى  ،Q 8وهناك في المصعد قابلت العم بومجبل (أحمد
بزيع الياس� � ��ين مؤس� � ��س بيت التمويل الكويتي) ولم أكن أعرفه من قبل ،فسألني« :ولد منو أنت»،
فقلت له« :أنا ابن عبدالله يوس� � ��ف بودي» ،فس� � ��أل عن سبب وجودي ،فأجبته بأنني جئت ألتقدم
بطلب وظيفة في وزارة المالية إلحدى الشركات التي تعمل في مجال البترول ،فقال لي« :وما هو
مجال عملك ودراس� � ��تك» ،فأجبته أنني أعمل في بنك برقان ودراس� � ��تي في المصارف ،فأخذني
معه إلى المكتب ،وقال لي« :نحن نريدك أن تعمل معنا في بيت التمويل الكويتي» ،وقابلت السيد
بدر المخيزيم رحمه الله ،وطلب مني أن أعمل معهم في العمالت األجنبية ،وكانت بالنس� � ��بة لي
فرصة ال تعوض ألنني بداخلي أطمح ألن أعمل في مؤسسات إسالمية بعيدة كل البعد عن الربا
والتعامل به ،فوافقت والتحقت بالعمل وكان ذلك في ش� � ��هر أغس� � ��طس من عام  1977أي قبل
اإلشهار الرسمي لبيت التمويل الكويتي».
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
بداية العمل للس� � ��يد عبدالرحمن بودي كانت في إدارة القط� � ��ع ،وكانت تختص بالعمالت األجنبية
واستمر في العمل في هذه اإلدارة حتى عام 1989م ،ثم حصل على ترقية ليصبح نائباً لمساعد مدير
عام إدارة القطع واستمر فيها حتى تقاعده من العمل في «بيتك» في شهر يونيو من عام 1996م.
أهم إنجازاته في «بيتك»:
من خالل عمل السيد عبدالرحمن بودي في إدارة القطع ،والتعامل بالعمالت األجنبية ،كان من
أهم ما يرنو إليه المحافظة على أموال بيت التمويل الكويتي ،والتعامل اآلمن في العمالت األجنبية
من خالل اتخاذ القرارات الصائب� � ��ة في التحويالت وتنمية هذه األموال ،وكذلك المحافظة على
أصول «بيتك» ،وبناء السمعة الطيبة لبيت التمويل الكويتي التي جعلت من أكبر البنوك األمريكية
يأتي لزيارة بيت التمويل الكويتي لإلطالع على تجربته الناجحة.
وقد استطاع ومن معه ،بالعمل على تطوير العالقات مع البنوك التقليدية مما أدى لزيادة حجم
التعامالت ليصل رقم مبلغ المضاربة قرابة اثنين مليار دوالر في األس� � ��بوع وهو أعلى رقم يمكن
التوصل إليه في ذلك الوقت.
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أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
لقد أثمرت دراس� � ��ته التي أشرنا إليها ،وش� � ��هاداته التي حصل عليها ،والدورات التدريبية التي التحق
به� � ��ا ،والمؤتمرات والندوات التي ش� � ��ارك بها ،أثم� � ��رت عن مخرجات طيبة األث� � ��ر ،فرغبته في التطوير
واختصاصه في البنوك جعال منه حريصاً على العمل على تطوير النظام المحاس� � ��بي ،والنظم اإلدارية،
كتعديل الهيكل التنظيمي ،ونظام المعلومات ،والتوصيف الوظيفي ،بجهود مش� � ��تركة مع زمالئه العاملين
في بيت التمويل الكويتي وخبراء «بيتك» في هذا المجال وباالستعانة بمستشارين من خارج الكويت.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يرتكز االقتصاد اإلس� �ل��امي عل� � ��ى مبادئ العدال� � ��ة ،وعدم االس� � ��تغالل ،وتحقيق المنافع
المش� � ��روعة لجميع األطراف خالل عمليات التب� � ��ادل والتعامل التجاري والمالي انطالقاً من
تعاليم الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء والتي تحرم الربا والغرر (الجهالة) ،والتعامل في السلع
المحرمة ،والمقامرة.
وبيت التمويل الكويتي والمصارف اإلس� �ل��امية بش� � ��كل عام تسعى إلى تطبيق مبادئ االقتصاد
اإلس� �ل��امي .وتدعم هيئات الرقابة الش� � ��رعية هذه المصارف في هذا االتجاه من خالل الفتاوى
الشرعية التي تصدرها.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تمحورت آماله في ري� � ��ادة «بيتك» بين البنوك المحلية والعالمية ،والتفوق الذي يوصل «بيتك»
إلى العالمية.
ويأمل من القائمين على إدارة «بيتك» في بيت التمويل الكويتي أن يستمروا على خطى الرواد
األوائل في «بيتك» ألنهم زرعوا فأكلنا ،وكان خير الثمر.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس� � ��يد عبدالرحمن بودي بأن الش� � ��باب عماد المس� � ��تقبل وبُناة مجتمعاتهم ،وهم من تع ّول
عليهم الدولة في تطوير ورقي القطاع المصرفي وسواه من قطاعات المؤسسات الرسمية واألهلية،
لذلك يرى بأن «بيتك» بيئة عمل متميزة للش� � ��باب وتغطي طموحاتهم ،هذا وأن األهم هو العمل وفق
الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء التي يرغب بها الش� � ��باب وخوض التجربة يكسبهم المعارف والخبرات
المصرفية االستثمارية من منظور شرعي ومهني ،ويتم اكتساب هذه المعرفة ليس فقط من الخبرة
العملية بل أيضاً من خالل برامج التدريب والتطوير التي تُعدها هذه المصارف لكوادرها.
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األعمال الحرة:
ذكرن� � ��ا في بداي� � ��ة الحديث عن عمل والده رحمه الله الذي كان تاج� � ��راً ،كما أنه كان يعمل في
شراء وبيع العقارات ،وكانت بالطبع تعود عليه بالربح الوفير ،وتعلم السيد عبدالرحمن بودي من
من الله عليه وأصبح لديه العديد منها
والده وأصبح لديه خبرة في ش� � ��راء وبيع العقارات ،حتى َّ
في محافظات الكويت المختلفة ،وهو يعمل في البيع والشراء والتأجير لهذه العقارات.
من أعماله الحرة األخرى ،مكتبه في سوق البورصة ،حيث يتعامل في بيع وشراء الذهب ،وكل
ما من شأنه الكسب الحالل.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
من المواقف التي ال ينس� � ��اها الس� � ��يد عبدالرحمن بودي ،في فترة االحتالل العراقي الغاش� � ��م
لدول� � ��ة الكويت ،إذ الحظ قبل االحتالل بارتفاع نس� � ��بة التحويالت إل� � ��ى خارج دولة الكويت حيث
كان� � ��ت في األيام الطبيعي� � ��ة تقارب مبلغ  300.000دوالر أس� � ��بوعياً ،ولكن قب� � ��ل االحتالل بفترة
قصي� � ��رة أرتف� � ��ع الرقم ليصل إلى  20ملي� � ��ون دوالر باليوم الواحد وهي قيم� � ��ة مبالغ فيها ،وكانت
فت� � ��رة تصاعد االحداث السياس� � ��ية وتوترها ف� � ��ي المنطقة ،وجاء تقرير لوكال� � ��ة رويتر من خالل
المحلل بول ايردمان ،والذي يفيد بأن الكويت سوف تتعرض الحتالل مثل تشيكوسلوفاكيا ،فقام
بتصوير التقرير وتقديمه للعم بومجبل الذي بدأ بأخذ االحتياطات الالزمة تحسباً ألي واقع قد
يط� � ��رأ ،وبالفعل تم نقل الصالحيات إلى س� � ��تي بانك  City Bankف� � ��ي البحرين ،ونقل المحافظ
االستثمارية إليه.
وكان خروج� � ��ه من الكويت في ديس� � ��مبر من ع� � ��ام 1990م متجها إلى دب� � ��ي ،ليواصل دوره في
العمل مع «بيتك» بالتنسيق مع السيد بدر المخيزيم رحمه الله ،وكذلك تسليم الكويتيين ألموالهم
المرصودة في حساباتهم لتغطية احتياجاتهم .وكذلك قام السيد بدر المخيزيم بتعيينه في لجنة
البضائع لبيعها وتوفير السيولة الالزمة إلعطائها إلى الكويتيين من أرصدتهم.
األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
خطط الس� � ��يد عبدالرحمن بودي وأعماله المس� � ��تقبلية ،هي حاضر أعماله في العقار ،وس� � ��وق
البورصة ،وهي تأخذ وقتاً طوي ً
ال وجهداً ليس باليسير ،وتحتاج منه إلى التخطيط الدائم والمدروس
لمزيد من التقدم واالزدهار.
وهو اآلن يعكف على تهيئة أبنائه للعمل في العقار ،وس� � ��وق البورصة ،لكي يكونوا خلفاء له في
هذه المهن ،من خالل نقل تجربته الشخصية لهم بوضوح وتفصيل ،ألدق التفاصيل.
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خدمات قدمها للوطن:
لعلنا نعتبر كل ما س� � ��بق ذكره في القصص والمواقف المهمة في حياته العملية من الخدمات
الت� � ��ي قدمها لوطنه ،فالحرص على المال العام ،وتنمية األصول واألرباح ،واالش� � ��تراك في لجنة
البضائع وبيعها بأس� � ��عار تنافسية من أجل الحصول على أموال توزع على الكويتيين في محنتهم،
من األعمال الجليلة التي لم ينظر إلى مردودها المادي عليه ،بقدر نظرته ألبناء شعبه في الخارج
بعد خروجهم من بلدهم.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
يقوم الس� � ��يد عبدالرحمن بودي باإلضافة إلى عمله ،بالمش� � ��اركة في لجنة بدور الخيرية ،هو
وإخوانه ،لخدمة الفقراء والمحتاجين من خالل مش� � ��اريع خيري� � ��ة عديدة ،ولكنه يفضل أن تبقى
هذه األعمال بينه وبين خالقه ،فالله س� � ��بحانه وتعالى أنعم عليه من كرمه وجوده وهو يرى أن لله
حقاً في هذه النعم والخيرات التي أعطاها إياه ربه دون حول وال قوة منه.
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عيسى حسن محمد عيسى بورحمة
مدير الفروع في شتى المحافظات
تاريخ التعيين 1978/8/19 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في األول من يوليو عام  ،1956في مدينة الكويت ،ف� � ��ي منطقة القبلة ،وكان ترتيبه الثالث
بين األبناء ،في أس� � ��رة متدينة تحث أبناءها على طلب العلم الشرعي قبل العلم الكوني ،فنشأ نشأة
طيبة ،وكما يقول السيد عيسى بورحمة« :ال أنسى شباب جمعية اإلصالح االجتماعي الذين نشأت
مع بعضهم منذ فترة ليست بالقصيرة ،وهذا بتشجيع من الوالدين باركهما الله وجزاهما عني خير
الجزاء فكان لذلك األثر الطيب على توجيهي الديني المبكر في فترة حساسة من حياتي».
ويتذكر الماضي الجميل في طفولته ،عندما كان يذهب مع أخيه األكبر «نجيب» برفقة والدهما
رحمه الله إلى ديوان العثمان في منطقة القبلة ،وكان ذلك قبل انتقالهم إلى منطقة الش� � ��امية أي
في نهاية الخمس� � ��ينات ،وفي الشامية انتسب إلى مركز شباب الشامية ،وكان من فضل الله عليه
وم ِّنه أن أصبح من رواد المساجد ،ويصادق الشباب من روادها أيضاً فحظى بصحبة رائعة بحمد
الله وتوفيقه حفظاً من أي فرصة لاللتقاء برفقاء السوء الذي قد يؤثرون على الشاب في بداياته
قبل أن تنضج شخصيته جيداً فال يميز الطريق الصحيح في حياته.
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متوسطاً زمالءه في إحدى الدورات التأهيلية

نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
من المعروف أن عائلة بورحمة ق َدمت الى الكويت في أوائل القرن الماضي ،وس� � ��كنت منطقة
القبلة ،اش� � ��تهر بعض أفراد هذه العائلة بمهنة «نوخذة س� � ��فر» وبرعوا فيها ،ونذكر منهم النوخذة
علي بورحمة والنوخذة عيس� � ��ي علي بورحمة والنوخذة محمد عيس� � ��ي بورحمة والنوخذة جاسم
حس� � ��ن بورحمة ،وكان معاصراً لحياة جده محمد في بيته بالشامية إلى أن توفاه الله إلى رحمته
في نهاية الستينات.
ويعتبر منزل أسرة السيد عيسى بورحمة في الشامية مقر ديوان عائلة بورحمة ،حيث تجتمع
فيه العائلة بصفة دورية وفي المناسبات العديدة كاألعياد ومجالس العزاء.
نبذة عن حياته االجتماعية:
احتفل السيد عيسى بورحمة بزواجه الميمون في عام  ،1981وكان ثمرة هذا الزواج المبارك
أن رزقه الله س� � ��بحانه وتعالى بس� � ��تة من األبن� � ��اء ،ولدين وأربع بنات ،وقد اهت� � ��م كثيراً بتعليمهم،
وقد أتم خمس� � ��ة منهم المرحلة الجامعية ولله الحمد ،واألخيرة (بنت) ال تزال في بداية المرحلة
الجامعية ،األولى عائشة مهندسة وتستكمل الدراسات العليا في جامعة الكويت ،ثم عبدالرحمن
ويعمل في شركة خاصة ،ثم مها وتعمل في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،ثم ريم وتعمل في
بنك بوبيان ،ثم عبدالعزيز حديث التخرج من كلية الحقوق.
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مسيرته التعليمية :
كانت دراس� � ��ة السيد عيس� � ��ى بورحمة في المرحلة االبتدائية ،في مدرسة المأمون االبتدائية
للبنين في منطقة الش� � ��امية ،ثم انتقل إلى مدرس� � ��ة الشامية المتوس� � ��طة للبنين ،ثم ثانوية صالح
الدين في منطقة المرقاب لمدة عامين ،انتقل بعدها إلى ثانوية كيفان.
وبعد التخرج من الثانوية أكمل دراس� � ��ته في كلية الدراس� � ��ات التجارية في منطقة حولي وكان
من ضمن الدفعة األولى التي التحقت بهذه الكلية المنشأة حديثاً آنذاك.
البرامج التدريبية والدورات التأهيلية:
التطلع إلى مس� � ��تقبل أفضل هو منية أي ش� � ��خص ينش� � ��د النجاح والتفوق ،وهذا النجاح يلزمه
إعداد جيد في المؤهالت والخبرات في مجاالت معينة لتمكينه ،أما بشأن السيد عيسى بورحمة
فأثناء عمله في بيت التمويل الكويتي سعى ألن يط ّور نفسه ،ويتزود من زاد العلم وينهل من معينه
العذب ،فانتظم في معهد الدراس� � ��ات المصرفية لمدة س� � ��نتين للتخصص في المجال المصرفي
عامي 1980م و1981م.
ولم يكت� � � ِ
�ف بما حصل عليه من تحصيل أكاديمي ومهني في معهد الدراس� � ��ات المصرفية،
بل اس� � ��تمر في تطوير ذاته وتمكين ثقافته المصرفية بأن التحق بعدة دورات نذكر على سبيل
المثال منها:
 -1المنهج المتكامل لمدراء الفروع ،بترتيب من مؤسس� � ��ة «بيم� � ��ك» ،للدكتور عبدالرحمن توفيق
رحمه الله ،وبالتنس� � ��يق مع فعاليات المنهج التدريبي إلدارة الف� � ��روع ممثلة بمديرها محمود
الجيعان ومدير شركة االستثمار البشري خالد القصار ،وهذا المنهج أدى إلى نقلة نوعية في
الحياة العملية لمنتسبي هذه الدورة والسيد عيسى بورحمة أحدهم.
 -2برنامج «المدير المحصن» ،من تنفيذ الدكتور المتميز موسى المزيدي.
 -3وهناك العشرات من الدورات المتخصصة في اإلدارة والسلوك والتسويق التي ال مجال هنا
لحصرها فضال عن الدورات الفنية على الحاسب اآللي ونظام المصارف وأسواق المال.
 -4دورات شرعية متخصصة في المرابحة وغيرها.
أبرز اهتماماته وهواياته :
إن الفرد حين ينطلق إلى العالم الواس� � ��ع بكل ما يحويه من مؤثرات ،تنعكس هذه المؤثرات
على سلوكه وتكوين شخصيته ،وبالطبع فإن المؤسسة التربوية األولى التي تؤثر في سلوك الفرد
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هي األس� � ��رة والرس� � ��الة التربوية التي تقدمها ألفرادها ،وتؤثر على قيمهم ومفاهيمهم وموازين
س� � ��لوكهم ،وهي كذلك الدائرة األولى من دوائر التنش� � ��ئة االجتماعية ،وقد تأثر الس� � ��يد عيسى
بورحمة بأس� � ��رته ورس� � ��التها التي قدمتها له في حياته فأصبح مهتماً بقراءة الكتب اإلسالمية
والعناية بجمعها ،ومن توفيق الله سبحانه وتعالى له أن كان اهتمامه البارز والمهم في مجاالت
العمل الخيري بأبوابه المتعددة.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي :
بعد حصول السيد عيسى بورحمة على دبلوم كلية الدراسات التجارية في يناير  ،1978عمل
فترة قصيرة في األمانة العامة لمجلس الوزراء ،وعندما واتته الفرصة المناس� � ��بة التي كان يرى
أنه من الممكن تحقيق حلمه من خاللها سعى إليها ،وكانت االنتساب إلى كادر العاملين في بيت
التموي� � ��ل الكويتي ،وكان ذلك في منتصف  ،1978وكان رقم تسلس� � ��له الوظيفي في بيت التمويل
الكويتي  25من بين آالف الموظفين في «بيتك».
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتـــك» :
بُعيد صدور مرسوم إنشاء أول بنك إسالمي في الكويت عام  ،1977وفي بدايات مرحلة التأسيس،
قام أحد اإلخوة األفاضل وهو الس� � ��يد عبدالمحس� � ��ن المعوشرجي بزيارة خاصة للسيد عيسى بورحمة
في بيته ،وكان غرضه من هذه الزيارة تشجيعه وحثه على العمل في بيت التمويل الكويتي ،للمشاركة في
إنجاح هذه المؤسسة وكان حاضراً في هذه الجلسة آنذاك األخ الفاضل السيد عبدالهادي الهويدي.
وهكذا تم ترتيب زيارة إلى بيت التمويل الكويتي ،وهناك التقى بالس� � ��يد أحمد بزيع الياس� � ��ين
(بومجبل) رحمه الله في مكتبه بصفته رئيس الهيئة التأسيسية للبيت ،وحضر اللقاء األخ السيد
عبدالمحس� � ��ن المحجم (بوعبدالله) واألخ السيد إبراهيم الخميس (بوخالد) ،وحظي بمباركتهم
للعمل معهم في بيت التمويل الكويتي وتم قبول تعيينه بتاريخ .1978/8/19
الوظائف التي عمل بها في «بيتك» :
في بداية تعيينه في بيت التمويل الكويتي عمل في القطاع المصرفي ،في القاعة المصرفية،
المركز الرئيس� � ��ي ش� � ��ارع أحمد الجابر ،وبعد مرور سنة أي في عام  1979تم اختياره لالنتقال
إلى فرع الجهراء بوظيفة مس� � ��اعد مدير الفرع ،وبعد فترة تمت ترقيته ليس� � ��تلم منصبه مديراً
لعدة س� � ��نوات ،وبعد ذلك انتقل إلى فرع شرق ،ثم إلى فرع حولي ،ثم إلى العارضية ،ثم إلى فرع
الرقة ،وختاماً في فرع بيان لمدة ثماني سنوات.
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مساهمة جادة في الدورات التدريبية

أهم إنجازاته في «بيتــك»:
 -1إقام� � ��ة عالقات طيبة ومتميزة مع عمالء بي� � ��ت التمويل الكويتي ،مما كان له األثر الطيب في
تحقيق البيت ألهدافه.
 -2المش� � ��اركة بفعالية في تحقيق نمو الموارد المالي� � ��ة واإليداعات ضمن هدف زيادة األرصدة
الكلية للبنك.
أعمال مميزة قام بها في «بيتــــك »:
 -1تحقي� � ��ق المراك� � ��ز المتقدمة بين الف� � ��روع المصرفية في «بيتك» ضمن أهداف اس� � ��تراتيجية
موضوعة من قبل اإلدارة.
 -2بعد تحرير الكويت مباشرة ،تم تجميد التعامل بالدينار الكويتي من قبل الحكومة الكويتية لحين
إصدار النقد الجديد ،وباالتصال من األخ الس� � ��يد توفيق األحمد للمشاركة مع مسئولي «بيتك»
لجلب عملة الدوالر بعد أخذ الموافقات الرس� � ��مية لذلك ،ونقلها بواسطة سياراتنا الخاصة إلى
الكويت من المملكة العربية السعودية وثم توريدها إلى خزينة «بيتك» لصرفها للمواطنين.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتــك» لها :
يقول السيد عيسى بورحمة أن ممارسة «بيتك» لفكرة االقتصاد اإلسالمي وصلت إلى مراحل
متقدمة:
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 -1استثمار إبداع وطاقات العاملين رجاالً ونساء في تقديم خدمات متطورة ومستمرة.
 -2التأهيل الش� � ��رعي للعاملين في مجاالت الخدمات والعالقة التكاملية بين اللجان الش� � ��رعية
واإلدارة.
آمال يتمنى تحقيقها في «بيتـــك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى :
اآلم� � ��ال كثي� � ��رة ،واألماني يغلفها الدع� � ��اء إلى الله بأن يكون بيت التموي� � ��ل الكويتي وأمثاله من
البنوك اإلس� �ل��امية من أكبر المصارف اإلسالمية على المستوى المحلي والعربي والعالمي ،هي
تطلعات شباب الكويت وشيبها ،لذلك يأمل السيد عيسى بورحمة أن يتحقق التالي:
 االتجاه إلى توسيع دائرة التمويل ليشمل دوائر أوسع ومنها تمويل المؤسسات الصناعية والزراعية. تحقيق التكامل مع مؤسسات أخرى إسالمية خارج الكويت. إبراز الجوانب الشرعية بشكل أفضل. إجراء المزيد من البحوث والدراسات لتجارب عملية ناجحة. إنشاء معاهد ومراكز بحث علمية.الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتـــك»:
يقول السيد عيسى بورحمة أن العمل الخيري خارج «بيتك» هو من حق الله علينا ،ندخره في
راض عنا ،مستعينين به وحده ،ومتوكلين عليه
حساباتنا عند الله سبحانه وتعالى لعلنا نلقاه وهو ٍ
وحده ،إلعانتنا على طاعته وحسن عبادته ،وعلى هذا سلكنا طريق الخير بعون الله في المجال
الخيري من خالل لجنة مس� � ��لمي أفريقيا (جمعية العون المباش� � ��ر فيما بعد) والتي كان يرأس� � ��ها
مؤسسها المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالرحمن السميط.
وكان له ش� � ��رف مرافقة المرحوم السميط عدة مرات إلى بعض البلدان األفريقية ،والمشاركة
في إدارة جمعية العون المباش� � ��ر ،برفقة كوكبة طيبة من العاملين والزال يدير االستثمار العقاري
للجمعية حتى وقت إعداد هذا الكتاب.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
م� � ��ن القصص والمواقف المهمة التي حدثت له في حيات� � ��ه ،العمل في «بيتك» أثناء االحتالل
العراقي الغاشم ،وتوريد األموال من البنك المركزي إلى «بيتك» بماليين الدنانير مما كان يعرض
حياته ومن معه إلى الخطر ،حيث كان يتم نقلها إلى فرع الشعب ،وفرع الفيحاء ،وبتكليف وترتيب
من مسئولي «بيتك» والبنوك الكويتية.
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وكان يذهب صباحا بس� � ��يارته الخاصة ومعه مجموعة من الموظفين الي البنك المركزي وكان
وقتها تحت سيطرة االحتالل العراقي الستالم المبالغ وتوريدها الى فرع الشعب.
أعماله وخططه المستقبلية التي ينوي القيام بها:
يقول الس� � ��يد عيس� � ��ى بورحمة« :إن أهم الخطط المس� � ��تقبلية التي أُعد له� � ��ا مع زمالئي في
العمل الخيري تختص بتنمية الموارد المالية الخيرية ،من خالل اختيار أفضل السبل لتحقيقها
وبالتالي العمل على تنفيذ األنشطة والمشاريع والبرامج الخيرية التي وضعناها نصب أعيننا من
أجل تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين ،وخدمة الدين اإلسالمي والمسلمين أينما ثُقفوا دون
تمييز بينهم ،تحكمنا أولويات الخدمة وفق االحتياجات الماسة لهذه الفئات وفي كل المجتمعات
اإلسالمية ،نتمنى جميعا أن نُكمل رسالة الدكتور السميط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».
خدمات قدمها للوطن:
بسؤاله عن الخدمات التي قدمها للوطن ،وتختص بأعمال وطنية خدمت البالد والعباد ،قال:
«أثناء االحتالل العراقي الغاش� � ��م لدولة الكويت وأثناء وجودي في المنطقة الشرقية في المملكة
العربية السعودية شاركت مع إخوة أفاضل في تسيير أعمال الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت
والت� � ��ي كان لها األث� � ��ر الطيب على أهل الكويت في ذلك المكان ،فض ً
ال عن التفاصيل التي ذكرها
من مواقفه الوطنية ضمن حديثه في الفقرات الواردة سابقاً».
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تركي صالح حمد عبداهلل الخميس
أحد رواد خدمة الحسابات الخاصة ()VIP
تاريخ التعيين 1978/8/26 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1949/2/6وسكنت أسرته المرقاب بعد أن قدِ مت من الخميسية في العراق بعد
أن هاج� � ��رت إليها من نجد وبالتحديد من القصيع� � ��ة في القصيم جنوب غرب بريدة في المملكة
العربية السعودية ،وهذا شأن كثير من العائالت النجدية التي هاجرت إلى جنوب العراق عموماً
والزبير خصوصاً طلباً للرزق الحالل حيث المياه والغطاء األخضر.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يعود نسب عائلة الخميس الكريمة إلى النواصر من بني تميم ،وجميعهم ذرية محمد الخميس
المول� � ��ود في القصيم عام 1725م .و لهذه األس� � ��رة عدة أفرع في الكويت منها فرع ماضي ،وفرع
تركي ،وفرع حمد.
والخميس� � ��ية أسس� � ��ها عبدالله بن صالح ب� � ��ن محمد بن ابراهيم الخمي� � ��س التميمي في (عام
1858م وتوف� � ��ي في عام  )1905وكانت العائلة قبل ذلك تس� � ��كن في القصيعة في القصيم جنوب
غرب بريدة ،ولما وصلت إلى الكويت سكنت المرقاب.
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مشاركة في إحدى الدورات التدريبية  -الثاني من اليمين وقوفاً

شخصيات من الخميس :من رجاالت هذه األسرة األفاضل الشيخ عثمان الخميس واإلعالمي
ماضي الخميس.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد تركي الخميس في عام  ،1975ولديه من األبناء اثنان ومن البنات اثنتان ,تخ ّرج
ابنه األول من كلية الهندسة ،والثاني تخ ّرج من كلية إدارة األعمال ،أما البنات فإحداهما تخ ّرجت
من كلية الحقوق ،و األخرى تخ ّرجت من كلية العلوم اإلدارية ،و لديه من األحفاد سبعة.
مسيرته التعليمية:

أنهى الس� � ��يد تركي الخميس دراسته الثانوية العامة وبعدها حصل على الدبلوم و العديد من
الدراسات المصرفية التخصصية.
أبرز اهتماماته وهواياته:
يقول الس� � ��يد تركي الخميس« :إنني أعشق السفر والرحالت االستكشافية ،ألنني أجد فيهما
متعة ومغامرة ،ومن الضروري أن يس� � ��افر اإلنسان بين فترة وأخرى لالنفصال بالنفس عن أعباء
يتسن له من
الحياة وروتينها ،من أجل إمتاع النفس ،وإتاحة الفرصة لرؤية وتعلّم أشياء جديدة لم
َّ
قبل أن يراها أو يتعلمها .كما أحب القراءة والمطالعة ففيها تغذية للعقل وزيادة في الثقافة».
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العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
قب� � ��ل أن يلتحق بالعمل ف� � ��ي بيت التمويل الكويتي ،كان يعمل ولفترة قصيرة في البنك التجاري
بلغت ثمانية شهور خالل سنة .1978
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بعد افتتاح بيت التمويل الكويتي عام  ،1977وعمله بالنظام الش� � ��رعي اإلس� �ل��امي ،أراد السيد
ترك� � ��ي الخميس خوض التجربة التي يتمناه� � ��ا الجميع ،فقدم طلباً للحصول على وظيفة في بيت
التموي� � ��ل الكويتي ،وكان له ما تمنى وتم اختياره للعمل في «بيتك» وكان رقمه الوظيفي « »35وهو
رقم يعكس كونه من جيل التأسيس في بيتك.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
عمل الس� � ��يد تركي الخميس ولس� � ��نين طويلة في بيت التمويل الكويت� � ��ي ،متنق ً
ال بين اإلدارات
والف� � ��روع ،فقد كانت دراس� � ��ته المصرفية خي� � ��ر معين له على العمل في ه� � ��ذه اإلدارات والفروع،
ومنها-:

على هامش أحد االجتماعات التنظيمية مع فواز العثمان ويوسف السويطي وسليمان البريكان
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 مسؤول خزينة لمدة سنتين في الفرع الرئيسي. مساعد مدير فرع الفروانية. مدير فرعي الرقة – الجهراء. وبعد التحرير في عام  ،1991تم إنشاء إدارة الحسابات الخاصة و التحق بها. مدير الحسابات الخاصة – فرع الفيحاء.أهم إنجازاته في «بيتك»:
كل عمل متقن هو عمل مميز بالنس� � ��بة للعاملين في «بيتك» ،ويشهد المدراء والمسئولين على
هذا األمر ،والسيد تركي الخميس كان محباً لعمله ،مخلصاً له ،ال يرتضي إال اإلتقان والجودة في
األداء واإلنجاز ،وهكذا فقد ش� � ��ارك بنجاح في مشروع تزويد الجمعيات التعاونية بنظام محاسبة
متطور ،يواكب تحديثات العصر الحالي.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يرى الس� � ��يد تركي الخميس بأن من أهم س� � ��بل نجاح فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي هي القناعة
بالمنهج اإلسالمي ،القائم على عدم التعاطي بالربا ،وتطبيق هذا المنهج بحذافيره ،مع المراقبة
المستمرة للهيئات الشرعية القائمة على تحليل خطوات االقتصاد اإلسالمي.
آمال يتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي:
يتمنى السيد تركي الخميس لـ «بيتك» التطور واالرتقاء بين المؤسسات المصرفية اإلسالمية
وكذلك العالمية ،لكي يكون مثاالً طيباً يُحتذى به بين المؤسس� � ��ات المالية المصرفية في الدول
العربية وغير العربية.
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حامد عبداهلل الخالد البدر
رائد العالقات الخارجية في بيتك
تاريخ التعيين1978 / 8 / 28 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1957/4/9ألب وأم من عائلة القناعات ،وله من اإلخوة واألخوات ثمانية ،ثالثة
من األب رحمهم الله ،وخمسة أشقاء.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائل� � ��ة البدر (القناعات) من العائالت المش� � ��هورة في الكويت ،وس� � ��كنت الكويت لما يزيد عن
مائتي عام ،والده رحمه الله كان من التجار المعروفين في تجارة التمور والسلع الغذائية وغيرها
من الس� � ��لع ،وكان له مكتب للتج� � ��ارة في مدينة البصرة ،وقد قدم خدم� � ��ات عديدة ألهل الكويت
وتجاره� � ��ا الذي ترددوا على تلك المدين� � ��ة ،وقد توفي والده رحمه الله في بداية عام  ،1959وهو
األخ األكبر للسيد بدر الخالد البدر .خال والده هو الشيخ يوسف بن عيسى القناعي فقيه الكويت
المعروف وأحد رواد النهضة فيها.
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األول من اليسار وقوفاً في دورة تدريبية ()1987/12/7

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام  ،1980ورزقه الله ولدين وبنتين ،ولداه يعمالن في قطاع المصارف اإلسالمية،
وبنت تعمل في كلية الطب كمنسق لمكتب االستشارات والتدريب ،واألخرى تحمل شهادة الماجستير
من جامعة (صني) في مدينة بافالو في والية نيويورك لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
مسيرته التعليمية:
ف� � ��ي ع� � ��ام  ،1960ولما بل� � ��غ من عمره ثالث س� � ��نوات دخل روضة الدعية ،ث� � ��م انتقل منها إلى
المرحلة االبتدائية في مدرس� � ��ة ابن س� � ��ينا االبتدائية للبنين ،ثم المرحلة المتوسطة في مدرسة
الشعب المتوسطة للبنين ،وأخيراً الثانوية العامة في ثانوية الدعية للبنين.
وبعد أن أنهى دراسته الثانوية ،التحق بجامعة الكويت وتخرج منها في صيف عام 1978م.
الدورات التدريبية:
حصل الس� � ��يد حامد البدر على العديد من ال� � ��دورات التدريبية المتخصصة في مجال العمل
المصرفي في البنوك التجارية واالستثمارية ،كما حصل على دورات متخصصة في مجال التطوير
اإلداري ،وتطوير الذات داخل وخارج دولة الكويت ،وأضاف إليها في مجال التدريب العملي في
بنوك أجنبية .On The Jop Training
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أبرز اهتماماته وهواياته:
أما ما يخص اهتماماته وهواياته ،فقد تحدث في هذا الجانب الس� � ��يد حامد البدر بأنه يهتم
بالجوانب الخيرية واإلنسانية في الحياة ،فكما للعمل نصيب من اهتمامه ،للعمل الخيري نصيب
من هذا االهتمام أيضاً ،أما هواياته فهي تتعلق بحبه لرياضة السباحة والقراءة في التاريخ.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يقول الس� � ��يد حامد البدر بأنه وفي نهاية س� � ��نوات الدراس� � ��ة في الجامعة تلقى دعوات للعمل
في القطاعين العام والخاص ،حيث كان هذا األس� � ��لوب المتبع الستقطاب الموظفين الجدد في
الس� � ��وق الكويتي عن طريق التواصل مباشر ًة مع الخريجين من الجامعات ،ومن تلك الدعوات ما
قدمه له بنك الخليج والبنك الوطني.

كان ع� � ��رض بن� � ��ك الخليج مغرياً للقبول وخاصة بعد مقابلة الس� � ��يد ش� � ��اهين الغانم مدير الموارد
البشرية في البنك آنذاك ،ولكن السيد حامد البدر توقف بسبب الجانب الربوي في هذا االمر ،وفي
تلك الفترة وفي أواسط عام  ،1978ترددت األخبار حول قرب افتتاح بيت التمويل الكويتي ،المصرف
اإلس� �ل��امي والذي يطبق الش� � ��ريعة في جميع معامالته المصرفية ،فتش� � ��جع لهذا األمر وتقدم بطلب
وظيفة ،وكان له فرصة مقابلة السيد أحمد البزيع رحمه الله ،والسيد بدر المخيزيم ،وتمت الموافقة
على تعيينه وبدأ العمل قبل خمس� � ��ة أيام من موعد االفتتاح الرس� � ��مي المقرر لبيت التمويل الكويتي،
وبالتحديد في  ،1978/8/28حيث كان رقمه التسلسلي في الوظيفة (الرقم الوظيفي) .38

مع المستشار المصرفي األستاذ عبدالحميد محمد حسن مؤسس إدارة االعتمادات المستندية
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مع وجدي رباط وبوب تروكسلر من سيتي بنك في حفل استقبال

الوظائف التي عمل بها في بيتك:
بداية عمله كان «موظف متدرب» في القاعة المصرفية وحتى عام  ،1979حيث انتقل إلى إدارة
تداول العم� �ل��ات  ،Treasuryوعمل فيها حتى أصبح «متداول عمالت» ( )Dealerحتى ديس� � ��مبر
 ،1982وفي هذا التاريخ تم تأسيس إدارة العالقات الخارجية (وهي اإلدارة المسئولة عن تأسيس
وتنظيم العالقات مع البنوك األجنبية ( ،))Foreign Banksوكان مسئوالً عن هذه اإلدارة حتى العام
 ،1987الذي تم فيه دمج إدارة العالقات الخارجية مع إدارة االس� � ��تثمار الخارجي ،وأصبح مديراً
لهذا الكيان الجديد حتى عام  1989حيث أصبح نائباً لمساعد المدير العام لقطاع االستثمار.
وفي عام  1991حصل على ترقية في عمله ليصبح مساعد المدير العام لقطاع االستثمار وهو القطاع
المسئول  -باإلضافة إلى العالقات الخارجية مع البنوك المراسلة  -عن إدارة االستثمار المباشر والخزينة
وإدارة العقار الدولي واستمر حتى عام  1995وهو العام الذي ترك فيه العمل في بيت التمويل الكويتي.
سبل نجاح المؤسسات المالية االسالمية ومنها بيت التمويل الكويتي -:
يعزو السيد حامد البدر أسباب نجاح المؤسسات المصرفية والمالية اإلسالمية (كنواة القتصاد
إس� �ل��امي أشمل) إلى وجود قيادة واعية ومؤهلة شرعياً وفنياً ،ذات رؤية واضحة وجل ّية للمشروع
الذي أُسست من أجله هذه المؤسسات المالية اإلسالمية ،ويقول السيد حامد البدر« :بأن وجود
العم أحمد البزيع رحمه الله كقدوة وقائد وله الفهم والقدرة على متابعة األمور صغيرها وكبيرها
كان عنصراً رئيسياً مهماً لمقومات النجاح في بيت التمويل الكويتي».
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مع العم أحمد بزيع الياسين وممثل الشريك التركي في بيت التمويل الكويتي التركي

والس� � ��بب الثاني في رأي الس� � ��يد حامد البدر لنجاح فكرة المؤسسات المالية اإلسالمية تعود
إلى وجود هيئة فتوى ورقابة شرعية من خيرة المتفقهين بالشريعة اإلسالمية ،تقوم ببناء أساس
شرعي متين للمؤسسة ،يساعدها في ذلك اإلدارة الواعية التي تتبنى قرارات هيئة الفتوى وتنقلها
للجهاز التنفيذي بكل دقة وشفافية وتتأكد من سالمة التطبيق .أدي كل ذلك إلنشاء ثقافة داخلية
للمؤسسة  corporate cultureحريصة على حسن التطبيق للجانب الشرعي في التعامل.
والس� � ��بب األخير من وجهة نظره لنجاح المؤسس� � ��ات المالية االس� �ل��امية وبيتك هو االختيار
األمثل للعاملين ،وتأهيلهم ش� � ��رعياً وفنياً ،وهنا يس� � ��تذكر العم أحمد البزيع رحمه الله وكيف كان
يح� � ��رص على مقابلة جميع المتقدمين للعمل ومعرفة أدق التفاصيل في ش� � ��خصياتهم للتأكد من
مدى مالئمتهم للعمل في بيت التمويل الكويتي.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» والمؤسسات المالية اإلسالمية األخرى:
تمنى السيد حامد البدر على القائمين على المؤسسات اإلسالمية أن يكون مفهوم «االقتصاد
اإلس� �ل��امي» واضحاً في أذهانهم وأن هذه المؤسس� � ��ات التي يعملون فيها هي ليس� � ��ت مؤسسات
ربحية فقط بل هو مشروع رباني يتوجب على الجميع العمل إلنجاحه وتحقيقه.
يحس� � ��ن القائمون على هذه المؤسس� � ��ات اختيار العاملين فيها وأن يكون معيار
كما يتأمل أن
ّ
«القوي األمين» أساس � � �اً لالختيار ،كذلك التركيز على التثقيف الفقهي والش� � ��رعي لكل العاملين
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ويكون سبباً رئيسياً للترقي فيها وأن يلتزم جميع العاملين في جميع مستواياتهم في تنفيذ فتاوى
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية كما جاءت بدون أي تغيير أو تحريف لها.
ومن أجل التأكد من دقة التطبيق للفتاوى الش� � ��رعية ،تمنى الس� � ��يد حامد البدر تبني مفهوم التدقيق
الش� � ��رعي لجميع أعمال البنك ،ويقصد هنا المراجعة الالحقة لجميع العمليات التي تتم في البنك ،كما
هو الحاصل في مصرف قطر اإلسالمي الذي تبنى هذه الموضوع منذ إنشائه وحث عليه كل المسئولين
للعمل بموجبه ،وهذا ما شاهده وأثنى عليه السيد حامد البدر في فترة عمله في المصرف.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس� � ��يد حامد البدر نق ً
ال عن الش� � ��يخ «طايس الجميلي» وهو أحد المشايخ الموكلة إليه
مهمة التثقيف والتأهيل الشرعي للعاملين في بيت التمويل الكويتي آنذاك ،ش ّبه أجر العاملين في
المؤسس� � ��ات المالية االسالمية مثل أم سيدنا موسى لها أجران ،عندما رجع لها ولدها وأُعطيت
م� � ��االً إلرضاع� � ��ه وكفالته ،فالعامل في هذا الحقل يُعطى األجر الم� � ��ادي على عمله وأج ٌر من الله
سبحانه وتعالى على تطبيق تعاليمه وتنفيذ شرعه.
وتحد كبير ألنه مجال مازال جديداً
ويرى السيد حامد البدر أن العمل في هذا المجال فيه متعة
ٍّ
وإمكانات النمو والتطوير فيه مازالت واسعة ،فالعامل في هذا المجال يستفيد كثيراً من بيئة العمل
هذه المتجددة والمتطورة ،وإذا استشعر األجر الرباني بهذا يكون تحقق له بإذن الله أجران.

األول جلوساً من اليمين في الصف األول في دورة تدريبية لجميع قياديي بيت التمويل الكويتي
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في حفل غداء على شرف مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي التركي

الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
بعد أن انتهى عمل الس� � ��يد حامد البدر من بيت التمويل الكويتي في عام  ،1995قام بتأسيس
مكتب «النمو لالستش� � ��ارات» لتقديم االستش� � ��ارات المالية واالس� � ��تثمارية اإلسالمية ،وقد اهتم
بش� � ��ريحتين تعمالن في السوق وبدأ في تقديم الخدمات االستشارية لها :األولى من المؤسسات
المحلية والعالمية التقليدية والتي ترغب بدخول صناعة الخدمات المالية واالستثمارية اإلسالمية،
والثانية لمن يتعامل بهذه الصناعة ولكن لديه الرغبة في التطوير واإلنماء ألنشطته فيها.
واس� � ��تمر هذا الحال حتى عام  ،1996حينما طلب منه األخ خالد بن أحمد الس� � ��ويدي رئيس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمصرف قطر اإلس� �ل��امي آنذاك العمل معهم بوظيفة مدير عام
قدم خالصة تجربته
المص� � ��رف ،كان� � ��ت الفترة التي عمل بها في المصرف لم تكن طويل� � ��ة ولكنه ّ
العملية في بيت التمويل الكويتي استعداداً لتهيئة المصرف لالستفادة من االنطالقة التي يشهدها
السوق القطري في تلك الفترة.
وفي عام  1997قام السيد حامد البدر بالتعاون مع بعض المستثمرين بإنشاء «الشركة األولى
لالس� � ��تثمار» وهي رابع ش� � ��ركة خدمات مالية اس� � ��تثمارية تعمل وفق أحكام الش� � ��ريعة اإلسالمية
تؤس� � ��س في الكويت ،وقد ت� � ��م اختياره ليكون الرئي� � ��س والعضو المنتدب له� � ��ا ،وخالل عمله في
الش� � ��ركة تم إنشاء صندوق «المثنى» لالس� � ��تثمار المالي وهو أول صندوق استثماري مالي يعمل
وفق أحكام الش� � ��ريعة ويعني باالس� � ��تثمار المالي قصير األجل ،وكذلك تم إنشاء «صندوق األولى
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لألس� � ��هم العربية» ويعنى في األس� � ��هم المدرجة في األس� � ��واق العربية وهو أول صندوق ينشأ في
الكويت لهذا الغرض.
ونظراً لالهتمام البالغ في الس� � ��وق القطري فقد أنش� � ��أ ومن معه من الش� � ��ركاء المس� � ��تثمرين
«الشركة األولى للتمويل» وهي أول شركة مساهمة مالية قطرية متخصصة في تمويل المستهلك
.finance consumer
وفي عام  2004قام ونخبة من المستثمرين المتميزين بتأسيس «الشركة الشرقية لالستثمار»
وهي ش� � ��ركة خدمات مالية واستثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتم اختياره ليكون
الرئيس والعضو المنتدب فيها ،وفي عام  2011ترك العمل التنفيذي فيها ،وبعد ذلك ترك رئاسة
المجلس وأصبح عضواً في مجلس اإلدارة حتى وقت إعداد هذا الكتاب.
وبشكل عام بعد ترك العمل التنفيذي ،سعى السيد حامد البدر لتسخير خبرته السابقة لتقديم
خدمة نوعية متميزة للمتعاملين في الس� � ��وق ،وقام بعرض فكرة إنشاء لجان استشارية للمجاميع
االس� � ��تثمارية المختلفة ،وهي فكرة وإن كانت قد تم العمل بها في المؤسسات المالية الكبيرة في
ش� � ��كل محدود إ ّال أنه أراد تعميمها قدر اإلمكان على قطاعات أكبر في الس� � ��وق ،نظراً ألهميتها
لمس� � ��تقبل عمل تلك المؤسسات ،فهي أشبه بشراء بوليصة تأمين ضد مخاطر االستثمار ،ولكن
من خالل مفهوم مختلف تماماً عن األسلوب التقليدي المتبع فيها.

مع عدنان البحر في استقبال بعض أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل التركي والجهاز التنفيذي
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باستقبال ضيوف أجانب من بنك الكويت المتحد ومعهم الشيخ أحمد الداوود الصباح

قصص ومواقف مهمة في حياته:
فترة الغزو العراقي :
من أهم المواقف التي واجهها السيد حامد البدر في حياته العملية ،كانت في فترة االحتالل
العراقي الغاشم لدولة الكويت واآلثار السلبية التي ترتبت على األصول الخارجية لدولة الكويت،
فقد كان الس� � ��يد حامد البدر خارج دولة الكويت آنذاك ،وتحديداً في أسطنبول حيث يوجد بيت
التمويل الكويتي التركي ،وهناك اضطر للتواصل مع البنوك األجنبية المراس� � ��لة وإحاطتهم علماً
بم� � ��كان تواجد فريق العمل الكويتي وخصوصاً أنه كان المس� � ��ئول األول عن نش� � ��اط بيت التمويل
الخارجي ،وبعد أسابيع قليلة انتقل إلى لندن المقر المؤقت لبنك الكويت المركزي وجميع البنوك
المحلية الكويتية ،وهناك تم افتتاح مكتب مؤقت لبيت التمويل الكويتي وذلك لمتابعة أصول البنك
المجمدة المنتشرة حول العالم ،وكان المكتب برئاسة السيد فيصل الخترش نائب رئيس مجلس
إدارة «بيتك» وإلى جانبه عمل في هذا المكتب السيد عدنان البحر ،والسيد وليد الرويح والسيد
سامي البدر رحمهما الله ،والسيد هاشم جاموس والمستشار محمد عجمي.
ويذكر هنا السيد حامد البدر محاوالتهم الناجحة في إقناع البنك المركزي اإلنجليزي Bank

 of Englandفي رفع التجميد عن محفظة العمالء التي كانت تُدار قبل االحتالل العراقي الغاشم
لصالحهم ،و قد كانت مس� � ��جلة خارج ميزانية «بيتك» ( )off Balance Sheetوتم تسلميها وقتئذ
لمن رغب من العمالء باعتبار أنهم كانوا في أمس الحاجة إليها خالل االحتالل.
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كما قام الفريق أيضاً باالحتفاظ بنس� � ��خة من سجالت البنك في مكان آمن بعد أن نجح بعض
اإلخوة من داخل الكويت في إخراجها وقت االحتالل ،كما قام المكتب أيضاً بوضع خطة ش� � ��املة
إلعادة تشغيل بيت التمويل الكويتي عند العودة بعد التحرير.
قصص ومواقف ال ُتنسى :
يستذكر السيد حامد البدر بعض المواقف التي لها ذكريات في حياته ،وخصوصاً من خالل تجربته
الشخصية في «بيتك» بقيت حاضرة في ذهنه حتى هذا الوقت ،الموقف األول يوم افتتاح «بيتك» وقبيل
فتح أبواب البنك الس� � ��تقبال العمالء وحينما وقف العم أحمد البزيع رحمه الله أمام الموظفين يحثهم
على الجد واالجتهاد وتقوى الله ومراقبته في أعمالهم وألقى كلمة مختصرة في هذه المناسبة اختتمها
بعبارة «عليكم باإليثار ال األثرة» وكررها مرات عديدة ،ثم أعطى تعليماته إيذاناً ببدء العمل.
أم� � ��ا الموق� � ��ف اآلخر ،فقد كان ف� � ��ي بدايات العمل في «بيت� � ��ك» إذ تعرض بيت التموي� � ��ل لكثير من
المضايقات والصعوبات إلقناع البنوك التقليدية في فتح حس� � ��ابات له ش� � ��ريطة عدم التعامل بالفائدة
الربوية س� � ��واء في األخذ أو العطاء ،وكانت محاوالته في اإلقناع تواجه بالرفض في البداية ،ومع مرور
الوقت وانتش� � ��ار مفاهيم المعامالت المصرفية اإلسالمية ،وتطور رؤية البنوك األخرى لهذه المفاهيم،
أصبحت البنوك التقليدية تتسابق فيما بينها في تقديم خدماتها للبنوك اإلسالمية.
وبحمدالل� � ��ه وتوفيقه أصبحت المؤسس� � ��ات المالية اإلس� �ل��امية قائدة عملي� � ��ات التمويل الجماعي
واالكتتابات ،وعمليات تمويل المشاريع العمالقة التي كانت حكراً على البنوك التقليدية لعقود طويلة.

في رحلة عمل إلى ماليزيا عام  1989مع كل من فيصل الخترش وعدنان البحر
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حضور دائم للفعاليات االجتماعية والمهنية لبيتك
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وليد عبداهلل سعود عبداهلل العصيمي
رائد التميز في تطوير المنتجات والخدمات في بيتك
تاريخ التعيين 1978 / 9 / 13 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في ع� � ��ام  ،1955في منطقة كيف� � ��ان ،والده المرحوم عبدالله س� � ��عود العصيمي ووالدته
المرحومة هيا شمالن البحر التي توفيت عن عمر يناهز  78عاما فأدرك برها بحمد الله تعالى،
لديه من اإلخوة خمسة ومن األخوات أربع.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
قدمت عائلة العصيمي إلى الكويت من الزلفي في نجد ويعود نس� � ��بها إلى بني عمرو من بني
تميم ،وقد سكنت فريج السبت في منطقة «جبلة» ،والذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 200
س� � ��نة على األقل ،وأطلق اسمه نسبة إلى أسرة السبت الكريمة التي ينتمي إليها المرحوم محمد
السبت ،ويقع فريج السبت في وسط منطقة القبلة ،ويحده شماالً المدرسة القبلية للبنات وفريج
البدر ،وجنوباً مقبرة الدهلة التي تحولت إلى حديقة للبلدية ،وش� � ��رقاً مس� � ��جد المديرس وفريج
س� � ��عود ،وغرباً مسجد الساير الشرقي وفريج ش� � ��اوي أظبية من ناحية المساجد ،يوجد في هذا
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الفريج مس� � ��جد عباس الهارون (أو مس� � ��جد سعيد) الذي أسسه المرحوم عباس الهارون من ثلث
أحد أقربائه ،وكان يصلي فيه المال س� � ��عيد ،ثم من بعده المال س� � ��عود الزيد ،ثم المال سليمان بن
نامي ،ثم الشيخ مساعد بن جراح ،ومن بعده الشيخ محمد بن جراح.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام 1981م بعد أن عمل في أحد البنوك األمريكية مبتعثاً من بيت التمويل الكويتي،
وكان ثم� � ��رة ه� � ��ذا الزواج الطيب أوالداً ثالثة وبنتاً واحدة .تخرج االبن األكبر عبدالله من جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا فى الكويت ،ومن ثم تزوج ورزقه الله بثالثة أبناء .أما ابنته سارة فقد
درس� � ��ت في جامعة الكويت ،وتزوجت وأنجبت ولدين .وبقية أبنائه خالد وأحمد فقد درسوا في
الخارج ووفقهم الله ليتخرجوا من جامعات في الواليات المتحدة االمريكية.
مسيرته التعليمية:
كانت بداياته الدراسية في المرحلة االبتدائية في مدرسة فهد العسكر للبنين ،ثم انتقل إلى مدرسة
الخليل ابن أحمد في المرحلة المتوسطة ،أما المرحلة الثانوية فكانت في ثانوية كيفان للبنين.
ولم يقف عند هذا الحد في التعليم ،فالتحق بجامعة القاهرة ليدرس فيها المحاسبة ،وتخرج
منها في العام 1978م.
كما وش� � ��ارك في عدد من الدورات التدريبية س� � ��واء خالل عمله في بيت التمويل الكويتي ،أو
عمل� � ��ه الحال� � ��ي .ومن أبرز تلك الدورات هي التحاقه بالعمل في أح� � ��د البنوك االمريكية في عام
 1980لمدة  9أشهر مبعوثا من بيت التمويل الكويتى.
الدراسات العليا بعد الجامعة:
واستمراراً لالستزادة من منهل التعليم واالرتواء من معينه ،والتعرف على االحتياجات التطويرية
للقطاع المصرفي في الكويت التحق بمعهد الدراس� � ��ات المصرفية ليحصل على دبلوم الدراسات
المصرفية في دولة الكويت عام .1979
أبرز اهتماماته وهواياته:
كان� � ��ت وال زالت من أب� � ��رز اهتماماته تطوير القطاع المصرفي ف� � ��ي جوانب عديدة للوصول إلى
قطاع مصرفي كفء متطور ،من خالل تعبئة وتوس� � ��يع نطاق أدوات االدخار المتوفرة وخفض كلفة
التمويل ،وتطوير إدارة المخاطر ،وتيسير تدفق السلع والخدمات ،ودعم قدرة االقتصاد الوطني على
التصدي لألزمات المالية الخارجية غير المتوقعة والمحافظة على استقرار االقتصاد الكلي.
96

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

وبالطبع ال يمكن أن ننسى أسرته الفاضلة التي يُكرس لها ُج ّل وقته ،لمتابعة أمور أبنائه وابنته
وأحفاده منهم ،وكذلك متابعة وظائف األبناء خالد وأحمد بعد تخرجهما .وكما يقول الله سبحانه
وتعالى :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ (الروم .)21 :فحاجته للسكينة أيضاً بعد سنين طويلة في العمل
جعلته يخصص من الوقت الكافي لكي يسكن إلى أسرته وبيته ،وقد كان بالسابق يمارس هوايته
المفضلة وهي لعبة كرة القدم ،ورياضة السباحة ،التي يعشقها وال يستغني عنها.
الحرص على التعلم قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
كان متدرباً في بنك الخليج ،خالل فترة دراس� � ��ته الجامعية من 1977-1975م ،وكذلك في
اإلجازات الصيفية ،إذ كان يس� � ��تغل وقت فراغه أيضاً في اكتس� � ��اب مهارات العمل المصرفي،
لكي يُحقق ذاته في الوصول إلى الرضا عن نفسه ومن ثم عن عمله في هذا القطاع المصرفي
الحيوي الهام.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بع� � ��د أن اجت� � ��از المرحلة الجامعية في جامعة القاهرة ،وحصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في
المحاس� � ��بة عام 1978م ،حان وقت البحث عن العمل الذي يتناسب وشهادته الجامعية باإلضافة
إلى شهادة معهد الدراسات المصرفية التي نالها من الكويت ،وهكذا أتت الفرص متتالية الستقباله
ف� � ��ي الحقل المصرفي من جهات ثالثة ،فقد جاءته فرصة عمل في بنك الخليج وهو الذي تدرب
فيه ميدانياً لس� � ��نوات أثناء فترة دراس� � ��ته الجامعية وقبل حصوله على ش� � ��هادة البكالوريوس في
المحاس� � ��بة ،والفرصة الثانية كانت من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،والثالثة من بيت
التموي� � ��ل الكويتي الذي آث� � ��ره على غيره من أماكن العمل المفضلة لديه ،ألنه وباعتقاده س� � ��تكون
له أبواب النجاح مفتوحة واكتس� � ��اب المهارات المصرفية الجي� � ��دة من خالل التحديثات القائمة
والدائمة في بيت التمويل الكويتي ،ومواكبة التطور المصرفي ،وهكذا كان كما أراد الله سبحانه
وتعالى ،وكما يقال «لكل مجتهد نصيب».
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كانت بداياته في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،وكما أس� � ��لفنا س� � ��ابقاً بُعيد تخرجه من جامعة
القاهرة – تخصص محاسبة ،فتم تعيينه محاسباً في اإلدارة المالية بعد أن تمت مقابلته شخصياً
من قبل الس� � ��يد بدر عبدالمحسن المخيزيم رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السابق لبيت
التمويل الكويتي ،والس� � ��يد أحمد بزيع الياس� � ��ين رحمه الله ،وهنا أقف لزاماً ،واحتراماً في هذا
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السياق ،ألُع ِّرف بالعم – كما كان يقال له الشيخ  -أحمد بزيع الياسين فهو رجل أعمال كويتي،
أسس بيت التمويل الكويتي ،وترأس العديد من الهيئات الشرعية في مختلف البنوك والمؤسسات
اإلس� �ل��امية في دولة الكويت وخارجها .وكان في مجالس هيئة الرقابة الش� � ��رعية منذ إنشاء بيت
التمويل الكويتي ،وكان يتمتع بصفات حميدة ال توجد إال في إنسان يَخشى الله ،وأكث ُر ما قيل عنه
أ ّنه كان يشرح المسألة المراد الحكم الشرعي فيها من جميع جوانبها االقتصادية ،نظراً لخبرته
االقتصادي� � ��ة الكبيرة ،مما كان ل� � ��ه األثر الكبير في أ ْن يكو َن الحك ُم دقيقاً من الناحية الش� � ��رعية
واالقتصادية .فنظراً لمداومته لجلسات الهيئة كان األث ُر الكبي ُر في أن يكتسب إلى جانب الثقافة
بحس اقتصادي
االقتصادية الكبيرة التي حباه الله بها ،الثقافة الشرعية التي جعلته إنساناً يتمتع
ّ
ألي مشكلة اقتصادية تعرض عليه.
وفقهي ،يجعله يستنبط األحكام الشرعية ِّ
أهم إنجازاته في «بيتك» :
يقول السيد وليد العصيمي عن الروح التي كان يستشعرها مع إخوانه في بيتك« :كان من أهم
أهدافن� � ��ا كموظفين هو االرتقاء بالمصرفية والتمويل اإلس� �ل��امي من خالل التركيز على االبتكار
والتميز في كل ما نقدمه ،بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات متكاملة ومنس� � ��جمة بشكل كامل
مع أحكام ومبادئ الش� � ��ريعة اإلسالمية لكي يتبوأ بيت التمويل الكويتي الصدارة في مجال العمل
المصرفي اإلسالمي.
إن هذا االلتزام بالتميز باإلضافة إلى التزامنا بعالقات طويلة األمد مع الزبائن واألسواق التي
نعم� � ��ل بها يقودن� � ��ا نحوالعمل الجماعي .وكان تقدير اإلدارة العليا ألنش� � ��طة الموظفين وكفاءاتهم
دافعاً للموظفين لكي يقوموا بعملهم على أحسن وجه».
وكان العصيمي من الموظفين المجدين في عملهم الس� � ��اعين لتطويره من خالل صقل أدائهم
بكل ما هو متطور وحديث ،والعمل ضمن منظومة الجماعة التي تعمل من أجل مؤسسة رائدة في
مجال العمل المصرفي اإلسالمي.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
م� � ��ع محدودي� � ��ة اإلمكانات المتاحة ف� � ��ي الوقت الذي عمل به العصيمي وهو بداية إنش� � ��اء
ٍ
بعطاء غير محدود ،إلنجاز
جداً في عمله ويعمل لس� � ��اعات ٍطوال،
بيت التمويل الكويت كان ُم ّ
العم� � ��ل المطلوب ،فكما هو معلوم لدى الجميع أن بدايات أي منش� � ��أة أو مؤسس� � ��ة تش� � ��وبها
بعض المش� � ��كالت والضغوط وهي إرهاصات البداية ل� � ��كل عمل كبير خاصة أن بيت التمويل
الكويتي ومنذ انطالقته؛ سعى بخطوات واثقة لتوسيع بؤرة أعماله وإنجازاته ،لكي يتبوأ مركز
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الصدارة في مجال العمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،ويصبح مؤسس� � ��ة مالي� � ��ة قيادية ،ليس في
الصناعة المصرفية اإلسالمية فحسب ،بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل ،إلى
جانب كونه أحد أكبر الممولين في الس� � ��وق الكويتي واإلقليمي في ظل المنافس� � ��ة مع البنوك
التقليدية العاملة في دولة الكويت.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
لق� � ��د تطورت أعمال المصارف اإلس� �ل��امية من حيث تنوع المنتج� � ��ات والخدمات المصرفية،
ومنح التمويل للعمالء .وبرغم هذا التطور في العمل المصرفي اإلسالمي ،ما زال أمام المصارف
اإلس� �ل��امية الكثير من التحديات والجهد لتطوير أنظمة العمل ،ومواجهة المنافس� � ��ة المصرفية
باألسواق المحلية والدولية.
يقول الس� � ��يد وليد العصيمي« :آم� � ��ل مواكبة التغييرات و تدريب الموارد البش� � ��رية التي تمثل
أحد العناصر األساس� � ��ية لنجاح المؤسس� � ��ات المالية واالقتصادية اإلسالمية ،فالعنصر البشري
جزء من أصولها ورأس� � ��مالها غير المادي وأهم ما تملك� � ��ه ،حيث األداة الحقيقية للعمل واإلنتاج،
والمؤسسة المالية التي ال تملك الموارد البشرية الفعالة تعتبر فقيرة في األداء المتميز والجودة
ألن نجاحها وبكل بس� � ��اطة يتوقف على كفاءة وفعالية الموظفي� � ��ن ،فالدورات التدريبية والحوافز
المعنوي� � ��ة والمادية لها دور فاعل في صقل الخبرات ل� � ��دى الموظفين وبالتالي يصبحون عام ً
ال
أساسياً في تحقيق التنافسية».
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
وقد حث الش� � ��باب والمهتمين بالتجربة اإلس� �ل��امية على العمل والمنافسة الشريفة من خالل
تطوير القدرات ،واكتساب الخبرات والمهارات الالزمة ،والمثابرة ،وتحمل مسئولية العمل ،وحسن
التعامل مع الغير من زمالء أو عمالء للبنك.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
أوردنا في بداية حديثنا هذا أنه عمل متدرباً في بنك الخليج خالل فترة دراسته الجامعية بين
الفترة 1977-1975م .وفي عام  1985انضم إلى مكتب تدقيق الحسابات واالستشارات (العيبان
والعصيمي وش� � ��ركاهم – آرنس� � ��ت ويونغ) وحتى تاريخ كتابنا هذا وهو على رأس عمله يمارس ما
اكتس� � ��به من مهارات ومعارف محاس� � ��بية في التدقيق على الحس� � ��ابات المصرفية وفق الشريعة
اإلسالمية مقدماً خدماته إلى كبريات المصارف والشركات في البالد.
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خليل عبدالرحمن فياض الحسن
رائد تقديم الخدمات المميزة إلى بيت الزكاة
تاريخ التعيين 1978/9/22 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1957/2/25في فلس� � ��طين ،في مدينة حيفا كما يس� � ��مونها عروس الش� � ��مال ،ثم
انتقلت أسرته إلى منطقة جنين في الضفة الغربية ،وفي عام  1953سافر والده إلى دولة الكويت
وعمل فيها حتى عام  1960فتعرض لوعكة صحية نظراً لكبر س� � ��نه فلم يس� � ��تطع االستمرار في
العمل ،مما اضطره إلى العودة إلى دياره ،وحضر أخوه األكبر إلى دولة الكويت في ذلك العام لكي
يعمل ويعيل والديه وإخوته ،واستمر في العمل حتى توفاه الله في عام  ،2014وله أسرة كبيرة في
الكويت من أبناء عمومته أيضا متواجدين في دولة الكويت منذ بداية الخمسينات.
حضر السيد خليل الحسن إلى دولة الكويت وهو في العشرين من عمره وكان ذلك في عام 1977م.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
أس� � ��رته من إحدى عائالت مدينة حيفا عروس الش� � ��مال الفلس� � ��طيني ،وهي م� � ��ن أكبر وأهم
مدن فلس� � ��طين التاريخي� � ��ة ،تق� � ��ع على الس� � ��احل الش� � ��رقي للبحر األبي� � ��ض المتوس� � ��ط ،وتبعد
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شهادة تقدير للجهود المتميزة

عن القدس حوالي  158كم إلى الش� � ��مال الغربي ،كما أن موقعها جعل منها مينا ًء بحرياً من أهم
الموانئ في مناطق فلس� � ��طين المحتلة ،كما جعل منها بوابة للمنطقة عبر البحر المتوسط ،وهي
ذات أهمية تجارية وعس� � ��كرية طوال فترة تاريخها ،ولهذا تعرضت إلى األطماع االستعمارية بدءاً
من االحتالل الصليبي وحتى تاريخ النكبة عام 1948م.
غ� � ��ادرت عائلت� � ��ه إلى منطقة جنين في ش� � ��مال الضفة الغربية ،وهي إح� � ��دى مدن المثلث في
شمال فلس� � ��طين ،وتبعد عن القدس مس� � ��افة  75كيلومترا إلى الش� � ��مال ،تط� � ��ل جنين على غور
اقتصادي أكبر بكثير من
األردن من ناحية الش� � ��رق ،ومرج بن عامر إلى جهة الش� � ��مال ،ولها ثق ٌل
ٌّ
حجمها السكاني.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد خليل الحس� � ��ن في عام  ،1981وكان ثمرة هذا الزواج المبارك أربعة أبناء وبنتاً

واح� � ��دة ،فادي االبن األكبر أنهى دراس� � ��ته من جامعة البتراء ف� � ��ي األردن ،وعبدالرحمن درس في
الجامعة األردنية وتخصص في برمجة تكنولوجيا المعلومات ( ،)IT PORGRAMMERواالبن
الثالث أحمد الذي درس هندسة الميكانيك في جامعة العلوم التطبيقية في األردن وهو مهندس
اآلن ،والرابع محمد ،أيضا درس الهندسة المدنية في جامعة العلوم التطبيقية في األردن وحالياً
في بريطانيا الس� � ��تكمال رسالة الماجس� � ��تير في تخصصه ،وابنته حنين درست اللغة اإلنجليزية
وتخرجت من كلية التربية األساسية بدولة الكويت.
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وقد تزوج ثالثة من أبنائه ،وله حفيدة واحدة تمأل عليه حياته ،تنتظره كل يوم بعد عودته من
العمل فينسى لرؤيتها كل العناء والتعب ،وأوالده وزوجاتهم يعيشون معه في بيت واحد في صورة
طيبة من التواصل وصلة الرحم.
مسيرته التعليمية:
أنهى السيد خليل الحسن مراحل التعليم األساسية في فلسطين حتى حصل على شهادة الثانوية العامة
عام  ،1975والتحق بإحدى كليات القدس ليدرس فيها إدارة األعمال ،وتخرج منها في عام .1977
الشهادات والدورات التدريبية الخاصة:
حاز السيد خليل الحسن على العديد من الشهادات منها:
 THE ROYAL SOCIETY OF ARTS EXAMINATIONS – UK BOARDف� � ��ي
المملكة المتحدة عام .1977
Certificate in book-keeping
Certificate in SHORTHAND
Certificate in English as a foreign language

دبلوم «فعاليات المنهج المتكامل لتنمية مهارات مدراء العمليات من مركز الخدمة المهنية لإلدارة.

تكريمه بصفته الموظف المثالي لعام  1989مؤشر التميز في األداء
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سجل ناصع خالل فترة االحتالل الغاشم

دورات وبرامج تدريبية شارك فيها:
 دورة خاص� � ��ة في اللغة اإلنجليزية المس� � ��توى  Aخ� �ل��ال الفترة مابي� � ��ن  1984/10/22ولغاية 1985/5/27من مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت.
 دورة خاصة في أساسيات التنظيم واإلدارة خالل الفترة من  1984/3/10ولغاية 1984/5/27من مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت.
 برنامج تدريبي في تحليل االئتمان من معهد الدراسات المصرفية من .1984/5/16-5/13 برنام� � ��ج تدريبي «الجوانب الفنية والفقهية ألعمال بيت التمويل الكويتي» من خالل مدير عامبيت التمويل الكويتي.
 برنامج تدريبي في كيفية التعامل مع اآلخرين «مس� � ��توى إشرافي» من المركز العربي للتطويراإلداري.
 برنامج تدريبي في المضاربة من مركز تنمية الموارد البشرية في «بيتك». برنامج تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين من مركز الخدمة المهنية لإلدارة. برنامج تدريبي في «المهارات اإلشرافية» نظمته شركة االستثمار البشري.103
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- Leadership From Grid
- Certified Branch Manager,CBM from the Arab Academy for Banking and
financial sciences

باإلضافة إلى برامج تدريبية متعددة مثل فرق العمل ووس� � ��ائل االس� � ��تثمار اإلس� �ل��امي في ما
مجموعه أربعون دورة تدريبية في الجوانب المهنية التي اس� � ��تفاد منها جيداً خالل عمله في بيت
التمويل الكويتي.
أبرز اهتماماته وهواياته:
كانت «يافا» تعتبر قبل النكبة عاصمة فلسطين الثقافية بدون منازع ،حيث احتوت أه ّم الصحف
الفلس� � ��طينية اليوم ّية وعش� � ��رات المجالت ودور الطبع والنشر ،وهكذا هم سكانها وأهلها يميلون
إلى الثقافة واألدب ،والس� � ��يد خليل الحس� � ��ن تربى على هذه الثقافة واألدب ،فتعتبر س� � ��ير علماء
المس� � ��لمين والعرب من أبرز اهتماماته ،وانطالقاً من القول بأن الكتاب خير جليس ،فاألجدر أن
يتعلم اإلنس� � ��ان علماً ينفعه وينفع منه ،وفي جلس� � ��ات السمر المسائية بين أفراد األسرة ،يتحدث
ألفراد أسرته عن هؤالء العلماء وسيرهم العطرة ،ليستفيد أبناؤه من هذه المعلومات الق ِّيمة.
وقد كان يهوى كتابة الخواطر ،فالحياة مليئة بالمس� � ��رات واألح� � ��زان ،ك ٌل يعبر عما في داخله
بطريقته ،والسيد خليل الحسن يجيد التعبير من خالل كلمات قد تكون مبعثرة ،يجمعها ويضعها
في خاطرة جميلة الحس والرونق.

شهادة من سيتي بنك لحسن األداء
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كذلك بطبيعة الحال ،فالبيئة التي تربى فيها وتعلق قلبه بأجوائها وأنفاسها ،كانت بيئة خضراء،
وع� � ��روس الش� � ��مال التي ُولد فيها «يافا» تزدان باألش� � ��جار بأنواعها ،تكثر به� � ��ا وحولها الحدائق،
صدر
وتحيط بها أش� � ��جار البرتقال «اليافاوي» أو «الشموطي» ذي الشهرة العالمية ،والذي كان يُ َّ
إلى الخارج منذ القرن التاسع للميالد أو ما قبله .فهو يهوى زراعة األشجار وتزيين الحديقة في
منزله واالهتمام بوردها وفلها ،ألنها وكما توصف :تس ُّر الناظرين.

العمل والوظيفة قبل التحاقه في بيت التمويل الكويتي:

لم تكن فترة طويلة هي التي عمل بها خارج بيت التمويل الكويتي ،فكما أس� � ��لفنا بأنه قدم إلى
الكويت في عام  ،1977فعمل في بنك الخليج ولمدة عام واحد فقط في قسم خدمة العمالء ،ثم
انتقل إلى بيت التمويل الكويتي في عام .1978
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
لم يكن قد تم إنش� � ��اء أي بنك إس� �ل��امي في الفترة التي عمل بها السيد خليل الحسن في بنك
الخليج ،وعندما علم بإنشاء بيت التمويل الكويتي في عام 1978م ،س ّرته هذه األنباء ،وسعى إلى
العمل في هذا المصرف اإلس� �ل��امي ،وكانت مقابلته األولى مع الس� � ��يد بدر المخيزيم الذي كان
يش� � ��غل منصب مدير عام بي� � ��ت التمويل الكويتي آنذاك ،وتم قبول طلب� � ��ه للعمل في بيت التمويل
الكويتي لما لديه من خبرات طيبة في مجال خدمة العمالء في المصارف.

شهادة تقدير تعكس االقدمية وحسن األداء
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الحرص على تطوير الذات إحدى صفات خليل فياض

الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
تعددت الوظائف والمهام التي قام بها الس� � ��يد خليل الحسن منذ توليه العمل في بيت التمويل
الكويتي ،وحصل على فرص ترقية عديدة مع ازدياد سنين العمل والخبرة في المجاالت المصرفية
عامة واإلسالمية خاصة ،ومن المناصب التي حصل عليها أثناء عمله في «بيتك»:
 مشرف مصرفي عام .1986 مدير عمليات فرع (ب) .1988 مدير عمليات فرع (أ) عام .1993 مدير فرع (ب) عام .1995 مدير فرع (أ) عام .1997 مساعد مدير إدارة عام .1999 نائب مدير إدارة عام .2003 مدير تنفيذي عام .2004 المدير التنفيذي لدعم الخدمات المصرفية عام .2013106
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أهم إنجازاته في «بيتك» :
إن اإلنجازات تنبع من وضع خطة تش� � ��غيلية ضمن اس� � ��تراتيجية مدروسة ،لها رسالة وأهداف
ورؤية ،وكانت رؤية الس� � ��يد خليل الحس� � ��ن ومن معه من العاملين في بيت التمويل الكويتي هي أن
يتطور هذا الصرح اإلس� �ل��امي الخيري ،الذي يعمل وفق الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء ،وأن تنجح
فكرت� � ��ه ،وتعم البالد ،وتم� � ��ت ترجمة هذا الهدف إلى واقع ملم� � ��وس عندما تطور «بيتك» وأصبح
مؤسسة مالية إس� �ل��امية رائدة ،ليس على المستوى المحلي فحسب بل وعلى المستوى العالمي،
ويقول السيد خليل الحسن« :إن هذا التفوق والنجاح ،وتحقق الريادة في األداء والعمل ،والنهوض
بالقطاع المصرفي ،وانتش� � ��ار الفروع المصرفية العديدة محلياً،جاء من خالل العمل بروح الفريق
الواحد وبقيادة ّ
فذة من قِ بل ما أسماهم بالنواخذة السيد أحمد بزيع الياسين رحمه الله ،والسيد
بدر المخيزيم».
ويضيف السيد خليل الحسن أنه تقدم باقتراح حول إعادة توزيع القاعة المصرفية وتطويرها،
بما يس ِّهل تقديم الخدمات للعمالء ،وسرعة إنجاز معامالتهم ،من خالل إعادة تنظيم أماكن العمل،
واالس� � ��تغالل األمثل لألماكن المتاحة بالقاعة وغير المس� � ��تغلة فيها ،وتطبيق الدور اآللي للعمالء
في القاعة المصرفية بدالً من االنتظار وقوفاً ،وقد القى هذا االقتراح استحس� � ��ان المس� � ��ئولين
ومباركته� � ��م له ،وبالتالي تم تطبيقه على أرض الواقع في كافة أفرع « بيتك» بعد أخذ الموافقات
الالزمة من قبل اإلدارة العليا.
كما ش� � ��ارك في مراحل تطبيق مشروع النظام اآللي لـ«بيتك»  Core Banking Systemبدي ً
ال
عن نظام تاندم  Tandomوأعمال االختبارات ،ومن ثم تطبيقه.
كما س� � ��اهم في تس� � ��وية المبالغ المعلّقة بين عمالء «بيتك» وستي بنك ،وكانت عمليات عديدة
ومختلفة ،بمبالغ كبيرة ،واس� � ��تطاع أن يتوصل إلى تسوية جميع العمليات وتحصيل حقوق عمالء
«بيتك» ،وعلى ضوء ذلك تم اختياره من بين المتعاملين مع سيتي بانك في ست وستين دولة تتكلم
س� � ��بع لغات على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق االوسط وتم تقديم شهادة شكر له من السيتي
بنك نظير جهوده المتميزة في هذا األداء.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
في الوقت الذي كان فيه الس� � ��يد خليل الحسن مديراً لفرع السالمية ،توصل مع بيت الزكاة
الكويت� � ��ي (أحد عمالء «بيتك» المميزين) إلى تقديم خدمة ممي� � ��زة داخل بيت الزكاة ،وتقديم
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جميع الخدمات المصرفية مثل قبول اإليداعات النقدية ،وصرف الش� � ��يكات والحواالت وفتح
حس� � ��ابات جديدة ..الخ يس� � ��تفيد منها موظف� � ��و بيت الزكاة والمراجع� � ��ون وعمالء « بيتك» في
الموقع نفس� � ��ه ،من خالل توفير ثالثة موظفين من بيت التمويل الكويتي موظفان اثنان لخدمة
العم� �ل��اء الذك� � ��ور ،وموظفة تقوم على خدمة العمالء اإلناث .كما ت� � ��م تركيب جهاز صرف آلي
داخل الموقع واجهته نحو الش� � ��ارع الرئيس� � ��ي لخدمة عمالء «بيتك» سواء كانوا من داخل بيت
الزكاة أو من العمالء اآلخرين.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي تبنت فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي ،من خالل الموافقة
على إنشاء بيت التمويل الكويتي عام  ،1977في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح.
ويعود نجاح المنهج االقتصادي اإلس� �ل��امي في الكويت إلى العمالء التواقين إلى تطبيق منهج
إس� �ل��امي في التعامالت البنكية مرضاة لله ولرس� � ��وله ،وقد لوحظ ذلك منذ اليوم األول الفتتاح
بيت التمويل في 1978/8/31حيث كان تدفقاً غير متوقع للعمالء الراغبين بفتح حس� � ��ابات لدى
بيت التمويل الكويتي الستثمار مدخراتهم ،وهذا أدى إلى صقل خبرات ومعرفة العاملين في بيت
التموي� � ��ل الكويتي بالتعريفات اإلس� �ل��امية للمنتجات المصرفية وكيفي� � ��ة إدارتها وتنميتها ،وهكذا
أصبح� � ��ت ل� � ��دى العميل القناعات بأن بيت التمويل الكويتي يس� � ��تثمر أموال� � ��ه بالتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،ويتم توزيع األرباح في نهاية السنة المالية اتساقاً مع هذا التوافق.

تدريب اآلخرين ذاتياً يقلل الحاجة إلى التدريب الخارجي
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آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد خليل الحس� � ��ن أن يس� � ��تمر النجاح تلو النجاح ،والريادة في تقديم الخدمات
المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية ،وأن يبقى «بيتك» هو بيت األمان لكل العمالء ،تزداد الثقة
بازدياد تطبيق الش� � ��ريعة في كل أحكام المصرف اإلس� �ل��امي ليبقى النموذج األمثل لالقتصاد
اإلسالمي محلياً وعالمياً للمؤسسات المصرفية .وأن تستمر تقديم الخدمات للعمالء بساللة
ويس� � ��ر من أجل خدمة أفضل إلى جانب تطبيق األحكام الشرعية في استثمار أموالهم وتوزيع
أرباحها السنوية.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
حث الس� � ��يد خليل الحسن الشباب على خوض التجربة اإلسالمية التي نجحت محلياً وعالمياً

واالنخراط في العمل في هذه المؤسس� � ��ات المصرفية اإلس� �ل��امية،ذات المردود المالي المحلل
وفق الش� � ��ريعة اإلسالمية والتي تعود على صاحبها بالثواب واألجر أيضاً في اآلخرة ،وقد ُطبقت
التجربة اإلس� �ل��امية على العديد من الش� � ��ركات االس� � ��تثمارية وش� � ��ركات التأمين التي أصبحت
تعمل وفق الش� � ��ريعة اإلسالمية أيضا ،وهذا أتاح مجاالً أوسع للشباب الختيار وظائفهم في هذه
المؤسسات اإلسالمية ،كما يزيد من فرص انتشار الثقافة المالية والتجارية اإلسالمية بين أفراد
المجتمع التي تعود عليهم بالنفع حتى ففي العالقات االجتماعية فيما بينهم.
خدمات قدمها للوطن:
في الفترات العصيبة يُعرف الرجال ،وتُعرف منازلهم بين أفراد المجتمع ،ولم تمر دولة الكويت
بأس� � ��وأ من فترة االحتالل العراقي الغاش� � ��م لدولة الكويت ،وهو تاريخ لن ينس� � ��اه أحد ،في هذه
الفترة تم تكليف الس� � ��يد خليل الحس� � ��ن من قبل قياديي بيت التمويل الكويتي بالعمل في «بيتك»
من أجل خدمة العمالء المواطنين واس� � ��تمرار التواصل معهم لتس� � ��هيل تقديم هذه الخدمات في
وقت حرج جداً على أبناء الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة ،ويحمد الله تعالى أن وفقه الله
لما فيه الخير والنجاح لتأدية رسالته الوطنية ألبناء وطنه الغالي الكويت ،ولمؤسسته المصرفية
اإلس� �ل��امية التي رافق إنش� � ��ائها حتى هذا الوقت فأصبحت بيته الثاني ،وقد حصل على ش� � ��هادة
شكر وتقدير للجهود الطيبة التي بذلها في هذه الفترة العصيبة.
شهادات التقدير والجوائز واألوسمة التي حصل عليها:
يعتبر السيد خليل الحسن من الموظفين المتميزين في عملهم ،فقد حصل على تقدير متميز
من بعد فترة التحرير وحتى وقتنا هذا ،وفي كل عام يتم تكريمه لهذا التم ّيز.
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وللوقوف على ش�������هادات التقدير التي حصل عليها الس�������يد خليل الحسن ،نورد للقارئ بعض ًا
منها على سبيل المثال ال الحصر:
 ش� � ��هادة شكر وتقدير من السيد عدنان البحر المدير العام لمشاركته في مسيرة بيت التمويلالكويتي منذ خطواته األولى.
 ش� � ��هادة شكر وتقدير من السيد عدنان البحر المدير العام بمناسبة اختياره الموظف المثاليعام .1989
 شهادة ش� � ��كر وتقدير من السيد أحمد عبداللطيف الدوسري مس� � ��اعد المدير العام للقطاعالمصرفي للمس� � ��اهمة الفعالة والمخلصة في خدمة بيت التمويل الكويتي أثناء فترة االحتالل
الغاشم.
 ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير من الس� � ��يد محمود الجيعان مدير إدارة الفروع لمساهمته في إعدادوتنفيذ جميع متطلبات عقد البرامج التدريبية للمواد العلمية لموظفي الحاجز عام .1995
 ش� � ��كر وتقدير من الس� � ��يد وليد الرويح نائب المدي� � ��ر العام لجهوده المتمي� � ��زة في العمل عام.1996
 ش� � ��كر وتقدير من السيد محمود الجيعان مدير إدارة على الجهود الق ِّيمة المتمثلة في تقديماالقتراحات البنّاءة لرفع مستوى أداء فريق الريادة.
 ش� � ��كر وتقدير من الس� � ��يد وائل القطامي مساعد المدير العام للقطاع المصرفي والسيد نبيلأمي� � ��ن نائب المدير العام على الجهود المبذولة خالل تطبيق مش� � ��روع نظام موزاييك الحيوي
للفترة ما بين  1999/5/25إلى .1999/10/25
 ش� � ��كر وتقدير من السيد عبدالهادي الهويدي مدير إدارة الفروع للجهود المبذولة في تطويرطريقة العمل في قسم السويفت بفرع المركز الرئيسي عام .2000
 ش� � ��كر وتقدير من الس� � ��يد نبيل أمين نائب المدير العام للجهود المبذولة في إنجاح المساعيالخاصة بمواجهة المشكلة األلفية.
 شهادة تقدير عام  2004للعطاء المتواصل لدى «بيتك» لمدة تزيد عن  25سنة. شهادة تقدير عام  2006من بيت الزكاة للجهود الطيبة التي بُذلت في دعم أنشطة بيت الزكاةومشاريعه الخيرية.

110

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

حمد عبدالرزاق محمد سليمان العثمان
أحد رواد االتصاالت الخارجية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1978 / 10 / 7 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1951/1/1في منطقة حي العثمان ،بمنطقة القبلة ،وموقعه حاليا مشغول بمبنى
مجلس األمة الذي ش� � ��غل موقع حي العثمان في أجزاء كثيرة منه ،حيث إن حي العثمان يحده من
الش� � ��رق بيت المبارك وبيت العبد الجليل الذي اش� � ��تراه غانم العثمان ومدرسة عمر بن الخطاب
ث� � ��م بيت ثنيان الغانم و فريج الصقر (البدر) .ويحده من الغرب بيت فهد المرزوق الذي اش� � ��ترى
ج� � ��زءا من بيت حام� � ��د النقيب ،ثم يليه بيت أحمد العبد الله الصقر ثم خالد الزيد ثم بيت أحمد
الخرافي .أما من الجنوب فيحده بيت س� � ��يد محمد سيد أحمد سيد صالح الرفاعي وبيوت عبد
العزيز ويوسف ومحمد الحميضي وبيت الصانع ،وبيت محمد عبد الرحمن البحر وبيت بورحمة
وبيت المزيد وبيت المديرس.
والده عبدالرزاق محمد س� � ��ليمان العثمان ،ووالدته رقية محمد الس� � ��نان ،وله من اإلخوة اثنان
جمال وعماد ،ومن األخوات ثالث سارة وسائدة وسميرة.
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الرابع وقوفاً من اليمين في حفل افتتاح بيت التمويل الكويتي

نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرج� � ��ع أص� � ��ل عائلة العثمان إلى قبيلة بني تميم ,من الوهبة من آل أبو حس� � ��ين من بني العنبر
بن عمر من تميم جنوبية سدير في نجد وهي المدينة التي ولد فيها عبد العزيز بن عثمان كبير
عائلة العثمان في الكويت.
كان عبد العزيز بن عثمان عميد عائلة العثمان في الكويت هو أحد النجديين الذين قدموا إلى
الكوي� � ��ت و برعوا في البحر ودروبه ،حيث وصل إلى الكويت مع أخيه «عبدالله» وأخته «هيا» عام
1857م ،وكان عمره آنذاك اثنتي عش� � ��رة سنة .وقد اس� � ��تقر فيها ،وباستقراره في الكويت نشأت
عائلة العثمان.
وفي عائلة العثمان  21نوخذة ،جابوا سواحل الهند واليمن وإفريقيا ,وقد تعارف الناس على
تس� � ��مية عائلة العثمان باسم «العثمان النواخذة» لكثرة من ظهر من بينهم من كبار نواخذة السفر
الشراعي في تاريخ الكويت منذ بداية قدومهم من نجد إلى الكويت واستقرارهم فيها.
ويُذكر من ش� � ��خصيات العائلة المش� � ��هورة العم عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان وهو من أوائل
المس� � ��اهمين في بنك الكويت الوطني  -منذ إنش� � ��ائه  ،-كما ويش� � ��هد أهل الكويت وغيرهم على
أعمال البر والتقوى التي ساهم بها أفراد العائلة مثل بناء المساجد ومساعدة الفقراء والمحتاجين
وغيرها من أوجه البر والتقوى.
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من اليمين حمد العثمان وحامد البدر والمرحوم محمد ارشاد ميرزا

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد حمد العثمان في عام  1978من الس� � ��يدة أشواق عبدالله البرجس ،ورزقهما الله
م� � ��ن األوالد محمد وهو متزوج ويعمل في الجي� � ��ش الكويتي برتبة مقدم ،وعبدالرزاق وهو وكيل
نياب� � ��ة ،ومن البنات فرح وهي متزوج� � ��ة وتعمل في بنك الخليج ،وحصة متزوجة أيضاً وتعمل في
ديوان الخدمة المدنية.
توفي� � ��ت زوجت� � ��ه رحمها الله في عام  ،2009وظل من غير زواج حفاظاً على تماس� � ��ك أس� � ��رته
واستقرارها.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرته التعليمية في المرحلة االبتدائية في مدرس� � ��ة األحمدية ،ثم انتقل إلى مدرسة
المباركية ليدرس المرحلة المتوس� � ��طة فيها ،وبعد ذلك س� � ��افر إلى الجمهورية اللبنانية واستكمل
تعليمه الثانوي هناك.
بعد أن أنهى المرحلة الثانوية في لبنان س� � ��افر إلى لندن الس� � ��تكمال دراسته الجامعية ،حيث
التحق بالمعهد التجاري البريطاني – اكستر – إنجلترا ،وحصل منه في عام 1977م على شهادة
بتخصص محاسبة وإدارة أعمال.
113

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

أبرز اهتماماته وهواياته:
تتعدد اهتمامات وهوايات الس� � ��يد حمد العثمان ،فهو من هواة االستماع إلى األغاني القديمة
لكبار الفنانين ،ويهوى رحالت البر والس� � ��فر إلى الخارج ،وكذلك ارتياد الش� � ��اليه الخاص به في
الخيران مع أسرته أو أصدقائه «في اإلجازات والمناسبات» ،والقراءة والتعارف وزيارات األصدقاء
في الديوانيات.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بع� � ��د أن أنهى دراس� � ��ته الجامعية في لن� � ��دن وعاد إلى وطنه الكويت التح� � ��ق بالعمل في البنك
المركزي الكويتي واستمر فيه لمدة عام.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
لم يكن بيت التمويل الكويتي قد أُنش� � ��أ عندما أنهى الس� � ��يد حمد العثمان دراس� � ��ته الجامعية،
وتخصص في المحاس� � ��بة التي لها المجال الواسع في المؤسسات المصرفية ،وهكذا عمل لدى
البن� � ��ك المركزي الكويتي ،وعندما س� � ��مع عن تأس� � ��يس بيت التمويل الكويت� � ��ي لم يكن مترددا في
االلتحاق بالعمل به ،الختالف معامالته المصرفية عن البنوك التقليدية ،في طبيعة تعاملها وفق
الشريعة اإلسالمية السمحاء.
وف� � ��ي أكتوبر من ع� � ��ام  1978انتقل للعمل في بي� � ��ت التمويل الكويتي ،وكان رقمه التسلس� � ��لي
الوظيفي هو  ،58مما يدل على قدم تعيينه في بيت التمويل الكويتي وأنه من أجيال التأسيس.

من اليمين غير معروف :هاشم جاموس ،بدر الملحم ،عبدالرحمن بودي ،حمد العثمان ،عبدالوهاب البنوان
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بدايات عمل السيد حمد العثمان في بيت التمويل الكويتي عام 1978م ،وقد تم إسناد وظيفة
رئيس قس� � ��م االتصاالت الخارجية ،اس� � ��تمر في هذا العمل لمدة ثمانية عشرة سنة ،انتقل بعدها
إلى قس� � ��م الرواتب في اإلدارة المصرفية مكث فيها س� � ��نة واحدة ،ثم انتقل إلى قس� � ��م األس� � ��هم
(المس� � ��اهمين) لستة ش� � ��هور ،انتقل بعدها إلى قسم تحصيل الديون س� � ��تة شهور أخرى وحصل
على التقاعد بعد هذه الفترة وكان ذلك في شهر أكتوبر  1998مستكم ً
ال لعشرين سنة من العمل
الناجح في بيت التمويل الكويتي.
أهم إنجازاته في «بيتك»:
يقول السيد حمد العثمان« :إن طبيعة العمل في قسم االتصاالت الخارجية يحكمها نظام مالي
عالمي ،وقواعد محاسبية ثابتة ،طبقاً لمعايير محاسبية عالمية ،وعملية تطوير القسم تكون من
الصعوبة بمكان .أما من ناحية اإلنجاز فإن تحمل المس� � ��ئولية بهذا القس� � ��م ،تعتبر إنجازاً متميزاً
بحد ذاته ،فاإلنجاز يرجع بش� � ��كل غير مباش� � ��ر لطبيعة المهام المنوطة بي في هذا القس� � ��م طيلة
هذه المدة».
ويذكر أنه قد ُطلب من الس� � ��يد أحمد بزيع الياس� � ��ين رحمه الله نقله من القسم وإسناد وظيفة
أخرى له بذريعة زيادة راتبه ألنه يس� � ��تحق ذلك ،ولكن الع� � ��م أحمد البزيع رفض نقله ووافق على
زيادة راتبه وتلك ش� � ��هادة بأن أعماله كانت متميزة ،وال مجال لحصرها في هذه الس� � ��يرة ،وبقائه
في هذا القسم لمدة ثمانية عشرة عاماً تدل على مقدار التميز في األداء والعطاء.

الحرص على تطوير الذات هو أحد الصفات التي تحلى بها حمد العثمان
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الحرص على تطوير الذات هو أحد الصفات التي تحلى بها حمد العثمان

سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول السيد حمد العثمان  :بأن بيت التمويل الكويتي قد حقق شهرة عالمية واسعة االنتشار،
وقد بات ذلك واضحاً في منافس� � ��ته للنظام المالي العالمي (الرأس� � ��مالي) والذي جعل الشركات
العالمي� � ��ة المالية والمصارف تتعاون معه ،لما حققه من مكاس� � ��ب مالية كبيرة وإنجاز ضخم في
مج� � ��ال االقتصاد والتنمية في اإلقلي� � ��م والعالم ،حتى إن العديد من المص� � ��ارف التقليدية قامت
باالقتداء به والعمل وفق النظام المالي اإلسالمي.
ومن أس� � ��باب نجاح فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي ما يعود إلى قناعة المتعاملين مع «بيتك» وفق
المنهجي� � ��ة الصحيحة القائمة على تطبيق أحكام الش� � ��رع في التعام� �ل��ات المالية ،وبذلك أصبح
اس� � ��تثماراً آمناً وليس له مخاط� � ��ر تؤثر على رأس المال أو األصول ،مم� � ��ا زاد من العمالء الذين
ساهموا في هذه الزيادة بتحقيق نجاح أكبر للفكرة.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد حمد العثمان أن يحقق النظام المالي اإلس� �ل��امي التقدم واالنتش� � ��ار الواسع،
ليضاهي النظام المالي العالمي (الرأس� � ��مالي) ،وأن تثبت تجربته التفوق والريادة ليستقر العمل
به في دول العالم.
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بعض هوياته خالل العمل في «بيتك»

كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
يقدم الس� � ��يد حمد العثمان النصح واإلرش� � ��اد للش� � ��باب للعمل في المؤسسات التي تعمل وفق
النظام المالي اإلس� �ل��امي ،لالس� � ��تفادة المثلى من هذا النظام المصرفي والمس� � ��اهمة في نشر
العائد ليحقق األمن والراحة النفسية والعملية لهم.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
بعد أن حصل على التقاعد من بيت التمويل الكويتي ،عمل الس� � ��يد حمد العثمان في ش� � ��ركة
الصناع� � ��ات الوطنية وكان ذلك منذ عام  1999واس� � ��تمر في العمل حت� � ��ى عام  2011الذي وافق
الس� � ��ن القانوني له فتقاعد نهائياً واكتفى بما قدم في حياته للقطاع الخاص ،ليس� � ��تقر في حياته
بين أسرته وأبنائه.
مشاركاته اإلنسانية والخيرية:
يقول السيد حمد العثمان :الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات ،ونعمه علينا كثيرة ،فله حق
علينا وللس� � ��ائل والمحروم ،بخصوص هذا الس� � ��ؤال يرى أن يجعل أعماله بينه وبين الله سبحانه
وتعالى فمشاركاته ولله الحمد في أعمال الخير جعلها لله تعالى وال يرى اإلفصاح عنها.
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الشهادات والجوائز التي حصل عليها:
حصل الس� � ��يد حم� � ��د العثمان على العديد من الش� � ��هادات التقديرية لمش� � ��اركاته المثمرة في
الدورات التي التحق بها نذكر منها:
 معهد الدراسات المصرفية. جامعة الكويت – مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. الحواالت مالية. -مكتب االستشارات اإلدارية (مختبر تنمية المهارات اإلدارية).
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قيس غانم سعد الجاسر الغانم
رائد التحويالت الخارجية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1979 / 1 / 1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في عام  ،1956في منطقة القبلة مدينة الكويت ،والده المرحوم غانم س� � ��عد الجاس� � ��ر
الغانم من مواليد عام  1928في منطقة الشرق ،ثم انتقل إلى منطقة القبلة ،وتزوج سليلة إحدى
األس� � ��ر من عائلة النجدي ،عمها النوخذة علي النجدي ،وق� � ��د توفاها الله عام 1963عن مرض
عضال أل ّم بها في السادس� � ��ة والعشرين من عمرها رحمها الله ،ثم انتقلت األسرة إلى الخالدية
منذ عام .1964
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يعتب� � ��ر أجداد هذه األس� � ��رة من ضمن الس� � ��كان األوائل لدول� � ��ة الكويت والذين س� � ��اهموا في
تأسيسها ،وقد كانت عائلة الجاسر في منطقة القبلة ،وهذه األسرة هي ذرية جاسر بن غانم بن
زايد بن بن جبر بن علي الغانم الزايد ،من آل زايد من الدهامشة من عنزة.
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ولد جاسر جد هذه األسرة في أوائل القرن الثامن عشر فيما يقارب 1822م ،وعمل في تجارة
النخي� � ��ل حيث كانت له أمالك في الكويت ،والبحرين ،واألحس� � ��اء ،وتجارت� � ��ه بين الكويت والهند
وإفريقي� � ��ا ،و ق� � ��د نهج ابنه الوحيد صقر نهج أبيه في التجارة .وق� � ��د خرج من ذريتهم العديد من
الرجال األفاضل نذكر منهم على س� � ��بيل المثال ال الحصر ،النوخذة محمد صقر الجاسر ،سعد
صقر الجاسر ،أحمد سعد الجاسر وزير األوقاف والشئون االسالمية في حكومة  ،1981سلطان
محمد الجاسر ،وصقر سعد الجاسر.
نبذة عن حياته االجتماعية:
متزوج منذ أبريل عام  ،1981من عائلة الغانم ،وزوجته أنهت دراستها الجامعية ،رزقهما
الله من األبناء خمس������ة :ولدان وثالث بنات ،ولده األكبر يدرس في معهد التدريب المهني
ويم ِّهد لتكملة تعليمه الجامعي إن ش������اء الله تعالى ،ويعمل في القطاع الحكومي ،يليه في
ترتيب األبناء ميالداً ابنة تعمل في جامعة الكويت وهي متزوجة ولها من األبناء ولد وبنت،
ث������م يليه������ا ابنة جامعية حديثة التخ������رج ،وبعدها جاء ولدان ال زاال على مقاعد الدراس������ة
الجامعية.
مسيرته التعليمية:
يتحدث السيد قيس الغانم مستذكراً أياماً جميلة تحمل ذكريات طيبة ال ينساها في طفولته،
حيث بدأت مسيرته التعليمية في عمر الزهور من مرحلة رياض األطفال في روضة شجرة الدر
في منطقة كيفان عام  1960قضى فيها عامان ،انتقل بعدها إلى المرحلة التأسيسية اإلبتدائية
ف� � ��ي مدرس� � ��ة الخليل بن أحمد المش� � ��تركة االبتدائية في منطقة كيفان أيض � � �اً عام 1962م ،ثم
مدرسة الغزالي االبتدائية في الشويخ حتى عام  ،1966عاد بعدها إلى كيفان في مدرسة فهد
العس� � ��كر المتوسطة ،ثم مدرسة أبو أيوب األنصاري المتوسطة المشتركة في منطقة الخالدية
حتى عام 1971م.
بعد أن أنهى المرحلة المتوس� � ��طة ،انتقل إلى الكلية الصناعية في منطقة الش� � ��ويخ منذ 1972
وحتى عام 1974م.
ثم عمل ميكانيكاً متدرباً في إحدى شركات السيارات األلمانية حتى عام  .1975غادر بعدها
إلى انجلترا عام 1976م ،لدراسة اللغة اإلنجليزية ،ومبادئ المحاسبة واالقتصاد ،ولكن لم تواتيه
الفرصة المناس� � ��بة الس� � ��تكمال دراس� � ��ته ،وكان حريصاً على تعلم اللغة االنجليزية وبعض مبادئ
المحاسبة ،ثم عاد إلى أرض الوطن في عام 1979م.
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أبرز اهتماماته وهواياته:
كان لوجوده في الكلية الصناعية أثر كبير على حياته وسلوكه وتفضيالته التي أدت إلى اهتمام
واضح بما تعلمه في هذه الكلية من طبيعة االعتماد على الذات ،وخصوصاً إدارة تجمعات األسرة
في رحالت االس� � ��تجمام في نهاية األس� � ��بوع وأثناء أوقات الفراغ ،واإلش� � ��راف على إعداد الطعام
بنفسه.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
كنا قد ذكرنا بأن الس� � ��يد قيس الغانم قد س� � ��افر إلى إنجلترا لتلقي العلم واس� � ��تكمال دراسته
الجامعي� � ��ة ،ففي مرحلة تعل ُّم اللغة اإلنجليزية وتعلم مبادئ المحاس� � ��بة واالقتصاد عام 1976على
نفقة والده رحمه الله كانت الدراس� � ��ة تس� � ��ير على ما يرام ،وفي عام  1979وتحديداً في ش� � ��هر
سبتمبر ،أرسل إليه والده للعودة إلى الكويت ،لاللتحاق بالعمل في بيت التمويل الكويتي الذي كان
في بدايات إنشائه ،وكانت الفرصة متاحة للشباب الكويتي.
وعاد إلى أرض الوطن س� � ��معاً وطاعة وامتثاالً ألمر والده ،وقابل السيد بدر المخيزيم المدير العام
لبيت التمويل الكويتي في تلك الفترة ،وكان النجاح حليفه في المقابلة إذ ساعدته اللغة اإلنجليزية في
تس� � ��لم العمل مباشرة في قسم تنفيذ الحواالت الصادرة (الش� � ��يفرة) ،وبراتب قدره  250دينار آنذاك،
ألنه لم يكن قد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة .وكانت هذه انطالقة جديدة في العمل،
وتجدد نمط حياته ،وتكوين العالقات الطيبة مع الزمالء الجدد في مجتمع حديث العهد به.
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
عمل السيد قيس الغانم موظفاً في قسم تنفيذ الحواالت الصادرة وتوزيع الحواالت الواردة منها
منذ تس� � ��لمه العمل في بيت التمويل الكويتي في عام  ،1979ومع ارتباط هذا القس� � ��م مع الكثير من
األقس� � ��ام في بي� � ��ت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك المحلية والدولي� � ��ة في جميع أنواع التحويالت
الص� � ��ادرة منها وال� � ��واردة بالعمالت المحلية والعالمي� � ��ة المختلفة بدأت مرحل� � ��ة التطور في األداء
وأس� � ��اليب العمل وتحولها التدريجي من العمل اليدوي إلى الحاس� � ��ب اآللي .وفي عام  1998أصبح
مسئول الشيفرة في القسم ،ليصبح في العام التالي رئيساً للقسم ،وفي عام  2005تمت ترقيته إلى
مدير للقسم بدرجة مساعد مدير إدارة ،وقبل تقاعده كان رئيساً لفريق عمل في «بيتك».
أهم إنجازاته في «بيتك» :
يؤمن الس� � ��يد قيس الغانم بالحكمة التي تقول «إن تكرار الفعل نفس� � ��ه لن يؤدي إال إلى النتيجة
نفسها» ،ويقوم النجاح في العمل على مرتكزات أساسية ,كالجدية ,االحترافية ,والعطاء والثواب.
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وإن اعتماد االحترافية كأساس للعمل يشكل العنصر األهم إليجاد وصياغة اإلطار الصحيح،
وهكذا كان يعتز بأن أول إنجاز له كان بناء ش� � ��خصيته المؤهلة للعمل الناجح ،فالدقة في تطبيق
اإلجراءات ،واتخاذ القرارات المناس� � ��بة مع هذه اإلجراءات في «بيتك» أعطى انطباعاً للغير بأنه
شخص متمرس ال يمكن تجاوزه.
وكان يحرص على زيادة جهود الش� � ��باب الموظفين ،وتقيدهم باإلجراءات والقواعد والقوانين
المنظم� � ��ة للعمل ،مم� � ��ا يؤدي إلى المزيد من الثقة بالنفس عند هؤالء الش� � ��باب وإنجاز األعمال
الموكولة إليهم بنجاح وتميز ،إضافة إلى ذلك المشاركة في الكثير من البرامج التي ساهمت في
تطوير «بيتك» والخاصة بمجال عمله.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
سدى جهودي المبذولة في العمل منذ تعييني إلى
بكل س� � ��رور يقول الس� � ��يد قيس الغانم «لم تذهب
ً
أن حصلت على التقاعد ،فقد عملت بجد واجتهاد إلى جانب إخواني في «بيتك» من خالل تخصصي
الذي أكس� � ��بني مه� � ��ارة اإلدارة التي أثمرت عل� � ��ى حصول «بيتك» على ش� � ��هادة الجودة STRAIGHT
 THROUGH PROCESSING stpم� � ��ن إحدى المؤسس� � ��ات المالية العالمية في دقة نقل معلومات
التحويالت وكان ذلك في العام 2003م».
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
أوضح السيد قيس الغانم أن تقدم األمم وبناء حضارتها ونهضتها ال يتحقق إال بتعاون وتضافر
الجهود بين األفراد والمؤسس� � ��ات على اختالف مس� � ��توياتها الحكومية واألهلية ،وتبادل الخبرات
بي� � ��ن األجيال ،ولكي تؤتي تل� � ��ك الجهود والخبرات ثمارها لنهضة الب� �ل��اد فال بد من العمل على
معرفة تجارب اآلخرين خاصة في مجال عالم المال واالقتصاد ،والبد من مد جس� � ��ور التواصل
بين أفراد المؤسسات من أجل النهوض بالدور المأمول منها.
وله� � ��ذا ي� � ��رى أن على بيت التمويل الكويتي النظر إلى الش� � ��باب كأحد أعم� � ��دة البناء في دولة
الكويت ،وأن دورهم بارز ال يمكن االستهانة به أو الغفلة عنه في البناء والتطوير ،فيجب استغالل
قدراتهم المهنية والذهنية بما يخدم العمل في «بيتك» كمؤسس� � ��ة مصرفية إسالمية ،قامت على
أكتاف أبناء هذا البلد الطيب بأهله ،وأن الش� � ��باب هم من س� � ��يكمل المش� � ��وار ،ليعلو هذا الصرح
اإلسالمي الكبير.
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كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يق� � ��ول الس� � ��يد قيس الغانم« :إن العمل ف� � ��ي أي قطاع يحتاج منا إلى الصب� � ��ر والمثابرة ،ولكن
يجب أن يضع الش� � ��باب النجاح والتفوق نصب أعينهم ،وأنه ال شيء مستحيل مع اإلرادة والعزيمة
التي تدفعهم إلى التعلم من أجل الرقي والتطور ،ولهذا عليهم اس� � ��تغالل أوقاتهم بما يفيدهم في
حياته� � ��م ،وال يجعلوا للعجز واليأس طريقاً إليها ،وعليهم دائماً البحث عن كل ما هو متطور وفق
التنوع واالتزان الالزمين للنجاح».
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
كان� � ��ت ه� � ��ذه الوظائف أثناء عمله في بي� � ��ت التمويل الكويتي ،فقد عم� � ��ل ولمدة عام كامل مع
أحد األصدقاء بإدارة س� � ��وق مركزي يتبع ألحد المجمعات الس� � ��كنية وكان ذلك في عام ،1985
وف� � ��ي الفترة من  1988-1986عمل مراقباً بالس� � ��وق المركزي في جمعية الضاحية والمنصورية
التعاوني� � ��ة ،ثم انتقل في الفترة م� � ��ن  1990-1988إلى جمعية الخالدية حي� � ��ث عمل بها مراقباً
لألسعار ومن ثم المشتريات.
ثم انتقل إلى العمل مع والده في المكتب العقاري وكان ذلك في الفترة من عام 1992إلى عام
2013م وهي الفترة التي أضافت إلى سجل أعماله المزيد من الخبرات وتمثلت في:
بيع وش� � ��راء العقارات ،بيع وش� � ��راء األس� � ��هم ،إدارة المكتب العقاري واتخاذ القرارات الالزمة
بش� � ��أنه ،إدارة أمالكه من تأجير وتحصيل وصيان� � ��ة ومتابعة المعامالت المتعلقة بالعقارت ،إدارة
حسابات المكتب العقاري ،المقاوالت وطرق طرحها وتنظيمها ،باختصار كان مديراً ألعمال والده
رحمه الله ،وبعد وفاة والده أصبح يدير أعمال الورثة باإلضافة إلى إدارة المكتب العقاري.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يتذكر السيد قيس الغانم أيام االحتالل العراقي الغاشم على دولة الكويت في عام 1990م
واآلثار الس� � ��لبية التي ترتبت على هذا العدوان ،ويقول إنه وبعد االحتالل ش� � ��اء الله تعالى أن
يق� � ��ف مع والده في عمله الخ� � ��اص باإلضافة إلى عمله في «بيتك» ،وكان� � ��ت البدايات وكأنها
تمضية لوقت الفراغ ،وما أن لبثت وأصبحت إدارة عامة لجميع أعمال والده في العقار ،وهي
مس� � ��ئولية كبيرة ،وأصبح هو المدير والموظف والمندوب في المكتب ،إضافة إلى اإلش� � ��راف
عل� � ��ى المقاوالت الخاصة بالبناء ،ألن والده ،وكما يقول ،كان كثير األس� � ��فار ولمدد طويلة قد
تصل في بعض األحيان إلى س� � ��تة أشهر ،فأضاف إلى مسئوليته العائلية مسئولية هذا العمل
العقاري المتشعب والشاق في الوقت نفسه ،وألنه الوحيد المل ّم بهذه األعمال فقد حمل على
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عاتقه أن ينجح ويكون س� � ��نداً لوالده وأس� � ��رته ،حتى وبعد أن تقدم والده في السن ،وزاد عليه
المرض ،وعدم اس� � ��تطاعته مواصلة أعماله واإلش� � ��راف عليها بنفسه كان السيد قيس الغانم
كف� � ��ؤا لهذا العمل ،ومتفوقا فيه ألنه تعلم من والده أن ال ش� � ��يء مس� � ��تحيل طالما كانت إرادة
النجاح نصب عينيه دائماً.
أعماله وخططه المستقبلية التي ينوي القيام بها:
من المؤكد أن الحياة أحيانا تفرض علينا واقعاً يجب علينا أن نتعايش معه ،وال يمكننا التخلي
عنه ،وسوف يستمر السيد قيس الغانم في متابعة أعماله في العقار واألسهم.
ينس أن لنفس� � ��ه عليه ح ًّقا ،فقد أس� � ��س مزرعته الخاص� � ��ة ،وجعلها متنزها له
وبالطب� � ��ع لم َ
وألفراد أس� � ��رته ،يروحون بها عن أنفس� � ��هم في العطل األس� � ��بوعية والمناس� � ��بات ،وكلما كانت
الفرص مواتية.

خدمات قدمها للوطن:
كما يقال «وفي الشدائد تُعرف الرجال» ،فقد كان السيد قيس الغانم عضوا في جسد المقاومة
الكويتية إ ّبان فترة االحتالل العراقي الغاش� � ��م لدولة الكويت ،فكان مس� � ��انداً لألسر الكويتية في
توزي� � ��ع األغذية وما يحتاج� � ��ون إليه ،وكان جنديا مدنياً لخدمة الكويت وش� � ��عبها في مقاومة هذا
الع� � ��دوان اآلثم ،ومن الطرائف التي حصلت في فترة الغزو ،وكان لها وقع كبير على قلب الس� � ��يد
قي� � ��س الغانم ،ولك� � ��ن اإلرادة وحب الوطن الذي تربى على ترابه فعش� � ��قه ،جعلت� � ��ه يتكيف مع كل
الظروف والمستجدات ،ويتحدث السيد قيس الغانم ويقول« :استدعاني أحد المسئولين في بيت
وطلب مني أن اس� � ��تلم مبلغاً
التمويل الكويتي في تلك الفترة واجتمعنا في بيت أحد الموظفينُ ،
م� � ��ن المال دون أن يحدد لي مقداره ،وأن أحفظه ل� � ��دي أمانة إلى ما بعد التحرير ،ورأيت أن في
ذل� � ��ك عم ً
ال وطنياً» ،وذهبن� � ��ا على الفور إلى فرع «الضجيج» وحاولنا بكل الطرق فتح خزنة البنك
ولكننا لم نفلح ،و ُعدنا أدراجنا وأنا في غاية الحزن» ،لفوات الفرصة أن تحفظ أموال المساهمين
والمودعين بعيداً عن العابثين ،والحمد لله على كل حال».
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حسن علي حسن عبداهلل الهنيدي
مؤسس الصيانة المدنية والكهربائية والميكانيكية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1979/1/6 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1956/11/22في مدينة الكويت ،في منطقة القبلة ،والده رحمه الله كان تاجراً

في األقمش� � ��ة ،قبل أن يعمل في وزارة األش� � ��غال العامة ،وله من اإلخوة أخ واحد توفاه الله أثناء
دراس� � ��ته الجامعية في الواليات المتحدة األمريكية ،وأعمامه أحم� � ��د ومحمد والعقيد المتقاعد
خالد الهنيدي الذي يعتبر من من أوائل من انتسبوا إلى مؤسسة الجيش الكويتي.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع نس� � ��ب عائلة الهنيدي إلى سيدنا الحس� � ��ن بن علي بن أبي طالب ] ،وهم من السادة
األش� � ��راف ،ذرية العالم الجليل الس� � ��يد عبدالقادر الجيالني الحنبلي مذهباً ،الحسني الهاشمي
القرشي نسباً ،المولود عام  ٤٧٠هـ والمتوفي عام  ٥٦١هـ ،وتنتشر ذريته في دول الخليج العربي
في المملكة العربية الس� � ��عودية والكويت وقطر واإلمارات و ُعمان واليمن إلى العراق والشام ودول
المغرب العربي.
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األول جلوساً من اليسار في دورة تدريبية دورية ويظهر في الصورة وقوفاً من اليمين :الشيخ طايس
الجميلي ،جاسم الذويخ ،محمود الجيعان ،خالد القصار ،مدرب الدورة ،يوسف الخنيني ،عبداللطيف
المشعان ،وجلوساً من اليمين :علي الزبيد ،أحمد المليفي ،أحمد الخالد ،محمد الذكرالله ،حسن الهنيدي

وتعتب� � ��ر عائلة الهنيدي من أوائل األس� � ��ر الت� � ��ي عملت في مجال الغ� � ��ازات الصناعية بالكويت
وأنش� � ��أت أول مصنع لذل� � ��ك عام  ١٩٥٢وهي اآلن من أكبر الش� � ��ركات العاملة في مجال الغازات
الصناعية على مستوى الشرق األوسط.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج عام  1981من كريمة الس� � ��يد يوس� � ��ف جارالله الحس� � ��ن الجارالله ورزق منها بثالثة أبناء
وبنتي� � ��ن ،هم :عل�������ي ،وقد تخ ّرج من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت ،ويعمل حالياً في إدارة
تقييم العقار في بيت التمويل الكويتي.
عم�������ر ،الذي تخ ّرج من كلية الطب ف� � ��ي جامعة الخليج بمملكة البحري� � ��ن ،ويعمل حالياً طبيب
جراحة المسالك البولية ،متزوج وله من األبناء حسن وخالد وغنيمة.
عبداهلل ،وقد أنهى دراسته في القانون من كلية القانون بجامعة الشارقة ،ويعمل حالياً محامياً

في مكتب المشورة.

لطيفة ،التي تخصصت في الرياضيات وتخرجت من جامعة الكويت ،وتعمل حالياً في جامعة
الكويت.
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حصة ،اختارت علم النفس في جامعة الكويت وقد أنهت دراستها ونالت شهادة البكالوريوس،
ولكنه� � ��ا أرادت اس� � ��تكمال طريقها في تحصيل العلم فآثرت ذلك فأخذت إجازة دراس� � ��ية لتلتحق
بجامعة كارديف بالمملكة المتحدة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس وهو العلم الذي يتناسب
بشكل كبير مع طبيعة عملها في مكتب اإلنماء االجتماعي.
وكما ذكرت في س� � ��ياق سيرة شخصية أخرى أن هذه المؤهالت الطيبة لألبناء والبنات تعكس
أسرة مستقرة إيجابية خرجت مثل هؤالء الشباب في تخصصاتهم المتنوعة ،وهذا ما ينطبق على
كثير من الش� � ��خصيات التي وثقنا لها في هذا الكتاب ،وهو أيضاً يعكس المس� � ��توى العام للعاملين
في «بيتك» ،فهي حقاً المؤسسة المدرسة.
مسيرته التعليمية:
درس المرحلة االبتدائية والمتوس� � ��طة في مدرس� � ��ة عمر بن الخطاب المش� � ��تركة في خيطان،
ث� � ��م انتقل إلى ثانوية خيطان ليكمل دراس� � ��ته الثانوية ،وبعد حصوله عل� � ��ى الثانوية العامة التحق
المجدين
في عام  1976بمعهد الهندس� � ��ة التطبيقية ليتخصص في الهندس� � ��ة المدنية ،وكان من
ّ
والمجتهدين ،واضعاً نصب عينيه أن يكون متفوقاً في دراسته التي أحبها قبل أن يلتحق بها وكان
له ذلك مع اإلصرار والمثابرة وحصل على المرتبة األولى على دفعته.
أبرز اهتماماته وهواياته:
يقول السيد حسن الهنيدي عن أبرز اهتماماته:
 -1يش� � ��غل مساحة كبيرة من اهتماماتي ما آل إليه حال األمة العربية واإلسالمية ،لذلك أحرص
كثيراً على متابعة أحوالها والعمل على نهضتها ورفعتها ابتداء من نفسي إلى أسرتي الصغيرة
المكونة من زوجتي وأبنائي إلى عائلتي والمجتمع.
 -2ومن اهتماماتي التي أصبحت كالهواية ،البحث دائماً عن كل ما يتعلق بالسيرة النبوية ،والعمل
على تطبيق ما جاء فيها على نفسي وأسرتي.
 -3ومن االهتمامات والهوايات التي أرغب دائماً في ممارستها هي البناء ،فهو من األشياء التي
تصاحبن� � ��ي في كل حين لحبي لإلبداع المعماري ومتابع� � ��ة كل جديد في هذا المجال ،األمر
الذي انعكس على طبيعة عملي الوظيفي.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
كان الس� � ��يد حس� � ��ن الهنيدي يعمل في وزارة األش� � ��غال العامة منذ عام  1976وحتى  ،1978ثم
انتقل بعدها إلى العمل بشركة المواصالت الكويتية لمدة  8شهور.
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قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يذكر الس� � ��يد حسن الهنيدي أنه وتحديداً بتاريخ  ،1979/1/5وفي إحدى الصلوات،التقى في
المس� � ��جد بأحد أصدقائ� � ��ه ودار بينهما حديث حول احتياج بيت التموي� � ��ل الكويتي لموظفين في
اإلدارة العقارية ،وذكر له أن االخ المهندس محمد ابراهيم الش� � ��ايع ،القائم بأعمال مدير اإلدارة
العقاري� � ��ة ف� � ��ي بيت التموي� � ��ل الكويتي حينها يري� � ��د أن يلتقي به ،في اليوم التال� � ��ي كان له مقابلة
المهندس محمد إبراهيم الش� � ��ايع الذي أثنى عليه وطلب من� � ��ه االلتحاق بالعمل في بيت التمويل
الكويتي ،ألنهم بحاجة إلى الش� � ��باب الكويتي وخاصة المتفوقين منهم ،وهي فرصة طيبة ال يمكن
لعاقل أن يصرف النظر عنها ،وبالفعل في اليوم التالي تم تعيينه في اإلدارة العقارية.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كما ذكرنا س� � ��ابقاً أن السيد حسن الهنيدي قد تمت الموافقة على تعيينه عقب مقابلته للسيد
م .محمد إبراهيم الشايع ،موظفاً باإلدارة العقارية كمدير مشروع ،وفي أحد اجتماعات موظفي
اإلدارة مع الس� � ��يد فيصل الخترش «نائب رئي� � ��س مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي عام »1981
ع� � ��رض عليه أن يعمل في إدارة وصيانة العقار ،وهي إدارة مس� � ��تحدثة ،على أن يكون مس� � ��اعداً
لمدي� � ��ر هذه اإلدارة ،وبالفعل تم ذلك حتى عام 1993م ،وهو نفس العام الذي تم فيه تحويل هذه
اإلدارة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره ثالثون مليون دينار كويتي وتُسمى «شركة اإلنماء
العقارية» حتى تر ّقى إلى وظيفة مساعد المدير العام لقطاع المشاريع والصيانة منذ عام 1993
إلى عام 2005م.
وخالل عمله في ش� � ��ركة اإلنماء العقارية ،وهي كما أس� � ��لفنا إحدى الش� � ��ركات المملوكة لبيت
التمويل الكويتي ،تم تعيينه عضواً لمجلس إدارة شركة بيت اإلنماء العقارية في مملكة البحرين،
وهي أيضاً شركة مملوكة لبيت التمويل الكويتي وشركة اإلنماء العقارية.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
يقول السيد حسن الهنيدي :
 بفضل الله تعالى قمت بتأس� � ��يس قس� � ��م الصيانة المدنية والكهربائي� � ��ة والميكانيكية في بيتالتمويل الكويتي.
 تم تصنيف شركة اإلنماء لدى لجنة المناقصات المركزية كمقاول لألعمال اإلنشائية بالدرجةالثانية ،وكذلك تصنيفها كمقاول لألعمال الميكانيكية والكهربائية.
تم تنفيذ العديد من أكبر المشاريع اإلنشائية منها:
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 برج الجون في شارع فهد السالم. و ٥٠٠منزل والخدمات التابعة لها في منطقة فهد األحمد. وبرج جاسم في شارع السور. ومجمع الرتاج في شارع ابن خلدون. ومجمع الخنيني. ومستشفى المعاقين بجنوب الصباحية. وغيرها العديد من المشاريع المختلفة في دولة الكويت.أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
يقول الس� � ��يد حس� � ��ن الهنيدي أن للموظف المتميز معايير رئيس� � ��ية تنبثق منها معايير فرعية
يتضم� � ��ن كل منها مؤش� � ��رات تميز يمكن االس� � ��تدالل بها لبيان مدى تمي� � ��ز الموظف وتميز أدائه،
والتميز في األداء هو الرغبة في رفع مس� � ��توى الكفاءة واإلنتاجية ..وهناك عالقة بين ش� � ��خصية
الفرد وأدائه المتميز ،حيث إن األعمال والمش� � ��اريع الناجحة تش� � ��ير إلى أن وراء هذا النجاح أدا ًء
متقناً ومتميزاً ،كما تش� � ��ير مس� � ��تويات األداء المتميز إلى أن وراء ه� � ��ذا العطاء بيئة عمل فاعلة،
وإدارة متفهمة ،وشراكة مثالية بين معطيات العمل بشكل عام  .

مع سليمان البريكان ومحمد العثمان في إحدى المناسبات االجتماعية في المخيم الربيعي لبيت التمويل الكويتي
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وباختصار نورد أهم األعمال المتميزة التي جاءت ثمرة األداء المتميز الفاعل:
 المساهمة في تأسيس شركة اإلنماء العقارية. المساهمة في تأسيس شركة بيت اإلنماء العقاري في البحرين. تأسيس مصنع اإلنماء للخرسانة الجاهزة وتجهيزه بالمعدات الالزمة وتشغيله. تأسيس قسم المقاوالت اإلنشائية والكهربائية والميكانيكية. تأسيس القسم التجاري للمواد الصحية والكهربائية. إدارة وتش� � ��غيل وصيانة مجمع المثنى منذ إنش� � ��ائه والمحافظة عليه أثناء فترة الغزو العراقيالغاشم من التخريب أو السرقة لمعداته الميكانيكية والكهربائية الحساسة.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق « بيتك» لها:
استطاعت المصارف اإلسالمية أن تفرض نظرياتها على الساحة االقتصادية ولذلك لفتت انتباه
المصارف التقليدية األخرى التي وجدت أنه البد من االعتراف بضرورة فتح نوافذ إسالمية لها
تنتهج منهج اإلسالم في االستثمار ،بل ان بعضا منها وجدت أن الفكرة تكون مجدية أكثر بتحويل
مصرف تقليدي إلى مصرف إس� �ل��امي ،فبرزت فكرة مش� � ��روع التحول الى المصرف اإلس� �ل��امي
وااللتزام الكامل بالشريعة اإلس� �ل��امية ،وقد ارتقت المصارف اإلسالمية الى مستويات تنافسية
قادرة على منافس� � ��ة المنتجات التى تقدمها المصارف األخرى ،واستطاعت إثبات وجودها خالل
فترة قصيرة من نشأتها على رغم صعاب وتحديات العولمة .ويرى السيد حسن الهنيدي أن نجاح
تحقيق فكرة االقتصاد اإلسالمي تتوقف على ما يلي :
 -1قوة اإليمان وحماسة العاملين لها ،وهذا فع ً
ال تحقق في «بيتك» مع جيل التأسيس الذي كان
يتمتع بتلك القوة.
 -2مواكبة التطوير المس� � ��تمر الذي ال يتوقف عند حد ،ومتابعة كل ما هو جديد ومفيد لتحقيق
نجاح الفكرة.
 -3االهتمام بالعنصر البش� � ��ري من خالل تدريبه ليكون مؤه ً
ال وقادراً على الحفاظ على الفكرة
وتطويرها.
 -4السعي الدائم لتقديم منتجات إسالمية بديلة لالقتصاد التقليدي.
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آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يقول السيد حسن الهنيدي أن البنوك اإلسالمية ال غنى عنها في كل بقعة من بقاع األرض
ألنها تمثل البيئة االستثمارية التي تغرس فيها الودائع لتستثمر بالطرق المشروعة تحت الرقابة
الش� � ��رعية ،كما أن البنوك اإلسالمية هي المؤسس� � ��ات التي تقوم بدور رعاية األموال وتقديم
الخدم� � ��ات المصرفية المتنوعة من االدخار وفتح الحس� � ��ابات بأنواعها .وأضاف أن المصرف
اإلس� �ل��امي يعتبر من ناحية أخرى منبرا من منابر الدعوة ،فقد أوضح المس� � ��ائل الفقهية في
المعامالت اإلس� �ل��امية الت� � ��ى بقيت دهرا طويال ال ترى نور التنفي� � ��ذ الى أن جاءت المصارف
اإلس� �ل��امية واتخذت من هذه المعامالت اإلس� �ل��امية كالمضاربة والمرابحة واإلجارة والوكالة
صيغا لها لتنفيذ عملياتها التمويلية واالس� � ��تثمارية .من هنا رأت هذه المعامالت اإلس� �ل��امية
ن� � ��ور التطبيق بل إنها أصبحت محل إعجاب اآلخرين ،وأص� � ��دق دليل على ذلك اعتماد صيغة
المرابح� � ��ة لدى الكثير من المصارف التجارية والتقليدية فالمصرف اإلس� �ل��امي يوفر البديل
الش� � ��رعي لالستثمار لكثير من المستثمرين الحريصين على تثمير أموالهم بالطرق المشروعة
ويطالبون بوجود البديل الش� � ��رعي الذي يس� � ��تقطب أموالهم وينميها له� � ��م وفق أحكام ومبادئ
الش� � ��ريعة ،وأيض� � ��ا يحقق لهم األرباح المرجوة وهم بهذا يكون� � ��ون حققوا مرضاة الله عز وجل
وحققوا ما يرجونه من أرباح.
وعلى الصعيد الشخصي فإنه يلخص آماله في البنود التالية:
 -1يأمل أن يتبنى «بيتك» إنشاء مركز أو معهد يقوم بتدريس كل ما يتعلق باالقتصاد اإلسالمي،
ويقدم البحوث المتعلقة به من خالل أساتذة متخصصين.
 -2عقد مؤتمرات س������نوية تهدف الى نش������ر البح������وث االقتصادية اإلس���ل��امية ومعالجة
المشاكل التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال االقتصاد اإلسالمي ،يُدعى لها كل
المهتمين والمختصين وبمش������اركة المؤسسات والشركات والبنوك اإلسالمية األخرى
لتبادل الخبرات.
 -3االس� � ��تفادة من الخبرات السابقة التي عملت في «بيتك» ،وعمل ملتقيات سنوية لهم للتواصل
ونقل خبراتهم للدماء الجديدة التي تصب في ش� � ��ريان «بيتك» من الشباب المتحمس للنجاح
والتفوق ولكن ينقصهم فن الخبرة التي أكتس� � ��بها الس� � ��ابقون األوائ� � ��ل رواد العمل المصرفي
اإلسالمي في بيت التمويل الكويتي.
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كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
دعا السيد حسن الهنيدي الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحديداً في المؤسسات االقتصادية
اإلس� �ل��امية فهي المس� � ��تقبل الواعد إن ش� � ��اء الله لالقتصاد العالمي ،كم� � ��ا ودعاهم ألن يكونوا
متسلحين بالثقافة الشرعية والقراءة والمشاركة بالفعاليات التي تعتمدها المؤسسات اإلسالمية
الت� � ��ي تزيد من علمهم ومعرفتهم وتمكنهم من أداء عمله� � ��م بجدارة وكفاءة عالية ،وعليهم التحلي
بالصبر والمثابرة والمصداقية والنزاهة فهي بوابة النجاح.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها :
يقول������ون إن لكل مجتهد نصيباً ،ونقول كلما أثبت اإلنس������ان نفس������ه في مكان ما بالتفوق
والنج������اح كان مقصداً للباحثين ع������ن الرقي في األداء والنجاح في العمل ،وقد اس������تطاع
السيد حسن الهنيدي أن يكتسب هذه الصفات من خالل عمله الدؤوب ،ونتائج هذا العمل
المرضية المرئية للقاصي والداني فتقلد عدة مناصب وظيفية ،نذكرها موضحة بالتواريخ
فيما يلي:
 رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والخيرات ( – 2013إلى اآلن). رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الحياة الدولية العقارية (.)2013 – 2006 رئيس مجلس إدارة بيت القرآن  -كيفان (.)2010 – 2004 مساعد المدير العام في الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية (.)2006 – 2005 عضو مجلس إدارة بيت اإلنماء العقارية في البحرين (.)2005 – 2002 مالك مؤسسة الغنايم الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ( – 1991إلى اآلن).الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك» :
 -1تأسيس شركة الحياة الدولية العقارية (ش .م .ك .م).
 -2تنفيذ مش� � ��روع مجمع الحياة في منطقة الش� � ��ويخ ابتدا ًء من عملية شراء األرض وصوالً إلى
عملية التشغيل والتأجير ،مروراً بالتصميم والتنفيذ ،ويعتبر هذا المشروع من أكبر المجمعات
وأكثرها تم ّيزاً في منطقة الشويخ.
 -3تنفيذ العديد من المش� � ��اريع العقارية ذات الطابع االستثماري ،وقد ذكرنا أبرزها في موضع
سابق.
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األعمال الحرة:
كنا قد ذكرناها في س� � ��ياق الحديث عن المؤسس� � ��ات التي عمل بها خارج «بيتك» ونختصرها
باآلتي:
 مالك ومدير مؤسسة الغنايم الدولية للتجارة العامة والمقاوالت. مستثمر في مجال التطوير العقاري.قصص ومواقف مهمة في حياته:
 -1في العمل :يقول الس�������يد حس�������ن الهنيدي« :في اليوم التالي للحفل الس� � ��نوي لموظفي بيتك
وال� � ��ذي تم إقامته في مخيم بيتك بمنطقة الفنيطيس ،وعند دخولي لمقر عملي في برج بيت
التمويل الكويتي المبنى الرئيس� � ��ي واجهت بالمصعد العم  /أحمد بزيع الياس� � ��ين (بومجبل)
رئيس مجلس اإلدارة ،فبادرني بالس� � ��ؤال عن رأيي بالحفل الذي تم بالليلة الس� � ��ابقه فذكرت
بعض المالحظات ولكنه أصر علي لمرافقته إلى مكتبه لسماع رأيي بالتفصيل حول الحفل،
فجلس� � ��نا س� � ��وياً وكان منصتاً وحريصاً على تس� � ��جيل المالحظات التي أذكرها ،هذا موقف
ال أنس� � ��اه في حرص واهتمام المسئول األول على س� � ��ماع المالحظات وتدوينها والعمل على
تالفيها وذلك من جميع الموظفين في المؤسسة».
 -2في فترة االحتالل الغاش� � ��م  :يقول في هذا الجانب الس�������يد حس�������ن الهنيدي «أثناء مشاركة
إخواني في منطقة كيفان بمقاومة الغزو العراقي الغاش� � ��م حرصنا مع مجموعة من الشباب
على سد حاجة المواطنين وتثبيتهم ،خاصة أسر الشهداء واألسرى ،لذلك قمت ذات يوم بنقل
أموال كبيرة جداً بسيارتي من منطقة بيان إلى منطقة كيفان ،وأثناء عملية النقل كانت هناك
العديد من نقاط التفتيش التي تواجهني أثناء السير ،فقررت أن يكون معي بالسيارة أطفالي
الصغار للتمويه بأني طبيعي وليس معي ش� � ��ي وفع ً
ال سهل الله تعالى األمور ولم أتعرض ألي
تفتيش للسيارة ،وقمت بتوزيع هذه األموال للمستحقين بحمدالله وفضله وحفظه».
ونح� � ��ن نقول :يعلم الجمي� � ��ع مدى الخطورة والمجازفة التي يقوم به� � ��ا من ينقل األموال خالل
ال للحكومة الكويتية وعمي ً
االحتالل ألن المحتلين يعتبرونه ممث ً
ال للنظام الكويتي!
األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
يقول الس� � ��يد حس� � ��ن الهنيدي في معرض الحديث عن األعمال المس� � ��تقبلية « :باإلضافة إلى
إدارة مؤسس� � ��تي الخاصة وتطويرها ،والعمل بنجاح وفق معايير التميز ،فإنني أتطلع لالس� � ��تمرار
في استكمال المشاريع الخيرية والدعوية لخدمة اإلسالم والمسلمين عامة».
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خدمات قدمها للوطن:
أوردن� � ��ا في قصص ومواقف مهمة في حياته مش� � ��اركة إخوانه ف� � ��ي مقاومة العدو خالل فترة
االحتالل العراقي الغاش� � ��م ،وكان أيضا مس� � ��ئول لجنة التكافل في منطقة كيفان ،والمنسق للجان
التكافل في الش� � ��امية والش� � ��ويخ وضاحية عبدالله الس� � ��الم ،وكانت لجنة التكافل في كيفان تقوم
بالعديد من األعمال واألنشطة ،نسأل الله تعالى قبولها وهي على سبيل المثال:
 -1توزيع المنشورات في األيام األولى لحث المواطنين على الصمود والمقاومة.
 -2إيصال المعونات الشهرية لذوي األسرى العسكريين في منطقة كيفان.
 -3جمع المال وإيصاله لألس� � ��رى العس� � ��كريين « ٢٥٠ألف دينار عراقي» وذلك في شهر نوفمبر
وديسمبر من عام .1990
 -٤جمع المال الالزم ونقله واإلش� � ��راف على توزيعه بمنطقة الش� � ��امية وضاحية عبدالله السالم
والشويخ خالل ش� � ��هر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير 1991-1990وذلك بالتعاون مع لجان
التكافل هناك.
 -٥كتابة التقارير األسبوعية عن مناطق (كيفان  -الشامية  -ضاحية عبدالله السالم  -الشويخ)
وأحوال الناس بها وذلك لرفعها لحركة المقاومة الشعبية ،إضافة إلى رصد تحركات القوات
العراقية في هذه المناطق وأماكن تواجدها.
 -٦تخزين المواد الغذائية بس� � ��رداب منزل� � ��ي والخاصة بجمعية كيف� � ��ان التعاونية لتوزيعها على
أهالي المنطقة.
 -٧اإلش� � ��راف عل� � ��ى خدمة ذب� � ��ح وتوزيع اللحوم عل� � ��ى المواطنين بمنطقة كيف� � ��ان خالل الحرب
الجوية.
 -٨اختي� � ��ار منزله كملجأ لبعض العائ� �ل��ات بعد بدء الحرب الجوية ،إضاف� � ��ة إلى إخفاء من يتم
مالحقته من ش� � ��باب المقاومة في المنطقة ،وعقد اللقاءات واالجتماعات الدورية مع شباب
المنطقة لتنسيق العمل التكافلي هناك.
شهادات التقدير والجوائز واألوسمة التي حصل عليها :
حصل على العديد من ش� � ��هادات التقدير ودروع التكريم ،منها الموظف المثالي عام  ١٩٨٨من
بين مئات الموظفين.
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وليد عبدالرحيم علي العوضي
مؤسس قسم العالقات العامة في «بيتك»
تاريخ التعيين 1979 / 1 / 6 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد وليد العوضي بتاريخ  ،1956/8/8في منطقة الش� � ��رق «المط ّبة» ،والده المرحوم
ب� � ��إذن الله عبدالرحيم العوضي كان لديه حملة حج معروفة باس� � ��م «حملة العوضي للحج» ،وهي
م� � ��ن أقدم حمالت الحج الكويتية ،التي خدمت أبناء الوطن بتأدية فريضة الحج ،وس� � ��اهمت بكل
اإلمكانات المتاحة من أجل راحتهم في تأدية مناس� � ��ك الحج بالش� � ��كل الصحيح .كما كان لوالده
رحمه الله محالت تجارية في سوق واجف بمدينة الكويت.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائل� � ��ة العوضي من العائالت المعروفة بين العائالت الكويتية ،وذات مكانة طيبة في المجتمع

الكويت� � ��ي ،وتنتمي إل� � ��ى قبيلة من القبائل العربي� � ��ة التي كانت تتوطن في ش� � ��به الجزيرة العربية
إل� � ��ى أن انتقلوا الى بالد فارس للعيش فيها ،خصوصاً في ضوء الظروف المعيش� � ��ية الصعبة في

الجزيرة العربية ذات الطبيعة الصحراوية من الناحيتين المناخية والتضاريسية ،وذلك عام (550
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حضور فاعل في يوميات العمل

للهجرة) ثم ارتحل بعضهم إلى األراضي التي تشغلها اآلن دول الكويت واإلمارات العربية المتحدة
والبحرين حيث تؤكد بعض النظريات التاريخية أنها في أصولها من الجزيرة العربية ،نس� � ��بة إلى
قبيل� � ��ة بني تميم العربية وينتمون إلى (آل فقي� � ��ه وآل الفقهاء) وهي أحد أفرع بني تميم ،وبالفعل
رحلوا إلى فارس ولم يتوقع أحد رحيلهم بس� � ��بب أصلهم العربي ،واس� � ��تطاعوا العيش هناك فترة
وخالل هذه الفترة تعلموا الحرف الفارس� � ��ي ،وتكلموا باللغة الفارس� � ��ية شأنهم شأن غيرهم ممن
هاجر الى هناك.
فاس� � ��تقروا في منطقة (عوض في الساحل الشرقي للخليج العربي) فكلمة عوض كلمة عربية
تعن� � ��ي (األوز) حيث كان يكثر فيها طائر األوز البري وتمتاز بالصيد والقنص الوفير ،والعرب من
أهل الخليج ،س� � ��موها عوض ،و ليست كلمة أعجمية ،ودخلت في الحماية الفارسية من أيام عهد
دولة القاجاريين ،وكان يحكمها األمير هاشم الكبير الذي ترجع ساللته الى األشراف الحسينيين
حي� � ��ث كانت عادة كثير من القبائل العربية في الجزيرة وش� � ��مال أفريقيا وكثير من البالد العربية
تأمير األشراف من آل البيت عليهم باعتبارهم انضموا إليهم حلفاً.
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نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج السيد وليد العوضي في عام  ،1979من كريمة إحدى األسر الكويتية الكريمة ،ورزقهما
الله س� � ��بحانه وتعالى بابن وابنة ،يعمل االبن في الطيران المدني بوظيفة مس� � ��اعد مهندس أول،
وتعمل ابنته في وزارة المواصالت ،وأصبح لديه من األحفاد ثمانية.
مسيرته التعليمية:
بدأت مسيرة الس� � ��يد وليد العوضي التعليمية منذ طفولته من روضة المهلب بمنطقة الشرق،
ثم درس االبتدائية في مدرس� � ��ة ابن سينا االبتدائية بمنطقة الدعية حيث تسكن أسرته ،وعندما
انتقلت أس� � ��رته للعيش في منطقة الش� � ��عب التحق بمدرس� � ��ة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
للبنين ،ويليها في مدرسة الشعب المتوسطة للبنين ،ثم التحق بثانوية الدعية.
وبعد أن أنهى دراسته الثانوية العامة ،سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية الستكمال دراسته
الجامعية هناك فالتحق بجامعة نورث روب.
كذل� � ��ك التحق بمعهد دكلس اللغوي األمريكي وحص� � ��ل على دبلوم في األدب اللغوي األمريكي،
وكذلك دبلوم في أنظمة التسويق الدولي.

التحضير المسبق للعمل
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متوسطاً كبار قياديي بيتك على هامش أحد اجتماعات مجلس اإلدارة

أبرز اهتماماته وهواياته:
يتحدث الس� � ��يد وليد العوضي عن أب� � ��رز هواياته ويقول« :الخيل لها ش� � ��أنها عند العرب منذ
القدم ،وكانت مصدر مفاخرة بينهم ،وكثير من الش� � ��عراء كانوا يتفاخرون ويتباهون بها باعتبارها
مص� � ��دراً م� � ��ن مصادر القوة لديه� � ��م ،وهناك العديد م� � ��ن القصائد التي ألقيت ف� � ��ي الخيل ،ومن
أش� � ��هرها قول المتنبي :الخي� � ��ل والليل والبيداء تعرفني ..والس� � ��يف والرم� � ��ح والقرطاس والقلم
وغيرها من أبيات الش� � ��عر التي تعكس مدى اهتمام العرب بالخيل ،حيث تعتبر رياضة الفروسية
من الموروثات التي تحافظ عليها الشعوب العربية حتى وقتنا هذا».
ويحرص السيد وليد العوضي حرصاً كبيراً على حضور سباقات الخيل والفروسية كما يحب
مهنة آبائه وأجداده في الكويت ما قبل النفط ،وهي صيد األسماك.
م� � ��ن أبرز اهتماماته كل ما فيه توس� � ��يع للمعارف العامة مثل حض� � ��ور المعارض التجارية التي
تُق� � ��ام محلي � � �اً وعالمياً ،ومعرض الكتاب ،إضاف� � ��ة إلى الفعاليات واالحتف� � ��االت الوطنية ،ولم تنته
اهتمامات� � ��ه إلى هذا الحد بل تعداه� � ��ا إلى االهتمام بالدورات العلمي� � ��ة المتخصصة في مجالي
اإلدارة والتس� � ��ويق ،وذل� � ��ك لمواكبة التط� � ��ورات الجديدة في عالم األعمال الت� � ��ي تعود على عمله
الخاص بالنفع والرقي والنجاح.
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قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
قبيل افتتاح بيت التمويل الكويتي بأشهر قليلة ،التقى السيد أحمد بزيع الياسين مع السيد
وليد العوضي قرب مسكنهم في منطقة الشعب ،حيث يسكنان بالقرب من بعضهما ،وطلب منه
عدون
أن ينضم إلى أسرة بيت التمويل الكويتي ويلتحق بالعمل معهم في هذه الفترة التي كانوا يُ ّ
فيها العدة لحفل االفتتاح المقرر خالل أش� � ��هر قليلة ،حيث كانت فترة التأسيس واإلنشاء ،قد
قاربت على االنتهاء ،وأزف حفل االفتتاح وبعد إجراء المقابالت وانطباق شروط التعيين عليه
تم التعيين.
وقد تفاعل السيد وليد العوضي مع هذا العمل ،فهذه مؤسسة مالية مصرفية إسالمية
ورقي
كويتي������ة ،وه������ي بحاجة إلى أبناء ه������ذا الوطن لكي يعملوا على نهضته������ا ،وتطورها،
ِّ
أدائها ،وهذه صفات شباب الكويت الطيب المعطاء ،والتحق بالعمل جا ّداً مجتهداً من أجل
أن يتفوق في عمله ،ويكون أحد دعائم نجاح هذا المصرف اإلسالمي الوطني.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
وهنا يتطرق الس� � ��يد وليد العوضي ألمر تكليفه لتأس� � ��يس شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة
العالمي� � ��ة والتي يملكها بيت التموي� � ��ل الكويتي ،فقد تم تكليفه من قبل الس� � ��يد بدر المخيزيم،
المدير العام والعضو المنتدب بيت التمويل الكويتي في عام 1981م ،بالمس� � ��اهمة في تأسيس
شركة جديدة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي ،أطلق عليها اسم «شركة أنظمة الكمبيوتر
المتكاملة العالمية ( ،)I.T.Sوبالفعل تم تأسيس� � ��ها ،وكان الس� � ��يد وليد العوضي مدير الش� � ��ئون
اإلداري� � ��ة والعالق� � ��ات العامة به� � ��ا ،وكان يرأس مجل� � ��س إدارتها في ذاك الوقت الس� � ��يد جمال
عبدالمحسن الرفاعي.
في غضون س� � ��نوات قليلة تمكنت الشركة من تثبيت جذورها ،وامتدادها ليتم فتح فروع لها
في دول مجلس التعاون الخليجي ،وقام أيضا الس� � ��يد وليد العوضي بالمس� � ��اهمة في إنش� � ��ائها
وتزويدها بكل ما تحتاجه ،حتى أصبح فرع الش� � ��ركة في مملكة البحرين تحت إش� � ��راف مباشر
من السيد وليد العوضي ،وتتبع إلدارته باإلضافة إلى عمله.
ويضيف أيضا «لقد أصبحت هذه الشركة أفضل مزود للحلول التقنية اإلسالمية في العالم،
وشاركت بالعديد من المعارض المحلية والخليجية والعالمية».
وقد حصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من عدة شركات أجنبية على الجهود البارزة
للعيان التي بذلها في توثيق أطر التعاون وتطويرها بين تلك الشركات األجنبية وشركة .I.T.S
139

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
يعتبر الس� � ��يد وليد العوضي هو أول مس� � ��ئول للعالقات العامة في بيت التمويل الكويتي ،حيث
إنه هو من قام بتأسيس قسم العالقات العامة واإلعالم ،واهتم بالتعاون مع العاملين في «بيتك»
ٌّ
كل حس� � ��ب اختصاصه ،بطباعة الكثير من الكتيبات والمنش� � ��ورات اإلعالني� � ��ة التي تخدم العمل
المصرفي ،وتعمل على نشره.
وكان لهذا العمل اإلعالمي والتعريفي بالعمل المصرفي دور حيوي هام في المساهمة بتعريف
جمه� � ��ور العمالء المس� � ��لمين بكل ما يقدمه بيت التمويل الكويتي م� � ��ن خدمات مصرفية وتجارية
وعقارية متنوعة.
وانطالقاً من دعم التجربة اإلس� �ل��امية بدعم العاملين فيها ،وم� � ��ن أجل الترويح عن العاملين
في «بيتك» وإبراز هواياتهم؛ فقد أس� � ��س أول فريق لكرة القدم من موظفي بيت التمويل الكويتي،
وع ّين له مدرباً يتولى تدريبه ،وتمكن هذا الفريق من المشاركة في عدة مباريات محلية .كما عمل
السيد وليد العوضي على تنظيم أول رحلة ترفيهية لموظفي «بيتك» ،تلتها عدة رحالت برية في
أوقات مختلفة من الس� � ��نة ،وكان لهذه الرحالت األثر الطيب األخوي بين الموظفين مما زاد في
تقاربهم بعالقات ودية ساهمت في خلق جو من المودة والتعاون األخوي أكثر ،مما انعكس إيجاباً
على تعاونهم فيما بينهم في تأدية أعمالهم الموكلة إليهم.

األول من اليسار في إحدى المناسبات الرسمية مع كبار أعضاء مجلس اإلدارة
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نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
ال يختلف اثنان على أن بيت التمويل الكويتي أصبح صرحاً مصرفياً نموذجاً يحتذى به عربياً،
وال نُبال� � ��غ إن قلنا عالمي � � �اً ،وأما على الصعيد المحلي فقد حذت حذوه العديد من المؤسس� � ��ات
المصرفي� � ��ة التي كانت تتبع السياس� � ��ات المصرفية العالمية غير اإلس� �ل��امية ،وكذلك ش� � ��ركات
االس� � ��تثمار والتأمين وسواها ،لس� � ��ببين أولهما مرضاة لله عز وجل ،وثانيهما أنه باتباع الشريعة
اإلسالمية تخلصت الكثير من المؤسسات المصرفية من المشاكل المالية التي تعرضت لها وأدت
إلى ركود اقتصادي وخسائر فادحة.
ومن خالل تجربة السيد وليد العوضي الواقعية في العمل في هذا المصرف اإلسالمي،
فإنه وبكل تأكيد قد لمس النجاح الباهر الذي حققته فكرة االقتصاد اإلسالمي ،وتطبيقها
في «بيتك» وكذلك في شركاته التي أنشأها لنفسه ،ويرى أن المجال متسع لإلبداع والتطوير
في األداء من خالل االقتصاد اإلس���ل��امي وتحقيقه ،ويحقق مكاسب شرعية وأرباح أفضل،
ويس������تدل على ذلك بازدياد عدد الش������ركات والمؤسس������ات والمصارف التي أصبحت تطبق
فكرة االقتصاد اإلس���ل��امي سواء في الكويت أو في العالم ،وكذلك تعامل العديد من البنوك
العالمية مع هذه المصارف اإلس���ل��امية وفق المنهج االقتصادي اإلسالمي ،لخير دليل على
نجاحها وتفوقها.
آمال يتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
لم يش� � ��أ الس� � ��يد وليد العوضي البدء بذكر آماله التي يتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسس� � ��ات
االقتصاد اإلس� �ل��امي قبل أن يتقدم بالش� � ��كر والتقدير من رؤس� � ��اء مجالس إدارة «بيتك» والسادة
األعضاء والمدراء وجميع العاملين فيه ،على الجهود التي بُذلت منذ التأسيس وحتى يومنا هذا،
في سبيل رفعة شأن «بيتك» ليصبح مصرفاً عالمياً ذائع الصيت والشهرة ،وفي مقدمة المصارف
اإلسالمية في العالم.
ويأمل من القائمين على إدارة «بيتك» أن يستمروا في النهج الذي سار عليه األولون
والذي اعتادوا عليه ،وأن يتبنوا مس������ئولية دعم وإنشاء المصارف اإلسالمية مستقب ً
ال،
وأن يكون ذلك من أهم أهدافه وأولوياته ،كما يقول إنه الزال العالم اإلس���ل��امي بحاجة
ماس������ة للمزيد م������ن المصارف االقتصادية اإلس���ل��امية ،باإلضافة إل������ى تنوع الخدمات
واس������تحداث كل ما هو جديد في سبيل تس������هيل خدمة العمالء ،واستثمار أموالهم وفق
الطرق المأمونة المخاطر.
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كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يعتبر بيت التمويل الكويتي «بيتك» من أكبر المؤسس� � ��ات المصرفية اإلس� �ل��امية الرائدة التي
تطبق المنهج اإلس� �ل��امي في جميع تعامالتها المالية ،كأول بنك إس� �ل��امي ،حيث تم تأسيسه في
دول� � ��ة الكوي� � ��ت في عام 1977م ،وأصبح اليوم بفضل من الله ثم إرادة العاملين فيه بالس� � ��عي نحو
التط� � ��ور والرق� � ��ي واالزدهار ،في ريادة العمل المصرفي اإلس� �ل��امي عالمي � � �اً ،والذي تطمئن إليه
القلوب بالبعد عن المعامالت الربوية.
وقد تم ّكن بيت التمويل الكويتي «بيتك» من توسيع دائرة أعماله وإنجازاته بخطوات واثقة حتى تبوأ
مراكز متقدمة في مجال العمل المصرفي اإلسالمي ،ويصبح بذلك من أكبر المؤسسات المالية القيادية،
ليس في مجال الصناعة المصرفية اإلسالمية فحسب ،بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل،
باإلضافة إلى كونه من أكبر الممولين في السوق الكويتي واإلقليمي للمشاريع االقتصادية.
وعلى ما تقدم فإن السيد وليد العوضي يتمنى على الشباب الكويتي الملتزم بهويته اإلسالمية
الصحيحة ،والذين أكملوا تعليمهم في ش� � ��تى مج� � ��االت االقتصاد والتمويل والبنوك ،أن يحرصوا
على العمل في مثل هذه المؤسس� � ��ة اإلس� �ل��امية وس� � ��واها من المؤسس� � ��ات التي باتت تعمل وفق
االقتصاد اإلس� �ل��امي والش� � ��ريعة الغ ّراء وتعنى باالس� � ��تثمار ،وفي ذلك تطبيق لشرع الله سبحانه
وتعال� � ��ى ،وتطوير ألداء مؤسس� � ��ات وطنية لتتمكن من مواكبة التط� � ��ورات العالمية في المعامالت
المصرفي� � ��ة ،لتبق� � ��ى كما هي اآلن مثاالً يُحتذى به في كثير م� � ��ن دول العالم ،وتحاول بعض الدول
اإلسالمية االستفادة من خبرات دولة الكويت في هذه التجربة الرائدة التي قام بها شباب الكويت
المثقفون المؤهلون لقيادة مثل هذه المؤسسات المصرفية ،والحمدلله فهم ُكثر.
األعمال الحرة:
يقولون أن تجارب الحياة تعطي ك ّماً هائ ً
تؤهل صاحبها ليقود سفينته في
ال من الخبرات ،التي ِّ
بحر األمن واألمان ،ور ّبان سفينتنا هنا السيد وليد العوضي ،من األشخاص الذين يسعون للتعلم
البنّاء في س� � ��بيل تحقيق طموح وأهداف رس� � ��مها في حياته لنفس� � ��ه ،وقد نال ذلك بالجد والعزم
والعم� � ��ل والمثابرة للوصول إلى غايته المنش� � ��ودة ،مما جعله مؤه ً
ال بثق� � ��ة واقتدار لدخول العمل
التجاري الحر ،ومن ثمرة هذا العزم أنشأ شركات خاصة له ،هي:
•شركة نهار الكويت الوطنية لألثاث المكتبي وأعمال الديكور.
•شركة  B&Bلألثاث والديكور.
•شركة التقنية المتطورة للتنظيف.
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•شركة عطاء الكويت الزراعية.
•شركة المجموعة المتطورة الملكية للمقاوالت العامة والمباني.
وجميع هذه الش� � ��ركات تحت إدارته المباش� � ��رة ومتابعته المس� � ��تمرة ألدائها ،ولها أداء ميداني
متميز في مجالها وس� � ��ط الشركات المنافسة ،ألن إدارته لهذه الشركات تنبع من خبراته الطويلة
في هذا المضمار.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
باإلضافة إلى قيامه بإدارة الش� � ��ركات التي أنشأها لنفس� � ��ه ،قام السيد وليد العوضي بإعداد
الجدوى االقتصادية لعدة ش� � ��ركات أخرى ،واالستشارات الفنية واإلدارية والتجارية لمشروعاتها،
وقد وفقه الله تعالى في نجاح هذه الش� � ��ركات وتطورها واس� � ��تمرارها بأداء أنشطتها ومشاريعها
من خالل تطبيق التوصيات التي قدمها لها.
وفي الختام قدم الس� � ��يد وليد العوضي شكره وتقديره للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة بيت
التموي� � ��ل الكويتي والمدير الع� � ��ام العضو المنتدب ،وجميع المدراء والعاملين فيه ،على ما لقيه من
طيب المعاملة واالحترام والتقدير طيلة سنوات عمله معهم ،معرباً عن فخره واعتزازه بالعمل لدى
بيت التمويل الكويتي ،متمنيا ُ للجميع مزيداً من التقدم والرقي واالزدهار ،وأثنى على مؤلف الكتاب
لمجهوداته البارزة في إخراج الجزء الثاني من كتاب «مؤسسو ورواد االقتصاد اإلسالمي» انطالقاً
من تجربة «بيتك» متمنياً له التوفيق والسداد في خطاه.

األول من اليمين وقوفاً في إحدى الرحالت لموظفي «بيتك»
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الجسار
عبداللطيف محمد صالح عبداللطيف
َّ
أحد رواد تطوير اإلدارة العقارية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1979/5/14 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد في الس� � ��ابع من ش� � ��هر يونيو عام  ،1951في منطقة القبلة ،والده المرحوم «محمد صالح»
الجسار في منطقة
الجس� � ��ار ،الذي نشأت أسرته في بيت عبداللطيف
عبداللطيف عبدالرحمن
َّ
َّ
المرقاب ،ثم انتقلت إلى كيفان ،ثم إلى الشامية ،وأخيراً استقرت في ضاحية عبدالله السالم.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرج� � ��ع نس� � ��ب العائلة إلى قبيل� � ��ة عتيبة ،فهم من آل الدخيل من األس� � ��اعدة م� � ��ن الروقة وهم
الجس� � ��ار ،وله عدد من األبناء :دخيل وإبراهيم وعبدالرحمن وأحمد
ذرية الش� � ��يخ حمود إبراهيم
َّ
وعبدالعزيز ،وقد قدمت هذه العائلة الكريمة إلى الكويت في أواخر القرن الثامن عشر من عنيزة
في نجد وس� � ��كنت في منطقة القبلة ،ومع مرور الزم� � ��ن توزع أبناؤها على أحياء الكويت األخرى،
الوس� � ��ط والمرق� � ��اب ،وقد كان لهذه العائل� � ��ة عمارة وديوان في منطقة القبلة ،ومن الش� � ��خصيات
الجسار الذين كان لهم إسهام بارز في بناء الكويت قديماً وحديثاً:
الكريمة من عائلة
َّ
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الجس� � ��ار وكان يعلم الطالب في الكويت حفظ القرآن الكريم ،وهو من
 المال دخيل بن حمودَّ
األشخاص الذين تتلمذ على أيديهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.
الجسار أحد أشهر التجار الكويتيين في كراتشي وابنه حمود في إدارة
 وعبدالعزيز بن حمودَّ
مكتب العائلة في كراتشي.
الجسار مسؤول الجمارك عام  ،1938ولمدة خمسة عشر عاماً وقد
 وعبدالوهاب عبدالعزيزَّ
وثق له مؤرخ الكويت العم سيف مرزوق الشمالن مقابلة قديمة عام .1966
الجس� � ��ار عضو المجلس البلدي عام  ،1959أحد أكبر تجار المواد اإلنشائية
 ودخيل جسارَّ
والكهربائية.
الجسار (والمس� � ��مى ابن الشيخ) أحد علماء الكويت في حينه .أحد
 والش� � ��يخ محمد إبراهيمَّ
أبرز علماء الرقية الشرعية في زمانه.
الجسار صاحب البصمات الواضحات في حقيبتي وزارة العدل
 والشيخ خالد أحمد إبراهيمَّ
ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
الجس� � ��ار صاحب البصمة اإلعالمية الدينية التلفزيونية واإلذاعية
 والشيخ علي عبداللطيفَّ
والصحافية التي تقطر بالحس الوطني المعروف ،وغيرهم كثيرون.
أم� � ��ا من الش� � ��باب النجباء حاملي المؤه� �ل��ات العلمية البارزة فكثيرون أيض � � �اً ،منهم د .أحمد
الجسار
الجسار و د.عبدالمحسن فهد
الجس� � ��ار ،وعبدالله دخيل
الجس� � ��ار ود .أحمد حمود
علي
َّ
َّ
َّ
َّ
الجسار
الجسار وجسار دخيل
الجسار ود .وليد فهد
الجسار و د .طارق علي
وم.عبداللطيف علي
َّ
َّ
َّ
َّ
الجسار ،ود .سلوى عبدالله الجسار أستاذة المناهج وطرق التدريس في
وعبدالعزيز عبدالرزاق
َّ
كلية التربية بجامعة الكويت.
نبذة عن حياته االجتماعية:
ت� � ��زوج في عام 1976م ،وق� � ��د رزقه الله من البنين ثالثة ،منهم من التحق بوزارة الدفاع ،ومنهم
الطالب الجامعي ،ومن البنات اثنتين تعمالن في وزارة اإلسكان.
مسيرته التعليمية:
كانت بداياته الدراس� � ��ية في المرحلة االبتدائية في مدرس� � ��ة الخلي� � ��ل بن أحمد للبنين في
كيفان ،ثم انتقل إلى مدرسة الشامية المتوسطة للبنين ،أما المرحلة الثانوية فكانت في ثانوية
كيفان للبنين.
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وبعد االنتهاء من المرحلة األساس� � ��ية في التعليم ،التحق بكلية التربية األساسية ليحصل على
دبلوم التربية.
أبرز اهتماماته وهواياته:
أولى الدين اإلس� �ل��امي عناي� � ��ة خاصة للزراعة والمحفاظة عليها ،لما له� � ��ا من أهمية كبيرة في
حياة الفرد والمجتمع ،فهي من النعم التي أنعم بها الله تعالى على عباده ،كما جاء في قوله تعالى:
«فلينظر اإلنسان إلى طعامه ،أ ّنا صببنا ،الماء صبا ،ثم شققنا األرض شقا ،فأنبتنا فيها حباً ,وعنباً
وقضباً ،وزيتوناً ونخ ً
ال ،وحدائق غلبا ،وفاكهة وأبا ،ومتاعاً لكم وألنعامكم»( .عبس .)32-24
كما حث النبي صلى الله عليه وس� � ��لم على الزراعة ،فقد قال رس� � ��ول الله صلى الله عليه
وس � � �لّم « :ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان
له به صدقة» .متفق عليه أخرجه البخاري :رقم ( )2320ومس� � ��لم  :رقم ( )1553من حديث
أنس ،وإضافة إلى أن الزراعة والش� � ��جر تعطي منظ� � ��راً مريحاً للعين والنفس ،فقد أدت إلى
الجس� � ��ار بالزراعة واالعتناء بها ،حتى أصبحت جز ًءا من حياته اليومية،
اهتمام عبداللطيف
َّ
يج� � ��د فيه� � ��ا متعة عند قضاء وقته بين الش� � ��جر والزراعة واالعتناء بهم� � ��ا فأخذت مع األيام
والس� � ��نين ج ّل اهتماماته وهو كما يقول« :أنا س� � ��عيد بهذه االهتمامات فالمنظر الجميل يسر
القلب».
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
الجس� � ��ار باحثاً اجتماعياً في وزارة الش� � ��ئون االجتماعية لفترة بس� � ��يطة ،ثم
عمل عبداللطيف
َّ
انتقل لوزارة التربية والتعليم ليعمل مدرس � � �اً بها ،حت� � ��ى واتته الفرصة التي يبحث عنها في عمل
متميز وكانت في بيت التمويل الكويتي وكان ذلك في شهر مايو من عام 1979م.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كانت بداياته في بيت التمويل الكويتي «بيتك» موظفاً بسيطاً ،ثم بجده واجتهاده أصبح رئيس
قسم ثم مساعدا لمدير إدارة التطوير العقاري.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
الجسار من الموظفين األكفاء الذين ساهموا في تطوير اإلدارة العقارية
كان السيد عبداللطيف
َّ
حت� � ��ى أصبحت تتمي� � ��ز إدارة العقار المحلي في بيتك بتاريخ عريق ،يربو على عش� � ��رين عاماً من
الخبرة والدراية يؤهلها لتقديم خدمات عقارية متميزة لعمالئها.
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وتعمل اإلدارة جاهدة لتوفير أرقى الخدمات للعمالء وفي أسرع وقت ممكن وتشجيع اإلعمار
المحلي وفتح األبواب أمام االس� � ��تثمارات العقارية والمس� � ��اهمة في تطوير النهضة العمرانية في
دولة الكويت ،وتحقيق آمال الش� � ��باب في العثور على الس� � ��كن المناسب بأسعار قياسية ،وانتهاج
أس� � ��اليب مرنة ومربحة تس� � ��تهدف إرضاء العمالء من أجل المش� � ��اركة معهم في صنع غد أفضل
للجمي� � ��ع وتتولى اإلدارة مهمة تقديم باقة من الخدمات والمنتجات العقارية من خالل التعامل مع
أراض وعقارات س� � ��كنية واستثمارية وتجارية ومنفعة عامة مثل القسائم
كافة أنواع العقارات من ٍ
الصناعية والزراعية والشاليهات.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
الجسار على تحقيق التطور ومواكبة كل ما هو حديث من أجل
تنصب آمال السيد عبداللطيف
َّ
تقديم الخدمات األفضل والجديدة لعمالء «بيتك» ،وهذا يتأتى من خالل اإلدارة الرشيدة التي ال
تألو جهدا في س� � ��بيل رفعة ش� � ��أن «بيتك» بين البنوك والمصارف األخرى ،وأن يكون بيت التمويل
الكويتي ذا شهرة عالمية واسعة تغطي العديد من بلدان العالم العربي وغير العربي.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
حث الش� � ��باب على دراسة االقتصاد :ومما يتعلق باالنتاج والتوزيع واالستهالك ،وكيف تعمل
األسواق ،ودراسة س� � ��لوك المستهلك ،ألن السوق العالمية تصبح شيئا فشيئا أكثر ترابطا ،فإن
الطلب على اقتصاديين محترفين أصبح في ازدياد مس� � ��تمر ،وبيت التمويل الكويتي بحاجة إلى
الش� � ��باب الكويتي المؤهل للعمل بهذا الصرح اإلس� �ل��امي الكبير ،ومن أجل استمرار المنافسة
بي� � ��ن المصارف األخرى ،ونصحهم بااللتحاق بالدورات التدريبية الالزمة التي تُعنى باالقتصاد
اإلسالمي ،ومنظومته التشغيلية.
الوظائف واألعمال التي قام بها خارج «بيتك»:
كان� � ��ت ل� � ��ه وجهة نظر في الحياة ،فهو يحب العمل ألنه من أهم مقومات الحياة دون أن يتوقف
على كون العمل رس� � ��مياً أو ش� � ��خصياً ،ويرى أن اإلنسان يجب أن يشغل وقته بالعمل بعد التقاعد،
فكان يعمل في تجارة السيارات ،وكذلك المجال العقاري فكان يشتري العقارات ويبيعها.

147

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

جاسم محمد بدر الدويخ
أحد صانعي نجاح مجمع المثنى في بداياته
تاريخ التعيين 1979/10/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد السيد جاسم محمد بدر الدويخ في عام  1956في منطقة القبلة ،في منزل األسرة
ومكان������ه الحال������ي قرب قصر الع������دل ،كان والده رحمه الله يعمل ف������ي البلدية في الضاحية
مشرف مركز.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يعود نس� � ��ب هذه األسرة إلى قبيلة مطير ،وهي قبيلة قيس� � ��ية مضرية عدنانية تعود جذورها
إلى غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
وألسرة الدويخ نسب مع العديد من األسر الكويتية منها :الميلم ،الجسار ،الفضالة ،الحميضي،
السعيد ،الغيث ،والشالل.
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حضور دائم في جميع المناسبات الرسمية واالجتماعية

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد جاس� � ��م الدويخ في عام  1979من كريمة إحدى األسر الكويتية الكريمة ،بعد
أن أنهى دراس� � ��ته في المعهد التجاري وحصل على دبلوم في اإلدارة – س� � ��كرتارية ،ورزقهما
الله أربعة أبناء ،األكبر فيهم مش� � ��عل وهو رائد في الش� � ��رطة ،وكان قد التحق بكلية الش� � ��رطة
بعد إنهائه لدراس� � ��ته الثانوية ،يليه خالد الذي أنهى دراسته الجامعية من جامعة الزيتونة في
المملكة األردنية الهاش� � ��مية وحصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في المحاس� � ��بة ،ويعمل حالياً
لحس� � ��ابه الخاص «أعمال ح ّرة» ،يليه التوأم محمد وناصر اللذان أنهيا دراس� � ��تهما الجامعية
في جامعات البحرين وتخصصا في المحاس� � ��بة ،محمد يعمل حالياً في وزارة التجارة وناصر
يعمل في وزارة الخارجية.
مسيرته التعليمية:
بدأ مس� � ��يرة التعلي� � ��م من روضة طارق ف� � ��ي الصالحية ،وموقعها الحالي خل� � ��ف البريد الواقع
ف� � ��ي منطقة الصالحية ،والمرحلة االبتدائية كانت في مدرس� � ��ة األحمدية في منطقة الش� � ��رق ثم
انتقل منها إلى مدرس� � ��ة فهد العسكر في كيفان وأخيراً مدرس� � ��ة الغزالي في الشويخ ،والمرحلة
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المتوس� � ��طة كانت في مدرس� � ��ة الخالدية للبنين في منطقة الخالدية ،والثانوية العامة من الصف
األول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي في ثانوية األصمعي في منطقة قرطبة ،والس� � ��نة الرابعة
في ثانوية العديلية لينهي مرحلة الثانوية العامة في عام 1976م.
بعد ذلك التحق بالمعهد التجاري ليحصل على ش� � ��هادة الدبلوم في اإلدارة – س� � ��كرتارية في
عام 1979م.
الدورات التدريبية:
حصل الس� � ��يد جاس� � ��م الدويخ على العديد من الدورات التدريبية في مجال عمله ،منها دورة
تمهيدية إلعداد المحكمين العرب الدوليين في عام  2013والتي نظمها مركز اإلسكندرية للتحكيم
والخدمات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق في جامعة االس� � ��كندرية ومركز التحكيم الدولي،
وعلى أثرها أصبح «مستشار تحكيم» وعضواً في االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
كما حصل على دورة تدريبية في «القراءة الس� � ��ريعة» التي نظمها مركز الموارد البشرية ،وكذلك
دورة تدريبي� � ��ة في مقدمة الكمبيوتر وش� � ��بكات االتصال المحلية ،وس� � ��واها العديد من الدورات
التدريبية في دعم األداء اإلداري.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
في الفترة التي التحق بها السيد جاسم الدويخ في المعهد التجاري التحق بالعمل في بلدية
الكوي� � ��ت بوظيفة كاتب في مركز الضاحية والنزهة (وكانت آنذاك منطقة واحدة) واس� � ��تمر في
عمل� � ��ه حتى أنهى دراس� � ��ته وحصل عل� � ��ى الدبلوم في اإلدارة ،عندها توج� � ��ه إلى العمل في بيت
التمويل الكويتي.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
إن العمل في المؤسس� � ��ات المصرفية له جاذبية خاصة بين الشباب ،فكيف إذا كانت مؤسسة
مصرفية إسالمية ...عندما علم السيد جاسم الدويخ بافتتاح أول مؤسسة مصرفية إسالمية في
ملحة للعمل في هذه المؤسسة ،فتقدم بطلب توظيف شأنه شأن غيره من
الكويت ،كانت له رغبة ّ
الش� � ��باب وكان ذلك في شهر فبراير من عام 1979م ،وتمت مقابلته من قبل السيد عبدالمحسن
المجحم المدير اإلداري لبيت التمويل الكويتي آنذاك ،ثم قابل الس� � ��يد عبدالوهاب البنوان ،وبدر
المخيزي� � ��م المدير العام في تلك الفترة ،الذي وافق على تعيينه في بيت التمويل الكويتي بوظيفة
كاتب في شئون الموظفين في المركز الرئيسي.
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كان تعيين الس� � ��يد جاس� � ��م الدويخ في بيت التمويل الكويتي في األول من أكتوبر عام 1979م،
بوظيفة «كاتب» ،واستمر حتى عام 1982م حيث أصبح رئيساً لقسم المتابعة.
وفي عام 1983م تم تكليفه بالقسم المالي إضافة إلى أعماله في قسم المتابعة حتى نهاية عام
1985م ،وفي تلك الفترة تم تكليفه باإلضافة إلى عمله بالقيام بأعباء نائب المدير اإلداري أثناء
إجازته الدورية ،وكذلك بأعباء رئيس قسم األسهم في أثناء إجازته الدورية ايضا.
وف� � ��ي بداية ش� � ��هر يناير من عام  1986تم نقل� � ��ه إلى إدارة وصيانة العقار ف� � ��ي منطقة الفروانية
(القطاع التجاري – إدارة الس� � ��يارات حالياً) بوظيفة مساعد مدير إدارة العقارات المحلية ،واستمر
في وظيفته هذه حتى عام  ،1987ثم تم ترقيته إلى مساعد مدير إدارة مجمع المثنى ،واستمر عمله
ف� � ��ي اإلدارة حت� � ��ى عام  1990حيث تم دمج إدارة العقارات المحلية م� � ��ع إدارة مجمع المثنى وأصبح
مس� � ��اعداً لمدير إدارة العقارات المحلية حتى عام  1993وفي أغسطس بالتحديد من هذا العام تم
إنهاء خدمات جميع الموظفين في إدارة وصيانة العقارات وتم نقلهم إلى ش� � ��ركة (اإلنماء للخدمات
العقارية) التي أُسس� � ��ت لهذا الغرض ،وفي عام  1994أصبح أمين س� � ��ر مجلس إدارتها ،التي انتقلت
إلى مبنى المحكمة الكلية القديمة مقابل المتحف العلمي حالياً واستمر فيها حتى عام 1997م.
في عام  1997تمت ترقيته إلى مساعد مدير عام شركة اإلنماء للخدمات العقارية حتى تقاعد
من عمله في بيت التمويل الكويتي في أكتوبر من عام 2010م.
وفي ش� � ��هر أغس� � ��طس من عام 2011م تم تكليفه من قبل بيت التمويل الكويتي برئاسة مجلس
إدارة شركة «منشآت العقارية» لمدة سنتين.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
يقول الس������يد جاسم الدويخ ،أن القيام بالعمل على أكمل وجه يعتبر من أهم اإلنجازات
خاص������ة إذا ما كانت نتائجه هي الهدف المنش������ود لإلدارة الت������ي يعمل فيها ،ومن األعمال
ُعد إنجازاً طيب األثر تشغيل مجمع المثنى وشهرته والمسابقات التي تمت فيه وهي
التي ت ّ
األولى من نوعها على حد قوله في ذاك الوقت حتى اشتهر هذا المجمع وأصبح قبلة كثير
من الزائرين على مس������توى الخليج العربي ويذكر أن وفداً من بنك بنغالديش اإلس���ل��امي
قام بزيارة للمجمع في عام  ،1985وهو أكبر مجمع في الش������رق األوسط – آنذاك -حيث
يحتوي على أكثر من  700ش������قة س������كنية و 415محل تجاري وجميعها كانت مؤجرة أثناء
فترة إدارته للمجمع.
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول السيد جاسم الدويخ « :إن نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها جاءت من
أن الصيرفة اإلسالمية هي النظام والنشاط المصرفي المتوافقان مع أحكام الشريعة اإلسالمية
الغ� � ��راء بما يخدم بناء مجتمع متكامل ويلبي احتياجات� � ��ه ،حيث ترتكز صيغ الخدمات المصرفية
والمالية اإلس� �ل��امية على التعامالت الش� � ��فافة والنزيهة ،التي تحقق االستفادة ال ُمثلى للمصرف
والعميل على حد سواء .نحن في بيت التمويل الكويتي «بيتك» نحرص على االلتزام ،والتقيد بتلك
المبادئ والقيم اإلسالمية السامية ،ومن األسباب األخرى ما يقدمه «بيتك» من مجموعة متنوعة
من المنتجات ،والخدمات المالية اإلسالمية.
وكذل� � ��ك من األس� � ��باب التي يراه� � ��ا عام ً
ال في نجاح فك� � ��رة االقتصاد اإلس� �ل��امي احتياج
المواطنين (العمالء) إلى المصارف التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية البعيدة كل البعد عن
الرب� � ��ا واآلثام ،وهذا االحتياج أثمر عن زيادة عدد العمالء الذين تحولوا من البنوك التقليدية
إلى بيت التمويل الكويتي».

في الحفل السنوي مع مسئول الخزينة بدر الملحم رحمه الله وابنه صالح
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آمال يتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد جاسم الدويخ لبيت التمويل الكويتي المزيد من التطور والنهوض بدوره المناط
ب� � ��ه من قبل عمالئه الك� � ��رام ،والعمل على تنميته لمواجهة التحدي� � ��ات التي تقابله من المصارف
التقليدية ،والعمل على تلبية احتياجات العمالء بكل ما هو متطور وحديث.
كما يتمنى المحافظة على إرث المؤسسين األوائل لهذا الصرح اإلسالمي الذي يعتبر مفخرة
للكويتيين وللمصارف اإلسالمية في بقاع كثيرة من هذا العالم.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يرى الس������يد جاسم الدويخ بأن االقتصاد اإلسالمي قد أثبت نجاحه فعلياً على أرض
الواقع حتى في الدول التي ال تدين باإلس���ل��ام ،حيث أصبحت العديد من المؤسس������ات
المصرفية غير اإلس���ل��امية في الدول الغربية تتعامل وفق النظام اإلس���ل��امي وفي ذلك
دلي������ل على نجاح التجربة اإلس���ل��امية ،والبد أن يكون للش������باب دور ف������ي النهوض بهذا
االقتصاد اإلسالمي والعمل على تطوير خدماته بحيث تلبي االحتياجات وتنافس البنوك
التقليدية ،لذلك على الش������باب أن يتقدم لخوض هذه التجربة وأن يضع بصمته الجيدة
في سجل النجاح والرقي.
مواقف مهمة في حياته وفيها خدمات للوطن وأبنائه:
يتذكر السيد جاس� � ��م الدويخ فترة االحتالل العراقي لدول الكويت ،وكم عانى المواطنون من
االحتالل وج� � ��وره ،ومن هذه المعاناة انقطاعهم عن أعماله� � ��م ،وحرمانهم من رواتبهم ،وبالتالي
أثر ذلك على معيش� � ��تهم اليومية من طعام وش� � ��راب وسواه من احتياجات ،عدا عن الشعور بعدم
األمان من قبل المحتلين ،ووجد الس� � ��يد جاسم نفسه مع إخوة له في «بيتك» يبحثون عن طريقة
للتخفيف من هذه المعاناة ،فقام ومن معه بسحب أموال المحتاجين بمعرفتهم وطلبهم ،وتسليمها
لهم في المساجد لتغطية احتياجاتهم ،على أن يقوم بيت التمويل الكويتي بخصم هذه المبالغ من
حس� � ��اباتهم الشخصية الحقاً ،وقد كان ينظم كشوفاً بهذه المبالغ ومستلميها من أصحابها ،وفي
ذل� � ��ك عب� � ��ر كثيرة منها يقين جميع هؤالء بالله تعالى بعودة الكوي� � ��ت حرة أبية ،وتوكلهم على الله
سبحانه وتعالى حق التوكل ،بما يكفيهم من الظرف القاهر لحسن تصرفهم فيه ،وهذا ما يشكل
العجب العجاب من بلد يتم احتالله بالكامل وتس� � ��ير فيه الحياة وفقاً إلدارة أهله رغم االحتالل
والمحتلين ،والحمد لله رب العالمين.
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هواياته واهتماماته:
تتركز اهتماماته وهواياته في البر ،ورحالته الممتعة التي يشعر فيها بجمال الطبيعة ،والهواء
النقي البعيد عن الملوثات البيئية ،كذلك يهوى الس� � ��فر إلى الدول العربية للراحة واالس� � ��تجمام،
والتعرف على تقاليد وأعراف وطبيعة هذه الدول.
شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها:
حصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير على جهوده الطيبة في العمل في بيت التمويل
الكويتي وغيره ،ومنها ش� � ��هادة شكر وتقدير من السيد بدر عبدالمحسن المخيزيم رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب على الجهود المباركة التي بذلها ضمن فريق تنظيم عملية االكتتاب في
أسهم شركة اإلنماء العقارية ،وكذلك شهادة شكر وتقدير من االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الجامعة لرعايته الكريمة للنشاط النسائي في مجمع بيروت.
وحصل على ش� � ��هادة تكري� � ��م أوائل الموظفين ع� � ��ام  1990في الحفل الس� � ��نوي لبيت التمويل
الكويتي ،وكذلك ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير من ثانوية األصمعي ،تقديراً لتعاون� � ��ه الكبير مع إدارتها
التربوية لدعم تحقيق أهدافها التربوية.
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توفيق إبراهيم ناصر األحمد
أحد رواد تطوير أعمال الفروع في بيتك
تاريخ التعيين 1979/10/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1952/12/20في مدينة الكويت ،في منطقة المرقاب ،وكانت أس� � ��رته تس� � ��كن
بالقرب من مس� � ��جد الفليج ،وكانت في الجوار تس� � ��كن عائالت :الده ّيم ،األحمد (عائلة أخرى)،
الزميع ،البحر ،العويشير ،القويفلي.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تنتمي أصول عائلة الس� � ��يد توفيق األحمد إلى نجد ،سدير ،قرية تويم ،التي تقع وسط منطقة
الس� � ��دير ،وتعتبر التويم من أقدم بلدان س� � ��دير والمملكة العربية السعودية حيث إن التاريخ يذكر
بأنها سكنت قبل اإلسالم ،ويدل على ذلك وجود مقبرة قديمة جداً موجهة للقبلة األولى (القدس)،
التويم بالتاء المش� � ��ددة المضمومة والواو المفتوحة والياء الس� � ��اكنة وميم تصغير توم أو تؤم وهي
قرية من أقدم القرى في إقليم سدير.
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في إحدى المناسبات االجتماعية في المخيم الربيعي لبيتك من اليمين :سعود العدواني ،محمود الجيعان،
عبدالله السيف ،الشيخ محمود عيد ،عبدالله اللحدان ،توفيق األحمد ،عبدالعزيز بورحمة ،فيصل الزامل

ال عصامياً
هاجر والده بداية األربعينات إلى الكويت ،والتحق بالعمل عند أحد التجار وكان رج ً
كون نفسه بنفسه ،وعمل على رعاية أسرته ،حتى وفاته رحمه الله.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد توفيق األحمد في الثالثين من يناير عام  ،1981من عائلة البشر ،وكانت زوجته
تعمل مدرسة في وزارة التربية والتعليم ،رزقهما الله ابنة واحدة «فاطمة» ،واعتنى بها أبواها حتى
نالت تعليمها العالي وتخرجت «مصمم جرافيك» ،وتزوجت من عائلة الخميس.
مسيرته التعليمية:
مس� � ��يرة الس� � ��يد توفيق األحمد الدراس� � ��ية بدأت من مرحلة الروض� � ��ة واالبتدائية حيث درس
المرحلتين في مدرس� � ��ة قتيبة للبنين في منطقة المرقاب (المتحف العلمي حالياً) ،وفي المرحلة
المتوس� � ��طة درس الصف األول والثاني المتوس� � ��ط في مدرسة صالح الدين المتوسطة مقابل أم
صده ،ثم انتقلت المدرس� � ��ة إلى مبنى مدرس� � ��ة قتيبة المتوسطة وأنهى فيها المرحلة المتوسطة،
ودرس مرحلة الثانوية العامة في ثانوية الشويخ وأنهى فيها مراحل الدراسة عام 1971م.
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األول من اليسار ،ويظهر من اليمين عبدالعزيز بورحمة ،عصام التوحيد ،محمود الجيعان ،براك الصبيح،
عبدالله السيف ،وليد الرويح رحمه الله تعالى ،توفيق األحمد

الدورات التدريبية:

التحق الس�������يد توفيق األحمد بالعديد من الدورات التدريبية والتي تزيد عن الخمس�������ين دورة
نذكر منها :في الحاس� � ��ب اآللي للوظائف اإلشرافية ،التحليل المالي لغير المحاسبين ،المحاسبة
المالية،التسويق المصرفي ،الجوانب الفقهية والفنية ألعمال بيت التمويل الكويتي ،تنمية المهارات
القيادية ،اللغ� � ��ة اإلنجليزية ،كيفية التعامل مع اآلخرين ،إعداد وكتابة التقارير ،اإلدارة باألهداف
والنتائج ،االعتمادات المس� � ��تندية ،التفكير اإلبداعي ،التركيز عل� � ��ى العميل ،وغيرها العديد من
الدورات األخرى.
أبرز اهتماماته وهواياته:
يقول السيد توفيق األحمد واصفاً أبرز اهتماماته وهواياته« :منذ صغر سني وأنا أحب القراءة
وخاصة القصص البوليس� � ��ية» ،ولما كبر أصبح يهتم بكتب التاريخ ،واصفا ُ نفس� � ��ه بأنه سريع في
القراءة ،ويحب أن ينهي مابدأ قراءته وال يتركه إال وقد انتهى منه كام ً
ال.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق السيد توفيق األحمد بالعمل في وزارة العدل عام ،1972
وكان في قسم تصديق عقود الزواج واستمر في الوزارة حتى عام  ،1974ثم انتقل إلى العمل في
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البن� � ��ك التجاري وعمل فيه بوظيفة صراف لمدة ثالث س� � ��نوات أي حتى عام 1977م ،وبعد ذلك
ح� � ��اول العمل في التجارة لمدة س� � ��نتين لم يحالفه الحظ فيه� � ��ا فتركها وتوجه إلى العمل في بيت
التمويل الكويتي ،وكان ذلك في أكتوبر من عام 1979م.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بع� � ��د توقفه عن العمل في التج� � ��ارة التي لم يحالفه الحظ فيها ،ولكون� � ��ه من ذوي الخبرة في
مج� � ��ال العمل في البنوك والمصارف تقدم بطلب توظيف لدى بي� � ��ت التمويل الكويتي ،وتم قبول
طلبه آنذاك ،وقد كان بيت التمويل في بداياته ،وبحاجة إلى الكوادر المؤهلة التي تستطيع العمل
فور تسلمهم الوظيفة.
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
ف� � ��ي عام  1979كانت بدايات العمل في بيت التمويل الكويتي بوظيفة «صراف» اس� � ��تمر عدة
ش� � ��هور في هذه الوظيف� � ��ة حتى أصبح «موظف كاونتر» لفتح الحس� � ��ابات ،ثم ترقى وحصل على
صالحي� � ��ة توقي� � ��ع (فئة ب) وأصبح في عام 1981مس� � ��اعد مدير فرع في فرع ش� � ��رق حتى عام
 ،1986ث� � ��م انتق� � ��ل إلى فرع الجهراء وحص� � ��ل على صالحية توقيع (فئ� � ��ة أ) وأصبح مديراً لفرع
الجهراء حتى عام .1988

في أحد اللقاءات االجتماعية في مخيم بيتك ،من اليمين توفيق األحمد ،عبدالعزيز بورحمة ،عبدالله
السيف ،فيصل الزامل ،محمود الجيعان ،حسين العتيبي
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في افتتاح أول فرع لبيت التمويل الكويتي في الجهراء (يناير  )1980توفيق األحمد – مفيد السعدي

ف������ي عام  1988ق������ام بيت التمويل الكويتي يعقد اتفاقية مع س������تي بن������ك لتطوير أعمال
الفروع ،وحضر مستشارو البنك وقاموا بإجراء مقابالت مع موظفي «بيتك» الختيار الفريق
المس������اعد في عملية التطوير ووقع االختيار على السيد توفيق األحمد ليكون أحد أعضاء
فريق بيت التمويل الكويتي ،وعمل الفريقان معاً لتطوير عمل بيت التمويل الكويتي وكان من
نتائج هذا العمل:
 عمل دليل إجراءات العمل لكل العلميات في الفروع. عمل دليل توصيف الوظائف في إدارة الفروع. اختصار اإلجراءات( ،عملية الخطوة الواحدة). تبسيط إجراءات العمل. اختصار الوظائف.وكان الفريق يقدم عرضاً دورياً كل ثالثة ش� � ��هور لإلدارة العليا (رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء
م� � ��ن مجلس اإلدارة والمدير العام) عن النتائج التي كانوا يتوصلون إليها ،وأخذ الموافقات عليها
حتى أتموا العمل كام ً
ال في قرابة العام ونصف العام.
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في افتتاح أحد الفروع الجديدة

بعد أن أنهى الفريق عمله ،في عام  1989انتقل عمله إلى إدارة العمليات في المركز الرئيسي
لبي� � ��ت التمويل الكويتي ،وبدأ عمله على النماذج المس� � ��تخدمة في الف� � ��روع حتى فترة االحتالل
الغاشم لدولة الكويت.
وبعد تحرير دولة الكويت ،أصبح يس� � ��افر إلى الخبر في المملكة العربية الس� � ��عودية الشقيقة
حيث اتفق هناك مع مطبعة إلعداد أوراق السحب واإليداع ومطبوعات بيت التمويل الكويتي (كل
النم� � ��اذج المهمة) حت� � ��ى عادت المياه إلى مجاريها في بيت التموي� � ��ل الكويتي وأصبح يعتمد على
طباعتها في دولة الكويت.
في عام  1992تمت ترقيته إلى مس� � ��اعد مدير إدارة الفروع ،وأصبح بعدها مدير منطقة حتى
عام  2006الموافق تقاعده عن العمل في بيت التمويل الكويتي.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
ساهم الس� � ��يد توفيق األحمد في تطوير ودمج النماذج المستخدمة في بيت التمويل الكويتي،
واختصار العمليات في مستند واحد لتسريع اإلنجاز وخدمة العمالء في أقصر وقت ممكن ،ومن
ذلك نماذج فتح الحسابات والتحويل من حساب آلخر.
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أعمال مميزة قام بها في بيتك:
م� � ��ن األعمال المميزة التي قام بها الس� � ��يد توفيق االحم� � ��د ،عندما ترأس فريق عمل في إدارة
الفروع «فريق الطوارئ» ،وإنجاز دليل موحد للتعامل مع الحاالت الطارئة (حريق -مظاهرات..-
الخ) ،وكذلك ترؤس� � ��ه لفريق اإلنترنت  ،KFH ONLINEلتأس� � ��يس المشروع اإللكتروني وجميع
متطلبات هذا المش� � ��روع ليقدم الخدمة للعمالء بأفضل الس� � ��بل وأيسرها ،ومن األعمال المميزة
له أيضا ترؤس� � ��ه لفريق االكتتاب في الشركات الكبيرة فكان يستقبل النماذج ويراجعها مع فريقه
المشارك سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يرتك� � ��ز االقتصاد اإلس� �ل��امي على مب� � ��ادئ العدالة ،وعدم االس� � ��تغالل ،وتحقي� � ��ق المنافع
المش� � ��روعة لجميع األطراف خ� �ل��ال عمليات التبادل والتعامل التج� � ��اري والمالي انطالقاً من
تعاليم الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء والتي تحرم الربا وبيع الغرر (الجهالة) ،والتعامل بالس� � ��لع
المحرمة ،والمقامرة.
إضافة إلى ذلك فإن االقتصاد اإلس� �ل��امي ينبذ الغ� � ��ش والتعامالت التي تؤدي إلى أي غبن أو
ظلم ،ألي طرف من أطراف التعامل التجاري.

توفيق األحمد في مقدمة الحضور دائماً
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وبيت التمويل الكويتي والمصارف اإلس� �ل��امية بش� � ��كل عام تسعى إلى تطبيق مبادئ االقتصاد
االس� �ل��امي ،وتدعم هيئات الرقابة الش� � ��رعية هذه المصارف في هذا االتجاه من خالل الفتاوى
الشرعية التي تصدرها.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تتلخص آمال الس������يد توفي������ق األحمد في تنفيذ كل الطموحات التي يطمح لها الش������عب
الكويت������ي عامة والعاملي������ن في بيت التموي������ل الكويتي خاصة ،فهذه المؤسس������ة المصرفية
اإلس���ل��امية كان������ت حلماً ألبناء هذا الوطن وتحققت بفضل من الل������ه وكرمه على أيدي رواد
أخذوا على عاتقهم العمل وفق الش������ريعة اإلس���ل��امية وبنظرة اقتصادية تعود عليهم بالنفع
الطي������ب ،مع األخذ بعين االعتبار من تقليل التركيز عل������ى عمليات المرابحة ،والتركيز على
دراس������ة ودعم المش������اريع الصغيرة التي ترفع اقتصاد البلد والمواطنين ،وتخفف العبء عن
المؤسسات الرسمية.
ويتمنى بيئة عمل جاذبة للشباب الكويتي الطموح للعمل في المصارف والمؤسسات اإلسالمية
من خالل الحوافز المالية المجزية ،حيث باتت الرواتب متقاربة مع مؤسس� � ��ات الدولة الرس� � ��مية
األخرى ،مع اختالف طبيعة العمل الش� � ��اقة في «بيتك» مع ما لها من مكانة اجتماعية جيدة في
أوساط المجتمع والوظائف األخرى.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس� � ��يد توفيق األحمد إن العمل في المؤسس� � ��ات المصرفية يلعب دوراً محورياً في دعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنمية العمل اإلسالمي ،وفي العمل المصرفي اإلسالمي تطو ٌر
دائ ٌم يلبي طموح الش� � ��باب الواعد الذي ينبذ الروتين في بعض مؤسسات العمل األخرى الرسمية
واألهلية منها ،والعمل في المصارف اإلسالمية من وجهة نظره يُعطي هيب ًة ووقاراً للعاملين فيها
بين أفراد المجتمع.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
م� � ��ن المواقف المهمة التي يذكرها الس� � ��يد توفيق األحمد لما كان مدي� � ��راً لفرع الجهراء ،في
بداية عمل بيت التمويل الكويتي بخدمة الصرف اآللي والس� � ��حب بالبطاقة الممغنطة ،تم إجراء
مس� � ��ابقة ألفضل فرع إلصدار أكبر عدد من البطاقات للعمالء ،وقام بعمل خطة عمل تش� � ��غيلية
للفرع وحصل الفرع على المرتبة األولى في إصدار البطاقات ألكبر عدد من العمالء على مستوى
جميع فروع بيت التمويل الكويتي.
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شهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها:
حصل السيد توفيق األحمد على العديد من كتب الشكر والتقدير أثناء عمله في بيت التمويل
الكويتي يذكر منها:
 -شهادة شكر وتقدير على تصحيح قاعدة بيانات العمالء في عام .2002

 شهادة شكر وتقدير على إنجاز مشروع اإلنترنت  kfh onlineفي عام .2001 شهادة شكر وتقدير على حصول فروع المنطقة على نسبة  %95من رضا العمالء في عام .2000 ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير على حصول فروع المنطق� � ��ة على المراكز الثالث� � ��ة األولى في مبيعاتالمرابحة عام .1996
 شهادة شكر وتقدير على الجهود المخلصة واألعمال المتميزة خالل عام .1995 -شهادة شكر وتقدير على المساهمة الفعالة في أعمال المرابحة وتجارة السيارات في عام .1994

في لقاء ودي جانبي مع بعض موظفي بيتك ،من اليمين توفيق األحمد ،صالح الطبطبائي ،جاسم المسحلك،
سلمان غنيم السالم
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عيسى محمد عيسى العصفور
أحد رواد التطوير في النظم المالية في بيتك
تاريخ التعيين 1980/1/2 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد عام  ،1954في مدينة الكويت ،في منطقة شرق ،في بيت العصفور الكائن خلف ديوان
النصف.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تنحدر عائلة عصفور من أصول عربية من عدنان ،وتتشرف بالتقائها بالنسب مع الرسول صلى
الله عليه وس� � ��لم في جد من أجداده صلى الله عليه وس� � ��لم وهو مضر ,فعائلة العصفور تنحدر من
جدها عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن َعقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن
معد بن عدنان ......ابن س� � ��يدنا آدم أبي البشر عليه السالم ,فنسب النبي عليه الصالة والسالم
ه� � ��و محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاش� � ��م بن مناف (عبد مناف) بن قصي بن كالب بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس
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بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هكذا جاء في كتاب (سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب)
وكت� � ��اب (معجم القبائل العربي� � ��ة) وغيرها ,وعامر بن عوف هذا هو أخ� � ��و منتفق العراق ,وجدهم
الكبير عامر بن صعصعة هو جد قبائل سبيع وحرب والسهول وبني خالد وغيرهم.
أما والده رحمه الله فهو من نواخذة الكويت المشهورين ،النوخذة محمد بن عيسى .وقد جاء
ذكره في كتب تاريخ الكويت ،ومن أش� � ��هر ما حدث له أن الش� � ��يخ أحمد الجابر رحمه الله حينما
كان أمي� � ��را للبالد تحدى أدميرال البحرية البريطانية بقدرات البحارة الكويتيين ،فأرس� � ��ل اثنين
من النواخذة هما النوخذة محمد العصفور والنوخذة حسين العسعوسي الختبارات كباتن أعالي
البح� � ��ار البريطانيين ،وقد تفاج� � ��أ األدميرال بتفوقهم ،وحصال على ش� � ��هادة بذلك (موجودة في
متحف الكويت).
نبذة عن حياته االجتماعية:
متزوج من إحدى كريمات األس� � ��ر الكويتية الكريمة ،رزقه الله ثمرة هذا الزواج ولدين وخمس
ويحضران لرسالة الدكتوراه ،وثالثة
بنات ،ومن أبنائه اثنان حاصالن على ش� � ��هادة الماجس� � ��تير،
ّ
جامعيين ،والباقي على مقاعد الدراسة.
ويتذك� � ��ر طفولته البريئة وجمال الحياة في تل� � ��ك الطفولة بين أقرانه من أبناء المنطقة عندما
انتقلت أس� � ��رته في عام  1960الى منطقة الشامية ،وكان شبابه بين أفضل األصحاب والجيران،
والتي حملت الكثير من المحبة واألخوة وال زال يتواصل معهم بعد انتقاله للسكن في منطقة بيان
منذ  30عاما.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرة التعليم في مدرس� � ��ة المأمون االبتدائية ،ثم انتقل إلى مدرسة الشامية ليدرس
المرحلة المتوسطة ،ومن ثم إلى ثانوية كيفان ليستكمل تعليمه الثانوي.
فض� � ��ل أن يكمل تعليمه الجامعي ،فس� � ��افر إلى جمهورية مصر
بع� � ��د أن أنهى دراس� � ��ته الثانويةّ ،
العربية ،والتحق بكلية التجارة في جامعة االسكندرية ،لينال شهادة البكالوريوس في المحاسبة.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
أثناء دراس� � ��ته الجامعية عمل الس� � ��يد عيس� � ��ى العصفور في بنك الخليج ،وعندما حصل على
ش� � ��هادة البكالوريوس في عام  1977عمل محاسباً في الشركة الكويتية لالستثمار ،وكانت فرصة
طيبة له لكي ينال خبرة عملية في مجال االستثمار واألموال.
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في افتتاح فرع جمعية الروضة

وفي ع� � ��ام  1979التحق بالدفعة األول� � ��ى من المكلفين بخدمة الوط� � ��ن «التجنيد اإللزامي»،
واختص تدريبه على الدبابات فكان ترتيبه الس� � ��ادس على الدفع� � ��ة ،وعمل في اللواء  35مدرع،
برتبة مالزم دروع.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يقول الس� � ��يد عيسى العصفور « :في ليلة من ليالي أغسطس كنت أقرأ القرآن ،وبالتحديد سورة
البقرة ،فتوقف� � ��ت عند اآلية التي تق� � ��ول ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ (البقرة:
 ،)279 ،278وفكرت فيها مل ّيا ،كيف آذن بحرب من الله ورس� � ��وله على تعاملي في الربا ،وهل أطيق
حرب الله .وعزمت العزم على ترك ما أنا عليه من العمل ،وكان المدير العام للشركة ،قد أبلغني بأنه
س� � ��وف يتم نقلي إلى فرع الش� � ��ركة في الواليات المتحدة األمريكية ،إلعدادي وتهيئتي ألكون المدير
المالي للشركة ،وبدالً من السفر تقدمت باستقالتي معل ً
ال األسباب بأنني سأبحث عن عمل ليس فيه
تعامل بالربا ،فما كان منه إال أن اتصل بالس� � ��يد بدر المخيزيم وأخبره برغبتي في العمل لدى بيت
التموي� � ��ل الكويتي ،فتم تحديد موعد لمقابلتي في اليوم ذاته ،وعندما انتهت المقابلة ،تمت الموافقة
على تعييني في بيت التمويل الكويتي فور انتهائي من فترة التجنيد اإللزامي».
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وبدأ العمل في الثاني من يناير عام 1980م.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بدأ الس� � ��يد عيسى العصفور العمل في بيت التمويل الكويتي في شهر يناير من عام  1980في
إدارة االئتمان مديراً لحسابات العمالء إلى أن تمت ترقيته إلى مساعداً لمدير اإلدارة.
وف� � ��ي عام  1984تر ّقى ليصبح مديراً إلدارة الفروع واس� � ��تمر حتى عام  ،1988وفي هذا العام
تر ّقى بمنصبه ليصبح مديراً إلدارة الخدمات اإلدارية وبقي في هذه اإلدارة حتى عام  1991حيث
صدر قرار ترقيته إلى نائب مس� � ��اعد المدير العام للقطاع المالي .واستمر نائباً حتى عام 1995
فأصبح مساعداً للمدير العام للقطاع المصرفي.
في عام  1999تم ترقية الس� � ��يد عيس� � ��ى العصفور ليصبح مديراً عاماً ورئيساً تنفيذيا لشركة
كي – نت ،وقد ساهم في إعداد وتنفيذ خطة تسويقية ألجهزة السداد اآللي ،مما زاد االستخدام
ألضعاف مضاعفة عن االستخدام األسبق.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
من أهم اإلنجازات التي قدمها السيد عيسى العصفور في «بيتك» :
 المساهمة في تطوير نظام المشتريات لخفض وقت اإلنجاز بنسبة.% 60 المش� � ��اركة في تطوير وميكنة إرسال كشوف حسابات العمالء إلنجازها خالل ثالثة أيام بدالمن خمسة عشر يوما.
قدر الله أن يقع حريقاً في
 استخدام حافظات معدنية للعقود والمستندات في األرشيف ،وقد ّاألرشيف بعد التحرير ،مما أدى استخدام هذه الحافظات إلى حمايتها من التلف.
 إعداد هيكل محاس� � ��بي جديد ،يتوافق مع أس� � ��س المحاس� � ��بة الدولية المعتمدة ويساعد فيتشغيل برامج المحاسبة اآللية.
 تشغيل نظام محاسبي آلي جديد يواكب التطورات في سرعة ودقة إنجاز العمل اليومي وإعدادالتقارير المالية المطلوبة لتطوير استثمارات المؤسسة.
 كتابة سجل إجراءات المحاسبة والرقابة المالية للمؤسسة بما يساعد في تطوير الموظفين وتدريبهم. المش� � ��اركة في تطوير الميزانية التقديرية للمؤسس� � ��ة ،وتطوير إجراءات التقرير السنوي بمام ّكن بيت التمويل من توزيع األرباح السنوية في يناير بدال من فبراير.
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 حل الكثير من األخطاء التي كانت تقلل من رضا العمالء مثل تكرر وقف بطاقات السحب اآللي. المشاركة في تشكيل فريق من خيرة موظفي الفروع ،لتطوير إجراءات العمل ،وتخفيض المجهودوالوقت المستغرق في إنجاز معامالت العمالء ،مما و ّفر في التكلفة وزاد من رضا العمالء.
 تأسيس فريق خدمة التميز لتطوير عالقة المؤسسة بعمالئها الكرام المس� � ��اهمة في اإلجراءات التي من ش� � ��أنها التوس� � ��ع في تقديم الخدم� � ��ات المصرفية اآلليةوالهاتفية بما يحسن الخدمة ويزيد رضا العمالء.
 إدخال المؤسسة في شركة كي  -نت ،لزيادة انتشار الخدمات المصرفية. المس� � ��اهمة في تطوير خدمة الصراف اآللي في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق ،وشملتشراء األجهزة وتشغيلها وتعبئتها بالنقود مما زاد االستخدام سبعة أضعاف.
 المش� � ��اركة في إع� � ��داد وتنفيذ خدمة طباعة دفاتر الش� � ��يكات للبنوك مم� � ��ا وفر في المجهودوالتكلفة مع الحفاظ على الجودة واألمان.
 -إعداد وتشغيل نظام حسابات العمال بما يسهل سداد المرتبات لهم دون إشغال فروع البنوك.

مساهمة جادة في الفعاليات الداخلية لبيتك وعلى يمينه زميله محمود الجيعان
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في استقبال المدير العام وليد الرويح رحمه الله في إحدى جوالته التفقدية لإلدارات التنفيذية

أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من األعمال التي يتذكرها السيد عيسى العصفور ويراها مميزة هي:
 إعداد وطباعة إجراءات العمل مما م ّكن من توحيد إجراءات العمل ،ثم تأسيس مركز لتدريبالموظفين ،تطور الحقا إلى إدارة.
 تطوير وتطبيق نظام التلر ،مما س� � ��اهم في تقليل وقت إنجاز معامالت الس� � ��حب واإليداع مايقارب .% 80
 تطوير وتشغيل خدمة السيارات ،من خالل شبابيك الصرافين ،تطورت الحقا ألجهزة الصرف اآللي،وقد أصبحت هذه الخدمة من الخدمات المميزة في «بيتك» تفوقت على البنوك األخرى.
 ت� � ��م تطوير كاونتر الصرافين ،مما م ّكن من إزالة الزجاج الفاصل لتقديم خدمة أفضل ،وراحةلعم� �ل��اء «بيتك» ،مما أدى لزيادة رضا العمالء (كان بيتك س� � ��باقا في تقديم هذه الخدمة وقد
اتبعت باقي البنوك هذه الخدمة في السنة الالحقة).
 رب� � ��ط الترقية لوظيفة مدير فرع ومس� � ��اعد مدير فرع باجتياز اختب� � ��ارات تحريرية للتأكد منمعرفة الموظفين الجيدة إلجراءات العمل ،وحسن المعاملة ،لتفادي التفضيل الشخصي.
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 المساهمة في إعداد وتشغيل الفروع الصغيرة من خالل الجمعيات التعاونية لتحقيق االنتشارالواسع وتقريب الخدمة لعمالء «بيتك».
 بتكليف من مجلس اإلدارة قام بقيادة فريق من البنوك وش� � ��ركات البيع باإلقساط ،لتأسيسشركة المعلومات االئتمانية ،ونظراً للحاجة لقانون خاص يسمح بتداول المعلومات االئتمانية
فقد قام بإعداد مس� � ��ودة القانون مستعينا بمستش� � ��ار قانوني ثم مراجعة واعتماد النصوص
من بنك الكويت المركزي والبنوك والشركات المؤسسة ووزارة التجارة ،وبعد الحصول على
موافقة الجميع (بعد مضي ستة أشهر من االجتماعات والزيارات والتعديالت) بدأ التواصل
مع الس� � ��ادة أعضاء مجلس األمة إلقناعهم بأهمية القانون والحاجة الماسة إلصداره بصفة
من الله عليه بقبول كل من قابله من الس� � ��ادة األعضاء وبعضهم تح ّمس وتبنى
عاجل� � ��ة ،وقد ّ
فكرة المشروع ،حتى أتم الله فضله وعرض مشروع القانون بصفة مستعجلة وأجيز بموافقة
جميع األعضاء.
 من أجل اس� � ��تغالل أمثل للوقت تم تكليف شركة كي  -نت بشراء وتطوير نظام آلي للمعلوماتاالئتماني� � ��ة وإع� � ��داد فريق العمل ،وعند االنتهاء من تأس� � ��يس الش� � ��ركة كان فريق العمل يقوم
باالختبارات النهائية للتشغيل مما م ّكن الشركة من بدأ الخدمة فورا.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
بعد انتهاء عمل الس� � ��يد عيس� � ��ى العصفور في ش� � ��ركة كي  -نت عمل مستشارا للبنك الوطني
م� � ��ع األخ الفاضل عادل الماجد ،لتأس� � ��يس بنك إس� �ل��امي أو فروع إس� �ل��امية ،وبعد أخذ الرأي
القانوني تم االجتماع بمسئولي بنك الكويت المركزي والذي أفاد بضرورة استصدار قانون لتشمل
اختصاصاته البنوك األسالمية وقد تم فعال االتصال بالسادة أعضاء مجلس االمة من مختلف
االتجاهات ،والتنسيق مع األخ الفاضل بدر المخيزيم رئيس بيت التمويل واإلخوة في الهيئة العليا
الستكمال تطبيق الشريعة وتكللت الجهود بفضل الله بإصدار قانون البنوك اإلسالمية.
 بعد صدور القانون تم تش� � ��كيل الهيئة الشرعية للوطني اإلسالمى وكذلك تم إعداد الدراساتاالقتصادية وإجراءات العمل وإعداد العقود وعرضها على الهيئة الشرعية.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يقول الس� � ��يد عيسى العصفور« :من األحداث التي ال أنس� � ��اها أنني كنت في عام  1983أمثل
إدارة االئتمان في اللجنة الش� � ��رعية ،وفي أحد االجتماعات قام السيد رئيس مجلس اإلدارة العم
أحمد البزيع بعرض مش� � ��روع عقد اعتماد مس� � ��تندي واعترضت يومها على كلمة (عقد) ،وس� � ��اد
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االجتماع جدال كثير ،ولألسف لم يكن مدير االعتمادات المستندية حاضراً فتم تأجيل النقاش،
في اليوم التالي اس� � ��تدعاني الع� � ��م بومجبل مع مدير االعتمادات الس� � ��تكمال النقاش حيث تبين
صحة اعتراضى ،بعدها بيومين طلبني بش� � ��أن ش� � ��يك ألحد العمالء ووج� � ��دت عنده وفداً أجنب ًّيا
يضم الس� � ��فير ووزير االس� � ��تثمار في بلده ،فأش� � ��ار لي بالجلوس ،واس� � ��تكمل حديثه ،وفوجئت به
يحدثهم عن مميزات بيت التمويل التي تؤهله للتقدم ،ومنها أنه يمكن ألي موظف أن يقف لرئيس
مجلس اإلدارة ويصحح له إن أخطأ دون خوف ،ثم أخذ مني الشيك ووقع عليه وأعاده فاستأذنت
وانصرفت (بعدها بفترة وجيزة حصلت على ترقية)».
خدمات قدمها للوطن:
ف� � ��ي الفترة من عام  1990إلى عام  1991أثناء االحتالل العراقي لدولة الكويت يقول الس� � ��يد
عيس� � ��ى العصفور« :توجهت إلى الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وهناك تطوعت
في البداية في الس� � ��فارة الكويتية ثم انضممت إلى صفوف الجيش الكويتي المقاتل على الجبهة
حتى إعالن التحرير ،فقمت باالتصال بالسيد بدر المخيزيم والذي طلب مني التوجه إلى الد ّمام
في المملكة العربية السعودية ،لالنضمام إلى مجموعة من اإلخوة األفاضل مسئولي بيت التمويل
لالستعداد لتقديم الخدمات المصرفية إلى المواطنين بأسرع ما يمكن ،وقد تم ذلك بفضل الله
وتمكنّا في بيت التمويل من فتح المقر الرئيسي وبعض الفروع خالل فترة قصيرة».
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الريس
سعود عبدالعزيز إبراهيم ّ
أحد رواد اإلشراف المصرفي في «بيتك»
تاريخ التعيين 1980/1/9 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد السيد سعود عبدالعزيز إبراهيم حمد الر ّيس بتاريخ  ،1959/4/24في منطقة الفيحاء ،والده من
مواليد عام 1928م ،وكان أحد تالميذ المال مرش� � ��د محمد السليمان ،فتعلم على يديه القراءة والكتابة
وبعض الحساب وحفظ ما تيسر له حفظه من القرآن الكريم ،وكان من المميزين بخطه الجميل.
اش� � ��تغل والده بالبناء في ش� � ��بابه مع جده إبراهيم الر ّيس الذي علمه المهنة حتى أتقنها ،ومع
ظهور النفط في دولة الكويت ترك البناء وذهب مع أقرانه للعمل في شركة النفط الكويتية حتى
وصل إلى س� � ��ن التقاعد .ووالدته من عائلة الطيار وكانت ممن درس� � ��ن عند المطوعة فدرس� � ��ت
القراءة والكتابة والقرآن الكريم ،وقد كان والداه ممن يهتمون بالعلم لهم وألبنائهم.
ل� � ��ه من اإلخوة إثنان ،حمد ويعمل حالياً في س� � ��وق األوراق المالي� � ��ة (البورصة) ،وإبراهيم كان
يعمل ف� � ��ي اإلدارة العامة لإلطفاء وهو متقاعد حالياً ،وله من األخوات خمس ،ثالث منهن أنهين
دراستهن الجامعية واثنتان حاصلتان على شهادة الدبلوم.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
قدمت هذه األس� � ��رة في منتصف القرن الماضي إلى الكويت من س� � ��دير في نجد .هذا و يعود
نس� � ��بها إلى الر ّيس من الوهبة من بني تميم .وهم لهم قرابة ونس� � ��ب مع العديد من أس� � ��ر الكويت
الذي� � ��ن ترجع أصولهم إلى نجد ،من قبيلة بني تمي� � ��م ،منطقة التمير ،وأول من هاجر من عائلته
جده إبراهيم وجاء إلى الكويت واستقر فيها وبدأ عمله في البناء وكون عائلته الكريمة.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس في عام  1987من كريمة عائلة الغنام ،ورزقهما الله ولد وبنتين،
عبدالله وهو في السنة األخيرة من دراسته الجامعية في جامعة الخليج بالشارقة ويدرس القانون،
أما البنات «شيخة» التي درست في جامعة الكويت وتخرجت بشهادة البكالوريوس في المحاسبة،
و«فاطمة» درس� � ��ت أيضاً ف� � ��ي جامعة الكويت وتخرجت بش� � ��هادة البكالوريوس في القانون وتعمل
حالياً في جامعة الكويت ،وهن متزوجات ومستقرات في بيوتهن ولله الحمد.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرته التعليمية في مرحل� � ��ة رياض األطفال في روضة فهد بورس� � ��لي في الفيحاء،
واالبتدائية في مدرس� � ��ة ابن رش� � ��د في منطقة الفيحاء أيضاً ،والمرحلة المتوس� � ��طة درسها في
مدرس� � ��ة الصديق (حالياً مقر وزارة الداخلية) في المرقاب ،والثانوية العامة في ثانوية العديلية
للبنين وتخرج منها في عام 1978م.
الدورات التدريبية:
م� � ��ن المؤكد أن العاملين في «بيتك» قد نالوا من الدورات التدريبية قس� � ��طاً طيباً ،فسياس� � ��ة
بي� � ��ت التمويل الكويتي تعتمد على تأهيل العاملين بكفاءات وامتيازات تؤهلهم للعمل بتفوق ونجاح
متميزين ،وتدور موضوعات الدورات التدريبية حول التطوير اإلداري ،وكيفية التعامل مع العمالء،
والجوانب الفقهية في األعمال المصرفية ،وس� � ��واها م� � ��ن الدورات التي تنمي ثقافة العاملين في
«بيتك» في مجال اختصاصهم الوظيفي.
أبرز اهتماماته وهواياته:
لكي يحافظ الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس على صحته الجسمية والنفسية فإنه يستغل أوقات الفراغ
لديه في هوايات مفيدة ،ومن أبرز هواياته (الحداق) صيد الس� � ��مك ،والسفر خارج البالد لقضاء
أوق� � ��ات ممتعة برفقة األهل أو األصدق� � ��اء ،ومن اهتماماته أيضاً الخروج برحالت برية مع األهل
واألصدق� � ��اء للتمتع بهواء نقي ،وجمال الطبيعة التي يجمع الناس كلهم على أن لطلعات البر نكهة
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ال تضاهيه� � ��ا أي نكه� � ��ة ،ومن باب التغيير والتنوع فإنه يهوى أيضاً قضاء بعض الوقت في المزارع
واالهتمام بها ،ترفيهاً عن النفس بعد العمل الجاد طوال أيام األسبوع.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بع� � ��د أن أنهى الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس دراس� � ��ته
الثانوي� � ��ة ،بحث ،ش� � ��أنه في ذلك ش� � ��أن غيره من
الشباب الطامحين ،إلى العمل في مرحلة مبكرة من
أعمارهم ،وكانت وظيفته األولى في البنك الوطني،
وعمل فيه «موظف كاونتر» لسنتين كاملتين.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل
الكويتي:
من فضل الله عليه أنه كان من رواد المساجد،
وكان يلتق� � ��ي بجيرانه وأصدقائ� � ��ه بعد كل صالة،
فيجلس� � ��ون ويتحدثون في أم� � ��ور دينهم ودنياهم،
وكان بيت التمويل الكويتي في بدايات تأسيس� � ��ه
فكان من الطبيعي أن ينال قسطاً من هذا الحديث،
ولكونه أول مصرف إسالمي فإن القلوب تهوي إلى
العمل فيه ،فأراد أن يغي� � ��ر مكان عمله خصوصاً
أيام شبابه في بداية عمله في بيت التمويل الكويتي
أنه أصبح لديه خبرة في األعمال المصرفية لكن
مغر أكثر له ،وفيه تق ّرب إلى الله س� � ��بحانه ،ومعلوم أن هذه البنوك
العمل المصرفي اإلس� �ل��امي ٍ
اإلس� �ل��امية ملتزمة بالضوابط الشرعية ،وتقوم عليها لجان ش� � ��رعية من أهل العلم المختصين،
يراقبون عملها ،ويرس� � ��مون سياس� � ��تها ،فتقدم بطلب تعيين لبيت التمويل الكويتي ،وقابل الس� � ��يد
عدنان المس � � �لّم مس� � ��اعد المدير العام للقط� � ��اع المصرفي ،في المبنى الرئي� � ��س في مركز عماد
التجاري ،وكانت الموافقة على طلبه واستالمه العمل في غضون عشرة أيام.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كانت بداية تعيين الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس في فرع «شرق» عام 1980م ،وكانت بوظيفة «موظف
كاونتر» اعتماداً على خبرته الس� � ��ابقة في هذا المجال ،وف� � ��ي عام  1982انتقل إلى فرع الفيحاء
بُعيْد افتتاحه واستمر بهذه الوظيفة حتى عام 1983م.
174

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

في عام 1983م بدأ تطبيق نظام س� � ��تي بنك الذي أعاد هيكلة الوظائف بإدارة الفروع ،فانتقل
إلى فرع «الس� � ��المية» وترقى بمنصبه ليصبح «مشرف مصرفي» وبقي مشرفاً حتى عام 1990م،
وبع� � ��د التحري� � ��ر أي في عام  1991حصل على صالحية توقي� � ��ع (ب) وانتقل مكان عمله إلى فرع
«الش� � ��عب» وتم� � ��ت ترقيته إلى مدير عملي� � ��ات ،وفي عام  1992حصل عل� � ��ى صالحية توقيع (أ)،
وأصب� � ��ح مدير فرع فانتقل إلى فرع «صباح الس� � ��الم» وبقي فيه حتى ع� � ��ام 1996م ،ثم انتقل إلى
العارضي� � ��ة بوظيفة «مدير فرع أول» حتى عام 2000م ،وانتقل بعدها إلى فرع «المثنى» بمس� � ��مى
وظيفي مدير فرع أول حتى عام 2003م ،عاد بعدها إلى فرع «العارضية» لمدة أربع س� � ��نوات أي
حتى عام 2007م وهو العام الذي أصبح فيه مدير فرع في منطقة حطين ،واستمر حتى يوليو من
عام  2013الموافق تقاعده عن العمل.
أهم إنجازاته في «بيتك»:
يقول الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس :من أهم اإلنج� � ��ازات في المؤسس� � ��ات المصرفية جذب العمالء
وخاصة أصحاب رؤوس األموال منهم ،والشخصيات البارزة في الدولة ،وقد حققت هذا الهدف
عندما كنت في فرع «المثنى» و«العارضية».
ويعتبر إنجازاً في المؤسسات المصرفية عندما تحافظ على العمالء المهمين في المؤسسة ،وقد
كان ينتقل العمالء مع السيد سعود الر ّيس أينما كان ينتقل ألنه كان يقدم الخدمات لهم ،ويعمل على
تسهيل جميع أمورهم المصرفية من باب االهتمام واالجتهاد في تقديم الخدمات المصرفية لهم.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق « بيتك» لها:
إن السبب في نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها من وجهة نظر السيد سعود
الر ّيس هو توجه العالم نحو ما يس� � ��مى بالمصرفية األخالقي� � ��ة التي تطرح بدي ً
ال عن المصرفية
التقليدية ،التي كرست بعض مبادئ الرأسمالية التي عملت على تركيز الثروة في أيدي مجموعة
من أرباب األموال والحكومات ،وبالتالي نش� � ��أت ما يسمى بالمجتمعات الرأسمالية بكل سلبياتها
المعروفة وعلى رأسها تركيز الثروة وانتشار البطالة والفقر واالحتكار للثروات وما يسمى بالتمايز
االجتماعي بحيث تنش� � ��أ لدينا طبقة غنية جداً وطبقة فقيرة .ومع ظهور نداءات لمالية أخالقية
تح� � ��اول أن توازن بين طبقات المجتمع ،وتحرص على التوزيع العادل للثروات ،وكذلك المس� � ��اواة
بي� � ��ن الفرص أو إعط� � ��اء الفرص لكل طبقات المجتم� � ��ع ألن النظام المال� � ��ي التقليدي الحالي ال
يعطي الفرص لكل ش� � ��رائح المجتمع ،مؤكدا أن العالم توجه إلى المالية اإلسالمية وذلك لبعدها
األخالقي المتمثل في تحريم الربا وتركيزها على تحمل الطرفين مبدأ الربح والخسارة.
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ويضي� � ��ف أيضاً أن العمل بروح الفريق الواحد من خ� �ل��ال إدارة تتميز بالكفاءة واالقتدار على
إدارة المصارف اإلس� �ل��امية وفق الش� � ��ريعة والضوابط التي حددتها ابتغاء لمرضاة الله سبحانه
وتعالى ،جعلت النجاح حليف هذه الفكرة الطيبة األثر.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس التفوق والريادة لكل المؤسس� � ��ات المصرفية واالستثمارية ،وأن
تحذو حذوها المؤسسات األخرى من أجل العمل وفق الشريعة اإلسالمية ،لخدمة المسلمين.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
ال ش� � ��ك بأن الش� � ��باب هم عماد البناء في كل بالد العالم ،والشباب الكويتي يتميز بكفاءة وعلم
م� � ��ن فضل الله وكرم� � ��ه ،وكذلك لتوفر اإلمكانات المادي� � ��ة والمعنوية التي تؤهله� � ��م لهذه الكفاءة
والريادة ،ويتمنى على الش� � ��باب االلتحاق بالعمل في مثل هذه المؤسسات المصرفية اإلسالمية،
لرفع ش� � ��أن مؤسساتهم الوطنية اإلسالمية ،ولتطبيق شعائر الله في المعامالت المالية بعيداً عن
الربا وآثاره السلبية.
مشاركاته اإلنسانية والخيرية:
انطالقاً من قول الله تعالى( :رب أوزعني أن أش� � ��كر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن
أعمل صالحا ترضاه) ،يرى الس� � ��يد س� � ��عود الر ّيس أن اإلنسان ال بد وأن يضع رصيداً في حسابه
األخروي يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح في دنياه ،ليدخل جنته برحمته وكرمه ،وال يعلم
أين� � ��ا بأي عمل قد ين� � ��ال الرحمة والجنة ،لذلك فهو يتواصل مع الجمعيات الخيرية منذ كان على
رأس عمله ويس� � ��اعدهم قدر اإلمكان بالتنسيق مع اإلدارات المعنية ،وكان يعطي هذه الجمعيات
معدالت خاصة من األس� � ��عار للتحويالت الخارجية ألنش� � ��طتهم وأعمالهم الخيرية والدعوية ،مع
سرعة إنجاز هذه التحويالت.
األعمال الحرة :
بعد أن تقاعد من عمله ،ونظراً للخبرة التي اكتسبها من خالله ،والقاعدة العريضة االجتماعية
التي كونها من ش� � ��ريحة كبيرة من العمالء ،تُضاف إلى خبرته المكتسبة في البيع والشراء ،تحول
السيد سعود الر ّيس إلى العمل الحر في مجال العقار ،وهو اآلن يعمل في هذا المجال بالطائف
في المملكة العربية السعودية الشقيقة يشتري ويبيع العقارات.
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حامد خالد ماجد الشاهين
أحد رواد تجارة السيارات في «بيتك»
تاريخ التعيين 1980 / 1 / 12 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد حامد خالد ماجد الش� � ��اهين بتاريخ  ،1960/10/13في منطقة حولي في مدينة
الكويت ،والده كان يعمل في بلدية الكويت – إدارة التغذية الصحية ،في ميناء الشويخ .والدته من
عائلة خنجي من البحرين وهي ابنة الش� � ��يخ محمد صالح الخنجي ،الذي حصل على لقب الشيخ
م� � ��ن أمير البحرين في ذاك الوقت ،وتُعد من أوائل المعلم� � ��ات في البحرين حيث قامت بتدريس
اللغة العربية والتربية اإلسالمية باإلضافة إلى إجادتها للغة اإلنجليزية.
عاش والده في البحرين فترة من الزمن عمل خاللها في شركة بابكو وهي شركة بريطانية تعمل
ف� � ��ي مجال النفط والتي أوفدته في بعثة دراس� � ��ية إلى الهند ليدرس (التنقيب عن النفط) وحصل
على ش� � ��هادة بذلك ،ثم تزوج في البحرين وس� � ��كن مع والده الذي يملك العقارات في البحرين فترة
من الزمن وكان من أوائل من تحدث اللغة اإلنجليزية هناك ،حتى عادوا واستقروا في الكويت.
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له من اإلخوة أربعة ومن األخوات س� � ��ت ،وإخوته يوس� � ��ف كان رئيس التش� � ��ريفات والعالقات
العامة في مكتب سمو الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله ،وفائق العقيد المتقاعد من وزارة
الدفاع – التوجيه المعنوي ،وحامد ،وراش� � ��د رئيس قس� � ��م االتصاالت والمالحة في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
من الشخصيات البارزة في عائلة السيد حامد الشاهين:
عمه سليمان ماجد الشاهين الذي كان أول سفير للكويت لدى مملكة البحرين ودولة االمارات
العربية الشقيقتين عامي  1971و1973م ،ثم سفيراً في جمهورية مصر العربية الشقيقة ومندوباً
ال للخارجية ثم وزيراً لش� � ��ؤونها ،فض ً
دائماً لدى جامعة الدول العربية ،ثم وكي ً
ال عن عضوياته في
مجموعة مجالس اإلدارات واللجان والهيئات االستشارية العديدة عالية المستوى.
كذلك عمه عيس� � ��ى ماجد الشاهين عضو مجلس أمة س� � ��ابق ،و د.إبراهيم ماجد الشاهين
وزير س� � ��ابق للدولة لش� � ��ئون البلدية ونائب رئيس لجنة شئون األس� � ��رى والمفقودين ،والدكتور
محم� � ��د ماجد الش� � ��اهين من القطاع الخاص «مختبرات طبية خاص� � ��ة» وأول مدير عام لنادي
الصيد والفروسية.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد حامد الش� � ��اهين في عام 1981م ،من عائلة الجيران الكريمة وزوجته هي إحدى
خريجات جامعة الكويت وحاصلة على ش� � ��هادة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية ،وقد عملت
في وزارة التربية أخصائية اجتماعية إلى أن حصلت على التقاعد في عام 2004م.
رزقهما الله ولدين وبنتاً واحدة ،الكبرى مريم حاصلة على ش� � ��هادة الدبلوم في الحاسب اآللي
بع� � ��د الثانوية العامة وتعمل حالياً في وزارة الداخلية إدارة الجنس� � ��ية والجوازات ،يليها ابنه خالد
الحاصل على شهادة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في «التفتيش الجمركي
وإدارة األثر» ،ويعمل حالياً في الجمارك – اإلدارة العامة ،منفذ نويصيب ،وأخيراً عبدالله والزال
على مقاعد الدراسة الثانوية.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرته التعليمية من مدرس� � ��ة خالد بن الوليد االبتدائية في منطقة حولي ،ومدرس� � ��ة
عبدالله الخلف الديحان في الس� � ��المية ،ثم انتقل إلى المرحلة المتوسطة في مدرسة أبوتمام في
منطقة الرميثية ،والثانوية في نفس المدرسة المشتركة لمدة سنتين ،وفي تلك الفترة توفي والده
رحمه الله مما اضطره لترك الدراسة وكان ذلك في عام 1978م.
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الدورات التدريبية:
التحق الس� � ��يد حامد الشاهين بالعديد من الدورات التدريبية التي تختص بإدارة المخازن في
القاهرة ،ودورة في تطوير نظم وأس� � ��اليب العمل بتنظيم ش� � ��ركة االس� � ��تثمار البشري عام ،1997
ودورة :اإلدارة باألهداف عام  1997أيضاً بتنظيم من شركة االستثمار البشري.
كما شارك بدورة تدريبية بعنوان «غسيل األموال وسبل مكافحتها» بالتنسيق مع وحدة مكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في بيت التمويل الكويتي في عام 2006م
أبرز اهتماماته وهواياته:
كان الس� � ��يد حامد الشاهين أحد أفراد الكش� � ��افة في صغره (األشبال) ،وسافر إلى دول عديدة مما
جعله يحب السفر ،والرحالت البرية والبحرية ،إضافة إلى هوايته في ركوب الخيل وتربيتها وهي الهواية
التي صقلها عمه عيسى وعمه محمد ماجد الشاهين أول مدير عام لنادي الصيد والفروسية.
لع� � ��ب كرة الق� � ��دم وكان هاوياً لهذه اللعبة التي أحبها معظم الكويتيين ،وش� � ��ارك مع فريق بيت
التمويل الكويتي في عدة مباريات ولكنه لم يستمر فيها.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن ترك دراسته الثانوية في عام 1978م ،ولم يكمل المرحلة الثانوية كاملة ،التحق بالعمل
في الشركة العربية للمعادن الخفيفة في منطقة األحمدي ،وعمل فيها مدة سنة تقريبا.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بتوجيه من عمه عيسى الشاهين تقدم السيد حامد الشاهين بطلب توظيف لدى بيت التمويل
الكويتي وقدم طلبه إلى الس� � ��يد عبدالمحس� � ��ن المجحم مدير ش� � ��ئون الموظفين في ذلك الوقت،
الذي أفاد بأن الوظيفة المتاحة هي :مأمور مشتريات ،فوافق عليها على الفور مما أثار استغراب
الس� � ��يد المجحم ،وذهب إلى السيد فالح االبراهيم رئيس شعبة المشتريات الذي حاول تصعيب
األمر عليه في البداية وتوضيح أن العمل في المشتريات متعب ويحتاج لمجهود ومعرفة بالفواتير
ووافق أيضاً على العمل المتوفر ،وأبدى االبراهيم اس� � ��تغرابه أيضاً لهذه الموافقة والتحق بالعمل
كفترة تجربة لمدة ثالثة شهور تبدأ من نوفمبر 1979م ،وتنتهي في يناير 1980م.
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
بدايات عمل السيد حامد الشاهين في شعبة المشتريات عام  ،1979بوظيفة مأمور مشتريات،
وس� � ��رعان ما انتقل إلى قسم بيع وشراء السيارات «المستعملة» في «الدائرة التجارية» والتي كان
رئيس� � ��ها الس� � ��يد وليد الرويح الذي علم بهوايته في بيع وش� � ��راء الس� � ��يارات ودرايته الكافية في
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عمليات البيع والشراء فكان النقل قبل نهاية فترة التجربة ،وتعلم هناك حساب األقساط وتسجيل
الكمبياالت بعدد األقساط «النظام القديم» وعمل على فترتين في اإلدارة ،ثم تعلم حساب أقساط
الس� � ��يارات ،وتنقل ف� � ��ي هذه الدائرة على جميع األعمال ،ثم انتقل إل� � ��ى مركز عماد التجاري في
المعرض أس� � ��فل المركز ،وهو معرض كبير ،ثم اس� � ��تلم مخزن الس� � ��يارات في منطقة سلوى وقام
بترتيب المخزن على حسب أنواع السيارات وموديالتها.
في عام  1983التحق بالخدمة العسكرية اإللزامية لمدة سنتين ،خرج بعدها في عام 1985م لينتقل
عمله إلى الفروانية إدارة السيارات ،فعمل في قسم التثمين ،ثم أصبح مساعدا لمدير معرض السيارات
السيد عبدالله الهنيدي مع نهاية العام ،وفي عام  1988-1987أصبح مديراً لمعرض الفروانية ،واستمر
حتى عام  ،1990وفي هذه الفترة وتحديداً في عام 1988م ،تم اختياره للس� � ��فر إلى اليابان بدعوة من
مؤسسة محمد ناصر الساير إلى مصنع سيارات تويوتا نيابة عن بيت التمويل الكويتي.
وبعد التحرير غادر إلى دبي ممث ً
ال لبيت التمويل الكويتي لش� � ��راء الس� � ��يارات المس� � ��تعملة من
هناك ،وفي عام  1992أصبح مديراً لمعارض السيارات.

معرض للس� � ��يارات في منطقة الفحيحيل ومديره طالب الرفاعي الذي
وفي عام  1995تم افتتاح
ٍ
نقله معه لمدة ستة أشهر ،عاد بعدها إلى الفروانية ،ثم انتقل إلى الشويخ في عام  1997وحتى عام
 ،1998عاد بعدها إلى الفروانية وبقي فيه حتى صدر قرار النقل الرسمي للمعرض إلى الشويخ.
وعندما توحدت المعارض في إدارة الس� � ��يارات في عام 2000م أصبح مس� � ��اعداً للمدير ،ثم
ترقى ليصبح نائب مدير إدارة للقطاع التجاري.

أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
قام الس� � ��يد حامد الش� � ��اهين بالتعاون والتنسيق مع الس� � ��يد براك الصبيح بتنظيم أول سباق
للس� � ��يارات «الريموت كنترول» على مس� � ��توى دولة الكويت بمش� � ��اركة هواة الس� � ��يارات في النادي
العلمي ،وأقيمت المسابقة على حلبة كاملة مع المدرج في مجمع المثنى ،وكان يدير هذا المشروع
بإشراف السيد براك الصبيح.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يُجمع رواد االقتصاد اإلسالمي الذين تمت مقابلتهم ـ وتوجيه هذا السؤال لهم على أن من أهم السبل
التي أدت إلى نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي هي تعطش العمالء (المواطنين) في دولة الكويت القتصاد
إس� �ل��امي حالل ،ألن البيئة التي نشئوا فيها كانت إس� �ل��امية ،ووجود مصرف إسالمي في الكويت يلبي
وجبلوا عليها وتوارثوها عن
هذا االحتياج
الملح النابع من الثقافة اإلس� �ل��امية التي يمتلكها أهل الكويت ُ
ّ
األجداد .وبالفعل قام بيت التمويل الكويتي بتحقيق هذه الفكرة وإخراجها إلى حيز النور.
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ويعالج االقتصاد اإلسالمي مشاكل المجتمع االقتصادية وفق المنظور اإلسالمي للحياة ،وهو
الدور الملقى على عاتق البنوك اإلس� �ل��امية ،وقد كان لـ «بيتك» المس� � ��اهمات الواس� � ��عة في حل
الكثير من مش� � ��كالت المجتمع االقتصادية واالجتماعية أيضا ،وحم� � ��ل عقيدة تقوم على أن دور
المال قياس القيمة ووس� � ��يلة للتبادل التجاري ،وليس س� � ��لعة من الس� � ��لع ،فال يجوز بيعه وشراؤه
(ربا الفضل) وال تأجيره (ربا النس� � ��يئة) .فزادت ثقة العمالء في العمليات المصرفية النابعة من
توسع وانتشر داخل وخارج دولة الكويت.
المنظور اإلسالمي ،وزادت أعدادهم حتى ّ
ومن القواعد االقتصادية التي قام عليها «بيتك» مشاركة في المخاطر :وهي أساس االقتصاد
اإلسالمي وعماده ،وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم .فالمشاركة في الربح والخسارة،
هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل ،وهي األساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى السيد حامد شاهين التطور السريع لبيت التمويل الكويتي ،ومواكبة التطور العالمي في
الخدمات المصرفية ،من أجل تلبية احتياجات العمالء ،واالستثمار األمثل المأمون الجوانب من
أجل المحافظة على أصول وودائع العمالء.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يتمنى الس� � ��يد حامد الش� � ��اهين من الش� � ��باب حمل األمانة التي بدأها الرواد األوائل ،وزيادة
األرباح من أجل خدمة أفضل للعمالء ،والعمل في المصارف اإلسالمية التي تح ّل الحالل وتح ّرم
الحرام ،وبهذا يكون الشباب بناة المنشآت اإلسالمية وعماد نجاحها في دولة الكويت.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
العم� � ��ل الخي� � ��ري متأصل في أبناء هذا الوطن الغالي على أهل� � ��ه ،والحمدلله فقد توارث أبناء
الكويت كابراً عن كابر حب العمل الخيري من مختلف مواقعهم في مؤسس� � ��ات الدولة الرس� � ��مية
واألهلية وحتى األفراد منهم ،والسيد حامد الشاهين هو أحد أفراد هذا الوطن المليء من فضل
الله بالمحس� � ��نين األخيار ،فاختار العمل الخيري اإلنس� � ��اني في رعاي� � ��ة األيتام من صغرهم حتى
يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم.
شهادات الشكر والتقدير:
حصل الس� � ��يد حامد الشاهين على العديد من شهادات الشكر والتقدير على جهوده المبذولة
في العمل في بيت التمويل الكويتي.
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محمد باني حبيب رومي السعيدي
أحد الرواد في إدارة الفروع
تاريخ التعيين 1980/5/13 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في ع� � ��ام  ،1957في منطقة خيطان ،التي تقع في جنوب مدين� � ��ة الكويت وتتبع محافظة
الفروانية ،ويطلق على مدينة خيطان اس� � ��م أبرق خيطان وس� � ��بب التسمية أن خيطان وهو ينتمي
لقبيلة العتبان كان مزارعا وكان يعتلي تلة صغيرة فيراه الناس ويقولون أبرق خيطان أي ظهر.
س� � ��كنت أسرة السيد محمد الس� � ��عيدي في خيطان لفترة قصيرة ثم انتقلت للعيش في منطقة
جليب الشيوخ ،وكان والده رحمه الله يعمل في وزارة األشغال العامة ،حتى توفي في عام ،2002
وللسيد محمد أخ واحد وهو متقاعد حالياً من وزارة الداخلية ،وسبع أخوات.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة :
يعود أصول عائلة السعيدي إلى فخذ من قبيلة الظفير ،وهو من أكبر أفخاذها في الكويت ثم
في الس� � ��عودية ويوجد بعض من أفراد العائلة في البحرين ومكة والرياض ،وأس� � ��رة السيد محمد
السعيدي استقرت في الكويت لتبتعد عن حياة التنقل وتعيش بأمن واستقرار.
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نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد محمد الس� � ��عيدي في عام  1983من عائلة كريمة ،وكانت زوجته تعمل في مهنة
التدريس ،رزقهما الله ثالثة أبناء وأربع بنات ،ابنه األول فهد درس في جامعة المعادي في مصر
وحصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في المحاس� � ��بة ويعمل في بيت التموي� � ��ل الكويتي ،وابنه حمد
أيض � � �اً تخ� � ��رج من جامعة المعادي محاس� � ��بة ويعمل في البنك الدولي ،أما س� � ��عد فقد تخرج من
جامعة  6أكتوبر في مصر وأيضاً محاس� � ��بة وهو موظ� � ��ف في رقابة الجمعيات التعاونية «مفتش»
في وزارة الش� � ��ئون االجتماعية وجميعهم متزوجون ،أما البنات فاألولى ش� � ��هد درست في جامعة
الكويت وحصلت على ش� � ��هادة البكالوريوس في الشريعة وهي موظفة في وزارة األوقاف والشئون
اإلس� �ل��امية ،وفرح درست في جامعة الكويت كلية التربية وتخرجت «معلمة» وهي تعمل في وزارة
التربية والتعليم ،أما الباقيات هند ومريم فال زالتا على مقاعد الدراسة.
مسيرته التعليمية:
بدأت مسيرته التعليمية من المرحلة االبتدائية والمتوسطة في مدرسة العضيلية للبنين في منطقة
العضيلية ،والثانوية – علمي  -في ثانوية الرابية في منطقة الرابية ،وتخرج منها في عام 1976م.
بعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – المعهد التجاري
– ودرس فيها المحاسبة وحصل على الدبلوم في المحاسبة في شهر ينايرعام 1980م.
بع� � ��د أن أنهى دراس� � ��ته في المعهد التجاري ،التح� � ��ق بجامعة بيروت العربي� � ��ة في الجمهورية
اللبنانية وكان ذلك في عام  1981ولكنه لم يستمر بسبب األحداث والصراعات السائدة في تلك
الفترة على األراضي اللبنانية.
الدورات التدريبية :
الدورات التدريبية التي التحق بها السيد محمد السعيدي خالل فترة عمله في بيت التمويل الكويتي
كانت متعددة ،وفي شتى المجاالت وقد بلغت ثالثين دورة تدريبية تقريباً ،منها الفقهية ،وأخرى تختص
بعلوم التجارة من إدارة ومحاسبة ،وغيرها من اللغة اإلنجليزية ،والمرابحة والبيوع اإلسالمية ،ودورات
في التعامل مع الناس (االبتسامة – التعامل مع العمالء ...الخ) والتي تهتم بالتطوير اإلداري.
أبرز اهتماماته وهواياته :
من أبرز الهوايات التي يمارس� � ��ها الس� � ��يد محمد الس� � ��عيدي كرة القدم ،والتنس ،وش� � ��ارك في
العديد من المباريات في كرة القدم التي كانت تتم بين فروع بيت التمويل الكويتي ،ويهوى رحالت
البر التي يرى فيها الهواء النقي والمتعة في الطبيعة والمخيمات التي تضم األهل واألصدقاء.
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ومن هواياته أيضا الس� � ��فر إلى ألمانيا والنمسا للراحة واالس� � ��تجمام في البيئة التي تسر
الناظرين إليه� � ��ا ،ومن اهتماماته أيضاً متابعة مواقع التواصل االجتماعي للتعرف على أخبار
العالم كله.
الوظائف التي عمل بها في بيتك :
بعد أن أنهى دراس� � ��ته ف� � ��ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وحصل على ش� � ��هادة
الدبلوم في المحاس� � ��بة ع� � ��ام 1980م تقدم بطلب توظيف لدى بيت التموي� � ��ل الكويتي ،ولكونه
محاس� � ��باً ويحمل ش� � ��هادة الدبلوم فقد تم� � ��ت الموافقة على تعيينه ولفت� � ��رة تجريبية أولية في
المقاصة في المركز الرئيسي بمنطقة الشرق ،وبعد ثالثة أشهر تم تحويله إلى صراف ،ولكونه
م� � ��ن س� � ��كان العارضية فقد تم نقله إلى فرع الجهراء وبقي هن� � ��اك حتى عام  ،1986وهو العام
الذي انتقل فيه إلى فرع العارضية مع مديره في ذاك الوقت الس� � ��يد محمود حس� � ��ين ،واستمر
في فرع العارضية حتى عام 1990م.
في ابريل من عام 1991م عاد بعد فترة االنقطاع بس� � ��بب االحتالل الغاشم لدولة الكويت ،إلى
المركز الرئيس وكان مدير إدارة الفروع وقتئذ السيد محمود الجيعان ،الذي طلب منه العمل في
فرع الشعب لمدة شهرين عاد بعدها إلى المركز الرئيسي.
وانتقل بعد ذلك من العام نفسه إلى فرع العارضية بوظيفة مشرف مصرفي وبقي فيه حتى
عام 1996م ،وأصبح «مش� � ��رف أول» ،وف� � ��ي عام  1997ترقى ليصبح مدي� � ��ر عمليات في إدارة
الف� � ��روع – فرع الجهراء حتى عام 2001م الذي أصبح فيه مدير فرع «متدرب» في الجهراء ،ثم
انتقل في عام  2005إلى فرع األندلس «مدير فرع» حتى عام 2010م ،تم افتتاح فرع جديد في
الجهراء «فرع المركز التجاري» فانتقل إليه مديراً حتى ش� � ��هر يناير من عام  2015الذي حصل
فيه على التقاعد من العمل.
أعمال مميزة قام بها في بيتك :
من األعمال المميزة التي يراها الس� � ��يد محمد السعيدي كانت في السابق في بدايات العمل
ترحل الرواتب مفردة وكان الموظف يعمل من الصباح حتى العاشرة
في الثمانينات ،عندما كانت ّ
لي ً
ال ،من أجل التس� � ��ريع في إنهاء ترصيد الرواتب للموظفين وهي خدمة لهم الس� � ��تالم رواتبهم
لقض� � ��اء حوائجهم الحياتية ،وكما يقول« :كنا نش� � ��عر بتعب ش� � ��ديد ولكن تخالطه راحة نفس� � ��ية
ألن فيها خدمة للعمالء وتيس� � ��ير أمورهم حيث كنا نلحظ الس� � ��رور عل� � ��ى وجوههم عند قضائنا
لحاجتهم».
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها :
أما عن س� � ��بل نجاح فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي وتحقيق «بيتك» لها يقول الس� � ��يد محمد
الس� � ��عيدي ،بأن تعطش الكويتيين لهذه الفكرة كان من أسباب نجاحها ألنهم عملوا من خالل
الرواد األوائل على صياغتها بإحكام وفق الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية ،والتقرب إلى الله سبحانه
وتعالى هي صفة يمتاز بها الكويتيون فحبهم للعمل اإلسالمي والربح الحالل كان حافزا قوياً
لهذا النجاح.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى :
يتمنى السيد محمد السعيدي من «بيتك» النظر إلى قدامى الموظفين بعين التقدير واالحترام
أكثر ومن خالل تكريم «بيتك» لهم معنوياً ،ويتمنى تقديم الحوافز التشجيعية للموظفين من خالل
أسهم توضع بأسمائهم ،كذلك يتمنى أن تسود العدالة في التعامل مع الموظفين وليس من خالل
أمور أخرى ويقصد العدالة في االمتيازات المقدمة للموظفين.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية :
يقدم السيد محمد السعيدي نصيحته للشباب للعمل في المؤسسات ذات الطابع اإلسالمي،
وعليهم االلتزام بالعمل وعدم التذمر من فترة العمل أو مش� � ��قة العمل ،فالصبر س� � ��يأتي بثمار
طيب� � ��ة عليهم ،ويذكرهم بالفرق بين البنوك التقليدية والبنوك اإلس� �ل��امية ،فالبنك اإلس� �ل��امي
أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية ،وهو مؤسسة
مالية مصرفية تتقبل األموال على أس� � ��اس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم لالتجار بها
واس� � ��تثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية ،ويقوم على أساس القاعدة اإلنتاجية
وفقاً لمبدأ الربح والخسارة.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها :
عند بداية التحاق الس� � ��يد محمد السعيدي بالمعهد التجاري لدراسة المحاسبة ،التحق أيضاً

بالعمل في وزارة الداخلية – إدارة المرور ،لكي يعين نفس� � ��ه على مصاريف الحياة ،حيث اس� � ��تمر
في العمل حتى عام .1980
األعمال الحرة :
ليست أعماالً حرة بمعناها التفصيلي ،يقول السيد محمد السعيدي« :ولكن لي بعض المشاركات
والمساهمات في بعض المشاريع التجارية التي تعود علي بمردود مالي طيب ولله الحمد».
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قصص ومواقف مهمة في حياته :
يقول السيد محمد السعيدي :من «القصص والمواقف المهمة في حياتي العملية عندما كنت مديراً
لفرع األندلس ،نُقل أحد الموظفين إلى األندلس وتمت إفادتي بأن هذا الموظف فاشل بكل ما تحمله
الكلم� � ��ة من معنى ،ولكنني لم أقتنع بهذا الحدي� � ��ث وطلبت مقابلته ،وقلت له :ليس لماضيك عندي أي
تأثير في المعاملة هنا ولكنني أريد أن أعرف ما هي مشكلتك مع الفروع األخرى؟ فأجاب بأن التعامل
مع الموظفين هناك كان بمكاييل عديدة وليس للعمل أي معيار في التمييز ،فاختصرت الحديث وقلت
له انس الماضي أنت موظف عندي اعتباراً من اليوم ،وأعدك أنك إن اس� � ��تطعت أن تنجح في عملك
وتحقق االنتاجية المطلوبة من البطاقات فس� � ��أقوم بتكريمك ،وبالفعل أصبح هذا الموظف من أنشط
العاملين في الفرع ،وحقق الهدف المنش� � ��ود في الوق� � ��ت المحدد ،وأصبح ملتزما بالعمل وفترة الدوام
فقمت بعمل حفل تكريمي له ،مما رفع من معنوياته ،وأصبح مثاالً يُحتذى به ،حتى إن الفروع األخرى
كان� � ��ت تطلب من يقدم دورات في تحقيق الهدف المنش� � ��ود وكان هو من يعطيهم األفكار وطرق العمل
السليمة التي توصل إلى الهدف المنشود ،وال أُبالغ عندما أقول إنه أصبح مضرباً لألمثال في الفروع
األخ� � ��رى ومطلوباً لدى الفروع األخرى التي لم تحقق الهدف المنش� � ��ود» وع� � ��ن خالصة هذا الموقف
حق حقه ،يرفع م� � ��ن معنوياته ليحقق األهداف
يتحدث الس� � ��يد محمد الس� � ��عيدي بأن إعط� � ��اء كل ذي ٍ ّ
المنشودة في مؤسسته ،وال يجوز التعامل بالعالقات وترك أبجديات العمل الناجح في تحفيز العاملين
وتشجيعهم بشتى الوسائل الناجحة ودعم المعنويات لديهم ،وال بد من عدم إهانة الموظف أو التعبير
له عن خطأ ارتكبه أمام الموظفين ،بل يجب أن يكون على انفراد ودون شعور اآلخرين بذلك.
وم� � ��ن المواقف الطريفة أيضاً ف� � ��ي حياته العملية ،تعامل العمالء في بدايات العمل في أجهزة
 ،ATMوكانت متعة العمل تنس� � ��ي العاملين مش� � ��قته وطول فترته ،وخاصة كبار السن الذين كانوا
اليستطيعون التعامل مع هذه األجهزة اإللكترونية.

األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
تتركز أعمال وخطط الس� � ��يد محمد السعيدي المس� � ��تقبلية في بناء مستقبل أبنائه من خالل
التوجيه الس� � ��ليم لهم في مس� � ��يرة الحياة ،وكانت البدايات في إصراره على اس� � ��تكمال دراساتهم
الجامعية ،وبالفعل تحقق له المطلوب ألنه ُحرم من إنهاء دراس� � ��ته الجامعية فاستثمر كل ما لديه
لكي يتعلم أبناؤه أفضل التعليم.
الشهادات والجوائز التي حصل عليها:
حصل الس� � ��يد محمد الس� � ��عيدي على العديد من شهادات الش� � ��كر والتقدير في مجال عمله،
ويذك� � ��ر منها حصول فرعه على المركز االول في تحقي� � ��ق الهدف في انتاجية البطاقات ،وكذلك
العديد من شهادات التقدير من المراكز االجتماعية والتعاونية في الكويت.
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«المرحوم بإذن اهلل» سامي بدر حسين بدر بن سري القناعي
أحد رواد االئتمان والتطوير المصرفي في «بيتك»
تاريخ التعيين1980/12/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد س� � ��امي بدر حسين بدر بن س� � ��ري القناعي( - )1رحمه الله  -في عام  ،1958وقد
سكنت أسرته في منطقة الوسط ثم انتقلت إلى الفيحاء واستقرت فيها ،وقد كان والده رحمه الله
رجل أعمال يمتلك محالت تجارية خاصة في المباركية ويعمل في تجارة األواني المنزلية.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة :
تعود أصول عائلة السيد سامي البدر إلى قبيلة سهول في نجد ،مدينة القصب قرب العيينة بلدة اإلمام
محمد بن عبد الوهاب وتوجهوا الى جنوب ش� � ��رقي الجزيرة العربية حيث دولة االمارات العربية المتحدة
اليوم ،في قرية تدعى (الحيرة) ،وتوجه قس� � ��م من هذه المجموعة الى جزيرة س� � ��رى في عمان ،والقس� � ��م
اآلخر توجه الى البحرين ،ومن البحرين توجهوا الى الكويت ،وكان ذلك قبل القرون الثالثة التي خلت.
( )1يس� � ��ر المؤلف أن يتقدم بالشكر إلى السيد براء عبدالعزيز البدر ابن أخي المترجم له لما أبداه من تعاون كبير في
توفير المعلومات الواردة في السيرة الذاتية للمرحوم بإذن الله تعالى.
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نبذة عن حياته االجتماعية :
تزوج الس������يد س������امي البدر عام  ،1980بعد أن أنهى دراسته الجامعية ،ورزقه الله أربعة
أبناء وبنتاً واحدة ،أكبرهم بدر الذي توفاه الله عن عمر تسع سنوات أثر مرض عضال أل ّم به
وهو في التاسعة من عمره ،يليه حمد الذي درس التسويق في الجامعة االسترالية ،ويدرس
حالياً دراس������ات عليا ،ثم يوس������ف الذي درس إدارة األعمال في جامعة الكويت وتخ ّرج منها
ليعمل في إحدى ش������ركات العائلة (شركة ميرج كابيتال في االستثمارات وإدارة المحافظ)،
وس������ليمان الذي يدرس القانون في لندن وقت إعداد هذا الكتاب ،وأخيراً ابنته نور الطالبة
في المرحلة المتوسطة.
دراسته الجامعية :
أنهى الفقيد دراسته الجامعية في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت العام 1980م،
في ظل ظروف عائلية صعبة جداً وهي وفاة والده و والدته في العام نفس� � ��ه ،وانتقال جزء كبير
من مسئولية األسرة إلى عاتقه ،ولكن بمشيئة الله تعالى وعونه ،مع اإلصرار على اجتياز المرحلة
الجامعية؛ كان التفوق حليفه والنجاح نصيبه بحمد الله وتوفيقه.

في أقصى يسار الصورة مشرف على العمل في القاعة المصرفية
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الدورات التدريبية:
حصل الس� � ��يد س� � ��امي البدر رحمه الله على العديد من الدورات التدريبية ،بلغت قرابة خمس
وأربعين دورة تدريبية في غضون عشرة سنوات.
أبرز اهتماماته وهواياته:
كان رحمه الله من أصحاب الذوق الرفيع في الشعر ،وأحب السفر ،وتربية الخيل ،ومشجع من
الدرجة األولى للنادي العربي لحبه لكرة القدم.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
منذ صغره وله ميول تجارية ال يتشابه معه مع من هو في سنه ،فقد كان يجمع مبالغ العيديات
التي يحصل عليها ليقوم بمشاريع صغيرة يستفيد منها ،كما كان رحمه الله يمتاز بالذكاء واإلبداع
والعالقات الجيدة ،واس� � ��تغل هذه الصفات لينطلق في رحلة العمل والتجارة وهو في الخامس� � ��ة
عشرة من عمره ،وأول المحطات التي ّ
حط بها كانت لندن ومنها كانت انطالقته في تجارة مالبس
األطفال ،حيث كان يستوردها لتُباع في الكويت.

األول من اليمين مشاركاً في إحدى الندوات االقتصادية لـ«بيتك»
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بدأ مس� � ��يرة حياته المهنية بموظف «كاونتر» عام 1980م ،إلى مدير إدارة االئتمان ليصبح بعد
ذل� � ��ك واحداً م� � ��ن المميزين في عالم الصيرفة واألعمال ،وكان أصغر الموظفين س � � � ّناً عندما تم
اختياره مديراً في «بيتك».
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
كان للس� � ��يد س� � ��امي البدر رحمه الله دور فاعل في صناعة االس� � ��تثمار المالي اإلسالمي في
الكويت ،ويتمتع بعالقات واسعة بين األوساط االستثمارية.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
وضع السيد سامي البدر رحمه الله مفاتيح النجاح لكل من يريد دخول أبواب العمل المؤسسي
المنظم والذي يعود على صاحبه بالتم ّيز موضحاً بأنه يجب أن يتحلى الراغب في س� � ��لك دروب
التمي� � ��ز بروح التحدي والمثابرة ،ويجب أن يم ِّهد طريقه وس� � ��ط الصعوبات من خالل وضع رؤية
واضحة المعالم ،والعمل بروح الفريق الواحد وفق نظام محدد يبين اآللية الصحيحة.
المؤسسات والشركات التي عمل بها:
رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية لالستثمار الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات
الكبرى العقارية «غراند».
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
عد من الش� � ��خصيات المتمي� � ��زة ،وأحد رواد التطور ف� � ��ي االقتصاد الكويتي
كان رحم� � ��ه الله يُ ّ
اإلسالمي ،وقد استطاع الفقيد ان يحقق كثيرا من األولويات في قطاع العمل االقتصادي األهلي في
الكويت ،ما جعل بعض الشركات تستفيد من تجربته في المجالين االقتصادي واالستثماري.
بعد انتهاء فترة احتالل القوات العراقية لدولة الكويت ،وعودة األرض ألصحابها الش� � ��رعيين،
انتق� � ��ل إلى العمل مع رئيس مجموعة «دلة البركة» الش� � ��يخ صالح كامل ،فأصبح العضو المنتدب
لبنك «دلة البركة البحرين» ،واستمر عمله لديهم مدة عامين ونصف العام.
وكانت استراتيجية وفلس� � ��فة العمل التي رسخها الراحل سامي البدر لها دور كبير في تماسك
المجموعة في وجه األزمة المالية ،بل وانتظام أعمالها بش� � ��كل انس� � ��يابي ومن دون تعثرات مالية
مع البنوك ،وانعكس ذلك لكون المجموعة من أقل المجموعات اس� � ��تدانة واس� � ��تهالكاً للتمويالت
حصن المجموعة
التقليدي� � ��ة التي تقوم على اإلقراض قصير األجل ،أو الزائ� � ��د عن االحتياج مما ّ
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وشركاتها من تداعيات وتحديات األزمة وساعد على استمرارها وتماسكها ،من خالل عدم االعتماد
على التمويل بل ترس� � ��يخ نظام التمويل الذاتي عند الدخول في أي مش� � ��اريع وإتاحة نظام الشراكة
لمستثمرين وشركاء استراتيجيين بما يوفر التمويل الالزم ،أو اعتماد نظام الهيكلة المالية.
رسخ الراحل سامي البدر كاستراتيجية ومنهجية داخل المجموعة
يضاف إلى ما تقدم ذكره فقد ّ
التجانس والتناغم في عمل هذه المجموعة لتحقيق فلسفة التكامل ،والتي كان لها األثر في دفع
المجموعة نحو النمو واالزدهار في مشاريعها.

وقد أس� � ��س محفظة إعم� � ��ار الكويت برأس مال  500مليون دوالر ،وكان رئيس � � �اً لهذه المحفظة
واس� � ��تطاع بنجاح أن يدخل االس� � ��تثمارات الخليجية ،ونجح في تكوين كي� � ��ان ومجموعة اقتصادية
متكاملة األركان ومتعددة األنشطة تصل موجوداتها إلى  4.5مليار دوالر منتشرة محلياً وإقليمياً.

كما تولى رحمه الله رئاس� � ��ة مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية لالس� � ��تثمار،
كما ش� � ��غل منصب رئيس مجلس إدارة ش� � ��ركة هيلي وبيكر الشرق األوسط المتخصصة في إدارة
ش� � ��ئون العقارات التجارية في مختلف أنحاء العالم ،وش� � ��غل منصب عضو مجلس إدارة ش� � ��ركة
وورل� � ��د تيل لالتصاالت ،كذلك رئيس تنفيذي لمحفظة البنوك اإلس� �ل��امية إلعادة إعمار الكويت
بعد فترة االحتالل العراقي ،ونائب رئيس الجمعية العربية اإلفريقية لرجال وس� � ��يدات األعمال،
وعضو جمعية االقتصاديين الكويتية ،ومؤس� � ��س هيئة المعايير اإلس� �ل��امية ،ورئيس مجلس إدارة
بنك «المستثمرون» ،كما ترأس مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» ،وتولى
رئاسة مجموعة «المستثمرون القابضة».
أعماله الحرة ومشاركاته التجارية:
عمل السيد سامي البدر رحمه الله في عالم المال واألعمال كمستثمر صغير في بداياته ،أسس واحدة
من المجموعات االقتصادية امتدت حدودها من الش� � ��رق األوسط على شمال القارة اإلفريقية ،ضمت
مجموعة «المستثمرين الدولية القابضة» والتي تضم نحو  20شركة من أهمها «غراند العقارية».

وتدير الشركة التي أسسها السيد سامي البدر رحمه الله أصوالً تبلغ قيمتها أكثر من  6مليارات
دوالر ،باس� � ��تثمارات متنوعة في دول الخليج العربي والمنطقة وش� � ��مال القارة اإلفريقية ،وشركات
عديدة تعمل في القطاعات االستثمارية والمصرفية والعقارية واللوجستية والطاقة وغيرها.

كما كان له بعض االس� � ��تثمارات في دولة الس� � ��ودان بلغت  120كلم مربعاً لمشروع مدينة النور.
وكذلك ما يعادل  150مليون كم مربعاً تحت إدارة ش� � ��ركة المس� � ��تثمرون توزعت في الس� � ��ودان،
والمملكة العربية الس� � ��عودية والبحرين واألردن ومصر والجزائ� � ��ر وغيرها ،وكانت له العديد من
أراض جديدة.
المحاوالت المستمرة في تملّك ٍ
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ويضاف إلى ما سبق أنه كان يمتلك محالت متخصصة في بيع األثاث (البيت اإلنجليزي) ،وقد
نال من الشهرة والنجاح حتى بات من المحالت التي يؤمها أصحاب الذوق الرفيع.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
وهن� � ��ا نذكر موقفاً مهماً جدا في حياته وهو س� � ��فره إلى لندن ،فق� � ��د كان له صديق يعمل في
ش� � ��ركة النقل الس� � ��ريع  DHLوكان يستفيد من مزايا الس� � ��فر واإلقامة المجانية لمدة يومين في
س� � ��فراته ،فعرض عليه السيد سامي البدر رحمه الله القيام بمهمة من شأنها االستفادة من هذه
المزايا بحيث يفيد ويس� � ��تفيد ،ويوظف هذه المزايا لخدمة مش� � ��روعاته االقتصادية القائمة بين
لندن والكويت ووافق صديقه.
خططه المستقبلية:
كانت لدى السيد سامي البدر رحمه الله خطط مستقبلية للتركيز على البنوك ،ومنها تأسيس
بنكين أحدهما في الس� � ��ودان واآلخر في الجزائر ،واالستمرار في تأسيس المزيد من البنوك في
مراحل متقدمة ،كذلك من خططه المستقبلية كانت الدخول إلى القطاع اإلعالمي ،وبالفعل فقد
قام بتأس� � ��يس مكتب إعالمي في دبي ،وكانت لديه العديد من المحاوالت لش� � ��راء فرص إعالمية
أخرى ،وتأس� � ��يس قناة إعالمية تقوم بخدمة المجتمع برؤية عصرية جديدة مغايرة لما هي عليه
القنوات األخرى.
وكان يقول رحمه الله إن هدفه الرئيس كيف يستطيع أن يح ّول النجاح واإلنجاز إلى آلية عمل
لخدمة وتلبية احتياجات الناس ،وأن ذلك من صميم عمله الذي يقوم به ،وكانت رغبته في نش� � ��ر
ثقافة اإلبداع ،من خالل مؤسسة خيرية «مؤسسة البدر الخيرية» التي كانت ستوفر ذلك.
خدمات قدمها للوطن :
كان رحمه الله في فترة االحتالل العراقي لدولة الكويت يوجد في بريطانيا واستطاع التأثير
عل� � ��ى طبقة كبيرة من االقتصاديين والمثقفين ،بعد أن تم تدمير البنية التحتية للمؤسس� � ��ات
المالي� � ��ة المصرفية ،وكان يعمل جاهداً لوضع صورة واضح� � ��ة لما بعد هذا االحتالل وكيفية
الخ� � ��روج من ه� � ��ذه األزمة والنهوض بالعم� � ��ل المصرفي من جديد ،ف� � ��ي المرحلة المقبلة مع
وج� � ��ود هذا الخلل في النظام المصرفي ،وعدم التم ّكن من تلبية متطلبات البناء التي أفرزتها
المرحلة الجديدة ،ففكر في صندوق إعادة إعمار الكويت ،وعمل في هذا الش� � ��أن الدراس� � ��ة
الالزم� � ��ة التي وصلت إلى الش� � ��يخ صالح كام� � ��ل ،مالك مجموعة دلة البرك� � ��ة من خالل أحد
األصدقاء السعوديين.
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المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
كان الس� � ��يد س� � ��امي البدر رحمه الله عضواً في مركز األمير س� � ��لمان – في حينها  -ألبحاث
اإلعاق� � ��ة ،وكان يقول :إن االنضمام لعضوية هذا المركز الفريد من نوعه في المنطقة هو واجب
ديني واجتماعي.
وهو المؤســس األول مــن خارج المملكة العربية السعودية الــذي تـــفاعل مع ثـــقافة المسؤولية
االجتماعية وآمن بالدور الريــــادي الذي يقــــوم به المركــز في خدمة قضايا االعاقة.
وقد كان رحمه الله يخصص جز ًءا من أرباحه للعمل الخيري.

شهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها:

حصل الس� � ��يد س� � ��امي البدر رحمه الله على العديد من شهادات الشكر والتقدير والعديد من
الجوائز التي لم نس� � ��تطع الحصول عليها بسبب س� � ��رقتها من منزله إ ّبان فترة االحتالل العراقي
لدولة الكويت ،وتع ّرض منزله للس� � ��رقة ،ولكن أبرزها تلك التي يمكن تذ ُّكرها وهي حصوله على
جائزة الرأي العام الدولية الفارس العربي في االقتصاد واألعمال في عام 2003م.
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جمال محمد عبدالعزيز الجاسر
مدير أول عالقات عمالء
تاريخ التعيين 1980/12/21
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد في عام 1958م ،في منطقة القبلة في مدينة الكويت ،وكانت أس� � ��رته تس� � ��كن بالقرب من
فريج العثمان ،والده رحمه الله كان تاجراً للمواد الغذائية ،وصاحب وكاالت متخصصة في المواد
الغذائية .له من اإلخوة خمس ومن األخوات واحدة.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
ترجع أصول عائلة السيد جمال الجاسر إلى قبيلة سبيع ،من آل سليم أمراء عنيزة ،وقد ذكر
المؤرخ فهيد بن عبدالله السبيعي في مجلة العرب عن قبيلة سبيع :سبيع بضم السين وفتح الباء
من بني عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس
عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
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األول جلوساً من اليسار على هامش دورة تدريبية

كما ذكر االس� � ��تاذ المؤرخ عبدالله بن خثالن الس� � ��بيعي في كتاب «نسب سبيع والسهول» عن
نس� � ��ب قبيلة سبيع ما نصه :س� � ��بيع بن عامر قبيلة نجدية من بني عامر بن صعصعة ..الى آخر
النس� � ��ب الوارد من قبل ،وآل س� � ��ليم نزلت في بريدة في القرن الثالث عشر ،وجدهم محمد يعود
نسبه لولد سليم.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام  1988من كريمة إحدى األسر الكويتية ،رزقهما الله من األبناء أربعة ومن البنات
اثنتين ،ابنه األكبر بدر ويعمل محاسباً في شركة نفط الكويت وكان قد تخرج من جامعة الكويت،
ومحم� � ��د يدرس التمويل في جامع� � ��ة الكويت ،وعبدالرحمن طالب في المرحلة المتوس� � ��طة ،أما
عبدالله ابنه األصغر فال زال في المرحلة االبتدائية.
مسيرته التعليمية:
كان� � ��ت بداياته الدراس� � ��ية في رياض األطفال في روضة الس� � ��يد عمر ف� � ��ي منطقة الخالدية،
والمرحلة االبتدائية في مدرس� � ��ة الخالدية االبتدائية للبنين ،والمتوس� � ��طة في مدرسة الخالدية
المتوس� � ��طة للبنين (مدرس� � ��ة المال س� � ��ليمان علي الخنيني حالياً) ،والمرحلة الثانوية في ثانوية
عبدالله العتيبي في الخالدية أيضاً.
وبعد فترة من إنهائه الثانوية العامة س� � ��افر إل� � ��ى جمهورية مصر العربية ليلتحق بجامعة عين
شمس في القاهرة ودرس فيها علم االجتماع ،وتخ ّرج منها في عام 1985م.
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الدورات التدريبية:
حصل على شهادة مدير معتمد في إدارة الثروات.
أبرز اهتماماته وهواياته:
الرياضة هي من أبرز اهتماماته وهواياته فقد كان السيد جمال الجاسر يشارك في مباريات
ك� � ��رة القدم بي� � ��ن المدارس ،ويتابع المباري� � ��ات والدوري األوروبي على شاش� � ��ات التلفزة ،وعندما
عمل في بيت التمويل الكويتي س� � ��اهم في تأس� � ��يس فريق البولنج وشاركه في ذلك كل من السادة
عبدالعزيز الرقم ووليد الصميعي.
وقد شارك فريق بيت التمويل الكويتي في دوري البنوك وحققوا بطوالت على مستوى الفريق
والفردي ،كذلك كان وال يزال يهتم بالقراءة والمطالعة في كتب التاريخ اإلسالمي والسيرة النبوية
على وجه الخصوص.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى الس� � ��يد جمال الجاسر دراس� � ��ته الثانوية ،وكشأن غيره من الشباب الراغبين في
العم� � ��ل ،وخصوصاً العمل المصرفي ،تقدم بطل� � ��ب توظيف لدى البنك التجاري ،وتم قبوله للعمل
في القاعة المصرفية واستمر في العمل فيه لمدة سنة واحدة.

بيت الزكاة من أوائل المستفيدين من أعمال المسؤولية االجتماعية لبيتك
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قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بعد أن أصبح ذا خبرة طيبة في العمل في القاعة المصرفية لدى البنك التجاري ،نصحه أحد
خال من
األصدق� � ��اء ال� � ��ذي كان يعمل في بيت التمويل الكويتي ،بأن يعمل ف� � ��ي «بيتك» ألنه عمل ٍ
األرباح الربوية والعمل غير الشرعي ،وطلب من المرحوم بإذن الله السيد سليمان فهد المخيزيم
مس� � ��اعدته في التوظيف من خالل الس� � ��يد بدر المخيزيم ،وهكذا تقدم بطلب توظيف لدى بيت
التمويل الكويتي وقابل الس� � ��يد عبدالوهاب البنوان مدير شئون الموظفين آنذاك وكان له القبول
والموافقة ،وتم تعيينه هناك في نهاية عام 1980م.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بداية تعيين الس� � ��يد جمال الجاسر كانت في القاعة المصرفية وكما أسلفنا كان ذلك في عام
1981م ،وفي عام  1983انتقل إلى إدارة االئتمان بوظيفة كاتب حتى عام  ،1984ذهب بعدها إلى
مصر الس� � ��تكمال دراسته الجامعية وفي عام  1985أصبح لديه شهادة جامعية ،فانتقل إلى إدارة
االعتمادات المس� � ��تندية بوظيفة رئيس قس� � ��م ،والتي كان مديرها آنذاك السيد نبيل أحمد أمين،
وفي عام  1988انتقل إلى إدارة الفروع بوظيفة مدير عمليات حتى عام  ،1992فانتقل إلى إدارة
الخدمات المالية الخاصة بوظيفة رئيس قسم خدمة العمالء وترقى إلى مساعد مدير اإلدارة ثم
نائباً له ،حتى أصبح مديراً إلدارة الخدمات المالية وحتى تاريخ إعداد كتابنا هذا.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
من اإلنجازات الطيبة التي حققها السيد جمال الجاسر في «بيتك» زيادة التواصل مع العمالء
باس� � ��تخدام شتى الوس� � ��ائل والقنوات التي تؤدي إلى هذه الزيادة والهدف كان تحول العمالء من
البنوك التقليدية إلى بيت التمويل اإلس� �ل��امي ،وكذلك العمل على ترتيب وتيسير أمور الشركات
ليكون تفضيلها لبيت التمويل الكويتي أولوية بين البنوك األخرى.
كما أش� � ��رف السيد جمال الجاسر على تنظيم األمور المالية في العمل الخيري ،وحمايتها من
عمليات غس� � ��يل األموال واالحتيال ،كما شارك بدراس� � ��ة حاالت اللجان ووضعها ،ولم يتأخر في
تقديم المشورة والمساعدات الداعمة لعمل هذه اللجان الخيرية وفق اآللية البعيدة كل البعد عن
مخاطر الغلو والتطرف.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من األعمال المميزة التي قام بها السيد جمال الجاسر ،هي االقتراحات البناءة ذات الفعالية
في زيادة عدد العمالء ،وجذب العديد من عمالء البنوك التقليدية للتعامل مع «بيتك».
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الحرص على تطوير الذات سياسته وسياسة «بيتك»

سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها :
من س� � ��بل نجاح فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي كما يراها السيد جمال الجاسر تم ُّيز بيت التمويل
الكويتي في العمل المصرفي اإلس� �ل��امي الذي يقوم على تطبيق الش� � ��ريعة والبعد عن الربا وأدى
ذلك إلى زيادة عدد العمالء.
وقد أكد الجاس� � ��ر أن القائمين على العمل في «بيت� � ��ك» كان لهم الدور األكبر في نجاح الفكرة
ألن أعمالهم كانت دائماً مدروسة ،وخطواتهم العملية مبنية على علم ودراية الخبراء المختصين
بالعمل المصرفي ،وكذلك وجود الهيئة الش� � ��رعية برئاسة العم بومجبل رحمه الله كان لها الدور
األكبر في نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي.
آمال يتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمن� � ��ى وهو على رأس عمله لبيت التمويل الكويتي أن يع� � ��ود الدور الريادي في األداء والتميز
وفي العطاء والخدمات ،وأن يكون بيتك األكثر انتش� � ��اراً بين المصارف اإلسالمية ،ويعمل دائما
على تطوير المنتجات لتواكب احتياجات العمالء.
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كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
خوض التجربة اإلس� �ل��امية التي أثبتت نجاحها وتميزها بين البنوك جميعها ،بات مطلباً ملحاً
للش� � ��باب لكي يثبتوا به ألنفس� � ��هم بأنهم ق� � ��ادرون على العمل بتفوق واقت� � ��دار ،خاصة وأن الكثير
من ش� � ��باب الكويت يهتم بالتعليم العالي في حياته ،وهذا التعليم يخوله للدخول في المؤسس� � ��ات
المصرفية اإلسالمية للعمل على تطوير ذاته وبالتالي تطوير المؤسسة التي يعمل بها ،فإذا كانت
هذه المؤسسة تعمل وفق الشريعة اإلسالمية وللعامل فيها أجران دنيوي وأخروي فمن المؤكد أن
تكون البيئة جاذبة للشباب الطموح.
المشاركات الخيرية واإلنسانية:
يش� � ��ارك الس� � ��يد جمال الجاس� � ��ر في العمل الخيري من خالل جمعية خيرية تُدعى «الس� �ل��ام
لألعمال اإلنس� � ��انية والخيرية» كعضو في مجلس اإلدارة برئاس� � ��ة جاس� � ��م العون ،وتتركز أنشطة
هذه الجمعية في قرغيس� � ��تان في بناء المساجد ومساعدة األسر الفقيرة ،وهو لون متميز للعمل
الخي� � ��ري يتخصص فيه بعض األهالي وباجتهاداتهم الش� � ��خصية في تركيز الدعم على بلد معين
يسهل عليهم متابعة العمل فيه ،ومالحظة آثاره الطيبة في المجتمع المحيط به ،والشعور الغامر
بجني الثمرة من أعمالهم الخيرية فيه.

الثاني من اليسار خالل تسليم دعم بيتك لبيت الزكاة (من خالل ممثله عبدالله عثمان الحيدر)
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شهادات الشكر والتقدير والجوائز التي حصل عليها:
حصل الس� � ��يد جمال الجاسر على العديد من شهادات الشكر والتقدير سواء من بيت التمويل
الكويتي أو من الجهات الخيرية ،ونذكر منها:
 ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير من بيت الزكاة لجهوده الطيبة في دعم أنش� � ��طة بيت الزكاة ومشاريعهالخيرية لتحقيق وتطبيق فريضة الزكاة.
 شهادة شكر وتقدير على األداء المتميز خالل عام 2004م. شهادة شكر وتقدير من إدارة بيت التمويل الكويتي لمساهمته الفعالة في أعمال إدارة الخدماتالمالية الخاصة في عام 1996م.
 شهادة شكر وتقدير من إدارة بيت التمويل الكويتي لجهوده الطيبة والفعالة لعام 1998م. -شهادة شكر وتقدير على أدائه المتميز خالل عام 2012م.

�شهادة تقدير

محل تقدير من اإلدارة العليا لـ«بيتك»
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محمد عبداهلل إبراهيم المزيني
أحد رواد الرقابة المالية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1981 / 2 / 16 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د في عام  ،1957ف� � ��ي مدينة الكويت ،في منطقة المرقاب ،ثم س� � ��كنت العائلة في منطقة
الفيحاء ،ثم انتقلت أسرته إلى العديلية ،والده رحمه الله كان موظفاً في شركة المزيني ألصحابها
عبدالعزيز وعلي يوسف المزيني.
ثم انتق� � ��ل والده للعمل في وزارة المواصالت حيث كانت بداي� � ��ة تعيينه بالعمل محص ً
ال ،حتى
انتقل إلى إدارة خدمات المواطنين وبقي فيها حتى سن التقاعد.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع نسب أسرة المزيني المنتشرة في المملكة العربية السعودية ،والكويت ،إلى فخذ السرابتة
من بني مس� � ��عود من قبيلة مزينة من حرب ،وجد األس� � ��رة هو عبد الله بن نايف بن ضيف الله بن
غازي بن محسن السرباتي بن مسعود المزني ،كان فارسا من بيت أمارة فخذ السرابتة.
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جلسة إصغاء في إجتماع إحدى الجمعيات العمومية لبيتك

وامت� � ��دت العائلة في العديد من المناطق ،والمحافظات ..في ه� � ��ذه البالد العزيزة وخارجها.
وأنجبت العديد من الرجاالت ،والكثير من رجال األعمال ،واإلدارة ،والقضاة ،والتجار ،والمعلمين،
والمثقفين ،والكتاب والشعراء.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد محمد المزيني عام  ،1985من عائلته الكريمة ،ورزقهما الله أربع بنات وولدين
اثنين ،من البنات اثنتان تعمالن والباقي على مقاعد الدراسة في الثانوية والجامعة.
مسيرته التعليمية:
ب� � ��دأت مرحلة التعليم عند الس� � ��يد محم� � ��د المزيني في روضة الطبري ف� � ��ي منطقة الفيحاء،
ثم انتقل إلى مدرس� � ��ة ابن رش� � ��د االبتدائية ،أما المرحلة المتوسطة فكانت في مدرسة العديلية
المتوسطة للبنين ،وأنهى دراسته الثانوية في ثانوية العديلية للبنين.
بعد أن أنهى دراسته الثانوية ،التحق بالمعهد التجاري –وزارة التربية -ودرس فيه المحاسبة،
وحصل على الدبلوم في عام  ،1978ثم س� � ��افر إل� � ��ى الواليات المتحدة األمريكية والتحق بجامعة
أورالن� � ��دو كوليج – كلية جونز ،في والية فلوريدا ليس� � ��تكمل دراس� � ��ته بعد الدبل� � ��وم ،ودرس فيها
المحاسبة ليحصل على شهادة البكالوريوس عام 1980م.
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الدورات التدريبية:
التحق السيد محمد المزيني بالعديد من الدورات التدريبية التي تصقل مهاراته العملية والعلمية،
وتؤهله للعمل بكفاءة واقتدار يجعالنه متميزاً في أدائه ،وتدور عناوين هذه الدورات حول مايلي:
•التكاليف في مجال الرقابة واتخاذ القرار.
•التحليل اإلحصائي للمعلومات اإلدارية.
•شرح وتحليل حسابات الشركة.
•الجوانب الفنية والفقهية ألعمال «بيتك».
•األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية.
•مبادئ المحاسبة باللغة اإلنجليزية.
•احتساب الزكاة بشتى أنواعها.
•إدارة الوقت.
•تنمية المهارات القيادية والسلوكية.
•البرنامج المحاسبي الثالث.
•مختبر تنمية المهارات اإلدارية.

مشاركاً في تكريم عيسى العيسى
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•استخدام الكمبيوتر للمحاسبين.

•التأهيل المحاسبي األمريكي .CPA
•مقدمة في الحاسب اآللي.
•اإلرشاد التصحيحي.

•البرمجة العصبية اللغوية.

•اإلدارة اإلستراتيجية للمصاريف الحديثة.
•المدير المحصن ضد الرصاص.

أبرز اهتماماته وهواياته:

تتركز اهتمامات السيد محمد المزيني في الفترة الحالية على الرحالت والسفر الداخلي والخارجي.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
في أوائل عام  ،1979التقى الس� � ��يد محمد المزيني في أحد المس� � ��اجد في دولة الكويت بالعم
بومجبل رحمه الله ،ويقول إنها كانت صدفة ،وكان العم بومجبل يشجع الشباب على االنخراط في
العمل في بيت التمويل الكويتي ،أول مؤسسة مصرفية كويتية تعمل وفق الشريعة الغ ّراء ،ال تتعامل
بالربا ،وكانت فكرة طيبة مال لها وقبل التعيين بداية موظف كاونتر وكاش� � ��ير ،حيث كانت سياسات
العمل أن يبدأ الموظف السلم الوظيفي من بدايته لكي بحظى بنصيب وافر من الخبرة في أعمال
«بيتك» ،وبقي في وظيفته لنهاية عام  1979حيث استقال ليستكمل دراسته الجامعية.
بع� � ��د أن أنهى دراس� � ��ته الجامعية عاد في ع� � ��ام 1981م ،ليلتحق مرة أخرى ف� � ��ي بيت التمويل
الكويتي وبمرتب وظيفي جامعي فتم تعيينه بوظيفة «محاس� � ��ب مبتدئ» في إدارة الرقابة المالية
في المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كانت بداية عمل الس� � ��يد محمد المزيني محاس� � ��باً في بيت التمويل الكويتي عام  ،1981وقد ُمنح
حق التوقيع فئة (ب) نيابة عن بيت التمويل الكويتي في عام  1984من قبل السيد بدر المخيزيم.
واستمر محاسباً حتى عام  1986فأصبح رئيس محاسبة المركز الرئيسي والفروع.

ومن� � ��ح حق التوقيع فئة (أ) نيابة عن بيت التمويل الكويتي عام 1988م ،وفي عام  1989أصبح
مس� � ��اعداً لمدير إدارة الرقابة المالية ولمدة عامين ،وبعد ذلك ترقى بمنصبه ليكون نائب مدير
إدارة الرقاب� � ��ة المالية ،وفي عام  1997أصبح مدي� � ��ر إدارة الرقابة المالية حتى تقاعد من العمل
في بيت التمويل الكويتي.
204

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

أهم إنجازاته في «بيتك»:
يقول الس� � ��يد محمد المزيني« :إن من أهم اإلنجازات كانت تخطينا للتحدي الذي ُفرض علينا
بعد تحرير دولة الكويت من المحتل العراقي ،والمتمثل في كيفية االس� � ��تعداد لفتح بيت التمويل
الكويتي لخدمة العمالء في ظل النقص الكبير الذي حصل في أعداد الموظفين والخبرات التي
لديهم ،وكذلك تعطل بعض البرامج التي كنا نعمل عليها لخدمة العمالء ،وبذلنا كل ما في وسعنا
إلعادة ترتيب «بيتك» وتشغيله بالكوادر المتوفرة ،والحمد لله كان لنا ما أردنا بعون الله تعالى».
وم� � ��ن اإلنجازات األخرى تدريب الموظفين وخصوصاً موظفي الفروع على العمل المحاس� � ��بي
المنظ� � ��م ابتدا ًء م� � ��ن بداية القيود وحتى النهاية ،وكان يتم اإلش� � ��راف عليه� � ��م للتأكد من مطابقة
أعمالهم للمعايير الدولية للقيود المحاسبية.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
أما عن األعمال المميزة التي قام بها السيد محمد المزيني في «بيتك» فيختصرها في بعض
النقاط التالية:
 وضع االستراتيجية الخاصة باإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها من اإلدارة العليا. اإلشراف على جميع التقارير التي تصدر من قبل اإلدارة إلى المستويات األخرى. اإلش� � ��راف والتوجيه للعاملين في اإلدارة وتقييم أدائه� � ��م ،وتقديم االقتراحات الالزمة لتطويروتحسين أدائهم ،واإلشراف على تدريبهم والعمل على تحفيزهم لرفع مستوى األداء لديهم.
 المشاركة في االستخدام األمثل للموارد المالية للمؤسسة من خالل تقديم اقتراحات محددةلتخفيض التكاليف.
 معالجة المالحظات المقدمة من المدقق الداخلي والخارجي الخاصة باألمور المالية في بيتالتمويل الكويتي.
 ضبط جودة أعمال اإلدارة ومخرجاتها للوصول إلى أعلى درجة من الكمال. المشاركة في تطبيقات أنظمة الحاسب اآللي في اإلدارة واإلدارات األخرى. تم تكليفه بدراس� � ��ة إجراءات الصرف لمبالغ المش� � ��تريات والمدفوعات األخرى التي تتم عنطريق إدارة الخدمات اإلدارية عام .1989
 شارك باللجنة التنفيذية لتنفيذ تطوير النظام المحاسبي في إدارة وصيانة العقار بالتعاون معشركة أنظمة الكمبيوتر .1989
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 ش� � ��ارك باللجنة اإلدارية لإلش� � ��راف على تطبيق نظام الـ  Bank Tradeفي إدارة االعتماداتالمس� � ��تندية ونظام اإلئتمان المصمم من شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية في إدارة
اإلئتمان .1997
 شارك بلجنة متابعة المطالبة بالتعويضات المقدمة للهيئة العامة للتعويضات.سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول السيد محمد المزيني« :كما هو متعرف عليه بأن االقتصاد اإلسالمي يرتكز على تحقيق
المنافع المش� � ��روعة لجميع األطراف خالل عمليات التبادل والتعامل التجاري والمالي ،وقد آمن
ال� � ��رواد األوائل مؤسس� � ��و بيت التمويل الكويتي بهذه الفكرة الت� � ��ي كان معظم المواطنين في دولة
الكويت تواقين لتطبيقها ،ولما أخذت دراس� � ��تها المطلوبة م� � ��ن خالل المختصين من ذوي الرأي
الس� � ��ديد أنش� � ��ئ بيت التمويل الكويتي ،وبدأ يش� � ��ق طريقه بس� � ��رعة ونجاح بين البنوك التقليدية
األخرى حتى أصبح في المراتب األولى.
فالوازع الديني هو أحد السبل التي حققت نجاح الفكرة االقتصادية ،ووجود القائمين على تنفيذها
من الرجال المخلصين وهم الرواد األوائل لهذا العمل ،ودراس� � ��ات الجدوى التي قامت على أس� � ��س
ال حالالً
اقتصادي� � ��ة علمية أضاف إليها حب الكويتيين لهذا العمل اإلس� �ل��امي الذي يرون فيه مدخ ً
لمرضاة الله في كسب أموالهم واستثمارها ،كلها مجتمعة أدت إلى نجاح الفكرة االقتصادية».
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
مصفوفة من األماني التي يتمناها الس� � ��يد محمد المزين� � ��ي ألن تتحقق في «بيتك» تضم عدم
التوس� � ��ع دون الدراس� � ��ات الالزمة لهذا التوس� � ��ع ،وضم الكفاءات الطموحة من الشباب الكويتي،
والتطوير الدائم لمنتجات «بيتك» بحيث تخدم العمالء بأقصر الطرق وأيسرها عليهم.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
أوضح الس� � ��يد محمد المزيني بأن الش� � ��باب المؤهل الذي ينضم إلى بيت التمويل الكويتي س� � ��وف
يجد المتعة بالمعلومات الالزمة لزيادة خبراته ومهاراته في مجال تخصصه ،لكون هذه المؤسس� � ��ات
المصرفية توفر الفرص التدريبية الالزمة لكي يكون الموظف مؤه ً
ال للعمل في أكبر مؤسسة مصرفية،
كذلك في هذا العمل خدمة لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واالقتصاد الكويتي جنباً إلى جنب.
األعمال الحرة:
يعمل السيد محمد المزيني مثل الكثير من أهل الكويت في العقارات ،بيعاً وشرا ًء.
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محمد المزيني يتوسط قياديي بيتك بعد إحدى الدورات التدريبية

األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
مس� � ��تقبل أعمال الس� � ��يد محمد المزيني في أبنائه وأس� � ��رته الكريمة ،حيث يقول إن األس� � ��رة

بحاجة دائمة للتوجيه واإلشراف على تصرفات األبناء سواء على المستوى العملي أو على مستوى

الحي� � ��اة ،فتجربتنا في الحياة ال بد أن ننقلها بأمانة ألبنائنا حتى يتوجهوا إلى الطريق الس� � ��ديد،
والعمل الحكيم ليصلوا إلى ما يصبون إليه بنجاح وامتياز.
خدمات قدمها للوطن:
دائم������اً يقدم المواطن كل ما لديه م������ن أجل وطنه وأبناء وطنه ،ومن منطلق العمل يكون
ل������ه دور مهم في هذا التقديم الذي قد يؤتي ثماراً طيبة تعود على غيره ،والس������يد محمد

المزين������ي خاط������ر بحياته إبان االحتالل العراقي الغاش������م لدولة الكوي������ت ،وعمل من أجل
الكويتيين فكان يوزع المبالغ المالية في المس������اجد على األس������ر الكويتية من حس������اباتهم
الش������خصية ،وتم خصمها الحقاً بع������د التحرير ،ولكن هذه الخطوة كان������ت إيجابية وفيها
مغام������رة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت ،تناس������اها عندما تذكر احتياج أبناء وطنه ،فقدم

لهم ما استطاع من أجل أن يعيشوا بكرامة.
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المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
«جبل أهل الكويت
أما عن مشاركاته اإلنسانية وأعماله الخيرية ،فيقول السيد محمد المزينيُ :
منذ عه� � ��د اآلباء واألجداد على العطاء وتقديم الغوث والع� � ��ون للمحتاجين ،ولله الحمد والفضل
والمنّة ،ولكنني أفدت بأن العمل الخيري واإلنس� � ��اني على مستوى شخصي أقدمه بيني وبين الله
سائ ً
ال كريم العطاء أن يتقبل منه».
شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها:
 كتاب شكر على الجهود المخلصة بالمشاركة في تحقيق انتظام العمل في القطاع المالي بعدالتحرير .1991
 شكر وتهنئة على الجهود الملحوظة في عمله .1997 - 1995 - 1993 ش� � ��كر وتقدير عل� � ��ى الجهود المبذولة في األعمال الختامية للس� � ��نة المالي� � ��ة  1995في وقتقياسي.
 ش� � ��كر وتقدير من السيد بدر عبدالمحس� � ��ن المخيزيم لمساهمته في إعداد «مقارنات البنوكالكويتية خالل الربع األول من عام  »1998والتي تقدم معلومات وافية عن الوضع التنافس� � ��ي
لبيت التمويل الكويتي بين البنوك الكويتية.
 شكر وتقدير من السيد بدر عبدالمحسن المخيزيم على المساهمة في إعداد دراسة :عشرونعاما من التطور والنجاح لبيت التمويل الكويتي .1998
 شكر وتقدير على الجهود المخلصة خالل عام .1998 ش� � ��كر وتقدير للجهود القيمة الت� � ��ي بذلها في تطبيق النظام وتجاوز مش� � ��كلة عام  ،2000وتمتكريمه بمكافأة .1999
 -شكر وتقدير على الجهود المبذولة في لجنة متابعة المطالبة بالتعويضات عام .1999
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عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز بورحمة
أحد رواد الرقابة المالية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1981/9/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز بورحمة بتاريخ  ،1955/9/10في منطقة القبلة في
موقع مجلس األمة حالياً ،مقابل المستش� � ��فى «األمريكاني» ،عاش والده جاسم اليتم مبكراً حيث
توفي والده عبدالعزيز (الجد) وهو صغير الس� � ��ن في التاس� � ��عة من عم� � ��ره ،وقد كان الجد يعمل
نوخذة ماء أي أنه تخصص في جلب المياه العذبة من شط العرب إلى الكويت بالسفن الخشبية،
وتم دفنه في منطقة الجبيل في المملكة العربية الس� � ��عودية ،فأخذ الخال جاس� � ��م حسن بورحمة
ابن أخته جاس� � ��م عبدالعزيز بورحمة وعلمه فنون البحر منذ التاس� � ��عة م� � ��ن عمره إلى أن أصبح
(س� � ��كوني) ،إلى أن ظهر النفط في األربعينات من القرن العش� � ��رين فترك البحر وعمل في شركة
النفط ،ومن ثم انتقل منها إلى العمل في بلدية الكويت في منطقة الصليبيخات حتى تقاعده.
ولعبدالعزيز من اإلخوة أربعة ،أنور الذي عمل في ش� � ��ركة المش� � ��روعات السياحية ،ومن ثم انتقل إلى
القصر وتقاعد بمسمى وكيل وزارة مساعد ،وأخوه فوزي الذي كان يعمل في وزارة
الهيئة العامة لشئون ّ
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اإلع� �ل��ام ،واللواء طالل الذي عم� � ��ل ضابطاً في الحرس األميري ومرافقاً لألمير الراحل الش� � ��يخ جابر
األحم� � ��د الصب� � ��اح رحمه الله ،وقد أصيب في فترة االحتالل العراقي الغاش� � ��م وهو في حالة الدفاع عن
قصر دسمان ،وأخيرا أخوه محمد الذي عمل في شركة البترول الوطنية .كذلك له من األخوات ثالث.
من أبرز النواخذة في عائلة بورحمة :
 -1النوخذة علي بورحمة.
 -2النوخذة عيسي علي بورحمة.
 -3النوخذة محمد عيسي بورحمة.
 -4النوخذة جاسم حسن بورحمة
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع أصل عائلة الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة إلى الزلفي واألحساء في المنطقة الشرقية من
الجزيرة العربية ،وقد نزحت إلى الكويت في أوائل القرن الماضي وسكنت منطقة القبلة.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة في عام  1983من زوجة صالحة من عائلة الشهاب الكريمة،
ورزقهما الله خمس� � ��ة أوالد وبنتاً واحدة .أما أبناؤه فهم :عمر الذي درس المحاس� � ��بة في جامعة
الكويت ويعمل في بيت التمويل الكويتي ،وجاسم الذي درس في جامعة الكويت في كلية اآلداب –
تخصص اللغة اإلنجليزية ويعمل في مجال اإلعالم ولديه عمله الخاص به ،وأنس الذي درس في
جامع� � ��ة الكويت – العالج الطبيعي ،ولديه عمله الخاص في نفس مجال تخصصه ،ومحمد الذي
درس أيضاً في جامعة الكويت – كلية العلوم االجتماعية قس� � ��م علم النفس ،ولديه عمله الخاص
به ،وأخيراً ابنه الخامس أس� � ��امة الذي يدرس الهندس� � ��ة الميكانيكية حالياً في الواليات المتحدة
األمريكي� � ��ة جامعة كولورادو في مدينة بولدر ،أما ابنته فقد أنهت دراس� � ��تها الجامعية من جامعة
الخليج وكان تخصصها في مجال اإلعالم.
مسيرته التعليمية:
بدأت مراحل الدراسة في روضة طارق بن زياد في منطقة القبلة ،واالبتدائية والمتوسطة في
مدرس� � ��ة الخليل بن أحمد المشتركة في كيفان ،والثانوية في ثانوية كيفان وأنهى دراسته الثانوية
في عام 1973م.
ثم دخل إلى جامعة الكويت والتحق بكلية العلوم االجتماعية لمدة س� � ��نة واحدة ،وانتقل بعدها
إلى جامعة االسكندرية ليدرس المحاسبة وينال منها شهادة البكالوريوس عام 1978م.
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أبرز اهتماماته وهواياته:
هوايات الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة تتركز في السفر والرحالت البرية ،فهو من محبي التنقل
والسفر للراحة واالستجمام ،وللتعرف على تقاليد البلدان األخرى ،والتمتع بجمال طبيعتها.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة دراس� � ��ته الجامعية وعاد م� � ��ن مصر في نوفمبر عام
 ،1978التحق بالعمل في الشركة الكويتية للمباني الجاهزة وعمل بها محاسباً حسب اختصاصه
الجامعي ،وتدرج فيها إلى أن وصل إلى منصب رئيس قسم المحاسبة في عام 1981م.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يقول الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة« :خالل دراس� � ��تي الجامعية وعندما كنت في الس� � ��نة الثالثة
عمل� � ��ت في البنك التجاري لمدة ( )3ش� � ��هور وخ� �ل��ال تلك الفترة بدأ االكتت� � ��اب في بيت التمويل
الكويتي فش� � ��اركت في االكتتاب ،ثم أكملت دراس� � ��تي الجامعية وفي السنة الرابعة كان من ضمن
المواد المقررة مادة محاسبة المنشآت ،وهذه المادة تحتوي على اختصاصات أعمال البنوك.
وعندما أنهى دراس� � ��ته الجامعية في أغسطس من عام  ،1978تم افتتاح بيت التمويل الكويتي،
ووصلت نتيجته الجامعية ببرقية من اإلسكندرية تفيد بتخرجه وحصوله على شهادة البكالوريوس
في المحاس� � ��بة ،فتق� � ��دم بطلب توظيف لبيت التمويل الكويتي في مق� � ��ره الكائن في المبنى الذي
كانت تشغل جزء منه الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في منطقة الشرق ،وقابل السيد عيسى
يقدرالله له القبول للعمل في بيت التمويل الكويتي حينها لس� � ��بب
نصف العصفور رحمه الله ولم ّ
خارج عن إرادته.
وبعد ذلك التحق بالعمل في ش� � ��ركة المباني الجاهزة ،واستمر فيها ثالث سنوات ،كان خاللها
يراج� � ��ع بيت التمويل الكويتي بخصوص تمويل الش� � ��ركة ومعامالته� � ��ا المصرفية ،وكان يتأثر من
التعامل بالربا وال يحبذ هذا العمل ،حتى وعده أحد أصدقائه من العاملين في «بيتك» بالسعي له
للعمل في بيت التمويل الكويتي حيث كان يحرص أن يعمل في البيئة االقتصادية اإلسالمية التي
يطمح أن يعمل بها ،وفعال تم ذلك بعد فترة قصيرة وحضر لمقابلة السيد بدر المخيزيم المدير
العام في تلك الفترة ،وتمت الموافقة على تعيينه ،فأطلعه على عمله في شركة المباني الجاهزة،
وأنه يعمل بوظيفة مساعد رئيس قسم.
وهكذا أبلغ مسئوليه في الشركة برغبته في العمل في «بيتك» وطلب الموافقة على استقالته،
وتم ما كان يرنو إليه حتى التحق بالعمل في «بيتك» بتاريخ 1981/9/1م.
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
ذكرنا أن تعيين السيد عبدالعزيز بورحمة في «بيتك» كان في عام 1981م ،وعمل محاسباً في
إدارة الرقابة المالية ،واستمر حتى عام  1989حيث ترقى ليصبح مساعد رئيس قسم المحاسبة،
ومن ثم استمر في الترقي بوظيفته حتى أصبح مساعد مدير إدارة الرقابة المالية.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
ش� � ��ارك السيد عبدالعزيز بورحمة في العديد من اللجان والمشاريع ،وترأس بعضها واتسمت
هذه المشاركة بالتميز نظراً لثمارها الطيبة التي جاءت من األداء المخلص في الجهود المبذولة
م� � ��ن أج� � ��ل العمل على تطوير األداء وفق اآلليات الواضحة المس� � ��ار والناجحة ،وعمل بالتنس� � ��يق
والتعاون مع مستشارمتخصص على توحيد طريقة العمل – إدارية ومالية  -حتى يحصل «بيتك»
على شهادة اآليزو ،وقد شارك السيد عبدالعزيز بورحمة في مايلي-:
 لجنة دليل اإلجراءات ،التي توثق من جميع اإلدارات ،وتم العمل بموجبه. ش� � ��ارك أيضاً كعضو في فريق لجنة نظم المعلوم� � ��ات  – ITاللجنة العليا – لتحديث األنظمةالقديم� � ��ة وكان يبدي رأيه في برام� � ��ج التدقيق الداخلي عل� � ��ى اإلدارات وخصوصاً من ناحية
السلوك الوظيفي خالل العمل كموظف.

انسجام وظيفي مع زمالئه في العمل
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 كما شارك في عضوية لجنة شئون الموظفين. بالتعاون مع الهيئة الش� � ��رعية في «بيتك» تم وضع آلية واضحة المعالم للتدقيق الشرعي علىجميع التعامالت في بيت التمويل الكويتي.
 أسس شركة مشاعر في عام 2000م للحج والعمرة ،وكان نائباً لرئيس مجلس إدارتها ،وتعتبراآلن من كبرى الشركات ،وشركة مشاعر قامت بتأسيس شركة دناتا للسفريات (وتُسمى حالياً
شركة قبلة للسفريات) وكان بورحمة رئيساً لها من 2004م وحتى 2012م.
 وأخيراً ،كانت له المشاركة البنّاءة في لجنة اختيار نظام أطلس.سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول السيد عبدالعزيز بورحمة« :تعتمد سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي على مبدأ ما يخص
اختي� � ��ار أي منتج أو خدمة جديدة ،هو أن نحدد م� � ��ا إذا كان هذا المنتج يلبى حاجة موجودة بالفعل
ويحتاجها العمالء في الوقت الحالي ،والبد أن يحل المنتج أو الخدمة مش� � ��كلة من نوع ما بالنس� � ��بة
للعمي� � ��ل أو أن يجع� � ��ل حياة أو عم� � ��ل العميل أفضل بطريقة ناجحة وليس� � ��ت مكلفة ،فيجب أن تكون
واضحاً جداً من البداية بالنسبة لما تؤديه السلعة أو الخدمة من مساعدة لكي تحسن حياة العميل،
وبالتالي فاإليمان بهذه الفكرة عند أوائل الرواد في «بيتك» ساهم في هذا النجاح واالنتشار الواسع
حيث إن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الطرق التي تؤدي إلى النجاح والفالح.
أم� � ��ا عن تحقيق بيتك لهذه الس� � ��بل ،فالمؤكد ب� � ��أن رواد بيت التمويل الكويتي أسس� � ��وا أو
ساهموا في تأسيس كبرى شركات االستثمار مثل شركة المستثمر الدولي التي يرأسها السيد
عدنان البحر ،وشركة بيت االستثمار الخليجي التي أسسها السيد وليد الريح ،وشركة األولى
التي أسس� � ��ها الس� � ��يد حامد البدر وغيرها ،وكل ما ُذكر من مخرج� � ��ات تحقيق فكرة االقتصاد
اإلسالمي في «بيتك»».
آمال تمنى تحقيقها في “بيتك” ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تتمحور آمال الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة حول اس� � ��تمرار النجاح الذي ورثه األوائل من الرواد
والتف� � ��رد في تقديم الخدمات وتطويرها لتلبي االحتياج� � ��ات المتزايدة والحديثة المواكبة لعصر
التطور في العالم ،ومن خالل االستمرار في السعي إلى تقليل المخاطر عن طريق االستثمار في
أدوات استثمارية إسالمية تتسم بدرجة عالية من األمان.
كما يحض على تدريب الكوادر البشرية لتتالءم مع العمل في المصارف اإلسالمية.
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كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
يوصي السيد عبدالعزيز بورحمة الشباب على العمل دوما في كل ما يرضي الله تعالى من قول
أو عمل ،وتح ّري الرزق الحالل الطيب وهذا يتأتى من العمل الصالح الذي ال شبهة فيه وال حرام،
كما ويوصي الراغبين في العمل المصرفي من الش� � ��باب التسلح بالعلم الالزم لهذا العمل ،وكيفية
أدائه وفق الوجهة الصحيحة ألن المستقبل الواعد هو مصيره الذي يؤول إليه إذا ما استمر في
هذا العمل المصرفي المتميز.
األعمال الحرة:
يعمل الس� � ��يد عبدالعزيز بورحمة في خدمة حجاج بيت الله والراغبين بزيارة بيته الحرام ،من
خالل حملة الحج التي يمتلكها منذ ثالثين سنة.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يتذكر السيد عبدالعزيز بورحمة موقفاً مؤثراً في إبان فترة االحتالل العراقي الغاشم لدولة الكويت،
ويخص حارس بيت التمويل الكويتي في المركز الرئيسي ،إذ حاول العراقيون فتح أبوابه لنهب مدخراته،
ولكن الحارس أبى أن يفتح لهم األبواب ،وبقي لمدة عش� � ��رين يوما وهو يعيش على الخبز ،رافضاً فتح
أبواب البنك ألي شخص ،حتى زاره السيد بورحمة وتعرف عليه من خلف األبواب وفتح له.
وبع� � ��د ذلك أصبح يأخذ من أرصدة المواطنين ليوزعها عليهم في المس� � ��اجد من أجل تأمين
احتياجاتهم اليومية ،على أن يتم خصمها من أرصدتهم عقب التحرير.
وبعد التحرير يتذكر أول يوم عمل ،وأن عليهم سحب األموال من بنك الكويت المركزي لكي يتم صرفها
كرواتب للمواطنين وغيرهم من أصحاب األرصدة ،ولم تكن في تلك الفترة س� � ��يارات حراس� � ��ة أو حماية
لهم ،فأخذ س� � ��يارته الخاصة من نوع  GMCوكان برفقته رئيس الخزينة السيد بدر الملحم والسيد نائب
رئيس الخزينة عبداللطيف الهاشم والسيد عادل العثمان ،رافقوه جميعاً لسحب مبلغ عشرة ماليين دينار
كويت� � ��ي من البنك المركزي وذهب إلى المركز األمني في منطق� � ��ة المرقاب وطلب مرافقة أمنية له ولمن
معه لوصول آمن لألموال ،وهكذا تمت العملية وقام ومن معه بتوزيع األموال على الفروع.
خدمات قدمها للوطن :
الوطن هو الكرامة ،وهو ش� � ��رف كل مواطن ،ومهما قدم اإلنس� � ��ان لوطنه فهو يقدم لنفس� � ��ه
ولكرامت� � ��ه ،انطالقاً من هذا المبدأ الذي حمله الس� � ��يد عبدالعزي� � ��ز بورحمة؛ قام بدور خطير
بالفعل وفيه درجة مجازفة كبيرة إلى حد قد يفقد اإلنس� � ��ان حياته فيها ،ففي فترة االحتالل
العراقي لدولة الكويت وفي ش� � ��هر يناير  1991قبل التحري� � ��ر غادر ومعه رفقة من زمالئه في
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«بيتك» إلى بغداد ومعه أموال دعم للجنود والضباط األس� � ��رى الكويتيين القابعين في س� � ��جون
المحتل العراقي ،وقام بوضع هذه االموال في علب الس� � ��جاير ،وقام بزيارتهم وإعطائهم علب
السجاير حتى تصل إليهم األموال الالزمة لكي ينفقوا منها على حاجياتهم اليومية ،فالمحتل لم
يكن يحمل ذرة من اإلنسانية ،وكان ال يبالي بأمر طعامهم وشرابهم .ولكن الحس الوطني تحرك
لديه ومن معه من شرفاء هذا الوطن الكبير بقيمه وأخالقه وقاموا بذلك العمل البطولي بكل
معنى الكلمة ،وقد كان ضباط وجنود الس� � ��جن يتغاضون عن إدخال هذه األموال والمساعدات
العينية إلى المعتقلين الضباط والجنود في س� � ��جون االحتالل ألنهم يعلمون جيداً بأن نصيبهم
من الكرم الكويتي سيأتيهم وفيراً ،فلو صادروها وأحالوها لمن هو أعلى منهم رتبة لم يحصلوا
منها على ش� � ��يء ،فأصبحوا يترقبون العطايا المادية والعينية من األس� � ��رى الكويتيين ،وبذلك
أصبح السجين هو السجان عندما كان يتحاور الحارس العراقي خلف السياج من الخارج إلى
الكويتي الس� � ��جين بالداخل فيشكو له الحال أنه هو المسجون في السجن الكبير الذي يسمى
العراق في ظل النظام الصدامي البغيض الكئيب ،وأن السجين الكويتي يكفيه شعوره بالراحة
والقناعة وقدرته على االبتس� � ��امة الصادقة الخارجة من قلب سعيد بحمد الله وتوفيقه مؤمن
بقضاء الله وقدره.

مع اإلدارة التنفيذية لـ«بيتك» بحضور وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد حمد الرومي
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حمد أحمد حسين الشطي
المشرف المصرفي القدير
تاريخ التعيين 1982/2/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1954/9/28في مدينة الكويت ،في منطقة القبلة ،حيث كان يسكن جده،
ثم انتقلت أس������رة الس������يد حمد الش������طي في عام  1958إلى الفيحاء ،له من اإلخوة اثنان
وأخ������ت واحدة ،أخوه األكبر تخ������رج من الكلية الصناعية بتخص������ص الديكور وهو مدرس
ديكور حالياً ،وأخوه الثاني درس في كلية التربية األساس������ية وأصبح مدرس تربية فنية ثم
أصبح وكيل مدرسة ،وأخته تخرجت من معهد المعلمين لتعمل مدرسة ،ثم أصبحت ناظرة
مدرسة في العمرية.
وال� � ��ده كان أصغر أفراد عائلته ،تتلمذ على يد المال صالح ،ودخل الكتاتيب ودرس القرآن
الكريم والقراءة والكتابة ،عمل لفترة في البلدية  -قس� � ��م المس� � ��تودعات حتى توفاه الله في
عام 1988م.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائلة الش� � ��طي التي ينتمي إليها الس� � ��يد حمد الشطي تعود أصولها إلى بني تميم ،وقد أُعدت
ش� � ��جرة العائلة بمعرفة المغفور له بإذن الله تعالى سالم حسين سلمان الشطي المتوفى في عام
 ،1981والتي ذكر فيها أن أصل العائلة يعود إلى صعصعة بن ناجية الدارمي التميمي.
وكان الس� � ��يد خالد يوس� � ��ف الشطي وهو أ ٌخ لجد السيد حمد الش� � ��طي مترجماً عند الشيخ أحمد
الجابر ،للرسائل والبرقيات التي كانت تصل باللغة اإلنجليزية ،وجده حسين الشطي كان نجاراً للسفن
(استاد) ،ويذكر هنا حادثة حصلت في عام 1948م بين عمه سالم وإخوانه مع أحد السكان وجاء في
الليل أحدهم ليقتل عمه ،والمنطقة ظالم دامس فبدال من ضرب عمه س� � ��الم ضرب جده بالس� � ��كين،
وفي اليوم الثاني جيء برجل من قبيلة مرة يسمى ( َم ّري) وهي قبيلة اشتهر رجالها بالفراسة الشديدة
والقدرة على تتبع األثر ليتتبع خطوات وآثار الجاني ،وبالفعل تمكن من معرفته واإلمس� � ��اك به ،وهنا
ذه� � ��ب جده إل� � ��ى البحرين عند أهل زوجته وهي من عائلة الخالد ،وأنج� � ��ب منها ابنة واحدة في عام
 ،1952ولب� � ��ث في منزل عمه وعمل لديه نجاراً حتى ذاع صيته وأصبح يس� � ��افر إلى إفريقيا ليحضر
األخشاب ويصنع منها الدرابزين واألبواب ،وفي إحدى سفراته مرض وتوفاه الله ،وجاءت برقية إلى
الكويت ،اس� � ��تلمها أخوه من أبيه وهو الس� � ��يد خالد يوسف الشطي تفيد بوفاة حسين الشطي ودفنه
في جزيرة سوقطرة في اليمن .وتوزعت عائلة الشطي في مناطق الخالدية والشامية.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد حمد الش� � ��طي في عام  ،1983من عائلة الدخيل ،وكانت زوجته تعمل في وزارة
الصحة منذ عام  1985وحتى عام  2000حيث تقاعدت عن العمل ،ورزقهما الله بولدين وابنتين،
ابنه األول عبدالله درس في جامعة الخليج في الكويت وتخصص بالتس� � ��ويق وهو يعمل حالياً في
بيت التمويل الكويتي ،وعبدالعزيز يدرس في الصف الحادي عشر علمي في ثانوية الخالدية ،أما
ابنتاه فاألولى دالل وهي تعمل في وزارة التربية قس� � ��م الحاس� � ��ب اآللي ،وهي متزوجة ولديها بنت
واحدة ،والثانية روان تخرجت من كلية الحقوق في جامعة الكويت.
مسيرته التعليمية:
بداية مس� � ��يرته التعليمية انطلقت في عام  1958من روضة طارق في منطقة القبلة ،وكان من
رفاقه الالعب الكويتي المش� � ��هور عبدالعزيز العنبري ،وابن عمه بدر س� � ��الم الش� � ��طي ،ثم انتقلت
أس� � ��رته إلى منطقة الفيحاء وهناك درس االبتدائية في مدرس� � ��ة الفيح� � ��اء االبتدائية للبنين ،ثم
انتقلت األسرة إلى كيفان في عام  ،1962ودرس المرحلة المتوسطة في مدرسة الخليل بن أحمد
المتوسطة في كيفان ،ثم انتقل إلى ثانوية األصمعي في قرطبة وتخرج منها في عام 1974م.
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الدورات التدريبية:
عندما كان على رأس عمله في «بيتك» شارك بدورات عديدة تتطلبها وظيفته في بيت التمويل
الكويت� � ��ي ،وتختص بالتطوي� � ��ر اإلداري ،ودورات في العالقات العام� � ��ة وكيفية التعامل مع العمالء
(االبتسامة – التسامح – المعامالت..الخ).
أبرز اهتماماته وهواياته:
يهتم الس� � ��يد حمد الشطي بالسفر والحداق (صيد البحر) والقنص (صيد البر) ،في المملكة
العربية الس� � ��عودية ،وكذلك بعض الدول اإلفريقية التي يس� � ��افر إليها من أجل الصيد مع رفاق له
وخاص� � ��ة صيد الغزالن ،باإلضافة إلى صيد الس� � ��مك ،وقد اعتاد أن يع� � ��ود بصيده ليوزعه على
األهل والجيران واألصحاب ،وهي عادة طيبة عند هواة الحداق من أهل الكويت.
وم� � ��ن هوايات� � ��ه القديمة لعب كرة الق� � ��دم ،فقد كان لفترة من الزمن كابت� � ��ن فريق بيت التمويل
الكويتي من عام  1983وحتى عام  ،1986وحصل فريقه على العديد من الميداليات والكؤوس في
المباريات التي كانت تُقام بين البنوك في دولة الكويت.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
عمل السيد حمد الشطي لفترة قصيرة في البنك التجاري عام  ،1974وكانت الدولة في تلك
الفترة تُطبق أحكام التجنيد اإللزامي ألعمار معينة ،فالتحق بالتجنيد اإللزامي لمدة سنتين.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
قبل التحاق السيد حمد الشطي بالتجنيد اإللزامي نمى إلى علمه بأن هناك دراسات مستفيضة
الفتتاح بنك إس� �ل��امي في الكويت ،يكون موظفوه من الذكور فقط ،وكانت فكرة عمل النساء معه
في البنك ال تروقه ،ولم يكن مرتاحاً لها.
وعند انتهاء فترة التجنيد اإللزامي مباشرة موظفوه ،ذهب إلى بيت التمويل الكويتي وكان ذلك
ف� � ��ي فبراير من عام 1982م ،وكان وقتها في مركز عماد التجاري ،وكان من الموظفين فيه وقتئذ
السيد توفيق األحمد ،ووفقه الله للعمل وتم تعيينه بوظيفة «صراف».
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بداياته مع بيت التمويل الكويتي كما أسلفنا بمهنة صراف منذ التعيين في عام  1982واستمر
حتى عام  1991بعد التحرير مباش� � ��رة من االحتالل العراقي الغاش� � ��م ،أصبح مش� � ��رفاً مصرفياً
واستمر حتى عام  1995حيث أصبح مديرعالقات عمالء حتى عام  ،2000ثم انتقل إلى الخزينة
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العامة بوظيفة مساعد أمين عام الخزينة العامة ،وفي عام  2011أصبح أمين عام الخزينة العامة
ولكن بدون مس� � ��مى ألن ذلك كان مرتبطاً بالمس� � ��توى العلمي والمرتب ،حتى تقاعد من عمله في
شهر مايو من عام 2013م.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
عندما كان يعمل في البنك التجاري ،جاء أحد العمالء لس� � ��حب مبلغ من المال ولكنه لم يكن
يحمل دفتر ش� � ��يكات ويريد المبلغ فوراً دون تأخير ،فخطرت له فكرة ّ
دل هذا العميل عليها وقال
ل� � ��ه« :خذ ورقة عادية واكتب عليها صيغة الش� � ��يك ووقع عليها» وتم� � ��ت مطابقة التوقيع ،وصرف
المبل� � ��غ له ،ونقل هذه الفك� � ��رة في بدايات عمله في بيت التمويل الكويتي للتس� � ��هيل على العمالء
ف� � ��ي ذاك الوقت ال� � ��ذي لم تكن فيه التكنولوجيا متطورة مثل هذه األيام ونجحت أيضاً الفكرة في
«بيتك» وكانت تفي أحياناً بالغرض في مثل تلك الحالة.
ولما أصبح مشرفاً مصرفياً ،بعد فترة التحرير ،واجه في عمله مشقات وصعوبات جمة ،مثل
نقص عدد الموظفين بس� � ��بب مغادرتهم البالد ،خالل االحتالل الغاشم ،وهكذا أصبح عليه وعلى
زمالئه العمل بطاقة أكبر ،وبدراسة أوسع بالمهام المطلوبة من المشرف والتي كانت تضم اثنتين
وعشرين عملية مصرفية ،واستطاع أن يعمل بجد واجتهاد بتوجيهات من مسؤوله المباشر السيد
خليل الفياض ،فكان النجاح حليفه.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول الس� � ��يد حمد الش� � ��طي« :كان الكثير من المواطنين أبناء دولة الكويت متعطشين لوجود
مصرف إس� �ل��امي يعمل وفق الشريعة اإلسالمية ،ودون تعامل بالربا ،ولما جاءت فكرة االقتصاد
اإلسالمي ،وبدراسة وتمحيص قام بها العم بومجبل السيد أحمد بزيع الياسين مع من تم تكليفهم
لتقديم الدراس� � ��ة الوافية حول إنش� � ��اء هذا المصرف ،رحب الجميع بها وتح ّول العديد من عمالء
البن� � ��وك التقليدية إلى بي� � ��ت التمويل الكويتي ،هذه أكبر ثمرة من ثمرات نجاح الفكرة االقتصادية
القائمة على تطبيق الش� � ��رع في التعامالت المصرفية ،وقد عمل بيت التمويل الكويتي كل ما في
وسعه من أجل التكامل في تقديم المنتجات والخدمات لتليق باإلسالم والمسلمين».
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يرى السيد حمد الشطي أن على «بيتك» المجازفة والمغامرة في تقديم الدعم للمشاريع التي يتم
دراسة الجدوى الخاصة بها ،من خالل فريق متخصص لدراسات الجدوى للمشاريع التي تُعرض على
«بيتك» من أجل دعم االقتصاد الوطني ،وتخفيف العبء على المواطنين من أجل حياة أفضل.
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كما يتمنى من «بيتك» تقديم عروض وحوافز للش� � ��باب الكويت� � ��ي من أجل التحاقه بالعمل في
بي� � ��ت التمويل الكويتي ،ألن ومن وجهة نظره أصبحت الرواتب متقاربة بين العمل في مؤسس� � ��ات
الدولة الرس� � ��مية وبيت التمويل الكويتي ،وبالتالي يصبح بيئة جاذبة للشباب الكويتي الباحث عن
العمل األفضل.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
وجه الس� � ��يد حمد الش� � ��طي نصيحته للش� � ��باب الكويتي بأن يلتحقوا بالعمل في بيت التمويل
الكويتي ،متسلحين بالعلم الالزم لتطوير العمل في بيتك ،فالشباب هم عماد الوطن وبناة مستقبله
الزاهر ،وهو يرى أن شباب الكويت من الشباب الذين يُعتمد عليهم في رفع البناء وتطويره ومواكبة
التطورات العالمية لكي يبقى مصرفا إسالمياً ذا شهرة وسمعة عالمية.
مشاركاته اإلنسانية وأعماله الخيرية:
يش� � ��ارك السيد حمد الش� � ��طي مجموعة من أهل الخير في السفر إلى بعض الدول اإلفريقية،
لتقديم المس� � ��اعدات هناك ويقول« :الحمد لله اس� � ��تطعنا مع محسنين من عائلة الساير الكريمة
وبتبرع منهم أن نبني مدرس� � ��ة ومستشفى في موريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي ،وأن نبني بعض
المساجد ،وكذلك تقديم بعض المساعدات األخرى الخاصة باإلطعام وما يحتاجه الفقراء».
خدمات قدمها للوطن:
يذكر السيد حمد الشطي في فترة االحتالل ،أنه ومن باب تلبية االحتياجات الماسة للسيولة
في يد أفراد الش� � ��عب الكويت� � ��ي اضطر للعمل في فرع المثنى ،وفرع الش� � ��عب ،وفرع الخالدية،
وعم� � ��ل في فرع الس� � ��يدات في الفيحاء من أجل خدمة العمالء في س� � ��حب م� � ��ا يحتاجون إليه
لمصاريف حياتهم.
شهادات الشكر والتقدير
حصل الس� � ��يد حمد الشطي على العديد من شهادات الشكر والتقدير على نشاطه وإخالصه
في العمل في «بيتك».
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يحيى عبداهلل صالح عبداهلل الحجيالن
أحد رواد القطاع التجاري في «بيتك»
تاريخ التعيين 1982/2/1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1955/11/12في مدينة الكويت ،في منطقة المرقاب ،والده رحمه الله كان يعمل
في تجارة الذهب ،وكان متجره في قيصرية الفوزان في العاصمة ،توفي والده وهو في الحادية
عشرة من عمره ،تاركاً له ثالث أخوات ،تكبره اثننتان وتصغره واحدة.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائلة الحجيالن (من البدارين الدواسر) هي من األسر التي استوطنت بريدة حاضرة القصيم،
ويرجع نسب جدهم حجيالن الثاني بن عمير بن حجيالن بن إبراهيم بن شايع الى بدران بن زايد
جد البدارين الدواس� � ��ر ،ويقال لهم عيال زايد خطالن األيدي كاألس� � ��ود الهزابير ،ويمتازون بحب
الدين والعزة والكرم والنخوة العربية األصيلة.
وللعائلة مجلس يقوم على تلبية احتياجات األسرة ،وهو مكون من عضو من كل فرع من األسرة،
له� � ��م جهود مميزة في متابع� � ��ة أمالك العائلة ورعاية الفق� � ��راء والمحتاجين ومنهم أ.عبدالرحمن
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الثاني من اليمين على هامش اجتماع مهني فني عام

الحجي� �ل��ان من فرع الم� � ��د الله وإبراهيم الحجيالن م� � ��ن فرع العبد الله وعب� � ��د العزيزبن صالح
الحجي� �ل��ان من فرع العمير وعبد العزيز بن عبدالله الحجيالن من فرع الحس� � ��ن وكلهم من أهل
التعليم والتربية والخبرات.
كذلك هم أهل تجارة وزراعة ،ومنهم وزراء وس� � ��فراء وعمداء بالجامعات ،ويذكر منهم األخوان
وأبناء العم األفاضل د .طالل الحجيالن وفيصل الحجيالن.
وم� � ��ن كبار العائلة الذين خرجوا للتجارة في الثالثينات الميالدية هو والده رحمه الله عبدالله
بن صالح بن عبدالله الحجيالن ومعه والدته لولوة عبدالله العلي الخميس رحمها الله.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج السيد يحيى الحجيالن في  1980/6/24من كريمة عبدالله عبدالكريم الشايع ،ورزقهما
الله بسبعة أبناء ،خمس بنات وولدين ،تعمل ابنته األولى في وزارة األشغال مهندسة مدني ،والثانية
تعم� � ��ل في األمانة العامة لألوقاف ،والثالثة تعمل في المؤسس� � ��ة العام� � ��ة للتأمينات االجتماعية،
والرابعة تعمل في ديوان الخدمة المدنية ،أما األبناء فهم عبدالله وقد درس في جامعة الكويت،
ومحمد مازال يتعلم في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وله من األحفاد ثالثة من أبناء النصار.
وهو متزوج أيضاً من كريمة يحيى عبدالرحمن الس� � ��ليم (سعودية الجنسية) ورزق منها بأربعة
أبناء ،بنتين وولدين عمر ومروان.
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مسيرته التعليمية:
درس السيد يحيى الحجيالن المرحلة االبتدائية في المرقاب ،ثم انتقل إلى المرحلة المتوسطة
في منطقة الفيحاء ،وإلى المرحلة الثانوية في ثانوية كيفان.
بعد أن أنهى دراس� � ��ته الثانوية التحق بكلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياس� � ��ية (كلية العلوم
اإلداري� � ��ة حالياً) بجامعة الكويت ،وحصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص
«تسويق» وكان ذلك في عام 1977م.
الدورات التدريبية :
التحق الس�������يد يحيى الحجيالن بالعديد من ال�������دورات التدريبية التي تختص بمجال عمله،
ومنها:
 برنامج تدريبي في جامعة الكويت ،عن األساليب والنظم العلمية في التسويق والمبيعات. دورة في أساليب التحليل المالي «قراءة وتفسير القوائم المالية» ،أُقيمت في جامعة الكويت. -دورة في تطبيقات العرض التقديمي في الحاسوب Presentation Computer Application

التي أقيمت في معهد مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر والتدريب.

 دورة في التحليل المالي والتي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة آرثر اندرس وشركاهم. -دورة في إدارة المشاريع «إتجاهات جديدة في ظروف عمل متغيرة».

الحرص على تطوير الذات من خالل المشاركة في الدورات التدريبية (األول جلوساً من اليمين)
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الحرص على تطوير الذات

أبرز اهتماماته وهواياته:
من أبرز اهتمامات السيد يحيى الحجيالن القديمة الجديدة هي كرة القدم ،ومتابعة وتشجيع
الفريق الكويتي في ألعابه الدولية.
ومن هواياته القراءة والمطالعة في الكتب اإلسالمية ،وكذلك الكتب المتعلقة باإلدارة والتسويق.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
خالل دراسته الجامعية في عام 1974م ،كان السيد يحيى الحجيالن يعمل في اإلدارة العامة
للجمارك واس� � ��تمر فيها حتى عام  1976أي قبل حصوله على شهادة البكالوريوس بسنة واحدة،
ويق� � ��ول الحجيالن بأنه اس� � ��تفاد فع ً
ال من هذه الفترة التي عم� � ��ل بها حيث أضفت إليه الكثير من
الخبرة وتوسيع المدارك للعمل.
وفي عام 1977م عمل لدى الش� � ��ركة اإلفريقية العربية لالس� � ��تثمار والتجارة الدولية (إفاركو)
واس� � ��تمر فيها حتى عام 1982م ،انتقل فيها بين فروعها ف� � ��ي القاهرة ولندن ،وقد نال فيها عدة
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شهادات  English for sales and customer relationsوكانت بمصر ،ولما كان في لندن التحق
بمدرس� � ��ة «بل� � ��ز»  ،Bells Schoolوفيها أتق� � ��ن اللغة اإلنجليزية ،حتى تكونت لديه نية اس� � ��تكمال
الدراسة في مجال التسويق إ ّال أن الظروف لم تكن مواتية.
وبعد أن أنهى عمله في بيت التمويل الكويتي عام  ،1986التحق بالعمل لدى شركة االستثمارات
الصناعية والمالية في نوفمبر من عام  1986واستمر في العمل لدى الشركة حتى 1998/8/30
حيث استحق معاشاً تقاعدياً.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
يقول الس� � ��يد يحيى الحجيالن « :إن األعمال التي قم� � ��ت بها والوظائف التي التحقت بها كان فيها
مؤشر للتفكير بالعمل في بيت التمويل الكويتي ،لكونه أول مؤسسة اقتصادية إسالمية في الكويت».
وكان حب� � ��ه لكل ما هو إس� �ل��امي والذي يوافق المبادئ التي ترب� � ��ى وترعرع عليها؛ دافعاً كبيراً

له لكي يلتحق بالعمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،وهكذا تقدم بطلبه إلى بيت التمويل الكويتي وتمت
الموافقة على تعيينه في األول من فبراير عام 1982م واستمر في العمل حتى 1986/2/1م.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بدأ الس� � ��يد يحيى الحجيالن عمله كموظف في بيت التموي� � ��ل الكويتي ،وتدرج بالترقيات إلى
رئيس قس� � ��م السلع االستهالكية ،ومن ثم أصبح مساعد نائب مدير في اإلدارة التجارية التي كان
يديرها السيد وليد الرويح رحمه الله.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
من أهم اإلنجازات التي يتحدث عنها السيد يحيى الحجيالن عندما كان بوظيفة رئيس قسم
السلع االستهالكية ،حيث شارك في وضع خطة القسم وتوزيع الواجبات والمهام على الموظفين
واإلشراف على تتنفيذها .ويضيف أيضاً أن هناك إنجازات أخرى يذكر منها:
 -1إيجاد فرص شراء وبيع جديدة للقسم من خالل الزيارات الميدانية للعمل ،وكذلك للمعارض
التجارية الداخلية والخارجية ،وتحديد المصادر المناسبة الستيراد السلع التجارية.
 -2المش� � ��اركة في إبرام عقود الوكاالت التجارية بالتنس� � ��يق م� � ��ع اإلدارة القانونية وهيئة الفتوى
الشرعية في بيتك.
 -3تقديم التقارير الدورية عن حجم المبيعات وتطور العمل الحالي والمستقبلي.
 -4اإلشراف على فتح االعتمادات المستندية وتعديالتها ومتابعتها حتى وصول البضائع.
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وهن� � ��اك العديد من اإلنجازات التي ال يتس� � ��ع المقام لذكره� � ��ا وكان لها األثر الطيب على أداء
العمل وتطوره.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من أهم األعمال التي يعتبرها متميزة والتى قام بها في «بيتك» أنه رافق السيد براك الصبيح
إلى أس� � ��تراليا الختيار الجهة التي س � � �تُكلف باإلش� � ��راف على ذبح األغنام وسواها على الطريقة
اإلسالمية ،وكان بيت التمويل الكويتي هو أول جهة مصرفية تقوم بهذا العمل.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
ظهر نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي واضحاً وجل ّياً للعالم كله خالل األزمة المالية التي مرت
بها البنوك العالمية في عام  ،2008حيث لم تؤثر هذه األزمة على البنوك اإلس� �ل��امية بل تفادتها
بس� � ��هولة ويس� � ��ر ،وهذا ما يؤكد بنجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي القائم على ما أح ّل الله ،وكذلك
أدى هذا النجاح في تخطي تلك األزمة المالية إلى ظهور العديد من المؤسسات والمصارف التي
اختارت العمل بالفكر اإلسالمي والتطبيق لما ش ّرع الله سبحانه وتعالى.

مؤشر آخر على تطوير الذات
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ومن الدالئل على نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي قيام البنوك الكبرى مثل دوتشي بنك وسيتي
بنك بتأس� � ��يس بنوك إسالمية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت فكان ذلك
خدمة للمسلمين عامة واإلسالم خاصة.
كذلك من السبل التي أدت إلى نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي زيادة المنتجات اإلسالمية مما جعل
بيت التمويل الكويتي ينافس على الصدارة ،فأصبح على مس� � ��توى العالم أحد أكبر البنوك اإلس� �ل��امية،
كما ويعد مرجعاً علمياً له األثر األكبر في تأسيس العديد من الشركات المالية اإلسالمية في المنطقة،
وكان أكثر قياداتها من مسئولي بيت التمويل الكويتي وموظفيه ،والمستفيدين من تجربته.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد يحيى الحجي� �ل��ان بأن يكون بيت التمويل الكويتي ه� � ��و البنك األول في الكويت
والعال� � ��م ،وأن يزداد انتش� � ��اره في ال� � ��دول العربية وغير العربية ،لنقل تجربت� � ��ه الناجحة في اتباع
التعاليم اإلسالمية ومدى الفائدة منها.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يخاطب الس� � ��يد يحيى الحجيالن الش� � ��باب فيقول« :إن تجربة االقتصاد اإلسالمي قد حققت
نجاحاً كبيرا ،وعليكم يامعش� � ��ر الش� � ��باب أن تتوجه� � ��وا لخوض هذه التجرب� � ��ة الثرية بمخرجاتها
ومعطياته� � ��ا ،فهي نتاج تطبيق للش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية التي نعتمد عليها ف� � ��ي كل حياتنا ،ونرتجي
مرض� � ��اة الله س� � ��بحانه وتعالى في تطبيقه� � ��ا ،وبعزمكم وبإصراركم وصبركم س� � ��يبقى النجاح تلو
النجاح والريادة هي مس� � ��تقبل هذه الفكرة» ،وكذلك أش� � ��اد بالعمل في المصارف اإلسالمية بنيل
األجرين ،األجر المادي الدنيوي ،وأجر األخرة وهو األبقى.
الوظائف واألعمال التي قام بها خارج «بيتك»:
من الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها السيد يحيى الحجيالن خارج «بيتك»:
 -1العمل في شركة الراجحي المصرفية بالمملكة العربية السعودية أثناء فترة االحتالل العراقي
الغاشم لدولة الكويت.
 -2صاحب فكرة إنشاء مؤسسة اليمامة البيضاء.
 -3صاحب مطعم الماما للتجهيزات الغذائية.
خدمات قدمها للوطن :
يق� � ��ول يحيى الحجيالن« :التحقت في دورة خاصة قب� � ��ل التجنيد اإلجباري وهذه الدورة من باب
حب هذا الوطن وإخالصنا له ،وكنا فيها جنود احتياط (حفظ الله الكويت وأهلها من كل شر)».
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محمد جاسم أحمد أحمد الذكراهلل
أحد رواد النجاح العقاري في «بيتك»
تاريخ التعيين 1982 / 2 / 2 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد في عام  ،1954في منطقة المرقاب ،كان والده وعمه يعمالن في مهنة الغوص على اللؤلؤ،
وهي المهنة الشاقة التي يتصدى لها أصحاب العزيمة والصبر ،فتوفي عمه في البحر إثر حادث
الملحة لوالدته التي طلبت منه العودة لرعاية االسرة
أليم ،فترك والده الغوص نزوالً عند الرغبة
ّ
واالهتمام بش� � ��ؤونها ،فقام بفتح دكان صغير لهذا الغرض ،وباشر عمله ونشاطه فيه ،وبعد تطور
دولة الكويت ،عمل موظفاً في الجمارك .وله من اإلخوة عشرة ومن األخوات أربع.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائلة آل ذكرالله عائلة معروفة وذات سمعة طيبة بين العائالت الكويتية ،اتصف أهلها بالكرم
والنخوة ،وأنهم أهل طيب وعز ،تنتس� � ��ب الى قبيلة شمر من عشيرة سنجار من آل ثابت من فخذ
الهدبة ,ولنزوحها من حائل في ش� � ��مال الجزيرة العربية إلى األحساء في المنطقة الشرقية سبب
تاريخي ،حيث كان جدهم األكبر (علي) ذا صالبة وقوة ش� � ��خصية ويس� � ��كن في حايل ،وقد حصل
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جلسة اجتماعية ضمن فعاليات يوم القطاع العقاري عام  ،1988ويظهر في الصورة من اليمين /محمد ذكر الله -
فوزي النجدي ،عماد الثاقب ،أحمد الجريوي (الطفل) ،خالد الجريوي ،يوسف الخنيني

ل� � ��ه خالف ونزاع مع أحد أبناء عمومته ألس� � ��باب غير معلومة لنا ,فق� � ��ام باالنتقال من حائل الى
األحساء ,وبعد ذالك ترك المنطقة وغادرها ،ومن كان يسأله من أنت كان يقول لهم اذكروا الله،
فأُطل� � ��ق عليه اب� � ��ن ذكر الله ,فك ّون عائلة منهم جده الثاني ،وأتى هذ الجد إلى الكويت عام 1880
تقريباً ليشكل بداية وجود عائلة الذكرالله في الكويت.
نبذة عن حياته االجتماعية :
تزوج الس� � ��يد محمد جاسم الذكر الله بعد أن أنهى رس� � ��الة الماجستير في إدارة األعمال من
الواليات المتحدة األمريكية ،وحط رحاله في دولة الكويت ،الوطن األم ،وكان ذلك في نوفمبر من
العام  ،1980رزقه الله بولد وبنت ،االبن الكبير جاس� � ��م يدرس في الس� � ��نة األخيرة في كلية الطب
بجامعة الكويت ،وتخرجت ابنته الوحيدة من كلية اآلداب في قسم اللغة اإلنجليزية.
مسيرته التعليمية:
بدأ حياته التعليمية األساس� � ��ية في المرحلة االبتدائية من مدرسة المرقاب االبتدائية للبنين،
ثم انتقل إلى مدرس� � ��ة قتيبة «صالح الدين الحقاً» المتوسطة بنين ،وانتقل قبل أن ينهي المرحلة
المتوسطة إلى مدرسة جرير المتوسطة حيث أنهى المرحلة منها ،أما المرحلة الثانوية فقد كانت
في مدرسة عبدالله السالم الثانوية للبنين ،ومدرسة الرميثية الثانوية للبنين.
وكان له شرف االلتحاق في جامعة الكويت في عام  1972ليدرس فيها المحاسبة ،وتخرج منها
بتقدير جيد جداً في عام 1976م.
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دراساته العليا بعد الجامعة
لم تقف طموحات الس� � ��يد محمد جاسم الذكر الله عند حصوله على شهادة البكالوريوس في
المحاسبة ،فس� � ��افر إلى الواليات المتحدة األمريكية ليلتحق بجامعة داالس ليحصل على شهادة
الماجس� � ��تير في إدارة األعمال ،وكان من توفيق الله عليه أنه تخ ّرج منها في مايو من عام 1980
وبتقدير جيد جداً.
أبرز اهتماماته وهواياته:
كان الس� � ��يد محمد جاسم الذكر الله في ش� � ��بابه يهوى جمع الطوابع ،لما لها من مكانة تاريخية،
وتحم� � ��ل معالم نادرة تس� � ��تحق االحتفاظ بها ،وكان� � ��ت الطوابع تفي بهذا االهتم� � ��ام الذي كان عليه،
وإضافة إلى جمع الطوابع كانت لديه كما هو الحال بين أبناء جيله في ذاك الوقت كانت لديه هواية
لعب كرة القدم ،وقد اشتهر بها الكويتيون حتى أصبحوا في فترة من الفترات من الفرق المتميزة.
ويعتبر من أهم هواياته وأكبرها في الفترة الحالية ،اإلطالع والقراءة وخاصة الكتب الدينية،التي
تفقهه في الدين وتعلمه األحاديث والسنن ،فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قالَ « :م ْن َكانَ ِت ِ
اآلخ َرةُ َه َّم ُه َج َع َل اللَّ ُه ِغنَاهُ فِ ي َقل ْ ِبهِ َ ،و َج َم َع لَ ُه َش ْمل َ ُهَ ،وأَتَتْ ُه ال ُّدنْ َيا
َو ِه� � � َ�ي َر ِ
اغ َم � � � ٌةَ ،و َم ْن َكانَ ِت ال ُّدنْ َيا َه َّم ُه َج َع َل اللَّ ُه َف ْق َرهُ بَيْ َن َعيْنَيْهِ َ ،و َف َّر َق َعلَيْهِ َش � � � ْمل َ ُهَ ،ولَ ْم يَ ْأتِهِ مِ َن
ال ُّدنْ َيا إِال َما ُق ِّد َر لَ ُه» .أخرجه هناد ( ،)355/2والترمذي ( ،642/4رقم  )2465وصححه األلباني
في «السلسلة الصحيحة» (.)670 / 2

أحد اللقاءات السنوية في منافسة طريفة مع األخ خالد الوقيان
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إحدى الدورات التدريبية بمشاركة بعض القيادات في بيت التمويل الكويتي

العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي :
يحرص المرء دائما على حصوله على الوظيفة التي تؤمن له الس� � ��كينة واالس� � ��تقرار ،ويمكنه
خالله� � ��ا التطور واالرتقاء ،وهكذا تبدأ مس� � ��يرته المهنية عند انتهائه من الدراس� � ��ة وإقباله على
الحياة العملية ،لتكوين األسرة وبناء مستقبل زاهر لها.
عمل السيد محمد جاسم ذكر الله في وظائف عديدة ،بتخصصه الذي امتاز به ،فكانت بداياته
في الهيئة العامة لإلسكان ،ثم انطلق منها للعمل في جامعة الكويت ليرقى بمنصبه وأدائه ،وتحول
بعد ذلك إلى العمل في مؤسس� � ��ة وطنية كبرى وهي الخطوط الجوية الكويتية ،ثم عاد مرة أخرى
لمهنة التدريس في المعهد التجاري.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
إن مهنة التدريس كان لها أهمية كبيرة في حياة الس� � ��يد محمد جاس� � ��م الذكر الله ،فهو يعتبر أن
المعلم رسو ٌل ،وأنه واجب عليه نقل خبراته إلى طلبة العلم ،ورأى أن تحقيق هذا الواجب يكون من
خ� �ل��ال التدريس ،ولما كانت اهتماماته قد تغيرت إلى مطالع� � ��ة وقراءة الكتب الدينية ،فقد تغيرت
تطلعاته في العمل فإلى جانب رسالة التدريس السامية أيضاً هناك رساالت أخرى تسمو بحاملها،
وترقى بسلوكه وأدائه ،فكان أن توجه إلى بيت التمويل الكويتي ،ألنه يعمل وفقاً للمنهج اإلسالمي،
ورأى أنه يمكنه المس� � ��اهمة في هذا العمل اإلس� �ل��امي ويمكنه العمل مع غيره من العاملين في بيت
التمويل الكويتي إلنجاح وتفوق هذه المؤسسة المصرفية اإلسالمية الوحيدة آنذاك.
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
في عام  1982عمل موظفاً في إدارة االعتماد ،ثم أصبح مديراً للحسابات في إدارة اإلئتمان،
ثم مساعداً لمدير اإلدارة العقارية ،فمديراً للمحافظ العقارية ،وبهذا تكونت لديه الخبرة الكافية
الت� � ��ي تؤهله لكي يرتقى في الس� � ��لم الوظيفي حتى صار مديراً ل� �ل��إدارة العقارية ،وبقي في هذا
المنصب حتى تقاعد من عمله في العام 2001م.
ثم توجه إلى األعمال الح ّرة في شراء وبيع العقارات وتأجيرها.

أهم إنجازاته المتميزة في «بيتك» :

يعتز محمد ذكر الله بدوره في بيت التمويل الكويتي ،ويلخص ثمار إنجازه في ما يلي:
 المساهمة في إعداد دليل إجراءات العمل في اإلدارة العقارية. المساهمة في إعداد نظام الحوافز في اإلدارة العقارية. المساهمة في دخول بيت التمويل الكويتي في االستثمار العقاري في األسواق العالمية. المساهمة في وضع الخطط واالستراتيجيات الخاصة بالعقار المحلي. المساهمة في تطوير وإدارة وتصفية محفظة الدولة العقارية. -الدخول والمشاركة في المعارض العقارية المحلية.

متوسطاً موظفي إدارة العقار المحلي على هامش تكريم أحد موظفيها
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يقول السيد محمد جاسم الذكرالله« :إن فكرة االقتصاد اإلسالمي يجب أن تكون منهاج حياة لألمة
اإلسالمية في المناحي االقتصادية والمالية ،ألنه المنهج الذي ارتضته الشريعة اإلسالمية وحض عليه
كتاب الله عز وجل ،وإن ما جاء في القرآن الكريم بش� � ��أن المس� � ��ائل االقتصادية إنما يتعلق في الواقع
بالمذه� � ��ب االقتصادي ال علم االقتصاد ،بمعنى أن القرآن لم يتحدث مطلقا عن العالقات االقتصادية
أو عالقات العرض والطلب والقيمة أو علل التضخم والركود االقتصادي ،ذلك ألن مثل هذه المسائل
وهي علمية محضة ورهينة بكش� � ��ف الواقع الخارجي س� � ��واء كانت في مجال الطبيعة والفيزياء أو في
مجال المجتمع والتاريخ يتم الحصول عليها بواسطة قوة العقل والتجربة اإلنسانية.
أم� � ��ا ما يكتس� � ��ب أهمية أكبر لدى اإلنس� � ��ان وال يمك� � ��ن الحصول عليه من خ� �ل��ال العلم والتجربة
فهو المذهب االقتصادي الذي يش� � ��مل المس� � ��ائل التقيمية والفلسفية والتربوية والحقوقية في مجال
المجتمع والعالقات االقتصادية المس� � ��يطرة عليه ولذلك نجد أن القرآن يتحدث باس� � ��تمرار عن هذه
المسائل ،وحتى لو تحدث عن العالقات االقتصادية فإنه هنا أيضا يمنحها نظرة مذهبية عقائدية.
ولن يتحقق ذلك في الواقع العملي إال بوجود أشخاص مؤمنين بهذا المنهج اإلسالمي ويعملون
من خالل فريق واحد إلنجاح هذه الفكرة الطيبة».

األول من اليمين في حفل تكريم موظفي اإلدارة العقارية
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إصغاء جيد خالل أحد االجتماعات التنظيمية

آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
كغيره من رواد العمل اإلس� �ل��امي ،الذين كان لهم السبق في العمل في بيت التمويل الكويتي،
وشعروا أنهم في بيتهم الثاني ،بذلوا مالديهم من جهد لكي يرتقي األداء ،ويتبوأ «بيتك» المكانة
العليا بين أقرانه من المؤسس� � ��ات اإلسالمية ،ولهذا فإن الس� � ��يد محمد جاسم الذكرالله يأمل
بأن يبقى االلتزام بالمنهج اإلس� �ل��امي الصحيح هو دس� � ��تور العمل في بيت التمويل الكويتي من
كل جوانبه.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يتوجه الس� � ��يد محمد جاس� � ��م الذكرالله إلى إدارات وم ّ
الك المؤسسات اإلسالمية ليضعوا
نص� � ��ب أعينه� � ��م األمانة التي حملوها على عاتقهم ألحد ركائز العمل اإلس� �ل��امي الذي يرضي
الل� � ��ه س� � ��بحانه وتعالى ،ويعملوا بجد واجته� � ��اد من أجل تطوير هذه المؤسس� � ��ات والرقي بها،
لتكون إلى جانب إرضاء الله س� � ��بحانه وتعالى حافزاً الس� � ��تقطاب الشباب لالنخراط في هذا
العمل ،وليكملوا مسيرة األولين ويرتقوا باألداء والعمل من أجل أن يصبح بيت التمويل الكويتي
أنموذجاً يُحتذى به.
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قصص ومواقف مهمة في حياته:
يتذكر الس� � ��يد محمد جاس� � ��م الذكرالله طلب والدت� � ��ه رحمها الله بأن ال يس� � ��افر إلى الخارج
الستكمال دراسته الجامعية في الهندسة ،بل آثرت أن يلتحق بجامعة الكويت فاختار كلية التجارة
والعلوم السياسية ،وبالفعل درس فيها المحاسبة ويتخرج بتقدير جيد جداً ،وقد نال برأيه أفضل
ما كان يتمنى ،ألن في رضا الوالدين وبرهما توفيقاً من الله سبحانه وتعالى ،وهو ما أراده فعال،
وقد وفقه الله في بيت التمويل الكويتي.
خدمات قدمها للوطن:
وهنا عند س� � ��ؤاله عن خدماته للوطن ،تذكر فترة االحتالل العراقي الغاشم لدولة الكويت في
أغس� � ��طس من عام  ،1990وأن الواجب عليه أن يس� � ��اهم مثل غيره من أبناء هذا الوطن الشرفاء،
وهم الرجال في وقت الش� � ��دائد ،فقام م� � ��ع أصدقائه بتقديم الخدمات االجتماعية واإلنس� � ��انية
للمواطنين ،معرضاً حياته للخطر ولكن ذلك لم يكن يأبه به ،ويحمد الله أن كشف عنا الغمة ،ورد
كيد المعتدي إلى نحره.
كما ويرى أن اإلخالص والتفاني واألمانة في أداء األعمال الموكلة لألشخاص هي من الخدمات
الت� � ��ي يقدمها أفراد المجتمع لمجتمعهم للنهوض واالرتقاء به ،وبالنس� � ��بة إليه فقد بذل قصارى
جهده ليكون واحداً منهم.
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خيال
محمد أحمد محمد محمود َّ
أحد رواد شئون الزكاة وتوثيق الفتاوى الشرعية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1982 / 2 / 16 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1952/12/16في إحدى ق� � ��رى مركز زفتى من محافظة الغربية في جمهورية مصر
العربية ،وكان مولده أعقاب ثورة يوليو عام 1952م ،وتمتاز مدينة زفتى بتاريخ عريق ،فمما يذكر في
هذا الباب أنه في عام  1919بعد نفي س� � ��عد زغلول ورفاقه أعلن األس� � ��تاذ يوسف الجندي ابن مدينة
«زفتى» الوطني قيام جمهورية زفتى واس� � ��تقاللها عن المملكة المصرية ،ومازال مبنى مقر الحكومة
يستخدم حتى الوقت الراهن ،وفيها قناطر زفتى الشهيرة ذات الخمسين عيناً والتي بُنيت عام ،1902
وأُعيد ترميمها عام  ،1954توفر المياه لمليون فدان في أربعة محافظات (الغربية – الدقهلية – كفر
الشيخ – دمياط) ،وهي تُع ُّد من اآلثار المعمارية الفريدة من نوعها.
وال� � ��ده كان تاج� � ��راً للغالل ،ولم يحصل إال على تعليم أولي بس� � ��يط ،وجده ش� � ��يخ أزهري إمام
وخطيب ومأذون شرعي واشتهر باسم الشيخ محمد القاضي ،وجده الثاني الشيخ محمود الخ َّيال
كان من تالميذ الشيخ اإلمام محمد عبده.
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في يسار الصورة مع أصدقائه في شبابه

له من اإلخوة خمس� � ��ة وجميعهم يعملون في دولة الكويت ،وأخوه األكبر عبدالفتاح خ ّيال رحمه
الله كان يعمل مع الس� � ��يد وليد الرويح رحمه الله في ش� � ��ركة بيت االس� � ��تثمار الخليجي وش� � ��ركة
أصول ،وله أيضاً من األخوات اثنتان يعمل أوالدهن الثالثة في دولة الكويت.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يع������ود أصول عائلة الس������يد محم������د خ ّيال إلى ب���ل��اد الحجاز ،وعندما خ������رج الجد في
محاربة الصليبيين زمن الظاهر بيبرس ،ونزل بمحافظة الش������رقية بمصر ،وسميت البلدة
باس������مه (نزلة خ ّيال – مركز أبوكبير /محافظة الش������رقية) ،وفي ديوان األشراف بالقاهرة
نس������ب العائلة هو:آل خيال في مصر هم أس������رة من السادة الرفاع ّية ،من السادة االشراف
الحس������ينيين ,فهم ذرية السيد يوسف خ ّيال الكبير بن محمد شرف الدين بن حمد بن عبد
الجلي������ل بن أحمد بن جمال الدين بن محمد العدل الطناحي بن محمد أبو المكارم بن أبو
العيش الرفاعي بن عبد الرحيم بن عثمان الرفاعي أخو القطب الكبير أحمد الرفاعي بن
علي المكي بن يحيى النقيب بالبصرة بن ثابت بن الحازم أحمد بن علي المكي بن الحسن
رفاعة بن المهدي بن أبو القاس������م بن محمد الحزين بن الحس������ين بن الحس������ين بن أحمد
األكبر بن موس������ى أبو شيحة بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن
محم������د الباقر بن علي زين العابدين بن الحس������ين بن علي بن أبي طالب و فاطمة الزهراء
بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم.
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يقول السيد محمد خ َّيال« :وللعائلة امتداد في عدد من الدول العربية مثل غزة في فلسطين،
وفي مدينة درنة بالجبل األخضر في ليبيا ،وفي مدينة المجمعة في المملكة العربية الس� � ��عودية
ويلتقون في النس� � ��ب مع أس� � ��رة آل س� � ��عود في الجد مرخ� � ��ان وقد أكد ذلك األمي� � ��ر عبدالله بن
عبدالرحمن ش� � ��قيق الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ،حيث قال إن آل س� � ��عود من الدروع من بني
حنيفة ،كذلك توجد عائلة الخ ّيال في لبنان بمدينة طرابلس».
نبذة عن حياته االجتماعية:

تزوج الس� � ��يد محمد خ َّيال بتاريخ 1981/12/25م ،من كريمة إحدى األس� � ��ر المصرية بمدينة
المحلة الكبرى – غربية ،ورزقه الله خمسة من األبناء :ولدين وثالث بنات ،يعمل األبناء في مهنة
الطب ،أما بناته فإحداهن طبيبة واألخريان مهندستان.
مسيرته التعليمية:
بداياته الدراس� � ��ية من المرحلة االبتدائية كانت في القرية التي ُولد بها ،ويذكر هنا أن لكتاب
القرية دوراً كبيراً في دخوله االبتدائية وهو يقرأ ويكتب ،وبعد ذلك تكفَّله ش� � ��قيقه األكبر عندما
كان طالباً في كلية التجارة ش� � ��عبة االقتصاد والعلوم السياس� � ��ية ،وعلّمه القراءة في كتب القضايا
الدولي� � ��ة ،وبعد انتهاء المرحلة االبتدائية انتقل إلى المتوس� � ��طة وأكمل تعليمه إلى أن حصل على
شهادة الدبلوم في التجارة عام 1972م.

في يمين الصورة مع أصدقائه في شبابه
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ثم التحق بجامعة الزقازيق عام  ،1981ولكنه لم يُكمل دراس� � ��ته الجامعية بس� � ��بب سفره إلى
دولة الكويت.
الدورات التدريبية:
يقول السيد محمد الخ َّيال إن جميع الدورات التدريبية التي حصل عليها كانت أثناء فترة عمله
ف� � ��ي «بيتك» ،األمر الذي يعكس جدية بيت التمويل الكويتي في تدريب العاملين به بش� � ��كل جدي
يلبي احتياجاتهم الوظيفية من أجل أداء أفضل في مؤسسة رائدة.
أبرز اهتماماته وهواياته:
تتصدر أبرز اهتماماته رعاية أسرته وأوالده ،وكما يقول« :ألضعهم على جادة الطريق القويم».
أما عن هواياته فيقول السيد محمد الخ َّيال إنه يهوى القراءة في كتب التفسير ،وعلوم
القرآن الكريم ،وكتب الفقه ،وكتب السيرة ،والتاريخ اإلسالمي ،ويذكر هنا دور جده رحمه
الله في تش������جيعه على قراءة هذه الكتب مسترش������داً بقول زين العابدين علي بن الحسين
بن علي (س������يد العابدين) رضي الله عنه« :كنا نعلم مغازي رس������ول الله كما نعلم السورة
من القرآن».
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى الس������يد محمد الخ ّيال خدمته العس������كرية اإللزامية في عام 1975م ،عمل
في وزارة التربية والتعليم بمنطقة مصر الجديدة التعليمية ،ثم انتقل إلى مدرس������ة الطبري
الثانوي������ة النموذجية بميدان الحجاز بمصر الجديدة ،ولم تطل مدة عمله في هذه الثانوية،
وانتقل إلى العمل في ش������ركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وش������ركاه) ،واس������تمر
بالعم������ل فيه������ا حتى عام 1982حيث تدرج بالعمل فيها من خ���ل��ال اإلدارة المالية للفرع في
القاهرة وفرع طنطا.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
بعد أن ترك العمل في ش� � ��ركة المقاولون العرب في عام  ،1982حضر إلى دولة الكويت باحثاً
عن فرصة أفضل للعمل ،وتقدم بطلبات توظيف منها ما تقدم به إلى المؤسسة العامة للموانئ –
ميناء الشويخ ،وتمت الموافقة على تعيينه باإلدارة الهندسية بوظيفة مشرف تنفيذي.
كم� � ��ا وتقدم لوظيفة ف� � ��ي بيت التمويل الكويت� � ��ي ،وتم قبول طلبه ،ففض� � ��ل العمل في « بيتك»
كمؤسسة مالية إسالمية ناهضة ،وكانت تلك البداية الطيبة.
239

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

مع الواعظ الشيخ محمود عيد

الوظائف التي عمل بها في بيتك:

بدأ حياته العملية في «بيتك» كاتب حس� � ��ابات بقس� � ��م المحاس� � ��بة اإلدارية ،ثم أصبح في عام 2000
محاسباً للجنة الزكاة وخدمة المجتمع التابعة ألمانة سر مجلس اإلدارة ،وفي عام  2007أصبح محاسب
أول ف� � ��ي الوقت الذي انتقلت فيه لجنة ال� � ��زكاة وخدمة المجتمع لمبرة «بيتك» الخيرية ،حتى وصل إلى
السن القانوني للعمل في عام  ،2012وتم تمديد مدة خدمته لتنتهي في فبراير من عام 2015م.
أعمال مميزة قام بها في بيتك:
العمل في المصارف اإلس� �ل��امية ال يخلو من القيام بأمور تنفعنا في اآلخرة ،وفيها مرضاة
للرب وخدمة للمسلمين ،من هذا القول قام السيد محمد خ َّيال بجمع الفتاوي الشرعية لهيئة
الفتوى الشرعية في «بيتك» عن الفترة من عام  1991وحتى عام  1995إلعدادها للطباعة في
نسخة جديدة حملت عنوان «المسائل االقتصادية في األعمال المصرفية» وهذا الكتاب يعتبر
مرجعاً للعمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،وكذا األجزاء األخرى الش� � ��املة لبقية الفتاوي الرس� � ��مية
الصادرة من «بيتك».
كما شارك في األعمال اإلدارية لعقد المؤتمر التأسيسي للهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ،والعمل في
تأسيس مبرة «بيتك» التي أنشأت في عام  2007واستمرت حتى عام  2013حيث تم تصفيتها ،وقد شارك
في إجراءات التصفية أيضا ،لتؤول مسئوليتها إلى «لجنة الزكاة والمجتمع» في بيت التمويل الكويتي.
كما كان له دور في اإلعداد والتحضير لعقد دورات فقهية برعاية من «بيتك» في مس� � ��تجدات
العمل المصرفي اإلسالمي ،استفاد منها العديد من العلماء وطالب العلم.
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يعزو السيد محمد الخ َّيال أسباب نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي في «بيتك» إلى مايلي:

 توافر النية الصادقة لدى القائمين على تطبيق فكرة االقتصاد اإلسالمي من القياديين العاملينفي «بيتك» وبذل الجهود المضنية في سبيل تحقيقها.

 حرص اإلدارة الش� � ��ديد عند اختي� � ��ار الموظفين اتباعاً لقوله تعالى« :إن خير من اس� � ��تأجرتالقوي األمين» فكان هؤالء الموظفون دعائم النجاح للفكرة االقتصادية اإلسالمية.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
ديمومة النجاح والرقي دائماً تتطلب منا العمل الجاد والمضني ،مع األخذ بخبرات من س� � ��بق
في هذا المجال وكان لهم الريادة في األداء والتطوير ،هكذا هي آمال السيد محمد الخ َّيال يتمنى
على العاملين في «بيتك» اتباع منهج المدراء األوائل في «بيتك» من أجل اس� � ��تمرار ما أس� � ��ماها
(سفينة «بيتك») رافعة لشراع النجاح والديمومة.
وتمنى على المدراء في بيتك االس� � ��تمرار على نهج من س� � ��بقوهم في اختيار الموظفين األكفاء
القادرين على العطاء والعمل بروح الفريق الواحد بانتماء ووالء لهذا المصرف اإلس� �ل��امي ،ومن
آماله التي تعتبر منهاجاً راس� � ��خاً في عمل «بيتك» االس� � ��تمرار على تطبيق العمل في الش� � ��ريعة
اإلسالمية في كل أمورهم المالية ،وكذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل بنفس المجال.

متوسطاً زمالءه في العمل في اندماج اجتماعي جميل
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ومن أجل اس� � ��تمرار النجاح وخدمة العمالء بطريقة ش� � ��رعية إس� �ل��امية ،تمن� � ��ى على «بيتك»
احتضان الباحثين في االقتصاد اإلسالمي والعمل المصرفي اإلسالمي ،لنشر الثقافة اإلسالمية
ف� � ��ي األمور المالية بين المؤسس� � ��ات األخرى ،لخدمة هذا الدين وأهل� � ��ه ،محلياً وعالمياً ،وكذلك
يتمنى االهتم� � ��ام والرعاية اإلعالمية إلبراز المنتجات المصرفية الجديدة للعمالء ،وأخيراً تمنى
ال وكام ً
ال شام ً
على الموظفين الجدد العاملين في الصف األول أن يكونوا مؤهلين تأهي ً
ال ليكونوا
واجهة طيبة لبيت التمويل الكويتي في خدمة العمالء.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يق� � ��ول الله تعالى في محكم كتابه الكريم{ :وأحل الل� � ��ه البيع وح ّرم الربا} وهناك العديد من
اآليات التي تحض على الحالل وتنهى عن الربا ،وفيها دليل على أن العمل وفق الشريعة اإلسالمية
ينجي صاحبه من النار ومن غضب الجبار ،والتجربة اإلسالمية في المصارف اإلسالمية نجحت
نجاحاً باهراً في اس� � ��تقطاب أصحاب رؤوس األموال والعمالء ألنها خير على خير ،فيها مرضاة
لل� � ��ه وفيها الفائدة أيضاً فمن ترك ش� � ��يئاً لل� � ��ه أبدله الله خيراً منه ،وهكذا يحث الس� � ��يد محمد
الخ ّي� � ��ال -بعد أن استش� � ��هد بآيات ب ِّينات من كتاب الله -الش� � ��باب على ض� � ��رورة خوض التجربة
اإلس� �ل��امية في أعمالهم سواء في المصارف اإلسالمية أو الش� � ��ركات التي تعمل وفق االستثمار
اإلس� �ل��امي ألصولها ومواردها ،وأن يتأهلوا تأهي ً
ال علمياً وشرعياً من أجل أن يكونوا أكفاء لهذا
العمل ،قادرين على العطاء وفق شريعة إسالمية ارتضاها لنا الله عز وجل ورسوله.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك» :
تتمي� � ��ز األعم� � ��ال بمردودها على المجتمع الذي نكون فيه ،وحس� � ��ب تقربنا من الله فيها ،وإن
العم� � ��ل الخيري فيه تم ّيز كبير ،إذ إن مردوده عل� � ��ى المجتمع تخفيف عبء وقضاء حاجة ،وتلبية
مطلب لغير قادر عليه ،أما الس� � ��يد محمد الخ ّيال فإن عمله في جمعية إحياء التراث اإلس� �ل��امي
كمشرف على األيتام خالل الفترة المسائية ولسنين طويلة ،يعتبرها تم ّيزا ألن فيها خدمة اليتيم،
الذي أوصى به سيد الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
من جميل المقادير المتوافقة في حياة السيد محمد خ َّيال أن تجتمع مقادير متعددة في شهر
«ديسمبر» ،فقد ُولد في شهر ديسمبر ،والتحق بالخدمة العسكرية فيه ،وأنهى الخدمة العسكرية
فيه ،وتزوج فيه ،و ُرزق بأول بنت فيه ،وودع العمل في «بيتك» فيه أيضاً ،وال شك أن لشهر ديسمبر
خصوصية كبيرة عند السيد محمد الخ َّيال.
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وم� � ��ن المواق� � ��ف المحفورة في ذاكرته أنه بعد حصوله على ش� � ��هادة الدبل� � ��وم في التجارة عام
 ،1972تم تجنيده للخدمة العس� � ��كرية ،ويقول الس� � ��يد محمد الخ َّيال« :كن� � ��ا نواصل الليل بالنهار
في التدريب اس� � ��تعداداً لحرب أكتوبر عام  ،1973وكنت ضمن أول وحدة عسكرية للجيش الثالث
الميداني ،التي ُكلِّفت بالتصدي ألي تس � � �لُّل إسرائيلي غرب قناة السويس في منطقة الدفرسوار،
ودخلنا في معركة مع لواء مدرع إس� � ��رائيلي مدعوم بالمظليين ،اس� � ��تمرت أربعة أيام ،وبفضل الله
تك َّبد العدو خس� � ��ائر فادحة ف� � ��ي العتاد واألرواح ،رغم ما كان يتمتع ب� � ��ه من غطاء جوي وقصف
مدفعي عنيف».
األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
للس� � ��يد محمد الخ ّيال نظرة إيمانية للمستقبل ،حيث يقول« :قال الله تعالى :واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين .وفي إش� � ��ارة لما تدل عليه هذه اآلية وما فيها من دالئل واضحة عن األعمال التي
ينوي القيام بها ،فبعد هذا العمر الطويل في العمل والش� � ��قاء ،حان الوقت لالستراحة في ظالل
رضا لله وعبادته حتى يأتي اليقين.
نسأل الله أن يطيل في عمره ويبارك فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى ،وفي الطاعة والعبادة
أعمال خير كثيرة ،نسأله تعالى أن يختم بالصالحات أعماله وأعمالنا.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
يقول السيد محمد الخ ّيال أن عمله لثالثين عاماً كان في أعمال الخير ،وخدمة لإلسالم
والمسلمين ،وأنه لما أتيحت له الفرصة لتقديم عمل مميز يخدم الفكرة االقتصادية اإلسالمية
في المصرف اإلس� �ل��امي عمل بجد واجتهاد لجمع الفتاوي الشرعية لهيئة الفتوى الشرعية
في «بيتك» إلعدادها للطباعة في نس� � ��خة جديدة حملت عنوان «المس� � ��ائل االقتصادية في
األعم� � ��ال المصرفية» وهذا الكت� � ��اب يعتبر مرجعاً للعمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،وعم ً
ال من
أعمال الخير التي يسأل الله أن تكون له صدقة جارية تنفعه بعد أن يلقى ربه .وكذلك العمل
كمشرف أيتام في جمعية إحياء التراث اإلسالمي من االعمال اإلنسانية الخيرية التي يفخر
بها أمام الله عز وجل.
ومما يعتز به ويس������تذكره أبيات من الشعر قالها فيه العم الشيخ أحمد بزيع الياسين
مؤس������س بيت التمويل الكويت������ي وأول رئيس مجلس إدارة وه������و يصف الموظف محمد
الخ ّيال فيقول:
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عق�������ب الركض ف�������ي كده�������ا تلول
ل�������ي ثبرها الن�������كاح وذيـ�������ك حول
ش�������يـ ــال العالي ـ�������ق والحم ـ�������ول
وف�������ي يمنـ ـ ـ�������اه ل�������ي دلـ ـ�������و ت�������ذول
احمـ ـ ـ�������ام ف�������ي نهله�������ا والعل ـ�������ول

(خ َّي�������ال) الح�������دور م�������ن الطمور
(خ َّي�������ال) الثق ـ�������ال م�������ن العجــال
بله ـ ـ�������ان إذا ش�������ـ ــدوا عليـ ـ�������ه
ج�������اب رش�������ـ ــاه وأدنال�������ي بعيـ�������ر
ش�������ربت ال ـ ـ�������ذود والفرج ـ ـ�������ه

وتسهي ً
ال للقارئ الكريم لفهمه لجوانب المديح التي يقصدها الشاعر في الشخص الممدوح والتي
وردت في هذه األبيات نلخصها بما يلي نق ً
ال عن شرح الشاعر النبطي الكبير سعود الغريب:
 -١ه� � ��و الفارس الذي يرعى الحالل في األماكن المنحدرة واألماكن المرتفعة ويرهقها بالركض
حتى تتعب.
 -٢الفارس الذي يحفظ الحالل ويفكها من األمور الثقيلة ويفك األمور المستعجلة ويحمي اإلبل
الحامل وتلك التي لم تحمل.
 -٣البله� � ��ان هو البليه� � ��ي أي البعير الذي يحم� � ��ل األثقال في ترحالهم ويعلق� � ��ون عليه األغراض
ويحملونها عليه.
 -٤الرشا هو الحبل الغليظ الذي يربط به الدلو ويستخدم إلخراج الماء من البئر.
وكان يستخرج الماء بسرعة وبقوة يقوم بسقاية اإلبل والغنم ويرويها بعد العطش أكثر من مرة
حتى تروي.
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عبداهلل إبراهيم أحمد سليمان الفيلكاوي
أحد رواد إدارة الفروع
تاريخ التعيين 1982/2/17 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد الس� � ��يد عبدالله إبراهيم أحمد س� � ��ليمان الفيلكاوي في  ،1960/8/12في مدينة الكويت ،في
جزيرة فيلكا ،وتتكون أس� � ��رته من والده ووالدته وتس� � ��عة من األبناء ،خمسة أبناء وأربع بنات ،وترتيبه
بين إخوانه وأخواته الثالث.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي في سن مبكرة ،ورزقه الله ولدين وأربع وبنات ،ولديه من األحفاد
خمسة ،ولد واحد وأربع بنات هم متعة حياته وأُنسها.
مسيرته التعليمية:
كانت مراحل مس� � ��يرته التعليمية جميعها في جزيرة فيلكا من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة
الثانوية ،وأنهى دراسته الثانوية في الفرع األدبي.
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وضع حجر االساس لمسجد في أندونيسيا

بعد أن أنهى دراس� � ��ته الثانوية العامة حصل على بعثة دراسية إلى جمهورية مصر العربية في علم
االجتماع ،ولكن رغبة والدته في ذاك الوقت بأن ال يس� � ��افر إلى مصر ،وحقق رغبة والدته طمعاً في
رضاه� � ��ا .والتحق بالمعهد التج� � ��اري في الهيئة العامة للتعليم التطبيق� � ��ي والتدريب وتخصص بإدارة
من علي الخير الكثير والتوفيق والسداد في
األعمال ،ويقول عن هذا األمر بأن الله س� � ��بحانه وتعالى ّ
هذا االختيار وحصدت ثمراته كل خير ،أليس رضا الله مقروناً برضا الوالدين؟
أبرز اهتماماته وهواياته:
يقول الس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي عن أبرز اهتماماته ف� � ��ي الفترة الحالية :هي العمل التطوعي في
وجوه الخير المختلفة والتي من ش� � ��أنها خدمة الن� � ��اس والتخفيف عنهم ،وقد ورث هذا االهتمام عن
وال� � ��ده رحمه الله حيث غرس فيه حب الخير للناس ومس� � ��اعدتهم دون مقاب� � ��ل ،بل إرضا ًء لوجه الله
تعالى وطمعاً بالجزاء منه وحده.
أما عن هواياته فيتحدث السيد عبدالله الفيلكاوي عن حبه للقراءة والمطالعة في الكتب المتنوعة
الثقافات ،الدينية منها واالجتماعية ،إضافة إلى اإلدارية واالقتصادية كما يهوى الس� � ��فر والتنقل بين
البلدان لالستفادة واإلطالع.
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العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن أنهى الس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي دراس� � ��ته في المعهد التجاري ،التحق مباشرة بالعمل في
شركة المشروعات السياحية ومكث فيها سنة كاملة ،منها ستة أشهر في قسم المشتريات الخارجية،
وثالثة أشهر مسئول ميناء السالمية ،وثالثة أخرى مسئول ميناء فيلكا.
وكانت فترة عمله في الموانئ فرصة طيبة له لكي يتعامل مع الجمهور مباشرة بمختلف شرائحهم،
من خدمات وحل المش� � ��كالت التي تواجه التعامل معهم مما أكس� � ��به المزيد من الخبرة في التعامل
المباشر مع الجمهور.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
كان للس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي صديق مقرب منه ويعمل في بيت التمويل الكويتي وهو محمد
خلف الرفاعي ،الذي عرض بدوره العمل على السيد عبدالله الفيلكاوي في بيت التمويل الكويتي،
فتقدم بطلب توظيف لبيت التمويل الكويتي بعد اس� � ��تخارته لربه ،وتمت مقابلته من قبل الس� � ��يد
عبدالوهاب البنوان رحمه الله الذي كان مديراً لش� � ��ئون الموظفين آنذاك ،ثم قابل السيد فيصل
الزام� � ��ل الذي كان مديراً إلدارة الف� � ��روع في تلك الفترة ،وتمت الموافقة على تعيينه بداية بمرتب
أقل من مرتبه في شركة المشروعات السياحية ولكنه على حد تعبيره فإن هذا الراتب أبرك ألنه
ضمن عمل يرضي الله سبحانه وتعالى أكثر.

في ضيافة جمعية الرحمة األندونيسية التي تنفذ المشروعات الخيرية التي يدعمها
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خالل زيارة إلحدى المدارس اإلبتدائية التي يدعمها «بيتك» في أندونيسيا

الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
التحق السيد عبدالله الفيلكاوي بالعمل في «بيتك» بوظيفة كاتب حسابات بتاريخ 1982/2/17م،
وت� � ��درب على يد الكثير من الزمالء واألصدقاء ،ثم حصل عل� � ��ى ترقية الى وظيفة مدير عمليات في
تاريخ  1988/8/7استمر حتى فترة االحتالل العراقي الغاشم لدولة الكويت في 1990م.
بعد التحرير تمت ترقيته الى وظيفة مدير فرع ،ثم مساعد مدير إدارة ،ثم نائب مدير إدارة ،وفي
تاريخ  1991/3/7تم طلب حضوره إلى اجتماع في فرع الخالدية برئاسة السيد بدر المخيزيم رئيس
مجل� � ��س اإلدارة والعضو المنتدب ،وتم تكليفه مع مجموعة من زمالئه العاملين لمعاينة بعض الفروع
لمعرف� � ��ة مدى إمكانية تقديم الخدمة من خالله� � ��ا وقاموا بزيارة فرع الرقة ولم يكن يصلح فقد عاث
فيه المحتل خرابا ،وفرع الفحيحيل كان ش� � ��به منقطع واألوضاع األمنية غير مشجعة للعمل به ،وكان
أفضل هذه الفروع حاالً هو فرع الفنطاس ،وتم االتفاق على افتتاح الفرع على أن يقوم بتقديم الخدمة
نيابة عن بقية الفروع بالمنطقة.
ف� � ��ي  1991/3/21تم افتتاح فرع في الخالدية واس� � ��تلم إدارته وكان يق� � ��دم الخدمات لعمالء فرع
الفروانية أيضاً واستمر فيه حتى شهر .1991/7
في تاريخ 1991/5/1م تمت ترقيته فعلياً الى وظيفة مدير فرع بعد أن أثبت كفاءته بإدارة الفروع
في األماكن المتعددة المذكورة أعاله.
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وفي ش� � ��هر يوليو 1991اس� � ��تلم ادارة فرع المركز الرئيسي حتى ش� � ��هر  1991/10الذي استلم فيه
إدارة فرع الفنطاس والذي يخدم عمالء فرع الفحيحيل وعمالء فرع الرقة.
و ف� � ��ي عام  1992تم افتتاح فرع الفحيحيل واس� � ��تلم إدارته ثم ف� � ��ي  1993/11/1تمت ترقيته الى
وظيفة مس� � ��اعد مدير ادارة ،وفي عام  1994تم افتتاح المبني الجديد لفرع الفحيحيل واستلم إدارته
ثم انتقل في عام 1995إلدارة فرع حولي بمجمع األطباء.
وفي عام  1997تم إنش� � ��اء وحدة التميز ،وتم تكليفه بإدارتها بعد اعتذار زميله عادل البسام ،وفي
1998/8/1م تم ترقيته إلى وظيفة نائب مدير إدارة.
وف� � ��ي تاريخ  1999 /4/1تم ترقيته إلى وظيفة مدير وحدة خدمة التميز ،واس� � ��تمر مديراً لوحدة
التميز إلى أن تقاعد من العمل في 2008/5/1م.

زيارة خيرية مع األهل واألقرباء
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أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
يقول الس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي إن األعمال المتميزة عديدة وال يذكر الكثير منها ،ألن العمل في
«بيت� � ��ك» يجب أن يكون متميزاً حتى يالقي القبول لدى المس� � ��ؤولين والعم� �ل��اء ولكنه يذكر بعضاً من
أعماله المتميزة :
 إدارة المخيم السنوي للقطاع المصرفي لمدة خمس سنوات متتالية ( )1997 – 1992مع مجموعةمتميزة من اإلخوة الزمالء ،منهم الش� � ��يخ رائد الحزيمي ،واألستاذ محمد خلف الرفاعي ،األستاذ
عبدالله الكمالي ،واألستاذ علي ناصر.
  1995رئاسة فريق تطوير النماذج في الفروع. المش� � ��اركة في لجنة تغيير النظام اآللي لبيت التمويل الكويتي ،ورئاس� � ��ة فريق تحليل الثغرات فياللجنة.
األعمال الحرة:
بفضل الله س� � ��بحانه وتعالي يمتلك الس� � ��يد عبدالله الفيلكاوي ويدير  -بعد تقاعده  -مجموعة
من الش� � ��ركات والمؤسسات الشخصية( ،شركة مقاوالت ،شركة استيراد وبيع مواد بناء وغيرها) وله
أنشطة خارج الكويت في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي تركيا.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
منذ عام  1985والسيد عبدالله الفيلكاوي يعمل في مضمار األعمال الخيرية والتطوعية واإلغاثية
في جمعية اإلصالح اإلجتماعي ،وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها:
في عام  1994تم تطبيق فكرة الموظف المتميز على مس� � ��توى الفروع ،كل شهر يتم اختيار وظيفة
معينة من باب التدوير وإتاحة الفرص ،وبفضل الله تعالى عندما تم تطبيق هذه الفكرة لوظيفة مدير
فرع حصل السيد عبدالله الفيلكاوي على لقب مدير الفرع المتميز.
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سالم سليمان العويد اإلبراهيم
أحد رواد التنمية البشرية في «بيتك»
تاريخ التعيين1982/ 3 / 13 :
المولد والنشأة:
ولد الس� � ��يد سالم س� � ��ليمان العويد اإلبراهيم بتاريخ  1957/12/25في منطقة المرقاب ،في
مدين� � ��ة الكوي� � ��ت ،في «فريج (حي) المالك» ،والده س� � ��ليمان بن عويد بن مزي� � ��د اإلبراهيم رحمه
الله ،جاء من نجد إلى الكويت وتزوج من بنت النوخذة مزيد الس� � ��عد المعوشرجي ،وسكن منطقة
المرقاب ،وهو تاجر أس� � ��لحة الصيد بسوق السالح ويمتلك مح ً
ال فيه منذ األربعينات ،ويقال إنه
كان أول كويتي تستأجر الدولة منه خارج السور – مقر مخفر خيطان – في عام .1958
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تع� � ��ود أص� � ��ول عائلة العويد اإلبراهيم إلى بني عامر قبيلة «س� � ��بيع الغلب� � ��ا» من فخذ بني ثور
إل� � ��ى نجد من مدين� � ��ة «تمير» بالقصيم وه� � ��ي مدينة نجدية تقع على بعد  140كم ش� � ��مال غرب
مدينة الري� � ��اض ،وتمير تتبع إدارياً محافظة المجمعة في منطقة الرياض س� � ��ميت بهذا االس� � ��م
لوقوعها في وادي ينب� � ��ت فيه النخل دون زراعة فكان يكثر فيه التمر ،وكانت قبلها قد جاءت من
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منطقة اسمها «الخرمة» ،وسكنت أسرة السيد سالم العويد اإلبراهيم في منطقة المرقاب ،فريج
المالك ،وقد تم تثمين بيوت األسرة بالمرقاب في منتصف الخمسينات.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد سالم العويد اإلبراهيم في شهر س� � ��بتمبر من عام  ،1979وكان وقتها يدرس في
الوالي� � ��ات المتحدة األمريكية ،ورزقه الله من البني� � ��ن ثالثة ومن البنات ثالثاً .االبنة الكبرى دعاء
التي حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الخليج تخصص تمويل ،يليها ابنه إبراهيم الذي
حصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في المحاس� � ��بة من جمهورية مصر العربية ويعمل مشرف أول
مصرف� � ��ي في بيت التمويل الكويتي ،ثم آيات التي حصلت على ش� � ��هادة البكالوريوس في التمويل
من جامعة الخليج ،وسليمان الطالب حالياً في جامعة الخليج ،تليه فضة وهي طالبة في المرحلة
المتوسطة وأخيراً فيصل وهو أيضاً طالب في المرحلة المتوسطة.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرته التعليمية من المرحلة االبتدائية والمتوس� � ��طة في مدرس� � ��ة عمر بن الخطاب
المش� � ��تركة للبنين في منطقة «أبرق خيطان» ،ثم الثانوية العامة في ثانوية األصمعي في قرطبة،
وأنهى دراسته الثانوية في عام 1977م.
ثم التحق بالقوات المس� � ��لحة في كلية الضباط لمدة سبعة أشهر ولم يكمل ،وبعدها غادر إلى
الواليات المتحدة األمريكية الستكمال دراسته الجامعية على نفقة والده في والية كونيتيكت كلية
بريدج بورد يونيفرستي  ،bridge board universityالتي درس فيها اإلدارة والعالقات الدولية ثم
أكمل دراسته في جامعة نورث كارولينا في والية نورث كارولينا وحصل على شهادة البكالوريوس
في اإلدارة والعالقات الدولية في ديسمبر من عام 1981م.
الدورات التدريبية والمؤتمرات:
ش� � ��ارك السيد س� � ��الم العويد االبراهيم بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية العالمية منها
واإلقليمية والمحلية ،كما تم منحه ش� � ��هادة عالمية من مؤسسة كريستكوم العالمية في كولورادو
في الواليات المتحدة األمريكية في يونيو 1999م لتدريب المدراء.
وشارك بالعديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية ،وحاضر بمؤتمر الموارد البشرية– الذي
ُعقد في أبوظبي عام 1998م ،وحاضر بالمؤتمر السنوي الخامس لتدريب الوطن العربي – إعداد
قادة المس� � ��تقبل – في أكتوبر عام  1998في القاه� � ��رة –جمهورية مصر العربية ،أما المؤتمرات
الداخلية فمنها مؤتمر إدارة الموارد البش� � ��رية وتحديات التكنولوجيا الحديثة في ديسمبر 1998
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ف� � ��ي الكويت ،والمؤتمر الوطني ح� � ��ول قضايا التوظيف ودور القطاع الخ� � ��اص في أبريل 1999م
والذي قام على تنظيمه وزارة الشئون االجتماعية والعمل في دولة الكويت.
وقام بإدارة عدة مؤتمرات ومعارض وعلى س������بيل المثال :معرض الفرص الوطنية األول
ع������ام  1997بالكويت وهذا أول معرض متخصص باس������تعراض الوظائف كمنتجات متاحة
بالس������وق الكويت������ي ومنتدى النجاحات األول ع������ام  1998والذي يقوم باس������تعراض تجارب
النجاح بدول مجلس التعاون الخليجي وتم عقد هذا المؤتمر بالمملكة العربية الس������عودية
ودول أخرى.
أبرز اهتماماته وهواياته:
الزراعة هي أبرز اهتماماته ،فهو يهوى زراعة بيته ،ويضع الزهور في المكتب ،وداخل المنزل،
يعتني بها لدرجة اهتمامه ش� � ��خصياً برعايتها وس� � ��قايتها ،فهي ثقافة لديه وأصبحت عش� � ��قه في
الحياة ،ويهتم بأنواع األزهار والورود ذات اإلطاللة الجميلة.
ويقول السيد س� � ��الم العويد اإلبراهيم بأن هناك اهتماماً
ًّ
خاصا بوسائل التواصل االجتماعي
وخاصة تويتر حيث يفوق متابعوه تس� � ��عين ألف متابع حتى س� � ��اعة استكتابه لهذه السيرة الذاتية،
مما جعله يس� � ��تمتع متابعوه وتغريداتهم ،وكانت له في السابق اهتمامات في قراءة الكتب اإلدارية
باللغتين العربية واإلنجليزية وحالياً يطالع الكتب الخاصة بتاريخ اإلسالم وسير الصحابة األبرار
مع سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد تخرج السيد سالم العويد االبراهيم من الجامعة في الواليات المتحدة األمريكية في نهاية
ع� � ��ام 1981م ،عمل لدى والده في محل «أس� � ��لحة الصيد» وكان� � ��ت فترة قصيرة جداً ال تزيد على
الثالثة شهور.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يقول الس� � ��يد س� � ��الم العويد االبراهيم بأن بداية فكرة العمل في بي� � ��ت التمويل الكويتي أثناء
تواجده في الواليات المتحدة األمريكية ،عندما كان السيدان وليد الرو ّيح وفيصل الزامل يدرسان
هناك وطلبا منه العمل في بيت التمويل الكويتي وش� � ��جعاه على ذلك ،وبعد أن تخرج من الجامعة
وع� � ��اد إلى الكويت تقدم بطل� � ��ب التوظيف إلى بيت التمويل الكويتي وتم� � ��ت مقابلته من قبل العم
أحمد بزيع الياسين رحمه الله ،وتمت الموافقة على تعيينه.
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الوظائف التي عمل بها في بيتك:
كان تعيين الس� � ��يد س� � ��الم العويد االبراهيم في بيت التمويل الكويتي في عام 1982م بوظيفة
موظ� � ��ف مصرفي في القاع� � ��ة المصرفية في إدارة الفروع –المركز الرئيس� � ��ي ،فعمل في تقديم
خدمات الودائع االس� � ��تثمارية لمدة س� � ��تة أشهر ثم نقل وتر ّقى إلى مشرف تدريب في إدارة شئون
الموظفين ،ثم أصبح مساعدا لمدير إدارة شئون الموظفين والتدريب في عام 1984م وتم تعيينه
مديراً إلدارة ش� � ��ئون الموظفين ،وبعد هذا التاريخ قام بتأس� � ��يس مركز تنمية الموارد البشرية في
ع� � ��ام  1985وتم تعيينه مديراً لهذا المركز والذي تولى إعداد المناهج التدريبية المتخصصة في
مجال البيوع وفقه المعامالت والتكييف الش� � ��رعي لجميع المعامالت اإلس� �ل��امية ،وثم تم تعيينه
نائب مس� � ��اعد المدير العام للموارد البشرية والخدمات اإلدارية وآخر وظيفة كانت نائب مساعد
المدير العام للتخطيط االستراتيجي وتطوير الخدمات.
أهم إنجازاته في «بيتك» والتي تجمع بين األهمية والتميز:
تم ّيز مركز تنمية الموارد البش� � ��رية بتوليه تدريب وتأهي� � ��ل موظفي بيت التمويل الكويتي على
العمل المصرفي والتكييف الشرعي له في المعامالت وكافة البيوع االسالمية والتدريب اإلداري
ال� �ل��ازم ،كما ركزت برامج المركز على إعداد برامج متخصصة في تأهيل الصفين األول والثاني
لقيادات بيت التمويل الكويتي وفق فلس� � ��فة «ف ّك� � ��ر عالمياً ..ونفّذ محلياً Think Globally.. Act
 ،»Locallyكما قام السيد سالم اإلبراهيم باإلشراف على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة
ومكثفة تتعلق بالتخطيط االستراتيجي وإعداد القيادات المهنية مع تهيئة أعضاء مجلس االدارة
لفهم هذا المنهج االستراتيجي ،حيث تم ذلك من خالل استقطاب مدربين عالميين مثل الدكتور
ديريك تشاش� � ��ين من مانشيس� � ��تر بزنس سكول والبروفس� � ��ور الخ وخمان من كلية اإلدارة بجامعة
هارفارد والبروفيسور بيل كيث رئيس كلية اإلدارة في جامعة نيوورك ،حيث استمرت هذه البرامج
لمدة عام ونصف تقريباً .ومعظم المش� � ��اركين في ه� � ��ذه البرامج من منتصف الثمانينات فأداروا
معظم المؤسسات المالية االقتصادية بالمنطقة اإلسالمية.
من أهم اإلنجازات التي يفتخر بها السيد سالم اإلبراهيم كانت في عام  1994عندما أنشأ بيتك
ش� � ��ركة االستثمار البش� � ��ري بالمش� � ��اركة مع األمانة العامة لألوقاف والصندوق الكويتي للتنمية ود.
س� � ��عاد الصباح ،وكان السيد س� � ��الم هو أول مدير عام لهذه الشركة التي كانت أول شركة من نوعها
في الوطن العربي متخصصة بالتدريب المهني واالستش� � ��ارات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة،
كما تميزت أنها ش� � ��ركة متخصصة تمثل وكاالت تدريبية عالميةعدة كـ ..كريس� � ��تكوم والمتخصصة
في تدريب المدراء ونظام توماس انترناش� � ��يونال حيث تميزت األخيرة باالختبارات السلوكية لتحليل
254

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

السمات الشخصية للموارد البشرية وكذلك تحليل السمات السلوكية للوظيفة بهدف توافق السمات
�واح وظيفية ،فالقت رواجاً كبيراً بين أوس� � ��اط القطاع الخاص
الس� � ��لوكية لألفراد والوظيفة ،من ن� � � ٍ
وقطاعات الدولة المختلفة كالقطاع النفطي في الكويت والخليج وغيره ،كما استقطبت هذه الشركة
العدي� � ��د من ال� � ��وكاالت واالمتيازات المهني� � ��ة والبرامج والمؤتمرات والن� � ��دوات في وقت قصير جدا
للوقوف على أهم قضايا المجتمع للتنمية البش� � ��رية .فاس� � ��تمر السيد سالم العويد اإلبراهيم بالعمل
فيها لخمس س� � ��نوات ،أدخل إليها برامج عالمية للتدريب وإقام� � ��ة معارض الفرص الوظيفية ،وقدم
وفريقه البرامج التدريبية المهنية العديدة في عدد من دول الخليج العربي.
كما و ّقعت الشركة عقداً حصرياً مع شركة نفط الكويت لتقديم استشارات التوظيف واالختيار
باس� � ��تخدام نظام االختبارات الس� � ��لوكية لما لها من أثر إيجابي في اختيار الموظف المناسب في
المكان المناسب.
ومن األعمال التي ساهم بإنجازها ونالت التميز في األداء والعطاء «مشروع تأهيل القيادات»
في بيت التمويل الكويتي من خالل برامج تدريبية مكثفة في عمل برنامج التخطيط االستراتيجي،
ومدرب من بريطانيا وبروفيس� � ��ور أمريكي وضعوا برامج تدريبية لتأهيل قيادات المس� � ��تقبل في
بيت التمويل الكويتي من خالل تقديم برامج تدريبية مكثفة بد ًءا ببرنامج التخطيط االستراتيجي
وكيفية إعداد آلية الخطط االس� � ��تراتيجية وآلية تنفيذها بمس� � ��اهمة مدربين من بريطانيا :دكتور
ديريك تشاش� � ��ين وبروفيسور أمريكي س� � ��اهموا بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل قيادات
بيت التمويل الكويتي للمستقبل ،ومن أبسط ثمارها أن المدراء الذين عملوا في «بيتك» هم رواد
العمل االقتصادي في المؤسسات االستثمارية التي عملوا بها الحقاً.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
آمال وأماني الس� � ��يد س� � ��الم العويد اإلبراهيم ف� � ��ي تركيز «بيتك» على المش� � ��روعات التنموية
والمش� � ��روعات الصغيرة والمتوس� � ��طة ألنها تحرك اقتصاد البالد وتخ� � ��دم العباد ،وإمكانية قيام
البنوك بتش� � ��جيع المبادرات الش� � ��بابية وتقديم التموي� � ��ل والدعم لهم وذلك لع� � ��دم فعالية أجهزة
الحكومة المختصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس� � ��يد س� � ��الم العويد اإلبراهيم إن الب� �ل��اد تحتاج إلى الصناعة أكثر م� � ��ن التركيز على
الخدمات والبد للشباب أن يستهدفوا إنشاء مصانع متخصصة من خالل دعمهم بواسطة صناديق
متخصصة لهذا الدعم الذي من شأنه التركيز على الصناعة.
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كم� � ��ا أن العالم أصبح اليوم كله بين يديك مع توفر الوس� � ��ائل التكنولوجية وخدمات اإلنترنت التي
يمكن استخدامها للتعرف على تجارب العالم في الصناعة وبالتالي اختيار الصالح منها لبالدنا والعمل
على تطويره ،وتنفيذه وذلك يتطلب اقتناع الشباب أوالً بأن دورهم في التطوير واجب وطني.
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
عمل الس� � ��يد س� � ��الم العويد االبراهيم مستش� � ��اراً في برنامج إعادة هيكلة الدولة ،وساهم مع
اإلخوة مسئولي البرنامج بصياغة قانون دعم العمالة الوطنية.
كذلك بعد أن استقال من عمله في شركة االستثمار البشري كعضو متدرب ومدير عام انضم
إلى غرفة التجارة والصناعة للعمل لديهم في العالقات العامة واإلعالم وكان ذلك لفترة  6أشهر،
اس� � ��تحدث خالل عمله هناك وفي وقت ضيق نظام حفط وتوثيق المؤتمرات والندوات المرتبطة
في أنشطة الغرفة.
كما عمل في البن� � ��ك العقاري (البنك الدولي حاليا) عام 2001م ،في وظيفة المدير التنفيذي
للموارد البشرية والذي ساهم في فريق العمل بتحويل البنك من بنك متخصص إلى بنك إسالمي،
وقام أيضاً بتأس� � ��يس مركز للتدريب المتخصص لتأهيل القي� � ��ادات المصرفية ،كما وضع النظم
ولوائح تنمية الموارد البشرية.
وعمل في شركة االمتياز لالستثمار بوظيفة مساعد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات
اإلدارية والعالقات العامة واإلعالم ،كما قام بتأس� � ��يس شركة إثراء الدولية لالستشارات اإلدارية
والمالي� � ��ة ،ورأس مجلس إدارتها ،وكما ترأس مش� � ��روع برنامج المبادرين للمش� � ��روعات الصغيرة
( 75مبادر فعلي) ،وكما قام بإيجاد نظم متكاملة للوائح وسياسات الموارد البشرية في مجموعة
االمتياز لالستثمار ،كما كان رئيس تحرير مجلة «بيزنس نيوز».
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»
 المشاركة في وضع مسارات التدريب والتطوير مع مدراء البنوك تحت إشراف معهد الدراساتالمصرفية من عام  1984حتى عام .1986
 عضو جمعية اإلدارة األمريكية الدولية منذ .1988 المشاركة في اللجنة التسويقية للتدريب والتطوير اإلداري بالكويت عام .1988 نائ� � ��ب رئيس لجنة الدراس� � ��ات والبحوث المصرفية التابعة لمحافظ بن� � ��ك والكويت المركزيلمعهد الدراسات المصرفية.
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 رئاسة لجنة إعداد نظام العمل (الئحة – سياسات – جدول رواتب – تقييم وظائف ) لشركةاإلنماء للخدمات العقارية قبل التشغيل عام .1993
 رئاسة اللجنة اإلدارية لمنتدى النجاحات الخليجية .1996 رئاسة فريق العمل  Corporate Cultureلعام  1996لشركة نفط الكويت. رئاس� � ��ة فريق إدارة مش� � ��روع الوثيقة االس� � ��تراتيجية لألمانة العامة لألوقاف من  1997حتى.2000
 عضو مجلس إدارة شركة سيركل للخدمات اإلعالمية عام .1997 قام بالمساهمة في تأسيس شركة التوظيف الخليجية عام .1998 رئي� � ��س لجنة معرض فرص التوظيف الس� � ��نوي األول ( 2003/10برنام� � ��ج إعادة هيكلة القوىالعاملة).
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة آي – ميديكا للرعاية الطبية. رئيس تحرير مجلس بزنس نيوز من مايو  2009وإلى سبتمبر .2013المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
حول مشاركاته اإلنسانية والخيرية اختار السيد سالم اإلبراهيم عدم الخوض فيها ،فهي لوجه
الله تعالى مسترش� � ��داً بقول الله تعالى« :وما تقدموا ألنفس� � ��كم من خير تجدوه عند الله هو خيرا
وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم».
ولكنه قد تم اختياره مستش� � ��اراً متطوعا في الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ،وله نشاطات
أخرى في جمعيات خيرية مشهورة ولكنه لم يرد اإلتيان على ذكرها.
وقد حصل على شهادات الشكر والتقدير من عدة جهات.
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يوسف عبداهلل علي محمد العليان
أحد رواد الخدمات العامة في بيتك
تاريخ التعيين 1982/4/10 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1961/4/11في خيطان القديمة ،له من اإلخوة أخ واحد وهو علي العليان ،ومن
األخوات سبع بنات.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائل� � ��ة العليان مثل معظم العوائل الكويتية من حيث النش� � ��أة ،انتقلت من نجد  -منطقة بريدة
تحديدا -إلى الكويت في بداية القرن العشرين ،ومكثت في عدة مناطق ،في منطقة القبلة «جبلة»،
حتى استقرت في منطقة المرقاب ،ومن ثم انتقلت العائلة إلى منطقة خيطان بالخمسينات وحتى
سنة  ،١٩٦٥انتقلت بعدها إلى منطقة العديليه حتى يومنا هذا.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج بتاريخ ١٩٨٣-١١-٣وصاهر عائلة الفهد الكريمة ،وله من البنين والبنات:
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نوار العليان :حاصلة على الدبلوم وتعمل في وزارة المالية.
عبدالله العليان :مهندس في شركة نفط الكويت.
محام في وزارة الدفاع.
أحمد العليان:
ٍ
عمر العليان  :طالب محاسبة في جامعة الشرق األوسط األمريكية.
منية العليان  :طالبة هندسة في جامعة الشرق األوسط األمريكية.

مسيرته التعليمية:

كانت مراحل التعليم في منطقة العديلية على النحو التالي:
مرحلة رياض األطفال في روضة صقر قريش.
المرحلة االبتدائية والمتوسطة في مدرسة العديلية المشتركة.
المرحلة الثانوية في ثانوية العديلية (أحمد العدواني حاليا).
كلية الدراسات التجارية في منطقة حولي حيث تخرج سنة  ١٩٨٢تخصص إدارة أعمال.
أبرز اهتماماته وهواياته:
يقول الس� � ��يد يوس� � ��ف العليان عن أبرز اهتماماته :أهوى متابعة القصص والروايات المتعلقة
بالتاريخ االسالمي بشكل عام ،وتاريخ الكويت بشكل خاص ،من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
كذلك من هواياته قراءة واستماع القصائد الشعرية باختالف ألوانها.

تكريمه في أحد احتفاالت بيتك
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قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
يحدثني الس� � ��يد يوس� � ��ف العليان حول قصة التحاقه بالعمل في بي� � ��ت التمويل الكويتي ،بأنها
كانت س� � ��ريعة وغريبة نوعاً ما ،وخالصتها أن نسيبه السيد رعد السابج يعمل في «بيتك» ،فذكر
ل� � ��ه بأن «بيت� � ��ك» بحاجة للكوادر الوطنية ،ألنه في بداية التأس� � ��يس ،وتتوف� � ��ر وظائف عديدة في
القطاع� � ��ات المختلفة في بيت التمويل الكويتي ،ثم قام بش� � ��رح طبيعة العمل في بيتك المتوافقة
مع الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي ،وطلب منه الحضور إلى «بيتك» إلجراء
المقابلة الش� � ��خصية ،وبتاريخ  ١٩٨٢-٤-١٠قابل الس� � ��يد عبدالوهاب البنوان نائب مدير ش� � ��ؤون
الموظفين ،حيث أخبره بأنهم في حاجة لموظف بإدارة ش� � ��ئون الموظفين قس� � ��م التعيين ،وعرض
علي� � ��ه تل� � ��ك الوظيفة فوافق ،والغريب في هذه القصة أنه ُطلب منه مباش� � ��رة العمل في نفس يوم
المقابلة ،وقد كانت تلك مفاجأة بالنسبة له حيث لم يكن مستعداَ يومها بالزِّي الوطني الكويتي.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كان الس� � ��يد يوس� � ��ف العليان في بداية تعيينه كما أسلفنا موظفاً بإدارة شئون الموظفين ،قسم
التعيينات ويعمل بوظيفة (كاتب أ) ،وبعد فترة تم ترقيته إلى وظيفة مساعد رئيس قسم المتابعة،
ومن ثم لرئيس قسم المتابعة.
وقام بيت التمويل الكويتي بدمج قس� � ��مين معاً هما قس� � ��م المتابعة وقسم المالية ،وعليه تمت
ترقيته ليصبح رئيساً لقس� � ��م المتابعة والمالية ،ثم توالت الترقيات عليه ،ليصبح مساعداً لمدير
إدارة شؤون األفراد ،ومن ثم نائباً لمدير اإلدارة ،وفي نهاية المطاف تمت ترقيته إلى وظيفة مدير
الخدمات العامة حتى حصل على التقاعد.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
هناك إنجازات عديدة قام بها الس� � ��يد يوس� � ��ف العليان من خالل فترة عمله في «بيتك» ومن
أهمها:
 -1رئاس� � ��ة فري� � ��ق عمل خاص بلجنة الط� � ��وارئ العليا لعام  ،٢٠٠٠وقد تطل� � ��ب هذا العمل جهدا
متواصال اس� � ��تمر لمدة ستة أش� � ��هر ،كان يعمل فيها بعد ساعات العمل الرسمية وحتى وقت
متأخر من الليل.
 -2رئاس� � ��ة اللجنة الفني� � ��ة لتطبيق نظام ( )Oracleإلدارة الموارد البش� � ��رية ،حيث س� � ��اهم هذا
المش� � ��روع برفع كفاءة آلية العمل في إدارات «بيتك» المختلفة بش� � ��كل ع� � ��ام ،وإدارة الموارد
البشرية بشكل خاص.
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في يسار الصورة مصغياً باهتمام خالل مشاركته في أحد االجتماعات التطويرية

أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
 تم اختياره عضواً ومقرراً في اللجنة التأسيس� � ��ية لصندوق العاملين في بيتك ،حيث تم إعدادالنظام األساسي للصندوق والالئحة الداخلية له ،ثم تم تعيينه عضواً لمجلس إدارة الصندوق،
وبعد اس� � ��تقالة الس� � ��يد فهد العثمان رئيس مجلس إدارة الصندوق ،تم تكليفه برئاسة صندوق
العاملين.
 تكليف� � ��ه برئاس� � ��ة لجنة اقتراح� � ��ات الموظفي� � ��ن المتعلقة بتحس� � ��ين طرق العم� � ��ل ورفع كفاءةالعاملين.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
اس� � ��تطاعت المصارف اإلس� �ل��امية أن تفرض نظرياتها على الساحة االقتصادية ولذلك لفتت
انتب� � ��اه المص� � ��ارف التقليدية األخرى التي وجدت أن� � ��ه ال بد من االعتراف بض� � ��رورة فتح نوافذ
إسالمية لها تنتهج منهج اإلسالم في االستثمار ،بل إن بعضا منها وجدت أن الفكرة تكون مجدية
أكثر بتحويل مصرف تقليدي إلى مصرف إس� �ل��امي ،فبرزت فكرة مشروع التحول إلى المصرف
اإلسالمي وااللتزام الكامل بالشريعة اإلسالمية ،وقد ارتقت المصارف اإلسالمية إلى مستويات
تنافسية قادرة على منافسة المنتجات التى تقدمها المصارف األخرى ،واستطاعت إثبات وجودها
خالل فترة قصيرة من نشأتها على رغم صعاب وتحديات العولمة.
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آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يقول السيد يوسف العليان إن «دولة الكويت بات يُميزها كثرة البنوك اإلسالمية التي تحتويها،
وبي� � ��ت التمويل الكويتي أحدها وقد يكون أكبرها ،وأكثرها تميزاً ،ويأمل أن يتبنى «بيتك» إنش� � ��اء
مركز متخصص في دراسات االقتصاد اإلسالمي والمعامالت المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية
يض ّم في أقسامه كل ما يحتاج إليه الطالب ،ألنني وكفرد كويتي عمل في هذه المؤسسة المصرفية
أتمنى لها التطور والرقي أكثر فأكثر وفق الشريعة اإلسالمية».
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
دعا الس� � ��يد يوسف العليان الشباب للعمل الجاد الدؤوب من أجل مستقبل أفضل للمؤسسات
اإلسالمية التي تعمل في دولة الكويت ألنها عماد البناء والتطور ،كما دعاهم ألن يكونوا مستعدين
لذلك من خالل شهاداتهم التي تؤهلهم لهذا العمل اإلسالمي الطيب األثر عليهم وعلى مجتمعهم
الذي يعيشون فيه.
وأكد أن عليهم أن يثابروا ويواصلوا الليل بالنهار من أجل مستقبل أفضل لمؤسستنا المصرفية
اإلس� �ل��امية «بيت التمويل الكويتي» ألنها مؤسس� � ��ة تعمل وفق الشريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء ،والتي
تطبق ش� � ��رع الله س� � ��بحانه وتعالى على األرض ،مخالفة للبنوك التقليدي� � ��ة التي قد ال تعمل وفق
الشريعة اإلسالمية.

موضع تكريم دائم من اإلدارة العليا لبيتك
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المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها :
يقول الس� � ��يد يوس� � ��ف العليان أنه وبعد تقاعده من العمل في «بيتك» ُعرض عليه العمل بإحدى
الشركات التابعة «لبيتك» والتي كانت تحت التأسيس ،حيث التحق بالعمل بشركة الخدمات العامة
في سنة  ٢٠٠٦واستمر فيها حتى تقاعد منها في سنة  ٢٠٠٩بوظيفة مدير الخدمات العامة.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
تم اختياره عضوا في مجلس االدارة لشركة مجموعة عالقات لخدمات اإلعالم التابعة لشركة
الخدمات العامة ،وقد ساهم بإعداد الالئحة الداخلية بالشركة والنظام اإلداري العام.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يتذكر الس� � ��يد يوسف العليان وبحس� � ��رة وألم فترة االحتالل العراقي الغاشم لدولة الكويت في
أغس� � ��طس من عام  ،1990ويق� � ��ول« :لقد تمكن بعض الموظفين غي� � ��ر الكويتيين من فتح الفروع
المصرفية ومزاولة العمل في «بيتك» بالتعاون مع السلطات العراقية المتخصصة في المصارف،
على الرغم من عزوف جميع الكويتيين عن العمل في القطاعات الحكومية واألهلية وعدم التعاون
مع المحتلين العراقيين ،إلى أن جاءه اتصال من السيد عبدالله يوسف السيف أحد القياديين في
«بيتك» (مدير القطاع المصرفي) ،حيث أبلغه بأن اإلدارة العليا لـ «بيتك» «ترغب بأن يعمل بعض
القياديين في «بيتك» في هذه الفترة ،وذلك لمراقبة العمل .وقد قبل هذه الفكرة من المس� � ��ئولين
كعم� � ��ل وطن� � ��ي لخدمة الكويت ،وذهب في اليوم التالي إلى المركز الرئيس� � ��ي لـ«بيتك» في منطقة
المرق� � ��اب ،وبعدها رغم ما ق� � ��د يحتمله من مخاطر أو منغصات على أق� � ��ل تقدير اتبع توجيهات
الس� � ��يد عبدالله السيف وقابل المدير العام العراقي واسمه (عدنان عزاوي) ،وباشر عمله ،ولكن
لم يس� � ��تطع مواصلة العمل ألكثر من يومين لش� � ��عوره باأللم والحسرة على وضع بلده واالنتهاكات
التي تحصل بأموال الكويت وش� � ��عبها ،فاعتذر من الس� � ��يد عبدالله الس� � ��يف عن عدم استطاعته
المضي ُقدماً في هذا العمل بين من يغتصبون أرضه ومال بلده وشعبه.
خدمات قدمها للوطن:
خالل فترة الغزو العراقي الغاشم لم يكن تداول األموال الكويتية سهال ألن جميع البنوك كانت
مغلقة ،وفي أحد األيام التقى السيد يوسف العليان بالسيد عبدالعزيز بورحمة من إدارة التدقيق،
حي� � ��ث أبلغه بأن لديه مبالغ كبي� � ��رة من العملة الوطنية وإذا ما كانت لديه الرغبة في توزيعها على
اإلخ� � ��وة المواطنين في منطقة العديلية خاصة ،أو باق� � ��ي المناطق ،فوافق على الفور بالرغم من
خطورة هذا العمل الن في ذلك العمل دعم للمقاومة الوطنية.
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فاس� � ��تلم مبلغ خمسين ألف دينار ،وكان يجلس بالمس� � ��جد بعد صالة العصر في مسجد
الصقر (العديلية) القريب من منزله ويسلم كل رب أسرة مبلغ  150دينار كحد أقصى ،وفقا
للكش� � ��ف الذي يحتوي على :اسم العميل  -رقم الحس� � ��اب  -الرقم المدني  -توقيع العميل،
حتى نفاد المبلغ ،وبعدها قام بتسليم السيد عبدالعزيز بورحمة الكشوفات بأسماء من استلم
معان كبيرة جداً تنطلق من يقين الجميع بعودة الشرعية الكويتية،
المبالغ ،وفي هذه العملية ٍ
ومبادرة المس� � ��ئولين في «بيتك» إلنش� � ��اء نظام ائتماني في الظل وكان بيت التمويل الكويتي
قائماً بدوره المطلوب ولو بقدر الحاجة فقط ،وهذا ما قامت به مجاميع أخرى من مسئولي
بي� � ��ت التمويل في مناطق أخرى في الكويت ،بحمد الله وتوفيقه ،حيث كانت القيمة المعنوية
والمادية لتوفير الس� � ��يولة آنذاك لها دالالت عظيمة ،وهذا هو أبسط مؤشر لصمود الشعب
الكويت� � ��ي خالل االحتالل ،بحمد الل� � ��ه وتوفيقه ،وهذا ما يدل على أصالته ووفائه وتكيفه مع
أسوأ الظروف.

في يسار الصورة مصغياً في إحدى الدورات التدريبية للقياديين في «بيتك»
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شخصيات ال تنسى:
انطالقا من الحديث النبوي الش� � ��ريف والذي نصه« :من أتى إليه معروف فليكافئ به فإن لم
يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره» .رواه أحمد.
يذكر السيد يوسف العليان أنه وأثناء عمله في «بيتك» كان لبعض األشخاص فضل عليه بعد
الله س� � ��بحانه وتعالى ،حيث وقفوا معه وس� � ��اندوه في تطوير ذاته ،ولذلك يقول إنه لن ينساهم
ط� � ��وال حياته ،وأراد أن يذكره� � ��م في معرض حديثنا هذا عن حيات� � ��ه العملية في بيت التمويل
الكويتي ،وهم:
 )1السيد /عبدالوهاب محمد البنوان (نائب مدير الموارد البشرية).
 )2السيد /نبيل أحمد أمين (نائب المدير العام).
 )3السيد /يوسف علي الميلم (نائب المدير العام).
 )4السيد /براك فهد الصبيح (م .المدير العام للقطاع التجاري).
 )5السيد /عبدالله يوسف السيف (م .المدير العام لقطاع الخدمات المساندة).
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د .خالد محمد يوسف بودي
رائد تطوير النظام المحاسبي في «بيتك»
تاريخ التعيين 1982 / 7 / 31 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاري� � ��خ  ،1948/6/15في مدينة الكويت ،في حي الوس� � ��ط الذي يقع بين ش� � ��رق مدينة
الكويت وقبلتها (غربها) ،أي في الوس� � ��ط ومن هنا أخذ هذا االس� � ��م ،وفيه قصر الس� � ��يف العامر
واألسواق والصفاة.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
عائل� � ��ة ب� � ��ودي هم من ذرية عبدالله بن ناصر بن منصور ب� � ��ودي الذي له من األبناء (محمد -
حمد  -سليمان) تعود جذورها إلى منطقة العينية قرب مدينة الرياض ومن ثم الدرعية عاصمة
الدولة الس� � ��عودية األولى ،وقد هاجرت عائلة بودي في النصف الثاني من القرن الس� � ��ابع عش� � ��ر
ميالدي من موطنها األصلي في الدرعية ،وانقسمت إلى قسمين قسم من هذه العائلة استقر في
األحساء والقسم اآلخر استقر في الكويت وقد سافر حمد عبدالرحمن بودي – رحمه الله – إلى
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حضور دائم في المناسبات االجتماعية لـ«بيتك»

األحس� � ��اء ،بعد اس� � ��تقرار العائلة في الكويت ودرس العلوم الشرعية على يد مجموعة من علماء
األحس� � ��اء في ذلك الوقت ،ثم عاد ليفتتح مدرس� � ��ة تحفيظ القرآن الكري� � ��م للصغار ،مع تعليمهم
القراءة والكتابة ،كما كانت ابنته مريم رحمها الله تعلم الفتيات القرآن الكريم والقراءة والكتابة،
وقد س� � ��ميت إحدى مدارس البنات باس� � ��مها في منطقة األحمدي التعليمية وكذلك برز من هذه
العائلة الكريمة جاس� � ��م بن محمد بن حمد بودي ،والذي قام أثناء الحرب العالمية األولى بجلب
األرز من الهند بعد أن قل األرز في أس� � ��واق الكويت واش� � ��تدت حاجة الناس إليه حيث باع األرز
برأس ماله لمس� � ��اعدة أهل الكويت وتخفيف األعباء عنهم ,وكذلك كان لجاس� � ��م بودي مساهمته
المادية في بناء المدرسة المباركية.
نبذة عن حياته االجتماعية:
في عام 1976تناس� � ��ب مع إحدى األسر الكويتية العريقة ،بعد حصوله على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية من ميتشجان ،وكانت ثمرة هذا الزواج المبارك
ثالثة أبناء وابنتين .واالبن األكبر معاذ رحمه الله توفي في حادث سير بالسيارة عام 1998م.
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مسيرته التعليمية:
كغيره من أبن� � ��اء هذا البلد
الطي� � ��ب بأهل� � ��ه ،ولكون� � ��ه من
عائلة اهتمت بالعلوم الشرعية
نه� � ��ل من منه� � ��ل التعلي� � ��م منذ
صغره ،حت� � ��ى أنهى دراس� � ��ته
األساس� � ��ية .ثم التحق بجامعة
الكويت ليحصل على ش� � ��هادة
البكالري� � ��وس ف� � ��ي التج� � ��ارة
تخصص محاسبة ،وقد سعى
لكي يتعل� � ��م ما يؤهل� � ��ه للعمل
في المصارف اإلسالمية ألنه
يبتغي مرضاة الله سبحانه في
علمه وعمله حيث:
توجه بعد ذلك إلى الواليات
المتح� � ��دة األمريكي� � ��ة ،ودرس
اللغة حتى تمكن منها ثم أكمل
دراسته العليا فالتحق بجامعة
مساهمة فاعلة في دعم مسيرة عمل بيت الزكاة
والية ميتشيغان ليحصل على
شهادة الماجس� � ��تير في إدارة
األعمال – تخصص محاس� � ��بة ،ثم التحق بعد ذلك بجامعة ميس� � ��وري – كولومبيا ليحصل على
درجة الدكتوراة في المحاس� � ��بة .فكان ش� � ��عاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله
يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه» .أخرجه أبو يعلى والطبراني ،وقد صححه األلباني.
الدورات التدريبية:
كان د .خالد بودي مهتما بمجال اإلدارة وخاصة المحاس� � ��بة ،فش� � ��ارك في دورات تدريبية عديدة
داخل وخارج دولة الكويت ،لكي يصقل علمه بما يستجد على ساحة اإلدارة ،والتطورات في علومها،
وخاصة المحاس� � ��بة وقواعد االستثمار ،وكذلك الحلقات النقاشية ذات العالقة ،والمؤتمرات المحلية
التي تختص باإلدارة والعلوم المصرفية والمحاسبة ،والتخطيط االستراتيجي والتمويل اإلسالمي.
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أبرز اهتماماته وهواياته:

موضع تكريم لمساهماته الفاعلة

يقول د .خالد بودي واصفاً أبرز ميوله وهواياته« :أميل إلى القراءة في مجاالت متعددة خارج
تخصص� � ��ي وأحرص بش� � ��كل خاص على التمعن في معاني اآلي� � ��ات الكريمة واإلعجاز العلمي في
القرآن الكريم ،أما بالنس� � ��بة للهوايات فأفضل الرحالت الخلوية بصحبة األس� � ��رة أحيانا وأحياناً
بصحبة الزمالء».
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
عم� � ��ل لفترة وجيزة من الزمن في ديوان المحاس� � ��بة بعد تخرجه م� � ��ن الجامعة وحصوله على
ش� � ��هادة البكالوريوس ،وعندما حصل على ش� � ��هادة الدكتوراة وعاد إلى الكويت عمل كعضو هيئة
تدريس في جامعة الكويت لمدة سنتين.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
في أثناء دراسته الجامعية ،كان من متابعي الدعوات والكتابات التي كانت تُنشر بشأن المطالبة
بإنش� � ��اء مصارف إسالمية تعمل وفق الشريعة اإلس� �ل��امية ،وكان مهتما لحضور كل المحاضرات
ذات العالق� � ��ة بمجال المصارف اإلس� �ل��امية ،وعندما علم بتأس� � ��يس بيت التموي� � ��ل الكويتي عام
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 1977كمصرف إس� �ل��امي أعجب
بالفك� � ��رة واس� � ��تهواه التعرف على
ه� � ��ذا المص� � ��رف اإلس� �ل��امي ،بل
والعم� � ��ل ب� � ��ه .وف� � ��ي ع� � ��ام ١٩٧٨
وأثن� � ��اء إح� � ��دى زيارات� � ��ه للكويت
خالل اإلجازات الدراسية زار بيت
التمويل الكويتي والتقى باثنين من
أعمدت� � ��ه المؤسس� � ��ين العم أحمد
بزيع الياسين – رحمه الله ،والسيد
ب� � ��در عبدالمحس� � ��ن المخيزي� � ��م،
وتع� � ��رف عل� � ��ى ه� � ��ذه المؤسس� � ��ة
اإلس� �ل��امية المصرفي� � ��ة الرائ� � ��دة
في ه� � ��ذا المجال وبع� � ��د حصوله
على ش� � ��هادة الدكتوراة كما أسلفنا
من جامعة ميس� � ��وري – كولومبيا،
في الوالي� � ��ات المتحدة األمريكية،
وعمله ف� � ��ي جامعة الكويت بالعمل
في جامعة الكويت لمدة س� � ��نتين،
مساهمات فعالة في المؤتمرات االقتصادية
طلبه السيد بدر المخيزيم العضو
المنتدب وع� � ��رض عليه العمل في
بي� � ��ت التمويل الكويتي ،ولم يكن أمامه إال القبول فهذا طموح قديم عاش معه س� � ��نين طويلة ،في
العمل في مجال المصارف فتم تعيينه مساعدا للمدير العام للقطاع المالي واإلداري وكان ذلك
ف� � ��ي عام ١٩٨٢مع اس� � ��تمراره في تدريس مق� � ��رر واحد في جامعة الكويت في الفترة المس� � ��ائية،
فالرسالة التي يحملها كانت أيضاً أمانة ينقلها إلى طالبه في جامعة الكويت.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كما ذكرنا سابقاً عندما تطرقنا إلى قصة التحاقه ببيت التمويل الكويتي ،ذكرنا أنه بدأ عمله
مس� � ��اعداً للمدير العام للقطاع المال� � ��ي واإلداري ،وبعد ذلك تم فصل اإلدارتين المالية واإلدارية،
فأصبح مساعداً للمدير العام للقطاع المالي.
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واستمر في عمله لدى بيت التمويل الكويتي حتى عام 1993م ،كان خاللها عضوا في اللجنة
التنفيذية في البنك وفي لجنة شئون العاملين ،كما ترأس لفترة لجنة تكنولوجيا المعلومات.
أهم إنجازاته في «بيتك»:
إن العمل في بيوت المال المصرفية اإلسالمية يستلزم التطور ،والرقي في األداء ،وفق الشريعة
اإلس� �ل��امية الغ ّراء ،وكذلك المقدرة على التنافس الش� � ��ريف مع المصارف األخرى وإثبات وجود
المص� � ��رف .ومن خالل العمل كفريق واحد متعاون من قياديين وتنفيذيين ،أثمر هذا التعاون عن
تطوير النظم المالية واإلدارية وكذلك نظ� � ��م وتقنية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية
واالستثمارية والتجارية.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
لقد أثمرت دراس� � ��ته التي أش� � ��رنا إليها ،وش� � ��هاداته التي حصل عليها ،والدورات التدريبية التي
التحق بها ،والمؤتمرات والندوات التي ش� � ��ارك بها ،أثمرت عن مخرجات طيبة األثر ،فاختصاصه
في المحاسبة جعل منه حريصاً على العمل على تطوير النظام المحاسبي ،والنظم اإلدارية ،كتعديل
الهيكل التنظيمي ،ونظام المعلومات ،والتوصيف الوظيفي ،بجهود مشتركة مع زمالئه العاملين في
بيت التمويل الكويتي وخبراء البيت في هذا المجال وباالستعانة بمستشارين من خارج الكويت.

متوسطاً زمالءه اإلشرافيين في بيتك
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يرتك� � ��ز االقتصاد اإلس� �ل��امي عل� � ��ى مب� � ��ادئ العدالة ،وعدم االس� � ��تغالل ،وتحقي� � ��ق المنافع
المش� � ��روعة لجميع األطراف خالل عملي� � ��ات التبادل والتعامل التج� � ��اري والمالي انطالقاً من
تعاليم الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء والتي تحرم الربا وبيع الغرر (الجهالة) ،والتعامل بالس� � ��لع
المحرمة ،والمقامرة.
إضافة إلى ذلك فإن االقتصاد اإلس� �ل��امي ينبذ الغ� � ��ش والتعامالت التي تؤدي إلى أي غبن أو
ظلم ،ألي طرف من أطراف التعامل التجاري.
وبيت التمويل الكويتي والمصارف اإلس� �ل��امية بش� � ��كل عام تسعى إلى تطبيق مبادئ االقتصاد
االس� �ل��امي ،وتدعم هيئات الرقابة الش� � ��رعية هذه المصارف في هذا االتجاه من خالل الفتاوى
الشرعية التي تصدرها.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يقول د .خالد بودي « :نتمنى لبيت التمويل الكويتي والمصارف اإلسالمية األخرى المزيد
من التطور واالنتشار ألداء رسالتها السامية وتوفير خدماتها لشريحة أكبر من العمالء».

محل التقدير من اإلدارة العليا في بيتك
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حضور مهني واجتماعي دائم

كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية :
إن ش� � ��ريحة الشباب ،هم عماد المستقبل ،وهم من تع ّول عليهم الدولة في دفع عجلة التطور
في مختلف المجاالت والقطاعات ،وبالنسبة للمصارف اإلسالمية يرى د .خالد بودي بأنها توفر
بيئة عمل متميزة ،تتصف بالتوافق واالنس� � ��جام بين العاملين ،وعادة ما تس� � ��ود بينهم روح التعاون
واإلخ� � ��اء والروح األس� � ��رية مما يدعم عملي� � ��ة اإلنجاز والتطوير ،كما يحث الش� � ��باب على خوض
التجربة ألنها تكسبهم المعارف والخبرات المصرفية االستثمارية من منظور شرعي ومهني ،ويتم
اكتساب هذه المعرفة ليس فقط من الخبرة العملية بل أيضاً من خالل برامج التدريب والتطوير
التي تُعدها هذه المصارف لكوادرها.
وقد أوضح بأن الش������باب المؤهل الذي ينضم إلى هذه المؤسس������ات المصرفية س������وف
يجد بمش������يئة الله بيئة خصبة ثرية بالمعلومات الالزمة لصقل خبراته ومهاراته في مجال
تخصصه ،كما أن هذه المؤسس������ات المصرفية توفر الف������رص للمتخصصين في المجاالت
االقتصادي������ة والمالي������ة والباحثين المهتمين بهذا الموضوع ،لالط���ل��اع على التطبيق العملي
الميدان������ي لهذه المجاالت عن كثب ،حي������ث يمكنهم إثراء خبراتهم ومعرفتهم ،من خالل نقل
تجرب������ة هذه المصارف لطلبة العلم وأفراد المجتمع ،وتوثيق أعمال هذه المؤسس������ات لكي
تكون مرجعاً لمن اراد التثقف والتعلم.
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المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
بخبراته المكتس������بة من خالل عمله في القطاع المالي في المؤسسة المصرفية «بيتك»
في بيت التمويل الكويتي ،عمل د .خالد بودي في مجال االستشارات المالية والمصرفية،
وإل������ى جانب ذلك فقد ش������ارك في عضوية مجال������س إدارات العديد من الش������ركات ،منها
االمتياز لالس������تثمار ،وبنك آركابيتا اإلسالمي في البحرين ،ومجموعة الخدمات التعليمية،
وكذلك ش������ركة أنظمة الكمبيوتر العالمية ،وشركة الرتاج لالس������تثمار والتي ترأس مجلس
إدارتها فترة من الزمن.
إضافة إلى ما سبق وفي الفترة من عام  1993إلى عام 2008م شارك في عضوية المجلس
األعلى للبترول ،الذي يضع خطة العمل والسياسات النفطية في البالد ألهم مورد من الموارد
االقتصادية في الدولة ،ويش� � ��رف عليها أيضا من خالل المتابعة وقياس مؤش� � ��رات األداء لكي
يت� � ��م مطابقة الخطة مع الواقع على أرض العمل ،ومعرفة ما يلزم من تطوير أو تعديل لمواءمة
الواقع واالحتياجات.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك» :
أتيحت للدكتور خالد بودي الفرصة للمش� � ��اركة في عدد من فرق العمل اإلستشارية واألنشطة
المرتبطة بمجال تخصصه كما يلي:
أوال :ش� � ��ارك في فريق عمل ش � � � ّكلته اللجنة االستش� � ��ارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية ،حيث أش� � ��رف على هذا الفريق الذي كان هدفه إعداد
مش� � ��روع قانون المصارف اإلسالمية وفق الشريعة الغ ّراء ،وتم إنجاز هذا العمل الطيب
الحكم ،وقد تم رفع
أثناء تولي الش� � ��يخ جاب� � ��ر األحمد الصباح – رحمه الله – مقالي� � ��د ُ
القانون لسموه ،ثم أُحيل هذا المشروع إلى مجلس األمة السلطة التشريعية ،من خالل
القنوات الرسمية وتم النظر فيه مع المقترحات األخرى التي ُقدمت بهذا الشأن ،حيث
تم إضافة قس� � ��م خاص بالبنوك اإلس� �ل��امية إلى القانون رقم  ٣٢لعام ١٩٦٨في ش� � ��أن
قانون النقد وبنك الكويت المركزي.
ثانيا :ش� � ��ارك في فرق العمل التي ُشكلت بإش� � ��راف الديوان األميري عام  1992لدراسة القضايا
لحة في الكويت ،واقتراح الحلول المناس� � ��بة لها ،وبعد عدة اجتماعات لهذا الش� � ��أن ،تم
ال ُم ّ
تقدير التقارير الخاصة بهذه القضايا للديوان األميري.
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ثالث ًا :قام د .خالد بودي ومن خالل مكتبه االستشاري وبالتعاون مع الشركة األولى لالستثمار ،وبعض
الخبراء المختصين بالقطاع المصرفي اإلس� �ل��امي ،بإعداد دراسة حول الصكوك اإلسالمية.
صدى طيب إيجابي في المساعدة على تطبيق وانتشار هذه الصكوك.
والتي كان لها
ً
رابعا :وفي أثناء فترة عضويته في المجلس األعلى للبترول ،ومن خالل لجان متخصصة ش� � ��ارك
في مراجعة عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس
األعلى للبترول.
خامس ًا :بتكليف من األمانة العامة لألوقاف ،أشرف على فريق عمل من األكاديميين والخبراء الختيار
الترش� � ��يحات لجائزة الكويت للتميز المؤسسي ،بعد اطالع الفريق على العديد من المشاريع
التطويري� � ��ة التي قامت بها بعض مؤسس� � ��ات الدولة ،وقد تم اختيار المش� � ��اريع المتميزة بعد
دراسة مستفيضة وافية تقوم على معايير موضوعية واضحة ،الحتياجات الواقع االقتصادي
الحالي والمستقبلي ،وتم تكريم المؤسسات الفائزة والقائمين على هذه المشاريع.
األعمال الحرة:
ق� � ��ام د.خالد بودي من خالل مكتبه االستش� � ��اري بإعداد دراس� � ��ات مختلفة ف� � ��ي مجاالت إدارية،
تنظيمية ،ومالية لعدد من المؤسسات الرسمية واألهلية ،وقد تم تطبيق العديد من هذه الدراسات.

يشارك في ندوة اقتصادية ،ويظهر من اليمين علي الزبيد ود.خالد بودي وعدنان البحر وفيصل الزامل
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قصص ومواقف مهمة في حياته:
من المواقف التي ال ينس� � ��اها د .خالد بودي ،تلك التي حصلت إ ّبان فترة أزمة س� � ��وق المناخ،
وتحدي� � ��داً في ع� � ��ام 1984م ،عندما لم يتمكن بيت التمويل الكويت� � ��ي من توزيع األرباح الضطراره
إلى تكوين مخصصات نتيجة الهبوط الحاد الذي حصل في أسواق العقار بعد هذه األزمة ،وكان
عل� � ��ى العاملين في بي� � ��ت التمويل الكويتي مواجهة المودعين بهذا القرار الذي اس� � ��تصعبه الكثير
منهم وإقناعهم بأن ما حدث غير مؤثر على س� �ل��امة وضع البنك ومالءته المالية حتى يطمئنوا
ويستمروا في التعامل مع البنك.
وق� � ��د كانت هنالك اتصاالت عديدة وزيارات من العمالء يتذكرها د .خالد بودي ،حيث أخذت
منه وزمالئه وقتاً وجهداً وصبراً من أجل توضيح وجهة نظر البنك للمودعين والعمالء بس� �ل��امة
الوض� � ��ع المالي لبي� � ��ت التمويل الكويتي وأنه ال خطر على إيداعاتهم ،والحمد لله اس� � ��تطاع بيت
التمويل تجاوز تلك الفترة الحرجة وعادت األمور إلى وضعها الطبيعي.
أبحاث ومؤلفات قام بإعدادها:
قام د .خالد بودي كما أس� � ��لفنا س� � ��ابقاً بالمش� � ��اركة بالمؤتمرات والندوات داخل وخارج دولة
الكويت في مجال التمويل اإلس� �ل��امي وتطوير األسواق المالية وبلورة االستراتيجية االقتصادية،
وتنويع مصادر الدخل ،وبالطبع كانت هذه المش� � ��اركات من خالل أوراق عمل قدمها تتحدث عن
مجاالت اللقاءات المتعددة في هذه المحافل االقتصادية الهامة.
األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:
باإلضافة الى ماتقدم ولتعميم خالصة التجربة التي مر بها فقد قام د،خالد بودي بإنشاء موقع
إلكتروني يقدم اإلرشاد إلى من ينوي تأسيس مشروعه التجاري والخطوات العلمية والعملية في
هذا المجال.كما ينوي د .بودي توثيق عمله اإلداري وتجربته في كتاب يعكف على العمل فيه من
أجل إصداره لكل من لهم اهتمام باالطالع على التجارب اإلدارية.
خدمات قدمها للوطن:
لقد أتيحت له الفرصة ولله الحمد من خالل عمله في بيت التمويل الكويتي وعضويته السابقة
في العديد من الشركات وفي المجلس األعلى للبترول وكذلك من خالل مكتبه االستشاري ،لكي
يساهم في تقديم العديد من الدراسات واالستشارات في مجاالت عدة كما ذكر آنفا والتي يأمل
أن يكون قد ساهم من خاللها في مسيرة التنمية لبلده العزيز الكويت.
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المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
كان عض� � ��واً في اللجنة الخاص� � ��ة باألعمال الخيرية في بيت التمويل الكويتي على المس� � ��توى
التنفيذي ،كما س� � ��اهم أيضا من خ� �ل��ال عضويته في مجلس إدارة بيت ال� � ��زكاة لدورتين في دفع
مسيرة العمل الخيري بالتعاون مع زمالئه أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ويقول د.خالد
بودي واصفاً أحد أهم أسباب النجاح-:
«وج� � ��دت من خالل مس� � ��يرتي األكاديمية والعملية أن أحد أهم أس� � ��باب تحقيق األهداف بعد
توفيق الله عز وجل هو حسن التعامل مع اآلخرين وحسن االستماع واختيار األلفاظ الحسنة في
التخاطب كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم «وقولوا للناس حسنا».
كذلك من األهمية بمكان إشعار اإلنسان الذي يعمل معك بأهميته وقيمته وحفظ كرامته.
إن المؤهالت العلمية والعملية ال يمكن أن تساعد على النجاح في العمل دون التعامل بالحسنى
مع اآلخرين.
كما أن فهم أنماط الش� � ��خصية والتي تتفاوت بين البش� � ��ر يس� � ��اعد أيضا على اختيار األسلوب
والمدخل المناسب للتعامل معهم وتحفيزهم إلنجاز المهام الموكلة إليهم».
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نوال صالح محمد عبداهلل المهيني
رائدة فكرة «حساب البراعم» لألطفال
تاريخ التعيين 1983 / 9 / 6 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولدت بتاريخ  ،1961/7/7في منطقة الفيحاء بمحافظة العاصمة ،ابنة النوخذة صالح محمد
المهيني ،أحد النواخذة المتميزين في تاريخ السفر الشراعي في كويت الماضي ،ووالدتها السيدة
زكية محمد أحمد س� � ��عيد العوضي ،وتتضح آثار التربية الحس� � ��نة لهذين الوالدين الكريمين من
المعالم الطيبة في شخصية السيدة نوال المهيني.
نشأت في بيت كويتي اتسم بالمحافظة على هويته الكويتية ذات القيم والروح الطيبة ،فتربى
أف� � ��راد أس� � ��رتها على القوة وحرية ال� � ��رأي والتعبير ،مؤمنين بعطاء الله وتوفيق� � ��ه ،فلم يكونوا من
المتواكلين ،بل المتو ّكلين على الله حق التوكل مع األخذ باألسباب.
أش� � ��قاؤها ( )22اثنان وعشرون أخاً وأختا ،منهم ( )9تس� � ��عة من أبيها وأمها ،وهم (خالد-هند-دالل-
نجاة  -نزيهة  -نجيبة  -نادية  -نازك) ،والباقون إخوانها من جهة األب ،ولكنهم تربوا على الحب والعدالة
والعالقة األسرية الجيدة التي تربطهم جميعا والتي يسودها الود والوئام بحمد الله وتوفيقه.
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نبذة عن تاريخ العائلة:
يطلق على عائله المهيني س� � ��كان جبلة بلقب (المهيني النواخذة) وتعتبر من العائالت الكويتية
التي كان لها دور كبير ورائد في إدارة السفن الشراعية الكويتية قديما ،وللعائلة ديوان رسمي في
منطق� � ��ة الخالدية ،ومن رجاالت العائلة ايضا :جدها الم� �ل��ا محمد العبدالله المهيني الذي كان
يمتلك مدرسة في منطقة «جبلة» ،وقد أطلقت الدولة تكريما له اسمه على مدرسة ثانوية للبنين
ف� � ��ي منطقة س� � ��عد العبدالله وهو والد النوخذة المغفور له بإذن الل� � ��ه العم صالح محمد المهيني
ومن تالمذته:
 الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله ،والدكتور صالح العجيري. الع� � ��م ابراهيم عل� � ��ي المهيني (بوعدنان) :تاجر عقارات مع� � ��روف وصاحب ديوان المهيني فيمنطقة الخالدية.
 الفريق المتقاعد يعقوب يوسف المهيني :وكيل مساعد في وزارة الداخلية.ومن مصاهرات عائله المهيني  :المصري «أهل القصيم»-الرويح-الدهيم-المزيد-المطيري-
العصفور «النواخذه» -السجاري -الياقوت «الفيحاء» -الطاهر -العتيبي -الدويسان  -المعيلي-
بورسلي -الفندي -المنيع.
نبذة عن حياتها االجتماعية:
تزوجت من أحمد سليمان خليفة بورسلي عام  ،1980ورزقهما الله من البنين والبنات خمسة،
وق� � ��د اهتمت بأبنائها ورعايتهم انطالقاً من الحديث الش� � ��ريف َع ْن َعبْ� � ��دِ اللَّهِ بْنِ ُع َم َر رضي الله
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْهِ َو َسلَّ َم يَقُو ُلُ ( :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ :
عنهما َقا َلَ :س� � ��مِ ْع ُت َر ُس� � ��و َل اللَّهِ َ
ا ِإل َما ُم َر ٍاع َو َم ْس � � �ئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،وال َّر ُج ُل َر ٍاع فِ ي أَ ْهلِهِ َو ُه َو َم ْس � � �ئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،والْ َم ْرأَةُ َر ِ
اع َي ٌة فِ ي
بَيْ ِت َز ْو ِج َها َو َم ْس � � �ئُولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها) .رواه البخاري ومس� � ��لم .وكذلك اهتمت بمس� � ��تقبلهم العلمي
والمهني ،فابنتها بدور مهندس� � ��ة في وزارة األش� � ��غال العامة ،ومتزوجة م� � ��ن زياد الحنيف ولديها
طفلتان .وفهد التحق بالقوات المس� � ��لحة وهو برتبة رائد وهو متفرغ دراس� � ��يا في الفترة الحالية
بجامعة  ،AUMونور حصلت على شهادة البكالريوس في االقتصاد وتعمل حالياً في بيت التمويل
الكويتي ،ونغم حاصلة على ليسانس الحقوق وتعمل في مكتب محاماة ،وأخيراً رؤى آخر العنقود
كما يسمونها وهي طالبة في كلية الهندسة ومبتعثة للواليات المتحدة األمريكية.
ولعل التفصيل في س� � ��ياق ذكر نجاح أبنائها وإن كان خارج سياق التعريف المهني بشخصيتها
يدل على وجودهم في بيت مستقر تتوفر فيه بيئة تربوية ناجحة تعزز النجاح المهني.
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مسيرتها التعليمية:
تُعد نوال من أسرة كريمة اهتمت بالتعليم ،وأولته اهتماماً كبيراً لما له من مكانة في المجتمع
وتأثير إيجابي على خدمة أفراده من خالل العادات السلوكية المفيدة التي تسهم في بناء مجتمعات
وأفراد ،كيف ال ودعوة اإلس� �ل��ام إل� � ��ى العلم والتعلّم عظيمة ,وتنويهه بفض� � ��ل العلم كبير ,ومنزلة
العلماء فيه اليختلف فيها اثنان ,ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فى ذلك مستفيضة ،وال
يوجد دين من األديان أفاض فى الثناء ,على العلم وأهله كاإلس� �ل��ام ,وحس� � ��بنا أن أ ّول آيات نزلت
هت بش� � ��أن العلم والتعليم :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
من القرآن ن ّو ْ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ (العلق :اآليات .)5-1
أنهت دراستها االبتدائية في مدرسة حليمة السعدية االبتدائية ،ثم انتقلت إلى مدرسة الفيحاء
المتوسطة ،وبعد ذلك إلى ثانوية جمانة بنت أبي طالب حيث أنهت دراستها الثانوية.
ثم أكملت مسيرتها التعليمية ،فلم يكن هناك حدود لرغباتها في اكتساب العلم وتطوير ذاتها،
وحصلت على دبلوم الدراسات التجارية ،ثم التحقت بكلية الدراسات اإلسالمية امتثاالً لقوله تعالى:
ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱪ (آل
عمران :اآلية  )18فأولو العلم هم الذين اس� � ��تنارت بصائرهم بالعلم والمعرفة ,سواء كان علمهم
دين ًّيا أم طبيعيا .وفي الوقت نفسه حصلت على دبلوم العلوم االجتماعية ،واستمرت في مسيرتها
التعليمية فحصلت على بكالوريوس علم اإلنس� � ��ان والسوسيولوجي من جامعة كامبل في الواليات
المتحدة األمريكية .ثم حصلت على درجة الماجس� � ��تير في البرمجة اللغوية العصبية من المركز
الكندي ،ودبلوم التكيف العصبي من المركز نفسه.
الدراسات العليا بعد الجامعة:
كان للس� � ��يدة نوال المهيني االهتمام الواضح في علم االجتماع واإلنس� � ��ان والبناء االجتماعي
المحيط به ،فأرادت أن توثق هذا االهتمام واستكمال نهلها من معين هذا العلم للتمكن من فهمه
وتمحيص� � ��ه ،فحصلت على الماجس� � ��تير في علم االجتماع واالنثروبولوجي� � ��ا من جامعة كامبل ثم
عززتها برسالة الدكتوراه في نفس الجامعة.
كما حصلت على شهادة الماجستير في البرمجة اللغوية العصبية ،من المركز الكندي .لكنها لم
تنسى حق الله سبحانه وتعالى عليها ،فالدعوة إلى الله وظيفة مصطفاة فـي األساس ألشرف الخلق،
وهم األنبياء (عليهم الصالة والس� �ل��ام) ،الذين تولى الله (س� � ��بحانه وتعالى) حفـظهم وتنشئتهم...
وحري بمن يقتدي بهم أن يسعى إلى اقتفاء آثارهم ،وتحري طريقتهم في التكوين والنشأة.
ّ
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والركيزة األولى التي استندت إليها في طلب العلم الشرعي في تكوين الداعية إلى الله (تعالى)
هي العلم ،فهو الذي أمر الله به نبيه في أول آية أنزلت عليه ،واألمر له ولس� � ��ائر أمته معه ،وعـلـى
ضوء العلم يتم العمل والدعوة ،فحصلت على دبلوم الدراسات اإلسالمية من دار القرآن الكريم.
ثم استكملت دراستها لتحصل على دبلوم الدراسات التجارية تخصص إدارة األعمال ،وأكملت منظومتها
التعليمية واستكملت حلقاتها بحصولها على شهادة مدرب محترف معتمد من المركز الكندي.
ولك� � ��ن إرادة التعل� � ��م لديها لم تكن لتبلغ ح� � ��داً للنهاية فأضافت إلى ه� � ��ذه المنظومة التعليمية
دراس� � ��تها الخاصة باالنثروبولوجي� � ��ا بكل مفرداتها ،فحصلت على الدبلوم� � ��ا في الطاقة ،ودبلوما
بالتنويم باإليحاء ،ودبلوما بالتكيف العصبي وكلها من المركز الكندي.
فأصبحت معالجاً معتمداً من المركز الكندي ،وميسر معتمد من معهد تقديم الخدمة المتميزة
في الواليات المتحدة األمريكية ،وكذلك ميسر معتمد من شركة كريستكوم العالمية في الواليات
المتحدة األمريكية.
وهناك من البرامج التدريبية التي ال يتسع المقام لذكرها ،والتي تزيد عن الخمسين برنامجاً
متنوعاً بين اإلدارة ،والحياة ،والمالية.
أبرز اهتماماتها وهواياتها:
من طبيعة دراس� � ��تها في علم االجتماع ،واختصاصها باإلنسان وتنميته ،برز اهتمامها بالتنمية
البشرية وآثارها اإليجابية التي تنعكس على المجتمع ،كما اهتمت بالبرامج التدريبية واإلعالمية،
والتواصل االجتماعي لتعزيز اإليجابية والتحفيز والتميز باألداء والعمل وفق جودة الحياة.
ومن اهتماماتها أيضاً نشر رسالة السالم واألمان التي إن اجتمعت بمجتمع كانت له قواماً
ف� � ��ي العدل والتقدم والتط� � ��ور والرقي ،والتي تجتمع كلها بمنظومة الحب والتعايش الس� � ��لمي
البعي� � ��د كل البعد ع� � ��ن ما يعكر صفو أف� � ��راد المجتمع ،وبالتالي ينعكس س� � ��لباً على إنتاجها،
ومخرجات أدائها.
كما اهتمت بتعزيز دور الشباب في تنمية بالدهم ،واحتوائهم من خالل مشروع متكامل يطمح
إلى توفير بيئة عمل آمنة ،منجزاتها مخرجات نافعة للش� � ��باب والمجتمع ،ومن أجل هذا التعزيز
ساهمت في تأسيس فريق «معاً» التطوعي والذي من شأنه المساهمة في هذا التعزيز.
إضافة إلى ما س� � ��بق ،فإنها تهتم (وكما تصف) «أعش� � ��ق قراءة كل ما يتعلق بالتنمية البشرية»،
ولها ميول لمطالعة الروايات المتنوعة التوجهات ،ولو أردت وصف اهتماماتها باختصار ش� � ��ديد
لقلت أنها منظومة من االهتمامات والتطلعات التي تسهم في تنمية أفراد المجتمع.
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العمل والوظيفة قبل التحاقها بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
عملت السيدة نوال المهيني في وزارة الصحة العامة (إدارة العالقات العامة في مستشفى مبارك)
وذلك أثناء التحاقها بكلية الدراسات التجارية ،قبل أن تلتحق بالعمل في بيت التمويل الكويتي.
قصة التحاقها بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
لم تكن قصة فيها غرابة أو عجب عن مجتمعنا الكويتي ،فحديث الدواوين يش� � ��مل كل ش� � ��اردة
وواردة ،وفي أحد األيام وبينما كان زوجها يتس� � ��امر مع الس� � ��يد خالد الب� � ��در في ديوانيته ،تطرق
ال واعداً
إل� � ��ى بيت التمويل الكويتي وكان في بدايات عهده في العمل المصرفي ،وأن له مس� � ��تقب ً
من خالل استش� � ��راف الواقع الحالي للمصارف ،وتوجهات أفراد المجتمع للمصارف اإلسالمية،
وذكر فيما ذكر أن بيت التمويل الكويتي بحاجة إلى كادر من الموظفات الالتي تعني تخصصاتهن
أعمال المصارف اإلس� �ل��امية ،فنقل لها زوجها هذا الحديث وقد طاب لها ما سمعت من زوجها،
فب� � ��ادرت لبيت التموي� � ��ل الكويتي لاللتحاق بالعمل ،وكان لها أن تقاب� � ��ل مدير إدارة الفروع آنذاك
الس� � ��يد وليد س� � ��قف الحيط ،الذي ما إن قابلها وتعرف على دراس� � ��تها ونش� � ��اطاتها وشخصيتها
المميزة ،حتى وافق مباش� � ��رة على انضمامها إلى أسرة بيت التمويل الكويتي التي انسجمت معها
أيما انسجام ،تولد عنه تعاون مثمر في وسط ودي يسوده الوئام.
الوظائف التي عملت بها في «بيتك»:
عش� � ��رون عاماً قضتها السيدة نوال المهيني وهي تعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،دون كلل
أو ملل ،بل كانت تش� � ��عر أنها في بيتها الثاني وبين أفراد أس� � ��رتها ،في جو من الوفاق والوئام ،يسوده
التعاون المشترك ،واإليمان برسالة بيت التمويل الكويتي كأحد روافد االقتصاد االسالمي المتميز.
وقد تدرجت السيدة نوال المهيني في الوظائف ابتدا ًء من كاتب مصرفي ،إلى كاتب مصرفي
أول ،ثم تر ّقت لتصبح مش� � ��رفاً مصرفياً ،إلى مش� � ��رف مرابحات ،حت� � ��ى وصلت إلى وظيفة مدير
عملي� � ��ات ،وب� � ��دأت التدرج القيادي بمدير ف� � ��رع ،ثم وبعد أن أصبحت مؤهل� � ��ة لمنصب أعلى فتم
ترقيتها لتصبح مدير الجودة وتطوير خدمة السيدات.
أهم إنجازاتها في «بيتك»:
خ� �ل��ال عمله� � ��ا مديرة لفرع الخالدية ،تمكنت من بناء قاعدة تعام� � ��ل متميزة ،ذات جودة عالية
مع ش� � ��ريحة السيدات المس� � ��تهدفة تتوافق مع األهداف المنشودة بعالقات تتسم بالود والنصح
واإلرش� � ��اد ،مع ترك أثر طيب عن الرس� � ��الة التي حملها بيت التمويل الكويتي ،كمؤسس� � ��ة مالية
إسالمية متطورة ،ذات طابع تنافسي يحمل الرقي في األداء والتميز في العطاء.
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عملت على إيجاد نشاط منتظم لجذب شريحة مستهدفة من العمالء ،والرد على أسئلة واستفسارات
عمالء بيتك من السيدات ،فقامت بزيارات منتظمة للمدارس والمؤسسات ،لتوضح لألسرة التربوية
والوظيفية في كل منها سياس� � ��ة «بيتك» المصرفية اإلس� �ل��امية واألرباح ،وتبين االقتصاد اإلسالمي
ودوره في تنمية مثل هذه المؤسسات كأحد روافد االستثمار الناجح واآلمن في دولة الكويت.
وضعت السيدة نوال المهيني كل طاقاتها اإلبداعية ،والتعليمية ،والتنموية ،التي نالتها من خالل
دراس� � ��تها في خدم� � ��ة الموظفين الجدد في بيت التمويل الكويتي م� � ��ن ناحية الجوانب المصرفية
والسلوكية واإلدارية ،من أجل إيجاد جيل من الموظفين القادرين على العمل بكفاءة واقتدار.
وكانت من قام بطرح فكرة حساب «البراعم» لألطفال وتنفيذها ،لما لها من رافد قوي لهؤالء
األطفال على المستويين المستقبلي المادي والمعنوي ،وإيجاد روح التوفير لديهم.
واستكماالً للدور الذي تقوم به في عملها ،فقد كانت لها إسهاماتها الطيبة األثر في مجلة بيت
التمويل الكويتي ،لتكتب في زاوية «ساللم» وتضع عصارة أفكارها االقتصادية والتنموية واإلدارية
في قالب مكتوب يس� � ��تفيد منه القارئ فيكون ذلك إس� � ��هاماً بإخراج جيل يتعلم ويبحث عن وقائع
تصل به إلى بر اإلتقان والتميز في األداء.

كما وش� � ��اركت في مجلة «النور» التابعة لبيت التمويل الكويتي ،بسلس� � ��لة مقاالت تخدم العمل
المصرفي ،وتنمية العنصر البشري في إدارة مثل هذه المؤسسات المصرفية الكبرى.

وعندم� � ��ا كانت مديراً للجودة وتطوير الخدمات قامت بوضع منهج متكامل لتدريب الموظفات
الجدد ،ووضع اآلليات والمعايير الخاصة بتقديم الخدمة ألقس� � ��ام السيدات ،ومتابعة تنفيذ هذه
المعايير واآلليات من أجل ضمان نجاح تطبيقها .وعليه قامت بوضع معايير تقييم الموظفات في
خدمة العمل المصرفي ،من أجل ضمان التميز بين تلك الموظفات واختيار الموظفة المناس� � ��بة
في المكان المناسب .وبطبيعة الحال فقد كانت تشارك باختيار الموظفات الجدد الالتي يرغبن
في العمل ببيت التمويل الكويتي وفق المعايير واآلليات التي حددتها مسبقاً.
أعمال مميزة قامت بها في «بيتك»:
يمكن استخالص األعمال المميزة التي قامت بها السيدة نوال المهيني في نقاط نختصرها
في ما يلي :
•المساهمة في وضع بنود استراتيجية أقسام السيدات.
•تمثيل أقسام السيدات في بعض المؤتمرات الخاصة باالقتصاد االسالمى.
•تمثيل أقسام السيدات بالمعارض والمؤتمرات المتنوعة.
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•الزيارات التسويقية وبناء العالقات مع شريحة العميالت المستهدفات بالخدمة.
•تدريب الموظفات على رأس العمل.
•السبق فى إيجاد العميل الخفي للفروع لقياس جودة اآلداء ومعايير تقديم الخدمة.
•القي� � ��ام بزيارات متنوعة للبنوك المحلية لالطالع على أس� � ��لوب تقديم الخدمة لنقل التجربة
وتطوير االداء.
•تألي� � ��ف كتاب (االدارة بالحب) والتى تلخص إيمانها بانته� � ��اج مبدأ التعامل بالحب وأثره على
نتائج العمل وتوفير بيئة العمل الصحية من خالل تجربتها الخاصة ببيت التمويل الكويتى.
•قامت بإجراء دراس� � ��ة متكاملة عن فرع الفيحاء لبيت التمويل الكويتي ،وس� � ��بل تطوير األداء
فيه.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
عمل بيت التمويل الكويتى جاهداً على صقل خبرات موظفيه ومفاهيمهم ،من خالل الدورات
التدريبية التي كانت تُقام في الفروع كل يوم أحد وثالثاء لشرح فكرة االقتصاد اإلسالمي ،والرد
على أس� � ��ئلة واستفسارات الموظفين عن االقتصاد اإلسالمى من خالل نخبة من السادة أعضاء
لجنة الفتوى والتشريع ،وكان يحضر بعض هذه اللقاءات العم أحمد البزيع رحمه الله.
كما كان ينقل بيت التمويل الكويت لموظفيه بصورة دورية ما تم من ردود على أسئلة الفروع على
المعامالت المصرفية وشرعيتها والتى كانت تعرض على لجنة اإلفتاء بشكل دوري كل أسبوع.
وكانوا يتداولون بكل حرية ما يدور فى خاطر عمالء «بيتك» وتحفيزهم والرد على الش� � ��بهات
التى تدور حول العمل وفق الشريعة اإلسالمية والتى كانت تشغل فكر أفراد المجتمع الكويتى في
مرحلة زمنية معينة في بدايات تنفيذ التجربة اإلسالمية.
ولع� � ��ل وضوح األعمال الت� � ��ى كان يقوم بها بيتك باألرقام والحقائق ،ق� � ��د زاد هذه الثقة ببيت
التمويل الكويتي وبأدائه المصرفي.
وقد تنوعت منتجات بيتك والتى تلبى الكثير من متطلبات ش� � ��رائح المجتمع وتحقق أمنياتهم
في جو من األمن واألمان.
كما حاول بيت التمويل الكويتى عالج الكثير من قضايا المجتمع كتملك البيوت للش� � ��باب وحل
مشكلة اإلسكان كما ساهم بوجود وفرة مالية من خالل القروض المالية «التورق».
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ومس� � ��اهمة بيت� � ��ك بالقضايا االجتماعية ،والمس� � ��اهمة فى التعاون مع أف� � ��راد المجتمع كأحد
رواف� � ��د االقتصاد القوى والمعزز للتنمي� � ��ة االقتصادية ،وتعزيز ثقة التج� � ��ار وجذبهم للتعامل مع
بيتك لتحريك عجلة االقتصاد والمس� � ��اهمة فى دعم االقتص� � ��اد الوطني من جهة وإثراء التجربة
االقتصادية اإلسالمية من جهة أخرى.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
حيث أفادت الس� � ��يدة نوال المهين� � ��ي أنه «من دواعي الفخر أن ننتمى لمؤسس� � ��ة تنتهج نظاماً
متكام� �ل � ً
ا ي� � ��كاد الخطأ فيه أن يقارب من الصف� � ��ر ،إن التزمنا بالتعالي� � ��م الخاصة به ،فمثل هذه
المؤسس� � ��ات ترسخ عم ً
ال يس� � ��اهم فى خدمة األوطان ويحل الكثير من المشاكل ويلبي كثيراً من
االحتياجات ...فهذا النظام بعيد عن العثرات االقتصادية التى تنش� � ��أ بين الحين واآلخر بس� � ��بب
نظام يعتمد فقط على عقل اإلنسان ،بينما النظام االسالمى هو تطبيق لنظام ربانى».
المؤسسات والشركات األخرى التي عملت بها:
هذا وقد عملت الس� � ��يدة نوال المهيني في عدة مواقع س� � ��وى بيت التموي� � ��ل الكويتي ،نذكرها
ففيما يلي:
 شركة االستثمار البشرى. شركة ساميت للتنمية البشرية – الرئيس. معهد ساميت للتنمية البشرية – صاحبة المعهد. مركز ثوابت لالستشارات االجتماعية والنفسية – استشارى اجتماعى. م� � ��درب محترف لجهات ومؤسس� � ��ات الدولة – اإلمارات العربية المتح� � ��دة – جمهورية مصرالعربية – سلطنة عمان.
 إعالمية – شركة الوطن االعالمية (برامج تلفزيونية وإذاعية).الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
تعتز الس� � ��يدة ن� � ��وال المهيني بكل وظائفها وأعمالها وتعتبرها متمي� � ��زة ألنها ما كانت تعمل إال
وفق مصفوفة من األسس العلمية التي تقوم عليها األعمال الناجحة المتميزة المؤدية إلى العمل
المتميز ولكنها تزيد على ذلك بكل فخر المؤلفات التي قامت بتأليفها وهي:
– اإلدارة بالحب.
– رؤية لرؤيتى.
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  6أشرطة سمعية (حياتك من صنع أفكارك). عالم الحب وأسراره. فن االتصال مع الذات واآلخرين. النجاح رحلة تحفها األفكار وتحفظها األقدار. كيف تكسب اآلخرين. دع القلق وانطلق للحياة. اصنع سعادتك. -كما وتعتز بأنها من قامت بوضع أسس بنك المدرسة (أكاديمية اإلبداع األمريكي).

 -صاحبة فكرة ومؤسس فريق (معاً) التطوعي.

 عقد العديد من الندوات التدريبية واألمس� � ��يات الجماهيري� � ��ة والدورات التدريبية للعديد منالمؤسسات والشركات داخل وخارج الكويت ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
 مقدمة برنامج «نوال ونوال» راديو الوطن. مقدمة فقرة «سوالف حريم» صباح الوطن في قناة الوطن. مقدمة برنامج «حوار ملون» قناة الرسالة الفضائية. مقدمة قفشة عسل «مع األسرة» إذاعة الكويت. محكم دولى لجائزة «قيم» الدولية. العمل فى وزارة اإلعالم (إدارة المكتب الفنى) والعمل مع الوكاالت العالمية مما أكسبها خبرةفى التنسيق والبروتوكوالت الدولية.
 تنسيق رحلة للفتيات (ماليزيا) للتغير والتدريب الخارجى.األعمال الحرة:
•	 الرئيس التنفيذى في شركة ساميت للتنمية البشرية.
•	 صاحب مجموعة جذور مصر الكويت للتجارة العامة.
•	 الرئيس التنفيذى شركة ساميت للمعارض والمؤتمرات.
•	 صاحبة معهد ساميت للتدريب االهلى.
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•	 مستشار بإدارة العمل التطوعى – وزارة الدولة لشئون الشباب.
•	 خبيرة الجودة فى إدارة الحياة.
•	 استشارية اجتماعية فى االتصال البشرى.
•	 إعالمية.
•	 مدرب محترف.
•	 رئيس مشروع معاً – الكويت فى التنمية «مبادرة – إدارة  -تطوع».
قصص ومواقف مهمة في حياتها:
 المشاركة فى المؤتمر الدولي (قنوان دانية) – الديوان األميرى – المدير اإلداري. لقاءاته� � ��ا مع قي� � ��ادات بيتك «عندما كانت موظفة مبتدئة» حيث كان� � ��ت تراهم قمماً اقتصاديةتتحاور معهم ويس� � ��معون لها كأسرة واحدة مثال (الس� � ��يد عدنان البحر – السيد وليد الرويح
رحمه الله – السيد بدر المخيزيم).
األعمال والخطط المستقبلية التي تنوي القيام بها:
من يتعرف على الس� � ��يدة نوال المهيني ويعيش الجوانب المتعددة من سيرتها الذاتية يعلم علم
اليقين أنها سيدة العطاء الذي ال ينضب ،فهي كتلة من النشاط والحماس الدائمين ،الباحثة عن
تطوير كل ما يحيط بها ،فهي في العمل وحتى بعد تقاعدها.
ومن خططها المستقبلية:
 استكمال بحث الدكتوراه فى أثر عالقاتنا االجتماعية على جودة حياتنا. لديها مشروع تحت الدراسة لتأسيس جامعة خاصة.خدمات قدمها للوطن:
إذا عدن� � ��ا لتاريخها المهن� � ��ي ،واألكاديمي ،وجدنا أن من أهم أهدافه� � ��ا تطوير وتنمية الموارد
البشرية ،للعمل وفق أسس علمية ،تُثري العمل المصرفي اإلسالمي ،كما وتُثري العمل االجتماعي
جنباً إلى جنب ،وقدمت في سبيل ذلك للوطن:
 برام� � ��ج تدريبية ومحاض� � ��رات لخدمة المجتمع فى المدارس (للطلبة – للهيئة التدريس� � ��ية –األخصائيون االجتماعية).
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 تاسيس فريق (معاً) للعمل التطوعى. ندوات اجتماعية (جمعيات النفع العام) (وزارة الدولة) (التأمينات االجتماعية). أمسيات جماهيرية في العديد من دول المنطقة. ندوات تنموية لطلبة مدارس دولة الكويت (مسؤولية اجتماعية) . عقد العديد من ورش العمل والندوات لالتحاد الوطني لطلبة الكويت (فرع الواليات المتحدةاألمريكية وفرع جمهورية مصر العربية) وجمعيات النفع العام.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
قامت بنشاط تعاونى مع زميلة لها فى جمهورية مصر العربية ،للتعرف على احتياجات األسر،
والح� � ��االت الخاصة ،والعمل على المس� � ��اهمة بمش� � ��اركة أصحاب الخير والفض� � ��ل بعد الله من
الكويت.
شهادات التقدير والجوائز التي حصلت عليها:
وقد حصلت السيدة نوال المهيني على شهادات تقدير وجوائز عديدة من الكويت والواليات
المتحدة األمريكية ،وبعض الدول العربية ،ولكن ال مجال لحصرها في هذه الوريقات البسيطة
عن حياتها المهنية والعلمية والمجتمعية .وفي ختام هذه الكلمات ال يسعنا إال أن نتقدم إليها
بالتقدير واالحترام ،على كل ما قامت به من أجل مجتمعها ،وأفراده في س� � ��بيل تطوير األداء
والموارد البشرية التي تنفذ األعمال.

288

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

محمود محمد عبدالرحمن الجيعان
أحد رواد القطاع المصرفي -إدارة الفروع والعمليات وخدمة العمالء في «بيتك»
تاريخ التعيين 1984/2/13 :
المولد والنشأة وتاريخ العائلة :
ولد الس� � ��يد محمود محمد عبدالرحمن الجيعان في منطقة الشرق عام  ،1956وكانت أسرته
تسكن خلف ديوان المال ،وكانوا جيراناً للعديد من العائالت الكويتية المشهورة مثل عائلة البالول
والدوب والغانم والنصف والعوضي ،باإلضافة إلى أعمامه عبدالله وجاسم رحمه الله.
كان والده رحمه الله يعمل في وزارة الداخلية وتوفاه الله قبل أن ينهي السيد محمود الجيعان
دراس� � ��ته الثانوية ،وله من اإلخوة :عبدالرحمن و صالح وعدنان وماجد رحمه الله وجاس� � ��م ،ومن
األخوات له ثالث ،وتعود أصول أسرة السيد محمود الجيعان إلى القصيم من نجد .وقد استقرت
العائلة في الكويت.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج السيد محمود الجيعان في عام  ،1980ورزقهما الله ولداً وبنتاً واحدة ،ابنه محمد الذي
درس التمويل في الجامعة األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية ،ثم عاد إلى الكويت قبل أن
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ينهي دراس� � ��ته هناك ليستكملها في الجامعة األمريكية في الكويت ،وهو متزوج ،أما ابنته شريفة
فقد درست الحاسب اآللي في جامعة الكويت وتخرجت منها ،وهي متزوجة أيضا.
مسيرته التعليمية:
بدأت مس� � ��يرته التعليمية في منطقة الشرق من المرحلة االبتدائية في مدرسة النجاح الواقعة
خلف موقع ش� � ��ركة المس� � ��تثمر الدولي حالياً ،ثم انتقل إلى مدرسة المتنبي ليدرس فيها المرحلة
المتوسطة ،وانتقلت أسرته بعد ذلك إلى منطقة الدسمة ليكمل فيها المرحلة الثانوية في ثانوية
الجاحظ (مقر األمانة العامة لألوقاف حالياً) وأنهى دراسته الثانوية في عام 1976م.
الدورات التدريبية:
التحق السيد محمود الجيعان بالعديد من الدورات التدريبية وهي قرابة أربع وخمسون دورة،
وقد ال يتسع المقام لذكرها جميعها ولكننا نذكر بعضاً منها:
 محاسبة البنوك اإلسالمية. الجوانب الفنية والفقهية ألعمال بيت التمويل الكويتي. كيفية التعامل مع اآلخرين. اإلشراف الفعال. تقويم أداء العاملين وسبل تطويره. تنمية القوى العاملة في المصارف العربية. حل المشكالت واتخاذ القرارات. تنمية المهارات القيادية والسلوكية. استراتيجيات تحسين العمل الجماعي والتعاون. بيع الخدمة بين الواقع والطموح( مدراء). برنامج التطوير اإلداري (المدير الخبير). التطوير اإلداري لفروع البنوك. الريادة في الخدمة وإرضاء العميل. االقتصاد العالمي واألسواق النامية.290
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 إدارة العقار واالستثمار. المدير المحصن ضد الرصاص.العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
عمل الس������يد محمود الجيعان في وزارة التخطيط (التج������ارة الخارجية) في عام 1978
حت������ى عام 1979م ثم التحق بالعمل في ش������ركة المزيني لمدة س������نة كاملة بمنصب مدير
الشئون اإلدارية.
الوظائف التي عمل بها في بيتك:
كانت بداية مس� � ��يرته المهنية في بيت التمويل الكويتي في 1984/2/13م ،وقد تدرج الس� � ��يد
محم� � ��ود الجيعان في مناص� � ��ب عدة بدأت من موظف إلى أن أصبح نائب مس� � ��اعد المدير العام
للقطاع المصرفي ،و قبل أن نس� � ��رد تدرجه الوظيفي نؤكد أن بيئته اإلس� �ل��امية التي عاش فيها،
وبيئ� � ��ة العمل التي التحق بها في بيت التمويل الكويت� � ��ي مع أوائل رواد العمل في «بيتك» ،كان لها
تأثير إيجابي في نجاحه وتدرجه في الوظائف والمناصب التي تقلّدها في بيت التمويل الكويتي،
حيث كان المس� � ��ئولون عن بيت التمويل الكويتي س� � ��نداً للعاملين ،يدفعونه� � ��م للتفوق والنجاح من
خالل تزويدهم بكل ما يحتاجونه من تدريب ونصيحة.
بدأ العمل في إدارة الموارد البش������رية عام  1984بوظيفة مس������اعد رئيس القسم المالي
واس������تمر عاماً كام ً
ال ،ليترقى إلى رئيس القس������م المالي والمتابعة في نفس اإلدارة في عام
1985م ثم اس������تمر حتى عام  1987حيث أصبح فيه مساعد مدير إدارة شئون األفراد في
قطاع اإلدارة والموارد البش������رية وحتى نهاية عام 1988م ،وفي عام  1989أصبح مس������اعد
مدي������ر إدارة العملي������ات في القط������اع المصرفي ثم ما لبث أن أصبح ف������ي نفس العام مدير
العمليات اإلدارية.
وف� � ��ي ع� � ��ام 1990م انتقل من إدارة العمليات في القطاع المصرفي إلى إدارة الفروع في نفس
القطاع وأصبح مساعد مدير إدارة الفروع لمدة عام كامل حيث أصبح مدير إدارة الفروع بالوكالة
عام  1991عقب فترة التحرير ،وتم تسكينه مديراً إلدارة الفروع في عام 1992م وبقي مديراً حتى
عام 1999م.
وف� � ��ي ع� � ��ام 1999م انتقل من إدارة الفروع إلى القطاع المصرفي نائباً لمس� � ��اعد المدير العام
واستمر حتى عام 2004م.
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جائزة بنك سيتي بنك وبيتك للتميز التنفيذي ()1988

أهم إنجازاته في «بيتك» :

من أهم إنجازات السيد محمود الجيعان في «بيتك» والتي نذكر بعضاً منها :
 -1المش� � ��اركة في تطويرالعمل في الفروع المصرفية بالتع� � ��اون مع 1989-1988 Citi Bankم،
حيث وقع عليه االختيار ليكون ضمن الفريق المش� � ��ارك في هذه الدراسة الهادفة إلى تطوير
اإلجراءات ،وتخفيض المصاريف ،وتحقيق رضا العمالء والموظفين.
وكان م� � ��ن نتائج هذه الدراس� � ��ة إع� � ��داد دليل إجراءات العم� � ��ل لتطبيقه في الف� � ��روع وتوحيد
اإلجراءات والنظم المتبعة في الفروع ،ووضع الوصف الوظيفي لجميع الوظائف ،ووضع خطط
واستراتيجيات المرحلة المقبلة ،واالهتمام بالجانب البيعي ،وتدريب ورفع كفاءة الموظفين.
 -2المش� � ��اركة في وضع المنهج المتكامل لتدريب مدراء الفروع عام 1992م ،وقد تم استحداث
ه� � ��ذا المنهج بع� � ��د تحرير دولة الكويت من المحتل العراقي الغاش� � ��م وف ْق� � ��د بعض العناصر
المدربة والمؤهلة لش� � ��غل وظيفة مدراء الفروع ،واشتمل هذا المنهج على حزمة من البرامج
التدريبية المتكاملة.
 -3اختيار النظام المصرفي اآللي  N.C.B.Sفي عام 2001-2000م ،حيث تم تشكيل فريق من
أربعة عشر عضواً برئاسة الس� � ��يد محمود الجيعان الختيار النظام المصرفي اآللي الجديد
بدال من النظام القائم.
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 -4ترأس فريق دراس� � ��ة مدى رضى العمالء عن خدمات بيتك والمنافس� � ��ين في عام 2002 -2001م،
وكان من نتائجه إعداد دراس� � ��ة تحليلية لعناصر تقديم الخدمة ،ومعرفة نقاط الضعف والقوة في
منتجات وخدمات بيتك و وضع خطة لمعالجة نقاط الضعف ،وتأسيس وحدة مراقبة الجودة.
أعمال مميزة قام بها في بيتك:
كان الس� � ��يد محمود الجيعان هو أول من أدخل نظام اإلدارة باألهداف في إدارة الفروع ،حيث
أصبحت الفروع تتنافس فيما بينها لتحقيق األهداف المطلوبة منها ،وفي ذلك أداء أفضل وزيادة
في االنتاجية بين العاملين في بيت التمويل الكويتي.
كما يعتبر أن اشتراكه في مشروع تطوير عمليات الفروع مع  CITI- BANKفي عام 1988م
من األعمال المميزة التي القت استحس� � ��ان المس� � ��ئولين لثمارها الطيبة التي حازها بيت التمويل
الكويتي في كل فروعه.
في عام 1999م أصبح رئيس � � �اً لفريق تطبيق نظام موزاييك حتى عام 2001م الذي أصبح فيه
رئيساً لفريق اختيار النظام المصرفي واستمر برئاسة الفريق حتى عام 2002م الذي أصبح فيه
عضو لجنة تطبيق النظام المصرفي حتى عام .2004
وم� � ��ن األعمال المميزة أيضاً مش� � ��اركته في إعداد دليل إج� � ��راءات التوظيف في عام 1988م،
وكذلك يعتبر من األعمال المتميزة إش� � ��رافه على س� � ��بعة وعش� � ��رون فرع مصرفي تضم أربعمائة
وس� � ��بعين موظفاً وموظفة وأربع� � ��ة وأربعين مدير فرع ،وأما م� � ��دراء اإلدارات والمناطق فقد كان
عددهم خمسة وهم جميعاً تحت إشرافه.
وكذلك من األعمال المتميزة في القطاع المصرفي :مشاركته في وضع استراتيجية القطاع المصرفي،
واس� � ��تراتيجية لـ «بيتك» ،ووضع الخطط الناجحة لتحقيق أهداف القطاع المصرفي ،ومراقبة ميزانية
القطاع المصرفي ومعالجة االنحرافات ،واإلشراف على خطة التوسع لشبكة الفروع المصرفية.
وف� � ��ي إدارة الف� � ��روع قام بالتخطيط واإلش� � ��راف على أنش� � ��طة إدارة الفروع بم� � ��ا يضمن قيام
خدمات ومنتجات بالمس� � ��توى الذي يحقق رضا العمالء ومواجهة حدة التنافس في الس� � ��وق ،كما
قام باإلش� � ��راف والتوجيه والرقاب� � ��ة على تطبيق نظم ودليل إجراءات العم� � ��ل بالفروع بما يضمن
تنفيذها وفقاً لألس� � ��س والضوابط المقررة في بيت التمويل الكويتي ،وقام أيضاً باإلشراف على
دراس� � ��ات وضع الخطط التوسعية بإنشاء فروع جديدة ،وتقييم دراسات اختيار المواقع المناسبة
إلقامة هذه الفروع ورفع التوصية بها ،كما وقام بالمش� � ��اركة في إجراء الدراسات ووضع الخطط
التسويقية واإلعالمية التي تهدف إلى دعم أنشطة الفروع وتحقيق مراكز أفضل للربحية.
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سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق « بيتك» لها:
من وجهة نظر الس� � ��يد محمود الجيعان فإن هناك سب ً
ال عديدة أدت إلى نجاح فكرة االقتصاد
اإلسالمي وبالفعل قام «بيتك» بتحقيقها ،منها استقرار اإلدارة العليا المؤمنة بالمنهج االقتصادي
اإلس� �ل��امي ،والحريصة كل الح� � ��رص على أن تخرج المنتجات من خالل الهيئة الش� � ��رعية (بيوع
المرابح� � ��ة – بيوع األمان� � ��ة) ،ويضاف إليها المصداقية ،والحس الش� � ��رعي لرواد «بيتك» األوائل
مث� � ��ل العم بومجبل رحمه الله (أحمد بزيع الياس� � ��ين) وبدر المخيزيم وغيرهم الكثير ممن عملوا
بمصداقية وتضحية كانت من أسس وركائز تحقيق النجاح.
ومن الس� � ��بل األخرى تف ّرد بيت التمويل الكويتي في تلك الفترة في الس� � ��وق ،مما أعطاه دفعة
قوية عملت على تثبيته من خالل التركيز على العمالء والطاقات البشرية وكان ذلك مساهماً في
النجاح أيضاً ،حتى إن قيادات بيت التمويل الكويتي الذين تركوا العمل في «بيتك» قاموا بتأسيس
وإدارة كبرى الشركات والمؤسسات لما لهم من خبرات طيبة في مجال االستثمار واإلدارة .وعن
سبب آخر من سبل النجاح يقول السيد محمود الجيعان :تعطش أبناء الشعب الكويتي لمصارف
إس� �ل��امية تعمل بعيداً ع� � ��ن الربا والحرام مما فتح لهم مجاالً عند افتت� � ��اح بيت التمويل الكويتي،
وقاموا بتحويل أرصدتهم إلى «بيتك» مما ساهم بنجاح أهداف وسياسات «بيتك».

الحرص على تطوير الذات سياسته وسياسة «بيتك»
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استقبال حسن للضيوف في افتتاح فرع األحمدي

آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد محمود الجيعان أن يس� � ��تكمل «بيتك» مس� � ��يرة الرواد األوائل ويسعى بخطوات
ثابت� � ��ة نحو التطور واالزدهار وتنويع المنتجات وتطويرها لخدمة العمالء بس� � ��رعة وجودة وتفوق،
كما يتمنى أن يحافظ بيت التمويل الكويتي على هويته اإلسالمية األولى ويتمنى أن تتعزز الهوية
اإلسالمية لبيت التمويل الكويتي من خالل الكوادر الوطنية أحفاد الرواد االوائل الذين كانوا سبباً
بعد الله في نجاح بيت التمويل الكويتي ،وانتش� � ��اره عالمياً ،فقد تركوا إرثاً وافراً والمطلوب ممن
يليهم المحافظة على هذا اإلرث.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
كم� � ��ا كنّا وكان أبناء هذا الوطن الكبير بأهله ،ومقدرات� � ��ه ،وكوادره المخلصة له ،وقمنا بدورنا
من أجل تطوير العمل في «بيتك» ليصبح منافس � � �اً قوياً للبنوك التقليدية ،ومثاالً طيباً يحتذى به
في العالم العربي واإلس� �ل��امي ،فإن الس� � ��يد محمود الجيعان يحث الش� � ��باب على خوض التجربة
اإلسالمية الراقية في رسالتها ،وفي تم ُّيزها ،ويقول« :أنتم معشر الشباب من يستطيع العمل على
تطوير وتعزيز أدوات النجاح في األعمال المصرفية اإلس� �ل��امية وفق الش� � ��ريعة اإلسالمية ،لكي
يس� � ��تمر تح ّول البنوك التقليدية إلى إسالمية ،فنحن مسلمون ونخاف الله في أعمالنا ،وبسواعد
الشباب تُبنى األوطان والنجاحات».
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الحرص على تطوير الذات هي إحدى سمات محمود الجيعان

المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
من الشركات التي عمل بها السيد محمود الجيعان :
 شركة االمتياز لالستثمار منذ عام  2006وحتى عام  2007بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع. شركة البالد لالستثمار العقاري منذ عام من  2007الى  2011بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي. عضو في مجلس إدارة شركة إدارة األمالك العقارية «ريم» عام 2008م. ش� � ��ركة أجوان ماركيتنج العقارية والتي تحولت بعد ذلك الى ش� � ��ركة النخبة ماركيتنج العقاريةمنصب المدير العام من الى  2011الى 2015

 ش� � ��ركة سمارتس واي ،وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الفترة من  25مارس2006وحتى تاريخ  31مارس 2008م.

 ش� � ��ركة عبدالعزيز وعلي يوسف المزيني عمل لديها بوظيفة مدير لشئون العاملين عن الفترةمن 1980/2/2م وحتى 1983/11/30م.
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األعمال الحرة:
يقتصر عمل السيد محمود الجيعان في الفترة الحالية على عمله الخاص داخل دولة الكويت
في المجال العقاري.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
من المواقف المهمة التي مرت بحياة السيد محمود الجيعان ،وال ينساها ،موقف السيد وائل
القطامي مس� � ��اعد المدير العام في بي� � ��ت التمويل الكويتي ،عندما جاءت ترقية الس� � ��يد محمود
الجيع� � ��ان لمنصب نائب مس� � ��اعد المدير العام اعترض البعض على ه� � ��ذه الترقية متذرعين بأنه
ال يحمل ش� � ��هادات عليا ،ولكن السيد وائل القطامي ضرب لهم مث ً
ال بمدير أحد البنوك الكبرى،
علماً بأنه لم يكن يحمل الشهادات العليا التي تخوله أن يترقى لهذا المنصب ،وقال لهم إن السيد
محمود الجيعان هو األكفأ لهذا المنصب ،وفع ً
ال تمت ترقيته.
أبحاث ومؤلفات قام بإعدادها:
قدم ورقة عمل (عرض مرئي) التحاد المصارف العربية حول
يذكر السيد محمود الجيعان أنه ّ
«أفضل تقييم لألداء» وقد حازت على إعجاب وتقدير االتحاد والمشاركين ،وهي من إعداده.

مشاركة إيجابية في الفعاليات االجتماعية لبيتك
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خالل المشاركة في تكريم الموظف المثالي في بيتك

المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
المش� � ��اركات اإلنس� � ��انية واألعمال الخيرية بين العبد وربه ،هكذا قال السيد محمود الجيعان،
مضيفاً بأن ما تقدمونه من خير فألنفس� � ��كم ،ولكنه ب َّين بأنه نائب رئيس مجلس إدارة مبرة البر
الخيرية التي تعمل على خدمة شرائح عديدة من الفقراء والمحتاجين واأليتام ،إضافة إلى فكرة
المبرة الرئيسية القائمة على توزيع «الفائض من الطعام» على الفقراء والمحتاجين.
شهادات الشكر والتقدير التي نالها:
نال السيد محمود الجيعان العديد من شهادات الشكر والتقدير ،نذكر بعض ًا منها:
 كتاب شكر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على الجهود المخلصة المبذولة في عمله عام .1987 كتاب ش� � ��كر وتقدير من بيت التمويل الكويت� � ��ي – لجنة تحصيل الديون ،على الجهود المبذولةوتعاونه المثمر في عمله في اللجنة عام .1987
 كتاب ش� � ��كر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على جهوده المخلصة المبذولة خالل مش� � ��اركتهالفعال� � ��ة ف� � ��ي لجنة اإلعداد للحفل الس� � ��نوي األول لموظفي بيت التموي� � ��ل الكويتي والذي كان
مش ّرفا يليق بمكانة بيت التمويل الكويتي.
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 كتاب ش� � ��كر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على الجهود المبذولة في إنجاز مش� � ��روع «تقويمأداء العاملين» عام .1987
 كتاب ش� � ��كر وتقدير من الهيئة العام� � ��ة للتعليم التطبيقي والتدريب على مش� � ��اركته في إنجاح اللقاءالتنويري الذي ُعقد بين الطلبة المتوقع تخرجهم من كلية الدراسات التجارية وممثلي سوق العمل.
 كتاب ش� � ��كر وتقدير من اتحاد المصارف العربية بمناسبة انتهاء أعمال الدورة التدريبية التيُعقدت في دولة االمارات العربية المتحدة /الشارقة.
 كتاب ش� � ��كر وتقدير من األمان� � ��ة العامة التحاد المصارف العربية عل� � ��ى الجهود المبذولة فيس� � ��بيل تنمية وتأهيل الكوادر المصرفية ،وعلى مش� � ��اركته في أعم� � ��ال الدورة التي أقيمت في
الشارقة عام 1988م.
 كتاب ش� � ��كر من بيت التمويل الكويتي على الجهود المبذولة في «دليل إجراءات التوظيف»عام 1988م.
 كتب ش� � ��كر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على مش� � ��اركته في تقديم محاضرات تدريبية منخالل مركز تنمية الموارد البشرية عام 1988م.
 كتاب شكر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على الجهود المبذولة في إنجاز الخطة الموضوعةلعمليات تطوير الفروع عام 1990م.

تكريم الموظف كمال أحمد بمشاركة زميله توفيق األحمد
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 كتاب شكر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على جهوده بفعالية الحملة التدريبية «ندرك معنىالعناية» لموظفي الخط األول في المؤسسة في عام 1994م.
 كتاب شكر وتقدير على الجهود المبذولة في العمل قدمه له السيد بدر عبدالمحسن المخيزيمفي عام 1995م.
 ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير لجهوده المبذولة في تطبيق مش� � ��روع نظام موزاييك الحيوي لتحديثالنظام اآللي بتقديم الخدمة المصرفية للعمالء عام 1999م.
 شهادة شكر وتقدير من مجلس إدارة صندوق العاملين ببيت التمويل الكويتي لجهوده المبذولةخالل فترة عضويته لمجلس اإلدارة عام 2001م.
 شهادة ش� � ��كر وتقدير من بيت التمويل الكويتي لجهوده المتميزة في فريق عمل اختيار النظامالمصرفي الشامل عام 2001م.
 شهادة شكر وتقدير من بيت التمويل الكويتي على جهوده المخلصة إلنجاح «مشروع فتح فرعقرطبة» عام 2001م.

 شهادة األداء المتميز عام  2001من بيت التمويل الكويتي ألدائه الرائع وإسهامه في تجسيدالتزام بيت التمويل الكويتي بتقديم خدمات متميزة.
 ش� � ��هادة تقدير ودرع تذكاري على دوره في حملة ماستر كارد كاس العالم في الفترة من أكتوبر 2001ومارس 2002م.
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سامية عبداهلل طامي فالح المطيري
إحدى رائدات التطوير في العمل المصرفي النسائي في بيتك
تاريخ التعيين 1984/6/6 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولدت السيدة سامية المطيري بتاريخ  ،1959/9/9في منطقة الصالحية ،في مدينة الكويت،
وس� � ��ط أس� � ��رة اتسمت بطابع ديني وانس� � ��جام أفراد األسرة في ظالل ش� � ��رع الله الخالد ،قدمت
ألبنائه� � ��ا وبناتها الخبرات الكافية عن دينهم وتعاليمه وع� � ��ن كل ما يؤدي بهم إلى أن يكونوا أبناء
صالحين يتحلون باألخالق الدينية دون إغفال حقهم بعيشة كريمة في هذه الحياة.
له� � ��ا من اإلخوة أربعة ،ومن األخوات أربع ،تخرجن جميعهن من جامعة الكويت ،واتجهن للعمل
في سلك التعليم ،باستثنائها التي رغبت بالعمل المصرفي في مجال تخصصها «المحاسبة».
وتصف والدها بأنه كان متذوقاً للش� � ��عر وقد نظم قصائد عدة ،وكان ش� � ��ديد الحرص على أن
ينال أبناؤه وبناته قس� � ��طاً وافراً من التعليم ،فكان يتابع تعليمهم كلهم ،حتى وفقهم الله وتخرجوا
من الجامعات.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تنتمي أس� � ��رة الس� � ��يدة س� � ��امية المطيري إلى إحدى القبائل المعروفة «مطير» ،وأما بش� � ��أن
والدها فتقول« :نش� � ��أ وال� � ��دي يتيم األب ،وعاش في كنف جده صالح فهد الش� � ��امي في منطقة
الصالحي� � ��ة ،فعلمه وأحس� � ��ن تعليمه ،ابتدا ًء من المال الذي علمه الق� � ��راءة والكتابة ،حتى عندما
أصبح ش� � ��اباً يافعاً عم� � ��ل في الغوص على اللؤلؤ ،وبقي في هذه المهن� � ��ة حتى تزوج ،وانتقل إلى
منطق� � ��ة «قري� � ��ة» في المملكة العربية الس� � ��عودية وهناك عمل فيها كمس� � ��ئول مالي ،ثم عاد إلى
الكوي� � ��ت – منطق� � ��ة الصالحية  -ليعمل في مجال العقارات واألراض� � ��ي ،وعمل أيضاً فى وزارة
العدل فى قسم التسجيل العقاري ،ثم انتقلنا إلى عدة مناطق حتى استقر بنا الحال في منطقة
كيفان عام 1974م».
نبذة عن حياتها االجتماعية:
تزوجت السيدة سامية المطيري عام  1989من السيد إبراهيم الداحس ،ورزقهما الله بثالثة
أوالد وبن� � ��ت واح� � ��دة ،ابنها األكبر «حمد» درس في جامعة الكوي� � ��ت وتخرج منها بعد أن تخصص
في المحاس� � ��بة ويعمل في ديوان المحاسبة ،و«عبدالله» اختار اإلعالم في دراسته الجامعية في
جامعة الكويت أيضاً ،ويعمل في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،و«مشاري» يدرس حالياً
في جامعة الكويت «علم نفس» وهو على مشارف التخرج ،أما ابنتها «سما» فال زالت على مقاعد
الدراسة المتوسطة فهي في الصف التاسع ،ولها من األحفاد حفيدة واحدة.
مسيرتها التعليمية:
كانت رؤية والد الس� � ��يدة س� � ��امية المطيري أن معظم مس� � ��الك الحياة االجتماعية في عصرنا،
ُؤسس على ركيزة التربية والمعرفة والمؤهالت العلمية ،والحياة السوية ال تكون بغير معرفة العبد
ت َّ
لربه ودينه ونب َّيه  -صلى الله عليه وس� � ��لم  -والقيام بمس� � ��تلزمات تلك المعرفة ،وأن التعليم العام
ح� � ��قٌّ للولد ،ينبغي لآلباء أال يُفرطوا في� � ��ه ،وأال يتها َونوا في تحصيله له؛ فإن عصرنا عص ُر العلوم
مؤسسة على إشاعة المعرفة وتسهيل متعلقات التعليم.
والمعارف ،وقد غ َدت الحياة المعاصرة َّ
وهكذا كما أس� � ��لفنا بذكر اهتمام والدها بالتعليم ألبنائه وبناته ،تلقت الس� � ��يدة سامية تعليمها
في جميع مراحله في المدارس الحكومية ،حتى تخرجت من الثانوية العامة في ثانوية كيفان عام
.1978/1977
ث� � ��م التحقت في كلية الدراس� � ��ات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعلي� � ��م التطبيقي والتدريب،
وتخرجت منها في عام 1980م وكان تخصصها في المحاسبة.
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أبرز اهتماماتها وهواياتها:
إذا كان التوازن في الشخصية واالنسجام مع الذات يتطلب أن نتكيف مع قيم بيئتنا االجتماعية،
فمن نافلة القول أنك أنت الشخص األول القادر على الحكم على قدراتك والتأثير على نفسيتك
بطريق� � ��ة إيجابية ،وبالتالي فإن� � ��ك تحتاج إلى تطوير القدرة على تقدير ذاتك بقيمتها العادلة ،من
أجل أن تُقدر حق قدرك في المحيط االجتماعي الخاص بك.
ح� � ��ب ال� � ��ذات هو الباكورة األول� � ��ى لنمو ثقتــــك بنفس � � �ـــك .إنه يؤثر على التص � � � ّ ُور الذي يُنميه
أفراد محيطك بخصوصك ،انطالقاً مما س� � ��بق فإن الس� � ��يدة س� � ��امية المطيري تهتم بكل ما من
ش� � ��أنه تطوير الذات ،وتحقيق االنسجام الفعلي مع ما ترنو إليه .ومن أبرز اهتماماتها تعلم اللغة
اإلنجليزية ،وقد التحقت بدورات عديدة ألجل هذا الغرض.
العمل والوظيفة قبل التحاقها بالعمل في «بيتك»:
كل إنس� � ��ان في بداي� � ��ة حياته  -إن كان مدركاً لما يدور حوله  -يفكر ويحلم بالغد المش� � ��رق
وبالمستقبل منذ سنوات الدراسة األولى وهو في شوق ولهفة ،وربما ال يحس بمتعة تلك األيام
من ش� � ��دة ما يشعر أنها س� � ��نوات يجب أن تنقضي بس� � ��رعة ليتمكن من الحصول على الشهادة
وتحقيق آماله وطموحاته ومن ثم االستقرار الوظيفي ،ويعتقد أن هذه آخر طموحاته الحصول
على فرصة عمل.
فاإلنس� � ��ان الطموح هو من يفكر بتطوير نفس� � ��ه ويضع أمامه أهدافا معينة ويفكر كيف يحقق
هذه األهداف ويس� � ��تخدم طرقا عدة يجتهد ويبذل الحل� � ��ول لتحقيقها ،وهكذا كان االعتقاد لدى
الس� � ��يدة س� � ��امية فوضعت نصب عينيها االبتعاد عن العمل الروتيني الذي يحد من قدراتها ،وال
يحق� � ��ق لها طموحها الذي تعمل على تحقيقه من خ� �ل��ال الوظيفة ،وبالتالي هي لم تلتحق بالعمل
في أي مؤسس� � ��ة أو ش� � ��ركة ،وكانت ترتقب ما يحقق هذا الطموح ،وهذه الرؤية ،وكان لها ذلك في
بيت التمويل الكويتي كما تقول.
قصة التحاقها بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
كانت السيدة سامية المطيري تبحث عن موقع عمل يحقق لها طموحها ويتناسب مع قدراتها
العلمية ،وتستطيع من خالله أن تثبت نفسها فيه ،وتحقق النجاح المنشود فيه ،فكانت تبحث عن
عمل يناس� � ��ب هذه اإلمكانات المتوفرة لديها حتى انتهت إلى خيارين في حكم المتاح لها ،أولهما
العمل في بيت الزكاة ،وثانيهما العمل في بيت التمويل الكويتي ،وفي ٍّ
كل خير ،ولكنها شعرت بأنها
قد تجد نفسها في بيت التمويل الكويتي لتواؤمه مع تخصصها الدراسي وقدراتها في العطاء.
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الوظائف التي عملت بها في «بيتك» :
كان تعيين الس� � ��يدة س� � ��امية المطيري في تاريخ 1984/6/6م ،في فرع الفيحاء وهو من أكبر
الفروع في «بيتك» ،ويضم أكبر ش� � ��ريحة من العميالت ،فتم تعيينها بوظيفة «الموظف الش� � ��امل»
بجميع الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعميالت.
وفي شهر نوفمبر من عام ُ 1988منحت صالحية التوقيع لتمرير المعامالت الداخلية من فئة
(ب داخلي) ،ثم ترقت بوظيفتها لتصبح «مش� � ��رف مصرفي» ،وفي عام  1996تم ترقيها لمنصب
مدي� � ��ر عمليات فرع الخالدية ،ثم إلى مدير فرع الخالدي� � ��ة ،ومن ثم مدير فرع «أ» لفرع الفيحاء،
وفي عام  1998تم نقلها إلى فرع الش� � ��عب بمس� � ��مى مدير فرع بدرجة مس� � ��اعد مدير إدارة في
القطاع المصرفي.
أهم إنجازاتها في «بيتك» :
م�������ن أه�������م اإلنجازات التي ترى الس�������يدة س�������امية المطيري أنه�������ا قامت بها وبنج�������اح ُيذكر لها
مايلي:
 تكوين قاعدة م� � ��ن العميالت لدى فرع الفيحاء يتميزن بالمالءة المالية في المجتمع ،وحرصاًعلى استقرار أرصدة الفرع أُعطيت هذه الفئة المزيد من الرعاية واالهتمام من خالل تقديم
الخدمات المتميزة لهن.

نماذج من الدروع التكريمية على النشاط الف َّعال
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 تقديم خدمات متنوعة ومميزة للجان الخيرية التي تديرها السيدات ،مثل :لجنة ساعد أخاكالمسلم ،وجمعية الرعاية اإلسالمية ،وجمعية بيادر السالم واللجنة النسائية في كل من جمعية
اإلصالح االجتماعي والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية.
 الحرص على تطبيق إجراءات العمل المصرفي ومتابعة التعميمات ومراقبة سير العمل بدقة،كان من ثمرات هذا الحرص وااللتزام أن حصل الفرع على كتاب شكر من إدارة الفروع.
 في عام  1995حققت الس� � ��يدة سامية المطيري من خالل جهودها المشتركة مع العاملين في«بيتك» األهداف البيعية المطلوبة للفرع ،وقد حصلت على كتاب شكر بنا ًء على ذلك.

أعمال مميزة قامت بها في «بيتك»:

في عالم األعمال اليوم أصبحت الحياة أكثر صعوبة ،وأصبحت دراسة سلوك العمالء واالهتمام
به� � ��م أمر في غاية األهمية ،ولهذا فإن رائد األعمال الملهم دائما ما يعامل عمالءه كأنهم ملوك،
فهم نبض حياة مشروعه الريادي ،انطالقاً من هذا النبض عملت السيدة سامية المطيري جاهدة
لتحقيق الهدف المنشود وفق أداء متميز ،من أجل عطاء أفضل.
ولذلك من األعمال المتميزة التي ترى السيدة سامية المطيري أنها حققت مزيداً من التقدم
في العمل من خاللها وكان لها األثر اإليجابي على األداء ما يلي-:
 ت� � ��م تكليفها كعضو في فري� � ��ق الريادة للعمل عل� � ��ى تطوير نظم وإج� � ��راءات العمل لدى فروعالسيدات عام 1999م.
 قدمت بعض المقترحات الهادفة إلى تطوير األداء والعمل ،وتم العمل بموجبها في «بيتك» ومنها:•ربط إدخال المعلومات في الحاس� � ��ب اآللي بالرقم الوظيفي للموظف لس� � ��هولة االستدالل
على منفذ العملية عند الرجوع إليها.
•تقديم الهدايا لعمالء «بيتك» من خالل تصنيف الشرائح ،من حيث المكانة االجتماعية ،والمالية.
•بعد تحرير دولة الكويت من االحتالل العراقي الغاش� � ��م ،تم تكليفها إلدارة فرعي الخالدية
والفروانية في آن واحد لتجاوز األزمة التي لحقت بالفروع فترة االحتالل ،وقد نجحت في
إدارة هذين الفرعين بنجاح وباقتدار بحيث لم يتأثر األداء أو العمل في خدمة العمالء.
•قامت وبالتعاون مع فريق عمل متخصص بإعداد استراتيجية فروع السيدات عام 1995م،
وتم إعدادها على الوجه المطلوب ،وحصلت على كتاب ش� � ��كر من مدير إدارة الفروع على
هذا العمل المتميز.
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نماذج من الشهادات والدروع التكريمية على النشاط الفعال

سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق « بيتك» لها:

تقول الس� � ��يدة س� � ��امية المطيري« :لقد أثبت بيت التمويل الكويتي نجاحه كمؤسسة منفذة لفكرة
االقتصاد اإلسالمي ،لكونه أول مؤسسة تعمل وفق مبادئ العدالة ،وعدم االستغالل ،وتحقيق المنافع
المش� � ��روعة لجميع األطراف خ� �ل��ال عمليات التبادل والتعامل التج� � ��اري والمالي انطالقاً من تعاليم
الشريعة اإلسالمية الغ ّراء ،وخالل فترة قصيرة أصبح ينافس البنوك التقليدية في ما يملكه من أصول،
وحقق عوائد مالية كبيرة لعمالئه ،وترى الس� � ��يدة س� � ��امية بأن أكبر دلي� � ��ل على نجاح فكرة االقتصاد
اإلسالمي في «بيتك» توجه بعض البنوك التقليدية إلى تقديم خدمات ذات طابع إسالمي.
آمال تتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
الريادة هدف وآمال تتطلع الس� � ��يدة س� � ��امية المطي� � ��ري إلى المحافظة عليها من قب� � ��ل «بيتك» ،فهذه
المكتسبات التي تحقق في سنين قليلة في عمر العمل المصرفي في «بيتك» تحتاج إلى المحافظة عليها
كمكتسبات حققها من خالل محافظته على الهوية اإلسالمية في تعامالته المصرفية جميعها ،كما تتمنى
دائما العمل على تطوير الخدمات من أجل رعاية أفضل لعمالء وضعوا ثقتهم في بيت التمويل الكويتي.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
كل عمل فيه مرضاة لله ولرس� � ��وله هو عمل ناجح متمي� � ��ز ،يعود باألجرين في الدنيا واآلخرة،
وهي من هذا الباب تقدم النصح واإلرشاد للشباب الكويتي لخوض التجربة اإلسالمية في العمل
المصرفي اإلسالمي ،واالستعداد العلمي والمهني لمثل هذا النجاح الذي يعود بالخير أيضاً على
ذات الشباب والفعاليات العاملة في هذا المضمار.
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مواقف وظيفية ال تنساها :
تتذكر الس� � ��يدة سامية المطيري بعضاً من المواقف المهمة في حياتها العملية وتقول في هذا
الش� � ��أن :إن التعامل مع العمالء له طابع خاص ،وفي الفترة التي فرض فيها «بيتك» عمولة على
الودائع الملغاة فبل تاريخ االس� � ��تحقاق ،أقدمت إحدى عميالت «بيتك» من كبار الس� � ��ن على إلغاء
وديعتهاُ ،
وطلب منها دفع العمولة وكانت في ذاك الوقت «ديناراً واحداً» ،فرفضت الدفع وأخذت
تساوم الموظف على تخفيض قيمة العمولة ،وكان موقفاً غريباً ال تنساه.
وموقف آخر ولكن تأثيره كان مش� � ��وباً بالحزن واألس� � ��ى ،فقد حضرت إحدى عميالت «بيتك»
لس� � ��حب مبلغ م� � ��ن المال ،وعند الطلب منها التوقيع على اس� � ��تالم المبلغ ،س� � ��قطت على األرض
ولفظت أنفاسها رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.
وموقف آخر آثار الفزع والهلع في قلوب العامالت في الفرع ،في يوم ال يمكن نسيانه ،عندما
ب��دأت فترة العمل ،وقد أخ��ذت كل موظفة مكانها لخدمة العميالتُ ،سمع دوي انفجار داخل
الفرع تبين الحقاً أنه ناتج عن خلل في إحدى الوحدات الكهربائية ،وبدأ الدخان يتصاعد بشكل
أثار الخوف والرعب في قلوب الموظفات ،وتم االتصال بإدارة اإلطفاء لمعالجة الخلل ،وحرصاً
على سالمة الموظفات ُطلب منهن وضع مالديهن من عهدة في الخزائن الموجودة داخل الفرع،
والخروج بسرعة من المبنى ،ولم يستطع أحد تقديم أي خدمة للعمالء في ذاك اليوم إال بعد
الساعة الثانية عشرة ظهراً ،بعد معالجة الخلل وإعادة التيار الكهربائي للفرع.

شهادات التقدير والجوائز التي حصلت عليها-:

 تم منحها شهادة شكر «المشرفة المصرفية المثالية» إلدارة الفروع عام 1994م. حصلت على ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير على جهودها الق ّيمة المتمثلة في إعداد استراتيجية فروعالسيدات عام .1995
 حصلت على شهادة شكر وتقدير على جهودها في تحقيق األهداف البيعية لعام 1995م. حصلت على شهادة شكر وتقدير على التزامها في تطبيق إجراءات العمل المصرفية والتعاميم. حصلت على شهادة شكر وتقدير لحصولها على لقب «الموظف المثالي» للقطاع المصرفي فيديسمبر .1998
 حصلت على ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير لجهودها القيمة المتمثلة في فري� � ��ق الريادة للخدمة علىمستوى أقسام السيدات عام 1999م.
 حصلت على شهادة شكر وتقدير على الجهد المخلص والعطاء المتميز عام 2001م. حصلت على ش� � ��هادة ش� � ��كر وتقدير من الهيئة الخيرية اإلس� �ل��امية العالمية على الروح الطيبةالمتمثلة في حب العمل الخيري.
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سعدي عثمان عبداللطيف عبداهلل العثمان
أحد رواد تطوير الموارد البشرية والخدمات في «بيتك»
تاريخ التعيين 1988/10/5 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1954/3/23في منطقة المرقاب ،في المنطقة المجاورة لمدرسة رابعة العدوية
االبتدائية للبنات .والده المال عثمان رحمه الله المربي المعروف الذي قضى ثمانية و خمس� � ��ين
ومرب مرت على يديه أجيال كويتية متعاقبة ،حيث بدأ
عام � � �اً في مجالي التربية والتعلي� � ��م كمعلم
ٍ
معلماً وهو في السادس� � ��ة عش� � ��رة من العمر في مدرس� � ��ة المباركية ودرس القرآن الكريم واللغة
العربية ومبادئ الحساب ،وقد أوردنا في كتابنا «موسوعة مربون من بلدي» ذكره الطيب ،أنه كان
م� � ��ن أبرز الذين طوروا مناهج التعليم في الكويت ونقلوها من طور الكتاتيب إلى المنهج الحديث
الذي قام عليه التعليم النظامي في الكويت دون أن يخالف بذلك مبادئ مجتمعه.
له من اإلخوة الذكور غير األشقاء أربعة ،ومن األخوات غير الشقيقات أربع ،أما إخوته األشقاء
فخمسة وشقيقة واحدة رحم الله من توفي منهم وبارك الله تعالى في عمر من تبقى.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
آل عثمان من أهل األحس� � ��اء التي عرفت بأنها حاضرة العلم في منطقة الجزيرة العربية التي
تتلم� � ��ذ عل� � ��ى يد علمائها األجالء بعض من خيرة المربين و المعلمين و ش� � ��يوخ الدين في الكويت
وباقي مناطق الخليج العربي.
وكان س� � ��كنهم في السياسب وبعدها محلة آل عيون وهم من العماير من بني خالد ،والعثمان
عائلة علم و دين ،عميدها في اإلحس� � ��اء محمد بن عثمان انتقل بأهله من السياس� � ��ب مع بداية
القرن السابع عشر ميالدي إلى محلة آل عيون.
ومن رجال العائلة المش� � ��هورين المحسن عبدالله عبداللطيف عبدالله عثمان بن أحمد محمد
أحمد بن عثمان الذي ولد في العقد األخير من القرن التاس� � ��ع عشر للميالد في منطقة الوسط
بس� � ��كة ابن دعيج ،حيث كان منزل والده عبداللطيف رحمه الله ،وقد كان منذ صغره ش� � ��علة من
النشاط ،يلتقط المعلومة بذكاء متوقد ،وقد تتلمذ المرحوم في كتّاب ذلك الوقت ومن ثم المدرسة
المباركية ،ونظراً لنبوغه وأخيه المال عثمان في علم الحساب والفقه فقد رشحا للتدريس بنفس
المدرسة ولم يتجاوز سنهما العشرين.

مشاركة فعالة في المناسبات االجتماعية لـ«بيتك»
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موضع تكريم مستمر تقديراً لعطائه

وبعد س� � ��نوات قرر اإلخ� � ��وة األربعة – عبدالله ،عبدالعزيز ،عثمان ،محمد -فتح مدرس� � ��ة لهم
يدرس بها علم الفقه وعلم الحساب وعلم اللغة العربية ،وكان لهم ذلك ،وافتتحت مدرسة العثمان
في أواسط الثالثينات من القرن الماضي.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام 1985من س� � ��ليلة إحدى األسر الكويتية الكريمة ،ورزقهما الله ثالث بنات وولداً
واحداً ،اهتما بنش� � ��أتهم وتربيتهم التربية الصالحة التي نش� � ��أوا عليها ،كما اهتما بدراستهم حتى

أنهوا دراساتهم الجامعية.
مسيرته التعليمية:

بداية مسيرة السيد سعدي العثمان التعليمية كانت من المرحلة االبتدائية في مدرسة المرقاب
االبتدائية للبنين ،ثم انتقل إلى مدرس� � ��ة الفيحاء المتوس� � ��طة ،والثانوية العامة أنهاها في ثانوية
الجاحظ في الدسمة التي أصبحت مقراً لألمانة العامة لألوقاف حالياً.
وبع� � ��د أن أنهى الثانوية العامة حصل على بعثة دراس� � ��ية إلى الواليات المتحدة األمريكية ،من
والية ايوا ،والتحق بجامعة ايوا الحكومية – كلية الهندس� � ��ة ،وحصل على شهادة البكالوريوس في
الهندسة الصناعية وكان ذلك في عام 1978م.
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الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد حصوله على ش� � ��هادة البكالوريوس في الهندس� � ��ة الصناعية ،حصل على ش� � ��هادة ممارس
متخصص في إدارة الموارد البشرية  CPHRCوكان ذلك في عام 2003م.
الدورات التدريبية:
ف� � ��ي فترة عمله في بيت التمويل الكويتي ،وجرياً على عادته ،قام بيت التمويل الكويتي بتنظيم
دورات تدريبي� � ��ة للعاملي� � ��ن فيه في كل المج� � ��االت التي تعنى بالعمل في المصارف اإلس� �ل��امية،
وللعمل على صقل مواهب العاملين في «بيتك» ووضعهم في كل جديد من المجاالت العملية وكان
السيد سعدي العثمان ممن شملتهم هذه الدورات ،فحصل على دورات عديدة في مجال الموارد
البشرية ،والتخطيط ،واإلدارة.
أبرز اهتماماته وهواياته:
عن أبرز اهتماماته يقول الس� � ��يد س� � ��عدي العثمان« :إن أحق من نسعى في مرضاته ونرجو ب َّره
وخيراته هو ربنا وإلهنا س� � ��بحانه ,الذي كل ش� � ��يء في قبضته ,وكل مخلوق في ظل رحمته ،وهذه
هي اهتماماتي التي أس� � ��عى إليها ،ومن هذه االهتمامات دعم العم� � ��ل الخيري بأوجهه المختلفة
ودعم العمل الدعوي في الكويت وخارجها حتى أكسب مرضاة الله سبحانه وتعالى ،تطبيقاً لقول
ِس� � � َ
س ِر َ
َّاس،
َّاس َك َفاهُ اللَّ ُه ُم ْؤنَ َة الن ِ
�خ ِط الن ِ
ضا َء اللَّهِ ب َ
رس� � ��ول الله صلى الله عليه وس� � ��لمَ « :منِ الْتَ َم َ
س ِر َ
َّاس» رواه الترمذي» ،وهو اآلن عضو مجلس
ِس َخ ِط اللَّهِ َو َكل َ ُه اللَّ ُه ِإلَى الن ِ
ضا َء الن ِ
َّاس ب َ
َو َمنِ الْتَ َم َ
إدارة وأمين السر في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.
ومن هواياته الس� � ��فر والرحالت البرية والبحرية إل� � ��ى دول العالم المختلفة ،كما يهوى القراءة
والمطالعة في كتب التاريخ والدراسات القرآنية والسيرة النبوية.
بعد حصوله على ش� � ��هادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1978م التحق بالعمل لدى
ش� � ��ركة صناعة الكيماويات البترولية وعمل بها بوظيفة منس� � ��ق القوى العاملة ثم انتقل إلى العمل
ناظراً للذاتية والتوظيف ،واس� � ��تمر في العمل في هذه الش� � ��ركة حتى عام  1982حيث انتقل إلى
العم� � ��ل في بنك الخليج وتقلّد عدة مناصب في البنك كان آخرها مس� � ��اعد المدير العام لتطوير
الموارد البشرية حتى عام 1988م.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
ذكرنا س� � ��الفاً بأن السيد س� � ��عدي العثمان كان يعمل في بنك الخليج ،ويقول عن قصة التحاقه
بالعمل في بيت التمويل الكويتي :كنت أعمل في بنك الخليج في المقر المقابل للمركز الرئيس� � ��ي
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لبيت التمويل الكويتي ،وكنا نصلي الظهر مع العاملين في «بيتك» ،وكان يصلي في نفس المسجد
الس� � ��يد عبدالله علي العبدالوهاب المطوع ونعود أدراجنا للعمل س� � ��وياً ،وكان يحثني دائماً على
ترك العمل في المصارف التي تتعامل بالربا ،ويحضني على العمل في بيت التمويل الكويتي ألنه
مصرف إس� �ل��امي يعمل وفق الشريعة اإلس� �ل��امية الغ ّراء ،وبسبب طبيعة عملي كنت معروفاً لدى
المس� � ��ئولين في «بيتك» ،وانتهزت الفرصة التي أتيحت لي حس� � ��ب مؤهالتي ولم أتردد لحظة في
قبولها وكان التعيين في عام 1988م.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
بداية تعيين الس������يد س������عدي العثمان في عام 1988م كانت بوظيفة نائب مساعد المدير
العام إلدارة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية في المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي،
وبعد سنتين تقريباً تر ّقى إلى منصب مساعد المدير العام إلدارة الموارد البشرية والخدمات
وأضيف إليها بعد ذلك نش������اط التخطيط االستراتيجي واستمر بهذه الوظيفة حتى استقال
من منصبه.

مشاركة في حفل تكريم هزاع الحسيان
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أهم إنجازاته في «بيتك» :
يقول الس� � ��يد س� � ��عدي العثمان إنه س� � ��اهم في وضع خطة بيت التمويل الكويتي االستراتيجية
والت� � ��ي نتج عنها :إعادة هيكلة بيت التمويل الكويت� � ��ي وأثمرت عن فصل إدارة وصيانة العقار إلى
شركة منفصلة.
وكذلك أثمرت إعادة الهيكلة عن فصل إدارة التدريب إلى شركة منفصلة هي شركة االستثمار
البشري ،وفصل إدارة العالقات العامة إلى شركة مستقلة ،وهذه العمليات أدت إلى تركيز العمل
في بيت التمويل الكويتي على الجانب المصرفي.
ومن األمور األخرى التي يفتخر بمساهمته بها ،فكرة االجتماع الخارجي للمدراء وذلك للنقاش
والتداول حول الخطة المستقبلية لبيت التمويل الكويتي.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من األعمال التي تميز بها الس� � ��يد س� � ��عدي العثمان مس� � ��اهمته في إعادة هيكلة بيت التمويل
الكويتي وذكرنا سابقاً النتائج التي تحققت لبيت التمويل الكويتي من إعادة الهيكلة ،ويضاف إليها
الخطوات الواضحة في التخطيط االستراتيجي الذي يهدف لوضع خطة العمل ومشاركة الجميع
من أجل تحقيق األهداف في التركيز على األعمال المصرفية.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
يتمنى الس� � ��يد س� � ��عدي العثمان النجاح المس� � ��تمر لبيت التمويل الكويتي ،وزيادة عدد العمالء
فيه ،ودراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها من خالل الخدمات التي يقدمها مع التطوير
المس� � ��تمر لهذه الخدمات ،وكذلك الحال لمؤسس� � ��ات االقتصاد اإلسالمي ،فالعمل وفق الشريعة
اإلسالمية هو ما يحتاجه منا المواطن في الكويت ،وكذلك ما يحتاجه السوق ،وفوق هذا كله ما
فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس������يد س������عدي العثمان إن العم������ل دائما في نمو وتطور ،والعم������ل المصرفي بات
احتياجاً ومطلباً أساسياً للسوق ،وفرص العمل في بيت التمويل الكويتي جيدة وتنافسية مع
األعمال األخرى ،ألنها لم تتأثر باألزمات العالمية االقتصادية ،وكل هذه األمور مجتمعة هي
بيئة جاذبة للش������باب الطموح الراغب في العمل الش������ريف التنافسي والذي يمكن من خالله
التطور والرقي.
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المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
بعد أن اس� � ��تقال السيد س� � ��عدي العثمان من العمل في بيت التمويل الكويتي في عام 1993م،
التحق بالعمل لدى شركة المستثمر الدولي رئيساً للخدمات االستشارية ومن ثم انتقل إلى إدارة
الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي حتى عام 2003م.
بعد هذا التاريخ التحق بالعمل في مكتب إعمار لالستشارات وأصبح الرئيس التنفيذي للمكتب
ليتخصص في االستشارات اإلدارية وال زال حتى تاريخ إعداد كتابنا هذا.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
من المواقف المهمة التي يتحدث عنها السيد سعدي العثمان ،وهي تخص السيد أحمد بزيع الياسين
رحمه الله ،فهو يذكر بأن رحالت العمل التي كان يقوم بها المرحوم بإذن الله كان لها مخصصات مالية
وعند عودته من المهمة الرسمية يُعيد األموال المتبقية ،وهذا لم يالحظه في أي مسئول آخر.

األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:

أم� � ��ا عن أعماله وخططه المس� � ��تقبلية التي ينوي القيام بها يقول الس� � ��يد س� � ��عدي العثمان:
االس� � ��تمرار بالعمل الدع� � ��وي والخيري معاً ،فهو عضو في مجلس إدارة جمعية الش� � ��يخ عبدالله
النوري الخيرية وال يزال.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:
باإلضاف� � ��ة إلى ما ذكرنا س� � ��ابقاً بأنه عض� � ��و في مجلس إدارة جمعية الش� � ��يخ عبدالله النوري
الخيرية ،وأبواب الخير متعددة منها ما يخص الدعوة إلى الله ومنها ما يخص الوقوف إلى جانب
المحتاجين والفقراء وتأمين المس� � ��اعدات الالزمة لهم قدر المستطاع ،فله حضوره الدعوي في
المنتديات االجتماعية في دولة الكويت.
شهادات الشكر والتقدير:
 ش� � ��هادة شكر وتقدير بمناس� � ��بة مرور خمسة عشر عاماً على مس� � ��يرة «بيتك» تقديراً لجهودهالمخلصة ومساهمته الفاعلة في إرساء دعائم هذه المؤسسة.
 شهادة تقدير وعرفان على دوره الرائد وخدماته المتميزة أثناء فترة عمله. شهادة شكر وتقدير من بنك الخليج على جهوده الطيبة في فترة عمله. ش� � ��هادة شكر وتقدير من ش� � ��ركة صناعة البتروكيماويات على جهوده المخلصة والمتميزة فيإنجاز األعمال الموكولة إليه بشأنها.
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د .جابر محمد عبدالرحمن المنيفي
صاحب البصمة اإلعالمية والتسويقية المميزة في «بيتك»
تاريخ التعيين 1989/ 3 / 6 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1964/5/1في وس������ط مدينة الكويت ،في منطقة القبلة ,والده هو الس������يد
محمد المنيفي رحمه الله كان يعمل في تجارة األقمشة حيث ورثها من والده عبدالرحمن
المنيف������ي رحمه الله .أما والدته فهي ابنة النوخذة المعروف أحمد بن س���ل��امة رحمه الله
وه������م من آل ب������ن علي ،وقد حرص والده ووالدت������ه على تربية األبناء عل������ى العلم والتفوق،
فأخ������وات د .جابر المنيف������ي مديرات في مدارس الكوي������ت واألخ األصغر عدنان يعمل في
جامعة الكويت.
كانت أس� � ��رة د .جابر المنيفي تس� � ��كن في منطقة الصالحية في القبلة حتى الس� � ��تينات ،وبعد
عملي� � ��ات التثمين التي قامت به� � ��ا الحكومة الكويتية ،وظهور المناط� � ��ق الجديدة في ذلك الوقت
انتقلت األسرة إلى السكن الجديد في منطقة العديلية ،حيث يقيمون فيها إلى يومنا هذا.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تنتمي عائلة المنيفي إلى آل قحطان من بني زيد ،وقد قام المثقفون في العائلة ببحث أصول
مفصلة ،وحصر أسماء جميع األجداد واآلباء واألبناء واألحفاد في
العائلة وتصميم ش� � ��جرة نسب ّ
الشجرة ،وهي معلقة في دواوين العائلة ،وتمتد أصول العائلة إلى الزلفي وشقراء في نجد.
نبذة عن حياته االجتماعية:
اختار د .جابر المنيفي العلم أوالً قبل االس� � ��تقرار األس� � ��ري ،فلم يتزوج حتى أنهى الش� � ��هادة
الجامعية والتحق بعدها بالعمل في بيت التمويل الكويتي ..وكان زواجه في عام 1989من كريمة
المرحوم بإذن الله تعالى حميدان تركي الحميدان.
مسيرته التعليمية:
تع� � ��د رياض األطفال في أغل� � ��ب العالم جز ًءا من نظ� � ��ام ما قبل المدرس� � ��ة لتعليم الطفولة
المبكرة ,وتحديداً بين ثالث وخمس سنوات ،وهذه قاعدة لدى أسرة د .جابر المنيفي ،فألحقه
وال� � ��ده بروضة الخالدية لتكون بداية مرحلة التعليم ،ثم بدأت مس� � ��يرته التعليمية في المرحلة
االبتدائية في مدرسة سعد بن عبادة في منطقة العديلية ،أما المرحلة المتوسطة ففي مدرسة
العديلية المتوس� � ��طة للبنين ،ومن ثم تابع المرحلة الثانوية في ثانوية العديلية (أحمد مش� � ��اري
العدواني حاليا).
الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد أن أنهى د .جابر المنيفي دراسته الثانوية ،سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية والتحق
بكلية  Rogers State Collegeليتخصص في اإلنتاج اإلذاعي ،وكان موفقاً في دراسته إذ حصل
على تقديرات ممتازة في هذا المجال اإلعالمي ،ثم التحق بكلية اآلداب بجامعة شمال كولورادو
 University of Northern Coloradoف� � ��ي مدين� � ��ة جريلي التابعة لوالية كلورادو ،وتخصص في
اإلعالم ،المس� � ��اند في العالقات العامة واإلعالن ،وحصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في اإلعالم
(تلفزيون – إذاعة) عام .1988
عاد إلى الكويت بعد أن حصل على ش� � ��هادة البكالوريوس في اإلعالم ،ومن فضل الله وتوفيقه
عليه حصل على بعثة دراس� � ��ية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لدراس� � ��ة تكنولوجيا
التعليم واإلعالم التربوي ،وكان لها األثر اإليجابي في نفس� � ��ه التواقة الستكمال التحصيل العلمي
تصب ف� � ��ي تطوير الذات ،كما أنه س� � ��يلبي حاجة
واالس� � ��تزادة م� � ��ن نبعه ،ألن في ذل� � ��ك مصلحة
ّ
العمل في تطبيق كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم واإلعالم ،وسافر
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إل� � ��ى الواليات المتحدة االمريكية مرة أخرى ،وكان ذل� � ��ك في العام  1993والتحق بجامعة توليدو
 University Of Toledoفي والية أوهايو ،ونال ش� � ��هادة الماجستير في تخصص التلفزيون عام
 ،1994واس� � ��تطاع أن يحصل بعد ذلك على شهادة دكتوراه  PHDفي تخصص تكنولوجيا التعليم
واإلعالم التربوي والتخصص المساند في التسويق.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
كان تخصص د .جابر المنيفي في اإلعالم في س� � ��نوات إنش� � ��اء بيت التمويل الكويتي األولى،
يعتبر تخصصاً نادراً ،ولم يكن متوفراً في جامعة الكويت في ذلك الوقت ،ومع حرص المسئولين
ف� � ��ي بي� � ��ت التمويل الكويتي ف� � ��ي إدارة اإلعالم على توظيف الكفاءات ف� � ��ي مجاالت متعددة فقد
قاموا باالتصال به قبل حصوله على شهادة البكالوريوس ليقدموا له عرضاً بالعمل لدى «بيتك»،
وبالطبع فهذه مؤسس� � ��ة مصرفية مالية كويتية يطيب للجميع العمل بها ،وكانت بالطبع الموافقة
على هذا العرض.
الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كانت بدايات د .جابر المنيفي في العمل ببيت التمويل الكويتي « باحث» في إدارة اإلعالم ،ثم
أصبح رئيساً لقسم الدعاية واإلعالن.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
في مجال اختصاصه الذي يتقنه ،ويجيد إدارته ،كان لعمل د .جابر المنيفي بصمات واضحة
على إدارة اإلعالم في «بيتك» ،وكلها كانت متميزة آتت ثمارها بالواقع الملموس وبشهادة المسئولين
عن «بيتك».
وكان من أهم إنجازاته المتميزة في كل مرحلة مهنية عمل بها:
 باحث إعالمي – إدارة اإلعالم 1992-1989 المشاركة في اختيار وكالة اإلعالن المناسبة للقطاع المصرفي والعقاري. المشاركة في تصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية الخاصة بالقطاعين المصرفي والعقاري. تقديم االقتراحات الخاصة بالخطط اإلعالنية ،والمواسم التسويقية المناسبة للبنك. تصميم برنامج سنوي للعالقات العامة إلدارة الخدمات المالية الخاصة . vip تصميم الحمالت اإلعالنية بالتنسيق والتعاون مع وكاالت اإلعالن المتخصصة.317
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 تنظيم وإدارة المعارض التي يشارك بها «بيتك». رئيس قسم الدعاية واإلعالن – إدارة اإلعالم .1993-1992 تحديد سياسة «بيتك» اإلعالنية لجميع القطاعات. تصميم استراتيجية «بيتك» اإلعالنية. رصد وتقييم حمالت المنافسين اإلعالنية والتسويقية. تحقيق أعلى نسبة جذب للعمالء بأقل التكاليف .REACH&CPM اختيار أفضل وأنسب وكاالت اإلعالن لبيت التمويل الكويتي وتوقيع العقود معها. دعم الهوية الموحدة لقطاعات المؤسسة وفروع «بيتك» المصرفية. متابعة الحمالت اإلعالنية التسويقية للمنتجات المتنوعة. تحليل الدراسات التسويقية واإلعالنية للسوق. التواصل مع الشركات المتخصصة في مجال الدراسات التسويقية في الفئات والشرائح. توحيد الصورة الذهنية للمؤسسة. القيام بدراسات ميدانية لمعرفة الشرائح والفئات المستهدفة. القيام بإجراء دراسة للتعرف على أثر الحمالت اإلعالنية على العمالء. تمثيل «بيتك» في معارض ذات االختصاص داخل وخارج دولة الكويت.أعمال مميزة قام بها في «بيتك»
•تصميم الحمالت اإلعالمية للقطاع العقاري.
•تصمي� � ��م حمل� � ��ة متكاملة إلدارة الخدم� � ��ات المالية الخاصة  VIPوتس� � ��ميتها «األولوية» وهي
موجودة بهذا االسم والشعار إلى يومنا هذا.
•المشاركة في تصميم حمالت إعالمية خاصة للسيدات «السندس».
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
بعد النجاح الباهر الذي حققه «بيتك» س� � ��واء على المس� � ��توى المحلي أو المس� � ��توى العالمي،
وكذلك فكرة االقتصاد اإلسالمي ،ونتائجها المبهرة على المصارف اإلسالمية ،ومنفعة العمالء،
318

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

تمنى د .جابر المنيفي أن توجه المؤسس� � ��ات اإلس� �ل��امية بعض جهودها في نشر القيم والمبادئ
اإلس� �ل��امية بين أفراد المجتمع عن طريق الحمالت اإلعالمية واألنشطة والمسابقات الثقافية،
التي من ش� � ��أنها تطبيق ش� � ��رع الله في المعام� �ل��ات المالية ،وكذلك تحقيق أعل� � ��ى فائدة مأمونة

المخاطر.

أعمال مميزة قام بها خارج «بيتك»
ق� � ��ام د .جابر المنيفي بالعديد من األعم� � ��ال المميزة خارج «بيتك» ،كان لها آثار إيجابية على

المجتمع المحلي في دولة الكويت ،ونذكر منها:

 محكم تجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ عام .2014 عميد المكتبات بالتكليف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام .2013 العميد المساعد للتقنيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .2014-2010 الرئيس التنفيذي لمؤسسة الثريا لالستشارات والتدريب. رئيس مش� � ��روع التعليم اإللكتروني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (أحد مشاريعالتنمية) عام .2010

 تأسيس إدارة التقنيات في عمادة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأول مساعد عميدللتقنيات فيها عام 2010

 المش� � ��اركة في تأس� � ��يس عمادة المكتبات وتصميم الهيكل اإلداري للعمادة واألقسام اإلدارية،والوصف الوظيفي للعاملين واختصاصاتهم عام .2008

 عضو مجلس أمناء أكاديمية اإلبداع األمريكية .2008-2007 رئيس مجلس أولياء األمور في أكاديمية اإلبداع األمريكية .2008-2007كما يعمل حالياً د .جابر المنيفي عضواً في هيئة التدريس في كلية التربية األساس� � ��ية – في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ورئيس � � �اً للجنة الميزانية في القس� � ��م العلمي ،وعضواً
في لجنة الش� � ��ئون العلمية،ولجنة البعثات ،والجدول الدراسي ،وتصميم برنامج معلم الحاسوب،

إضافة إلى كونه عضو هيئة تدريس (منتدب) لدى كلية التربية في جامعة الكويت في الفترة من

عام  2000إلى عام .2005
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تكريم لعطائه الدائم

األعمال الحرة:
وكم� � ��ا كان له دوره الطيب في العمل األكاديم� � ��ي ،كان له دور ال يقل جودة في األداء والتميز خارج
«بيت� � ��ك» ،فقد كان نائباً للمدير العام في ش� � ��ركة «خليج مجان العقارية» وهي ش� � ��ركة متخصصة في
مجال العقار الدولي في الفترة من عام  2005إلى عام  ،2006وكان له دور بارز في عمل هذه الشركة،
وكانت إنجازاته الواضحة ابتداء من التأسيس ،ومروراً بالتسويق واالستثمار ،وإدارة المحافظ المالية
العقارية ،والعقود ،وصياغة الجدوى االقتصادية للمشاريع وعرضها على المستثمرين.

كما كان د .جابر المنيفي مديراً عاماً في ش� � ��ركة دفرنت ميديا (مجموعة الش� � ��ايع العالمية)
في الفترة من عام  2004إلى عام  ،2005وكانت له أعماله المتميزة أيضاً ابتداء من التأس� � ��يس
واإلدارة ،ووضع السياس� � ��ات وبناء الهيكل اإلداري ،وتصميم العقود اإلعالنية بالتعاون والتنس� � ��يق
مع وكاالت اإلعالن والدعاية المقروءة منها والمرئية.

أبحاث ومؤلفات قام بإعدادها :
فرضت التطورات الس� � ��ريعة والمتالحقة في تقنيات الحاس� � ��ب اآللي واالتصاالت والمعلومات
أعباء ومسؤوليات كبيرة على تعليم استخدام المكتبات والمعلومات ،باعتباره معنياً بدرجة أساسية
بتخري� � ��ج الكوادر العلمي� � ��ة القادرة على األخذ بزمام تلك التطورات ،والتفاعل معها ،واالس� � ��تفادة
منها ،وانطالقاً من ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية عامة ،والتعليم اإللكتروني خاصة ،فقد
كان له العديد من الدراسات والكتب التي تُعنى بهذه التطورات ،ونقل خبرته وتجربته للطلبة من
خالل هذه الدراسات والمؤلفات ،ومنها:
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 دراسة بعنوان «واقع المقررات التكنولوجية في كلية التربية األساسية». دراسة بعنوان «مدى مالئمة برنامج قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية األساسية لبرنامجالمعلوماتية في المرحلة المتوسطة في وزارة التربية بدولة الكويت».
 دراسة بعنوان « كفايات التعلم اإللكتروني الواجب توافرها لدى الطالب المعلمين بكلية التربية األساسية». أح� � ��د مؤلفي كتاب مادة الكمبيوتر «تعلم بالحاس� � ��وب» للمراحل م� � ��ن الصف االول إلى الصفالخامس ابتدائي في وزارة التربية لألعوام الدراسية  2005/2004و.2006/2005
 أح� � ��د مؤلفي منهج كتاب مقرر «المعلوماتية وطرق البحث العلمي» للصفوف من العاش� � ��ر إلىالثاني عشر للعام الدراسي .2007/2006
 قدم دراس� � ��ة بعنوان «واق� � ��ع تكنولوجيا التعليم في التعليم الديني ف� � ��ي الكويت  ،»2005قدمتللجنة العليا لتحديث الوسائل والتقنيات للتعليم الديني.
 قام بدراس� � ��ة األنشطة المدرس� � ��ية الالصفية في مدارس التعليم العام والخاص لوزارة التربيةللعام الدراسي .2002/2001
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يقول د .جابر المنيفي :من المواقف المهمة والتي تأثرت بها:
موقف مع الس� � ��يد أحمد بزيع الياس� � ��ين (أبومجبل) رحمه الله رئيس مجلس اإلدارة سابقا ،حيث
يقوم الس� � ��يد أحمد الياس� � ��ين بزيارات دورية لجميع اإلدارات في بيت التمويل الكويتي ليتفقد العمل
وليتعرف على العاملين في األقسام واإلدارات ،وفي مرة من المرات وأثناء زيارته إلدارة اإلعالم وكنت
في أول أيام تعييني كموظف جديد توقف عندي وكان في يدي مسباح فقال لي «نحن في العمل اآلن
ووجود المسباح في يدك يعطي انطباعاً بالفراغ» .حيث كان رحمه الله جادا في عمله ونصحه.
والموقف الثاني كان مع السيد فيصل الزامل نائب المدير العام للتخطيط سابق ًا:
في أول يوم التحقت به في بيت التمويل الكويتي اس� � ��تضافني الس� � ��يد فيصل الزامل لمقابلتي
وكان� � ��ت إدارة اإلعالم إحدى اإلدارات التابعة له ،وقال لي :يجب عليك أن تتذكر تاريخ هذا اليوم
ألنه أول يوم تلتحق فيه بالعمل في حياتك حيث سيكون هذا تاريخ ميالدك الجديد.
ه� � ��ذه المواقف كان لها تأثي� � ��ر إيجابي على حياتي العملية ،وتأكدت بأن المس� � ��ئولين في بيت
التمويل الكويتي يضعون نصب أعينهم النجاح والتفوق لكل من يعمل في هذه المؤسسة المصرفية،
ويرسمون لها بداية هذا الطريق لننتهجه ونسير على خطاهم.
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خدمات قدمها للوطن:
تعتبر من أفضل الخدمات للوطن تلك التي تعمل على توفير القوى العاملة الوطنية الفنية والمهنية
لتلبية احتياجات التنمية في البالد في المجاالت المختلفة لتحقيق التقدم والرفعة للوطن الحبيب.
ويك� � ��ون من أهدافها التركيز على الش� � ��باب الكويتي ،أمل الغد الذي يعتم� � ��د عليه في بناء الوطن ،وأن
تتحمل مسئولياتها الوطنية في التقدم االقتصادي واالجتماعي وأحد أهم اإلسهامات في خدمة المجتمع،
تقديم المشورة االستشارية والتعاون المشترك لحل ومعالجة المشكالت وتنظيم البرامج ووضع الخطط و
تقويمها وتطويرها ،وخاصة في المجال التربوي التعليمي ،وكل ما من شأنه العمل على النهوض بالمجتمع
ودعائمه ،وقد قدم د .جابر المنيفي العديد من الخدمات التي كان لها إسها ٌم بار ٌز في دعم هذا التطوير،
وبالتالي دعم مخرجاته في المجال التكنولوجي في المؤسسة التربوية ،وقد شارك في العديد من اللجان
المتخصصة الهادفة إلى تطوير المجتمع الكويتي ومؤسساته التربوية واإللكترونية ،منها:
 عضو لجنة القيم في مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية .2007 عضو لجنة دعم قيم المواطنة للشعب الكويتي في الديوان األميري .2008 - 2007 عضو لجنة دراس� � ��ة وتنظيم استخدامات اإلنترنت والنشر اإللكتروني على شبكة اإلنترنت فيدولة الكويت – مجلس الوزراء .2006 - 2005
 عضو فريق الرصد التنموي في الديوان األميري .2006-2005 مستشار مجلس أمناء مجموعة أوان لإلعالم القيمي والتربوي .2005-2004 عضو لجنة تقييم مختبرات الحاسوب في مدارس التعليم العام لوزارة التربية. عضو لجنة تطوير تكنولوجيا التعلم في التعليم الديني في وزارة التربية .2005-2003 عضو اللجنة العليا لحوسبة التعليم االبتدائي في وزارة التربية .2006-2003 عضو لجنة األنشطة للتعليم االبتدائي في وزارة التربية .2002-2001 مستشار في حملة غراس اإلعالمية في كليات التعليم التطبيقي .2003 عضو لجنة دراسة كفايات معلم الحاسوب في مراحل التعليم العام في الكويت والخليج (مكتبالتربية العربي)  ،2006-2003وتمثيل دولة الكويت كخبير في مجال كفايات معلم الحاسوب.
 عض� � ��و لجنة تصميم برنامج أكاديمي معلم حاس� � ��وب في وزارة التربي� � ��ة وذلك ضمن البرامجالدراسية لكلية التربية األساسية .2003-2002
وفيما يلي نماذج من إصدارات بيتك المتميزة تحت إشرافه أو بمساهمته:
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مطوية تسويقية

الكتيب التعريفي بإدارة المشاريع العقارية

الكتيب التعريفي للقطاع العقاري
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فيما سبق بعض مفردات الحمالت والمنتجات التسويقية
من إبداعات د.جابر المنيفي (بشكل كلي أو جزئي)
(وفق  12منتج)

مطوية تسويقية

النشرة التعريفية بحساب التوفير االستثماري
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عبدالعزيز بخيت يوسف بخيت الرقم
رائد توظيف الخبرة اإلدارية في إنجازات «بيتك»
تاريخ التعيين 1989 / 3 / 25 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1961/8/20ف� � ��ي مدينة الكويت ،في منطقة حولي الت� � ��ي تم تعميرها مع بداية

الستينات وصار يطلق عليها الناس اسم (ميدان حولي) ،له من اإلخوة واألخوات خمس.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:

تع� � ��ود أصول عائلة الرقم إلى بني تميم ،وكانوا يلقبونهم بعائلة األحمد قبل الرقم نس� � ��بة الى

جدهم االكبر أحمد الرقم ،الذي انتقل إلى األحس� � ��اء لفترة قصيرة ،ثم أكمل طريقه إلى الكويت
باحثاً عن وس� � ��يلة لكسب رزقه ،واستقرت العائلة في الكويت في النصف األول من القرن الثامن
عشر ،ومن ثم كبُرت العائلة وازداد عدد أفرادها ،وعمل بعضهم في التجارة وعمل البعض اآلخر
في البحر ومنهم جده يوسف بخيت الرقم.
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الثاني جلوساً من اليسار في حفل تكريم المتميزين في قطاع الخدمات المساندة لعام 1994

نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد عبدالعزيز الرقم في عام  ،1982ورزقه الله من األبناء اثنين ومن البنات ثالثاً،
البنت األولى دالل تخرجت من جامعة الكويت وتخصصت بالعلوم السياس� � ��ية ،وهي تعمل موظفة
في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،والثانية مريم أيضاً تخرجت من جامعة الكويت وتخصصت
باإلع� �ل��ام وتعمل أيضاً في الهيئة العام� � ��ة للمعلومات المدنية ،والثالث س� � ��عود تخرج من جامعة
الكويت وتخصص كأخته دالل في العلوم السياس� � ��ية وحاز على تقدير امتياز مع مرتبة الش� � ��رف،
وهو حديث التخرج ،أما طالل وديما فهما على مقاعد الدراسة في الثانوية العامة.
له حفيدة واحدة من ابنته دالل واسمها شيخة.
مسيرته التعليمية:
درس المرحلة االبتدائية حيث كانت األسرة تسكن في حولي في مدرسة سعد بن أبي وقاص،
ثم انتقل إلى مدرسة عمر بن العاص االبتدائية للبنين بمنطقة الروضة ،وفي المرحلة المتوسطة
انتقلت العائلة لتس� � ��كن في منطقة الروضة فالتحق بمدرسة ابن األثير المتوسطة للبنين ،وكذلك
المرحلة الثانوية في ثانوية الروضة الواقعة بمنطقة الروضة أيضا.
بعد انتهاء المرحلة الثانوية انتظم في مقاعد الدراسة في معهد التربية للمعلمين (كلية التربية
األساسية حالياً) وحصل على دبلوم في تقنيات تربوية عام  ،1983أي بعد زواجه بسنة واحدة.
327

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

أبرز اهتماماته وهواياته:
من أبرز اهتماماته التي كان يش� � ��غل وقت فراغه فيها كرة القدم ،كبقية الشباب في مثل سنه،
كم� � ��ا كان م� � ��ن هواياته لعب البولينج ،وقد مثل فريق بيت التمويل الكويتي في هذه اللعبة منذ عام
1998حت� � ��ى وقتنا هذا في دوري المصارف ،وح� � ��از الفريق على العديد من الكؤوس والميداليات
باسم بيت التمويل الكويتي.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في «بيتك»:
يقول السيد عبدالعزيز الرقم إنه وأثناء دراسته في معهد التربية كان يعمل في بلدية الكويت
واستمر في العمل منذ عام  1980وحتى  ،1983العام الذي انتقل فيه إلى العمل في وزارة التربية
والتعليم واستمر بالوزارة بعد تخرجه إلى عام  1989الذي عمل فيه في بيت التمويل الكويتي.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
تقدم السيد عبدالعزيز الرقم بطلب توظيف لبيت التمويل الكويتي ألن هذا العمل فيه مكسب
لكل الشباب الطموح بالرقي ،وتم االتصال به لإلفادة بأن فرصة تعيينه متاحة في إدارة الخدمات
اإلدارية ،وعلى ذلك تمت مقابلته من قبل السيد عيسى العصفور مدير الخدمات اإلدارية آنذاك،
والموافقة على تعيينه متدرباً بإدارة الخدمات اإلدارية وكان ذلك في مارس من عام .1989

ضمن تكريم المتميزين لقطاع الخدمات المساندة لعام 1994
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محل تقدير لجهوده المتميزة

بصمته تعكس الفوز المتكرر للفرق التي يشارك بها

الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:

بداية عمل السيد عبدالعزيز الرقم متدرباً في إدارة الخدمات اإلدارية واستمر على ذلك لمدة
عامين حتى تمت ترقيته لمس� � ��اعد رئيس قس� � ��م العالقات العامة في عام  ،1991وفي عام 1995
انتقل إلى قسم المشتريات والمخازن رئيساً للقسم ،وبقي في هذه الوظيفة حتى عام  2015حيث
تمت ترقيته لمساعد مدير إدارة المشتريات والعقود.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
م� � ��ن اإلنجازات التي يعتز به� � ��ا كمواطن كويتي أوالً ،وموظف في «بيتك» ثانياً ،ما قام به أثناء فترة
احتالل القوات العراقية لدولة الكويت في ش� � ��هر أغس� � ��طس من عام  ،1990ومتابعة أعمال «بيتك»
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تم إنش� � ��اء مقر في فندق ريجينس� � ��ي دبي بإدارة السادة بدر
المخيزيم رئيس مجلس اإلدارة ،والمرحوم بإذن الله تعالى وليد الرويح ،وكان السيد عبدالعزيز الرقم
الساعد األيمن لهما في إدارة هذا العمل الجاد في ذلك الوقت العصيب ذي الطابع الحساس.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من األعمال التي قام بها الس� � ��يد عبدالعزيز الرقم وامتازت عن غيرها ،دوره في المش� � ��اركة بمتابعة
تجهيزات برج «بيتك» حيث أشرف على تجهيز ( )12اثني عشر طابقاً تم استئجارها في البرج لمختلف
إدارات «بيت� � ��ك» ،وتنقّل ألجل ذلك بين الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا لمعاينة األثاث والقواطع
مع الشركات المو ِّردة ،النتقاء أفضل ما يناسب ويليق ببيت التمويل الكويتي وكان ذلك في عام 2008م.
وكذل� � ��ك من األعم� � ��ال المميزة له في بيتك ،مش� � ��اركته بخبرته اإلداري� � ��ة العريضة في اللجنة
التحضيرية للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي ،وخاصة الندوة الثالثة والرابعة والخامسة.
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إيمان سالم عبدالعزيز الخلف
إحدى رائدات خدمة السيدات في «بيتك»
تاريخ التعيين 1989/4/29 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولدت الس� � ��يدة إيمان س� � ��الم عبدالعزيز الخلف في عام  1965في منطقة الس� � ��المية بمدينة
الكويت ،والدها رحمه الله نشأ يتيماً حيث توفي والده (جدها) وهو في الثانية عشرة من عمره،
وحمل مسئولية إخوانه منذ صغر سنه.

ولما اش� � ��تد س� � ��اعد والدها عمل س� � ��ائقاً على س� � ��يارات النقل الكبي� � ��رة المتخصصة في نقل
البضائ� � ��ع ،ثم عمل في نقل الحجاج والمعتمري� � ��ن إلى بيت الله الحرام قبل أن يلتحق بالعمل في
وزارة التربية .وتزوج من إحدى كريمات األسر الكويتية الكريمة ،واعتنى بأسرته وقام على تربية
أفرادها بمثالية واتزان ،ليرتقوا أعلى المراتب والدرجات في المجتمع.
لها من اإلخوة خمسة وهم د .عبدالعزيز ويعمل في مجال هندسة الكمبيوتر في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،ود .محمد في الفن والموس� � ��يقى ،والشهيد النقيب طيار خالد الذي
تع� � ��رض لحادث تصادم طائرتين هيلوكبتر بعد فترة التحري� � ��ر ،وأحمد النقيب في اإلدارة العامة
لإلطفاء ،ونواف مساعد مهندس .ولها من األخوات أربع.
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نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
تع� � ��ود أصول عائلة الس� � ��يدة إيم� � ��ان الخلف إلى حائل ف� � ��ي المملكة العربية الس� � ��عودية منطقة بريدة،
وألجدادها أوقاف عديدة هناك ،وقد كان السيد إبراهيم خلف الخلف -عم والدها -أميراً لمنطقة بريدة
لفترة طويلة من الزمن .وقد بقيت بعض األسر من العائلة في حائل وانتقل البعض اآلخر إلى الكويت.
من الش� � ��خصيات المشهورة في أسرة السيدة إيمان الخلف ،أجدادها عبدالعزيز وخلف الذين
عمال فترة طويلة في الغوص حتى توفاهم الله س� � ��بحانه أثناء رحالتهم البحرية ،شانهم شأن من
فقدتهم الكويت تحت أعماق البحار.
نبذة عن حياتها االجتماعية:
تزوجت الس� � ��يدة إيمان الخلف عام 1980م من السيد يوسف الشطي ،ورزقهما الله ولداً واحداً
وثالث بنات ،وهم :منال مهندسة الديكور وقد أنهت دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية
– تخصص ديكور ،وأبرار التي تعكف على تحضير رس� � ��الة الماجس� � ��تير في الفنون المسرحية في
جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية في وقت إعداد هذا الجزء الثاني من كتاب رواد االقتصاد
اإلسالمي ،وماجدة الطالبة في المرحلة الثانوية ،وابنها إبراهيم الذي يعمل في الحرس الوطني.
مسيرتها التعليمية:
كانت بداية مس� � ��يرة الس� � ��يدة إيمان الخل� � ��ف التعليمية من مرحلة ري� � ��اض األطفال في روضة
الس� � ��المية وهي المنطقة التي ُولدت وعاشت فيها ،وانتقلت إلى مدرسة األمة للمرحلة االبتدائية
والمتوس� � ��طة ،ثم ثانوية الس� � ��المية للبنات التي درس� � ��ت فيها س� � ��نتين ثم تزوجت في هذه الفترة
وانتقلت إلى ثانوية النزهة وأكملت تعليمها الثانوي عام 1982م.
بع� � ��د أن أنهت دراس� � ��تها الثانوية ،التحقت بجامعة الكويت مباش� � ��رة  -كلي� � ��ة التجارة آنذاك -
وتخصصت في المحاسبة وتخرجت عام 1984م.
وبعد فترة رغب زوجها في استكمال تعليمه الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية في تخصص
هندسة الكمبيوتر ،فرافقته إلى الواليات المتحدة األمريكية عام 1985م ،ولم ترغب بأن تكون إقامتها
دون فائدة فالتحقت بجامعة كونيكتيكت لتدرس إدارة األعمال وتخرجت منها عام 1988م.
الدورات التدريبية الخاصة :
التحقت الس� � ��يدة إيمان الخلف بالعديد من الدورات التدريبية ،الداخلية والخارجية ،وال يسع
المق� � ��ام لذكرها كلها والتي تزيد عن الثالثين دورة في مجاالت اإلدارة والتس� � ��ويق والبيع ،ولكننا
نكتفي بذكر بعض هذه الدورات التدريبية:
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أوال :الدورات الخارجية:
 «المرأة في القيادة» في بريطانيا. «كيفية إدارة األفراد بفعالية» في بريطانيا. «تطوير منتجات أسواق جديدة» في بلجيكا. دورة «المشي على النار».ثاني ًا :الدورات الداخلية:
 برنامج األساسيات الشرعية لعمل البنوك اإلسالمية. -المستوى الفقهي (.)3-2-1

 المنهج الشرعي المتكامل عن االقتصاد اإلسالمي. -التسويق االستراتيجي.

 إعداد الميزانية التقديرية. -التخطيط االستراتيجي.

 -تنمية المهارات القيادية.

 لقاء التميز اإلداري وتطبيقاتها. -ألوان التفكير وقيم التميز.

 البرمجة العصبية اللغوية (جزء .)2-1المحاضرات:

 تقديم محاضرات في برنامج التهيئة للموظفات الجدد. تقديم محاضرات عن البنوك اإلسالمية مالها وما عليها.المؤتمرات:
 حضور المؤتمر الدولي للمساهمات الحضارية للمرأة المنعقد من قبل الديوان األميري.أبرز اهتماماتها وهواياتها :
من أبرز هوايات الس� � ��يدة إيمان الخلف السباحة ،يليها قراءة الكتب العالمية والعربية وخاصة
التي تعنى باإلدارة والش� � ��ريعة اإلسالمية ،كذلك تهوى السفر ولكنها تميل إلى الرحالت البحرية
أكثر من الجوية.
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وللس� � ��يدة إيمان الخلف اهتمام� � ��ات كبيرة في كتابة الخواطر ،فهي تح� � ��ب التأمل في األماكن
الهادئة الشاعرية التي يش� � ��عر فيها اإلنسان بخياله الواسع في عالم مليء باألحداث والمشاعر،
فتنسج حروفها من خيالها لتُبدع في إخراج كلمات ليست كالكلمات.
العمل الوظيفي قبل التحاقها بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بع� � ��د أن عادت م� � ��ن الواليات المتحدة األمريكي� � ��ة التحقت بالعمل ف� � ��ي وزارة التربية – إدارة
المحاسبة ،ولم ُ
تطل مدة عملها عن ثالثة أشهر حيث تركت العمل هناك لتبدأ مسيرتها المهنية
في بيت التمويل الكويتي.
قصة التحاقها بالعمل في «بيتك»:
ذكرنا قبل أسطر أنها عملت في وزارة التربية في إدارة المحاسبة لمدة ثالثة أشهر ،ولكنها لم
تجد نفس� � ��ها في هذا العمل ،فتقدمت بطلب توظيف لدى بيت التمويل الكويتي ألنه قطاع خاص
ومع عدم توفر االمتيازات عن غيره في بداياته إال أنه كانت الس� � ��يدة إيمان الخلف تش� � ��عر بأنها
هنا يمكن أن تلبي طموحها وتفجر طاقاتها ،وبعد أش� � ��هر ثالثة تم قبول طلبها ،والتحقت بالعمل
في بيت التمويل الكويتي.
الوظائف التي عملت بها في «بيتك»:
كان� � ��ت بدايته� � ��ا المهنية في بيت التموي� � ��ل الكويتي في بداية ع� � ��ام  ،1989وبدأت التدريب في
القط� � ��اع التجاري ،والتحقت بدورات تدريبية داخلية في بيت التمويل الكويتي في جميع اإلدارات
وحتى القانونية منها ،حيث استمر التدريب من عام 1989م حتى عام 1991م.
وشاركت في العديد من اللجان اإلدارية ومنها لجنة السيولة ،ولجنة التأجير التشغيلي ،ولجنة
تصريف المخزون.
أما عن الوظائف التي عملت بها في «بيتك» فنقوم بسردها حسب التسلسل التاريخي لها :
 رئيسة قسم السيدات منذ التعيين حتى عام 1992م. مساعد مدير إدارة من عام  1992حتى عام 1994م. نائب مدير إدارة من عام  1998حتى عام 1999م. مدير إدارة بيت االستثمار الخليجي من يناير حتى سبتمبر من عام 1999موقد انتقلت من العمل في بيت التمويل الكويتي لتأس� � ��يس ش� � ��ركة تمويل من خالل بيت االستثمار
الخليجي وهي ش� � ��ركة أصول (أحدى اس� � ��تثمارات بيت التمويل الكويتي ) ،وقد قدمت في العملين ما
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يرض� � ��ي طموح المرأة الكويتية العاملة بجد واجتهاد من أجل نجاح المؤسس� � ��ة التي تعمل بها ،لرفعة
ش� � ��أنها بين المؤسس� � ��ات ذات العالقة ،وكذلك لرفعة شأن وطنها الذي احتضن مثل هذه المؤسسات
اإلسالمية المتميزة ،والتي باتت مثاالً يُحتذى به بين دول الخليج العربي والدول العربية واألجنبية.

أهم إنجازاتها في «بيتك» :

يمكننا التحدث عن إنجازات عديدة للس� � ��يدة إيمان الخلف أثناء فترة عملها في بيت التمويل
الكويتي ،ونورد منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 تأسيس قسم العمليات التجارية للسيدات في بيت التمويل الكويتي عام 1989م. إعداد التصورات االستراتيجية لسوق السيدات. إنشاء وحدة الدراسات والبحوث التي تهتم بشريحة السيدات ،لتحسين وتطوير الخدمة. إجراء دراسة شرائح القوى العاملة للسيدات في المجتمع الكويتي وسلوكهم الشرائي عام 1998م. ابتكار منتجات جديدة ومواكبة لحاجات السوق وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية. وضع الميزانيات التقديرية واألهداف وربطها باإلستراتيجية العامة.أعمال مميزة قامت بها في «بيتك»:
 قامت بإجراء دراس� � ��ة عن سوق المس� � ��تهلك لتأسيس ش� � ��ركة أصول لإلجارة والتمويل ،حيثاس� � ��تغرقت الدراس� � ��ة س� � ��تة أش� � ��هر ،ومن ثم أصبحت نائب رئيس مجموعة المبيعات وخدمة
العمالء والموردين من عام  1999حتى عام 2008م
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
تقول الس� � ��يدة إيمان الخل� � ��ف بأن هذا العمل دعوي ف� � ��ي البداية ،وفيه مرضاة لله س� � ��بحانه
وتعالى ،واالقتصاد اإلس� �ل��امي قائم على التعامالت المالية البعيدة كل البعد عن الربا ،وأي عمل
فيه مرضاة الله س� � ��يكون مآله التوفيق والنجاح ،كما كان لهيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل
الكويت� � ��ي دوراً كبيراً في نجاح فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي ألنها كانت تراقب جميع العمليات التي
تتم داخل هذه المؤسسة ،وتقدم الدروس الشرعية للعاملين في «بيتك» للتعرف على الفروق بين
عمل البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية.
يضاف إلى ذلك الوازع الديني لدى أبناء الش� � ��عب الكويتي ،الذي كان سبباً لتفوق بيت التمويل
الكويتي في فترة قياس� � ��ية حتى بات منتشراً في دولة الكويت بسرعة وتميز أكثر من البنوك التي
سبقته بأعوام عديدة من حيث أعداد المودعين وقيمة اإليداعات.
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آمال تتمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تتمنى السيدة إيمان الخلف تطور دور بيت التمويل الكويتي في المجتمع ،ليغطي بصورة أكبر
جانب العالقات االجتماعية ،ونش� � ��ر العقيدة اإلس� �ل��امية من أجل التفريق بين البنوك اإلسالمية
والتقليدية الربوية.
وتأمل كذلك تقديم دورات تدريبية تؤهل الشباب في فقه االقتصاد اإلسالمي لكي يستطيعوا
حمل شعلة النجاح في تطور البنوك اإلسالمية وتقدمها لتبقى دائماً في الصدارة.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
من وجهة نظر السيدة إيمان الخلف فإنه على الشباب أن تكون لديهم ثقافة إسالمية قبل أن يفكروا
ف� � ��ي التعيين لدى «بيتك» ومعرف� � ��ة الحالل من الحرام ،وما هو ال� � ��دور المترتب على أحدهم في بيت
التمويل اإلسالمي ،فإن عليهم إحياء جانب االقتصاد اإلسالمي ،لكي يكون في الطليعة دائماً.
أعمالها الحرة ومشاركاتها التجارية :
من الله عليها بالشفاء
حاليا تمتلك السيدة إيمان الخلف شركة تجارة ومقاوالت ،وترغب بعد أن ّ
أن تعود إلى العمل في السوق ،كما أن لها بعض األنشطة في مجالي األسهم والعقارات.
موقف تتذكره في عملها :
تتذكر السيدة إيمان الخلف وأثناء الدورة التدريبية التي ُعقدت في لندن أنها فقدت محفظتها
النس� � ��ائية وفيها مبلغ من المال وبعض األوراق الثبوتية ،ولم تفلح محاوالتها بالنجاح في استرداد
محفظته� � ��ا ،وعندما ع� � ��ادت إلى الكويت وبعد فترة ت� � ��م االتصال بها وإبالغه� � ��ا بعودة محفظتها
المفقودة والمبلغ كامل ولم ينقص شيء من محفظتها.
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جميلة سعود فراج مناور المطيري
مقدمة الحلول الناجحة لتطوير أنظمة التحصيل
تاريخ التعيين1992/ 3 / 15 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولدت في  27ديسمبر من عام  ،1968في إحدى مستشفيات محافظة الجهراء ،والدها سعود
المطيري كان يعمل في الس� � ��لك العس� � ��كري حتى تقاعد ،لها من اإلخوة خمس� � ��ة معظمهم ملتح ٌق
بالسلك العسكري ،ومن األخوات أربع.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
قبيلة مطير هي قبيلة قيس� � ��ية مضرية عدنانية تعود جذورها إلى غطفان بن س� � ��عد بن قيس
عي� �ل��ان ب� � ��ن مضر بن نزار بن معد ب� � ��ن عدنان ،وهي قبيلة عربية كبيرة من قبائل ش� � ��به الجزيرة
العربية ،وتنقس� � ��م القبيلة إلى ثالثة أقس� � ��ام رئيس� � ��ية ،هي علوة ،وبني عبدالله ،وبريه ،تمتد من
هضبة الصمان في ش� � ��مال شرق ش� � ��بة الجزيرة العربية إلى اطراف الحجاز قرب الحرة ،ويتوزع
أف� � ��راد القبيل� � ��ة حالياً في كل من الس� � ��عودية والكويت والعراق وغيرها ،والنس� � ��بة إليهم مطيري،
والجمع مطران.
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نبذة عن حياتها االجتماعية:
تزوجت في المرحلة الثانوية ،وتحديداً في الصف الرابع الثانوي في عام 1988م ،أنجبت ثمرة
هذا الزواج المبارك ولدين ،محمد من مواليد  ،1999وعبدالله من مواليد .2003
مسيرتها التعليمية:
درس� � ��ت بمدارس محافظة الجهراء من المرحل� � ��ة االبتدائية الى أن أنهت دراس� � ��تها الثانوية،
وكنت بفضل الله من الفائقات طوال المرحلة الدراسية ،ولم يمنعها الزواج من استكمال دراستها
فالتحقت بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشامية
ودرست سنتان.
أبرز اهتماماتها وهواياتها:
اهتم� � ��ت الس� � ��يدة جميلة المطيري بالق� � ��راءة ،وخصوصا كتب (التفكي� � ��ر اإلبداعي واالهتمام
بال� � ��ذات) وهو يعني« :نش� � ��اط عقلي مركب وهادف ،توجهه رغبة قوي� � ��ة في البحث عن حلول ،أو
التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا» .فآمنت أنه ينبغي أن يكون التفكير هدفاً رئيساً
للمؤسسات ،فهو بمثابة تزويد القوى البشرية باألدوات التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من التفاعل
بفاعلي� � ��ة م� � ��ع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المس� � ��تقبل كحاجة لنجاح الفرد
وتطور المجتمع.
قصة التحاقها بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
في عام  1992أعلن بيت التمويل الكويتي عن حاجته لمأل ش� � ��واغر لديه في إدارة المرابحة،
فسارعت على الفور لتقديم طلبات االلتحاق بالعمل في هذه المؤسسة المصرفية الكبيرة والتي
يطمح العديد من الشباب والفتيات للعمل فيها ،وكانت وقتذاك تدرس التنظيم الداخلي في كلية
التربية األساسية ،فآثرت العمل في بيت التمويل الكويتي.
الوظائف التي عملت بها في «بيتك»:
كما أس� � ��لفنا س� � ��ابقا فقد تم تعيين السيدة جميلة المطيري في عام  1992في إدارة المرابحة -
خدمة المبيعات ،وفي خالل سنتين من تعيينها تم ترشيحها لإلشراف في إدارة التحصيل والمتابعة
في منطقة الفروانية – الضجيج  -واستمرت بالعمل في هذه اإلدارة حتى هذا العام 2015م.
وقد تدرجت وظيفياً منذ تعيينها في المراتب التالية( :مشرف ،مشرف أول ،مساعد مدير،
مدير).
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أهم إنجازاتها في «بيتك»:
أثناء عملها ببيت التمويل الكويتي وضعت اهتمامها في خدمة شريحة السيدات وعدم اختالطها
بالرجال ،حفاظا على الهوية العامة للبنك وطابعه اإلس� �ل��امي ،وكما تقول «كنت أجد سعادة كبيرة
لتنفيذ هذا األمر والمساهمة فيه وكنا نشعر بأن بيت التمويل الكويتي هو بيتنا الثاني الذي ندين
له بالوالء واالنتماء ،حيث كنا نعمل فترتين ،صباحية ومسائية ،منذ عام 1992وحتى عام .»2010
ومع أنه كان يؤثر في عالقاتنا االجتماعية مع األهل واألصدقاء إال أن ذلك تغير فيما بعد ،عندما
أصبحت فترة العمل واحدة ،عادت الزيارات لألهل واألصدقاء والحياة الطبيعية.
وهنا نعود إلى ما ذكرناه س� � ��ابقاً من اهتمامها الشديد في التفكير اإلبداعي واالهتمام بالذات
والذي عرفناه بالنش� � ��اط الذي توجهه الرغبة القوية في البحث عن حلول ،أو التوصل إلى نتائج
أصيلة لم تكن معروفة سابقاً ،فوظفت هذا االهتمام في تقديم الكثير من المساهمات في تطوير
وتسريع إجراءات العمل لخدمة العمالء والعميالت بشكل أفضل ،وحيث كان من صميم عملها من
عام  1994الى عام  2015إجراء المقابالت الش� � ��خصية مع فئات العمالء المتعثرين بالس� � ��داد،
وحل مشاكلهم ،والتوصل معهم إلى الحلول المناسبة لسداد مديونياتهم المتأخرة.
أعمال مميزة قامت بها في «بيتك»:
اس� � ��تطاعت الس� � ��يدة جميلة المطيري تكوين فريق متميز في فرع الفروانية الضجيج ،اتصف
بالتالحم والتعاون البنّاء.
كما وقدمت الكثير من االقتراحات والحلول الناجحة لتطوير األنظمة والبرامج داخل إدارة
التحصيل والمتابعة،وساهمت بشكل فعال لتحسين جوده الخدمة في القسم.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
تم ّكن بيت التمويل الكويتي «بيتك» بخطوات واثقة من توس� � ��يع ب� � ��ؤرة أعماله وإنجازاته ليتبوأ
مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،ويصبح مؤسس� � ��ة مالية قيادية ،ليس في
الصناعة المصرفية اإلس� �ل��امية فحس� � ��ب ،بل أيضاً ضمن قطاع الصناع� � ��ة المصرفية ككل ،الى
جانب كونه أكبر الممولين في السوق الكويتي واإلقليمي.
ولقد بات واضحاً أن األنشطة االئتمانية قد تجاوزت مفاهيم المشاركة والمرابحة والمضاربة
التقليدية الى ممارس� � ��ة النش� � ��اط االئتماني القائم على إلغاء آلية االئتمان التقليدية وهي س� � ��عر
الفائ� � ��دة ،مما يعني أن واقعاً ائتمانياً جديداً قد فرض على التعامل المصرفي العالمي يس� � ��تحق
التوقف عنده ،إضافة الى تأثيرها المباش� � ��ر على التنمية االقتصادية الشاملة ،كونها قد أسهمت
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في تجميع مدخرات تلك الفئ� � ��ات من المدخرين غير المتعاملين بالفائدة المصرفية ،إلى جانب
ممارس� � ��ة االستثمار المباشر ،مما يفسح المجال واس� � ��عاً أمام االقتصادات النامية وخاصة ذات
التوجه اإلس� �ل��امي التي اصبحت التنمية االقتصادية الشاملة هدفاً مركزياً لها وهو ما يجعل من
هذه المصارف مؤسسات ذات أهمية كبرى في اقتصاد الدول ذات التوجه اإلسالمي التي كانت
تفتقر الى آلية تجميع المدخرات بأسلوب يأخذ باالعتبار القيم والتعاليم اإلسالمية السائدة.
وقد أثبتت الكارثة االقتصادية التي حصلت في عام  2008أن االقتصاد اإلسالمي قوي ومتين
ولم يتأثر بهذه الكارثة كالبنوك التقليدية.
آمال تتمنى تحقيقها في «بيــتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تتمن� � ��ى الس� � ��يدة جميلة المطي� � ��ري أن يحافظ «بيت� � ��ك» على الطابع اإلس� �ل��امي في معامالته
المصرفية ،من حيث إجراءات العمل وتطويرها لمواكبة التطورات العالمية ليبقى مالذ المودعين
الباحثين عن ما شرعه الله من حق في تعامالتهم المصرفية.
ولغيرتها على اللباس الش� � ��رعي كانت لها أمنية طيبة بأن يتم االلتزام باللبس الش� � ��رعي الذي
يحض عليه ديننا الحنيف كسمة للبنك اإلسالمي ذي الحرص على الصبغة الشرعية في أعماله،
في رضى الله بركة في األعمار واألرزاق.
وتمنت الخير للمؤسس� � ��ات المصرفية في دول العال� � ��م لتحذو حذو دولة الكويت في تطبيق
شرع الله عز وجل في المعامالت المصرفية ،فالربا ممارسة سيئة من أعمال اليهود ،قال الله
ع� � ��ز وج� � ��ل :ﱫﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱪ
(النساء :اآلية .)161
وتتمنى الس� � ��يدة جميلة المطيري تحقيق االنتش� � ��ار الواسع للمؤسسات االقتصادية اإلسالمية
ح� � ��ول العالم وأن يك� � ��ون بديال ناجحا للبنوك التقليدية ،واس� � ��تثمار المدخرات بالش� � ��كل األمثل،
وتوجيهها إلى قطاع األعمال وفقا الحتياجاته الجارية واالستثمارية.
كلمة تشجيع للشباب والفعاليات األخرى لخوض التجربة اإلسالمية:
ومن خالل تجربتها الرائدة في خوض التجربة اإلسالمية في المؤسسات المصرفية وخاصة
«بيتك» حثت الشباب على االلتحاق للعمل في البنوك االسالمية ،واإلسهام في تطويرها ومواكبتها
للتطور المصرفي في المؤسس� � ��ات العالمية التي سبقتنا من خالل تنمية الذات البشرية للشباب
وحصولهم على الدورات والشهادات الكفيلة بتقلدهم لهذا العمل الطيب.
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ومن أجل اطالع أوسع وأشمل للدور الذي تقوم به المؤسسات المصرفية ،وإعداد جيل يؤمن
بفكرة العمل المصرفي القائم على اإلس� �ل��ام وتعاليمه ،تمن� � ��ت من الدولة إدخال منهج االقتصاد
اإلس� �ل��امي في مناهج وزارة التربية ،فالتربية اإلسالمية هي عملية بناء اإلنسان وتوجيهه إلعداد
ش� � ��خصية وفق منهج اإلسالم وأهدافه في الحياة بما يجعل الشباب متنورين مثقفين فيما يتعلق
بهذا الجانب من شخصياتهم.
األعمال والخطط المستقبلية التي تنوي القيام بها:
تقول الس� � ��يدة جميلة المطيري «خطتي المس� � ��تقبلية بعد التقاعد من هذا الصرح اإلسالمي
العظي� � ��م التطوع ف� � ��ي إحدى اللجان الخيرية لخدمة العمل الخيري اإلس� �ل��امي بدون مقابل ،فإن
العمل الخيري يش� � ��مل كل عمل من أعمال الب ّر يقوم ب� � ��ه العبد امتثاال ألمر الله عز وجل ،وابتغاء
ّ
المنظ� � ��م الذي يُهتم في� � ��ه بنفع اآلخرين،
مرضات� � ��ه ..وإن كان يطل� � ��ق  -عرفا  -عل� � ��ى عمل الب ِّر
كالصدقة ،وتعليم العلم ،وتحفيظ القرآن الكريم ،وأعمال اإلغاثة بش� � ��تى صورها ،ونحو ذلك من
األعمال الخ ِّيرة التي يتعدى أثرها إلى شريحة أو أكثر من شرائح المجتمع اإلسالمي ،ويكون في
الغالب منظماً تنظيما يعين القائمين عليه على ضبط أموره ودقة تنفيذه».
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د.محمد جميل محمد السيد الشبشيري
خبير التقارير والدراسات االقتصادية في «بيتك»
تاريخ التعيين 1992/8/16 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1963/7/1في مدينة كفر الش� � ��يخ في جمهورية مصر العربية ،ونش� � ��أ في مدينة
القاهرة ،والده المرحوم بإذن الله المهندس جميل محمد الشبش� � ��يري الذي كان يعمل في مجال
بحوث ووقاية النباتات .له من اإلخوة المهندس الس� � ��يد جميل ،ويعمل في إدارة المشروعات في
ش� � ��ركة أرامكو بالمملكة العربية الس� � ��عودية ،وعالء الدين جميل مدير العمليات فرع الس� � ��المية
في بيت التمويل الكويتي ،وهش� � ��ام جميل مدير التس� � ��ويق والمبيعات بش� � ��ركة الترا دياجنوستيك
بالقاهرة ،وأخيراً أخت واحدة هي هناء جميل وتعمل مدير عام بوزارة المالية في جمهورية مصر
العربية الشقيقة.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع اس� � ��م العائلة إلى قرية «شبش� � ��ير الحصة» ،الكائنة قرب مدين� � ��ة طنطا بجمهورية مصر
العربية ،وقد انتشر أفراد العائلة في أماكن ومحافظات عدة ،وتعود أصول تلك العائلة الى قرية
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الضهري� � ��ة بمحافظة البحيرة ،وتتواجد هذه العائلة الكريمة كذلك في مدينة تال بالمنوفية ،وفي
النجيدة وكوم حمادة وأبيس ودمياط ،وغيرها من المحافظات ،واش� � ��تهر بعض أفراد هذه العائلة
ف� � ��ي علوم الفقه والحديث ،فظهر بينهم األئمة والش� � ��يوخ والعلماء وخصوصا في القرن التاس� � ��ع
والعاش� � ��ر الهجري ،من أمثال الشيخ أيوب بن عبد السالم الشبشيري والشيخ سالم الشبشيري
وهما من أعالم الش� � ��افعية ،كما أن هناك بيت أثري باس� � ��م «بيت الشبش� � ��يري» موجود حتى اآلن
والذي يُعد من اآلثار اإلسالمية بالقاهرة.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري بتاريخ 1992/8/11م ،ورزقه الل� � ��ه من األبناء ثالثة ذكور
وثالث بنات ،وجميعهم في المراحل الدراسية المختلفة من المرحلة االبتدائية حتى الجامعية.
مسيرته التعليمية:
بدأ الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري تعليمه األساسي في مدرس� � ��ة خالد بن الوليد االبتدائية
بالقاهرة ،ثم المرحلة المتوس� � ��طة في مدرس� � ��ة النقراش� � ��ي اإلعدادية ،والثانوية في مدرس� � ��ة
النقراشي الثانوية.
وبع� � ��د أن أنهى دراس� � ��ته الثانوية التحق بكلية التجارة في جامعة عين ش� � ��مس ،وتخصص في
مجال المحاسبة حتى تخ ّرج منها في عام 1985م.
الدراسات العليا بعد الجامعة:
ِ
يكتف الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري بحصوله على درجة البكالوري� � ��وس ،بل واصل تعليمه
لم
ليحص� � ��ل على دراس� � ��ات تكميلية وتمهيدية ف� � ��ي االقتصاد ،وليحصل بنج� � ��اح ملحوظ على درجة
الماجستير في االقتصاد من الجامعة نفسها في عام .1991
وانتقل بعد حصوله على درجة الماجس� � ��تير في االقتصاد من جامعة عين ش� � ��مس إلى جامعة
قناة الس� � ��ويس ليستكمل رس� � ��الة الدكتوراه في فلس� � ��فة االقتصاد ووفقه الله سبحانه وتعالى في
الحصول على درجة الدكتوراه في 1997م.
كما حصل على العديد من الش� � ��هادات ،إذ نال ش� � ��هادة الزمالة المتخصصة في إدارة األوراق
المالية وتقديم المشورة ( )CMAمن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية عام 2009م،
ثم ش� � ��هادة مدير معتمد ( )CMم� � ��ن معهد المديرين المحترفين المعتمدي� � ��ن بالواليات المتحدة
األمريكية ( )Institute of Certified Professional Mangersفي عام 2013م.
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مشاركة د محمد جميل الشبشيري مع وفد بيت التمويل الكويتي في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية اإلسالمية نوفمبر 2016

مع د .أحمد محمد علي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية على هامش اجتماعات البنك اإلسالمي للتنمية واألستاذ
أحمد الجبالي من البنك اإلسالمي
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الدورات التدريبية:
وقد شارك السيد د .محمد الشبشيري في عدة دورات تدريبية في العلوم الشرعية لالقتصاديين
أُقيمت بواس� � ��طة البنك اإلسالمي للتنمية ،واللجنة االستش� � ��ارية العليا للعمل على تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية التابعة للديوان األميري في دولة الكويت.
ه� � ��ذا إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية ف� � ��ي مجاالت مختلفة ،أقامتها مراكز ومعاهد
تدريبية معتمدة في الكويت والقاهرة والواليات المتحدة األمريكية ايضا.
أبرز اهتماماته وهواياته:
يلخص السيد د .محمد الشبشيري أبرز اهتماماته وهواياته فيما يلي:
•القراءة في المجاالت االقتصادية اإلسالمية ودراسة العلوم الفقهية ،وإلقاء المحاضرات في
مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
•رياضة السباحة والمشي.
•التواصل البناء مع جميع الثقافات والجنسيات.
العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
يقول د .محمد الشبش� � ��يري أن عمله الس� � ��ابق اللتحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي كان
في جمهورية مصر العربية ،حيث عمل باحثاً بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بجريدة
األهرام المصرية ،كما عمل صحفياً بجريدة المسلمون ،وجريدة الشرق األوسط ،وجريدة النور،
ومجلة االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية.
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي « بيتك»:
قص� � ��ة عمله في «بيتك» بدأت من خالل إعالن نش� � ��ره بيت التموي� � ��ل الكويتى بجريدة األهرام
المصرية يطلب فيه باحثا اس� � ��تراتيجيا ،وبناء على هذا اإلعالن تم تقديم الطلب إلى إدارة بيت
التمويل الكويتي ،وتم� � ��ت مقابلته في القاهرة ،واجتاز المقابلة بنجاح وتمت الموافقة على تعيينه
في بيت التمويل الكويتي ،لكنه آثر العمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،مع أنه كان متأهباً للسفر للعمل
بالمملكة العربية الس� � ��عودية – ج� � ��دة ،وال عجب فمع كل االحترام والتقدي� � ��ر لكل الدول العربية
والخليجي� � ��ة فإنه من المالحظ أن دولة الكويت تكون عادة في بداية أولويات االختيار كمقر عمل
للكثير من العاملين إذا ما تم تخييرهم للعمل في الدول العربية والخليجية األخرى ،وبالفعل كان
اختياره في محله ،وال يزال يقطف ثمار النجاح في عمله المهني بمختلف أشكاله.
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
تم تعيين الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري في بيت التمويل الكويتي في عام  ،1992بعد حصوله
على درجة الماجستير في االقتصاد ،وقبل نيله لشهادة الدكتوراه ،حيث تم تعيينه باحثاً اقتصادياً
في وحدة الدراس� � ��ات بمرك� � ��ز المعلومات الداخلية ،ث� � ��م ترقى في مجاله ليصب� � ��ح مديراً إلدارة
الدراس� � ��ات والتقارير في المركز نفسه ،انتقل بعدها لنشاط اإلستراتيجية والعالقات المؤسسية
ليكون مديراً بهذه اإلدارة ،وتولى العديد من المهام والمسئوليات ،حتى أصبح بمنصب مدير أول
التقارير والبحوث االقتصادية في إدارة االستراتيجية والعالقات المؤسسية للمجموعة.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
تتلخص أهم اإلنجازات كما يقول السيد د .محمد الشبشيري في التالي:
•العمل على وضع وتأسيس اللبنات األولى إلدارة متخصصة في مجال الدراسات االقتصادية
في «بيتك».
•القي� � ��ام بإعداد وتنفيذ التقرير الس� � ��نوي لبيت التمويل الكويتي م� � ��ن عام 1993م وحتى تاريخ
إعداد هذا الكتاب ،ويشتمل هذا التقرير على التوجهات االستراتيجية لبيت التمويل الكويتي
وأدائه وإنجازاته ،وتحديد البيئة االقتصادية المحيطة به.
•شارك في كتابة أكثر من  150دراسة تحليلية في العديد من المجاالت االقتصادية ،واألسواق
المالية المحلية والدولية ،والتمويل اإلسالمي ،واالئتمان ،والتسويق ،وإدارة االستثمار ،ودراسات
الجدوى والتنظيم واإلدارة ،وتنمية الموارد البشرية والخدمات المصرفية االلكترونية.
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من األعمال المميزة التي يرى السيد د .محمد الشبشيري أنه قام بها أو شارك بمجهوده في
إصدارها ،وكان لها األثر الطيب في المجال المصرفي وتحقيق االستقرار المالي:
•بناء قواعد البيانات والمعلومات المختلفة ،وتطوير منظومة من التقارير االقتصادية الدورية
المتخصصة ،والتي تنش� � ��ر باسم بيت التمويل الكويتي؛ وعلى رأس� � ��ها التقرير العقاري الذي
يصدر منذ أكثر من عش� � ��ر س� � ��نوات عن بيت التمويل الكويتي بشكل منتظم ،وقد حصل هذا
التقرير على أفضل جائزة تقرير عقاري اقتصادي في منطقة الشرق األوسط.
•المش������اركة في جهود إصدار قانون البنوك اإلس���ل��امية بالكويت لع������ام 2003م ،وآليات
الرقابة عليها.
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شهادات التقدير الحديثة تعكس الحرص الدائم على التطوير
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•المش� � ��اركة في جهود التحول نحو العمل المصرفي اإلس� �ل��امي والسيما تحويل بنك الشارقة
الى بنك إسالمي.
•القيام بدور مميز في متابعة األزمة المالية العالمية من خالل المحاضرات واألوراق العلمية
المنشورة.
•المساهمة بأوراق عمل وتقارير حول الخروج من األزمة المالية ،والمشاركة في الجهود التي
بذلتها المصارف في عدة قوانين اقتصادية في الكويت مثل :قانون االستقرار المالي ،وقانون
الصكوك ،والقوانين والتشريعات العقارية المختلفة.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي ،جاءت وس� � ��ط تحديات يواجهها بكافة فروعه س� � ��واء على مستواه
النظ� � ��ري أو التطبيق� � ��ي ،كما تش� � ��كل البيئة المضطربة الت� � ��ي يعمل بها والصراعات السياس� � ��ية
وااليديولوجي� � ��ة والمذهبية التي يعج بها العالم اإلس� �ل��امي التحدي األكبر الذي يواجهه القائمون
على مفاصل المؤسسات االقتصادية االسالمية.
وق� � ��د تحقق النجاح لهذه الفكرة في بيت التمويل الكويتي ،وبرز هذا النجاح الذى نراه اليوم
في التوسع في افتتاح فروع لبيت التمويل الكويتي في دول عربية وأجنبية ،وقد ساهم السيد د.
محمد الشبشيري في التطبيق العملي لهذه الفكرة ،وفى الجانب النظري من خالل المحاضرات
واللقاءات الفكرية في المؤتمرات والندوات وقاعات البحث والتدريب المختلفة.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تترك� � ��ز آمال� � ��ه التي يتمنى تحقيقها في المزي� � ��د من االهتمام والتنمية لمجاالت االقتصاد اإلس� �ل��امي
المختلفة تحت إش� � ��راف بيت التمويل الكويتي ،وأن يدخل هذا المنهج في كل المؤسسات المالية وينتشر
في كل بقاع األرض ،وقد نجحت فكرة نشر االقتصاد اإلسالمي عبر بيت التمويل الكويتي على المستوى
اإلقليمي والعالمي ،ومازالت بطون الكتب والمراجع الفقهية والشرعية مورداً عذباً ومعيناً ال ينضب للتطوير
واالبتكار والتميز والنمو لكافة حقول ومجاالت االقتصاد اإلسالمي اآلخذة في النمو واالنتشار.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول السيد د .محمد الشبشيري« :يعتبر تجسيد االقتصاد اإلسالمي من خالل نقل الجوانب
العملية والتجارب الحقيقية عبر العديد من المؤسس� � ��ات المالية اإلس� �ل��امية المرموقة مثل بيت
التموي� � ��ل الكويت� � ��ي مطلبا ملحا ،وتحويلها إلى منهج ونظم متكاملة تقدم كأس� � ��اس علمي لتدريس
االقتصاد اإلسالمي في مراحل التعليم المختلفة (المدارس والجامعات) وتخريج كوادر متخصصة
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في االقتصاد اإلس� �ل��امي لمراحل البكالوريوس والماجس� � ��تير والدكتوراه؛ أمرا في غاية األهمية
لتش� � ��جيع الشباب الستكمال جهود إرس� � ��اء قواعد وأسس االقتصاد اإلسالمي واالنطالق به نحو
العالمية ،وتطوير النظم العالمية للخروج من أزمتها على أس� � ��اس من القواعد األخالقية انطالقا
من أحكام الش� � ��ريعة اإلس� �ل��امية الغراء ،حيث إن المؤسس� � ��ات التعليمية في الخارج كانت سباقة
لتناول هذا المجال قبل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية في الداخل».
المؤسسات والشركات األخرى التي عمل بها:
من المؤسس� � ��ات األخرى التي عمل بها الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري ،بيت التمويل الكويتي
بالمملكة العربية السعودية وكان مديراً إلدارة االستشارات ،وكذلك عمل مستشاراً اقتصادياً في
اللجنة االستش� � ��ارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التابعة للديوان
األمي� � ��ري منذ بداية عملها في أوائل التس� � ��عينات حيث س� � ��اهم في وضع الخطة االس� � ��تراتيجية
لتحويل االقتصاد الكويتى للعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
الوظائف واألعمال المميزة التي قام بها خارج «بيتك»:
كان الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري ممن وفقه� � ��م الله لتقديم العديد من اإلس� � ��هامات الفكرية
والعلمية في مجال صناعة الخدمات المالية اإلس� �ل��امية ،واالقتصاد اإلسالمي ،حيث شارك في
ع� � ��دد من الندوات والمؤتمرات االقتصادية باإلضافة إلى التقارير والدراس� � ��ات المنش� � ��ورة ،وقد
قدم اقتراحاً الس� � ��تحداث مؤش� � ��ر للربح في البنوك اإلسالمية لتطوير السوق النقدي بين البنوك
اإلسالمية ،واختير عضوا في فريق عمل البنك اإلسالمي للتنمية لتطوير مؤشر الربح بديال عن
سعر الفائدة.
كما س� � ��اهم في وضع اللبنات األول� � ��ى ألول قانون يخص المصارف اإلس� �ل��امية عام 1994م.
وش� � ��ارك في جهود إعداد قانون التأمين التعاوني وقانون الصكوك التمويلية اإلس� �ل��امية ،وتقييم
تجارب التحول نحو صناعة الخدمات المالية اإلس� �ل��امية حيث كان رئيسا علميا لمؤتمر تجارب
التحول في الكويت.
وكذلك أبدى اهتماماً ملحوظاً في حوكمة المصارف اإلسالمية وأشرف على إعداد وتحضير
ندوة القيم واألخالق المنظمة للمؤسسات في الكويت في عام 2008م.
قصص ومواقف مهمة في حياته:
يتحدث في هذا البند الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري فيقول :من القصص التي أع ُّدها مهمة
في حياتي:
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•قصة وفاء والدي رحمة الله ،وغفر له الذى توفي اثناء دراس� � ��تي الجامعية وكان له أكبر األثر
في حياتي ،ألكتشف بعد هذا الحدث فضل رعايته الكبير ،وأجد بجانبي والدتي الكريمة التي
ظلت من ذلك الوقت بمثابة القدوة والمثال ونموذجا في التفاني للحفاظ على أسرتنا.
•قصة لقائي بالدكتور أحمد عبدالعزيز النجار رحمه الله أمين عام اتحاد البنوك اإلس� �ل��امية
في الثمانينيات والذي كان له أثر كبير في حياتي وعرفني على مجال البنوك اإلس� �ل��امية في
بداياتها ومتطلباتها الشرعية وتنبأ لي بأنني في يوم ما سأكون مدافعاً عن البنوك اإلسالمية
واالقتصاد اإلسالمي.
•قصة لقائي بأستاذي الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر األسبق منذ بداية دخولي الجامعة
وحتى أصبح مشرفا على رسالة الدكتوراه ،وكذلك الدكتور رضا العدل والدكتور سيد الهواري،
والدكتور حامد إبراهيم السيد ،والدكتور فرج عزت المشرف على رسالة الماجستير.
•قصة لقائي بالدكتور س� � ��امي عبد العزيز الخترش – رحم� � ��ه الله – فهو صاحب الفضل في
اس� � ��تقطابي للعمل كمستش� � ��ار اقتصادي في اللجنة االستش� � ��ارية العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية -بالديوان األميري – وذلك لالستعانة بالجهود الكبيرة في
المجال االقتصادي والقانوني التي كان لها أثر كبير في تأكيد دور االقتصاد اإلس� �ل��امي في
التنمية االقتصادية والمجتمعية.
•ولقائي مع العديد من العلماء والمتخصصين واإلداريين في الكويت مثل :فضيلة الدكتور خالد
مذكور المذكور – رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
اإلس� �ل��امية ،وأعضاء اللجنة مثل :الدكتور عجيل جاس� � ��م النش� � ��مي ،والدكتور عبدالمحس� � ��ن
الجارالل� � ��ه الخرافي ،كما عاصرت رواد بيت التمويل الكويتي من أمثال الش� � ��يخ أحمد البزيع
الياسين ،والشيخ الدكتور بدر المتولي عبد الباسط ،رحمهما الله ،والسيد بدر عبدالمحسن
المخيزيم ،والسيد وليد الرويح – رحمه الله – والسيد عبد الله السيف ،السيد جسار دخيل
الجسار ،والسيد نبيل أمين ،والسيد فيصل عبدالعزيز الزامل ،والسيد يوسف الميلم ،والسيد
عماد الثاقب والس� � ��يد فيصل عبدالله المطر ،والدكتور خالد عبدالله بودي ،والس� � ��يد مازن
س� � ��عد الناهض والسيد حمد عبدالمحس� � ��ن المرزوق والسيد فهد خالد المخيزيم ،وغيرهم
من األعالم الذين يصعب حصرهم وكان لهم تأثير كبير في إثراء تجربة بيت التمويل الكويتي
وتأثير على حياتي العلمية والعملية.
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أبحاث ومؤلفات قام بإعدادها:
ساهم د .محمد الشبشيري بجهد وافر ،ونصيب طيب في األبحاث والمؤلفات نذكر منها:
 رسالة الدكتوراه بعنوان :مستقبل ميزان المدفوعات المصري في ظل سياسات اإلصالح االقتصادي. تحرير كتاب مؤتمر تجارب التحول نحو االقتصاد اإلس� �ل��امي الصادر عن اللجنة االستشاريةالعليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 تحرير كتاب ندوة القيم واألخالقيات المنظمة للمؤسسات في الكويت. كما صدر له كتاب عن دور القيم وأخالقيات األعمال في التجارب العالمية في ظل مفاهيم اإلدارةالرشيدة (الحوكمة  -نماذج وتطبيقات) والذي صدر عن اتحاد شركات االستثمار في الكويت.

األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها:

إن األعمال والخطط المستقبلية التي ينوي القيام بها تسعى الى بناء جيل جديد من الشباب،
وم� � ��ن خ� �ل��ال توثيق تجربته في بيت التمويل الكويتي الرائدة ،ويس� � ��تمر ف� � ��ي تقديم المحاضرات
والندوات في االقتصاد اإلسالمي وما يواكبه من تطورات تعمل على بناء اقتصاد إسالمي قوي.
المشاركات اإلنسانية واألعمال الخيرية:

ويتحدث الس� � ��يد د .محمد الشبش� � ��يري عن أبرز األعمال الخيرية التي قام بها ،وينوي القيام
بها فيقول :الحمد لله أنني قد ش� � ��اركت في بناء المسجد الكبير في قريتي الضهرية – محافظة
البحيرة – جمهورية مصر العربية – باسم بيت التمويل الكويتي.
كما تم العمل على نقل تجربة الكويت في التعامل الشرعي مع حاالت الوفاة ونقلها إلى قريتي
الضهرية – بمحافظة البحيرة  -بجمهورية مصر العربية.

شهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها:

حص� � ��ل بحم� � ��د الله على العديد من ش� � ��هادات التقدي� � ��ر من معظم الجهات الت� � ��ي عملت فيها
وشاركت في جهود تنميتها وتطويرها ،وكذلك الجامعات والجهات التدريبية.

تكريم د محمد جميل الشبشيري ضمن مدربي بيتك المعتمدين
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محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان
أحد رواد أنشطة التمويل في «بيتك»
تاريخ التعيين 1996 / 12 / 1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ول� � ��د بتاريخ  ،1962/12/8في مدينة الكويت ،في مستش� � ��فى الصباح ،وأبناء المرحوم ناصر
الف� � ��وزان عدده� � ��م أربعة وبناته اثنتان ،أما أبناؤه فهم :عبد العزي� � ��ز ،خالد (نائب مدير التامينات
االجتماعية) ،مساعد ،بدر ،ومحمد.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
هاج� � ��رت عائل� � ��ة الفوزان إلى الكويت من روضة س� � ��دير من نجد في أوائ� � ��ل القرن الماضي،
وعندما وصلت إلى الكويت سكنت منطقة القبلة «جبلة».
وهي عائلة كبيرة في المملكة العربية الس� � ��عودية ولهم أنساب عريقة مع العائالت المعروفة في
السعودية ،وهم الفوزان من روضة سدير ومصاهرات أسر الكويت منها الشلفان ،المعجل ،الملحم،
الخنيني ،العصيمي ،الرومي ،البدر ،العدساني ،اللهيب ،العثمان النواخذة ،الحميدي ،الميلم ،العتيق
عتيبة ،الفوزان الدواسر ،المنيفي ،الهارون ،الفهد ،الحبش ،المانع ،الحسون ،الرميح والسنان.
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نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج في عام 1992من سليلة إحدى األسر الكويتية العريقة ،ورزقه الله بولد وبنتين ،ابنه ناصر
حاصل على ش� � ��هادة البكالوريوس من جامعة ليوال ماري ماونت ،LOYALA MARYMOUNT
وإحدى ابنتيه تدرس في جامعة الخليج ،واألخرى في مدرسة بيان ثنائية اللغة.
مسيرته التعليمية:
اجتاز الس� � ��يد محم� � ��د الفوزان مراحل التعليم األساس� � ��ية من االبتدائية وحتى أنهى دراس� � ��ته
الثانوية العامة في مدارس منطقة العديلية.
ثم التحق بجامعة الكويت الستكمال تعليمه الجامعي ،رغبة منه في الحصول على الشهادات
العليا التي تؤهله لالنخراط في مجتمع يسود فيه المتعلمون والمثقفون ،ألن ميدان التعليم هو
المحك األسس� � ��ي الذي يمكن من خالله تقديم أفضل مالديك لكي يقدم لك المجتمع أفضل
ما لديه.
واس� � ��تطاع الحصول على ش� � ��هادة البكالوريوس من كلية التجارة ،تخصص إدارة األعمال عام
.1986
الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد أن أنهى دراس� � ��ته الجامعية سافر السيد محمد الفوزان إلى المملكة األردنية الهاشمية،
والتحق باألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،وهي مؤسسة عربية مشتركة ،غير هادفة
لتحقيق الربح من أعمالها ،تؤول حقوق ملكيتها الصافية الى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
وتتمتع بالصفة الدبلوماس� � ��ية الكاملة واالس� � ��تقالل المالي واإلداري .وتعتبر الوحيدة في الوطن
العربي التي لديها أنش� � ��طة متكاملة (التعليم ،التدريب ،البحث ،االستش� � ��ارات ،واالعتماد الدولي
للماليين والمصرفيين) ،وحصل على دبلوم عالي بالعلوم المصرفية عام .1989
الدورات التدريبية:
دورات تدريبي� � ��ة عديدة منها في جامعة هارفرد  Haravrd Business Schoolوجامعة وارتن
 ،The Whartan Schoolوجامعة لن� � ��دن لألعمال  ،London Business Schoolمع العديد من
الدورات التخصصية في مجال أعمال البنوك.
أبرز اهتماماته وهواياته:
تنصب اهتمامات السيد محمد الفوزان على الرياضة بشكل عام ،وكرة القدم بشكل خاص.
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العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:
بعد أن حصل الس� � ��يد محمد الفوزان على ش� � ��هادة البكالوريوس م� � ��ن كلية التجارة ،وتخصص
ب� � ��إدارة األعمال ،التحق بوظيفة «مس� � ��ئول ائتم� � ��ان في إدارة االئتمان المحل� � ��ي في بنك الكويت
الوطن� � ��ي» حتى ع� � ��ام  1990الموافق احتالل القوات العراقية لدولة الكويت ،حيث عمل في وحدة
الحس� � ��ابات الكويتية التابعة لبنك الكويت الوطني في لندن ،وأصبح مديراً لفرع البنك في لندن
حتى عام 1993وهو العام الذي أصبح فيه مديراً لإلدارة المصرفية للمؤسس� � ��ات استمر في هذا
المنص� � ��ب حت� � ��ى عام  ،1995ثم تمت ترقيته لمنصب مدي� � ��ر أول إدارة الفروع في لندن حتى عام
.1996
قصة التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
مع نهاية عام  ،1996وعندما كان السيد محمد الفوزان في بنك الكويت الوطني ،عرض عليه
الس� � ��يد وليد الرويح رحمه الله وظيفة مدير إدارة التس� � ��ويق والتطوير في بيت التمويل الكويتي،
ولقي هذا العرض استحسان المق َّربين واألصدقاء ،كما لقي تشجيعهم له لخوض تجربة االقتصاد
اإلسالمي والعمل في المصارف اإلسالمية ،ووافق على أثر هذا التشجيع والتحق بالعمل في بيت
التمويل الكويتي مديراً إلدارة التسويق والتطوير.

يشهد إحدى االتفاقيات مع ماستركارد العالمية وعن يساره وائل القطامي ومحمد الفوزان وعن يسارهما نضال
أمين متوسطاً اثنين من المسؤولين في ماستر كارد
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
ذكرنا س� � ��ابقاً أن تعيين الس� � ��يد محمد الفوزان كان في نهاية عام  1996مديراً إلدارة التسويق
والتطوير ،ثم أصبح نائب مس� � ��اعد المدير الع� � ��ام للقطاع المصرفي حتى عام  ،2004وبعد ذلك
تمت ترقيته ليصبح مساعد المدير العام للقطاع المصرفي حتى عام  2012الذي تم فيه ترقيته
لمنصب رئي� � ��س الخدمات المصرفية لألفراد وحتى نوفمبر من عام  2014أصبح متمرس � � �اً في
عمله ،متقناً لمهاراته في إدارة العمل الموكول إليه ،نال ثقة القياديين ليستحق وبجدارة أن يتقلد
وظيفة مستشار للرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك».
أهم إنجازاته في «بيتك» :
من أهم اإلنجازات التي يعتز ويفتخر بها السيد محمد الفوزان هي العمل على تحسين وتوحيد
الصورة الذهنية لـ«بيتك» ،وبالتالي تحس� � ��ين نظرة أفراد المجتمع للعمل المصرفي اإلس� �ل��امي،
والت� � ��ي يعبر عنها اإلقبال المتزايد من العمالء لبي� � ��ت التمويل الكويتي ،والثقة التي منحوها لهذا
المصرف والتي بدت ملموسة لدى القياديين في «بيتك».
وقد ساهم وترأس العديد من المشاريع الناجحة في «بيتك» بالتعاون مع مجموعة من زمالئه
في العمل ،في مجاالت التقدم التكنولوجي ،وتحس� � ��ين مس� � ��توى بيئة العمل ،واستقطاب كفاءات
مصرفي� � ��ة إداري� � ��ة ناجحة لتضيف إلى ك� � ��وادر «بيتك» ،وترفع من مس� � ��توى الخدمات والمنتجات
المصرفي� � ��ة ،منه� � ��ا إطالق عدة خدمات إلكتروني� � ��ة ،ومنتجات مصرفية إس� �ل��امية :منها الوديعة
الخماس� � ��ية ،وحس� � ��ابات التوفير ،وبطاقات االئتمان ،ومنتجات التمويل اإلس� � ��تهالكي ،وأدت هذه
المج� � ��االت مجتمعة إلى تنمي� � ��ة وتعظيم مصادر األموال ،وربحية «بيت� � ��ك» ،وتقديم قيمة مضافة
لعمالء بيتك ،مما ترتب عليه الحصول على المراكز األولى في األس� � ��وق المصرفية اإلس� �ل��امية،
وخاصة في تنمية محفظة القروض االستهالكية مع االحتفاظ بمستويات عالية من جودة األصول
وزيادة الحصة السوقية لـ «بيتك».
أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
من أهم األعمال المميزة التي قام بها الس� � ��يد محمد الفوزان في «بيتك» صاحب الش� � ��خصية
الهادئ� � ��ة الذي يفكر بحكمة ورو ّية ،زيادة ميزانية «بيتك» ،ع� � ��ن طريق جذب األموال ذات التكلفة
المنخفضة ،من خالل كافة أنواع الحس� � ��ابات والودائع ،وتنمية األصول ،وزيادة محفظة القروض
االستهالكية بمعدالت قياسية س� � ��اهمت في تبوء «بيتك» مراكز متقدمة بين غيره من المصارف
المحلية والعالمية ،وتحقيق مستويات ربحية قياسية نتيجة هذه األعمال ،ومن أبرز العوامل التي
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س� � ��اهمت في تحقيق ذلك هي :تطوير الفروع المصرفية وفق أعلى جاهز ّية سلس� � ��ة وديناميكية،
لتقديم جميع خدمات «بيتك» من خالل مركز واحد (فرع واحد) ،وعدم حاجة العميل للتنقل بين
فروع «بيتك» ،وتصنيف العمالء لتقديم ولتحس� � ��ين الخدمات المقدمة ،وكذلك تبسيط إجراءات
العمل وتوحيدها بجميع الفروع مدعومة باستخدام أنظمة إلكترونية حديثة ،وذلك لتسهيل العمل
وزيادة اإلنتاجية وخلق فريق عمل ناجح.
سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يق� � ��ول الس� � ��يد محمد الفوزان أن هناك نم� � ��واً وزيادة كبيرة في الطلب عل� � ��ى تطبيق االقتصاد
اإلس� �ل��امي ،وهذا ناتج عن زيادة الطلب على االقتصاد اإلس� �ل��امي قياساً بالطلب على االقتصاد
التقلي� � ��دي وخاصة البنوك التقليدية ،ويمكن مالحظة ذلك م� � ��ن خالل معدالت النمو في البنوك
اإلس� �ل��امية والبنوك التقليدي� � ��ة ،كما يمكن مقارنة ذلك ومالحظته ،يبق� � ��ى نجاح فكرة االقتصاد
اإلسالمي وتحقيق بيتك لذلك هو التحدي الكبير ،وفي رأيه يأتي النجاح من مدى إيمان العاملين
ف� � ��ي المصارف اإلس� �ل��امية عامة والعاملين ف� � ��ي «بيتك» خاصة ،بالفكرة وااللت� � ��زام بالعمل وفق
األس� � ��س واللوائح التي تنظمه ،وتطبيق مبادئ الحوكم� � ��ة التي هي موجودة في ديننا الحنيف قبل
إصدارها كتعليمات واجبة التطبيق.

الثاني من اليسار في الصف األول بين بعض قياديي «بيتك»
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آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
لمزي� � ��د من التقدم واالرتقاء ،ومواكبة التطورات الحديثة ،والمحافظة على المكتس� � ��بات التي
حصل عليها «بيتك» في السنوات العديدة ،يأمل السيد محمد الفوزان أن يستمر عمل الموظفين
والمساهمين والمودعين بروح الفريق الواحد ،ملتزمين بمنهجية العمل اإلسالمي المصرفي.
كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
يقول الس� � ��يد محمد الفوزان «نصيحتي للش� � ��باب أوالً :هو أنه ال بد أن تكون مؤمناً بالعمل في
االقتصاد اإلس� �ل��امي ،ثانياً البد من اإلخالص وااللتزام بالنواحي العملية ،وأخيراً البد من العمل
على تنمية قدراتك ومؤهالتك ،باالستعانة بجميع الوسائل الحديثة.
وإنه لمن المؤكد أن يصبح مستقب ً
ال واعداً وزاهراً للشباب ذي القيمة المضافة للمؤسسة التي
يعمل بها مما يؤهلهم لرفعة ش� � ��أن بالدهم ومجتمعاتهم ،والقدرة على مواكبة التطورات الحديثة
في عالم التكنولوجيا المتجدد يومياً.

مشاركاً في إدارة إحدى الفقرات االجتماعية في مخيم بيتك الربيعي السنوي
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شاهين حمد عبدالوهاب خليفة الشاهين الغانم
أحد رواد الرقابة المالية في «بيتك»
تاريخ التعيين 2001 / 10 / 1 :
المولد والنشأة والظروف المحيطة:
ولد بتاريخ  ،1968/7/11في منطقة الخالدية ،ووالده يعمل في وزارة الداخلية إدارة الجنسية
والجوازات ،له أخ واحد هو الس� � ��يد خليفة حمد الغانم أمين عام مس� � ��اعد بمجلس األمة الكويتي،
وست أخوات ،جميعهم أنهوا دراساتهم الجامعية في جامعة الكويت.
نبذة عن النسب وتاريخ العائلة:
يرجع نسب عائلة الغانم إلى آل زايد ،وكان جد الزايد األول يسمى جبر بن علي الزايد ،ومسمى
الزايد هو صفة اتصف بها جدهم األول وذلك لكثرة كرمه وسخائه ،فأطلق عليه اسم الزايد.
والزايد هم من العلي ،من الدهماش� � ��ه من العمارات ،من قبيلة عنزة ،وهم من ضمن العائالت
التي نزحت مع أس� � ��رة آل الصباح م� � ��ن وادي الهدار في األفالج في نجد ،م� � ��روراَ بالزبارة بقطر،
وأطلقت عليهم تسمية (العتوب) ،حتى وصلوا إلى الكويت ،وقد كان يحكمها آنذاك بنو خالد.
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س� � ��كنت عائلة الغانم منطقة الوس� � ��ط «فريج الش� � ��يوخ» في منطقة بهيته ،وبعض أفرادها كانوا
نواخذة بارزين في السفر الشراعي ،و يُشار إليهم بالبنان ،منهم شاهين الغانم وأبناؤه الذين ورثوا
عنه ارتباطهم بالبحر والسفر الشراعي ،وقد كان شاهين الغانم من أصحاب السفن التي اشتهرت
وذاع صيتها بين أبناء الكويت ،مثل «البغلة» و«عنبر طويل» التي كان يقودها أبناؤه خليفة ومحمد،
أما خليفة ش� � ��اهين الغانم فقد ولد عام  1875في الحي الش� � ��رقي وعرف بطيبته وكرمه وعدالته
فكان يتجه اليه المتخاصمون في القضايا التجارية والعاملون في شئون البحر لالحتكام اليه لما
يتسم به من العدالة والخبرة.
وقد تعلم قيادة السفن الشراعية حتى تسلّم سفينة والده «عنبر طويل» لكنه ترك ركوب السفن
بعد مدة ليواصل ابناه علي وعبدالوهاب قيادة الس� � ��فن الش� � ��راعية وبقي خليفة في مدينة الكويت
البحارة ،تحدث عنه القبطان آلن فاليرز
يدير أعماله التجارية ويبت في القضايا التي تحدث بين ّ
الذي ذكر خليفة الش� � ��اهين وأثنى على معلوماته التاريخية في كتابه «أبناء الس� � ��ندباد» عام ،1938
وحين مات عام  1953كان أبناؤه مازالوا يقودون السفن الشراعية وأما محمد شاهين الغانم فقد
كان مث� � ��ل أخيه خليفة من ش� � ��خصيات الكويت البارزة ولم يركب البحر نوخذة إال س� � ��نين معدودة
«سنوات الحرب العالمية االولى».
وال زال منزل الغانم موجودا في منطقة ش� � ��رق خلف الس� � ��فارة البريطانية عند قصر دسمان،
ولعائلة الغانم حاليا ديوان رئيسي في منطقة الفيحاء.
نبذة عن حياته االجتماعية:
تزوج السيد شاهين الغانم في عام 1991م ،ورزقه الله ولداً وابنتين.
مسيرته التعليمية:
بداية المرحلة الدراس� � ��ية عند الس� � ��يد ش� � ��اهين الغانم كانت من روض� � ��ة الخالدية ،ومن ثم
مدرس� � ��ة الخالدية االبتدائية للبنين ،انتقل بعدها إلى مدرس� � ��ة أبو أيوب األنصاري المتوسطة
للبنين في الخالدية أيضاً ،وبعد ذلك انتقل إلى كيفان لينهي دراس� � ��ته الثانوية في ثانوية كيفان
للبنين عام 1982م.
ولم يقف عند ش� � ��هادة الثانوية العامة بل أكمل طريقه إلى كلية الدراس� � ��ات التجارية ليتخصص
في المحاسبة وينال التفوق في هذا التخصص عام 1988م.
أما دراس� � ��ته الجامعية فقد كان� � ��ت بجامعة الكويت ،حيث تخصص أيضاً في المحاس� � ��بة ونال
شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام .1994
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في زيارة إلى رئيس وزراء ماليزيا من اليمين :عبدالوهاب عيسى الرشود ثم شاهين الغانم ثم محمد سليمان
العمر الرئيس التنفيذي لبيتك ثم منذر العيسى سفير الكويت ثم نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا

الدراسات العليا بعد الجامعة:
بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ،سافر إلى الواليات المتحدة ليستكمل دراسته التخصصية
في المحاس� � ��بة ،وكان له ما أراد ،وحصل على ش� � ��هادة «محاس� � ��ب إداري معتمد» ،وفي عام 2007
حصل على شهادة الماجستير من جامعة ماسترخت في هولندا.
بعد حصوله على شهادة الماجستير من هولندا ،عاد إلى الواليات المتحدة األمريكية ،والتحق
بجامعة هارفرد ليدرس فيها دورة اإلدارة التنفيذية المتقدمة ،وقد اجتازها بنجاح.
أبرز اهتماماته وهواياته:
تأثر السيد شاهين الغانم بعمله في المصارف اإلسالمية ،فأصبح يتابع كل ما يُكتب عنها ،ويواكب
التطورات التي تحصل في عالم المصرفية اإلسالمية ،كما كان يهتم كثيراً بالكتب الخاصة بالتاريخ
اإلسالمي ،لما فيها من دروس وعبر تن ِّمي معلوماتنا التاريخية ،وتعود علينا بالنفع واالستفادة.

العمل والوظيفة قبل التحاقه بالعمل في بيت التمويل الكويتي:

بعد أن أنهى الس� � ��يد شاهين الغانم دراسته في كلية الدراسات التجارية وتخصص بالمحاسبة
التحق بشركة البترول الوطنية عام  1989وعمل فيها «محاسب أول» لمدة عشر سنوات ،ثم انتقل
إلى ش� � ��ركة المستثمر الدولي ليعمل فيها «مس� � ��اعد رئيس المحاسبة» وبقي في الشركة حتى عام
 2001وهو العام الذي ت َّعين فيه في بيت التمويل الكويتي.
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الوظائف التي عمل بها في «بيتك»:
كان� � ��ت بداية عمله في بي� � ��ت التمويل الكويتي ف� � ��ي إدارة الرقابة المالية ع� � ��ام  ،2001حيث تم
تعيينه مديراً لإلدارة ،واستمر فيها حتى عام 2011م ،ثم أصبح نائباً لمساعد المدير العام لقطاع
االس� � ��تثمار حتى نهاية عام 2012م ،ليرتقي بعدها في سلم الترقيات الوظيفية ويصبح «مدير عام
البنوك الدولية» حتى عام  ،2014وكان في ذات الفترة رئيساً لقطاع االستثمار بالوكالة.
أهم إنجازاته في «بيتك» :
يقول السيد شاهين الغانم أن أهم إنجازاته في «بيتك» تتلخص في التالي:
 اإلفصاح في الوقت المحدد للبيانات الفصلية والسنوية والمالية المدققة. تطبيق نظام جديد ومستحدث للموازنات السنوية. إدارة مشروع افتتاح بيت التمويل الكويتي – البحرين – في الوقت المحدد له.أعمال مميزة قام بها في «بيتك»:
شارك السيد شاهين الغانم في العديد من مجالس إدارات بيت التمويل الكويتي سواء في دول
الخليج العربي أو في بعض دول العالم اإلس� �ل��امي ،وكان لهذه المشاركة األثر الطيب الذي أرسى
دعائم انتشار بيت التمويل الكويتي في األسواق المحلية والعالمية ،نذكر منها:

في رحلة عمل إلى ماليزيا الثاني من اليسار وقوفاً ،ويظهر في الصورة :من اليمين وقوفاً أنور البدر ثم منذر العيسى
سفير دولة الكويت في ماليزيا ثم عبدالله بدوي رئيس وزراء ماليزيا ثم بدر المخيزيم ثم شاهين الغانم ثم عبدالوهاب
عيسى الرشود ومن اليمين جلوساً علي الغنام ثم ايمن المطيري ثم داتوك سلمان المدير التنفيذي لـ«بيتك ماليزيا»
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األول جلوساً من اليسار في صورة جماعية لمجلس إدارة بيت التمويل في ماليزيا للعام المالي  2008/2007وعن
يساره المدير التنفيذي لـ«بيتك ماليزيا» داتوك سلمان ومن اليمين وقوفاً محمد إسماعيل محمد شريف ثم د .رضوان
عبدالرزاق ثم خيرت أنور عبدالله ثم عبدالوهاب الرشود

•رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا لمدة سبع سنوات.
•عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في تركيا لمدة ثمان سنوات.

•عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في البحرين لمدة ثالث سنوات.
•عضو مجلس إدارة بيت التمويل السعودي الكويتي لمدة ثالث سنوات.
•عضو مجلس إدارة شركة «بيتك – كابيتال».

•رئيس مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي االستثمارية.

سبل نجاح فكرة االقتصاد اإلسالمي وتحقيق «بيتك» لها:
يش� � ��ير السيد ش� � ��اهين الغانم إلى أن مبدأ المش� � ��اركة بين المؤسس� � ��ة المصرفية اإلسالمية
والعميل (المودع) يعتبرمن األفكار المهمة التي تبناها بيت التمويل الكويتي وأدت إلى نجاح فكرة
المصرفية اإلس� �ل��امية ،حيث تعتبر أموال المودع بمثابة الشريك في األموال المستثمرة له منها
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الربح والخس� � ��ارة ،على عكس ما هو معمول به ف� � ��ي البنوك التقليدية ،حيث العالقة تقتصر على
دائن مع بنك له أرباحه المحددة سلفاً فقط ،وعلى البنك الخسارة ،في حال وقوع خسارة.
آمال تمنى تحقيقها في «بيتك» ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي األخرى:
تتوحد اآلم� � ��ال واألمنيات لدى جميع األخوة رواد االقتصاد اإلس� �ل��امي ،الذي� � ��ن تحدثنا عنهم،
والذين لم تسعفنا اإلمكانات للتحدث عنهم ،والكل منهم يجمع على آمال استمرار التوسع واالنتشار
الدولي لبيت التمويل الكويتي ،والسيد شاهين الغانم يرى أن لدى بيت التمويل الكويتي من الخبرات
والمهارات المصرفية التي تس ّهل عملية التوسع واالنتشار ،ألنه ينافس بها أكبر البنوك الدولية.

ومن ش� � ��أن التوس� � ��ع واالنتش� � ��ار أن يتم تطبيق فكرة االقتصاد اإلس� �ل��امي في بالد يرى أنها
متعطشة لهذا النظام االقتصادي لما له من إيجابيات ملموسة على اقتصادياتها.

كلمة تشجيع للشباب لخوض التجربة اإلسالمية:
«في ش� � ��بابنا األمل الواعد بمس� � ��تقبل زاهر»  :كلمة طالما رددها الس� � ��يد ش� � ��اهين الغانم في
جلس� � ��اته ،فهو يدعو الش� � ��باب إلى االنخراط في العمل المصرفي اإلس� �ل��امي ،الستكمال مسيرة
ال� � ��رواد األوائل في العم� � ��ل المصرفي ،الذين وضعوا اللبنات األولى ف� � ��ي تطور العمل المصرفي
اإلس� �ل��امي بدولة الكويت ،وم ّهدوا الطريق أمام الش� � ��باب الس� � ��تكمال المسيرة ،وجاء دور شبابها
لمواكبة التطور الحديث في األعمال المصرفية.

في حفل استقبال مجلس إدارة «بيتك» ماليزيا
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البناة األوائل الذين ساهموا
في وضع اللبنات األولى
لبيت التمويل الكويتي
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عزيزي القارئ :
كان س� � ��ياق المادة التوثيقية ال� � ��واردة في هذا الكتاب يركز االهتمام على أش� � ��خاص محددين
ويسلط الضوء على سيرهم الذاتية وإنجازاتهم.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:
 هل كانوا هم الوحيدين في هذا المضمار؟ وهل أنجزوا ما أنجزوا وحدهم؟تأت� � ��ي اإلجابة ف� � ��ي الصفحات التالي� � ��ة ،والتي حوت ث� �ل��اث مجموعات طيبة م� � ��ن الموظفين
المؤسس� � ��ين في بيت التمويل الكويتي ،اعتبرناهم بحق ضمن البناة األوائل المساهمين في وضع
اللبنات األولى لبيت التمويل الكويتي.
وكما س� � ��بق أن ذكرنا في موضوع سابق من هذا الكتاب أننا ولهذا االعتبار فقد كنا في الجزء
األول بينا معيار الترتيب ،فقد ساهمت كوكبة طيبة من أهل الخير والكفاءة من الكويت وخارجها
في تأسيس تجربة االقتصاد اإلسالمي عامة وتجربة بيت التمويل الكويتي خاصة.
ورغم أن مس� � ��ألة الترتيب ش� � ��كلية ،لكن الب� � ��د لنا من اتباع منهجية محددة في س� � ��ياق ترتيب
الشخصيات التي سنلقي الضوء على مسيرتها الذاتية واالقتصادية بشكل مركز.
وتأتي مسألة اختيار معيار الترتيب اجتهادية.
لقد تزاحمت الش� � ��خصيات الواردة في هذا الجزء على ش� � ��رف التأس� � ��يس وممارس� � ��ة العمل
التنفيذي ،وبذل كل ما في وسعه حسب طبيعة عمله في بيتك.
لذا كان من المناسب أن نختار تاريخ التعيين كمعيار في الترتيب ،وهو سبب قدري ال حساسية
فيه ،وبالتالي نخرج من أي اعتبار آخر في الترتيب ،والعبرة باألداء والدور ال بالترتيب ،والمعول
على اإلنجاز في كل األحوال.
أما التعيين نفس� � ��ه في وظيفة تنفيذية في بيت التمويل الكويتي ،فهو بحد ذاته مقياس كذلك
لألسبقية في التأسيس والعمل على السواء.
ولهذا االعتبار فقد كنا في الجزء األول من هذا الكتاب والصادر عام  2007قد اكتفينا بإلحاق
س� � � ٍ
�رد تفصيلي ألس� � ��ماء أول مائة موظف في بيت التمويل الكويتي من الكويتيين وغيرهم ،مهما
كان� � ��ت درجاتهم الوظيفي� � ��ة ،طالما كانت وظائفهم مرتبطة بالجانب االقتصادي وليس� � ��ت خدمية
بحت� � ��ه ،حيث قمنا باس� � ��تبعاد هذه الحرف الخدمي� � ��ة البحتة (فراش – مندوب -مراس� � ��ل -فني
365
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صيانة ...إلخ) رغم كونها كلها مهناً ش� � ��ريفة إال أنها ليس� � ��ت مرتبطة في صلب العمل المصرفي
ببعده االقتصادي أو كل المهن األخرى المنعكسة منه.
 ثم أتبعناها بالمائة األولى من الموظفين الكويتيين فقط. ثم السابقات الثالثين في الوظيفة من الموظفات في بيت التمويل الكويتي. ولعل مجرد ذكر هذه األسماء في مالحق هذا الكتاب يعوض االجتهاد في كيفية انتقاء الشخصياتالواردة فيه ،بحيث نثبت على األقل الحقائق التاريخية  -كما هي  -للعمل بحد ذاته.
 وقد تم االكتفاء بالعدد (مائة) للجمع بين الكثرة والتحديد ،في آن واحد.وحتى ضمن هذه القوائم ..كان الترتيب المتبع حسب تاريخ التعيين.
واليوم في هذا الجزء الثاني من الكتاب نستمر في السرد بنفس المنهجية ،حيث سنقدم بين
يديك عزيزي القارئ كل من:
 المائة الثانية من موظفي بيتك. المائة الثانية من موظفي بيتك الكويتيين. الثالثون الثانية من الموظفات الكويتيات في بيتك.مع مراعاة نفس االعتبارات السابقة من حيث االقتصار فقط على الوظائف المرتبطة بالعمل
المصرفي.
لقد وفر هؤالء الجو العلمي المناس� � ��ب ألولئك ،فس� � ��اهموا جميعاً في إثراء تجربة «بيتك» في
مهدها.
إن مجرد ذكر أس� � ��مائهم يعك� � ��س الصورة الحقيقية للجو اإليجابي العام ،الذي نش� � ��أ فيه بيت
التمويل الكويتي وترعرع.
وفيما يلي القوائم الثالث لألسماء في المجموعات المشار إليها أعاله:
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المائة الثانية للموظفين األوائل في «بيتك»
االسم

م

الرقم الوظيفي

1

147

توفيق ابراهيم ناصر األحمد

2

150

سعد محمد عبدالعزيز السريع

3

154

جمال عبدالرحمن عبدالله الفرحان 1979/10/2

الكويت

4

155

خالد محمد اجلريوي

1979/10/16

الكويت

5

156

رعد عبدالرزاق السابج

1979/11/4

الكويت

6

157

حسن البنا الله عامر

1979/11/1

مصر

7

158

حسن عمر أمني

1979/11/10

-

8

162

عدنان عبدالقادر املسلم

1979/11/10

الكويت

9

164

هاشم عبدالوهاب مهيم توالي

1991/4/30

الهند

10

167

خلف سعود العمران

1979/12/3

-

11

168

محمد أنعام محمد اكرام

1979/12/3

باكستان

12

169

محمد عبدالله حسن سالم

1979/12/8

-

13

170

هيا صالح السهلي

1979/12/8

الكويت

14

179

عبدالله يوسف أحمد سيف السيف 1979/12/30

الكويت

15

180

أحمد موسى أحمد موسى

1980/1/12

مصر

16

181

محبوب صالح فضل

1980/1/5

السودان

17

182

مروان يوسف الشيخ علي

1980/5/2

-

18

184

خلود راشد علي بوفرسن

1980/1/2

الكويت

19

185

عيسى محمد عيسى العصفور

1980/1/2

الكويت

20

187

حامد خالد الشاهني

1980/1/12

الكويت

21

188

محمد خلف عبدالله الرفاعي

1980/1/14

العراق
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1979/10/6

الكويت
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االسم

م

الرقم الوظيفي

22

197

فواز سليمان عبداللطيف سليمان
العثمان

23

198

زياد سامي ذيب

1980/2/2

24

202

محمد سليم رضا عبداحلي

1991/6/17

باكستان

25

206

عبداملجيد محمد حسني االبراهيم

1980/6/8

العراق

26

207

عبدالرحمن حسني احلمد

1991/3/30

سوريا

27

208

عوده محمد الكرمي

1979/12/29

-

28

211

زهير عبدالرحيم بيبو

1980/2/16

-

29

219

عادل برويز مالك

1985/10/10

باكستان

30

220

حسني يعقوب يوسف ربيعة

1980/3/1

الكويت

31

221

شريفة صالح الهويدي

1980/3/1

الكويت

32

227

مقصود سرور عبداخلالق

1980/3/15

باكستان

33

229

عبدالله محمد اليحيى

1980/4/1

الكويت

34

230

قمرالدين باركر

1991/11/5

الهند

35

231

خالد عبدالرزاق أحمد الرشيد

1980/4/1

الكويت

36

233

طالل عبدالله ابراهيم احلوطي

1980/4/10

الكويت

37

234

أحمد صبري السعود

1980/4/12

مصر

38

235

عبدالله حلدان يوسف اللحدان

1980/4/10

الكويت

39

240

عبدالرحمن عبداملنعم أحمد الكومي

1981/4/1

مصر

40

243

خولة حمد الفارس

1980/4/22

الكويت

41

244

عبدالعزيز محمد السيد

1980/5/10

-

42

247

وليد عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي

1980/5/6

الكويت
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االسم

م

الرقم الوظيفي

43

248

محمد باني حبيب رومي السعيدي

44

250

كلناد عبدالقادر عبدالله

1980/5/21

45

254

فيصل حمد جمعة التميمي

1980/5/21

الكويت

46

255

بدر ناصر الفريج

1980/6/18

الكويت

47

257

محمد سعدون حميدي جريذي

1980/6/5

الكويت

48

262

ناصر عبدالله املقيط

1982/8/11

الكويت

49

263

عوض أحمد باحجاج

1980/7/29

-

50

264

عثمان عمر محمد آل اسماعيل

1980/7/26

-

51

265

بدوي صالح موسى

1980/8/7

-

52

266

عبدالله أحمد محمد جعفر

1980/8/16

الكويت

53

268

سليمان عبداللطيف سليمان

1980/8/10

-

54

275

بسام اسماعيل محمد أبوهدبة

1991/3/24

األردن

55

278

محمد فاروق سراج الدين

1980/9/20

-

56

280

عادل ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم
العثمان

1980/9/24

الكويت

57

287

باليترا مال عبدالرشيد

1991/9/6

الهند

58

288

سعود عبدالعزيز الريس

1980/10/9

الكويت

59

290

إبراهيم محمد البشر

1980/10/12

الكويت

60

291

كاكاناتل كنجو محمد رحمن

1991/5/11

الهند

61

294

يوسف خليل إبراهيم

1980/11/1

-

62

300

سامي علي حسني الفاضل

1980/11/18

الكويت

63

304

سامي بدر اجلناعي

1980/12/1

الكويت
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م

الرقم الوظيفي

االسم

تاريخ التعيني

اجلنسية

64

305

جسار دخيل جسار عبدالعزيز اجلسار

1995/9/2

الكويت

65

308

صالح فهد العبيد

1980/12/10

الكويت

66

312

عبدالعزيز عبداحملسن زامل الزامل 1980/12/21

الكويت

67

313

ناصر مالك غالم غوث

1981/1/3

-

68

314

فيصل عبدالعزيز مسلم الزامل

1980/3/1

الكويت

69

316

أمني محمود محمد علي البابلي

1981/1/8

-

70

319

سعود مزعل الفداغ

1981/1/17

الكويت

71

321

محمد منير عالم خورشيد

1981/2/2

-

72

322

عيسى أحمد الفيلكاوي

1981/2/3

الكويت

73

323

جمال محمد اجلاسر

1980/12/21

الكويت

74

324

عبداملعيد خان عبداملجيد خان

1991/5/11

باكستان

75

329

أحمد عبداجلليل البيطار

1981/2/23

76

330

محمد عبدالله إبراهيم املزيني

1981/2/16

الكويت

77

333

يوسف عبدالكرمي مبارك

1981/3/21

الكويت

78

334

يعقوب يوسف الفهيد

1981/3/28

الكويت

79

335

صالح خالد اخلالد

1981/3/30

الكويت

80

336

محمد عبدالله محمد الشيزاوي

1979/7/25

عمان

81

337

حمدي محمد سيدو

1981/4/1

فلسطني

82

338

غازي حمدان العماني

1981/4/1

-

83

341

وليد خليل ابراهيم الدهيم

1981/4/11

الكويت

84

349

صالح سيف محمد العتيقي

1981/6/1

الكويت

85

352

إحسان أحمد ذيب صباح

1992/3/18

األردن
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االسم

م

الرقم الوظيفي

86

353

محمد حسن حافظ عهدي

87

322

عيسى أحمد الفيلكاوي

88

323

جمال محمد اجلاسر

1980/12/21

89

329

أحمد عبداجلليل البيطار

1981/2/23

مصر

90

355

سعيد حسن البواب

1984/6/7

األردن

91

358

إبراهيم محمد ضيف

1984/7/1

مصر

92

360

محمود عاطف محمود فضالي
عبداحلميد

1991/5/1

مصر

93

362

محمد أحمد رضوان الفقي

1991/6/1

مصر

94

364

زينب عبدالرحمن العوضي

1981/7/11

الكويت

95

371

فهد محمد عبدالعزيز عبدالله
العثمان

1981/5/15

الكويت

96

377

محمد تقي رضوي

1984/9/1

باكستان

97

378

عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز بورحمة

1981/9/1

الكويت

98

379

أدهم ياسني الزيدان

1981/9/6

الكويت

99

385

علي عبدالكرمي حمد اخلميس

1981/10/1

السعودية

100

388

خالد عبدالله صقر العوضي

1981/10/12

الكويت
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االسم

تاريخ التعيني

م

الرقم الوظيفي

1982/5/15

1

550

محمد قيس سليمان الدريعي

2

565

عبدالله محمد احلسيني

1982/6/5

3

574

محمد عمر الفليج

1982/6/21

4

588

إبراهيم يوسف الرفاعي

1982/7/4

5

606

د .خالد محمد بودي

1982/7/31

6

614

جاسم محمد العمران

1982/9/1

7

617

عبداللطيف عبدالعزيز العيسى

1982/8/28

8

640

عبدالله خلف جهجاه مرشد عبدالله

1982/11/11

9

642

محمود يوسف احملمود

1982/11/13

10

654

عادل عبداحلميد جاسم احلسن

1982/12/20

11

664

إبراهيم محمد إبراهيم احلسناوي

1983/1/2

12

669

طالب سيد عبداحلميد سيد أحمد الرفاعي

1983/1/2

13

683

عمر عبدالرحمن القناعي

1983/2/5

14

698

أحمد محمد أحمد اخلالد

1983/2/28

15

721

عماد عبدالله يوسف األحمد الثاقب

1983/3/28

16

727

عبداملجيد عبداحلميد اليوسف

1983/2/1

17

736

عصام راشد صالح التوحيد

1983/5/1

18

740

يوسف محمد اخلنيني

1983/5/1

19

753

حمود سعد عبدالله الهران

1983/5/23

20

759

فيصل عبدالرحمن العثمان

1983/6/13

21

780

محمد بدر عبدالله البدر

1983/9/1
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م

الرقم الوظيفي

االسم

تاريخ التعيني

22

792

خالد عبدالله العوضي

1983/9/10

23

793

فيصل عبدالله املطر

1983/9/29

24

794

يوسف عبدالرحمن املزيني

1983/10/1

25

797

وليد محمد أحمد علي الناصر

1983/10/2

26

806

محمد عبدالقادر الرحي ِّم

1983/7/18

27

814

عبدالعزيز حمد بودي

1983/11/15

28

815

محمد عبدالرحمن الكندري

1983/11/20

29

826

عبداللطيف عبدالله الربيعة

1983/11/27

30

832

ناصر محمد الزيد

1983/12/27

31

797

وليد محمد أحمد علي الناصر

1983/10/2

32

837

يوسف مزيد املعوشرجي

1984/1/14

33

848

محمود محمد عبدالرحمن اجليعان

1984/2/13

34

868

خالد محمد عبدالله القصار

1984/3/8

35

882

عبدالله احمد عبدالله راشد الهنيدي

1984/3/20

36

883

يوسف حميد التميمي

1984/4/23

37

894

وليد يعقوب الهادي

1984/6/2

38

898

ساطع عبداحملسن اخلشرم

1984/6/19

39

902

أياد احمد الشارخ

1984/6/11

40

907

فاروق راشد القعود

1984/7/4

41

920

فيصل عبدالله اخلزام

1984/8/19

42

927

عبداللطيف إبراهيم احلمود

1984/8/22

43

938

إبراهيم عبدالهادي النويف

1984/9/19

373
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م

الرقم الوظيفي

1984/11/21

44

946

مهدي عبدالله سالم املخلف

45

952

خليل عبدالرحمن خليل العنيزي

1984/12/4

46

961

خالد جازع املطيري

1985/1/13

47

963

عادل يوسف جاسم السردي

1985/1/20

48

965

مساعد محمد علي اخلنيني

1984/4/2

49

968

أحمد حسني علي شعيب

1985/2/3

50

969

صالح عبدالرحمن صالح البسام

1985/2/2

51

972

عبدالرزاق إبراهيم جويهل اجلويهل

1985/2/23

52

986

خالد عبدالله الزيد العنقة

1984/12/19

53

1000

محمد غنيم فهد احليص

1985/10/6

54

1007

عبداحملسن محمد الرشدان

1985/9/28

55

1022

وليد ماجد رشيد الزامل

1985/10/28

56

1025

يوسف صالح حسني الفاضل

1985/10/1

57

1057

يوسف نهابة خلف حمادة

1986/3/1

58

1084

د .ناصر جاسم الصانع

1986/7/8

59

1094

أحمد عبداحملسن الفرحان

1986/8/1

60

1095

علي عبدالعزيز رشيد املسلم

1986/9/3

61

1098

د .زهير منصور املزيدي

1986/9/15

62

1123

صالح عبدالعزيز صالح اخلميس

2012/6/3

63

1128

أحمد محمد أحمد سليمان السعد

1987/1/19

64

1129

صالح محمد عيسى الغزالي

1987/1/13

65

1134

فيصل أحمد صالح البصيري

1986/12/23
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االسم

تاريخ التعيني

م

الرقم الوظيفي

1987/2/1

66

1157

جمال عبدالله سعود العرفان

67

1160

عبدالله يوسف العامر

1987/3/14

68

1162

وائل يعقوب يوسف عيسى القطامي

1987/3/14

69

1164

وليد يعقوب يوسف اللوغاني

2005/8/1

70

1173

محمد عبداجلليل محمود الباقر

1987/1/7

71

1178

عيسى أحمد محمد الذوادي

1986/11/1

72

1179

محمد عبدالعزيز الشيبان

1986/12/1

73

1180

فوزي حمد محمد صالح النجدي

1987/3/23

74

1186

ناصر سليمان علي ناصر املصري

1987/4/6

75

1190

عبداحملسن حمد الصبيح

1987/6/15

76

1191

رائد محمد يوسف احلزميي

1987/6/8

77

1212

خالد أحمد إبراهيم سالم الصقر

1987/6/22

78

1217

عبدالله عوض ناصر الهاجري

1987/7/15

79

1218

وائل عبداللطيف فيصل الثويني

1987/7/25

80

1221

راشد فهد علي الدويلة

1987/7/4

81

1239

جاسم فهد املسحلك

1987/8/24

82

1250

سعود مصلط فهران عبدالله العدواني

1987/9/14

83

1252

حسني فهد محمد املريخي

1987/9/14

84

1256

هادي عبدالله مسلم العتيبي

1988/5/28

85

1257

نايف حسني محسن العجمي

1987/9/21

86

1263

صالح عبدالله عثمان العثمان

1987/10/3

87

1264

طارق عبدالغفور العبدالغفور

1987/10/14
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م

الرقم الوظيفي

االسم

تاريخ التعيني

88

1269

جمال محمد يعقوب مجرن البنوان

1987/10/11

89

1270

محمد عبيد مذخر الضعيان

1987/10/17

90

1272

أحمد عبداللطيف رمضان اجلابر

1987/9/19

91

1278

عيسى عبدالعزيز عبداللطيف بن عيسى

1987/11/1

92

1295

يوسف محمد غتر املطيري

1988/1/16

93

1305

جاسم عبدالعزيز حمد املير

1988/2/10

94

1319

عواد علي هالل مخلف

1988/3/1

95

1326

مفيد عبدالكرمي العدواني

1988/3/21

96

1348

حسني علي حسني العيسى

1988/8/6

97

1349

زيد عقاب محمد اخلطيب

1988/8/6

98

1350

محمد سلطان محمد العجمي

1988/8/6

99

1351

حماد ناصر الرباح

1988/8/1

100

1352

طالل إبراهيم الهنيدي

1988/7/2

376
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الثالثون الثانية من الموظفات الكويتيات األوائل في «بيتك»
م

الرقم الوظيفي

االسم

تاريخ التعيني

1

959

هناء محمد أحمد الفضل

1985/1/8

2

989

نيرة حواس كميخ عالي الديحاني

1985/8/11

3

1004

عليا ناصر الصباح

1985/9/28

4

1005

صبرية أحمد القطان

1985/10/10

5

1006

منال سليمان الغنيم

1985/19/19

6

1011

موضي صالح العلي السعيد

1985/10/14

7

1072

نوال عبداحملسن الفرحان

1986/3/16

8

1152

لطيفة مجبل الصالل

1987/2/22

9

1245

أمل مضحي علوي الظفيري

1987/9/5

10

1255

منى جراح يوسف الرومي

1987/9/23

11

1266

فوزية عبدالفتاح إسماعيل

1987/10/11

12

1267

هدى عبدالعزيز أحمد الراشد

1987/10/11

13

1363

شريفة علي عبدالله

1988/9/5

14

1365

حكمة محمد محمد القحطاني

1988/9/5

15

1367

سليمة عبدالعزيز يوسف العسعوسي

1988/9/5

16

1372

سهام مساعد أحمد احلداد

1988/9/5

17

1393

ابتسام محمد موسى اجلويسر

377

1988/10/30
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االسم

م

الرقم الوظيفي

18

1394

منال راشد محمد راشد العلي البنعلي

19

1423

جناة سالم عبدالله املذكور

1989/2/1

20

1463

موضي يوسف مال عيسى خليفة

1989/6/10

21

1465

ابتسام مسفر مبارك صالح الرشيدي

1996/8/24

22

1466

منال أحمد عيسى العون

1989/6/10

23

1477

نادية عبدالرزاق عبدالكرمي الياسني

1988/10/24

24

1479

مشاعل جاسم محمد عبدالله الشهاب

1989/10/14

25

1480

نهال محمد عبدالله محمد شمس الدين

1988/10/24

26

1481

سهيلة سلطان أمان

1988/10/24

27

1483

رفعة صالح سند العجمي

1989/6/12

28

1484

نادية محمد هوشان املاجد

1989/6/12

29

1523

نورة على الله احملمود

1989/6/26

30

1538

بتول أيوب حمد اخلميس

1989/6/26

378

تاريخ التعيني

1988/10/24
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تطور األداء في أرقام
( منذ عام ) 2006

379
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بيان تطور نسب توزيع األرباح ( منذ عام ) 2006
املساهمون

املودعون
السنة

حسابات
التوفير

ودائع
السدرة

ودائع
محددة

ودائع
مطلقة

نقدي منحة االجمالي

2006

%5.639

%6.578

%8.458

-

%56

%15

%71

2007

%5.755

%6.714

%8.632

-

%65

%20

%85

2008

%2.867

%3.440

%4.300

-

%40

%12

%52

2009

%1.853

%2.162

%2.780

-

%25

%8

%33

2010

%1.585

%1.850

%2.378

-

%20

%8

%28

2011

%1.152

%1.344

%15 %1.920 %1.728

%8

%23

2012

%1.288

%1.503

%10 %2.147 %1.932

%10

%20

2013

%1.308

%1.526

%13 %2.180 %1.962

%13

%26

2014

%0.935

%1.681

%15 %2.337 %2.064

%10

%25

2015

%0.730

%1.500

%17 %2.350 %2.150

%10

%27
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الخاتمة
إن األعمال المصرفية أش� � ��مل من بيع خدمة أو منتج ،ألن المصارف أوالً وأخيراً مؤتمنة على
أموال الناس ،وهي من أهم أدوات حفظ المدخرات وزيادة مستويات االستثمار.
واالس� � ��تثمار في نهاية المطاف هو أهم أداة لرفع (أو خفض) مستوى نسبة النمو االقتصادي،
حيث يلعب النش� � ��اط المصرفي دوراً مهماً وأساس� � ��ياً في تحقيق التوازن المالي من خالل تعبئة
المدخرات وإعادة استغاللها بكفاءة.
ه� � ��ذا الكتاب يجمع بين الغوص في أعماق العمل المصرف� � ��ي وتوجهاته وتأثيراته على الحياة
االقتصادية واالجتماعية ،وبين التعريف برواد االقتصاد اإلسالمي ،كبناة حقيقيين لبيت التمويل
وتفان من أجل اس� � ��تمرار العم� � ��ل في بيت التمويل الكويتي وفق
ٍ
الكويتي بذلوا كل جهد بإخالص
أحدث وأنجح الطرق التي تؤدي به إلى العالمية واالنتش� � ��ار األوس� � ��ع داخل وخارج دولة الكويت،
وكان لهم ما أرادوا.
وهو دع� � ��وة لفتح الباب أمام المهتمين والباحثين نحو مزيد من األبحاث والدراس� � ��ات واآلراء
حول كثير من المواضيع التي تعني االقتصاد اإلس� �ل��امي والمصارف اإلس� �ل��امية ،والتي لم يكن
باإلمكان التوسع فيها كفاية في هذا المجال من الكتاب.
وقد تبين لنا من خالل هذه المقابالت أننا بحاجة إلى اس� � ��تراتيجية تس� � ��ويقية تس� � ��عى نحو
مزيد من الفعالية ،ونحو إنتاجية متقدمة تس� � ��هم في تحقيق النمو والرفاهية ،وتفتح آفاق التطور
االجتماع� � ��ي واالقتص� � ��ادي ،وتخلق ديناميكية متج� � ��ددة أمام مجتمع منتج ،وأجيال من الش� � ��باب
الطامحين إلى مستقبل أفضل.
له� � ��ذا يتعين على التس� � ��ويق أن يتوجه بالعمل المصرفي نحو آف� � ��اق جديدة من المنتجات التي
تدع� � ��م القطاعات اإلنتاجية غير الخدماتية ،أي التس� � ��ويق القطاعي الموج� � ��ه بعناية نحو تفعيل
اقتصادياتن� � ��ا باالعتماد على االقتصاد القائم على أس� � ��اس اإلنتاج الحقيقي في ميدان الصناعة،
وعدم االقتصار كما هو واقع الحال على المنتجات الخدماتية والقروض اإلس� � ��تهالكية الكمالية،
والميل القوي نحو التمويل التجاري والعقاري.
ربم� � ��ا نكون بحاجة ماس� � ��ة إلى تغيير جدي في رؤيتنا وأس� � ��لوب تعاملنا م� � ��ع كثير من القضايا
المصرفية التي درجت العادة على اتباعها وسلوكها ،دون أن نتكلف عناء تحليلها وقياس نتائجها
وفاعليتها وصوابية االستمرار بها ،باعتبارها مسلمات مجربة وصحيحة.
إن الطريق إلى النجاح والتميز ال يرصف باألوهام ،بل بالتحضير الجيد واالستعداد ،وباألعمال
المنتجة ،وبرأينا ال توجد طريق إلى النجاح ،فالنجاح ...هو الطريق.
383
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ملحق
صور أرشيفية

385

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

«بيتك» موضع تكريم دائم على جميع المستويات

متفان في العمل
ٍ
األب الروحي لتأسيس بيتك أحمد بزيع الياسين رحمه الله إلى آخر حياته
كرئيس لهيئة الفتوى الشرعية في «بيتك»

387

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

الحفل السنوي 2002

افتتاح فرع مبارك الكبير بحضور محافظ األحمدي

388
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افتتاح فرع الفحيحيل

التطوير رائد «بيتك» دائماً

389

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

حضور للمرأة الكويتية في أنشطة «بيتك» منذ نشأته (فرع السيدات في المبنى الرئيسي)

390

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

مشروعات المسؤولية االجتماعية أحد أبرز مساهمات «بيتك» االجتماعية

مشروعات المسؤولية االجتماعية أحد أبرز مساهمات «بيتك» االجتماعية

391

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

تواصل مستمر من خالل اللقاءات السنوية والجمعيات العمومية

تواصل مستمر من خالل اللقاءات السنوية والجمعيات العمومية

392

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

معرض اإللكترونيات خالل افتتاح مجمع المثنى التجاري وهو من أوائل المجمعات التجارية الرائدة في الكويت

افتتاح فرع الروضة بحضور مختار الروضة

393

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

صورة قديمة ألحد أفرع «بيتك» من النماذج النمطية للفروع األولى لبيتك ذات الهندسة المعمارية والمدنية المتميزة

صور قديمة ألحد أفرع «بيتك» من النماذج النمطية للفروع األولى لبيتك ذات الهندسة المعمارية والمدنية المتميزة

394

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

الحكومة الكويتية في مقدمة الحضور في حفل افتتاح «بيتك»

حضور كبير يدل على اإلقبال الشديد على المشاركة في أنشطة «بيتك» المصرفية

395

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

إقبال شديد على التسجيل في اكتتاب التأسيس

مؤتمرات دورية متواصلة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية اعتاد «بيتك» إقامتها

396

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

لجنة مسلمي آسيا تكرم بيتك لدعمه اإليجابي والمستمر للعمل الخيري من خاللها دعيج الشمري رئيس لجنة آسيا مكرماً
«بيتك» من خالل تكريم نائب الرئيس محمد يوسف الرومي رئيس اللجنة المعنية بالمسئولية االجتماعية في «بيتك»

تكريم دائم في القطاع الخيري لـ«بيتك» ويظهر رئيس الدعوة اإلسالمية في جمعية اإلصالح االجتماعي
عبداللطيف رمضان الهاجري رحمه الله مكرماً «بيتك» من خالل تكريم نائب الرئيس محمد يوسف الرومي
رئيس اللجنة المعنية بالمسؤولية االجتماعية في «بيتك»

397

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

رئيس مجلس األمة السابق جاسم الخرافي رحمه الله في افتتاح فرع الشامية بحضور المختار سليمان علي العثمان
رحمه الله وأعضاء مجلس اإلدارة وقيادات «بيتك» وبعض وجهاء المنطقة (سعد السعد  -عبدالله الجسار)

في اللقاء التنويري لطلبة الثانوية وسماع الشرح العام عن التجربة اإلسالمية االقتصادية من خالل شرح
األستاذ سعيد توفيقي من إدارة العالقات العامة في «بيتك»

398

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

صورتان للخزائن الحديدية بعد االحتالل ال تحتاجان إلى تعليق

399

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

مؤتمرات دورية متواصلة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية اعتاد «بيتك» إقامتها

الرعاية المتميزة للمتفوقين في حفلهم بحضور عضو المجلس البلدي آنذاك خليفة مساعد الخرافي

400

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

«بيتك» موضع تكريم دائم من المؤسسات االقتصادية الكبيرة

«بيتك» موضع تكريم من المسؤولين

401

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

حوافز دائمة من «بيتك» ويظهر من اليمين فهد خالد المخيزيم رئيس قطاع االستراتيجية والعالقات
المؤسسية القطاع المنظم للفعاليات التسويقية

تفاعل متواصل مع االحتياجات الميدانية للمواطنين بمختلف مستوياتهم المعيشية

402

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

صالة استقبال الزبائن في معرض السيارات

معرض السيارات الجديدة في بداياته

403

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

ماكينة نسيج تكلفتها نصف مليون دوالر مولها بيت التمويل الكويتي التركي

افتتاح فرع الشرق بحضور محافظ العاصمة

404

رواد ومؤسسو االقتصاد اإلسالمي في الكويت املنطلقون من تـجـربـ ــة «بـ ـ ـيـ ـ ـتـ ــك»

افتتاح أحد فروع محافظة الجهراء بمشاركة محافظ الجهراء آنذاك الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح والعم
فالح مبارك الحجرف رحمه الله

افتتاح أحد فروع محافظة حولي بحضور المحافظ والمختار والمدير العام ومجموعة من القياديين في «بيتك»

405

سـ ـ ـ ـ ـ ــير وعـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء

جلسة اجتماعية ضمن فعاليات يوم القطاع العقاري عام 1988م ،ويظهر في الصورة من اليمين  :محمد ذكر
الله – فوزي النجدي – عماد الثاقب – أحمد الجريوي (الطفل) – خالد الجريوي – يوسف الخنيني

صورة تذكارية في افتتاح «بيتك»  -البحرين»

406

ولقد لقي الجزء األول نجاحاً طيباً من حيث نقله خالصة تجارب رواد التأس� � ��يس
للتجربة االقتصادية اإلس� �ل��امية في «بيتك» والذين بالفعل «صنعوا تاريخاً» قام عليه
الحاضر وبقوته وثباته.
ولما كان� � ��ت النيات مخلصة للخروج بنموذج إس� �ل��امي يتجنب الربا المحرم فقد
يس� � ��ر الله النجاح للتجربة والتوفيق للقائمين عليها ،وقد كسبوا التحدي الكبير على
أنفسهم أوالً ،وعلى المشككين بعدم إمكان نجاح التجربة.
وفي هذا الجزء يمتد الحديث عن س� � ��ير كوكبة أخرى من أجيال التأس� � ��يس في
«بيت� � ��ك» والذين انطلقت منهم كثير من المبادرات االقتصادية في الكويت وخارجها
فاستحقوا لقب «الرواد».

وانطالقاً من النجاحات المتميزة لـ«بيتك» والتي جاءت ثمرة المجهود المش� � ��ترك

لرجال أكفاء ،عملوا فأعطوا كل ما لديهم لكي يس� � ��ير العمل وفق ما هو مرسوم له،
ابتغاء مرضاة الله ،ثم نهجا انتهجه «بيتك» في التعامالت المصرفية.
ولحرصن� � ��ا في «بيتك» وتكريماً لهؤالء ال� � ��رواد األوائل الذين أثروا العمل في بيت
التمويل الكويتي ،ارتأينا أن يصدر الجزء الثاني من كتاب «رواد االقتصاد اإلسالمي»
عرفاناً منا بالجميل لهذه الكوكبة المضيئة في سماء نجاحات «بيتك».

