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رسالة

الرئيس
التنفيذي
في عالم دائم التغير ،يحدونا األمل في
بيت التمويل الكويتي لالستمرار في
تعزيز التزامنا بممارسة دور قيادي بارز وفق
مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء على
الصعيد العالمي .ومن خالل الموازنة بين
تعاليم الشريعة والظروف المرنة السائدة
في األسواق المعاصرة ،يتحقق لنا االستمرار
والترسخ والتجذّ ر الحقيقي الذي ال نظير له،
وسط حالة االضطراب التي نشهدها حاليًا
في صناعة المال.
إن إستراتيجيتنا العامة واضحة وشفافة،
والقيم التي تسود شركاتنا هي ذاتها
التي بدأنا العمل بها وهي :االلتزام بمبادئ
الشريعة اإلسالمية ،ودعم المبادرات القائمة
في الصناعة المالية اإلسالمية العالمية،
والمشاركة في دعم األنشطة االقتصادية
واالجتماعية ضمن مجتمعاتنا المحلية.
إنني لفخور بأننا أول مصرف إسالمي ُيصدر
تقرير االستدامة الذي ينبني على معايير
دولية ،ونسعى لنواصل المسيرة لنرى
بيت التمويل الكويتي وقد فتح األبواب
أمام المصارف اإلسالمية للولوج إلى نطاق
العمل على الصعيد العالمي ،لترتقي
إلى ما هو أعلى من توقعات المساهمين
المشاركين فيها ،والمستفيدين من
خدماتها.
إن التعزيز أو
التقدم ليس
اإلسالمي ،وما
بيت التمويل

الدعم المستدام لمسيرة
مفهومًا جديدًا في العالم
أن تسير في أروقة مكاتب
الكويتي حتى تسمع مرارًا

وتكرارًا مصطلح «إعمار األرض» الذي هو في
األصل مستوحى من القرآن الكريم (سورة
البقرة آية رقم  ،)30حين خاطب اهلل عز وجل
المالئكة في معرض حديثه عن إعمار األرض
بقوله (:وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في
األرض خليفة) ،ونحن نستخدم مصطلح
«إعمار األرض» لإلشارة إلى كافة مشروعاتنا
واإلشادة بها ،ألنها تهدف لمؤازرة البشرية
جمعاء ،وفي أية بقعة من بقاع األرض.
ومن األمثلة على ذلك مشروع درة البحرين،
ومنتجعات الزور ،ومستشفى عالج اإلدمان،
ومجمع المثنى ،ناهيك عن الدعم
المتواصل الذي نقدمه لوزارة الصحة ووزارة
التربية.
إن عملنا ينطوي على أكثر من مجرد
القيام بدور اقتصادي لخدمة المجتمع،
إذ ندرك تمامًا أن الطريقة التي نباشر
بها أعمالنا لها تأثير مباشر على العالم
المحيط بنا ،ونحن نؤمن أيضًا بأنه ومن
خالل تعزيز الدعم المستدام والمتواصل
لمجتمعنا ،فإننا نضمن بالتالي توفير
الدعم المستدام لبيت التمويل الكويتي.

مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ومن خالل مكاتبنا المنتشرة عبر ثالث
قارات ،فإننا ماضون على إحداث التغير
في حياة الناس في الجوانب االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ،ومن خالل هذا التقرير
سوف نزود القارئ بأمثلة على اإلنجازات
واألعمال التي قمنا بها في عام  2010من
مقرنا الرئيسي في دولة الكويت ،عالوة
على بنوكنا في كل من مملكة البحرين
وماليزيا وتركيا .كما أننا سوف نستعرض
أيضًا إنجازات شركاتنا التابعة المحلية،
مثل مستشفى السالم الدولي ،شركة
األنظمة العالمية المتكاملة ،وشركة أالفكو
لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

مع وافر تحياتي،،،

محمد سليمان العمر

وهذا االعتقاد هو الذي يقودنا إلى أن
نتبنى نطاقًا واسعًا من االعتبارات األخالقية
واالجتماعية والبيئية .ونحن إذ ذاك
نستشرف مستقب ً
ال أفضل وأكثر ازدهارًا
للكويت وما حولها ،ألننا نأمل أن نلعب
دورًا رئيسيًا في تحقيق جميع ما نصبو
إليه ،وها نحن اآلن ندعم ونؤيد ونتبنى
القيم العليا للتطوير المستدام وفق
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رؤية مستدامة

لدولة الكويت

ازدهرت دولة الكويت منذ استقاللها قبل
 50عامًا منطلقة م��ن ب��داي��ة متواضعة
للغاية ،ويعبر ذلك عن المرونة والحيوية
والقوة الكامنة والمتأصلة فيها .والحقيقة
أنه قد ُبذلت جهود هائلة لتلبية متطلبات
أه��داف التطوير خالل األلفية في العقود
السابقة التي قامت فيها دول��ة الكويت
ب��خ��ط��وات ه��ائ��ل��ة ،لتحقيق أه���داف مثل
التعليم األس���اس���ي ال���ع���ام ،وتشجيع
المساواة بين الجنسين ،وتحقيق شراكات
عالمية من أج��ل دع��م مسيرة التطوير.
وال��ي��وم تحظى دول��ة الكويت بالتقدير
لمستوى المعيشة المرتفع ،والرعاية
الصحية المتطورة ،والتعليم ال��راق��ي،
وتعدد فرص العمل فيها .علمًا بأن معدل
البطالة الحالي في دولة الكويت متدني
نسبيًا إذ يبلغ  ،1.6%ويقترن ذلك بمعدل
التعليم الذي يبلغ  ،94%كما أن المواليد
منذ عام  1993تلقوا عناية طبية متطورة
بإشراف أطباء متخصصين وأكفاء .ويعتبر
الدعم المستدام لتطور دولتنا أم �رًا ذا
أولوية لنا جميعًا ،ذلك أن دول��ة الكويت
المزدهرة تعني بيت تمويل كويتي مزدهر.
وتماشيًا م��ع برنامج اإلص�ل�اح المستمر
وال��م��س��ت��دام لتحقيق ال��رؤي��ة الكويتية
المستقبلية ل��ع��ام  ،2035ي��ب��ذل بيت
التمويل الكويتي جهدًا متواص ً
ال ُبغية
تحقيق السبق في الوصول إلى ما وراء
المبادرات االقتصادية التي تدعم قدرات
ومهارات المواطنين الكويتيين وتحسن
من ج��ودة حياتهم .وكما هو مبين في
اإلط��ار العام للرؤية المستقبلية لعام
 ،2035فنحن نأمل بالوصول إلى مجتمع
ومتسامح يشق طريقه لتتبوأ
راق
ٍ
إنساني ٍ
دول���ة الكويت مكانتها كمركز عصري
للفكر والحوار الحضاري .كما نأمل ونحن
نستشرف المستقبل في سعينا لتحقيق
الرؤية المستقبلية لعام  ،2035ونطاق
اإلص�لاح��ات الشاملة المنبثقة عنها أن
يشمل ذلك ما يلي:
 -1إن��ع��اش روح ال��م��ب��ادرة ف��ي االق��ت��ص��اد
ال���ك���وي���ت���ي :وه���و م��ا ي��ع��ن��ي أن بيت
التمويل الكويتي يمكنه المساعدة
في اإلقالل من الروتين الحكومي وجعل
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الكويت دول��ة يمكن ألي شخص فيها
أن يقوم بتأسيس وتشغيل وإنهاء أي
مشروع تجاري بسهولة .وكذلك يمكننا
تحسين عمليات التطوير العقاري ضمن
أس��واق عقارية تتمتع بالشفافية .كما
يمكننا خلق فرص عادلة ومتكافئة في
األسواق التجارية.
 -2االس���ت���ف���ادة م���ن ال���م���وارد الطبيعية
وال��م��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي المتميز ل��دول��ة
ال��ك��وي��ت :وذل��ك بمواصلة النمو في
الخدمات االقتصادية والتجارية في دولة
الكويت ،والسير قدمًا في هذا المسعى
لتصبح دولة الكويت مركزًا متخصصًا
جاذبًا لرؤوس األموال واالستثمارات.
 -3تطوير ال��م��وارد البشرية وخلق فرص
مهنية مستدامة :وذلك بجعلها جزءًا
من جهود إصالح سوق العمالة وتشجيع
الكويتيين على االلتحاق بالعمل في
القطاع ال��خ��اص .ونحن نأمل بتغيير
العوامل الفاعلة ف��ي س��وق العمل،
بتشجيع الشباب الكويتي إلى الدخول
في عالم التخصص واالحترافية .ومن
خالل شركاتنا الفرعية ،مثل مستشفى

السالم ال��دول��ي ،وغيرها يمكننا أن
نلعب دورًا في تحقيق منظومة صحية
على مستوى عالمي تعمل على
الحفاظ على صحة مواطنينا ،وتحفيز
عملية تغيير السلوكيات .ونحن نعتبر
يسرين فاعلين في جميع
أنفسنا ُم ّ
أرج��اء البيئة الكويتية ،لكي يعيش
جميع الكويتيين في ظروف معيشية
جيدة ،ومن ثم ندعم التواجد الصديق
للبيئة في المنطقة بأكملها.
وها هو بيت التمويل الكويتي يأخذ على
عاتقه خطوة كبرى في استكشاف مدى
تماشيه مع مبادئ االستدامة .ولذلك فإن
مهمتنا الطموحة هي أن تصبح االستدامة
في بلدنا جزءًا من برنامج العمل اليومي
لكل مواطن كويتي .ففي عام  ،1977كنا
المصرف الرائد الذي يعمل وفقًا للشريعة
اإلسالمية .واليوم ،نحن فخورون بكوننا
أول مصرف إسالمي يقوم بإصدار تقرير
االستدامة وفق المعايير العالمية.

روح

االستدامة
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻬﺎﻣﺶ
رﺑﺢ أو زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ا ﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻋﻴﺔ
أﺧﺮى

اﻟﺴ َﻠﻢ  /اﻟﺴ َﻠﻢ
اﻟﻤﻮازي
ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ
اﺟﻞ

بيت التمويل الكويتي َم��ص��رف يباشر
أعماله وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
وي��ق��ص��د ب��ال��ص��ي��رف��ة اإلس�لام��ي��ة ن��ظ��ام
وم��ت��م��اش م��ع الدين
مصرفي ُمتسق ُ
اإلسالمي أو مبادئ الشريعة اإلسالمية،
وه��و ن��ظ��ام تنظمه وت��وج��ه��ه ال��م��ب��ادئ
اإلسالمية المطبقة في مجال االقتصاد.
ونحن نؤمن أن االستدامة تتماشى مع
المبادئ اإلسالمية الرحبة والقيم األخالقية
واالجتماعية والبيئية الموجودة في الدين
االسالمي ،مما يجعل انشطة االستدامة
للشركت والمؤسسات متفقة جوهريًا
مع مبادئ الشريعة االسالمية .ولقد قمنا
بمراجعة دقيقة لوظائفنا ومبادراتنا
طبقًا للتعليمات الدولية لمبادرات إعداد
التقارير ،ذلك لضمان أن مبادراتنا الحالية
تتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا ،وأنها
ح��ددت ف��رص التطوير والتنمية ،بحيث
يمكن تشجيع االستدامة طويلة األجل
ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي.

ا ﺟﺎرة
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع
ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ

اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﺴﻨﺪات
ا ﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
اﻟﻤﻮازي
ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

يعتمد التمويل واالقتصاد اإلسالميان على
سمات خاصة وهي:
• الشفافية :فالشريعة اإلسالمية تسمح
ب��ك��اف��ة األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة التي
تدخل في إطار حماية المصالح العامة
المحافظة عليها.
• الواقعية :فالتمويل اإلس�لام��ي يفي
بكافة احتياجات الحياة الواقعية .وهذا
هو السبب ال��ذي يبرر إج��ازة الشريعة
اإلسالمية لعموم الصفقات والمعامالت
التجارية ،إال تلك التي تنطوي على ظلم
أو خداع أو غرر.

من هنا يمكن القول أن حجر الزاوية في
أعمال التمويل والمعامالت المصرفية
اإلس�لام��ي��ة ه��و ال��ع��دل وال��ع�لاق��ات التي
تتسم بتحقيق المنفعة المشتركة .ونحن
في بيت التمويل الكويتي نقدم خدمات
تجسد تلك القيم ،وبالتالي فإن المعامالت
المصرفية اإلسالمية لها ما يؤصلها في
القيم األخالقية المنبثقة من الشريعة
اإلسالمية الغراء ،علمًا بأنه قد تم تحديث
ع��دد من الخدمات لمواجهة االحتياجات
المختلفة للعمالء ،مع المحافظة في ذات
الوقت على متطلبات القيود األخالقية
الكامنة في معتقدات الدين اإلسالمي
الحنيف.

• البعد األخالقي :فالكثيرون قد يحققون
أرب��اح��ًا م��ن ممارسة نشاطات تجارية
معينة ،ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ت��خ��ال��ف تلك
األنشطة األخالقيات اإلسالمية ،فإنها
تصبح محرمة شرعًا.
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وبالتحديد فأوجه

اختالفنا عن اآلخرين هي:
التمويل

مبني على مبدأ مفاده ،أن المال ال يولد ماالً ،ما لم يقترن بنشاط أو عمل ما.

االئتمان

تستخدم المرابحة ،حيث يتم فتح اعتماد قائم على المرابحة لدى المصرف ،ومن ثم
يتملك المصرف السلع ويبيعها إلى العمالء بطريقة المرابحة.

التمويل

يشجع بفاعلية أصحاب المشاريع التجارية عن طريق تمويل مشروعاتهم الصغيرة
بالشراكة التي تنتهي بالتملك .ويتم منح التمويل المصرفي اإلسالمي للمصارف
األخرى دون تلقي أو إعطاء أية فائدة.

الممتلكات

يتم تطبيق القاعدة القرآنية( :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) .ولكن إذا ماطل
المستفيد في السداد ،يطبق المصرف قواعد الشريعة لضمان حقه ،ولكن دون أخذ
أي فائدة.

استثمار األموال

يجب استثمار األموال في نشاطات مشروعة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
المنشودة ،والبد من االبتعاد عن المجاالت التي تُحرمها الشريعة اإلسالمية .و ُيستثمر
رأس المال على أساس الشراكة بين المصرف أو القائم بالمشروع وبين مقدم رأس
المال.

لقد شاركت أدوات كثيرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في نجاحنا .وإحقاقًا للحقيقة نقول أن التمويل اإلسالمي أكثر أمانًا بفضل
اعتماده على األصول ،وعلى ذلك فإن مفهوم االستدامة ليس جديدًا في المعامالت المصرفية المبنية على الشريعة ،حيث شدد العلماء
والفقهاء كثيرًا على أهمية الحفاظ على البيئة .ويمكن بالفعل للمصارف اإلسالمية أن تتغلغل في قيم االستدامة من خالل تأصيالتها
األخالقية ،ومن هنا يمكن للمصارف اإلسالمية أن تكون مسئولة عن مساهميها المباشرين ،وكذلك عن أداء واجبها االئتماني تجاه
المجتمع الذي ُيوليها ثقته.
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العمل الصالح والسديد
إن القيام بالعمل السديد أو الصالح يتطلب منا أن نراجع ركائز االستدامة الخمس للوصول
إلى رؤية مركزة إلنجازات العام  ،2010وسوف يسمح لنا ذلك بقياس التطور المستقبلي
من أجل الوفاء بأهداف وطموحات بيت التمويل الكويتي.

عمالؤنا:
نحن نسعى ونثابر من أجل تفعيل دور المصرف في
االبتكار وتقديم الخدمات الممتازة ،بالتركيز على جودة
منتجاتنا وخدماتنا للعمالء ،والحفاظ على بناء عالقات
وطيدة طويلة األجل مع عمالئنا مبنية على المشاركة
في األرباح والثقة والفهم المتبادلين .ومن خالل تقديم
منتجات متوافقة مع الشريعة لعمالئنا ،فإننا نعتقد أننا
نقدم قيمة مستدامة العمالنا التجارية.

مبادئنا:
بيت التمويل الكويتي مؤسسة رائ���دة ف��ي مجال
التمويل اإلسالمي أو المعامالت المصرفية المتوافقة
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .وق��د كنا أول مصرف
إسالمي تأسس في دول��ة الكويت ،واآلن أصبحنا أحد
كبريات مؤسسات التمويل اإلسالمية ف��ي العالم.
وف���ي ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ن��ت��ن��اول ك��ي��ف يمكن لمبادئنا
أن ت��دع��م م��ن موقفنا لنصبح م��ص��رف��ًا مستدامًا.

أعمالنا:
بعيدًا عن األنشطة والمعامالت التجارية ،لطالما كانت
تنمية المجتمع إح��دى أولويات أنشطة بيت التمويل
الكويتي ،حيث نعتزم تقديم إض��اف��ة ايجابية إلى
مجتمعنا ،وهذه األنشطة تخجل تواضع بيت التمويل
الكويتي وتؤشر للمبادئ الكامنة فينا.

موظفونا:
نحن نرعى ونتبنى إنشاء بيئة عمل محفزة ومتكاملة
الجوانب والخدمات لموظفينا ،مع التزامنا ببقاء عالقات
منظومة العمل لدينا مقترنة بالتطورات التنظيمية
للمصرف وب��ح��ي��ث ت��ش��ارك ف��ي ب��ن��اء ه��وي��ة وثقافة
متبادلتين.

بيئتنا:
نحن نؤمن أن اإلنسان هو مدبر ومنظم بيئته ،ولذلك
نحن ندير أعمالنا بهدف تقليل التأثيرات السلبية على
الطبيعة المحيطة بنا إلى أدنى درجة ممكنة ،وذلك
بالبحث عن طرق االبتكارات المستدامة والتأكيد على
استغالل الموارد الطبيعية بكفاءة.
استخدام هذا التقرير:
يشار إلى ركائز االستدامة بالرموز والعالمات الموجودة في جميع صفحات تقرير االستدامة هذا لتبين مكان وجودها ضمن
أنشطتنا .ولمساعدتك على مطالعة صفحات هذا التقرير ،سوف تجد أيضًا الرموز التالية:
تشير إلعداد تقرير عن انجازات الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي.
تشير لألقسام الخاصة بقطاع أو تجارة معينة مع التحليل التفصيلي ألداء الشركة الفرعية.
تشير لمقابلة خاصة مع أحد العاملين في المجموعة.
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بيت التمويل الكويتي

عبر السنين

 :1977تم تأسيس بيت
التمويل الكويتي في دولة
الكويت باعتباره أول مصرف
يعمل طبقًا لقواعد ومبادئ
الشريعة اإلسالمية.

1977

 :1986المقر الرئيسي الجديد
لبيت التمويل الكويتي جاهز
لممارسة األعمال التجارية.

1986
 :1987تجهيز عدد  10ماكينات
صرف آلي تعمل بالفعل بدولة
الكويت.

1987
 :1980بدأ إنشاء مقر جديد
للمصرف ليتم فيه تنفيذ
مخططات تجارية طموحة.

1980

 :1989تم إنشاء مقر بيت التمويل
الكويتي التركي (كيفيت تورك).
افتتاح معرض السيارات بمقر بيت
التمويل الكويتي التركي.

1989
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 :1995تقديرًا لدور المصرف في خدمة
التصدير ،أهدى اتحاد مصدري المالبس
والمنسوجات التركي ميدالية ذهبية
إلى بيت التمويل الكويتي في تركيا.

1995
 :1997مجموعة بيت التمويل
الكويتي تحتفل بالذكرى العشرين،
وافتتاح مكاتب في الواليات
المتحدة وألمانيا الستيراد السيارات
المستعملة.

1997
2000

1981
1982

1994

 :2000بيت التمويل الكويتي التركي
يصبح أول مؤسسة مالية تباشر
أنشطتها دون أي فوائد تحصل على
شهادة الجدارة أيزو  9001بأوروبا عن
العام .2001

 :1981المشاركة في تأسيس
مصارف وشركات جديدة بدول مجلس
التعاون الخليجي ،وخصوصًا مصرف
دبي اإلسالمي ومصرف البحرين
اإلسالمي.

 :1982البدء في مشروع إنشاء
المزيد من الوحدات السكنية بدولة
الكويت.

 :1994أكمل بيت التمويل الكويتي
في تركيا أول مشروع إسكان جماعي
ضخم له ،تحت اسم (هوزر سيتيزي)،
وتم تسليم الوحدات إلى المالك.

 :1992بيت التمويل الكويتي التركي
يصبح أول مؤسسة مالية خاصة تفتح
نظام المعامالت المصرفية الهاتفية.

1992

 :2002إنشاء بيت التمويل الكويتي
في البحرين.
بيت التمويل الكويتي يلعب دورًا رائدًا
بدمج المصارف اإلسالمية مع المصارف
التقليدية في تمويل صفقة الطائرات
اإليرباص لشركة الطيران اإلماراتية.

2002

بيت التمويل الكويتي يصبح
أكبر مؤسسة مالية مشاركة
في مستشفى السالم الدولي.

2004

الجوائز

واإلنجازات الكبرى في عام 2010

• جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت من مجلة (آشيا موني).
إنشاء بيت التمويل الكويتي
الماليزي.

2005
إنشاء مركز أبحاث بيت التمويل
الكويتي بحيث يكون أول مركز
أبحاث في العالم يباشر أبحاث
االستثمارات اإلسالمية.

2007

• جائزة أفضل منتج مبتكر لبيت التمويل الكويتي في تركيا ،من مجلة
أخبار التمويل اإلسالمية.
• جائزة أفضل منتج استثماري لبيت التمويل الكويتي في البحرين.
• جائزة أفضل ممول عقاري إسالمي لبيت التمويل الكويتي في البحرين.
• جائزة أفضل بنك تمويل إسالمي بمجلس التعاون الخليجي ،من مجلة
جلوبال فاينانس.
• جائزة أفضل بنك تمويل إسالمي في الكويت ،من مجلة جلوبال فاينانس.
• جائزة القيادة والتميز في المدفوعات اإللكترونية لبيت التمويل الكويتي،
من سيتي بنك.
• افتتاح صندوق االستثمارات الذهبية ألول مرة ،إلتاحة صفقات بالصكوك
تبلغ قيمتها  100مليون دوالر أمريكي.
• إصدار بيت التمويل الكويتي لبطاقات األسرة التي تتيح ألول مرة أسلوبًا
مبتكرًا ومرنًا لخدمة األسر والعائالت.
• اختيار مجموعة نمورا لبرهاد (الفرع الرئيس لبيت التمويل الكويتي في
ماليزيا) كمنظم رئيس منتدب لإلصدار المقترح لصكوك إجارة مدتها
سنتين بقيمة  100مليون دوالر أمريكي.
• جائزة أفضل بطاقة إسالمية مغطاة ،من مجلة بانكر ميدل ايست.
• جائزة أفضل بنك الكتروني في الكويت من مجلة جلوبال فاينانس.
• اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن أكثر البنوك في الشرق األوسط أمانًا،
من مجلة جلوبال فاينانس.

توسيع نطاق بيت التمويل
الكويتي ليشمل أستراليا عن
طريق بيت التمويل الكويتي
الماليزي.

2008
بيت التمويل الكويتي التركي
يفتتح فرعًا للخدمات المالية
بمانهين ،ألمانيا وفرعًا في دبي
وفرعًا ينوب عنه في كازاخستان.

• جائزة أفضل موقع الكتروني لبنك إسالمي بالشرق األوسط من مجموعة
درع المصارف االلكترونية العربية.
• جائزة أفضل بنك استثماري لعام  ،2010من مجلة بانكر ميدل ايست.
• جائزة أفضل بنك إسالمي بالشرق األوسط ،من مجلة ايميا فاينانس.
• جائزة المشاركة المتميزة في التمويل اإلسالمي ،من ندوة فيلكا أماني.
• جائزة أفضل شركة أبحاث إسالمية ،من مجلة أخبار التمويل اإلسالمية.
• جائزة المشاركة في أبحاث التمويل اإلسالمي ،من المنتدى المالي
اإلسالمي الدولي.

2009
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تواجدنا

في كافة أرجاء العالم

ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

وﺣﺪات اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎرف اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ا¢وﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻧﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻜﻮك ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺘﻚ
ﻟ¨ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺷﺮﻛﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻄﻴﺮان

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸﺮي

اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ا¢ﺑﺤﺎث اﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟ£ﺑﺤﺎث اﻟﻤﺤﺪودة

إجمالي عدد الفروع230 :
إجمالي عدد ماكينات الصرف اآللي397 :

بيت التمويل الكويتي في تركيا:
عدد الفروع161 :
إجمالي عدد ماكينات الصرف اآللي170 :

بيت التمويل الكويتي في الكويت:
عدد الفروع52 :
إجمالي عدد ماكينات الصرف اآللي186 :
بيت التمويل الكويتي في البحرين:
عدد الفروع8 :
إجمالي عدد ماكينات الصرف اآللي19 :
بيت التمويل الكويتي في ماليزيا:
عدد الفروع9 :
إجمالي عدد ماكينات الصرف اآللي22 :
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تع ّرف على جميع الشركات التابعة

لبيت التمويل الكويتي

( 2010باأللف دوالر أمريكي)
مجموعة بيت التمويل الكويتي
القيمة االقتصادية المتولدة

2,624,016

الدخل

2,624,016

القيمة االقتصادية الموزعة

774,849

تكاليف التشغيل

325,396

أجور ومزايا العاملين

406,739

المدفوعات إلى الحكومات

15,560

استثمارات مجتمعية

26,660

القيمة االقتصادية المحتجزة

1,849,167

القيمة االقتصادية المتولدة

200,756

منذ أن فتحنا أبوابنا للمعامالت التجارية ،مازلنا متمسكين بمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية
ومستمرين في مساندة األنشطة والمبادرات الحالية لصناعة التمويل العالمية .وتشتمل أنشطتنا
في قطاع المعامالت المصرفية على ما يلي:
• المعامالت المصرفية للبيع بالتجزئة.
• المعامالت المصرفية الشخصية.
• المعامالت المصرفية التجارية.
• المعامالت المصرفية العقارية.
• خدمات االئتمان واالستثمار.
بيت التمويل الكويتي في البحرين

الدخل

200,756

القيمة االقتصادية الموزعة

176,888

أجور ومزايا العاملين

36,942

استثمارات مجتمعية

575

القيمة االقتصادية المحتجزة

23,868

القيمة االقتصادية المتولدة

145,360

منذ افتتاحه في عام  ،2002فإن بيت التمويل الكويتي في الكويت يملك  %93من بيت التمويل
الكويتي في البحرين .وأنشطته الرئيسية هي:
• خدمات المعامالت المصرفية طبقا للشريعة اإلسالمية.
• إدارة حسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح.
• عقود تمويل إسالمية تشمل خدمات البيع بالتجزئة.
• قطاعا الخدمات واالتصاالت.
• االستثمارات العقارية.
بيت التمويل الكويتي في ماليزيا

الدخل

145,360

القيمة االقتصادية الموزعة

73,913

تكاليف التشغيل

38,287

أجور ومزايا العاملين

32,317

المدفوعات إلى الحكومات

2,433

استثمارات مجتمعية

876

القيمة االقتصادية المحتجزة

71,447

القيمة االقتصادية المتولدة

360,733

مملوك بنسبة  %100لبيت التمويل الكويتي في الكويت منذ افتتاحه في عام  .2006وأنشطته
الرئيسية هي:
• منتجات التمويل اإلسالمي.
• االستثمارات في العقارات.
• تمويل الشركات والمؤسسات.

بيت التمويل الكويتي في تركيا
الدخل

360,733

القيمة االقتصادية الموزعة

314,772

تكاليف التشغيل

210,151

أجور ومزايا العاملين

61,436

المدفوعات إلى الحكومات

42,530

استثمارات مجتمعية

655

القيمة االقتصادية المحتجزة

45,961

القيمة االقتصادية المتولدة

97,199

الدخل

97,199

القيمة االقتصادية الموزعة

84,139

تم افتتاحه في عام  1989ويعرف باسم «كيفيت تورك» ونملك فيه حاليا نسبة  .%62وتشمل
أنشطته الرئيسية ما يلي:
• المعامالت المصرفية وخدمات التمويل اإلسالمية.
• استثمار األموال على أساس المشاركة في األرباح /الخسائر.
• التنمية العقارية.

مستشفى السالم الدولي

تكاليف التشغيل

47,558

أجور ومزايا العاملين

35,326

المدفوعات إلى الحكومات

1,053

استثمارات مجتمعية

201

القيمة االقتصادية المحتجزة

17,037

القيمة االقتصادية المتولدة

86,865

الدخل

86,865

القيمة االقتصادية الموزعة

76,418

مملوك لبيت التمويل الكويتي في الكويت .والغرض من مستشفى السالم هو توسيع ريادته في
قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة ،ووضع بصمة مميزة في مجال صناعة الرعاية الصحية .وقد تلقى
مستشفى السالم شهادة تقدير من كندا بما يؤكد وفائه الحتياجات الرؤية الكويتية لعام 2035
نحو تحقيق منظومة رعاية صحية على المستوى العالمي قبيل ذلك التاريخ .ويوفر مستشفى
السالم خدمات الرعاية الصحية التالية:
• الجراحات ورعاية الحاالت الحرجة وعالج األسنان.
• عالج البول السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
• طب النساء والوالدة.
• الرعاية الصحية لألم والطفل وطب األطفال.
شركة األنظمة العالمية المتكاملة

تكاليف التشغيل

51,472

أجور ومزايا العاملين

22,474

المدفوعات إلى الحكومة

2,473

القيمة االقتصادية المحتجزة

10,447
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مملوكة بنسبة  %97لبيت التمويل الكويتي في الكويت .وهي شركة استشارات فنية متخصصة
وتتضمن أنشطتها الرئيسية ما يلي:
• تسويق وتطوير برمجيات ومكونات الحواسيب.

توزيع القيمة

إجمالي الدخل بحسب المنطقة

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ %2
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت %5

اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
%51
أﺟﻮر وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
%42

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
ﻛﻨﺪا

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن
اﻟﺼﻴﻦ
أوروﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

استثماراتنا العالمية:
يضع بيت التمويل الكويتي األول��وي��ة أساسًا لالستثمار
المحلي ،مع تخصيص  %36من استثماراتنا في الكويت.
كما نركز أساسًا استثماراتنا في دول الخليج ،حيث تخصص
 %18,9من إجمالي استثماراتنا اإلقليمية بالمملكة العربية
السعودية ،و %10,6بمملكة البحرين .وفي سبيل دعم
األسواق حديثة الظهور ،فقد استثمرنا في دول مثل تركيا
 %8,7والصين  .%2,1وبسبب توزيع استثماراتنا إلى
مناطق بعيدة حتى كندا وأوروبا ،فقد أدى التنوع إلى زيادة
قوتنا وتوفير نموذج مستدام لتنمية أصولنا.

ﻗﻄﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻃﻴﺮان

ﺗﺪرﻳﺐ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﻜﻨﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺠﺎري وﺳﻠﻊ
ﺗﺠﺎري

اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺘﻨﻮع
ﻃﺎﻗﺔ  /ﻏﺎز  /ﻧﻔﻂ
ﻣﺤﺎﻓﻆ
أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ

توزيع القطاعات:
بيت التمويل الكويتي ليس مصرفًا فقط ،فبالرغم من
أننا معروفون كمؤسسة مالية تخصص  %28للقطاع
المالي ،فإننا نقوم بتوسيع مجال الصناعة بحكمة .إذ يبلغ
إجمالي االستثمار في المجالين العقاري والسكني  %20من
نصيبنا في الصناعات التي نستثمر أموالنا فيها ،حيث نركز
قدرًا من مشروعاتنا في الشرق األوسط .وقد قادنا اهتمامنا
بالطيران إلى الحصول على جوائز وتكريم كثيرة باإلضافة
إل��ى اهتمامنا بالطاقة وف��ي ملكيات حقيقية الخاصة
والرعاية الصحية.

رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
 /ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻘﻞ
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إن التفاني الذي اعتدنا عليه في تنفيذ الصائب والسديد من األعمال
ما هو إال بداية رحلتنا الطويلة في بيت التمويل الكويتي وكافة
الشركات التابعة للمجموعة .أما رسالتنا فتتمحور حول أن نصبح
مؤسسة التمويل اإلسالمية األولى الرائدة في العالم ،من خالل توفير
خدمات مصرفية وتمويلية ومنتجات استثمارية تتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية وبما يفوق توقعات عمالئنا ويحفز موظفينا لبذل
المزيد من الجهد ولتلبية أهداف مساهمينا.
وتستدعي القيم التي نتبناها في بيت التمويل الكويتي:
 )1االلتزام بالمبادئ والقيم اإلسالمية في كافة معامالت وأنشطة
مؤسستنا.
 )2دعم المبادرات الحالية في صناعة التمويل اإلسالمي على
الصعيد العالمي.
 )3المساعدة والمشاركة في المشروعات االقتصادية واالجتماعية
للمجتمعات المحلية بإحساس الشخص ال��ذي يستشعر
المسئولية.
ونحن بصدد إع��داد تقرير االستدامة هذا ،فقد قمنا بالتواصل مع
مساهمينا لتحديد الموضوعات ذات األولوية التي يمكن أن ندرجها
في تقريرنا في هذه المرحلة .وقد وضعنا نصب أعيننا أهدافًا طموحة
للمستقبل ،ونحن نشعر باإلثارة ونحن نسير في طريق التغير
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مسترشدين بتعاليم الشريعة
اإلسالمية الغراء.

 | 18تقرير االستدامة “بيتك”

الحديث عن األعمال

نحن ملتزمون بالشريعة اإلسالمية
نحن نؤيد ونلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وهذا يعني أننا نولي قيمة كبرى لما نؤمن به وما نهدف إلى
تحقيقه .والواقع أن تعامالتنا وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية تساعدنا على أن نتخذ القرارات التي أثبت الزمن
صوابها.
الخدمات والمنتجات المستلهمة من الشريعة اإلسالمية:
تعتبر بطاقة “الخير” بطاقة فريدة للتحكم بالنفقات وبذل العون لمساعدة الفقراء .فكل عملية صرف أو إنفاق
باستخدام بطاقة “الخير” تضيف مبلغًا بسيطًا لخدمة قضية نبيلة ،وفي كل مرة تقوم فيها بشراء شيء ما
يخصص بيت التمويل الكويتي  0.5%من قيمة الشراء لألشخاص الراغبين في الذهاب إلى الحج أو العمرة.
ويساعد هذا االستقطاع الكثيرين على أداء واجبهم الديني في زيارة بيت اهلل الحرام في مكة على األقل مرة
واحدة طوال حياتهم .وهذه البطاقة متاحة ألي شخص بدون أي شروط مسبقة طالما يزيد عمره على 21
عامًا .والبطاقة مرنة تمامًا وال يشترط لها أي تعامل ائتماني سابق ،كما ال توجد أي قيود على الراتب الشهري
لحاملها.
لم تكن التبرعات الخيرية بهذا القدر من السهولة واليسر عن أي وقت مضى ،فبمجرد لمسة واحدة بزر فأرة
الكمبيوتر ،يمكن لعمالئنا أن يردوا الجميل إلى المجتمع بمساعدة المحتاجين عبر االتصال بالموقع اإللكتروني
 kfh.comومن قائمة خدماتنا المصرفية ،يمكن للعمالء اختيار أمر دفع دائم بمبلغ معين للجهة التي يختارها
من ضمن قائمة معتمدة حكوميًا لحسابات لجان التبرعات الخيرية من قبل الحكومة.

طرح بيت التمويل الكويتي في ماليزيا مبادرة مبتكرة لمنتج جديد لعام  2011في مجال التمويل الشخصي للحج والعمرة ،تم تصميمه
خصيصًا للعمالء المسلمين لتسهيل أدائهم لشعيرة الحج بحيث يصبح أكثر يسرًا تحقيقًا ألمانيهم كمسلمين يرجون زيارة بيت اهلل الحرام
وتحقيق الركن الخامس من أركان اإلسالم .إن التمويل الشخصي في بيت التمويل الكويتي لتيسير الحج والعمرة يوفر أسعارا وخيارات تمويل
جذابة للوفاء باالحتياجات المختلفة للحجاج والزوار .ويمكن الحد األقصى للتمويل البالغ  33,000دوالر أمريكي العمالء وأفراد أسرهم من الدرجة
األولى من أداء الحج ،مع وجود خيار تضمين األقساط التكافلية والمصروفات الشخصية في مبلغ التمويل.
ويتم توفير خدمات ومنتجات تكافلية مرتبطة ببعضها البعض ومتفقة مع أحكام الشريعة بأسعار تنافسية من ِقبل شركائنا في التأمين
التكافلي .كذلك يتعاون بيت التمويل الكويتي في ماليزيا مع شركاء لهم سمعة طيبة من أجل تمكين العمالء وأفراد أسرهم من الدرجة األولى
من أداء الحج بأسعار مناسبة .ولبيت التمويل الكويتي في ماليزيا مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات الملتزمة بمبادئ الشريعة ومتاحة
للقطاع التجاري وللعمالء الذين يعملون في البيع بالتجزئة .ويشمل ذلك حساب «الذهب» لدى بيت التمويل الكويتي ،صكوك اإلجارة لشراء سيارة
لدى بيت التمويل الكويتي وتمويل شراء منزل لدى بيت التمويل الكويتي ضمن منتجات أخرى ،وكل ذلك تمشيًا مع طموح الشركة األم في أن
تتولى زمام المبادرة المبتكرة في توفير منتجات وخدمات ممتازة تقدم حسب الحاجة وبما يتفق مع أحكام الشريعة.

تعتبر شركة أالفكو لتأجير وتمويل شراء الطائرات
شركة حديثة تعنى بتقديم منتجات مبتكرة لتأجير
الطائرات التجارية وفقًا لمبادئ الشريعة .مما يعني
أن جميع تمويالتنا إسالمية وتتضمن استثمارا أخالقيا
يستند على ملكيات فعلية ،أي أنها تستخدم فقط
األص��ول الحقيقية أو التدفقات النقدية التي تتولد
عنها .وقد اتبعت شركة أالفكو لتأجير وتمويل شراء
الطائرات استراتيجية للنمو بطريقة صحية وطبيعية
بحيث أصبحت شركة تأجير رائدة عالميًا.

أحمد الزبن ،رئيس مجلس إدارة شركة
أالفكو لتأجير وتمويل شراء الطائرات

وتحدد مبادئ التمويل اإلسالمي الموافق للشريعة مسار تعامالت وصفقات الشركة ،ومن ثم التزمت شركة
أالفكو لتأجير وتمويل شراء الطائرات بمعايير عالية من اإلدارة الحكيمة للشركة ونزاهة األعمال التجارية التي
تباشرها واإللتزام باالحترافية في ممارسة جميع أنشطتها .وهكذا برزت شركة أالفكو لتأجير وتمويل شراء
الطائرات بسرعة ودخلت ضمن المجموعة المرموقة من المؤجرين ذوي السمعة الممتازة للطائرات التجارية
الذين يركزون على القيمة ،واكتسبت ثقة  18شركة طيران عالمية حتى تاريخه في كل من آسيا وأفريقيا
والشرق األوسط وأوروبا.
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نستثمر بأسلوب مختلف

حد كبير من المخاوف والمخاطر
نحن واثقون أن استثمار أصولنا وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية سوف يقلل إلى ِ
المالية التي أفرزتها أزمة الديون العالمية الراهنة ،مما يزيد من مجال استثماراتنا التي تتميز بالمسئولية
االجتماعية .إن التزامنا بالشريعة اإلسالمية هو حجر الزاوية والخاصية الرئيسية في أنشطتنا ويهدف إلى توفير
استثمار «آمن ويدعو لالطمئنان» للمستثمرين بغية تعزيز مضمونها اإلسالمي الصحيح.
المسح السلبي :وهي ممارسة معينة يحاول فيها المستثمر تجنب االستثمار في شركات ذات قطاعات
متورطة في ممارسات غير أخالقية وغير مسئولة .فمثال في التنقية السلبية للممارسات غير األخالقية ،مثل
القمار ،يمكننا أن نضمن مباشرة دعم وتعزيز االستدامة لمجتمعنا وسالمة عائالتنا.
األسلوب المتوافق مع الشريعة هو محور سياستنا االستثمارية :تخضع أية أنشطة استثمارية في
بيت التمويل الكويتي للفتوى الشرعية التي تصدر من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عند تقييم القرارات
االستثمارية .وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة تشرف على المسائل الشرعية وتقدم
اآلراء واألحكام المتعلقة باستثمار األموال بحيث تكون مبنية على مبادئ وقواعد الشريعة .كما تراجع هذه
الهيئة دوريًا كافة األنشطة االستثمارية التي يمارسها بيت التمويل الكويتي وذلك لضمان التنفيذ الفعلي
لالستثمارات بما يتماشى مع قواعد ومبادئ الشريعة.
قاعدة عملية :تصنف األنشطة التالية باعتبارها غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومن ثم ال تتعامل
أي من شركاتنا في أي من المسائل التالية:
• الخدمات المالية المبنية على الربا أو الفائدة.
• التأمين التقليدي.
• تقاضي عموالت ،أو المتاجرة في أسهم داخلة في أوراق مالية ال تقرها الشريعة.
• القمار.
• تصنيع أو بيع منتجات محرمة.
• أنشطة اللهو والترفيه التي ال تقرها الشريعة اإلسالمية.
• أية منتجات أو خدمات أخرى تعتبر غير مسموح بها أو مشبوهة من وجهة نظر الشريعة.
استثمارات في ملكيات حقيقية :نضع في اعتبارنا أن تلتزم باستثمارات في ملكيات حقيقية وفق المعيار
التالي:
 .1إذا كان المطل��وب ه��و مراقب��ة وتحويل الش��ركة المس��تثمرة ،يجب تخليص الش��ركة من جمي��ع الديون أو
عطاء خالل فترة سماح مدتها  3سنوات.
القروض التي تدر فائدة أخذًا أو
ً
عطاء.
 .2الشركات التي نستثمر فيها يجب أال تتعامل بالفائدة ،سواء أخذًا أو
ً
 .3الملكيات الحقيقية وأدوات التمويل اإلسالمية هي المصدر الوحيد لتمويل الشركات المستثمر فيها.
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دعم اقتصاداتنا الوطنية
من المهم لنا أن تستفيد وتزدهر الدول التي ننفذ فيها عملياتنا وأنشطتنا ،ونحن نحافظ على
عالقات صحية ومتبادلة المنفعة بيننا وبين الدول التي نعمل فيها ،انطالقًا من الكويت ثم إلى ما
تالها من الدول.
دعم الكويت في عام :2010
شهد االقتصاد في الكويت عددًا من التطورات ،أهمها تعافي االقتصاد الكويتي واستعادة نموه في
العام المالي  2011 – 2010بعد التعرض للكساد الذي طاله في عام  .2009وقد ساعد بيت التمويل
الكويتي االقتصاد الوطني الكويتي بتمويله الكثير من االسواق بمبلغ  1.8مليار دوالر أمريكي.

ديار المحرق:
باشر حاليًا بيت التمويل الكويتي في البحرين إنشاء مشروع إسكان ذو قابلية
القتنائه في مملكة البحرين .وقد تم التخطيط لهذا المشروع بحيث يوفر 5,000
وحدة سكنية للمواطنين البحرينيين ،ومن المتوقع االنتهاء منه خالل  4سنوات.
ويسهل ذلك من تحقيق الرؤية االقتصادية لحكومة البحرين لعام  2030التي
تستهدف توفير  50.000وحدة سكنية متميزة أو بأسعار مناسبة خالل السنوات
الخمس التالية .ويمتاز الموقع الرئيسي لمشروع الديار بأنه يبعد عن المطار
مسافة يسهل الوصول إليها خالل  10دقائق بالسيارة ويبعد عن العاصمة مسافة
 20دقيقة بالسيارة .ويستهدف هذا المشروع المواطنين البحرينيين الذين
يبلغ متوسط دخلهم األسري  900دينار بحريني ،كما يشمل أولئك المرشحين
لمساعدة إسكانية من وزارة اإلسكان البحرينية ،وهي تتيح مساحة سكنية كبيرة
تبلغ  237متر مربع بالمقارنة بالمتوسط الوطني البالغ  170متر مربع.
عبد الحكيم يعقوب الخياط.

ويهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
المنتدب لبيت التمويل الكويتي في
البحرين

• خلق مجتمع مستقبلي متكامل يخلط بين القديم والعصري في البحرين ،حيث
يعيش المواطنون ويعملون ويتمتعون ببيئة جيدة ومستقرة من حولهم.
• أن تصبح المنطقة رائدة على مستوى الفرد وعلى مستوى الشركات.
• توفير الفرص للمواطنين البحرينيين المتالك وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم
العصرية وينعمون بالعيش فيها.
• أن تصبح رمزًا للتقدم بالنسبة إلى للمقيمين بها وشعب البحرين بأجمعه.
دعم صيادي األسماك المحليين :قام «بيتك» – البحرين في ضاحية ديار المحرق
المتاحة لجميع البحرينيين بإكمال إنشاء مشروع ميناء رأس راية بسماهيج ،وقد
تكلف المشروع مليون دوالر ،وتم تنفيذه لصالح صيادي األسماك المحليين .وميناء
رأس راي��ة هو ميناء عصري ومجهز بالكامل لصيد األسماك ويخدم الصيادين
المحليين بمناطق المحرق وجاللي والدير التي تغطي مساحة قدرها 100.000
متر مربع وتكفي الحتواء حوالي  200قارب صيد و 60مركب شراعي .وعن طريق
تمكين الجالية المحلية والجمع بين القديم والعصري في نفس الوقت ،فإن الميناء
سوف يخدم مجتمع صيادي األسماك البحرينيين.
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تم تمويل مشروع جناح المعرض بمعرفة بيت التمويل الكويتي ،الذي أثمر تطويرًا عقاريًا متعدد االستخدام (يجمع بين القديم والحديث)
بمستوى ستة نجوم .وهو يقع في منتصف منطقة المثلث الذهبي بكوااللمبور .والجناح هو أكبر سوق بيع بالتجزئة في الدولة يجتذب
السائحين والزوار من المجتمع المحلي ،والجناح يشمل نافورة بلورية ،وهي معلم وطني جديد وأطول نافورة بلورية في ماليزيا ومعتمدة
ضمن سجل األرقام القياسية.

في المملكة العربية السعودية ،يقوم بيت التمويل الكويتي بمسئولية تنفيذ مشروعين عقاريين كبيرين من خالل شركة «بيتك»
العقارية وبيت التمويل الكويتي في السعودية .والمشروعان مقامان في جدة والدمام ،وهما يوفران وحدات سكنية لطبقات المجتمع
متوسطة ومرتفعة الدخل ،وعلى مساحة من األرض تزيد على  2,200كم مربع ،مما يضمن أفضل استخدام للمساحات الخضراء لصالح
المجتمع المحلي.
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وجهات نظر مختلفة

من بيت التمويل
الكويتي
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زكريا األنصاري
مقابلة شخصية مع

المهنة :متداول | اإلدارة :إدارة الخزانة ،بيت التمويل الكويتي في الكويت

س :1ما الذي جعلك تختار العمل لدى بيت التمويل الكويتي؟
ج  :1لقد حصلت على عروض لخمس وظائف بعد تخرجي من الجامعة ،ولكنني اخترت بيت
التمويل الكويتي ألنني شعرت أنني حصلت على العمل المثالي الذي يناسبني بإدارة
الخزانة وهذا هو الدافع المهني والوظيفي المفضل لدي .لقد كان برنامج التدريب «فرصة»
للخريجين ذو منهجية منظمة للغاية وعلى مستوى عالمي وقد أعطاني القدرة على أداء
مهمتي في مجال المعامالت المصرفية بشكل مستدام .وعالوة على ذلك ،فإن التعرف
على الدول األخرى والمصارف الكبرى كجزء من البرنامج الدولي للتدريب على الوظائف
المناسبة بمقر بيت التمويل الكويتي هو نعمة بالنسبة لوظيفتي ،ناهيك عن األفكار
المتنوعة المنتشرة في جميع أرجاء بيت التمويل الكويتي وتساهم في استدامة تطوره
وطول بقائه.
س  :2هل تشعر أنه بمقدورك ممارسة عملك طالما أردت ذلك في بيت التمويل الكويتي؟
ج  :2إنني سعيد حقًا بالفرصة التي أتيحت لي وأنا أتطلع اآلن إلى ممارسة عمل كبير هنا
في بيت التمويل الكويتي وأرى أن عملية تنمية الموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي
تمنحني أنا وأمثالي من الموظفين اآلخرين فرصًا متعددة لالبتكار والمشاركة في تطور
المصرف .كما أن الثقافة التي تتسم بالشفافية واالنفتاح تتيح لي سهولة الوصول إلى
اإلدارة العليا ،مما يوفر لي قدرًا معقوالً من فهم ما يدور حولي والتحدث معهم ،مما
ساعدني على بناء ثقتي بنفسي أثناء السنوات األولى من ممارسة مهنتي.
س  :3في اعتقادك ،ما هو العنصر الرئيسي في االستدامة لبيت التمويل الكويتي؟
ج  :3العنصر الرئيسي الذي يساهم في استدامة بيت التمويل الكويتي هو جو العمل
الذي يشبه األسرة الواحدة المتوادة ،وكذلك نموذج العمل القائم على المبادئ اإلسالمية.
ومن وجهة النظر العالمية ،هناك طلب كبير على المنتجات المالية اإلسالمية التي تتسم
بالتنوع االقتصادي الذي أراه من خبرتي المالية المكثفة للغاية.
س  :4ما هي مبادرات االستدامة التي تود أن تراها في المستقبل في بيت التمويل
الكويتي؟
ج  :4أتوقع أن يشارك بيت التمويل الكويتي في خطة تطوير الكويت من خالل ضخ
االستثمارات المجدية لتطوير العقارات والمرافق العامة والرعاية الصحية .وأتمنى أن يشارك
بيت التمويل الكويتي في استدامة ورفاهية دولة الكويت ككل .وأشعر أن بيت التمويل
الكويتي سوف يواجه في السنوات القادمة منافسة متزايدة وعليه أن يتقدم إلى األمام
من خالل تطوير منتجات جديدة مبتكرة وتحسين كفاءة العمل وتطوير الموارد البشرية.
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قنوات االتصاالت

نحن نضع عمالئنا في المقام األول

إننا نجتهد باستمرار للوفاء باحتياجات العمالء ،حتى خارج نطاق المعامالت واألنشطة المصرفية،
والتوصل إلى طرق مبتكرة وسليمة لتنفيذ ذلك بشكل مستدام.
رضاء العمالء :إننا نراجع مرة كل شهر مستوى ثقة العمالء بنا ورضاهم عن أدائنا ،وذلك بطرق
منهجية ومتبعة عالميًا.
نحسن باستمرار من موقعنا الريادي من
شركة أبحاث :يمكن لبيت التمويل الكويتي القول أننا
ّ
حيث سعينا نحو رضاء عمالءنا.

االتصال بالعمالء من خالل األنظمة العالمية المتكاملة
األساليب التي تستخدمها األنظمة العالمية المتكاملة تتم على مرحلتين:
سنوية :عن طريق إجراء مقابالت شخصية وجها لوجه وعمل استطالعات للرأي .وفي عام
 2009 / 2008أثمر ذلك عن نتيجة مرضية من قبل عمالئهم .والنتائج للعام 2011 / 2010
مازالت جارية.
يومية :العمالء يمكنهم الدخول على استطالعات الرأي باإلنترنت لتوفير فهم دقيق لما
يفكرون فيه ،وهي نتيجة مرضية لعام  2010ككل.
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آليات استطالع الرأي في

بيت التمويل الكويتي في الكويت
من جانب العمالء:
		
 .1صندوق االقتراحات.

 .2مركز االتصال.

 .3رقم فاكس مخصص لذلك.

 .4موقع بيت التمويل الكويتي على اإلنترنت.

 .5استجابة صوتية تفاعلية.
يتم توجيه شكاوى العمالء إلى أقسام العمل ذات العالقة من أجل التعامل معها .ويحتفظ قسم
رعاية وخدمة العمالء بسجل لتلك الشكاوى حيث يتم توجيهها إلى وحدات العمل ذات العالقة من
أجل حلها ،حيث يجب أن تسير سرعة العمل وفقًا للبرامج الزمنية للخدمات .ولضمان أفضل نوعية من
خدمات العمالء ،يقوم بيت التمويل الكويتي بعملية إعادة تصميم لفحص كل عملية تواجه العميل
وتنفيذ التوصيات لتقليل الجهد وتحسين سرعة أو تكلفة العملية وإزالة أية تفاصيل ال داعي لها.
وبمجرد حل سبب الشكوى ،يطلب بيت التمويل الكويتي تقرير استطالع للرأي من العمالء لإلحاطة
بمدى رضائهم عن حلول مشاكلهم.
من جانبنا نحن:
 )1إجراء استفتاء عن مدى جودة خدمة العمالء:
في هذه الطريقة التقليدية يتم إجراء استفتاء حول رأي العمالء دوريًا من خالل مصادر داخلية وخارجية،
وذلك باستخدام استمارات مدروسة إلبداء رأي العمالء حول مدى تمتعهم بالرعاية والخدمة المطلوبة.
ويتم توزيع تلك االستمارات على عينة من العمالء ،ثم تجمع بياناتهم ويتم إدخالها في قاعدة بيانات
بمقرنا الرئيسي ويبدأ تحليلها والتصرف بناء على نتائجها.
 )2برنامج العميل الخفي:
يتم عمل زيارات سنوية لمتسوقين متخفين بكافة فروعنا ومعارضنا وأماكن الخدمة األخرى التي
نؤجرها الستخدامها للبيع بالتجزئة وفي أماكن خدماتنا المصرفية التجارية .ويتم اختيار المتسوقين
المتخفين بعناية لتمثيل القطاعات الممثلة لعمالئنا المستهدفين .وبعد التفاعل مع بيت التمويل
الكويتيُ ،يعطى للمتسوقين المتخفين استمارة لبيان رأي لإلفادة بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة
من جوانب مختلفة ،مع التركيز على التفاعل النشط والمباشر عند اتصال العميل في بيت التمويل
الكويتي ،ويتم تسجيل اإلجابات على االستفتاء ومراجعتها ثم ترسل في النهاية إلى اإلدارات المعنية
التخاذ ما يلزم بشأنها ،وهي تشكل زاوية فريدة لتحسين وتطوير الخدمات التي نقدمها إلى عمالئنا.

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

رﻗﻢ ﻣﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻔﺎﻛﺲ

اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺪى رﺿﺎ
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺨﻔﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت
»أﻟﻮ . .ﺑﻴﺘﻚ «

ﺑﺤﺚ ﻣﺪى رﺿﺎء
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

تقرير االستدامة “بيتك” | 27

صورة دقيقة عن قطاعات العمل

مستشفى السالم الدولي

يهدف برنامج تطوير ج��ودة خدمات مستشفى السالم الدولي إلى الوصول إلى أسلوب منظم
وموضوعي ومنهجي لتحسين كفاءة أنشطة األداء في كافة أرجاء المؤسسة وتنسيق المشروعات
التي تم اعتمادها .ويزودنا برنامج تحسين الجودة بآلية لتخطيط وقياس العمليات والنتائج المتعلقة
برعاية المرضى وكافة عمليات المؤسسة األخرى .ويتم جمع البيانات بانتظام من أجل تحقيق أولويات
المراقبة والتطوير ،وتستخدم النتائج المتراكمة في تقييم العمليات مما يحقق نتائج أفضل للمرضى
ويحدد فرص التطور المهني والشخصي وتقييم العمليات المختلفة.
األبعاد:
• خدمات معنية بالعمالء :حيث تضع العمالء وعائالتهم في المقام األول.
• المالئمة :الدرجة التي تكون بها الخدمة المقدمة مناسبة لالحتياجات السريرية للمريض وفقًا ألحدث
معلومات متاحة عنه.
• التوافر :الدرجة التي تتوافر بها الخدمة المالئمة التي تفي باحتياجات المريض.
• سرعة التنفيذ :مدى فورية وسرعة تقديم الخدمة الصحيحة.
• التوقيت الصحيح :الدرجة التي يتم توفير الرعاية بها إلى المريض في الوقت األكثر نفعًا أو ضرورة له.
• السالمة :الدرجة التي يتم بها تقليل خطر تأخير الرعاية الطبية أو المخاطر الصحية المقترنة بها
بالنسبة إلى المريض واآلخرين ،بما في ذلك قيام مقدم الرعاية الصحية بالحفاظ على جميع األفراد.
• سالمة جو العمل :العمل على جودة وسالمة جو العمل الصحي بأكمله.
• استمرارية الخدمات :ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل منتظم طول الوقت.
• الفعالية :هي القيام بعمل الصواب من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة ،وفقًا ألحدث معلومات
متاحة عن المريض.
• الكفاءة :االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة بهدف تحقيق النتائج المطلوبة.
• تحقق التأثير المطلوب :الدرجة التي يتم بها تحسين حالة المريض وتحقيق النتائج الصحية
المتوقعة له.
• االحترام واالهتمام :الدرجة التي يشارك فيها المريض أو الشخص المكلف بالرعاية الصحية له في
القرارات التي يتخذها لرعايته ،والدرجة التي يشارك بها جميع من يقدم خدمات رعاية صحية في
االهتمام والحساسية واالحترام الحتياجات المريض وتوقعاته وصفاته الشخصية.
• الوقاية والكشف المبكر :الدرجة التي يتم بها تقليل مخاطر تأخر الرعاية الصحية والمخاطر المقترنة
بالرعاية الطبية والتي تؤثر على المرضى واآلخرين ،بمن فيهم القائم بالخدمة الطبية ذاته.
وتتبع أساليب استقصاء مدى رضا العمالء ،بهدف الوصول إلى أقصى درجات رضاء للعمالء ،من
خالل طرق كثيرة مثل تنظيم مجموعات بحث والمناقشة في جلسات دورية ،إجراء مقابالت شخصية
الستقصاء اآلراء بطريقة مباشرة عن مدى رضاء المرضى وتعليقاتهم ،توزيع استمارات استقصاء تتاح
في أرجاء المستشفى ،صناديق االقتراحات الثابتة في ردهات المستشفى المختلفة ،االستفتاءات
اإللكترونية عبر مواقع شبكة اإلنترنت ،البريد المباشر من المرضى المقيمين بالمستشفى ،عالوة
على خط هاتفي مباشر لتلقي االقتراحات والشكاوى .وتخصيص لجنة لتلقي تلك االستفتاءات
وتحليلها والخالصة منها بنتائج عامة.
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نحن مستعدون دائمًا للحوار
إننا نجتهد دائمًا لكي نرتقي ونسمو عن مجرد الوصول لمستوى تلبية نداء الواجب فقط ،إذ أننا
نسعى لرأب الفجوة التي تفصل العمل عن العميل .وفي هذا المضمار نسعى ألن نعزز العالقات
القوية المستدامة بين الطرفين والتي سوف تضع أقدامنا على الطريق الصحيح بحيث نستحق أن
نوصف بأننا أفضل مزود للخدمات والمعامالت المصرفية المتفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
يمكنك االتصال بنا لإلجابة على أي استفسار شرعي :إننا اآلن أكثر من مجرد مصرف ،فمن خالل انتشار
فريق خبرائنا الرائد والملتزم بالشريعة قوالً وعم ً
ال ،أصبح بمقدور عمالء بيت التمويل الكويتي االتصال
بفريق خبرائنا الملتزم بالشريعة للحصول على إجابات صحيحة إسالميا ألسئلتهم التي تتجاوز نطاق
األنشطة والمعامالت المصرفية.
التدريب على لغة اإلشارة :لكي يمكننا تحسين خدماتنا المقدمة إلى أفراد يعانون من مشاكل في
النطق أو السمع ،فقد أطلقنا دورة تدريبية ندعو إليها موظفينا من كافة الفروع وأقسام المبيعات
المباشرة واإلدارة المالية وقسم التدريب على قيادة السيارات لحضور محاضرات لغة اإلشارة هذه.
ويتكون هذا البرنامج التدريبي من مستويين ،ومجموع الساعات التدريبية فيهما تصل إلى  75ساعة.
تدريب موظفينا المتواصلين مع العمالء :باعتبار أن موظفينا الذين يقابلون العمالء ويتحدثون معهم
هم واجهة بيت التمويل الكويتي ،يقوم فريق من خبراء االتصاالت بشكل دوري بزيارة مواقع مقابلة
العمالء لتقديم تدريب مباشر للموظفين هناك وتقييم سلوكياتهم وردود أفعالهم.
االستفادة من شبكة اإلنترنت :ثبت نجاح عدد كبير من أنواع االتصاالت المبتكرة من خالل شبكة
اإلنترنت.
السيد أفق أويان
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي
في تركيا

صفحتنا على موقع تويتر  :twitter@kfhgroupتواصل آالف األفراد مع حسابنا بموقع تويتر ،أكثر من أي
مصرف آخر بالمنطقة حتى تاريخه .وهذه اآلراء المنتظمة من العمالء تحفز قدرتنا على مواجهة وتلبية
احتياجاتهم واإلجابة على تساؤالتهم ،حيث يتم تفاعلهم معنا بشكل فوري وفعال.
صفحتنا على موقع فيسبوك  :www.facebook.com/kuwaitfinancehouseهذا الموقع له
أعضاء كثيرون حيث يمكنهم خلق حلقات مناقشة وطرح صور والكتابة على صفحاتنا .وفي عام
 2010استضاف بيت التمويل الكويتي مسابقة رمضان للفيسبوك ،وكان أول مصرف يبتكر مثل هذه
االحتفالية التي جذبت أكثر من  16,000شخص .وقام بسحب القرعة ممثل عن وزارة التجارة ،الذي قام
بتوزيع الهواتف الذكية المتصلة باإلنترنت كجوائز.
كما يحتوي متجر البرمجيات التطبيقية على سلسلة من التطبيقات المجانية من إنتاج بيت التمويل
الكويتي .حيث تم إنتاج تطبيق «بيتك» ويعد أحد التطبيقات الرائدة للهواتف الذكية كما يعد األول من
نوعه في المنطقة .ويتيح البرنامج لعمالئنا معلومات تفصيلية عن جميع الفروع وإمكانية التأكد من
حساباتهم وآخر معامالت تمت ومحول للعمالت ومؤشر أسهم سوق األوراق المالية الكويتي وإمكانية
التعرف على أحدث العروض الترويجية.
برنامج بيت التمويل الكويتي للقرآن الكريم :تم إطالقه في شهر رمضان المبارك ،وقام بتحميله
 350,000شخص خالل مدة  4شهور منذ إطالقه .ويمكً ن هذا البرنامج المستخدمين من قراءة القرآن
واالستماع إليه بطريقة سهلة وتفاعلية ،مع الحفاظ على الخط العثماني و فواصل السور و اآليات.
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بيئة العمل

تمهيد وتهيئة بيئة العمل
إننا نواصل سياسة تمهيد وتهيئة بيئة العمل في الوقت الذي بات فيه القطاع الخاص
أكثر مهنية واهتمامًا بالخدمات .وقد تصدرت سياسة تشغيل الجيل الجديد محليًا،
وتمكين النساء من االستفادة من برنامج أعمالنا الهادف إلى تحقيق االستدامة باستخدام
قوة عاملة صحية.
يقوم برنامج تشغيل الخريجين في الكويت فقط بتشغيل الشباب الكويتي ،وهو ما
يتماشى تمامًا مع الرؤية الكويتية لعام  2035من حيث زيادة نسبة الشباب العامل .في
عام  ،2010كان من بين جميع العاملين لدينا  %62من المواطنين الكويتيين ،وفي
مكاتب فروع بيت التمويل الكويتي األخرى ،يعمل في البحرين  %92من قوة العمل من
البحرينيين ،وفي ماليزيا  %99من المواطنين الماليزيين هم من يمثلون قوة العمل
به ،وفي تركيا يبلغ إجمالي عدد العاملين من المواطنين األتراك  %99من قوة العمل.

التوزيع العمري في كافة أرجاء مؤسسات بيت التمويل الكويتي
شركة األنظمة العالمية المتكاملة
مستشفى السالم الدولي في الكويت
بيت التمويل الكويتي في تركيا

أقل من 30
من 50 – 30

بيت التمويل الكويتي في ماليزيا

أكثر من 50

بيت التمويل الكويتي في البحرين
بيت التمويل الكويتي في الكويت
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%20

%40

%60

%80

م��ق��اب��ل��ة م���ع ال��س��ي��دة إي��م��ان
الحميدان ،عضو مجلس إدارة
ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي في
الكويت:
السيدة إي��م��ان الحميدان هي
ال��ع��ض��و ال��وح��ي��د ك���إم���رأة في
مجلس إدارة م��ص��رف إسالمي
ف��ي ال��ك��وي��ت .وت��ح��م��ل درج��ة
بكالوريوس في علوم الحاسوب
واإلحصاء من جامعة الكويت.

وهي تشغل اآلن وظيفة نائب السكرتير العام بموجب القرار الوزاري ولها خبرة
في مجال الدفاتر اليومية وتقنية المعلومات .وهي رئيس وعضو في كثير
من الجمعيات الكويتية ،كما أنها عضو في الكثير من مجالس إدارات كيانات
لها ارتباط بالخدمات العامة ،مثل جمعية المصابين بالتوحد في الكويت.
وهي عضو مؤسس لالتحاد الكويتي للجودة والتميز .وقد تم تكريمها بعدة
جوائز شملت مؤخرًا تكريم الشيخ/نواف األحمد الجابر الصباح لها باعتبارها
«أول قيادية في العالمين العربي واإلسالمي».
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%100

سيدات في بيت التمويل الكويتي في ماليزيا
تم تعيين أول امرأة كمدير تنفيذي في عام 2010
ف��ي بيت التمويل الكويتي ف��ي ماليزيا .وتعتبر
السيدة «ب��وان جميلة جمال ال��دي��ن» مسئولة عن
المطلة
عمليات المصرف في ماليزيا و ِبلدان آسيا ُ
المحيط الهادئ ،وهذا هو منصبها الثاني في
على ُ
بيت التمويل الكويتي ،حيث عملت سابقًا كنائب
المدير التنفيذي للمصرف منذ عام  2005وترأست
قسم المعامالت المصرفية االستثمارية التجارية ،وهي
مصرفية إسالمية متمرسة تعمل في الصناعة المالية
منذ  25عامًا .وسوف تلعب بوان جميلة دورًا جوهريًا
باعتبارها المدير التنفيذي الجديد للمصرف ،في تنفيذ
استراتيجية األنشطة المصرفية في ماليزيا ومنطقة
المحيط الهادئ.
المطلة على ُ
ِبلدان آسيا ُ
درجة الراتب

النسبة

نائب مدير – موظف قديم

1:3.4

مساعد مدير أول

1:1.5

مساعد المدير/تنفيذي أول

1:0.6

غير تنفيذي

1:0.9

المتوسط

1:1.5

معدل رواتب الموظفين الذكور مقارنة باإلناث
في بيت التمويل الكويتي ،ماليزيا

عند تعيين موظفينا ،فإننا نحاول دائمًا تمكين المرأة وتزويدها بمزايا تنافسية .ونحن نساوي في
الرواتب بينهم ،ففي بيت التمويل الكويتي في الكويت ال يوجد أي فرق قط بين رواتب الرجال والنساء
من نفس الدرجة .ونحن نقدر بالتساوي جميع موظفينا ونثمن جهودهم في جميع مراحل العمل
الوظيفي ،ولذلك نحن نحرص على التأكد من المساواة في المعاملة بين الجميع بغض النظر عن
جنس الموظف.
نسبت اإلناث والذكور
شركة األنظمة العالمية المتكاملة
مستشفى السالم الدولي في الكويت
بيت التمويل الكويتي في تركيا

ذكر
أنثى

بيت التمويل الكويتي في ماليزيا
بيت التمويل الكويتي في البحرين
بيت التمويل الكويتي في الكويت
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بيت التمويل الكويتي شريك في رحلة الغوص التقليدية لصيد اللؤلؤ بمدينة الكويت
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متابعة وتسجيل التقدم الذي نحققه:
بيانات األداء
نحن نحافظ على ترتيب وتنظيم سجالتنا ودفاترنا ،وأيضًا نحافظ على راحة موظفينا في
مقار أعمالهم مع التحديث المستمر لها ومراجعتها طوال عملياتنا التي تجري في كل
مكان في العالم وفي كل مكان ضمن قطاعات العمل.

توزيع القوة العاملة حسب نوع العقد:
بيت
التمويل
الكويتي
في تركيا

مستشفى
السالم
الدولي في
الكويت

شركة
األنظمة
العالمية
المتكاملة

اإلجمالي

بيت
بيت
بيت
التمويل
التمويل
التمويل
الكويتي
الكويتي
الكويتي
في الكويت في البحرين في ماليزيا
عمل بدوام كامل

2204

267

588

2837

880

2419

9195

عمل بنصف دوام

0

1

0

0

5

0

6

اإلجمالي

2204

268

588

2837

885

2419

9201

توزيع القوة العاملة حسب العمر:
بيت
بيت
بيت
التمويل
التمويل
التمويل
الكويتي
الكويتي
الكويتي
في الكويت في البحرين في ماليزيا

اإلجمالي

بيت
التمويل
الكويتي
في تركيا

مستشفى
السالم
الدولي في
الكويت

شركة
األنظمة
العالمية
المتكاملة

أقل من  30عاما

758

141

139

1509

223

928

3698

من  50 – 30عاما

1220

119

393

1309

566

1402

5009

أكبر من  50عاما

226

7

26

19

91

89

458

توزيع القوة العاملة بحسب الجنس:
بيت
التمويل
الكويتي
في تركيا

مستشفى
السالم
الدولي في
الكويت

شركة
األنظمة
العالمية
المتكاملة

اإلجمالي

بيت
بيت
بيت
التمويل
التمويل
التمويل
الكويتي
الكويتي
الكويتي
في الكويت في البحرين في ماليزيا
ذكر

1801

183

276

2436

282

2107

7085

أنثى

403

84

282

401

598

312

2080
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آراء متنوعة

من بيت التمويل
الكويتي
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عادل الــورع
مقابلة مع السيد

الوظيفة :مدير الخدمات العامة ،بيت التمويل الكويتي ،الكويت.

س  :1ما أوجه االختالف بين بيت التمويل الكويتي وأية مؤسسة أخرى عملت بها؟
ج  :1الكويت دولة صغيرة عبارة عن مجتمع متقارب من العائالت ،ولذلك فإن الكويت
تهتم بالقيم والثقة واإلخالص واألمانة باعتبارها الخصائص الرئيسية الهامة لتحقيق
االستدامة .وتتجسد تلك المناقب في بيت التمويل الكويتي ،والشعور السائد في جميع
بيت التمويل الكويتي هو قوة الربط الحقيقية التي تضمن بقاء واستدامة بيت التمويل
الكويتي على المدى الطويل.
س  :2حدثنا عن ذكرى هامة مرت بك خالل فترة عملك في بيت التمويل الكويتي.
ج  :2أثناء فترة الطوارئ في التسعينيات من القرن الماضي ،أبدى بيت التمويل الكويتي
التزامه تجاه موظفيه ،وذلك بتوزيع كمامات الغازات وكان أول مصرف في العالم يفعل
ذلك .وقد لعبت أنا دورًا جوهريًا في البحث عن تلك الكمامات ،وأسعدني أن أستخدم
خبرتي العسكرية السابقة في الحصول عليها .وأظهر ذلك العمل كيف أن بيت التمويل
الكويتي يهتم بموظفيه باعتبارهم أفراد في عائلة كبيرة واحدة.
س  :3هل تعتقد أن بيت التمويل الكويتي يقدر جهود العاملين لديه؟
ج  :3نعم أعتقد ذلك ،ألن بيت التمويل الكويتي يقدر جهود موظفيه من خالل منظومة
التقدير والعرفان والمكافآت التي تتضمن أنواعًا مختلفة من المكافآت تشمل إرسال
خطابات تقدير وشكر وهدايا وعالوات ومكافآت مالية .وأنا عن نفسي بدأت عملي هنا
كمدير لألمن ،ولكن مع المثابرة والصبر اكتسبت تقدير رؤسائي لمهاراتي القيادية ،حيث
أباشر اآلن قيادة مجموعة من الوظائف منها أنظمة األمن والتوريدات والصيانة والنظافة
واالتصاالت.
س  :4ما نصيحتك للمبتدئين الجدد في العمل؟
ج  :4أقول ألي منهم :عليكم بالصبر واالنفتاح على العمل ،ألنكم ال تعلمون إلى أين
سيرقى بكم عملكم .وبالنسبة لي ،لقد بدأت مسيرتي الوظيفية في القوات المسلحة،
في القوة األميرية الخاصة ،حيث تدرجت في الترقي إلى أن أصبحت قائد القوة بعد تخرجي
من كلية القيادة واألركان في لفينوورث ،بكنساس ،في الواليات المتحدة األمريكية .وبعد
ممارسة أدوار مختلفة كملحق عسكري بباريس ،واصلت اكتساب الخبرات والمهارات ،واآلن
يمكنني التحدث باأللمانية واإلنجليزية والفرنسية بخالف العربية طبعًا .وأجد نفسي قادرًا
على تطبيق خبراتي ومهاراتي في القيادة واالتصاالت في مجال عملي يوميًا بال توقف.
س  :5ما هي مبادرات االستدامة التي تحب أن تراها في بيت التمويل الكويتي في
المستقبل؟
ج  :5تعتمد فلسفة بيت التمويل الكويتي على مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وأن المصرف
عبارة عن عائلة كبيرة واحدة متعاونة وتنتهج مبادئ الثقة واإلخالص واألمانة واالجتهاد،
لذلك أتمنى مواصلة هذا النهج وأن ينمو ويزدهر تواصلنا في جميع مقرات العمل.
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فكرة موجزة عن قطاعات العمل

شركة األنظمة العالمية المتكاملة
توزيع العاملين بحسب المرتبة:

إدارة عليا
إدارة متوسطة
مديرون تنفيذيون

%0

%20

%60

%40

%100

%80

استشاريون

المزايا الممنوحة للعاملين:
إجازة سنوية
تأمين صحي
ضمان اجتماعي للكويتيين
%0

%20
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%80

%60

%100

إجازة والدة

محمد الفوزان
رئيس مجلس إدارة شركة األنظمة
العالمية المتكاملة

حتى

%25
من القوة

العاملة ممثلة
في لجان اإلدارة
المشتركة
تعنى بصحة
العاملين
والسالمة

%97
من العاملين

تم مراجعة
عملهم
وأداؤهم خالل
عام 2010
بالمقارنة
بنسبة %79
في عام 2008

إجمالي

في عام 2010

%45
من جميع

بلغ
أكثر من
نصف

السلع
والتوريدات تم
الحصول عليها
من مصادر
محلية ،بزيادة
 %43منذ عام
2006

اإلدارة العليا
من الكويتيين
أي بزيادة %34
عن عام 2007
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المدير التنفيذي لشركة األنظمة
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عمالة بعقود مؤقتة  /صغار الموظفين
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االستثمار في الداخل
إن التأكد من أن الموظفين والعاملين يحصلون على أفضل ما يمكن من وظائفهم هو عنصر رئيسي
يقوي من التزام بيت التمويل الكويتي تجاه موظفيه .ونحن نسعى إلى تحفيز وإلهام وتشجيع
موظفينا بحيث يصلون إلى أعلى آفاق الترقي الوظيفي المتاح لهم.

في عام ،2010
بلغ معدل اإلجازات
المرضية

2.8

لكل موظف في بيتك
الكويت وبيتك ماليزيا.

مزايا العاملين :يحصل موظفونا العاملون بدوام كامل على عالوة قدرها  15%عن كل عام ،كما أننا
نغطي  100%من مصروفات تأمين الرعاية الصحية وعالج األسنان ،و 50%من الرعاية الصحية ألسرهم
(زوجة وحتى  3أوالد) .كما نوفر بدل انتقال ونوفر بدل ،وبالنسبة للموظفين الكويتيين ،فنحن نؤمن
رواتبهم التقاعدية.
تقييم المسار الوظيفيُ :يعطى الموظفون الكويتيون الذين عملوا لمدة  6شهور لدينا تقيمًا سنويًا
ألدائهم باتباع نظام تقييم ذو  7مستويات .كما يتلقى الموظفون تحليال الحتياجاتهم التدريبية للعام
القادم ،ويتم تحديد مدى االحتياج للتدريب باتباع نظام أوراكل حيث يسجل المديرون مالحظاتهم ،وقد
بلغ تقدير المديرين أعلى من  ،90%وهو أعلى مما كان عليه خالل السنوات الثالث الماضية .وهذه
األنظمة تعزز من كفاءة موظفينا طوال مسيرتهم الوظيفية والمهنية وتتناسب مع احتياجاتهم
الفردية ،وتوفر لنا صورة كاملة عن مدى تقدمهم في وظائفهم.
التدريب :تشمل برامج التدريب في بيت التمويل الكويتي في الكويت الدراسة الذاتية والتدريب بمقر بيت
التمويل الكويتي والتدريب الخارجي والتدريب المباشر لكل موظف وجهًا لوجه والتعليم اإللكتروني.
وهناك نطاق واسع من األدوات واختبارات المهارات المتاحة لموظفينا التي تتراوح من التدريب على حل
النماذج المالية المعقدة إلى التدريب على مهارات بسيطة مثل «فكر بنفسك» .وعلى وجه اإلجمال ،فقد
أنفق بيت التمويل الكويتي في الكويت ما يزيد على مليون دوالر على تدريب العاملين فقط في عام
 ،2010باستثناء مبادرات التعليم اإللكتروني والتدريب أثناء الوظيفة.
بيت
بيت
بيت
التمويل
التمويل
التمويل
الكويتي
الكويتي
الكويتي
في الكويت في البحرين في ماليزيا
متوسط ساعات التدريب لكل موظف
الموظفون الذين يتلقون مراجعة ألدائهم
السنوي

بيت
التمويل
الكويتي
في تركيا

مستشفى
السالم
الدولي في
الكويت

شركة
األنظمة
العالمية
المتكاملة
في الكويت

30 - 10

30 - 10

30 - 10

+30

30 - 10

30 - 10

%100

%100

%100

%100

%100

%97

استقصاء مدى رضا العاملين بمستشفى السالم الدولي في عام :2010
•  %53من العاملين يخطط لالستمرار بالعمل بمستشفى السالم الدولي.
•  %86من العاملين مقتنع تمامًا بأن مستشفى السالم الدولي يمثل قيمة حقيقية مضافة.
•  %87من العاملين مقتنع تمامًا بأن عالقاتهم في العمل طيبة للغاية مع زمالئهم
ورؤسائهم.
•  %67من العاملين مقتنعين بأن سياسات العمل تصلهم بوضوح.

تقرير االستدامة “بيتك” | 37

على المسار الصحيح
ُيعد التأكد من استفادة موظفينا وبأقصى قدر ممكن من وظيفتهم جزءًا أساسيًا في تعزيز
التزام بيت التمويل الكويتي تجاه العاملين لديه ،ونأمل في أن نقوم بإلهام موظفينا وتشجيعهم
وتحفيزهم حتى يقدموا أفضل ما لديهم من طاقات وامكانات.

إن التدريب على الشريعة الذي نقدمه للموظفين الجدد يضمن تعريف موظفينا بجميع المستويات
بالموضوعات التي تعد أساسية لنموذج العمل في بيت التمويل الكويتي .كما نوفر لموظفينا ومن
خالل مكاتبنا في الكويت ،فرصة الحصول على شهادة «المصرفي اإلسالمي المعتمد».
وفيما يلي مقرر الشريعة المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي في عام  ،2010والذي يتم تقديمه
مرة واحدة على األقل في كل عام .ويتحتم على كل موظف حضور دورة أساسية واحدة على االقل.

اسم الدورة التدريبية

إلزامية على

أساسيات الشريعة

جميع الموظفين

أساسيات الشريعة ()2

جميع الموظفين

دورة متقدمة في الشريعة

التجزئة والعمليات التجارية والشركات واالستثمار وإدارة االئتمان والتمويل

كما أن لدينا المواد التعليمية للتدريب على المسائل الشرعية في بيت التمويل الكويتي ،ومنها
كتب الفتاوى ،وهي متاحة في أي وقت لموظفينا وعمالئنا وشركائنا ،هذا عالوة على تقديم شروح
مفصلة لبعض الموضوعات مثل المعامالت المصرفية ،وصرف العمالت والزكاة والتأمين ،ومجموعة
من األدوات المالية.
يتم توزيع النشرة الشرعية الشهرية التي نصدرها على موظفينا ،وهي تعرض أحدث أخبار المصرف
واإلنجازات الشرعية أيضًا.
حقوق اإلنسان .نحن في بيت التمويل الكويتي نلتزم بالقوانين التي توفر الحماية للعاملين لدينا.
كما أننا ملتزمون تمامًا بقوانين العمل المحلية في دولة الكويت ،ومنها قانون العمل الكويتي في
القطاع األهلي (القانون رقم  38لعام  ،)1964كما ونهتم اهتمامًا خاصًا بلجنة حقوق اإلنسان التابعة
للجمعية الوطنية ،وهو ما ينطبق على جميع الفروع التابعة لنا ،والتي تحرص على االمتثال التام
لقوانين العمل المحلية.
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المجتمع

رد الجميل
إن الصدقة من صنائع المعروف التي دعت إليها جميع األديان وعلى مستوى العالم ،وهي تُعد مكونًا
صدى جيدًا
أساسيًا ضمن قيم وفكر بيت التمويل الكويتي .وتلقى هذه الروح الكريمة واألماني الطيبة
ً
ضمن ثقافة شركتنا ،ذلك ألننا ندرك حقًا معنى الزكاة :أال وهو النماء والتطهير.

يعمل بيت الزكاة على نحو وثيق وجنبًا إلى جنب مع بيت التمويل الكويتي ،من خالل التبرعات التي
ينفقها بيت التمويل الكويتي .فمن خالل التبرعات التي تصل إلى  3.4مليون دينار كويتي (وهو
ما يزيد عن  12مليون دوالر أمريكي) ،يتمكن بيت الزكاة من االستمرار في تقديم المساعدة للفقراء
والمحتاجين منذ عام  .1982وتتضمن أنشطة بيت الزكاة تقديم اإلعانات المالية الشهرية ،والقروض
الميسرة والتأمين الصحي والتأمين والدعم االجتماعي والتبرعات النقدية ،وذلك لجميع الفقراء في
الكويت .كما يستضيف بيت الزكاة مجموعة كبيرة من األنشطة في شهر رمضان الكريم ،وله أيضًا
مشروعات خارج الكويت ،مثل رعاية الباحثين والدارسين ورعاية األيتام وبناء المساجد والمدارس وحفر
آبار المياه وإنشاء مراكز التنمية.

دعم أعمال اإلغاثة من الفيضانات في باكستان ،من خالل تبرع بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت
بمبلغ وقدره  2مليون دوالر أمريكي تمكنا من مساعدة الكثير من األسر المنكوبة في باكستان،
والذين هدمت منازلهم نتيجة لواحد من أسوأ الفيضانات في التاريخ المعاصر .كما قدم بيت التمويل
الكويتي في تركيا دعمًا أساسيًا لهم من خالل إرسال العاملين المتخصصين للمناطق التي تحتاج
إليها باكستان.
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نظرة فاحصة في الدول التي نعمل فيها

بيت التمويل الكويتي في ماليزيا

بوان جميلة جمال الدين ،المدير التنفيذي،
بيت التمويل الكويتي في ماليزيا
مسجد بوترا ،ماليزيا
رمضان ،شهر الخير والعطاء في بيت التمويل الكويتي في ماليزيا
• مساهمة بيت التمويل الكويتي في عام  2010في توفير ثياب اإلحرام للحجاج الماليزيين الرجال
الذين يؤدون فريضة الحج .وقد مثل بيت التمويل الكويتي في ماليزيا في هذا الحدث المدير التنفيذي
له ،وهي السيدة بوان جميلة جمال الدين ،والتي قامت بتقديم مساهمة المصرف التي تمثلت في
تقديم  15,000طقم من مالبس اإلحرام ،والتي تكلفت أكثر من 130,000دوالر أمريكي.
• المساهمة في برنامج زيارة رمضان بمبلغ يزيد عن  36,000دوالر أمريكي ،وهذا بالتعاون مع صاحب
السمو الملكي تينكو محمد فارس بيترا حاكم كيالنتان .وقد أجريت مراسم التسليم في  10مساجد
تم اختيارها في  10مقاطعات في والية كيالنتان ،حيث قدم صاحب السمو الملكي تينكو محمد
فارس تبرعًا نقديًا وصل إلى  65دوالر أمريكي تقريبًا لكل فرد من األفراد الذين وصل عددهم إلى ،500
وقد تم اختيارهم نظرًا لفقرهم واحتياجهم الشديد ،وكان من ضمنهم المعاقين الذين يستخدمون،
كراسي متحركة ،ومن يعانون من األمراض المزمنة.
• استضافة «إفطار»  220طف ً
ال من األسر الفقيرة من بيت الحسنة كالنج وكواال سيالنجور وهولو
سيالنجور .وقد حضرت السيدة بوان جميلة جمال الدين ،المدير التنفيذي ،اإلفطار لتسليم الهدايا
والمبالغ المالية لهاري رايا .كما حضر اإلفطار  70موظفًا من بيت التمويل الكويتي في ماليزيا
للترحيب بالضيوف .وبعد اختيارهم من قبل لجنة زكاة سيالنجور ،تمت استضافة األطفال في فندق
تحت إدارة الهيئة ،حيث تلقوا الرعاية والدعم.
توزيع مشاركات بيت التمويل الكويتي في ماليزيا في عام 2010
األنشطة الخيرية

التمويل بالدوالر األمريكي

المجتمعات محدودة االمكانية

386,720

التعليم

733,454

األنشطة اإلسالمية

862,800

البيئة

12,635

الدعم الطبي

729,324

برنامج مجتمع الموظفين

44,571

اإلجمالي

2,769,504
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التوعية المحلية
لقد واصلنا العمل على دعم صحة وازدهار نسيجنا االجتماعي ،كما شاركنا بنشاط وفاعلية في حياة
المجتمع المحلي مقدمين الدعم ألهم القضايا في مجاالت الصحة والتعليم والتأمين.

بدء إنشاء  15مركزًا للطوارئ تكلفت ما يقرب من  1.5مليون دينار كويتي (ما يزيد عن  5ماليين دوالر
أمريكي) في عام  ،2010هذا مع افتتاح بعض منها في هذا العام.
الزور عبارة عن مجموعة من المنتجعات التي تم بناؤها خصيصًا من أجل ذوي االحتياجات الخاصة ،والتي
بدأ إنشاؤها في عام  2010وكلفت بيت التمويل الكويتي مليون دينار كويتي (ما يزيد عن  3.5مليون
دوالر أمريكي).

تطوير الحياة الصحية في البحرين برعاية بيت التمويل الكويتي في البحرين في االحتفال
بالذكرى السنوية العشرين لجمعية البحرين لمرضى السكر ،والذي تمت إقامته تحت رعاية
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين .وكجزء من
االحتفاالت ،تم عقد مؤتمر ومعرض دوليين بهدف زيادة مستوى التوعية والتركيز على أحدث
التطورات التي طرأت على مجال مكافحة مرض السكر .وقد نبعت مشاركة بيت التمويل
الكويتي في البحرين في هذه المناسبة من إيمانه القوي بتطور المجتمع البحريني ،خاصة
المراكز الطبية والمبادرات التي تحرص على صحة وسالمة الشعب البحريني .ويتركز اهتمام
المصرف على وجه الخصوص بهيئات مثل جمعية البحرين لمرضى السكر ،والتي تسعى
عال من التوعية والرعاية الصحية للمصابين بمرض السكر ،علمًا بأن
جاهدة لتوفير مستوى ٍ
النسبة العالية لإلصابة بمرض السكر والمنتشرة في مملكة البحرين يمكن أن يكون لها
تداعيات خطيرة على الصعيد االجتماعي والصعيد االقتصادي على حد سواء.
كما دعم بيت التمويل الكويتي في البحرين مبادرة التفكير الوردي في البحرين ،وذلك إلنشاء
مبنى المسح بالرنين المغناطيسي لمساعدة مجمع السلمانية الطبي في محاربته لمرض
سرطان الثدي .وسوف يساهم دعم بيت التمويل الكويتي في البحرين باألعمال المدنية
التي ستقام في كل من غرفة أشعة الرنين المغناطيسي وغرفة محاكاة األورام .ويتم العالج
بالرنين المغناطيسي المتطور في البحرين في الوقت الحالي على نطاق محدود ،وعندما
يتم شراء هذا الجهاز ،سوف يصبح مجمع السلمانية الطبي قادرًا على تقديم خدمات الكشف
المتطور عن سرطان الثدي والتشخيص المجاني للمرض لجميع النساء بمملكة البحرين.
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التوعية المحلية

مساهمة موظفي بيت التمويل الكويتي في األنشطة الخيرية ،مدينة الكويت
يواصل بيت التمويل الكويتي البرامج والحمالت المحلية منذ فترة طويلة ،حيث يتم تفعيل وإطالق
عدد كبير من البرامج المحلية سنويًا لما فيه صالح المجتمع المحلي .ومن ضمن أحداث عام 2010
ما يلي:
• اإلشراف على أسبوع رعاية المعاقين المقام من قبل الجمعية الكويتية لرعاية الوالدين.
• دعم تجديد كلية العلوم اإلدارية.
• دعم الحدث الخيري «بيت عبد اهلل لرعاية األطفال» بالتعاون مع المدرسة األمريكية في الكويت.
• رعاية اليوم الرياضي الهندي الكويتي للشباب.
• اإلشراف على المركز اإلسالمي الدولي وأنشطة نادي التمويل اإلسالمي.
• طباعة الكتب والكتيبات بالتعاون مع الجمعية الكويتية للسالمة المرورية.
• الدعم الطبي للمرضى الموجودين في مركز صباح الناصر الطبي.
• رعاية بطولة البولينج للصم والتي استضافتها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
• دعم طلبة جامعة الكويت لحضور المؤتمر العالمي للبيئة لعام  2010بدبي.
• رعاية الصحفيين الكويتيين والسوريين.
• برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والعمل التنفيذي في منتدى فرص التوظيف.
• دعم أصحاب األعمال الصغيرة في الكويت.
• رعاية سباق الخليج في الكويت.
• منتدى القيادات العربية الشابة الذي يحمل اسم «بناء الجيل القادم من القادة» في البحرين.
• المؤتمر اإلسالمي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي لألعمال الخيرية.
• رعاية معرض البحرين الدولي للكتاب.
• استضافة «مؤتمر التميز للقادة» بجامعة البحرين.
• رعاية رحالت الغوص التقليدية بحثًا عن اللؤلؤ للعام الثاني على التوالي.
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التركيز القطاعي

مستشفى السالم الدولي
تتمثل استراتيجية خدمات المجتمع الخاصة بمستشفى السالم الدولي في تعزيز الصحة والتوعية
البيئية من خالل التفاعل االجتماعي ،وذلك لالرتقاء بالمعايير المجتمعية ،ويتمثل الهدف الذي نسعى
لتحقيقه الى المشاركة في المجتمع من خالل أساليب تفاعلية.
األهداف اإلستراتيجية
 .1غرس أساس الحياة الصحية والتوعية في جيل الشباب.
 .2منح قدر كبير من االهتمام لنواة العائلة ،وهن النساء.
 .3تعليم األم أسس تربية األطفال منذ الوالدة وفي المراحل المبكرة من حياتهن.
 .4تعليم األسرة كيفية تحويل أسلوب حياتهم من العادات غير الصحية إلى العادات الصحية.
 .5تعليم القوى العاملة في المجال الطبي وأفراد المجتمع األخالق التي ينبغي التحلي بها.
 .6تشجيع وتعزيز االمتثال إلرشادات السالمة والحفاظ على الصحة.
 .7إعادة تخصيص طاقة المجتمع ليصبح وقائيًا بدالً من أن يكون عالجيًا.
 .8المحافظة على الطاقة مع البدء بمستشفى السالم الدولي كمثال على ذلك.

أهم األحداث في عام 2010
رحالت ودعوات مدرسية بالتعاون مع خمسة من أكبر مدارس الكويت.
محاضرة شهرية لإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي.
االحتفال بيوم الممرضات.
إرشادات إليقاف جميع األجهزة أو المعدات غير الضرورية والمستهلكة للطاقة بالمستشفيات.
فحص ما يزيد عن  1000طالب مجانًا.
النشرة اإلخبارية «صحتك في رمضان».
التوعية بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت».
محاضرة الشيخ جاسم المهلهل حول «أخالقيات الممارسات الطبية».
حملة «كيف نمنع أو نقلل حدوث المضاعفات؟».
حملة «ال تدخن وتهدر حياتك».
برنامج ومعرض رعاية المسنين.
الدورات التعليمية الشهرية المجانية حول مرحلة ما قبل الوالدة وما بعدها ،من أجل األمهات.
«اليوم الصحي» في شركة االستثمار العالمي.
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آراء متنوعة

من بيت التمويل
الكويتي
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د/مريم بيبي
مقابلة مع

المهنة :استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والوالدة
القسم :الموارد البشرية والخدمات ،مستشفى السالم الدولي

هل لبى العمل لدى مستشفى السالم الدولي توقعاتك؟
بالطبع ،لقد بدأت حياتي المهنية في مجال الطب منذ  40عامًا عندما كانت المرافق
الطبية في الكويت ال تزال في مهدها ،كما أنها كانت محدودة .وقد شاركت بفعالية في
تطوير قطاع الصحة الكويتي ،مما نتج عنه الوصول به للمعايير العالية الحالية .وليس
من شك أن مستشفى السالم واحد من المستشفيات الرائدة في البالد ،حيث أنه يعطي
األولوية القصوى للخدمات الطبية ،باإلضافة إلى االعتمادات الطبية المتوفرة لديه.
هل ترين أنه من الممكن أن تساهم النساء في القوى العاملة لدى مستشفى السالم
الدولي؟
قدر مستشفى السالم الدولي آرائي
باعتباري رئيسة جمعية األمومة ورعاية الطفل ،فقد ّ
وقراراتي طوال مسيرتي المهنية .وفي الوقت الحاضر ،أعتمد على بعض المبادرات
الحديثة مثل مكتب الطفل ،كما عملت على تقديم فحص الثلث األول من فترة الحمل،
والذي يقوم بتحديد ما إذا كان هناك تشوهات قبل الوالدة أم ال.
كيف تتم معاملة المرضى على نحو مختلف بمستشفى السالم الدولي؟
إننا نستعين بمستشارين في مستشفى السالم الدولي إلج��راء جميع الفحوصات
واإلجراءات الطبية ،وهذا لضمان تقديم أفضل مستوى عالج لعمالئنا .وقد أحدثت هذه
الطريقة فرقًا كبيرًا في حصولنا على تقارير بناءة ساعدتنا على جعل مرضانا يشعرون
باالرتياح.
ماذا عن مبادرات االستدامة التي ترغبين في رؤيتها بمستشفى السالم في المستقبل؟
بصفتي أحد العاملين في القطاع الصحي ،أعتقد أنه سيكون من الرائع أن نحافظ على
مستوى جودة الخدمة المقدمة في المستشفى ،كما أعتقد أنه على المستشفى أن
يتوسع بإنشاء فروع جديدة له لتلبية جميع احتياجات العمالء.
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التخطيط وإدارة الموارد عالميًا

التطلع لمستقبل الطاقة
إن مستقبل إمدادات الطاقة في أيدي جيلنا ،ومن خالل العمليات التي نقوم بها ،نسعى ألن نكون
جزءًا من الحل وليس من المشكلة ،هذا مع رؤيتنا أن إنتاج الطاقة البديلة ذو التكلفة المنخفضة
فيما يختص بالوقود األحفوري يجعل منه قطاعًا استثماريًا واعدًا إلى حد كبير .وباعتبار الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،فإن التوقعات تبدو واعدة
حقًا.

بالتعاون مع شركة «بلومبرغ» لتمويل الطاقة الجديدة وهي شركة رائدة في تقديم التحليل المستقل
والبيانات واألخبار المتعلقة بالطاقة النظيفة ،استضاف بيت التمويل الكويتي في الكويت ورشة عمل
في يونيو من عام  2010حول الطاقة المتجددة ،وهي التي ناقشت بعض الموضوعات مثل االستثمار
العالمي والسياسات واتجاهات التكنولوجيا واآلثار المترتبة على الطاقة المتجددة في الشرق األوسط.

اإلستراتيجية الخضراء لمستشفى السالم الدولي :بدأت في عام  2010وشهدت تطورات
في مرافقها دون اإلخالل بالخدمات المقدمة للمرضى .وقد قام المستشفى باستخدام نظام
التسقيف ،وهو عبارة عن تقنية حديثة ال يشعر فيها العاملون بالمستشفى والعمالء بأية
تغييرات جذرية تحدث على السطح .وقد كانت االستدامة قوة دافعة أساسية في تطبيق هذا
النظام ،وذلك ألنه قابل للتجديد ومن ثم يقلل من تكاليف الصيانة بمرور الوقت ويزيد من دورة
حياته .لقد تمكن المستشفى من تقليل درجات حرارة السقف بشكل كبير ،والتي أصبحت
تصل إلى  14درجة مئوية تقريبًا ،وهذا ما أدى إلى برودة جو بيئة العمل الداخلية ومن ثم
تقليل استهالك أجهزة تكييف الهواء للطاقة .ولزيادة جودته ،تم تطوير جودة تكييف الهواء
الداخلي مما جعل بيئة المستشفى أكثر راحة لمرضانا وزوارنا والعاملين لدينا أيضًا.
خطى مستشفى السالم الدولي أيضًا خطوات كبيرة في مجال إدارة المياه بكفاءة ،حيث تم
تعديل تصميم النظام الصحي في عام  2010مع تركيب صمامات لتنظيم الضغط في جميع
األماكن بالمستشفى قدر اإلمكان.

يقع مكتب بيت التمويل الكويتي  -البحرين في مركز التجارة العالمي في مملكة البحرين،
وهو أكثر األماكن كفاءة من حيث الموارد.
ويضم هذا المبنى الحاصل على شهادة «لييد »Leedثالثة مولدات للطاقة توفر ما يصل إلى
 15في المائة من استهالك الكهرباء في العام الواحد .عالوة على ذلك ،يحتوي المبنى على
زجاج الطاقة الشمسية الخاص الذي يساهم في خفض درجة حرارة الهواء في المبنى ،هذا
بجانب نظام تبريد وإضاءة «فلوريسنت» لتوفير الطاقة ونظام دائم لتصريف المياه.
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التحكم في انبعاث غازات مجموعة الكربون
تعد عملية حساب غازات مجموعة الكربون المنبعثة الخطوة األولى نحو التخفيف من حدتها والتقليل
منها .ففي ظل طقس مهدد بالتغيرات المناخية ونفاد طبقة «األوزون» ،فاآلن ومن أكثر وقت مضى،
يجب أن نمارس دورنا الكامل كسكان مسئولين على كوكب األرض.
التلوث بغاز مجموعة الكربون
لقد استحوذت الحاجة الملحة لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري العالمية ،مدعومة باألدلة العلمية،
على االهتمام الدولي .وقد شجعت اتفاقية إطار العمل الخاصة باألمم المتحدة والمتعلقة بتغير المناخ
العالمي على بذل قدر كبير من الجهد في التخفيف من غازات االحتباس الحراري والتكيف مع تغير
المناخ .إن الهدف النهائي هنا يتمثل في منع التدخل البشري في نظام المناخ ،وهو الذي يعد «خطيرًا»
وبناء
من خالل تثبيت تركيزات غازات ظاهرة االحتباس الحراري بشكل طبيعي مع التغيرات المناخية.
ً
على ذلك ،ظهرت الحاجة إلى وجود تصور جديد من البلدان والشركات المختلفة لتلبية االحتياجات
المستقبلية من الطاقة.
ومن خالل قيام بيت التمويل الكويتي باحتساب نسب التلوث الناتج عن غازات مجموعة الكربون
اعتمادًا على استهالك الكهرباء ،تمكنا من مواجهة أكبر الغازات الناجمة من ظاهرة االحتباس الحراري
الخاصة بنا .واآلن بعد أن أصبح مقدار التلوث الصادر عنا معروفًا ،أصبح بإمكاننا البدء في السير نحو
قياس مقدار نجاحنا في الحفاظ على الطاقة ضمن السياق العالمي.
بيت التمويل
الكويتي في
الكويت

بيت التمويل
الكويتي في
البحرين

بيت التمويل
الكويتي في
ماليزيا

بيت التمويل
الكويتي في
تركيا

مستشفى السالم
الدولي

استهالك الكهرباء (بالكيلو واط)

3,267,482

806, 226

2,832,020

11,521,811

3,000,000

إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون (بالكيلوجرام)*

2,638,448

717,623

1,577,463

4,987,123

2,422,460

2,687

2,682

1, 757

2,752

إجمال انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 1,197

لكل موظف بدوام كامل
(كيلوجرام ثاني أكسيد الكربون)

لقد قمنا بتركيب مبردات تحافظ على طبقة األوزون في مكاتبنا في الكويت لنضمن عدم احتواء
الغازات المنبعثة منا على مواد تستنفد طبقة األوزون كتلك الموجودة في أجهزة التبريد .ويتوافق هذا
التوجه مع بروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون والتي تعمل تدريجيًا على
نفاد مادتي «الكلوروفلوروكربون» و»الهيدروكلوروفلوروكربون».

المبادرة الخضراء في ديار المحرق في بيت التمويل الكويتي في البحرين .وتماشيًا مع هذه الرؤية ،تم تبني تطبيق مجموعة من
االستراتيجيات من أجل التقليل من التأثير البيئي لعمليات البناء ،األمر الذي يؤسس لمستقبل مستدام:
• االمتثال لنظام تصنيف المباني الخضراء المعترف به دوليًا والخاص باإلنشاءات الجديدة عند إصدار تراخيص البناء.
• الدراسة المتأنية لتوجيه المباني نحو استخدام الطاقة الشمسية باإلضافة إلى االستخدام المحتمل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
هذا بجانب التفكير في استخدام تقنيات مثل سخانات المياه الحرارية التي تعمل بالطاقة الشمسية وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية
والشبكة الذكية لرصد وتحسين استهالك الطاقة.
• الراعي الذهبي لمعرض ترشيد الطاقة والمياه في عام  .2010ويهدف المعرض إلى التعرف على تقنيات الحفاظ على الطاقة والمياه،
والتي يمكن استخدامها في القطاعين التجاري والصناعي.
• االلتزام بعمليات اإلنشاء من قبل المقاولين اآلخرين بتعليمات البناء التي تركز على الحد من النفايات ،ليكون هناك خطط الستخدام
مفهوم التجميع/الفصل/اإلزالة المركزية للنفايات وإعادة تدويرها.
• أول مشروع لالستصالح في البحرين مع برنامج المتابعة المستمرة ،والذي يتم تسليمه بشكل منتظم للهيئات البيئية الحكومية
لمراجعته.
• تعزيز التنوع البيولوجي في األماكن الطبيعية باستخدام األشجار وشبكات الربط بين المسارات في المجتمع.
• استخدام تقنيات الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه ،حيث يتم استخدام تقنيات الري المنتقاة على النباتات التي يتم تجميعها
معًا وفقًا لمستويات متطلباتها من المياه.
• تقليل تكاليف الصيانة مع ترشيد استخدام الطاقة وتقليل استهالك المكونات الكهربائية ،مثل المضخات الخاصة بتصريف المياه
والمياه الصالحة للشرب والري والصرف الصحي ،وذلك للعمل على تقليل التأثير الكلي للكهرباء.
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استخدام مواردنا بحكمة
يتمثل دورنا كسكان لكوكب األرض على وجه الخصوص ،وهو الدور الذي ال يستهين بيت التمويل
الكويتي به ،في أن نفكر بمدى حساسية بيئتنا اإلقليمية ،وما يتحتم علينا القيام به للحفاظ على
الموارد الطبيعية لكوكبنا لألجيال العديدة القادمة.
االستهالك السنوي للمياه
بيت التمويل
الكويتي في
تركيا

مستشفى السالم
الدولي

بيت التمويل
الكويتي في
الكويت

بيت التمويل بيت التمويل
الكويتي في الكويتي في
ماليزيا
البحرين

المياه (باللترات)

47,278,390

9,000,000

4,183,000

49,540,000

9,539,200

استهالك المياه لكل موظف
بدوام كامل (باللترات)

21, 451

33, 708

7,113

17, 462

10,840

تتم الغالبية العظمى من عملياتنا واستثماراتنا في منطقة الشرق األوسط ،وهي منطقة تعاني من
شح في المياه .وفي سبيل مواجهة مثل هذا العامل المهم ،يضع بيت التمويل الكويتي هدف تقليل
استهالك المياه نصب عينيه لضمان االستدامة.
تقسيم االستهالك السنوي للمياه في فروع بيت التمويل الكويتي في الكويت عام 2010
7,000,000
6,000,000
5,000,000

ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

اﻟﺠﻬﺮاء

اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻔﺤﺎﺣﻴﻞ

ﻓﻬﺪ اﺣﻤﺪ

اﻟﻔﻴﺤﺎء

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺸﻌﺐ

ﺻﺒﺤﺎن

اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ

ﺧﻴﻄﺎن

ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ

اﻟﻔﻨﻄﺎس

ﺑﻴﺎن

اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ

اﻟﻘﺼﺮ

اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺣﻄﻴﻦ

اﻧﺪﻟﺲ

ﺳﻠﻮى

اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ

ﻋﺒﺪ ا

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪ ا

ﻋﺒﺪ ا

اﻟﺴﺎﻟﻢ

ﻛﻴﻔﺎن

اﻟﻤﺒﺎرك

اﺣﻤﺪي

منحت وزارة
الكهرباء والمياه

بدولة الكويت بيت التمويل
الكويتي جائزة مقابل
إنجازاته المتميزة التي
حققها في برنامج ترشيد
الطاقة لعامي 2009
و.2010
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تزايد استهالك الورق في مكاتبنا في الكويت .ولكننا سوف نعوض هذا األمر من خالل ضمان إعادة
تدوير المزيد منه ،وقد بلغ إجمالي الورق المستهلك من قبل الموظف الذي يعمل بدوام كامل 24
كيلوجرامًا في عام .2010
نسبة إعادة
الورق المستهلك الورق المعاد
توزيعه (بالطن) التدوير
(بالطن)
2009

49.9

15,350

30.7%

2010

52.7

20, 750

39.4%

اﻟﻮرق
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
)ﺑﺎﻟﻄﻦ(

2010
اﻟﻮرق
اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻮزﻳﻌﻪ
)ﺑﺎﻟﻄﻦ(

الورق المستهلك في بيت التمويل الكويتي على مستوى العالم
بيت التمويل
الكويتي في
ماليزيا

بيت التمويل
الكويتي في
تركيا

مستشفى السالم
الدولي

بيت التمويل بيت التمويل
الكويتي في الكويتي في
البحرين
الكويت
الورق المستهلك (بالكيلوجرام)

53,000

16,000

22,000

168,000

26,125

الورق المستهلك من قبل
جميع الموظفين بدوام كامل
(بالكيلوجرام)

24

60

37

59

30

بدأت زراعة األشجار السنوية في كوااللمبور من قبل بيت التمويل الكويتي في ماليزيا ،بمناسبة
االحتفال بمرور  53عامًا من استقالل ماليزيا .والمعروف أن األشجار تقوم بامتصاص غاز ثاني
أكسيد الكربون وتخزنه لعمليات البناء الضوئي ،وهو الغاز الرئيسي الناتج من البيوت الزجاجية
الزراعية والمسئول عن تغير المناخ .كما تساعد األشجار على تنقية الهواء في الجو من خالل
اعتراض الجزيئات المحمولة في الجو ،ويمكنها أيضًا التقليل من درجة حرارة الضواحي والمدن
من خالل امتصاصها للملوثات مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد
النتروجين.

النخيل المزروع على الشاطئ ،ماليزيا.
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استراتيجيتنا
تتمثل رؤيتنا المتعلقة بالمسئولية المشتركة في الشروع نحو التغير االقتصادي واالجتماعي والبيئي اإليجابي،
ذلك من خالل استخدام مبادئ الشريعة التي نسترشد بها لتوجهنا في مسيرتنا .وباالعتماد على النتائج التي
اعتمدناها إلعداد وإصدار تقرير االستدامة ،لقد أصبحنا نتفهم حاجتنا إلى تطوير أداء االستدامة الذي نقوم به ،وفيما
يلي خطتنا على المدى الطويل.

مبادئ عملنا

عمالؤنا

موظفونا

أعمالنا

بيئتنا

الطموح

أن نصبح المصرف
اإلسالمي الرائد
في مجال استدامة
الشركات

إقامة حوار متوازن
بين بيت التمويل
الكويتي وقاعدة
عمالئه

أن نكون أصحاب
العمل األفضل

إعالء سمعة
تأثيرنا اإليجابي في
المجتمع

أهداف 2011

زيادة عدد الفروع
المعلن عنها في
تقرير االستدامة
التالي

تحسين مستوى
رضا العمالء

زيادة عدد القوى
العاملة من النساء
مع التركيز على
المناصب الكبرى

زيادة الوعي
تطوير المنتجات
والخدمات المتنوعة باالستثمارات في
التي يمكن أن ينشأ مجال الطاقة
عنها آثار اقتصادية المتجددة
غير مباشرة
تعزيز تقليل
استهالك الكهرباء

وضع سياسة لبيت
التمويل الكويتي
بشأن مسئولية
الشركة
تدريب موظفينا
على مهارات
استدامة الشركات

تطوير تعليم
خدمات الشريعة
المالية من خالل
استخدام وسائل
اإلعالم االجتماعية
ومقاطع الفيديو
والوسائط الحديثة
األخرى
المشاركة في
شبكات اإلعالم
االجتماعية لزيادة
المشاركة والحوار
حول الموضوعات
المتعلقة بتقارير
استدامة الشركات

تأسيس لجنة
تقرير االستدامة
للمجموعة لتطوير
االستدامة

أن نكون المصرف
الرائد في المنطقة
في مجال الحفاظ
على البيئة

تقليل استهالك
المكاتب للورق
لكل موظف يعمل
بنظام الدوام
الكامل

في النهاية ،إننا نأمل باستحداث نظام عالمي يستخدم إلصدار تقارير االستدامة في بيت التمويل الكويتي ،وذلك
للتيسير من عملية تتبع وتجميع مؤشرات االستدامة الخاصة بمؤسستنا وعبر فروعنا ،وسوف يعمل هذا األمر على
تطوير كفاءة وشمولية ودقة التقارير التي يتم اعدادها في المستقبل.
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خطة لمشاركة

الجميع

الحكومة الكويتية

كيفية المشاركة

أولويات االستدامة

اإلجراءات

• التواصل المنتظم مع الوزارات الحكومية

• المساهمة في االقتصاد الوطني

• االستثمار في االقتصاد الوطني

• المساهمات اإليجابية في رؤية 2035

 .1تحقيق التركيز على االستدامة مع
الوزارات

• االلتزام بالقوانين واللوائح المحلية

العمالء

• مجموعة من أليات التقارير الصادرة عن
أي من بيت التمويل الكويتي أو العميل

• الرضا عن المنتجات والخدمات
• الجودة في تقديم خدمة العمالء

• استخدام أحدث االتجاهات التقنية
لتيسير الحوار

• توفير القدر الكافي من الفروع والتقنيات

• إحصائيات رصد مستوى الرضا

• ابتكار منتجات متوافقة مع الشريعة

• التوسع في الفروع

• األسعار والرسوم التنافسية

• تقييمات منتظمة للموظفين تؤدي إلى
وضع جداول زمنية للتدريب

• تحقيق الرضا الوظيفي

 .2مناقشة الموضوعات المتعلقة
باالستدامة
 .1عقد وتقديم تقرير عن نتائج إحصائيات
رصد مستوى رضا العمالء ،ومن ضمنها
عمالء المبادرات األساسية مثل توفير
المساكن بأسعار معقولة
 .2تضمين تقارير من اإلحصائيات عند
تطوير مبادرات االستدامة السنوية
المتعلقة بخدمات العمالء
 .3تأسيس وحدة مخصصة لخدمة العمالء

الموظفون

• اجتماعات منتظمة لفريق العمل

• طول فترة الوظيفة والتعلم الدائم
• تعويضات وترقيات عادلة

 .1عمل إحصائية لمشاركة الموظفين
ومستوى شعورهم بالرضا
 .2تقديم نظام آللية عمل تقارير عن
الموظفين

• بيئة عمل ممتعة

المستثمرون/المساهمون

• اجتماعات مجلس اإلدارة
• التواصل الدائم

• الثقة ببيت التمويل الكويتي في
التعامل مع األعمال والعمالء والموردين
والموظفين
• أرباح سنوية صافية

 .1االستثمار المتواصل في المجاالت
الصناعية واالقتصادية المتنوعة
 .2تقارير سنوية حول االستدامة

• التوافق مع الشريعة
• دعم دائم ومعاملة عادلة

الموردون

• إدارة التوريد في الطلبات والتقارير
المنتظمة

هيئات التقييم/الهيئات
التشريعية

• االمتثال للوائح والقوانين

• الشفافية

• دعم ديوان المحاسبة

• االمتثال

المنظمات غير الحكومية

• إدراك التوقعات والتبرعات المنتظمة
والرعايات وحفالت االفتتاح ودعم
المجتمع

• ممارسات واستثمارات سليمة صديقة
للبيئة

 .1التطلع لوضع آلية حوار للحصول على
تقرير حول مبادرات استدامة بيت
التمويل الكويتي

لجنة الشريعة

• اجتماعات مجلس إدارة منتظمة وتواصل
منتظم بين أعضائه

• االمتثال

 .1محاكاة االبتكار في منتجات وخدمات
الشريعة التي تتوافق مع أهداف
االستدامة العالمية

• الكفاءة في استخدام المنتجات/
الخدمات

• االستثمار المتواصل في المجتمع

• التطوير المستمر للمنتجات والخدمات

 .1التطلع لتأسيس آليات الحوار الستيعاب
التوقعات والمقترحات على نحو أفضل
لتحسين االستدامة
 .1تقارير االستدامة السنوية المتواصلة
للشركة
 .2التواصل والحوار المنتظم

• تقديم الشريعة على مستوى عالمي
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مؤشر مبادرة التقارير العالمية
مؤشر األداء األساسي
EC1

القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة ،ومن ضمنها األرباح وتكاليف التشغيل
وتعويضات الموظفين واألرباح المحتجزة والمبالغ المدفوعة لمقدمي رأس المال
والحكومات

EC7

إجراءات التوظيف المحلي ونسبة موظفي اإلدارة العليا الذين تم توظيفهم من قبل
المجتمع المحلي في مواقع العمل المهمة

26, 27,
31

EC8

تطوير وتأثير استثمارات وخدمات البنية التحتية التي يتم تقديمها بشكل أساسي
للمنفعة العامة من خالل المشاركة التجارية أو المشاركة العينية أو المشاركة
المجانية (غير الهادفة للربح)

34, 35,
36, 37,
38

فهم ووصف التأثيرات االقتصادية المهمة غير المباشرة ،ومن ضمنها نطاق هذه
التأثيرات

2, 6,
17, 18

LA1

إجمالي القوة العاملة تبعًا لطبيعة التوظيف وعقد التوظيف والمنطقة ،هذا مع
تقسيمها حسب النوع

26, 27,
28

LA3

الفوائد المتوفرة للموظفين الذين يعملون بنظام الدوام الكامل والتي ال يتم توفيرها
للموظفين المؤقتين أو الذين يعملون لجزء من الوقت ،وهذا من خالل العمليات
الكبرى

32

LA7

معدالت اإلصابة واألمراض المهنية وأيام العمل الضائعة ونسبة الغياب وإجمالي عدد
حوادث الموت المتصلة بالعمل حسب المنطقة

32

LA10

متوسط عدد ساعات التدريب في كل عام لكل موظف حسب النوع وحسب فئة
الموظف

LA12

نسبة الموظفين الذين يتلقون تقارير منتظمة حول أدائهم وتطور مشوارهم المهني

32

LA14

نسبة الرواتب األساسية للرجال إلى النساء حسب فئة الموظف

27

EN1

المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم

45

EN2

نسبة المواد المستخدمة من مواد تم إعادة تدويرها

45

EN4

االستهالك غير المباشر للطاقة من قبل مصدر الطاقة األساسي

43

EN6

بناء على مبادرات لتوفير كفائة  /تجديد الطاقة والتوفير في
منتجات وخدمات
ً
متطلبات الطاقة كنتيجة لتلك المبادرات

EN8

إجمالي استهالك المياه حسب المصدر

االقتصادي

EC9

العمل

البيئة

المسئولية تجاه
المنتجات

الصفحات

12

31, 32

42, 44
44

 EN16االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة من ظاهرة االحتباس الحراري

43

 EN19انبعاثات المواد المتسببة في استنفاد طبقة األوزون حسب الوزن

43

PR5

الممارسات المتعلقة برضا العمالء ،ومن ضمنها نتائج إحصائيات قياس مستوى رضا
العمالء

22, 23,
24, 47

FS1

السياسات المرتبطة بالمكونات البيئية واالجتماعية المحددة والمطبقة على خطوط
العمل

15, 16,
43

FS4

العمليات الخاصة بتحسين كفاءة العاملين والتي يتم تطبيقها على السياسات
واإلجراءات البيئية واالجتماعية كما يتم تطبيقها على خطوط العمل

33

FS11

نسبة األصول الخاضعة للفحص البيئي واالجتماعي اإليجابي والسلبي

16

FS14

مبادرات تحسين إمكانية توفير للخدمات المالية لذوي الحاجة

25

حقوق اإلنسان

HR1

نسبة وإجمالي اتفاقيات وعقود االستثمار المهمة التي تضم األمور المتعلقة بحقوق
اإلنسان أو تلك التي تخضع لفحص حقوق اإلنسان

33

المجتمع

SO1

طبيعة ونطاق وفعالية أية برامج وممارسات تقيم وتدير آثار العمليات على
المجتمعات ،ومن ضمنها الدخول والتشغيل والخروج

17

تأثير المنتجات
والخدمات

تقرير كامل
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تقرير جزئي

مستوى
التقرير

منهجنا
يقدم تقرير االستدامة لمحة عامة عن أداء بيت التمويل الكويتي بدءًا من مقره الرئيسي
وعبر فروعه األخ��رى ،كما يعد أول تقرير استدامة يتم نشره ويصدر عن بيت التمويل
الكويتي.
المحتوى ومفهوم األهمية النسبية
تم تطوير محتوى التقرير عقب دراس��ة متأنية وتحديد ألهم الموضوعات والمؤشرات
المرتبطة به ،وهذا من خالل تنفيذ عملية متكررة تستخدم مفاهيم األهمية النسبية
وشمولية المساهمين وسياق االستدامة والتوجيه كما تم تحديدها في إرشادات مؤشر
مبادرة التقارير العالمية الثالث .هذا باإلضافة إلى إجراء تحليل نسبية معتمد على
توقعات المساهمين وأولويات االستدامة ،مع عمل تقرير الحق حول أكثر مؤشرات األداء
نسبية.
جمع البيانات
لقد استخدمنا استبيانات مصممة خصيصًا من أجل تحديد البيانات وجمعها فيما بعد،
وهي البيانات الالزمة للتوافق مع معايير مبادرة اعداد التقارير العالمية .كما تم توزيع
هذه البيانات على األقسام المعنية في كل مكتب من مكاتب بيت التمويل الكويتي
كجزء من هذا التقرير .وفيما يلي هذه األقسام :الموارد البشرية والرقابة المالية والرقابة
الشريعة والتسويق واالتصاالت واالستراتيجية واالستثمار والمرافق .إننا واثقون من أن
المصداقية العامة للبيانات قوية ،بيد أننا ندرك أن بعضها خاضعة لدرجة من الشك نظرًا
ألساليب التقييم المستخدمة .كذلك ،تم تحويل األرقام النقدية إلى دوالرات أمريكية عن
طريق استخدام معدالت التحويل ،وذلك اعتبارًا من .2010/12/31
االكتمال والحدود
يشتمل التقرير على جميع العمليات المصرفية التي تتم في بيت التمويل الكويتي في
الكويت ،هذا باإلضافة إلى العمليات المحلية التي تتم في بيت التمويل الكويتي في
البحرين وبيت التمويل الكويتي في ماليزيا وبيت التمويل الكويتي في تركيا .كذلك،
يشمل التقرير فروع بيت التمويل الكويتي الموجودة في دولة الكويت ومستشفى
السالم الدولي وشركة األنظمة العالمية المتكاملة .ونظرًا للفروقات الموجودة بين
البيانات المتاحة لكل فرع من الفروع ،فقد كان من الصعب توحيد جميع النتائج واألرقام
الواردة ،وذلك ألن هذه الفروع قدمت تقاريرها على نحو منفصل.
مبادرة التقارير العالمية
وضعت مبادرة التقارير العالمية إرش��ادات تقارير االستدامة التي تهدف إلى زيادة قدر
الشفافية والموثوقية في جميع النواحي من األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي .إننا
ندعم مبادرة التقارير العالمية ،ونرى أن الدرجة «ب» تنطبق على تقرير االستدامة الخاصة
بنا لعام  .2010كما أننا قمنا باإلضافة إلى ذلك بعمل تقارير حول مؤشرات األداء الخاصة
بخط عملنا وخدماتنا المالية ،وهذا عن طريق استخدام ملحق قطاع الخدمات المالية
الخاص بمبادرة التقارير العالمية.
الضمانات
تعتمد جميع األرقام المالية الموجودة في تقرير االستدامة على البيانات المالية التي
تمت مراجعتها والموجودة في تقاريرنا السنوية لعام  .2010لقد قمنا بتسليم تقرير
االستدامة الخاص بنا إلى مبادرة التقارير العالمية تحقيقًا للشفافية ،حيث حصلنا على
مستوى تطبيق معتمد .وإننا نتفهم مدى أهمية ضمان تقارير استدامة الشركات ونهدف
إلى أن يكون لدينا تقارير المراجعة الخاصة بنا في المستقبل.
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شكر خاص
يتوجه بيت التمويل الكويتي بشكر خاص ألولئك الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في عملية اإلعداد الناجحة لتقرير االستدامة
لبيت التمويل الكويتي لعام  2010وهم:

إدارة المشاريع

السيد/فهد خالد المخيزيم ،مدير إدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة التسويق والعالقات العامة – بيت التمويل الكويتي  -الكويت
السيد /ممتاز منصور سيف ،مدير مشروع االستدامة ،مدير األداء االستراتيجي – بيت التمويل الكويتي  -الكويت

بيت التمويل الكويتي  -الكويت

السيد/عادل عبد اهلل الورع ،نائب مدير الخدمات العامة
السيد/عادل سبوبة ،باحث اقتصادي
السيد/أحمد النوري ،مدير التعويضات وتخطيط القوى العاملة
السيد/أحمد الراشد ،مشرف االبتكار
السيد /داوود سامي الجراح ،مدقق شرعي
السيد/حسام الخطيب ،مدير إدارة جودة الخدمة
السيد /عماد ميرزا ،مدير التطوير والتدريب
السيد/خالد العتيبي ،مدير تطوير األعمال
السيد/خالد الساير ،مشرف التسويق اإللكتروني
السيد/محمد المسلم ،كبير موظفي االستراتيجية
السيد /صالح الدين أحمد ،مدير االستثمار
السيد /زكريا األنصاري ،متداول
السيد /زياد سالمة ،مدير التسويق

بيت التمويل الكويتي في تركيا

السيد/جوخان أنجويل – قسم االتصاالت

بيت التمويل الكويتي في البحرين

السيد /عدنان شكور مالك ،رئيس قسم التخطيط االستراتيجي والنظام اإلداري
السيد /أحمد خليفة خلفان ،مساعد مدير االتصاالت

بيت التمويل الكويتي في ماليزيا

السيد /أكمل باقي محمد عريف ،رئيس قسم االتصاالت
السيد /حاجة رومايزا داتو أبو بكر ،قسم االتصاالت
السيد /فازيدا زكريا ،قسم االتصاالت

شركة بيت التمويل الكويتي لألبحاث المحدودة
السيدة /بالجيت خور جريول ،المدير العام
السيدة /ترسينا يعقوب ،المدير

مستشفى السالم الدولي

السيدة /علياء السيد
السيدة /سوسن صبحي ،سكرتيرة قسم التسويق والعالقات العامة
الدكتورة /مريم بيبي ،استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد

مجموعة األنظمة العالمية المتكاملة

الدكتور /كوستاس كونستانتلينيديس ،المدير العام للحسابات
السيد /محمد عصيف ،مدير الحسابات
السادة  /إرنست ويونج :مستشارو ضمان االستدامة بمجموعة بيت التمويل الكويتي
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المصطلحات
ثاني أكسيد الكربون

غاز ناتج من الكائنات الحية و البيوت الزجاجية الزراعية ومرتبط بتغير المناخ العالمي ،ورمزه CO2

تلوث مجموعة الكربون

إجمالي الغازات المنبعثة من الكائنات الحية والبيوت الزجاجية الزراعية والناتجة عن
األنشطة البشرية .وهي عبارة عن مجموعة غازات أول وثاني أكسيد الكربون المنبعثة،
وهي التي تنتج عن األنشطة التي تقوم بها في وقت محدد من الزمن.

تقرير االستدامة

تقرير االستدامة

القيمة االقتصادية الموزعة

تتضمن المبالغ المدفوعة للموردين ورواتب الموظفين واالرباح والمبالغ المدفوعة
ألصحاب رؤوس األموال وتلك المدفوعة للحكومات واستثمارات المجتمع.

القيمة االقتصادية المتولدة

عبارة عن صافي المبيعات باإلضافة إلى األرباح التي تحققت من االستثمارات المالية
ومبيعات األصول.

القيمة االقتصادية المحتجزة

يتم حسابها بطرح قيمة القيمة االقتصادية الموزعة من القيمة االقتصادية المتولدة.

مبادئ خط االعتدال

عبارة عن مجموعة اختيارية من المعايير التي تختص بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر
االجتماعية والبيئية في تمويل المشروع.

موظف يعمل بدوام كامل

إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون بنظام الدوام الكامل لدى بيت التمويل الكويتي
اعتبارًا من .2010/12/31

مبادرة التقارير العالمية

عبارة عن شبكة تضم العديد من الشركاء الدوليين الذين قاموا بوضع إطار عمل من
أجل تقارير االستدامة ،وخاصة فيما يختص بإرشادات تقارير االستدامة والبروتوكوالت
الخاصة باالستدامة واألمور الملحقة بها.

غازات االحتباس الحراري

عبارة عن غازات في الجو تمتص اإلشعاع وتبعثه في نطاق األشعة الحرارية تحت الحمراء.
إن هذه العملية هي السبب األساسي وراء حدوث ظاهرة االحتباس الحراري حيث ترتفع
درجة حرارة كوكب األرض عن طريق الجو.

كيلوجرام ثاني أكسيد الكربون

عبارة عن إجمالي عدد الكيلوجرامات من ثاني أكسيد الكربون

بروتوكول مونتريال

معاهدة دولية تم إبرامها خصيصًا من أجل حماية طبقة األوزون من خالل التخلص
التدريجي من عدد المكونات التي يعتقد أنها مسئولة عن استنفاد طبقة األوزون.

المواد صديقة لطبقة األوزون

عبارة عن المواد الكيميائية التي ال تحتوي على مكونات تشكل خطرًا على طبقة األوزون.

طبقة األوزون

طبقة األوزون
عبارة عن طبقة في الغالف الجوي لكوكب األرض تقع على ارتفاع يبلغ  10كيلومتر تقريبًا
عال من غاز األوزون ،وهو الذي يمتص معظم
(أي  6.2ميل) .كما أنها تحتوي على تركيز ٍ
األشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى األرض من الشمس.
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بيت التمويل الكويتي
صندوق بريد  24989الصفاة
 13110الكويت
تليفون22445050 :
فاكس22455135 :
برقياBAITMAL KT :
corp@kfh.com
www.kfh.com
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