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قصة االئتمان10

لبنك االئتمان الكويتي قصة ُتروى، 

يرويها مؤسسوه...

ويحكون وقائعها وتفاصيلها، 

قصة “االئتمان” هي نفسها قصة الكويت...

قصة كفاح لبناء مستقبل مشرق 

له ولألجيال القادمة.

كان “االئتمان” فكرة، 

وجدت الفكرة رجااًل... 

فصارت حقيقة.
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11 قصة االئتمان

سيرة  عبر  الكويتي،  االئتمان  بنك  قصة  لكم  نروي  الوثائقي..  الكتيب  هذا  في   

مؤسسيه ومديريه الستة الذين تناوبوا على إدارته منذ تأسيسه.

نبدأ روايتنا في ستينيات القرن الماضي، وطن يتحرر، يعرف طريقه نحو المستقبل   

بلدهم  به تحت الشمس، ورجال من ذهب يعرفون قدر  يليق  يتبوأ مكانًا  أن  إلى  ويسعى 

ومستعدون للتضحية من أجله.

أول فصول الرواية كان مع تولي الحكم "أبو الدستور" المغفور له، سمو أمير دولة   

الكويت الراحل، الشيخ عبدالله السالم الصباح في 25 فبراير سنة 1950م.

المغفور له، سمو أمير دولة الكويت الراحل،
الشيخ عبدالله السالم الصباح

11 قصة االئتمان
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وفي عام 1959م ُعّين المغفور له سمو األمير الراحل، الشيخ جابر األحمد   
الجابر الصباح مديرًا لدائرة المالية وأمالك الدولة )وزارة المالية حاليًا(.

ونظرة  لعصره،  سابقة  اقتصادية  رؤية  صاحب  األحمد  جابر  الشيخ  كان   
استشراقية للمستقبل، ورجل اقتصاد من الطراز األول.

وأعلن  البريطانية  الحماية  معاهدة  ألغيت  1961م  سنة  يونيو   19 وفي   
استقالل البالد وُأنشئ المجلس األعلى، ومع االستقالل شهدت البالد حالة من 

التوسع العمراني الكبير، وتحولت إلى ورشة إعمار كبيرة.



13 قصة االئتمان

صورة المغفور له، سمو أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح عندما كان رئيس الدائرة المالية )وزارة المالية حاليًا( في عام 1961م

13 قصة االئتمان
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15 قصة االئتمان

عبدالعزيز سليمان الدوسري
1960م – 1969م
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1967

له  المغفور  األول  المؤسس  األحداث  مسرح  على  وظهر  الستار  رفع  هنا   
عبدالعزيز سليمان الدوسري من 1960م إلى 1969م، الذي سيكون له فضل تأسيس 
بنك االئتمان، فالشاب الذي غادر البالد في ريعان شبابه متوجهًا إلى بغداد عضوًا في 
له  المغفور  البالد  حاكم  من  بتشجيع  للدراسة  1924م  عام  أرسلت  كويتية  بعثة  ثاني 
الشيخ أحمد الجابر الصباح سيصبح اسمه الحقًا لصيقًا ببنك االئتمان الكويتي بوصفه 
“المؤسس” وبعد عودته من بغداد وفور حصوله على إجازة التدريس عام 1942م ُعّين 
الدوسري معلمًا في مدرسة المباركية ذات التاريخ العريق والشهرة الواسعة، التي تخرج 

منها العشرات من أقطاب الفكر والسياسة في البلد.

المغفور له عبدالعزيز سليمان الدوسري



17 قصة االئتمان

المغفور له عبدالعزيز سليمان الدوسري 1967م1967

17 قصة االئتمان
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500

320

2.5

13

3.3 مليار دينار كويتي
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في  السيف  قصر  مقابل   – واالدخار  التسليف  لبنك  المؤقت  المقر 

بناية الزاحم والغنيم

عمل الدوسري بالتعليم لبعض الوقت، لكن األقدار كانت كتبت له شيئًا   
آخر، إذ انتقل بعد ذلك للعمل مديرًا إلدارة أمالك الدولة من يوليو 1956م إلى 
1960م، كما انضم إلى عضوية مجلس اإلنشاء الذي ترأسه آنذاك الشيخ فهد 
العمرانية وقتها. خالل عضويته  الكويت  الصباح والمسؤول عن نهضة  السالم 
بمجلس اإلنشاء اقترح فكرة إنشاء بنك االئتمان، القت الفكرة المبدعة والسابقة 
الذي  للبنك  األولى  اللبنات  وضع  في  بالفعل  وشرع  وترحيبًا،  قبواًل  لعصرها 

تأسس برأس مال 100 مليون روبية )7.5 مليون دينار كويتي(.

له،  عام  وأول مدير  البنك ومؤسسه  إنشاء  الدوسري صاحب فكرة  كان   
حيث كان أول مقر للبنك في مقر وزارة المالية في شارع فهد السالم وكان البنك 
يشغل آنذاك بعض حجراته، وبعد اتساع أعماله انتقل إلى أول مقر مستأجر له، 
كان  فيما  السيف،  قصر  مقابل  والغنيم  الزاحم  بناية  في  طابقين  شغل  حيث 
في  قديمة  مدرسة  في  يقطنون  الهندسية  اإلدارة  في  العاملون  المهندسون 
شارع الخليج العربي قريبة من البنك، وفي يوليو 1977م انتقل إلى مقره بشارع 

عبدالعزيز الصقر )مقر فرع العاصمة حاليًا(.



21 قصة االئتمان

صورة لمقابلة عبدالعزيز سليمان الدوسري مع جماعة نادي الصحافة 1964م

21 قصة االئتمان
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والمدير  اإلدارة  رئيس مجلس  الدوسري،  عبدالعزيز سليمان  السيد/  الطاولة  رأس  على 

العام

من اليمين:
السيد/ صالح عبدالملك الصالح

السيد/ عبدالحميد المزيدي
السيد/ بدر يوسف العيسى

السيد/ سليمان محمد الصانع

من اليسار:
السيد/ محمد عبدالعزيز الوزان

السيد/ عبدالوهاب عبداللطيف العصفور
السيد/ عبدالله عمر الياقوت

صورة اجتماع مجلس إدارة بنك االئتمان



23 قصة االئتمان

محضر أول اجتماع لمجلس إدارة البنك 1961م

23 قصة االئتمان
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عقد قرض بمبلغ مليون دينار كويتي بين دائرة األيتام وبين بنك التسليف واالدخار 1967م  

قصة االئتمان24



25 قصة االئتمان

صورة عقد قرض بين دائرة األيتام وبنك التسليف واالدخار

25 قصة االئتمان
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أرصدة قروض ومشاريع بنك التسليف واالدخار 1964م – 1979م

قصة االئتمان26
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االئتمان الصناعي 1969م

        وقد تولى إدارته خالل الفترة من 1960م إلى 1969م. أما إبداعات الدوسري 
لتشجيع  الزواج  قرض  فكرة  اقترح  إذ  الحد،  هذا  عند  تتوقف  فلم  الخالقة  وأفكاره 
الشباب الكويتي على الزواج بشرط أن تكون الزوجة كويتية وُأسِمَي بعد ذلك بالقرض 
العمل  لتشجيع  والزراعية  الصناعية  القروض  منح  أمام  الباب  فتح  كما  االجتماعي، 

واإلنتاج وتعزيز ودعم التنمية.

من “االئتمان”.. إلى “التسليف واالدخار” تأسس البنك، بموجب القانون رقم   
40 لسنة 1960، واختير له اسم “بنك االئتمان” وأسندت إليه مهمة تيسير االئتمان 
العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين وإلقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو 

خار. مكافآتهم، وأصبح بنك التسليف واالدِّ

27 قصة االئتمان
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والمفاهيم  األفكار  موجة  صعود  ومع  1965م،  عام  حتى  كذلك  األمر  بقي   
االشتراكية في المنطقة العربية في الستينيات، صدر القرار رقم 30 لسنة 1965م بإنشاء 
“بنك التسليف واالدخار” ليحل محل “بنك االئتمان”، كما أضيفت ألعماله مهمة نشر 
المشروعات  إقامة  في  والمساهمة  واستثمارها  المدخرات  وتجميع  االدخاري  الوعي 

العمرانية واستبدلت قروض الموظفين بتيسير االئتمان االجتماعي للمواطنين.

الشيخ  المرحوم  “استدعاني  البنك:  تأسيس  حول  ذكرياته  في  الدوسري  يقول   
عبدالله السالم وقال لي علّي أن أعرف أمر كل شيء لكي ال يضيع شبر من أرض الدولة 

فأنشأنا بنك االئتمان وكانت تجربتنا رائدة في منطقة الخليج العربي”.

قصة االئتمان28



29 قصة االئتمان

وملموس  مميز  دور  الدوسري  عهد  في  للبنك  كان  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة   
في تطور القطاع التجاري واالقتصادي والنهوض بالبالد حيث كان سّباقًا في دعم هذا 
القطاع، إذ قدم قروضًا لبناء أسواق األقمشة في المنطقة التجارية التاسعة وتحويلها من 
قيصريات على الطراز القديم إلى أسواق حديثة تتماشى مع العصر والنهضة االقتصادية 
في البالد وعلى نمط حديث يضاهي أكبر األسواق العالمية. وفي 1968م قدم البنك 
قروضًا بلغت مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف دينار كويتي لبناء سوق األقمشة.
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31 قصة االئتمان

يوسف محمد الشايجي
1969م – 1982م
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من اإلنشاء إلى التأسيس بعد انتهاء والية الدوسري تولى المنصب المغفور    
الذي ال يقل دوره أهمية عن  إلى 1982م  الشايجي من 1969م  له يوسف محمد 
تولى  قد  الشايجي  فإن  “التأسيس”  تولى  قد  الدوسري  كان  فإذا  الدوسري؛  دور 
وأسس  قواعد  إلى  تحتكم  مؤسسة  إلى  البنك  تحويل  آخر  بمعنى  أو  “المأسسة” 

وضوابط في عملها.
وحتى  1969م  من  الفترة  خالل  البنك  عام  مدير  منصب  الشايجي  شغل   
إلى  البحت  المصرفي  العمل  من  نوعية  نقلة  إدارته  خالل  البنك  سجل  1982م، 
التحتية  البنية  أعمال  ونفذ  وأنجز  البنك  أشرف  إدارته  وخالل  المؤسسي،  العمل 
أنشأ  كما  ومستوصفات  ومدارس  ذلك مستشفيات  في  بما  المشروعات  لبعض 
مدينة متكاملة في الرقة 1975م، وما ال يقل عن 3 آالف وحدة سكنية لذوي الدخل 
المحدود، فضاًل عن مشروع ميناء عبدالله، كما افتتح فرع البنك في العاصمة في 
العام 1977م، في الوقت ذاته افتتح الشايجي أول فرع للبنك في محافظة األحمدي 

1975م حيث كان مقره في سوق األحمدي.

المغفور له يوسف محمد الشايجي
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المغفور له يوسف محمد الشايجي
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1970
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صورة لمبنى بنك التسليف واالدخار

كان الشايجي – رحمه الله -  رجل برامج وسياسات؛ إذ طّور اللوائح الداخلية للبنك والقواعد 
المنظمة للعمل، وألنه يؤمن بالمساواة وبأن النساء شقائق الرجال فقد ساوى بين الزوج 
البيوت باسم الطرفين وهي خطوة سيظهر  المعامالت وبدأ تسجيل وثائق  والزوجة في 
أثرها الحقًا، وكانت سّباقة ورائعة للحفاظ على بنية األسرة بوصفها نواة المجتمع بحسب 
الدستور. ويؤكد مرؤوسو الشايجي ومعاصروه أنه كان مثااًل للقيادي والمسؤول في دماثة 
الخلق والتواضع للناس؛ حيث كان يتابع المعامالت اليومية ويتدخل بنفسه لتصويب أي 

اختالالت.



37 قصة االئتمان

يوسف محمد الشايجي مدير بنك التسليف الكويتي في لقاء صحفي 1972م

37 قصة االئتمان
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صور أرشيفية من جريدة القبس 1975م

قصة االئتمان38
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خار 1981مصورة أرشيفية من جريدة القبس 1978م صورة مرسوم بزيادة رأس مال بنك التسليف واالدِّ

39 قصة االئتمان
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يوسف علي الحوطي
1982م – 1994م
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“رجل اإلعمار وإزالة آثار الغزو”” كان يوسف علي الحوطي 1982م إلى 1994م الرجل 
الذي أدار بكفاءة واقتدار بنك االئتمان خالل تعرض الكويت لمحنة الغزو في 2 أغسطس 
1990م واالحتالل الذي دام نحو سبعة أشهر، تعرضت خاللها بعض األبنية والمقرات 
للتخريب المتعمد، وكان على من يشغل المنصب أن يحافظ على األوراق والمستندات 
والوثائق. وحمل على عاتقه بعد تحرير الكويت عبء تنفيذ المكرمة األميرية التي ضم 

بإعفاء كل المواطنين والمقترضين من سداد قروضهم.
نجح الحوطي في تعديل قانون البنك لمنع االزدواجية في مهام منصبي رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير العام لتسهيل وتيسير العمل وجعله أكثر سالسة وانسيابية، وتمكن من 
تعديل النص الخاص بتبعية البنك لقانون الخدمة المدنية؛ بحيث يستطيع استقدام 
مع  خاص  كادر  إلى  الديوان  كادر  من  الموظفين  ونقل  الخارج،  من  وخبرات  كفاءات 
البنك،  في  بالعمل  االلتحاق  على  الكويتي  الشباب  تشجع  التي  االمتيازات  إعطائهم 

واستحداث نظام العمل بالعقود للكويتيين.
في عهده جرى تصنيف وتبويب القروض ووضع قوائم مفصلة وشاملة بكل نوع منها 
وشروط استحقاقه واألوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه واعتمدت سياسة 
المواطنين  الستقبال  أسبوعيًا  محددة  أيام  تخصيص  وتم  مرة  ألول  المفتوح  الباب 
والتعرف على المشكالت التي تواجههم وحلها. وسعى الحوطي إلى تحرير إدارة البنك 
من “المركزية” وتفويض مدراء األفرع في إقرار القروض من دون الرجوع إلى اإلدارة 
الصادرة عنها، وتعديل  الفروع والقرارات  التدقيق لمتابعة  إدارة  أنشئت  للبنك.  العليا 

لوائح اإلقراض وإصالحها أواًل بأول، وفي عهده افُتتح فرع الرقة 1986م. يوسف علي الحوطي



43 قصة االئتمان

يوسف علي الحوطي – 1964م

43 قصة االئتمان
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د. جاسم محمد الدبوس
1994م – 2001م
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د. جاسم محمد الدبوس
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      “صاحب األوليات”: كان الدكتور جاسم محمد الدبوس 1994 إلى 2001م صاحب 

أوليات، فهو أول مدير للبنك يشغل المنصب، بعد مشوار من الترقي والحراك الوظيفي، 

الذي بدأ عقب تخرجه من الجامعة، إذ عين في وزارة المالية، وفي 22 نوفمبر 1975 نقلت 

خدماته إلى بنك التسليف واالدخار، ثم رقي إلى منصب مدير فرع األحمدي سنة 1978، 

وقد استمر في المنصب حتى عام 1985، حيث نقل إلى وظيفة “مدير الشؤون اإلدارية”، 

وفي 1989 نقل إلى وظيفة “مدير اإلدارة المالية”، واألخيرة كانت خالل فترة تولي سلفه 

يوسف الحوطي المنصب.

      في عهده صدر القانون رقم 12 لسنة 1995م، بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993م 

القاضي بأن يعود كيان البنك وتعود إليه كل حقوقه وأن يعود العمل بأحكام القانون رقم 

30 لسنة 1965م، وفي عهده قفز رأسمال البنك إلى 2.5 مليار دينار كويتي بمقتضى 

القانون رقم 10 لسنة 1997م، وجرى تطوير أساليب العمل وإجراءاته وتخفيف األعباء 

عن المواطنين، وتسهيل معامالت المراجعين من خالل اعتماد المستندات التي يقدمها 

طالب القرض إلى الرعاية السكنية، والتوسع في تطبيق مبدأ الالمركزية ومنح صالحيات 

أوسع للفروع، وتعديل الهيكل اإلداري.
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محمد عباس النومس
2001م – 2011م
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محمد عباس النومس
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      “المدير والوزير” لم يكن ارتباط محمد عباس النومس 2001م إلى 2011م، ببنك 
التسليف واالدخار عابرًا، بل كان – وال يزال – راسخًا متجذرًا وممتدًا، إذ تمتد عالقته 
بالبنك على مدى 30 عامًا تقريبًا، بدأت عقب تخرجه من الجامعة بوقت قصير، حيث 
عين في البنك عام 1981م وتدرج في الوظائف اإلشرافية؛ إذ عين رئيس قسم في 
1982م، ورقي مديرًا لفرع الجهراء في 1985م، وفي 1994م رقي إلى منصب مدير 
إدارة مكتب المدير العام، وفي 1996م رقي إلى منصب نائب المدير العام لشؤون 
اإلقراض، وفي عام 2001م عين مديرًا عامًا للبنك، وُجّدد تعيينه في المنصب ذاته 
عام 2005م، وفي 2011م عين وزيرًا لألوقاف وزيرًا للدولة لشؤون اإلسكان ومن ثم 

أصبح رئيسًا لمجلس إدارة البنك بحكم منصبه الوزاري.
      في عهده تم افتتاح فرع البنك في محافظة الفروانية عام 2005م، وفي العام 
نفسه نقلت تبعية البنك من وزارة المالية إلى وزارة الدولة لشؤون اإلسكان ألول مرة 

منذ تأسيسه في 1960م.

      كما وضع النومس نواة التدريب في البنك، وفي عهده بدأ تنظيم الدورات التدريبية 
لالرتقاء بقدرات موظفي البنك وصقل مهاراتهم. وشارك فيها موظفون في مختلف 
األفرع واألقسام. خالل توليه المنصب عّزز النومس العمل بروح الفريق المتكامل بين 
العاملين، وواصل البنك تحت إدارته تقديم القروض إلى المواطنين في كل المناطق، 
المواطنين  حاجات  وتلمس  السكنية،  الرعاية  مستحقي  طلبات  تلبية  على  وحافظ 
المعاقين بقيمة 10  العقارية، وساهم في توفير قروض  المحفظة  واقترح تأسيس 

آالف دينار كويتي قبل صدور قانون المعاقين في وقت الحق ليصبح المبلغ منحة.
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صورة تجمع أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه- متوسط وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 

الدولة لشؤون اإلسكان السيد/ محمد عباس النومس والسيد/ صالح مضف المضف بمناسبة تعينه مديرًا عامًا لبنك التسليف واإلدخار 2011م
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صالح مضف المضف
2011م – حتى تاريخه
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صالح مضف المضف

         كان بنك االئتمان الكويتي على موعد مع القدر، فمع تولي صالح مضف 

المضف من 2011 وحتى تاريخه قفز البنك بإنجازاته، فالرجل القادم من عالم المال 

واألعمال في القطاع الخاص، كان لديه مشروعه المتكامل للتحديث والتطوير.

         ُينظر إلى المضف على نطاق واسع بأنه “المؤسس الثاني” للبنك، والرجل 

الذي نقله من عصر إلى عصر، من زمن إلى زمن، الرجل الذي حّول البنك من مؤسسة 

.)Online( حكومية تقليدية، الرجل الذي دشن عصر “الخدمات اإللكترونية” والقروض
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حضرة صاحب السمو، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – يستلم هدية تذكارية من معالي وزير الدولة 

لشؤون اإلسكان ياسر حسن أبل، والمدير العام لبنك االئتمان الكويتي صالح مضف المضف بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك.

60
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عندما حل العام 2014م هّل حاماًل بين دفتيه مناسبة عزيزة على قلوب كل العاملين في بنك االئتمان الكويتي، بل وكل المواطنين، حيث احتفل البنك باليوبيل   

الذهبي لتأسيسه، بعد مرور ما يزيد على نصف قرن، 50 عامًا من العطاء المستمر والمتدفق وهي المناسبة التي تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح – طّيب الله ثراه – فشملها برعايته، وأناب عنه في حضورها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقد أقيمت االحتفالية في الثالث والعشرين من أبريل 2014م، وحضرتها كوكبة من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة، وعكس مستوى الحضور   

والتمثيل فيها تقدير القيادة السياسية لدور البنك وأهميته.

ومع حلول الذكرى الخمسين كان الحلم الذي راود “المضف” هو تحويل هذا الصرح الوطني العظيم إلى مبنى حديث وعصري، يجمع بين أصالة الماضي ومنجزات   

العصر.

“اليوبيل الذهبي”... 50 عامًا من العطاء

61
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 احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك صورة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح يتوسط السيد/ محمد عباس النومس 

أبل  حسن  ياسر  اإلسكان/  لشؤون  الدولة  وزير  معالي  الدوسري  سليمان  عبدالعزيز  السيد/  له  المغفور  الدبوس  محمد  جاسم   السيد/ 

السيد/ صالح مضف المضف، ابن يوسف علي الحوطي وابن المرحوم يوسف محمد الشايجي
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2016 Online) ً
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2016 Online) ً

تدشين القرض العقاري إلكترونيًا )Online( فبراير 2016م
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جال المضف بناظريه في المكان، وجد صرحًا وطنيًا عظيمًا وشامخًا، تنسم عبق   
الماضي الجميل، تتبع خطى اآلباء واألجداد وآالف البيوت التي ساهم هذا الصرح في 
بنائها وتشييدها، وإعمارها، أدرك أن في كل بيت منها وفي كل قلب مكانًا لبنك االئتمان 
يزال  العظيم ال  الصرح  ِإن هذا  يا لألسف،  لكن..  الكويتيين عادة،  يرافق  الذي  الكويتي 

يعيش في الماضي، لم تعرف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة طريقها إليه.

افتتاح مركز االئتمان للتدريب 2017م

افتتاح مركز االئتمان للتدريب 2017م وتسمية المسرح 
باسم السيد عبدالعزيز سليمان الدوسري
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قاعـــــات مركـــــز االئتمــــان للتدريـــــب
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مؤسسة  إلى  وتحويله  البنك  لتطوير  ُبذلت  التي  المساعي  إطار  وفي   

اقتصادية ومالية حديثة وعصرية قدم المضف مشروعه لتغيير اسم البنك، حيث 

أقره مجلس األمة بمقتضى القانون رقم )1( لسنة 2014م ليتواكب مع طبيعة 

المهام واألدوار الجديدة المنوطة به.

وهكذا.. تنقل البنك بين ثالثة أسماء، من بنك االئتمان – االسم الذي   

تأسس وانطلق به ومنه – في 1960م، ثم تغير إلى بنك التسليف واالدخار من 

االئتمان  بنك  أخيرًا  ليصبح  واحد  رقم  القانون  إلى 2014م، حيث صدر  1964م 

الكويتي.

شعار بنك االئتمان 1960م

خار 1965م شعار بنك التسليف واالدِّ

شعار بنك االئتمان الكويتي 2014م

شعار بنك االئتمان الكويتي بعد التطوير 2017م
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69صورة للمبنى الرئيسي قصة االئتمان
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صورة ثالثية األبعاد للمبنى الرئيسي جنوب السرة

وعلى صعيد آليات عمل البنك جرت في عهد المضف إعادة هيكلة البنك   
الجديدة للبنك، واعتماد الئحة  الرؤية  إدارات وأقسام جديدة تخدم  واستحداث 
القروض  منح  تسهياًل إلجراءات  عليها  التعديالت  إجراء  بعد  العقارية  القروض 
المختلفة للمتعاملين وكذلك إجراء تعديالت على الئحة نظام الموظفين في 

البنك بهدف منح مزايا أفضل للموظفين.

التوسع األفقي
بأكبر عملية  المضف  اقترن اسم  ذاته،  الوقت  “التوسع األفقي” في   
للتوسع األفقي في تاريخ البنك على مدى أكثر من نصف قرن، ففي عهده، 

افُتتح عدد من األفرع ومراكز الخدمة وأجريت أوسع وأكبر عملية صيانة وترميم 
وتوسعة لألبنية في المقر الرئيسي واألفرع، في عهده جرى وضع حجر األساس 
وبعد  السرة  جنوب  للبنك في  الجديد  الرئيسي  للمقر  البناء  عمليات  وانطالق 
ذلك حدث حريق للمبنى بشكل كامل في يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2017 
تم  حيث  واإلصالح  األضرار  لدراسة  الالزمة  اإلجراءات  إلتخاذ  المشروع  وقف 
التعاقد مع شركة عالمية )CCL( بهذا الخصوص لتقييم وتحديد األضرار مما 
أعمال  استكمال  تم  الوقت  نفس  وفي  سنة  لمدة  المشروع  تمديد  إلى  أدى 
اإلنشاء التي لم تتضرر من الحريق وتم تنفيذها بتوازي مع إصالح األضرار. في 
تأخير في  إلى  أدى  الكويت جائحة كورونا مما  شهر مارس 2019 واجهة دولة 
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إنجاز أعمال المشروع بسبب إقفال المطارات، الموانئ والمصانع في جميع أنحاء العالم وباإلضافة 
إلى حضر الكلي والحضر الجزئي والمناطقي مما أثر في تقليل نسبة العمالة في المشروع وتماشيًا 
لالحترازات الصحية تم استكمال أعمال المشروع وتم افتتاح المبنى في سنة 2022 وهي عملية 
صممها وأشرف عليها ونفذها بالكامل وبنسبة 100 % بنك االئتمان الكويتي وتحت إدارة المضف 
المباشرة واليومية، كما حصل على موافقة حكومية لتخصيص أرض إلنشاء فرع جديد في العقيلة 
بمساحة 2,000 متر مربع. ويتسع المبنى لـ 200 موظف، ويتكون المشروع من 3 سراديب وطابق 

أرضي وعدد 3 طوابق باإلضافة إلى الخدمات، وتم تقسيم المشروع على النحو التالي: 

األرض  مساحة  على  البنك  لموظفي  كمواقف  يستخدمان  والثالث(  والثاني  )األول  •  السراديب 
المخصصة بالكامل، سعة هذه المواقف 75 سيارة.

•  الطابق األرضي واألول للمراجعين والموظفين.
•  الطابقين الثاني والثالث يستخدمان للموظفين. 

•   سيتكم تجهيز المبنى بجميع مواصفات المبنى الذكي، مع األخذ باالعتبار التوسعة المستقبلية 
عند االنتهاء من أعمال التنفيذ.

صورة جماعية لموظفي البنك في حفل تدشين المبنى الرئيسي للبنك في جنوب السرة مارس 2016م
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صورة أحد المكاتب في مقر البنك الرئيسي - جنوب السرة

جانب آخر من مبنى المقر الرئيسي -  جنوب السرة

المقر الرئيسي لبنك االئتمان الكويتي - جنوب السرة
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القاعة المصرفية للمقر الرئيسي - جنوب السرة
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األول في “الحوكمة المؤسسية”

الطويل  تاريخه  مدى  على  البنك  التزم  المؤسسية”  “الحوكمة  في  األول   

بالقواعد القانونية والمحاسبية المتعارف عليها، وكان على الدوام األمين على المال 

العام، وتتويجًا لجهوده على هذا الصعيد، تصّدر بنك االئتمان الكويتي المؤسسات 

ديوان  وأكد  الحوكمة،  تحقيق متطلبات مبادئ  المستقلة في  الميزانية  ذات  العامة 

والمستجدات  الرقابية  والظواهر  المالية  المؤشرات  أهم  حول  تقريره  في  المحاسبة 

للسنة المالية 2018م – 2019م أن البنك تصدر الجهات الحكومية ذات الميزانيات 

المستقلة في استيفاء متطلبات مبادئ الحوكمة المؤسسية وبنسبة بلغت 80.4 %.

التمويل الذاتي...

التمويل الذاتي... كان المضف ذا رؤية استراتيجية فيما يتعلق بمستقبل   

تمويل البنك، إذ جرى في عهده تعديل بعض مواد الئحة االستثمار والسماح للبنك 

باستثمار بعض الفوائض المالية في سندات الشركات والتمويل اإلسالمي وأي 

الدخل  تنويع مصادر  للبنك وذلك بهدف  استثمارات أخرى تحقق موارد إضافية 

تنفيذًا لالستراتيجية الجديدة للبنك لالعتماد على موارد البنك للتمويل الذي بداًل 

 % 4 يعادل  بما  للبنك  عائدًا  ودخول سندات حققت  الدولة  خزينة  استنزاف  من 

لسنة 2014م في شأن   1 رقم  القانون  كما صدر   ،% 0.5 الودائع  تعطي  بينما 

تعديل اسم البنك إلى بنك االئتمان الكويتي بغرض زيادة نشاط البنك ليساعد 

على تنويع مصادر الدخل تماشيًا مع سياسة الدولة التي تقضي بعدم االعتماد 

على مورد واحد.

واستكمااًل للرؤية الجديدة قام البنك بعمل دراسة متكاملة بشأن الحلول التمويلية 

على  االعتماد  من  والحد  ذاتيًا  التمويل  من  البنك  تمكين  إلى  الرامية  المتطورة 

ميزانية الدولة وتحسين مستوى األداء المالي في تمويل قروض الرعاية السكنية 

وبحث الفرص والخيارات المختلفة إلنماء وزيادة موارد البنك وذلك بالتعاون مع 

مستشار عالمي التي أعطت نتائج واعدة في التمويل العقاري.
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التحول الرقمي...

المضف قرر اإلبحار في المياه العميقة غير آبه بارتفاع الموج وال بالرياح الهوجاء، 

وقاد أكبر عملية تحول في تاريخ البنك، فعلى طريق تحويله إلى “بنك إلكتروني 
بالكامل” وتدشين أكبر منظومة للخدمات اإللكترونية، وتدشين طلبات الحصول 
على القروض إلكترونيًا )Online( وتفعيل عملية الربط اإللكتروني مع المؤسسات 
والهيئات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك، وتحول البنك إلى مؤسسة إلكترونية 

بالكامل.

االصطناعي  الذكاء  تقنية  خالل  من  )الزواج(  الذكي  االجتماعي  القرض  إطالق   تم 

دون  الزواج  قرض  على  التقديم  العمالء  بإمكان  فأصبح   ،)Artificial Intelligence(

زيارة البنك، دون مستندات، دون تدخل بشري من موظفي البنك، وخالل 5 دقائق 

يتم تحويل المبلغ إلى حساب العميل.

 )Artificial Intelligence( وتاله القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي
الذي يمنح المواطن الكويتي قرضًا لبناء منزل )70 ألف دينار( على القسيمة التي 
تقديم  ويتم  الطلبات  تقديم  ويتم  السكنية  للرعاية  العامة  المؤسسة  تخصصها 
الطلبات من خالل البوابة اإللكترونية للبنك دون الحاجة لزيارة فرع البنك أو تقديم 
أي مستندات ورقية ويحصل على الموافقة عن القرض آليًا بدون أي تدخل بشري 
في العملية ليكون بنك االئتمان الكويتي أول بنك في القطاعين العام والخاص 

يقدم هذه الخدمة.

 بتاريخ 06 أبريل 2022 صدر المرسوم رقم )70( لسنة 2021 بنقل اإلشراف على 

بنك االئتمان الكويتي لمعالي وزير المالية حيث نص على اآلتي :

نقــل إلـــى وزيـــر الماليـــة اإلشـراف علــى بنك االئتمــان الكويتــي ويباشــر جميــع 

االختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا ألحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 

المشار إليه.

 بتاريخ 17 فبراير 2022 صدر القانون رقم )1( لسنة 2022 بتعديل المادة رقم )6( 

من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك االئتمان الكويتي حيث نص على 

إليه  المشار   1965 لسنة   30 رقم  القانون  من   )6( رقم  المادة  بنص  “إستبدال 

بالنص التالي:

د.ك(   3,300,000.000( كويتي  دينار  مليون  وثالثمائة  آالف  ثالثة  البنك  مال   رأس 

 وتغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثالثمائة مليون دينار كويتي )300,000.000 د.ك( 

العربية ويلتزم الصندوق  للتنمية االقتصادية  الكويتي  العام للصندوق  من اإلحتياطي 

بأدائها للبنك متى طلب ذلك .

زيادة رأس مال بنك االئتمان الكويتي ..

نقل تبعية بنك االئتمان الكويتي إلى وزارة المالية..
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كان  لذا  الطموحة،  الشابة  الوطنية  والكوادر  بالطاقات  المضف  يؤمن   

وأولت  البنك،  حققها  التي  النجاحات  لكل  االرتكاز  وقاعدة  الرافعة  دائمًا  الشباب 

اإلدارة التنفيذية خالل عهده حرصها البالغ على االهتمام بالموارد البشرية وتمكين 

تدريب  إذ وضع خطط  القيادية،  المناصب  الكويتية من شغل  الشبابية  الطاقات 

لتطوير وتنمية العنصر البشري، وجرى تدشين مركز عبدالعزيز سليمان الدوسري 

للتدريب،  المتطورة  والتقنيات  الوسائل  بأحدث  تزويده  وجرى  والتدريب،  للتطوير 

وكانت العين دائمًا على الشباب، بوصفهم حملة شعلة النهضة والتقدم.

قفز المضف بنسبة العمالة الوطنية في البنك قفزة واسعة؛ فلدى تسلمه   

المواطنون  كان  فيما   % 9.8 الوافدين  نسبة  كانت  2011م،  في  منصبه  مهام 

يشكلون 90.2 % من إجمالي العاملين حيث بلغ عدد الكويتيين 387 موظفًا، فيما 

سجل الوافدون 42 موظفًا، بينما اآلن وفي 2022م، بلغ إجمالي منسوبي البنك 

بلغ عدد  بنسبة 98 % في حين  الكويتيين 798 موظفين  بلغ عدد  812 موظفًا، 

المقيمين 17 موظفًا بنسبة 2 %، وأصبح البنك يعتمد بشكل كامل وأساسي في 

أعماله على الكوادر الوطنية المدربة والمعدة لخدمة المواطن الكويتي.
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يعرف المضف أن “السفن تبقى آمنة ما دامت راسية في مرافئها وموانئها لكنها 

لم تصنع لهذا الغرض”.. لذا يواصل اإلبحار بسفينة البنك، في عوالم جديدة، في 

رحلة شعارها النهضة والتطوير والتحديث والتنمية المستدامة، أما طاقم السفينة 

للمستقبل  وأبوابه  وقلبه  عقله  يقدم  الذي  الواعد،  الكويت  شباب  من  فكوكبة 

وللمتعاملين على مدار 24 ساعة طوال األسبوع.
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قفزة واسعة للقروض
عهد  في  واسعة  قفزة  البنك  يقدمها  التي  القروض  شهدت  للقروض..  واسعة  قفزة   

المضف سواء فيما يتعلق بقيم كل منها أو بالفئات والشرائح المستحقة لها؛ إذ صدر القانون 

رقم 2 لسنة 2011م في شأن المرأة والمرسوم الصادر في شأن قواعد وإجراءات منح القرض 

اإلسكاني وتوفير السكن المالئم للمرأة، وتمت زيادة القرض االجتماعي )الزواج( من أربعة آالف 

دينار كويتي إلى ستة آالف دينار كويتي، كما رفع سقف قروض المرأة الكويتية من 45 ألف دينار 

كويتي إلى 70 ألف دينار كويتي، ورفع سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار 

كويتي للبيوت الحكومية والسكن الخاص.
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إحصائية من إنشاء البنك 
حتى يناير 2022م:

 217,988

 972,298,786

159,621 مستفيد

227,710 مستفيد

7,912,326,535 مليار

1,032,370,786 مليار

885,627 مستفيد

9,180,200,918 مليار

4,623 مستفيد

235,503,597 مليون

عدد المستفيدين 
من خدمات البنك 

 )Online( اإللكترونية

مستفيد493,673
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القرض االجتماعي الذكي

القرض العقاري الذكي

إحصائية القروض الذكية منذ انطالقها 
حتى يناير 2022م:

183 مستفيد

1,915 مستفيد

12,810,000 مليون

11,490,000 مليون

 2,098 مستفيد

 24,300,000 مليون
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