   وزير الدولة لشؤون االسكان
ياسر حسن أبل                                   

كلمة الوزير

أقلمة الخدمات  ..ال الحاجات
بعد االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس «بنك االئتمان» في شهر أبريل الماضي ،نحتفل اليوم بنشر العدد
األول م��ن مجلة «بن��ك االئتمان» ،والتي تطمح إلى أن تكون رافدا جديدًا من روافد قنوات التواصل بين البنك
وعمالئ��ه ،فعلى هذه الصفحات ،س��يجد المواطن كل مس��تجد في أعم��ال البنك وتطورات��ه ،وهنا أيضًا،
سيتمكن السادة المواطنون من عرض مالحظاتهم واقتراحاتهم للبنك والقائمين على إدارته.
ومن��ذ اليوم األول لتحملنا مس��ؤوليات العمل في ال��وزارة ،ونحن نضع هذه المؤسس��ة نصب اهتمامنا
الدائم ،س��اعين للدفع بالمجل��ة لتطوير خدماتها إلى األفض��ل ،لتتمكن من تحقي��ق أهدافها التقليدية،
باإلضاف��ة إلى تلبية متطلبات المرحلة المس��تقبلية ،والت��ي قررت إدارة البنك فيها تبني «فلس��فة جديدة»
قائم��ة عل��ى مبدأ تطوير وأقلم��ة خدمات ومنتجات البنك لتتناس��ب مع حاجات عمالئه ،ب��د ً
ال من اضطرار
العميل إلعادة تشكيل حاجاته حتى تتناسب مع البنك وخدماته.
وللوص��ول إل��ى هذا اله��دف ،كان البد لنا من إع��ادة النظر في آلي��ات عمل البنك ودراس��ة التنوع الحالي
لمنتجاته ،ووضع معايير خدمية جديدة على المستويين األفقي والعمودي لهذه المنتجات ،حتى نتمكن
من إرضاء كل عميل على حدة ،مهما اختلفت حالته وحاجاته.
فعل��ى المس��توى األفقي ،نطمح إلى زيادة وتطوير قن��وات التواصل بين البنك وعمالئ��ه ،وأن يبادر البنك
باالقتراب المكاني والزماني من عمالئه ،أما على المس��توى العمودي ،فستش��هد المرحلة المقبلة تطورًا
وتنوعًا كبيرًا في قائمة خدمات البنك ومنتجاته ،لتتناسب مع كل عميل وحاجاته.
ونحن على ثقة تامة ،بقدرة األخ صالح المضف (المدير العام للبنك) وفريقه اإلداري وموظفي البنك على
تحقيق وتطبيق هذه الطموحات بالفاعلية والكفاءة المطلوبة.
وف��ي الختام ،أس��أل المول��ى عز وجل أن يوفقن��ا في خدمة الكوي��ت وأهله��ا ،وأن يحفظهم من كل
مك��روه ،في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحم��د الجابر الصباح،
وسمو ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،واهلل ولي التوفيق.
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   نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك االئتمان الكويتي
صالح مضف المضف                                   

كلمة المدير العام

بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء بنك االئتمان الكويتي تقرر اصدار مطبوعة لتخليد هذه الذكرى العزيزة والمحببة
على قلوبنا جميعا ،فكانت ..تلك التي بين أيديكم ..وقد س��عى العاملون عليها في قس��م العالقات العامة ما وس��عهم
الس��عي إل��ى أن تكون وبحق “مفخرة لكل العاملي��ن “ فصدرت في ُحلة جميلة ورائعة  ،متضمنة أب��رز وأهم انجازات العام
األخير ،بلغة سهلة وبصورة معبرة  ،وبذل فريق العمل جهده لتخرج بأبهى صورة تحريرا وتبويبا وتنفيذا وطباعة.
تحول الى مفهومه األوسع مؤخرا كما كان منذ تأسيسه وهو بنك االئتمان
خمسون عاما مضت على بنك االئتمان الذي ّ
الكويتي بمفهومه الشامل .
خمس��ون عاما زاخرة بالعطاء و االنجاز  ،ال س��يما أن تأسيس��ه منذ نصف قرن جعله شاهدا على حقبة وطنية جديدة من
تاريخ الكويت المعاصر ّ ،
تمثلت في بدء مرحلة متميزة من التخطيط التنموي القويم الذي بني على أهداف أساس��ية ترمي
إلى تنويع الدخل و تأس��يس هيكل اقتصادي مس��تقر ومت��وازن لتوفير االئتمان االقتص��ادي  ،و ينعكس ذلك على المواطن
الكويتي ليكون للدولة الدور الرئيسي في تحقيق االستقرار لكل فرد .
إن انش��اءه في مطلع الس��تينيات من الق��رن الماضي ،بأهداف وطنية رائ��دة  ،أتاح له أن يضطلع ب��دور محوري في تطوير
مفهوم االئتمان و تطويره ليتماشى مع احتياجات كل حقبة في البالد على المستوى المحلي  ،و أن يكون ركنا مهما في
نهضتنا الش��املة التي ش��هدها النصف الثاني من القرن العشرين  ،بدءا من ارساء األسس الالزمة لدولة المؤسسات  ،و مرورًا
بالتطور المتسارع في جميع أوجه الحياة و جوانبها  ،و انتها ًء بمواطن كويتي تتوافر لديه عوامل االستقرار.
وف��ي ه��ذه الفترة  ،م ّر البنك بكثير من التحديات التي عملنا نحن و من س��بقونا لتجاوزها  ،و ق��د تم ذلك  ،و كان التحدي
األكب��ر هو مواءمة آلية العمل لمتطلبات الزيادة الس��كانية التي ترتبت عليها طفرة ف��ي احتياجات المواطنين .و بالتخطيط
الس��ليم و النهج الواض��ح و العمل الدائم و الرغبة الحكومية الصادقة في تجاوز التحديات اس��تطعنا أن نواكب هذا التغير
في الكثافة  ،و أن نستمر في مسيرة العطاء .
وكم��ا أن المتغيرات و احتياجات المواطنين متغيرة و س��ريعة ،فإننا في بنك االئتمان نس��عى إل��ى تغيير آلية العمل التي
تتناس��ب مع الواقع لتحقيق األهداف  .و الهدف الحالي للبنك هو تحقيق ديمومة متكاملة ،و تنوع سياس��ة ايجاد الموارد ،
وعدم االعتماد المباشر على قدرة الحكومة في تمويل البنك و تحقيق ايرادات مختلفة الموارد .
وحت��ى نحقق االس��تدامة في العطاء و العمل علينا اس��تخراج مصادر دخ��ل متعددة للبنك ،وصوال إل��ى مرحلة االعتماد
الذات��ي  ،ما س��ينأى بالبنك ع��ن ارهاق الميزانية العام��ة للدولة  ،و يكفل االس��تمرار  ،فالمتغيرات المحلي��ة المتمثلة بالكثافة
السكانية تجبرنا على تغيير سياسة العمل لضمان عدم الدخول في أزمات .
ونحن في بنك االئتمان نهدف في المرحلة المقبلة إلى الوصول إلى المفهوم الشامل لالئتمان  ،وتغطية جميع الجوانب
التي يحتاج إليها المواطن  ،و األهم من ذلك أن نحقق هذه الش��مولية بالمفهوم االئتماني بش��كل مس��تدام  ،نضمن فيه
استمرارية العطاء المرتبط بنظام متكامل يواكب متطلبات األجيال القادمة و ال يقتصر على مدة زمنية .
إن ه��ذا الص��رح الكبير ،كغيره من مكون��ات اقتصادنا ،ما زال أمامه الكثي��ر من التحديات التي يجب التصدي لها ليس��تمر
العطاء  ،و تستمر المسيرة نحو تحقيق أهدافنا في الوصول إلى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على وطننا وأبنائنا  .ونحن
عل��ى يقين أن مؤسس��تنا الوطنية أهل للتعامل مع هذه التحديات  ،و تحقيق األه��داف المرجوة في ظل القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو أمير البالد ،حفظه اهلل و رعاه  ،و سمو ولي العهد األمين  ،حفظكم اهلل ورعاكم .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه لدى
استقباله السيد /صالح مضف المضف لتسليمه دعوة
بنك االئتمان الكويتي

ف��ي ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن أب��ري��ل  2014استقبل س��م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ( حفظه الله ورعاه)
وزير الدولة لشؤون االسكان المهندس ياسر أبل والمدير العام
لبنك االئتمان السيد  /ص�لاح المضف حيث تسلم سموه درع
البنك التذكارية بمناسبة االحتفال بمرور خمسين عاما على
تأسيسه.
و ك ��ان ص��ا ح��ب ا ل�س�م��و ق��د ت�ف�ض��ل ب��ر ع��ا ي��ة اال ح �ت �ف��ال ا ل ��ذي أقامه
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البنك في يوبيله الذهبي  ،تقديرا للجهود التي بذلها البنك على
مدى سنوات مسيرته الحافلة في حل المشكلة االسكانية وتوفير
التمويل العقاري وتقديم القروض االجتماعية للمواطنين ،األمر
ا ل��ذي يعكس قناعة وثقة القيادة السياسية بأهمية االدوار التي
يؤديها بنك االئتمان  ،كما يؤشر إلى الطموحات واآلمال المنوطة
ب��ه ،و ه��ي ثقة يضعها العاملون ف��ي البنك و س��ا م��ا على صدورهم
تدفعهم إلى مضاعفة الجهود.

االستعداد الحتفالية بنك االئتمان الكويتي باليوبيل الذهبي
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بحضور

سمو رئيس م

ر المبارك الح

ء الشيخ جاب

جلس الوزرا

مد الصباح .

ل الذهبي” ...

“اليوبي

حمل عام  2014بين 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 ،وهي
المناسبة التي تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح (حفظه اهلل
ورعاه ) فشملها برعايته ،وأناب عنه في حضورها سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر المبارك
الحمد الصباح .
وقد أقيمت االحتفالية في الثالث والعشرين من أبريل 2014وحضرتها
كوكبة من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة وعكس مستوى
الحضور والتمثيل فيها تقدير القيادة السياسية لدور البنك وأهميته.
وأكد وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر أبل في الكلمة التي ألقاها في
االحتفال على الدور المحوري للبنك في بناء الكويت الحديثة .وقال :
إن «بنك االئتمان هو الرفيق األول للمواطن الكويتي في أغلب المراحل
والقرارات المصيرية في حياته وهو أول من يشارك المواطن فرحته في
ق��رار تكوين األس��رة وال��زواج وهو أول من يقف الى جانب هذه األسرة
حالما قررت االستقالل في السكن وبناء أو شراء بيت العمر ،كما أن له
شرف الرعاية واالهتمام بقضايا المرأة وذوي االحتياجات الخاصة.

ب��دوره أكد المدير العام للبنك صالح المضف أن «الصرح االقتصادي
الكبير له بصماته الجلية واسهاماته ال�ب��ارزة في بناء اقتصاد الوطن
والنهوض به على صعيد تسهيل التمويل للمواطنين وتوفير السيولة
الكافية التي تمكنهم من العيش الكريم».
وقال « :خمسون عاما مضت على بنك االئتمان الذي تحول إلى مفهومه االوسع
مؤخرا كما كان منذ تأسيسه وهو بنك االئتمان الكويتي بمفهومه الشامل.
خمسون عاما زاخرة بالعطاء واالنجاز ال سيما أن تأسيسه منذ نصف
قرن جعله شاهدا على حقبة وطنية جديدة من تاريخ الكويت المعاصر
تمثلت في بدء مرحلة متميزة من التخطيط التنموي القويم الذي بني على
أهداف أساسية ترمي إلى تنويع الدخل وتأسيس هيكل اقتصادي مستقر
ومتوازن لتوفير االئتمان االقتصادي وينعكس ذلك على المواطن الكويتي
ليكون للدولة الدور الرئيسي في تحقيق االستقرار لكل فرد.
وأشار إلى أن البنك في هذه الفترة مر بكثير من التحديات التي عملنا
نحن وم��ن سبقونا ل�ت�ج��اوزه��ا وق��د ت��م ذل��ك وك ��ان ال�ت�ح��دي األك �ب��ر هو
مواءمة آلية العمل لمتطلبات الزيادة السكانية التي ترتبت عليها طفرة
في احتياجات المواطنين وبالتخطيط السليم والنهج الواضح والعمل
الدائم والرغبة الحكومية الصادقة في تجاوز التحديات استطعنا أن
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نواكب هذا التغير في الكثافة السكانية وأن نستمر في مسير العطاء.

تجبرنا على تغيير سياسة العمل لضمان ع��دم ال��دخ��ول ف��ي أزمات.

وأوضح أن المتغيرات واحتياجات المواطنين متغيرة وسريعة  ،مؤكدا
أن بنك االئتمان يسعى إلى تغيير آلية العمل التي تتناسب مع الواقع
لتحقيق األهداف.

وقال  :نحن في بنك االئتمان نهدف في المرحلة المقبلة الى الوصول
الى المفهوم الشامل لالئتمان وتغطية جميع الجوانب التي يحتاج اليها
المواطن وااله��م من ذلك ان تحقق هذه الشمولية بالمفهوم االئتماني
بشكل مستدام تضمن فيه استمرارية العطاء المرتبط بنظام متكامل
يواكب متطلبات االجيال القادمة وال يقتصر على مدة زمنية  ،مؤكدا ان
هذا الصرح الكبير كغيره من مكونات اقتصادنا مازال امامه الكثير من
التحديات التي يجب التصدي لها ليستمر العطاء وتستمر المسيرة نحو
تحقيق اهدافنا في الوصول الى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على
وطننا وابنائنا.

وأضاف«:الهدف الحالي هو تحقيق ديمومة متكاملة وتنوع سياسة ايجاد
الموارد وع��دم االعتماد المباشر على ق��درة الحكومة في تمويل البنك
وتحقيق ايرادات مختلفة الموارد « ،الفتا إلى أنه حتى تتحقق االستدامة
في العطاء والعمل فالبد من استخراج مصادر دخل متعددة للبنك وصوال
الى مرحلة االعتماد الذاتي ما سينأي بالبنك عن ارهاق الميزانية العامة
للدولة ويكفل االستمرار فالمتغيرات المحلية المتمثلة بالكثافة السكانية
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تكريم عذبة النصف

تشجيع الكفاءات الشابة في البنك
في ختام احتفالية اليوبيل الذهبي ك��رم سمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ ج��اب��ر المبارك
منسقة العالقات العامة في البنك الزميلة عذبة
النصف التي صممت الشعار الجديد للبنك بعد
تغيير مسماه من “التسليف واالدخار “إلى “بنك
االئتمان الكويتي “ وه��و الشعار ال��ذي عكس
بشكل واضح طبيعة أدوار ومهام البنك ومسيرته
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الحافلة على مدى أكثر من نصف قرن  ،وقد نال
الشعار الجديد اعجاب وتقدير الجميع.
وجاء التكريم في اطار اهتمام القيادة العليا في
البنك بدعم وتشجيع الكوادر الوطنية والكفاءات
الشابة على العمل واالب��داع و توفير الظروف
المواتية والبيئة التي تساعد على تنمية الخبرات
واالرتقاء بالقدرات في المجاالت كافة  ،وقد
عبر المدير العام عن اعتزازه بنجاح أحد كوادر
البنك في تصميم و تنفيذ الشعار الجديد ،وأكد
أن هذه الخطوة تعزز الثقة باألجيال الجديدة
وتبرهن على ق��درة شباب الكويت على حمل
الراية في اطار سنة تعاقب االجيال  ،وتطمئن
إلى أن مستقبل الكويت سيكون بخير.

تكريم اللجنة المشرفة على االحتفالية باليوبيل الذهبي
وض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اح��ت��ف��ال��ي��ة اليوبيل
الذهبي للبنك التي أقيمت تحت شعار
“خمسون عاما من العطاء” وفي لفتة
كريمة م��ن المدير ال��ع��ام ق��ام بتكريم
فريق العمل في قسم العالقات العامة
ل��دوره في تنظيم واقامة االحتفالية،
حيث سلم شهادات التقدير والدروع
ال��ى مديرة إدارة مكتب المدير العام
السيدة /باسمة الوطيان ورئيسة قسم
العالقات العامة الزميلة فاطمة السجاري والزميالت :
عذبة النصف وغنيمة الرميح ،وفجر ميرزا ،و مها عبد
الكريم ،وهناء بو حمدي ،ونورة النصف .
وأشاد المدير العام بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة

لالحتفالية ،وعبر عن شكره وامتنانه ألعضائها الذين
عملوا على مدى أكثر من ثالثة شهور بروح الفريق الواحد،
وبمنتهى التفاني واالخ�لاص ،مؤكدا أن اللجنة المنظمة
كانت “شبابية بامتياز” ،وأثبتت أن شباب الكويت أهل
للثقة بهم .

السيد صالح المضف يكرم رئيسة قسم العالقات العامة
السيدة فاطمة السجاري

السيد صالح المضف يكرم مديرة إدارة مكتب المدير العام
السيدة باسمة الوطيان

تكــريـــم “سنيار” و “آفاليت”
كرم البنك في ختام االحتفالية الشركات والجهات المساهمة
في تنظيمها وكان على رأسها شركتا سنيار وآفاليت للدعاية
واال ع �ل�ان  ،إذ ق��ا م��ت االو ل���ى بتنظيم و ت��ر ت �ي��ب االحتفالية
و ت��و ف�ي��ر ك��ل متطلبات ا ن�ع�ق��اد ه��ا و ن�ج��ا ح�ه��ا ،ف��ي حين قامت
الثانية بتصميم وتنفيذ وا خ ��راج “فالش” ا ع�لا ن��ي للبنك،

لبثه عبر شاشات عدد من القنوات الفضائية المحلية وهو
الفالش الذي جرى بثه عبر شاشة تليفزيون الكويت وعدد
من القنوات الفضائية بالتزامن مع احتفاالت البنك باليوبيل
الذهبي لتأسيسه  ،ووجه البنك خطابات شكر إلى المسؤولين
في الشركتين ومنح درعه التذكارية إليهما .
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صورة أرشيفية
ألول اجتماع لمجلس إدارة البنك

عقد مجلس إدارة بنك االئتمان جلسته األولى بغية التعارف ،وذلك في غرفة االجتماعات بدائرة المالية واالقتصاد في
الساعة  11٫30من صباح يوم االربعاء الموافق  1961/5/10وبحضور:

12

 - 1سعادة رئيس المالية واالقتصاد

والذي ترأس الجلسة

 - 2السيد عبدالعزيز الدوسري

رئيس مجلس االدارة  /المدير العام

 - 3السيد سليمان محمد الصانع

عضو

 - 4السيد بدر يوسف العيسى

عضو

 - 5السيد عبدالوهاب عبداللطيف العصفور

عضو

 - 6السيد محمد عبدالعزيز الوزان

عضو

 - 7السيد عبدالله عمر الياقوت

عضو
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صورة االجتماع
على رأس الطاولة السيد /عبدالعزيز الدوسري رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
 من اليسار : من اليمين - 1السيد/محمد عبدالعزيز الوزان
 - 1السيد/صالح عبدالملك الصالح
 - 2السيد/عبدالوهاب عبداللطيف العصفور
 - 2السيد/عبدالحميد المزيدي
 - 3السيد /عبدالله عمر الياقوت
- 3السيد /بدر يوسف العيسى

ا ل �م��ر ح��وم ا ل �س �ي��د /يوسف
محمد الشايجي عام 1966
ك��ان ن��ا ئ��ب ا ل�م��د ي��ر ا ل�ع��ام /
عبدالعزيز الدوسري

بدأت فكرة إنشاء البنك في عام  1960واستغرقت  6شهور تقريباً ،وتم تأسيس البنك في عام  1961وذلك على يد الشيخ
المرحوم جابر االحمد الجابر الصباح وكان آنذاك مدير إدارة المالية في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح.
موقع البنك :مقابل قصر السيف في بناية الزاحم والغنيم وكان يشغل البنك دورين
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السيد عبدالعزيز الدوسري ..المؤسس األول ()1969 - 1960
 كان عضوا في ثاني بعثة كويتية أرسلتإلى بغداد عام  1924للدراسة بتشجيع
من حاكم البالد المغفور له الشيخ أحمد
الجابر الصباح.
 ُعين بعد عودته مدرساً في المباركيةف��ور حصوله على اج��ازة التدريس عام
.1942
انتقل بعد ذلك للعمل مديراً إلدارة امالك
الدولة من يوليو  1956الى .1960
 اختير كأول مدير لبنك االئتمان (بنكال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ� � ��ار) م��ن ع ��ام 1961
ال� ��ى  1969ح �ي��ث ت �ق��اع��د ع ��ن العمل
الحكومي.

«اس���ت���دع���ان���ي امل���رح���وم
الشيخ عبدالله السالم
وق���ال ل��ي ع��ل ّ��ي أن اع��رف
أم�����ر ك����ل ش�������يء ل���ك���ي ال

ي���ض���ي���ع ش���ب���ر م�����ن أرض
ال����دول����ة ف���أن���ش���أن���ا بنك
االئتمان وكانت جتربتنا
رائدة في منطقة اخلليج
العربي».

صورة أرشيفية لمقابلة السيد عبدالعزيز الدوسري
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إنجازات
تغيير االسم من
«بنك التسليف» إلى «بنك االئتمان»

بنك التسليف واالدخار (سابقاً)

بنك االئتمان الكويتي (حالياً)

كان البنك على موعد مع تحول مهم مطلع العام الجاري  ،ففي
التاسع من يناير  2014وافق مجلس األمة على تعديل تشريعي
يقضي بتغيير االس��م م��ن «ب�ن��ك التسليف واالدخ� ��ار» إل��ى « بنك
االئتمان الكويتي «.

وخطتها االستراتيجية الجديدة للتحول م��ن األدوار والوظائف
التقليدية للبنوك والمصارف الحكومية إلى مؤسسة تنموية تشارك
بحظ وافر في تنفيذ الخطط اإلنمائية للدولة وتعمل ضمن منظومة
المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية.

وقال المضف :إن «البنك لم يكن يمارس في سنواته األخيرة نشاط
« االدخار» الذي ألغي بمقتضى قرار مجلس االدارة الصادر قبل ما
يقارب العشرين عاما ؛ في حين اتسعت أنشطته األخرى لتشمل
االئتمان بكل جوانبه فبات تغيير االسم ضرورة البد منها لمواكبة
هذه التطورات».

وأكد أن البنك سيواصل القيام بدوره الوطني والتنموي عبر منظومة
من البرامج والسياسات التي سيعلن عنها قريبا وضمن السياسة
الحكومية الرشيدة لحفظ حقوق ومكتسبات األجيال القادمة.

وأكد المدير العام للبنك السيد /صالح المضف أن تغيير االسم كان
خطوة مستحقة وفي االتجاه الصحيح ،تنسجم مع طبيعة التحوالت
والتغيرات التي شهدتها السنوات األخيرة في األغراض والنشاطات
التي يقوم بها البنك واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها والشرائح
المستفيدة من خدماته وقروضه المختلفة.

ولفت المدير العام لبنك االئتمان الكويتي إلى أن االسم الجديد
للبنك ليس غريبا عنه وال دخيال عليه؛ بل ربما ك��ان في حقيقة
األمر «عودة إلى األصل» ،إذ أنه كان االسم الذي رافق البنك واقترن
به منذ انطالقته وتأسيسه بمقتضى القانون رقم  40لسنة 1960
وقبل أن يصدر القانون رقم  30لسنة . 1965
وأش��ار إلى أن تغيير المسمى تزامن مع رؤية االدارة العليا للبنك

ولفت إل��ى أن استراتيجيته تستهدف التوسع ف��ي منح القروض
العقارية لمستحقي ال��رع��اي��ة السكنية لتوفير السكن المناسب
ل�لأس��رة الكويتية وك ��ذا ال �ق��روض االجتماعية للمستحقين  ،ال
سيما بعد التعديالت التشريعية وك��ان من شأنها توسيع قاعدة
المستفيدين التي باتت تشمل حقوقا أكثر للمواطنات الكويتيات
المطلقات واألرامل والمتزوجات من غير كويتيين.

وأع��رب المضف عن ثقته بأن تغيير االس��م سيكون بداية مرحلة
جديدة يستفيد فيها من خبراته وتجاربه السابقة ،وينظر إلى
المستقبل بكثير من التفاؤل و»اآلم��ال» لتحقيق ما يصبو إليه في
خدمة أبناء الشعب الكويتي.
يذكر أن اجمالي المبالغ المالية التي قدمها البنك كقروض منذ
تأسيسه وحتى  31يوليو 2014بلغت ( 7.141.931.309دينارا) ،
استفاد منها حوالي  329.968مقترضا.
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إنجازات
تكريم المدراء السابقين للبنك  ..بادرة وفاء

وف��ي ب���ادرة وف��اء وت��ق��دي��ر لجيل ال���رواد ال��ذي��ن ح��م��ل��وا على
ك��واه��ل��ه��م ع��بء ان��ش��اء وت��أس��ي��س ال��ب��ن��ك ق��ام ال��م��دي��ر العام
السيد  /ص�لاح المضف بتكريم ال��م��دراء السابقين ،حيث
ج��رى اس��ت��ق��ب��ال��ه��م وتسليمهم دروع���ا وه��داي��ا ت��ذك��اري��ة كما

مدراء

وج��ه��ت ال��ي��ه��م ال��دع��وات ل��ح��ض��ور االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي أقيمت
بمناسبة اليوبيل الذهبي ؛إذ استقبل أول مدير للبنك العم
 /عبد العزيز الدوسري ،الذي تولى مسؤولية ادارة البنك
إبان تأسيسه وانطالقته األولى.

ساهموا في بناء تاريخ

بنك االئتمان الكويتي

عبد العزيز الدوسري
• هو صاحب فكرة انشاء البنك ومؤسسه وأول مدير عام له.
• تولى ادارة البنك خالل الفترة بين عامي  1961و .1969
• كان عضوا في مجلس االنشاء الذي ترأسه آنذاك الشيخ فهد السالم الصباح والمسؤول عن نهضة
الكويت العمرانية وقتها.
• خالل عضويته في مجلس االنشاء اقترح فكرة انشاء بنك التسليف واالدخار.
• وضع اللبنات األولى للبنك الذي تأسس برأسمال  100مليون روبية ( 7.5مليون دينار ).
• اقترح فكرة قرض ال��زواج لتشجيع الشباب الكويتي على ال��زواج بشرط أن تكون الزوجة كويتية
وأسمي بعد ذلك بالقرض االجتماعي.
• فتح الباب أمام منح القروض الصناعية والزراعية لتشجيع العمل واالنتاج وتعزيز ودعم التنمية .

16
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المرحوم السيد /يوسف الشايجي
• تولى ادارة البنك خالل الفترة من  1969وحتى .1982
• سجل البنك خالل ادارته نقلة نوعية من العمل المصرفي البحت إلى العمل المؤسسي.
• أشرف البنك وأنجز ونفذ أعمال البنية التحتية لبعض المشروعات بما في ذلك مستشفيات ومدارس
ومستوصفات ،كما أنشأ مدينة متكاملة في الرقة ،وما ال يقل عن  3آالف وحدة سكنية لذوي الدخل
المحدود فضال عن مشروع ميناء عبد الله.
•طور اللوائح الداخلية للبنك والقواعد المنظمة للعمل.
•ساوى بين الزوج والزوجة في المعامالت وبدأ تسجيل وثائق البيوت باسمي الطرفين.
•كان يتابع المعامالت اليومية ويتدخل بنفسه لتصويب أي اختالالت .
•مواكبة االنجازات التنموية .

يوسف الحوطي
• تولى ادارة البنك خالل الفترة من  1982وحتى
. 1994
• نجح ف��ي تعديل ق��ان��ون البنك لمنع االزدواجية
في مهام منصبي رئيس مجلس االدارة والمدير
العام ولتسهيل وتيسير العمل وجعله أكثر سالسة
وانسيابية.
•تمكن من تعديل النص الخاص بتبعية البنك لقانون
الخدمة المدنية بحيث يستطيع استقدام كفاءات
وخبرات من الخارج ( المادة .) 10
• تعديل نظام العاملين في البنك ونقل الموظفين من
كادر ديوان الخدمة المدنية إلى “كادر خاص” مع
اعطائهم االمتيازات التي تشجع الشباب الكويتي
على االلتحاق بالعمل في البنك.
• استحدث نظام العمل بالعقود للكويتيين.
•تصنيف وتبويب ال �ق��روض ووض��ع ق��وائ��م مفصلة
وشاملة بكل نوع منها وشروط استحقاقه واألوراق

والمستندات المطلوبة للحصول عليه.
•ت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ة “الباب المفتوح” ألول م ��رة ،
وت �خ �ص �ي��ص أي� ��ام م� �ح ��ددة أس �ب��وع �ي��ا الستقبال
المواطنين والتعرف على المشكالت التي تواجههم
وحلها.
•تحرير ادارة البنك من “المركزية” وتفويض مدراء
األف��رع ف��ي اق��رار ال�ق��روض م��ن دون ال��رج��وع الى
االدارة العليا للبنك.
•ان�ش��اء ادارة التدقيق لمتابعة ال�ف��روع والقرارات
الصادرة عنها.
•تعديل لوائح االقراض واصالحها أوال بأول .
• دمج رئاسة مجلس االدارة مع منصب مدير البنك
منعا لالزدواجية .
•تنفيذ المكرمة األميرية التي صدرت عقب تحرير
الكويت وقضت باعفاء كل المواطنين المقترضين
من سداد قروضهم.

جاسم الدبوس
•أول مدير لفرع البنك في منطقة األحمدي وقد
استمر في المنصب حتى عام .1986
•عمل نائبا للمدير العام خالل تولي يوسف الحوطي
المنصب.
•تولى ادارة البنك عام  1994وحتى .2001
•ص��در ف��ي ع�ه��ده ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة 1995
بتعديل القانون رقم  47لسنة  1993والقاضي بأن
يعود كيان البنك وتعود اليه كل حقوقه وأن يعود
العمل بأحكام القانون رقم  30لسنة .1965
•قفز رأسمال البنك تحت ادارته إلى  2500مليون
دينار بمقتضى القانون رقم  10لسنة .1997

• تطوير أساليب العمل واجراءاته وتخفيف االعباء
عن المواطنين .
•تسهيل معامالت المراجعين م��ن خ�لال اعتماد
ال�م�س�ت�ن��دات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ط��ال��ب ال �ق��رض الى
“الرعاية السكنية” .
•ال �ت��وس��ع ف��ي ت�ط�ب�ي��ق م �ب��دأ ال�لام��رك��زي��ة و منح
صالحيات أوسع للفروع .
•تعديل الهيكل االداري.
•االه�ت�م��ام ب��ال��دورات التدريبية للموظفين لرفع
كفاءتهم .

محمد النومس
•تولي إدارة البنك عام  2001حتى .2011
•عزز العمل بروح الفريق المتكامل بين مجلس االدارة واالدارة والعاملين.
•واصل البنك تحت ادارته تقديم القروض إلى المواطنين في كل المناطق.
•حافظ على تلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية.
•تلمس حاجات المواطنين واقترح تأسيس المحفظة العقارية .
•ساهم في توفير قروض المعاقين بقيمة  10آالف دينار قبل صدور قانون المعاقين في وقت الحق
ليصبح المبلغ منحة ال ترد.
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إنجازات
صالح مضف المضف ...ثالث سنوات من العطاء والنهضة التطويرية في بنك االئتمان الكويتي
انجازات البنك خالل ثالث أعوام منذ تولي
صالح المضف منصب المدير العام

نقلة نوعية غير
مسبوقة في األداء
 - 1اع��ادة هيكلة البنك عبر استحداث بعض االدارات واألقسام التي
تخدم الرؤية الجديدة للبنك وتعيين ثالثة نواب للمدير العام ،ال سيما
وأنه لم يكن هناك إال نائب واحد للمدير العام منذ عشر سنوات وكان
التعيين بعيدا عن المحسوبية وعلى أساس الكفاءة والخبرة.
 - 2تنفيذ م��ا ورد ف��ي القانون رق��م ( )2لسنة  2011في ش��أن المرأة
والمرسوم الصادر في شأن قواعد واج��راءات منح القرض االسكاني
وتوفير السكن المالئم للمرأة الكويتية.
 - 3التعديل على بعض مواد الئحة االستثمار وذلك بالسماح للبنك باستثمار
بعض الفوائض المالية في سندات الشركات والتمويل االسالمي وأي
استثمارات أخرى تحقق موارد للبنك وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل
تنفيذا لالستراتيجية الجديدة للبنك لالعتماد على موارد البنك للتمويل
الذاتي بدال من استنزاف خزينة الدولة ودخول سندات حققت عائدا
للبنك بما يعادل ( 4%بينما تعطي الودائع .)% 1/2
 - 4زيادة القرض االجتماعي (الزواج) من  4000دينار إلى  6000دينار
كويتي.
 - 5رفع سقف قروض المرأة الكويتية من   45ألف دينار إلى   70ألف
دينار.
 - 6رفع سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح   35ألف دينار للبيوت
الحكومية وقروض السكن الخاص لتصبح 35ألف دينار من باب العدالة
وتماشيا مع التضخم في األسعار عن العقود السابقة.
 - 7صدور القانون رقم ( )1لسنة  2014في شأن تعديل اسم البنك إلى
بنك االئتمان الكويتي بغرض زي��ادة نشاط البنك ليساعد على تنويع
مصادر الدخل  ،تماشيا مع سياسة الدولة التي تقضي بعدم االعتماد
على مورد واحد وهو النفط.
 - 8اعادة تصميم وصيانة ف��رع العاصمة بالكامل وان �ج��از المشروع
في  60يوما وجار العمل حاليا على اع��ادة تصميم فرعي البنك في
الجهراء واألحمدي أيضا.
 - 9اعادة تصميم وصيانة مبنى المقر الرئيسي للبنك بالكامل بما يتماشى
مع النقلة النوعية ألعماله وتنفيذ المشروع في ( ) 120يوما فقط ما
زاد الطاقة االستيعابية للموظفين .% 60
 - 10الموافقة على تخصيص أرض في منطقة العقيلة لبناء فرع جديد
يخدم المناطق الجديدة (صباح األحمد والخيران ) في جنوب البالد.
 - 11االشراف المباشر على مشروع انشاء وانجاز وصيانة المبنى الرئيسي
الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة بدال من وزارة األشغال العامة
وتأهيل الشركات التي ستدخل المناقصة في أول عام .2015
 - 12اعتماد الئ�ح��ة ال �ق��روض العقارية بعد اج ��راء التعديالت عليها
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تسهيال إلج��راءات منح القروض المختلفة للمواطنين ،وكذلك اجراء
تعديالت على الئحة نظام العاملين في البنك بهدف منح مزايا أفضل
للموظفين.
 - 13البدء بخدمة تسديد األقساط المستحقة على المواطنين من خالل
الموقع االلكتروني للبنك باستخدام (.)K- Net
 - 14مع انطالق عام  2015سيبدأ العمل بنظام ( )ON-LINEلتسهيل
انجاز أنواع معامالت المواطنين كافة لدى البنك.
 - 15طرح مناقصة ( ) Private Cloudوهو عبارة عن نظام لسرعة
التشغيل واعطاء مساحة أكبر من األنظمة اآللية السابقة ،ويعتبر بنك
االئتمان الكويتي أول جهة في الكويت في استخدام هذا النظام بشكله
الشامل.
 - 16تطبيق نظام البريد االلكتروني بين موظفي البنك للمراسالت
الداخلية وجار التعميم الستخدام النظام مع الجهات الخارجية.
 - 17عمل مسح مستندي لجميع الوثائق التي تخص البنك منذ تأسيسه
وحتى اآلن.
 - 18تكثيف وزيادة الدورات التدريبية للموظفين الجدد للتعامل مع لوائح
وأنظمة البنك ،وكذلك االهتمام باشتراك موظفي البنك كافة في
الدورات التدريبية (الفنية و االدارية والمالية والقانونية وغيرها بشكل
مكثف) لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
 - 19تفعيل عملية الربط االلكتروني من قبل البنك استعدادا للتعاون مع
الجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة والمستعدة للمشاركة في هذا
المشروع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتوفير المعلومات المطلوبة
بدقة عالية وفي وقت مناسب وهذا تطبيقا لتعليمات سمو رئيس مجلس
الوزراء وتماشيا مع السياسة العامة للدولة.
 - 20ج��ار العمل على االستغناء ع��ن الملفات ال�ي��دوي��ة وتحويلها إلى
ملفات آلية وذلك من خالل تقليص الدورة المستندية لقروض البنك
المختلفة.
 - 21انشاء غرفة طوارئ احتياطية في أحد الفروع لجهاز نظم المعلومات
في حالة حدوث أي عطل مفاجئ في النظام.
وفي الختام ...
فإنه مع نهاية العام الجاري ستكون هناك سهولة في االج��راءات لتقديم
خدمة أفضل ومميزة للمواطن الكويتي عبر توفير خدمة الـ(On-
 )Lineمما يخفف عليه عناء المراجعة بشكل دوري للبنك وهذه تعتبر
نقلة نوعية غير مسبوقة للبنك.

تتسم بالوضوح والبساطة وتتجاوز التناقضات التي اعترت بعض الحاالت في السابق

مجلس ادارة البنك يعتمد الئحة القروض
العقارية الجديدة

من اليمين :أشرف شكري كبير اختصاصي قانوني ،حباري الخشتي باحث مبتدئ قانوني ،جاسم القيالني رئيس قسم شؤون اللجان ،صالح مضف المضف
مدير عام بنك االئتمان الكويتي ،هديل بن ناجي نائب المدير العام للشئون المالية واإلدارية والقانونية ،محمد حسن مدقق اللجنة العامة،

اعتمد مجلس ادارة بنك االئتمان الكويتي الئحة القروض العقارية
الجديدة .وقال المدير العام للبنك السيد  /صالح مضف المضف
أن الالئحة تعد ركيزة أساسية وهي بمثابة «حجر الزاوية» في
عمل البنك؛ إذ تحدد اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية
والمستفيدين منها واألوراق والمستندات المطلوبة والخطوات
واالجراءات العملية الالزمة للحصول عليها.
وأض��اف المضف« :سعينا جاهدين إلى الغاء التناقضات التي
اعترت بعض الحاالت في الالئحة السابقة وفك االشتباك بين
بعض البنود وتوضيح مسارات األم��ور ابتداء من تقديم الطلب
م��رورا باستحقاق القرض وأدائ��ه وبحيث تبدو الالئحة وكأنها
«خارطة طريق» للراغبين في الحصول على قروض عقارية تبين
لهم االجراءات والمستندات المطلوبة في كل مرحلة وصوال إلى
الحصول على القرض.

وجاء النص الجديد لالئحة محصلة جهد دؤوب ومخلص بذله
على مدى ستة شهور فريق عمل على مستوى عال من المهنية
والتخصص برئاسة نائب المدير العام للبنك للشؤون المالية

واالداري���ة والقانونية السيدة  /هديل بن ناجي ،وض��م الفريق
كال من  :رئيس قسم اللجنة العامة جاسم القيالني ،والباحثة
القانونية حباري الخشتي ،والمستشار القانوني أشرف شكري
والمدقق محمد حسن ،باإلضافة إل��ى األس��ت��اذة منى الكندري
مندوبة عن ادارة الفتوى والتشريع.
وحرص «فريق العمل حرص على أن تخرج الالئحة الجديدة إلى
النور بأسرع وقت ممكن نظرا لدورها المحوري في عمل البنك
وأن تتسم الصياغة الجديدة لها بالوضوح والبساطة واالبتعاد
عن التعقيدات قدر االمكان بحيث يتمكن المستفيدون من فهمها
واستيعاب مضمونها بسهولة ويسر ومن دون عناء .

يذكر أن الهدف من اعداد وصياغة الالئحة الجديدة هو التيسير
على المواطنين وتسهيل انجاز معامالتهم وتقصير أمد الدورة
المستندية إل��ى أق��ل حد ممكن وتقليص المستندات واألوراق
المطلوبة وتبسيط االج����راءات ق��در االم��ك��ان  ،ب��اإلض��اف��ة إلى
تحسين مستوى الخدمات المقدمة نوعيا ورفع معدالت الكفاءة
في األداء .
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إنجازات
افتت��احالصال��ةالجدي��دة
الس��تقبال المواطنين لتوقيع العقود

في حلتها الجديدة  ..عاودت االدارة القانونية في بنك االئتمان الكويتي استقبال المراجعين من أصحاب القروض المختلفة لتوقيع العقود
واتمام اجراءات الرهن والتوثيق وكذلك اصدار مختلف أنواع الكتب القانونية وتعهدات الشراء وكافة األعمال المتعلقة باإلدارة ،وذلك بعد
انتهاء أعمال الترميم والصيانة والتطوير التي أجريت على مدى الشهور الثالثة األخيرة في المبنى الرئيسي للبنك.
وأب��دت مديرة االدارة زينب الجيران سعادتها باستئناف استقبال المراجعين ،مشيرة إل��ى أن الصالة الجديدة المخصصة الستقبال
المواطنين باتت تضم صالة فسيحة ورحيبة الستقبال المراجعين ومقاعد مريحة لالنتظار وأجهزة وشاشات عرض لتيسير وتسهيل انجاز
المعامالت.

وأوضحت أن القاعات والمكاتب المخصصة لإلدارة صارت أكثر اتساعا ورحابة وعصرية ،وباتت تستوعب أعدادا أكبر من المراجعين.

وتوجهت الجيران بالشكر إلى المراجعين الكرام الذين تحملوا عناء مراجعة االدارة في الموقع البديل خالل الفترة الماضية ،مؤكدة أن
أعمال الصيانة التي أنجزت كانت تستهدف التيسير عليهم وتصب في مصلحتهم بالدرجة األولى .
وأكدت أن المشروع أعطى سهولة للمراجعين في سرعة انجاز معامالتهم بشكل سلس و بسهولة فائقة عن السابق .
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إنجازات
اتفاق بين بنك االئتمان وهيئة المعاقين
لمنح مزايا لذوي االحتياجات الخاصة
حرصا من بنك االئتمان الكويتي على تحقيق الرغبة
السامية لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) في شأن
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة
الكريمة لهم ودمجهم في المجتمع  ،وتنفيذا للقوانين
المتعلقة بالشراكة بين الجهات الحكومية أعلن المدير
ال �ع��ام للبنك السيد  /ص�لاح مضف المضف عن
دخول االتفاق المبرم بين البنك والهيئة العامة لشؤون
المعاقين في شأن منحة ذوي االحتياجات الخاصة
حيز التنفيذ.
وأوض ��ح المضف ف��ي تصريح صحافي أن االتفاق
يمنح األشخاص ذوي االعاقة فوائد ومميزات عدة،
حيث أجاز االتفاق صرف المنحة مرتين وبحد أقصى
عشرين ألف دينار إذا كان في األسرة أكثر من معاق
وكذلك تمت الموافقة على صرف المنحة لمن يتمتعون
بالرعاية السكنية بصفة «ايجار» كما تصرف المنحة
لمن يمتلك شقة دون االعتداد بالمساحة.
وأوضح المدير العام أن «االتفاق دخل حيز التنفيذ
فعليا بعد أن قام بتوقيعه مع مدير عام الهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة د .طارق الشطي للتعاون والتنسيق
في هذا المجال وبحضور السيد  /عصام بن حيدر
نائب المدير العام للهيئة والسيدة مها علي الدبوس
نائب مدير عام البنك لشؤون االئتمان والسيد /عيسى
خضير مستشار المدير العام للبنك والباحث القانوني/
جاسم القيالني .
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ازدان بحلة جديدة الستقبال المراجعين في الطوابق الـ 3التي شملتها أعمال الصيانة

بنك االئتمان أنجز المرحلة الثانية بمشروع صيانة وتطوير مبناه الرئيسي
بعد أقل من مئة يوم على انطالق العمل في المشروع أعلن
المدير العام لبنك االئتمان الكويتي "التسليف سابقا " السيد
 /صالح مضف المضف عن انجاز مشروع ترميم وصيانة
وتطوير ثالثة طوابق في المبنى الرئيسي للبنك.
وأك��د أن المشروع ال��ذي نفذ في وق��ت قياسي وأق��ل بكثير
من المخطط له يعد مفخرة حقيقية لكل كويتي ونموذجا
مشرفا للعمل والبناء في القطاع الحكومي ،الفتا إلى أن مبنى
البنك ازدان بحلته الجديدة والرائعة وبات جاهزا الستقبال
ال�م��راج�ع�ي��ن ف��ي ال �ط��واب��ق ال �ت��ي شملتها أع �م��ال الصيانة
والتطوير.
ال�م�ض��ف أوض ��ح أن م �ش��روع ال�ت��رم�ي��م وال�ص�ي��ان��ة اقتضته
الضرورة بعد تقادم المبنى بشكل كبير ،وقد تسبب ذلك في
تآكل الجدران واألرضيات واألسقف فضال عن قدم أنظمة
التكييف وتوصيالت المياه والتيار الكهربائي.
وق��ال  :إن وص��ول األم��ور إل��ى ه��ذا الحد ل��م يكن ليساعد
في خلق بيئة عمل مواتية للموظفين الذين كانوا يجدون
عناء شديدا في توصيل أجهزة الكمبيوتر وترتيب المكاتب
وحافظات الملفات والمستندات بسبب ضيقه نسبيا ،كما أنه
كان يتسبب بمعاناة كبيرة للمراجعين نظرا لضيق المكان،
السيما وأن نظم البناء القديمة ل��م تكن لتوفر مساحات
واسعة لتخصيص أماكن كافية كصاالت الستقبالهم ومقاعد
لالنتظار والراحة ،الفتا إلى أن هذه المشكالت جميعها تم
حلها وتداركها خالل أعمال الصيانة والتطوير التي أجريت.
وأشار المضف إلى أن مشروع الصيانة والتطوير شمل في
هذه المرحلة ثالثة طوابق هي :األول والثاني والخامس ،وهي
تعد المرحلة الثانية بعد مرحلة أولى ضمت الطوابق :األرضي
والميزانين والثالث ،التي أنجزت قبل عامين تقريبا.
وع��ن المزايا التي تتيحها أعمال الصيانة والتحديث قال
المضف :إن القدرة االستيعابية للبنك زادت سواء بالنسبة
إلى الموظفين أو المراجعين ،إذ زادت األول��ى بمعدل 60
في المئة ،بعد استبدال الجدران التقليدية بقواطع زجاجية
"  ،"partitionsكما ص��ار المبنى أك�ث��ر اتساعا ورحابة
وعصرية ،وبات يستوعب جميع ادارات وأقسام البنك وجرت
توسعة صاالت استقبال المراجعين وزي��ادة أعداد المقاعد
المخصصة لالنتظار خصوصا وأن المراجعين هم محور
التنمية وراحتهم هي الهدف األول واألخير لعملية الصيانة
والتطوير برمتها.
وحول طبيعة أعمال الصيانة قال المهندس وليد العوضي
من االدارة الهندسية في البنك :إن "المشروع شمل تجديد
وتعديل وتأثيث ال�ط��واب��ق ال�ث�لاث��ة ،وتغيير البنية التحتية
بشكل كامل واستبدال التركيبات الميكانيكية والتوصيالت
الكهربائية وقد تم االنتهاء منه بشكل كامل .
ولفت إلى أن المشروع مر بالمراحل المعروفة للمشاريع في
القطاع الحكومي ،إذ طرح في مناقصة عامة تمت ترسيتها
على الشركة الفائزة وأعقب ذلك توقيع العقد مع المقاول
وجرى خالل تلك الفترة نقل مكاتب بعض االدارات إلى مبان
أخرى بشكل مؤقت.
وأل�م��ح إل��ى أن المشروع تضمن تغيير الواجهة الخارجية
للبنك إلضفاء روح العصر واكسابه لمسة جمالية ال سيما
مع الطفرة التي شهدتها المنطقة المحيطة به في مجال
االعمار ،كاشفا عن اضافة أضواء خارجية لالستخدام في
األعياد الوطنية والمناسبات الرسمية.

قبل

بعد

المضف :المشروع مفخرة حقيقية لكل كويتي ونموذج مشرف للعمل والبناء في القطاع الحكومي
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في شهر رمضان الكريم أقام البنك غبقة للموظفين في فندق شيراتون
حضرها مدير البنك والقياديون وشهدت تنظيم بعض المسابقات
الثقافية والدينية وتوزيع هدايا القرقيعان احياء للتقاليد والعادات
الكويتية األصيلة.
وتقدم مدير عام البنك ونوابه ومدراء االدارات الحضور خالل الغبقة
التي استمرت ساعات ،وعبر المشاركون فيها عن سعادتهم بالجو

24

Kuwait Credit Bank - First Edition 2015

األس���ري ال��ذي أضفته الغبقة على العالقات وتكريس أج���واء الود
والمحبة بين زمالء العمل ال سيما في الشهر الكريم .
واوضح الحضور ان الغبقة كانت فرصة للتغيير و الخروج من اجواء
العمل والروتين و اضفاء طابع انساني يمأله الود و التفاهم  ،فضال
عن ممارسة بعض الترفيه من خالل المسابقات التي أجريت وشارك
فيها الجميع ووزعت خاللها الجوائز على الفائزين .
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مشاركات

التعريف
التشريعي
ّ
التفاق
التحكيم

ت���كاد �أغل���ب ت�ش���ريعات التحكي���م احلديث���ة واالتفاقيات
الدولية تتقارب فيما بينها ب�ش����أن تعريف اتفاق التحكيم � ،إذ
عرف���ه قانون التحكيم الإجنليزي ،لعام  1996يف ما ّدة ،1/6
فقال« :اتف���اق التحكيم يعني االتفاقَ على �إخ�ضاع املنازعات
القائمة �أو امل�ستقبلة ,عقد ّية كانت �أو ال ,للتحكيم».
عرفـ���ه قانـ���ون التحكيـم امل�صري احل���ايل ،رقم  27لعام
 1994الفق���رة الأولى يف امل���ا ّدة العا�شرة من القانون ،بقوله:
«اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني على االلتجاءِ �إلى التحكيم،
لت�سوية كل �أو بع�ض املنازعات التي ن�شـ�أت� ،أو ميكـن �أن تن�شـ�أ
بينهما ،مبنا�سبـة عالقـة قانونية معينة ،عقدية كانت �أو غيـر
عقديـة».
وملا كان قانون التحكي���م امل�صري قد ت�أثر كثريا بالقانون
النمطي للجنة الأمم املتح���دة للقانون التجاري الدويل لعام
َ
التعريف الذي
كان تعريف���ه للتحكيم يكاد يتطابق مع
ِ
َ ,1985
�أور َد ُه هذا القانون.
النمط���ي للجنة الأم���م املتح���دة للقانون
ع���رف القان���ون
ُّ
الدويل «الأون�سيرتال» اتفاقَ التحكيم بالآتي« :اتفاق
التجاري ّ
التحكي���م هو اتفاق بني الطرفني على �أن يحيال �إلى التحكيم
جمي���ع �أو بع�ض املنازعات املحددة الت���ي ن�ش�أت� ،أو قد تن�ش�أ،
بينهم���ا ب�ش�أن عالق���ة قانون ّية حمددة تعاقدي���ة كانت �أو غري
�شرط
تعاقد ّي���ة  ،و يج���وز �أن يكون اتفاقُ التحكي���م يف �صورة ِ
حتكيم واردٍ يف عقد� ،أو �صورة اتفاق منف�صل».
ح�ي�ن ع ّرفت���ه اتفاقية نيويورك لع���ام ( 1958م) ب�ش�أن
يف َ
االعرتاف ب�أحكام التحكي���م وتنفيذِ ها ب�أنه «االتفاق املكتوب
ال���ذي يلتزم مبقت�ضاه الأط���راف ب�أن يخ�ضع���وا للتحكيم كل
�أو بع�ضاملنازع���ات النا�شئ���ة� ،أو التي قد تن�ش����أ ،بينهم ب�ش�أن
مو�ض���وع م���ن روابط القان���ون التعاقدي���ة �أو غ�ي�ر التعاقدية
املتعلقة مب�س�ألة يجوز ت�سويتها عن طريق التحكيم».
ت�ضم���ن �أغل���ب تعريف���ات الت�شريعات
وعل���ى ه���ذا النحو؛
َ
املقارنة التفاق حال �ش���رط التحكيم� ،أو بعد ن�شوء النزاع يف
حال م�شارطة التحكيم.
حمود علي املحيميد
مراقب ال�شئون االدارية
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تمديد شبكة الربط االلكتروني
مع المؤسسات والجهات الحكومية

منذ مطلع العام الجاري  2014سعى
البنك إل��ى ترجمة توجيهات مجلس
الوزراء في شأن تطبيق نظام الحكومة
اإللكترونية (البوابة اإللكترونية) عمليا
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع  ،ول�ت�ح�ق�ي��ق هذا
ال �ه��دف ق ��ام ب�ت��وس�ي��ع وت �م��دي��د شبكة
الربط االلكتروني مع الجهات الحكومية
لتمكين المواطن من انجاز معامالته
الكترونيا وبما يتناسب مع التطورات
والمستجدات التكنولوجية الحديثة.

وك��ش��ف آن� � ��ذاك ع ��ن خ �ط��ة طموحة
للتحول إلى انجاز المعامالت الكترونيا
ت�س�ت�ه��دف ال ��وص ��ول إل ��ى ك��ل أجهزة
وم��ؤس�س��ات الحكومة وبنسبة تقارب
 100في المئة خالل السنوات الثالث
المقبلة.

ك �م��ا ج� ��رى ت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث شبكة
الربط االلكتروني مع المؤسسة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة والمؤسسة
مدير إدارة نظم المعلومات
العامة للرعاية السكنية بهدف تيسير
السيد /طارق العصيمي
وتسهيل انجاز معامالت المواطنين وتبادل المعلومات والتمكن
وكانت الخطوة األولى على طريق الربط االلكتروني بين بنك
من الوصول إلى البيانات المطلوبة وعلى نحو يضمن االنسيابية
االئتمان الكويتي وسائر الوزارات واالدارات والجهات الحكومية
والسالسة في العمل ويكفل تدفق المعلومات بسرعة ومن دون
باتجاه ادارة الفتوى والتشريع  ،للتيسير على العاملين في القطاع
أي تعقيدات.
الحكومي والتخفيف من معاناتهم و توفيرا للوقت والجهد الذي
يبذل في مراجعة مقرات و أفرع البنك .
وفي موازاة تلك التطورات أعلن البنك عن بدء العمل بخدمة
وفي أعقاب ذلك توالت الخطوات ؛ إذ أعلن البنك عن الربط
االلكتروني مع جامعة الكويت لتسهيل وتيسير معامالت أعضاء
الهيئتين التدريسية واالداري��ة وانجاز معامالتهم خالل وقت
قصير .

(كي .نت ) عبر موقعه االلكتروني على شبكة االنترنت ،وهي
الخدمة التي تمكن عمالءه من س��داد أقساط القروض عبر
االنترنت ومن دون حاجة إلى مراجعة أي من مقرات وأفرع كما
توفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين أنفسهم.
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مشاركات
اللقاء التنويري األول للموظفين الجدد

قالت مديرة إدارة التطوير والتدريب في بنك االئتمان
الكويتي (التسليف سابقا) عبير بو طيبان :إن «االدارة
نظمت اللقاء التنويري األول للموظفين الجدد الذين تم
تعيينهم خالل الفترة األخيرة».
وكشفت بوطيبان أن اللقاء تضمن اطالع الموظفين الجدد
على نظم وآليات العمل في البنك في مختلف االدارات
واألقسام واالحاطة بالقواعد المنظمة للعمل ،فضال عن
واجبات وحقوق الموظفين التي تتضمنها الئحة البنك.
وأوضحت بوطيبان أن االدارة قدمت لحديثي التعيين شرحا
مستفيضا حول تاريخ البنك واألدوار والمهام التي يقوم بها
منذ تأسيسه والقوانين المنظمة لعمله والتعديالت التي
أدخلت عليها  ،باإلضافة إل��ى األه��داف التي يسعى إلى
تحقيقها ضمن خططه المستقبلية ،كما تولت تدريبهم على
التعامل مع بوابة الكويت االلكترونية واألنظمة اآللية وسبل
تقديم وتطوير الخدمات الكترونيا.
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معرض “مراحل تأسيس وتطوير العقار “

ش���ارك ال��ب��ن��ك ف��ي ال��م��ع��رض األول ل��ـ»م��راح��ل ت��أس��ي��س وتطوير
العقار» الذي أقيم خالل الفترة من  19إلى  21مايو في فندق
ريجنسي ،وح��ض��ره ممثلو نخبة م��ن ش��رك��ات التمويل والبنوك
والشركات المختصة بأعمال وتجهيز العقار لعرض كل ما يتعلق
بالعقار من تمويل وتأسيس وانشاء وتطوير.
وحرص قسم العالقات العامة على أن يكون جناح البنك مزودا
بنظام استفسار على اتصال مع قاعدة بيانات المستفيدين ،بحيث
يمكن لرواد المعرض من المواطنين ــــ من خالل هذا النظام ــــ
التعرف على أرص��دة قروضهم واألق��س��اط المتبقية عليهم وما

جرى من عمليات استقطاع  ،فضال عن امكان استخراج بعض
الشهادات المطلوبة من دون مراجعة البنك بشكل مباشر .
وأب��دى ممثلو البنك (ق��س��م خ��دم��ة ال��م��واط��ن و قسم القروض
العقارية ـــ فرع العاصمة ) في المعرض اهتماما كبيرا بالرد
على كل استفسارات وتساؤالت المواطنين وتسجيل اقتراحاتهم
وذل��ك ضمن الجهود التي يبذلها البنك لتعميق االرت��ب��اط مع
الجمهور والمراجعين واطالعهم على الخدمات المختلفة التي
يقدمها وكيفية االس��ت��ف��ادة منها واالش��ت��راط��ات والمستندات
ا لمطلو بة .

معرض «المطبوعات واالصدارات الحكومية » :
ش � ��ارك ال �ب �ن��ك ف ��ي “معرض المطبوعات
واالص � � � ��دارات الحكومية”  ،ال � ��ذي نظمه
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على
مدى يومين في مكتبة الكويت الوطنية .ضمن
استعدادات المجلس إلقامة فعاليات مهرجان
القرين الثقافي العشرين .وعرض البنك عددا
كبيرا من االصدارات والمطبوعات التي تؤرخ
لمسيرته منذ تأسيسه في العام  ، 1960وحتى
اآلن.
وشهد جناح البنك في المعرض اقباال واسعا
م��ن ال�ج�م�ه��ور ،وأك ��د رواده أن المطبوعات
أتاحت لهم فرصة االطالع على تاريخ البنك
ومسيرته  ،كما كشفت عن كثير من األدوار
والمهام و الخدمات والمسؤوليات التي اضطلع
بها بنجاح على مدى عقود.
وأكدوا أن المعرض ساهم في تعريف الكثيرين
بالبنك وبالمنعطفات المهمة ف��ي مسيرته،
وت��ط��ور ال� �ق ��روض و ال �م �ن��ح ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا و
ش��روط استحقاقها و كيفية الحصول عليها
و ال�م�س�ت�ن��دات و األوراق المطلوبة ل��ذل��ك .
واعتبروا المعرض فرصة جيدة للتعرف على
ال��دور ال��ذي يلعبه البنك في تمويل القروض

االسكانية و االجتماعية
عن قرب و بشكل مباشر
 ،و من خالل المناقشات
ال �م �ف �ي��دة و ال �ث��ري��ة مع
ممثلي البنك.
الجدير بالذكر أن جناح
البنك في المعرض كان
م ��زودا بنظام استفسار
على ات �ص��ال م��ع قاعدة
ب �ي��ان��ات المستفيدين،
لتمكين رواد المعرض
من المواطنين من التعرف
على أرص��دة قروضهم واألقساط المتبقية
عليهم وم��ا ج��رى م��ن عمليات استقطاع ،
فضال عن امكان استخراج بعض الشهادات
المطلوبة م��ن دون م��راج�ع��ة ال�ب�ن��ك بشكل
مباشر.
كما اهتم ممثلو البنك (قسم خدمة المواطن
و قسم القروض العقارية ــ فرع العاصمة )
في المعرض بالرد على استفسارات وتساؤالت
المواطنين وتسجيل اقتراحاتهم ضمن الجهود
التي يبذلها البنك لتعميق االرتباط مع الجمهور

وال �م��راج �ع �ي��ن واط�ل�اع� �ه ��م ع �ل��ى الخدمات
المختلفة التي يقدمها وكيفية االستفادة منها
واالشتراطات والمستندات المطلوبة.

Kuwait Credit Bank - First Edition 2015

29

افتتاح

“حكومة مول االئتمان “
في مقسم
جليب الشيوخ

ضمن مساعيه الفتتاح المزيد من األفرع على
ط��ر ي��ق تغطية ك��ل م�ح��ا ف�ظ��ات ا ل�ك��و ي��ت لتوفير
الجهد وتخفيف األعباء عن المواطنين افتتح
فرع «حكومة مول ـ بنك االئتمان الكويتي « في
مقسم جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية .
وعبر المدير العام السيد /صالح المضف عن
سعادته بافتتاح ا ل�ف��رع ا ل�ج��د ي��د ،موضحا أنه
سيقدم خدماته لقطاع كبير م��ن المواطنين
سكان المناطق القريبة.

وأ ك���د أن أ ف���رع ا ل �ب �ن��ك ف��ي «ا ل �ح �ك��و م��ة مول»
ت�ق��وم بإنجاز أ غ�ل��ب المعامالت و ت�ق��دم معظم
الخدمات باستثناء تلك التي تقتضي مراجعة المقر الرئيسي للبنك
بشكل مباشر ،الفتا إ ل��ى أن البنك يبدي اهتماما كبيرا بتفعيل دوره
وتكثيف أنشطته في هذه الفروع ألنها تسهل وتيسر إلى حد كبير على
العمالء وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

ودعا المضف سكان المناطق القريبة من جليب الشيوخ إلى مراجعة
الفرع في حال كان قريبا من محل سكنهم ،مؤكدا أن موظفي البنك في
الفرع سيبذلون قصارى جهدهم في خدمتهم واالجابة عن استفساراتهم
وتساؤالتهم.
وو ع��د المضف باستمرار مساعي بنك االئتمان الكويتي الرامية إلى
افتتاح المزيد من ا ل�ف��روع ،آ م�لا أن يتمكن من تغطية مناطق الكويت
كافة وا ل��و ص��ول إ ل��ى ك��ل المواطنين الراغبين باالستفادة م��ن خدماته
االئتمانية.
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أنشطة
حملة للتبرع بالدم

وان�ط�لاق��ا م��ن اي�م��ان��ه المطلق بمسؤوليته
االجتماعية تجاه المجتمع الكويتي ودوره
في خدمة المواطنين  ،وضرورة التواصل مع
المجتمع وقضاياه نظم البنك حملة للتبرع
ب��ال��دم ف��ي  22مايو  2014بالتعاون مع
فريق طبي من بنك الدم .
وق��د ت��واف��د ع�ل��ى م�ق��ر الحملة الموظفون
والعاملون يتقدمهم المدير العام السيد /
صالح المضف وقياديو البنك للتبرع بالدم
وشهدت الحملة اقباال واسعا على المشاركة
من الجميع  ،ك��ان موضع اش��ادة و ثناء من
قبل ممثلي بنك الدم .
وج ��اءت مشاركة البنك ف��ي الحملة لكونه
ج��زءا أصيال من المجتمع وايمانا بأهمية

القيام ب��دوره تجاه القضايا والمسائل التي
تهم المجتمع ولتعميق التواصل مع كل الفئات
والشرائح و بينها المرضى والمحتاجين إلى
نقل دم وذوي االحتياجات الخاصة وغيرها.
كما تعكس المشاركة في هذه الحملة القناعة
بالقيم والتقاليد العريقة التي كرسها الدين
االس�لام��ي وعلى رأسها التضحية وااليثار
ومساعدة المحتاج  ،والرغبة في غرس هذه
القيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي في
نفوس الشباب.
ي��ذك��ر أن ه��ذه الحملة ج��اءت ب�م�ب��ادرة من
بنك االئ�ت�م��ان الكويتي ال��ذي وج��ه الدعوة
إلى مسؤولي بنك الدم لزيارة مقره الرئيسي
وتنظيم يوم للتبرع بالدم .
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أنشطة
البنك يحتفل باألعياد الوطنية

كان������ت األعي������اد الوطنية في قل������ب اهتمامات البن������ك ،إذ احتفل
بالعيد الوطني وعيد التحرير ،وأقام بهذه المناسبة بوفيه (صاج
وعصائ������ر) في المقر الرئيس������ي للبنك وأفرع الجهراء والفروانية
واألحم������دي،كم������اوزعاألع���ل��اموالهداي������اعل������ىالمراجعي������ن.

وش������ارك في االحتف������ال المدي������ر الع������ام ونوابه والمستش������ارون
ومديرو االدارات والموظفون ،ووجهت الدعوات إلى المراجعين
ف������ي األفرع كافة للمش������اركة ف������ي احياء هذه المناس������بة الوطنية
العزي������زة.

المضف زار االمارات للقاء

المؤسسات االستشارية العالمية
قام المدير العام لبنك االئتمان الكويتي
(ال��ت��س��ل��ي��ف س��اب��ق��ا) ال��س��ي��د /صالح
مضف المضف ب��زي��ارة إل��ى أبوظبي
ودب��ي في االم���ارات العربية المتحدة
وذل����ك ف���ي اط����ار ال��ج��ه��ود المبذولة
لتطوير األداء ورف��ع درج��ة التنافسية
وب����ه����دف االط����ل���اع ع���ل���ى التجارب
وال��خ��ب��رات الخليجية المختلفة في
ال��ت��م��وي��ل ال���ع���ق���اري وال���ت���ع���رف على
ال��ب��دائ��ل وال��خ��ي��ارات ال��م��ط��روح��ة في
هذا المجال.
وشدد المضف على حرص البنك على
توفير الحل الشامل لألزمة االسكانية
في الكويت بشقيه (القسائم والبيوت
وال���ش���ق���ق ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي توفرها
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة السكنية
وقروض الرعاية السكنية التي يمنحها
البنك ) بأفضل الوسائل التمويلية مع
ض��م��ان اس��ت��دام��ة ال��رع��اي��ة السكنية
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للمواطنين واتساقا م��ع استراتيجية
التوزيع المتوقعة.
و أوضح أن ادارة البنك ارتأت أن من
الضروري أن تقوم بااللتقاء بالجهات
المسؤولة عن توفير تلك الرعاية في
دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ل�لاط�لاع على
أن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ب��اإلض��اف��ة الى
المؤسسات االستشارية العالمية مثل
(م��اك��ن��زي  /دي��ل��وي��ت  /ب�لاك روك /
معهد االس��ك��ان الميسر  ..وغيرها)
ل��م��ن��اق��ش��ة ال���ب���دائ���ل ال��ت��م��وي��ل��ي��ة التي
تساهم في تخفيف العبء عن ميزانية
ال���دول���ة وت��ض��م��ن اس���ت���دام���ة القدرة
التمويلية للبنك.
وأش����ار ال��م��ض��ف إل���ى أن م��ع��ظ��م دول
مجلس التعاون الخليجي أو جميعها
تشترك في مالمح األزمة االسكانية،
كما تعمل على ايجاد أفضل الحلول
والبدائل التمويلية لها.

تبادل الخبرات مع الجانب األميركي في
مجال التمويل العقاري
ضمن مساعيه لالطالع على التجارب العالمية وتبادل اآلراء
حول أفضل السبل والخيارات للتمويل العقاري استقبل مدير
عام بنك االئتمان الكويتي السيد  /صالح مضف المضف في
مكتبه المسؤول االقتصادي في السفارة األميركية لدى دولة
الكويت السيد  /غاري شومان .
وتبادل الجانبان األحاديث الودية حول سبل تعميق التعاون
بين البلدين في مجاالت التمويل والتطوير العقاري ،وتوفير
االئتمان بأشكاله المختلفة .
كما ق��دم المضف شرحا ح��ول تاريخ البنك منذ انطالقته
عام  ،1960وأهم المحطات في مسيرته التي امتدت على
مدى أكثر من نصف ق��رن ،كما سلط الضوء على القوانين
واللوائح المنظمة لعمل البنك ،والفئات والشرائح المستفيدة
من قروضه وخدماته ،والدور الوطني الذي يقوم به البنك في
تيسير االئتمان للمواطنين.
وعبر مدير بنك االئتمان عن سعادته بالزيارة التي قام بها
المسؤول االقتصادي في السفارة األميركية  ،وأبدى تفاؤله
بأن تكون بداية جيدة النطالقة جديدة للتعاون بين البنك

والمؤسسات األميركية العاملة في مجاالت التمويل العقاري،
مؤكدا على امكانية االستفادة من الخبرات والقدرات الهائلة
التي تتمتع بها الواليات المتحدة في هذا الجانب.
ب��دوره أش��اد المسؤول االق�ت�ص��ادي ف��ي السفارة االميركية
غ ��اري ش��وم��ان بتجربة ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي ونجاحاته
المستمرة  ،معربا عن سعادته باللقاء ال��ذي جاء في اطار
تبادل الخبرات.

تهنئة المرزوق برئاسة “بيتك”:
فوزكم باالنتخابات جاء عن جدارة واستحقاق
وفي اط��ار التواصل االيجابي والفعال
مع مؤسسات القطاع الخاص في دولة
الكويت هنأ المدير العام لبنك االئتمان
الكويتي السيد  /صالح مضف المضف
رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي
السيد /حمد المرزوق بشغل المنصب.
المضف عبر ـــ خالل استقباله المرزوق
في مكتبه ـــ عن خالص تهنئته للمرزوق
واألعضاء الجدد في مجلس ادارة بيت التمويل متمنيا لهم
التوفيق والنجاح.
وأكد أن فوزهم بثقة المساهمين في انتخابات مجلس االدارة هي
شهادة جدارة واستحقاق لهم تضاعف مسؤولياتهم في الحفاظ
على هذا الصرح االقتصادي الكويتي المهم ودفعه إلى التقدم
إلى األمام بشكل مستمر.

وقال :إن “اللقاء يأتي في اطار التنسيق
والتشاور المستمر بين البنك وسائر
المؤسسات االقتصادية والمالية في
البالد المعنية والمهتمة بمجال التمويل
العقاري” ،الف�ت��ا إل��ى أن “بيتك” من
المؤسسات التي تتمتع بخبرة واسعة
يمكن االستفادة منها خ�لال المرحلة
المقبلة ضمن الجهود التي تبذل للبحث
عن حلول عملية وواقعية للقضية االسكانية.
وإذ أك��د أن القطاع ال�خ��اص الكويتي ل��دي��ه ام�ك��ان��ات هائلة
يمكن االستعانة بها على طريق حل المشكلة االسكانية أوضح
المضف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر ك��ل الجهود،
والبحث عن أفضل الخيارات للتمويل العقاري ،لوقف زحف
وتمدد المشكلة.
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ع�ل��ى ا ل�ص�ع�ي��د ا ل��ر ي��ا ض��ي ش ��ارك ف��ر ي��ق ب�ن��ك اال ئ �ت �م��ان الكويتي
لكرة ا ل�ق��دم ف��ي دورة عبد الله م�ش��اري ا ل��رو ض��ان ف��ي نسختها
ا لـــخامسة والثالثين التي أقيمت في شهر رمضان  ،وصعد إلى
الدور الثمانية  ،واتسم أداء الفريق طوال مباريات الدورة بالقوة
وارتفاع المستوى المهاري لالعبين.
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نشاط البنك الرياضي

للسنة الثالثة على التوالي واصل بنك االئتمان الكويتي
رعاية األنشطة الرياضية للموظفين من ذوي المهارات
وا ل �م��وا ه��ب ا ل��ر ي��ا ض �ي��ة ،ح�ي��ث ينظم و ي �ش��رف ع�ل��ى كل
الفعاليات واالنشطة التي تقام بهذا الخصوص على
م�لا ع��ب « ج� ��ول» ،و ي �ت��و ل��ى ا ل �ب �ن��ك ت��و ف �ي��ر المشروبات
والعصائر للمشاركين.
وتقام المباريات في لعبة كرة القدم بمشاركة موظفي
البنك من الشباب ،وتعد هذه المباريات فرصة جيدة
للتدريب على خوض المنافسات والبطوالت التي تنظم
بين الفرق الممثلة للجهات الحكومية المختلفة وعلى
رأسها بطبيعة الحال دورة المرحوم عبد الله مشاري
الروضان التي تنظم سنويا في شهر رمضان المبارك ،
و قد أصبح فريق بنك االئتمان أحد العالمات الرئيسية
فيها ال سيما وقد حقق نتائج جيدة في النسخة األخيرة
من البطولة .
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أنشطة

«باسكن روبن » لدخول الصيف

م ��ع د خ � ��ول ف��ص��ل ا ل��ص��ي��ف أعلن
قسم ا ل�ع�لا ق��ات العامة ع��ن تقديم
«اآل ي��س ك��ر ي��م» م��ن «باسكن روبن»
لجميع ا ل�ع��ا م�ل�ي��ن ف��ي ا ل �ب �ن��ك في
ا ل�م�ق��ر ا ل��ر ئ�ي�س��ي واأل ف���رع األخرى
(العاصمة  ،الجهراء  ،األحمدي ،
الفروانية  ,برج الجوهرة).
و ج��اء ذلك جريا على ع��ادة كويتية
ت �ت��زا م��ن م��ع ف �ص��ل ا ل �ص �ي��ف حيث
ت��ر ت��ف��ع در ج�� ��ة ا ل� � �ح � ��رارة ،ويقبل
ا ل�م��وا ط�ن��ون ع�ل��ى ش��راء المثلجات
 .و ق��د ق��ام ا ل�ب�ن��ك بتوفير االيس
كريم ،لكسر روتين العمل و الترفيه
عن العاملين .
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بنك االئتمان:
ح
م
ل
ة
ل
م
ك
ا
ف
ح
ة
سرطان الثدي

في  2014/10/26وعلى مدى يومين متصلين ،نظم بنك االئتمان
الكويتي حملة لمكافحة مرض سرطان الثدي بالتعاون مع مبرة رقية
القطامي لسرطان الثدي وبدعم كامل ورعاية تامة من المدير العام
للبنك صالح المضف.
استهل البنك هذه الحملة بتوجيه سلسلة من الرسائل التوعوية بشأن
المرض وخطورته ومعدالت انتشاره عالميا وبين النساء في الكويت،

وطرق وأساليب الوقاية منه ومدى أهمية الفحص المبكر والدوري
المنتظم للثدي ،كما وزع��ت األشرطة الوردية (شعار الحملة) على
الموظفين لوضعها تضامنا مع مرضى سرطان الثدي والجهات التي
تعمل في مجال مكافحته.
وفي خطوة تالية نظم البنك حملة موسعة لجمع التبرعات المالية
ودعم الجهود المبذولة لمكافحة مرض سرطان الثدي وتوفير الموارد
المالية للمؤسسات الطبية والعالجية العاملة في هذا المجال ،وجاء
ذلك بناء على موافقة من وزارة الشؤون االجتماعية ،وتضمنت بيع
الحلوى والفطائر إلى الموظفين ،حيث تم تخصيص حصيلة البيع
لمصلحة المبرة.
جاءت حملة بنك االئتمان بالتزامن مع «اليوم العالمي لمكافحة سرطان
الثدي» التي تستمر أنشطتها وفعالياتها على مدى شهر أكتوبر وفي
اطار الحملة الوطنية التي تشارك فيها مؤسسات عدة في القطاعين
الحكومي والخاص وعدد من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع
المدني.
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أنشطة
السجاري :معرض «العلوم االدارية» فرصة
الطالع الطالب على مسيرة بنك االئتمان
تلبية ل��دع��وة م��ن راب�ط��ة طلبة كلية
ال �ع �ل��وم االداري� � ��ة ب�ج��ام�ع��ة الكويت
ش ��ارك ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي في
المعرض الوظيفي الثامن الذي أقيم
خالل الفترة من 16إلى  18نوفمبر
.2014
هذا المعرض اعتبرته رئيسة قسم
العالقات العامة في البنك فاطمة
ال� �س� �ج ��اري ف ��رص ��ة ل �ل �ت��واص��ل مع
األجيال الجديدة والشابة من أبناء
الكويت واطالعهم على مسيرة البنك
ال�ط��وي�ل��ة وال�م�م�ت��دة  ،وع �ل��ى الدور
ال��وط�ن��ي ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه منذ أكثر
م��ن نصف ق��رن ف��ي تقديم التمويل
العقاري الالزم لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين.
وقالت السجاري إن “المعرض أتاح المجال إلدارة نقاش موضوعي وبنّاء
مع طالب كلية العلوم االداري��ة وغيرهم من طالب جامعة الكويت حول
فرص العمل المتاحة في بنك االئتمان الكويتي ،واالشتراطات المطلوب
توافرها في الراغبين بالتقدم بطلبات لاللتحاق به ،وبحيث يمكن لهؤالء
صقل معارفهم واالهتمام بالعلوم والمقررات المؤهلة للعمل بالبنك” ،الفتة
إلى أن الباب مفتوح دائما أمام أي استفسارات أو تساؤالت ،كما وأن البنك
يسعى إلى زيادة الفرص التدريبية التي يقدمها لحديثي التخرج على طريق
التأهل للعمل به.
وأوضحت السجاري أن ممثلي البنك في المعرض أطلعوا طالب الكلية
على الطفرة التي حققها بنك االئتمان خالل األعوام األخيرة  ،سواء تلك

التي تحققت على صعيد مباني البنك ومنشآته التي شهدت أخيرا أكبر
موجة تحديث وصيانة وتطوير من شأنها زيادة القدرة االستيعابية له بشكل
كبير .
وأش��ارت إلى أن رواد المعرض اطلعوا كذلك على الدعم غير المحدود
الذي تقدمه االدارة العليا في بنك االئتمان الكويتي للشباب الكويتي ،ال
سيما في ظل قناعتها التامة بأن الشباب هم بقعة الضوء وقاطرة األمل
والتنمية والتقدم في حياة ومسيرة الشعوب.
وأض��اف��ت :إن “الشباب يحظون برعاية ت��ام��ة ودع��م مستمر ف��ي بنك
االئتمان إذ أفسحت لهم االدارة العليا المجال الختبار قدراتهم وصقل
تجاربهم وخبراتهم كما شرعت أمامهم األبواب لشغل العديد من الوظائف
اإلشرافية والقيادية “.

ادارة التطوير تنظم دورة «كفاءات التميز»
نظمت ادارة التطوير االداري في بنك االئتمان الكويتي (التسليف سابقا) في
الفترة من  17الى  20نوفمبر  2014دورة تدريبية بعنوان “كفاءات التميز”،
وذل��ك بالتعاون مع شركة “موارد” للتدريب واالس�ت�ش��ارات ال��رائ��دة في هذا
المجال.
وتعد الدورة حلقة في سلسلة من الدورات التي تركز على دعم و تعزيز المقومات
األساسية لموظفي البنك.
وتستهدف الدورة تطبيق القيادة المرتكزة على المبادئ في بيئة العمل والتعريف
بممارسات اإلدارة المثالية وممارسة النفوذ اإلداري ووضع العاملين في المكان
الذي يتناسب مع أقصى طاقاتهم وامكاناتهم وتحقيق النتائج عن طريق اإلدارة
باألهداف .
كما تحاول ترسيخ مفهوم القيادة المثالية التي تشمل :وضع نماذج لألداء ،وتنمية
روح التحدي  ،وتعظيم الشعور بالمسؤولية وتمكين اآلخرين من التصرف .
و تسعى الجهة المنظمة للدورة إلى اتباع أحدث نظم واستراتيجيات التدريب
ذات الفاعلية في عملية التعلم والتعليم وفق منهجية علمية تتناسب مع سياق
البيئة التدريبية .
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«قوة التأثير» ..برنامج تدريبي
لتطوير قدرات القياديين في «االئتمان»
ف�����ي س����ي����اق ح����رص����ه ال����دائ����م
والمستمر على تطوير قدرات
وم��ه��ارات الموظفين واالرتقاء
ب��ك��ف��اءات��ه��م وخ��ب��رات��ه��م افتتح
ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ب��ن��ك االئتمان
ال���ك���وي���ت���ي (ال��ت��س��ل��ي��ف سابقا)
السيد /ص�لاح مضف المضف
ف���ي ن��وف��م��ب��ر  2013البرنامج
ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ادارة
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��دري��ب ف��ي البنك
للقياديين بعنوان “ قوة التأثير”
في فندق الجميرا ـ الكويت .
واستهدف البرنامج التدريب
على المحاور الخمسة للذكاء العاطفي ،وهي :الوعي الشخصي،
والتنظيم  ،والتحفيز الذاتي  ،المحاورة والعالقات الناجحة
 ،باإلضافة الى عدد من فنون القيادة المؤثرة وطرق تطبيقها
لتحقيق التواصل والتغير لألفضل .
حاضر ف��ي ال���دورة رئيس شركة « « innovative groupفي
الواليات المتحدة األميركية والمدرب د.عالء الحلواجي المتخصص
في تطوير المنظمات وادارة الموارد البشرية ـ بالتعاون مع شركة
«العالمية المشتركة».

وسعى البرنامج إلى تعميق تفهم االحتياجات والمطالب الشخصية،
وتقييم مكامن ومواضع القوة والضعف  ،واعتماد تقنيات العمل
تحت الضغوط  ،والتدريب على ممارسة التحكم الذاتي  ،وادارة
الحوار الذاتي وااليجابي وتفهم المبادرات األولية في مواجهة
ردود االفعال.
واعتبر البرنامج خطوة على طريق تحسين مستوى الخدمات
المقدمة إل��ى المواطنين وابتكار أساليب ابداعية ومبتكرة في
التعامل معهم وال��وف��اء باحتياجاتهم ومتطلباتهم بوصفه الهدف
النهائي واألسمى لعمل البنك .

معرض الصناعات والبناء خطوة للتواصل مع المواطنين
ش��ارك البنك ف��ي م��ع��رض الصناعات وال��ب��ن��اء في
دورته الثالثة التي أقيمت في ديسمبر  2013على
مدى أربعة أيام في قاعة بدرية بفندق الجميرة .

واستهدف المعرض اط�لاع المواطنين على أحدث
المستجدات على صعيد توفير مواد البناء والبدائل
المختلفة وتقديم ك��ل م��ا تحتاجه م��راح��ل التشييد
والبناء من احتياجات ومتطلبات تحت سقف واحد.
وجاءت مشاركة البنك في النسخة الثالثة للمعرض
ت��أك��ي��دا على ح��رص ادارت����ه العليا على التواصل
مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والوقوف على
طموحاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بمجال عمل
البنك واالجابة عن كل تساؤالتهم واستفساراتهم.
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