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االفتتاحية

بنك االئتمان ..

ماض عريق وحاضر متطور
ومستقبل إبداعي
كانت المهمة كبيرة واألمانة ثقيلة والمسؤوليات جساما ،لم يكن ثمة وقت يبدد

أو يهدر  ،فقد كانت هناك مؤسسة ضخمة ولديها تاريخ طويل وحافل ،لكنها تعيش

في الماضي ،بعيدة عن الطفرة التي عرفتها البنوك والمصارف ومعزولة عن التطورات
التكنولوجية.

مبان عريقة ،نالت منها عوامل الزمن وأثرت بها سلبا ،مع آليات وطرق
كانت لدينا
ٍ

وأدوات عمل قديمة وغير تنافسية .ومن ثم كانت المهمة األولى نقل هذه المؤسسة
من عصر إلى عصر ووضعها في مصاف المؤسسات المتقدمة والمتطورة .

كان شعارنا منذ البداية “رؤية جديدة لعصر جديد” ،وتأسيسا عليها تم وضع خارطة

طريق  ،وبرنامج زمني .

وتفان،
وعلى مدى السنوات السبع الماضية واصلنا الليل بالنهار ،عملنا بجد وإخالص
ٍ
ً
ً
عمليا على أرض الواقع ،ونجحنا في تحقيق
جهدا ،لتحقيق تلك الرؤية وترجمتها
لم ندخر

قائمة من األهداف ،كان من بينها تأسيس مركز “االئتمان” للتدريب ،ترجمة للتوجيهات
السامية لصاحب السمو أمير البالد في شأن االهتمام بشباب الكويت واالستثمار في

المورد البشري ،وتقديم كل الدعم والرعاية لهم ،فالشباب ـــ كما قال سموه ــــ “حجر

الزاويـــة في أي بناء وإنجاز ،وثروة الوطن الحقيقية ،وقادة المجتمع نحو النماء والتطور”.
لكن اإلنجاز األهم هو تمكين الشباب من شغل مواقع القيادة والمسؤولية في

البنك ،فعلى مدى السنوات الـ 7المنقضية ،جرى ضخ المزيد من الدماء الشابة في

شرايين البنك ،وإفساح المجال أمام الطاقات المبدعة والخالقة للعمل ،والذي انعكس

على تطور هذه المؤسسة؛ فالشباب هم العطاء واإلنجاز واإلبداع وااللتزام والتطور.

ومنذ اليوم األول لحمل المسؤولية وضعنا الشباب نصب أعيننا ،فهم حملة شعلة
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النهضة والتقدم ،وكانوا دائما في قلب كل الخطط واالستراتيجيات التي وضعناها

وأشرفنا على تنفيذها.

ً
بالغا بتعزيز دور المرأة وتمكينها من شغل
وبالقدر ذاته ،أبدت إدارة البنك اهتماما

المناصب القيادية ،ودعم العناصر النسائية المتميزة والجادة وفتح آفاق العمل واإلنجاز

أمامهن ،وإزالة العوائق والعراقيل التي يمكن أن تمنع تقدمهن.

إن إطاللة سريعة على الهيكل الوظيفي للبنك تثبت بما ال يدع مجاال للشك أن المرأة

باتت قوة فاعلة ومؤثرة وقيادية ،في مختلف مراكز القرار وفي كل اإلدارات واألقسام
واألفرع ،وهو إنجاز ال يقل أثرا عن اإلنجازات التي تحققت على األصعدة األخرى خالل

السنوات الماضية.

اآلن  ..وبعد سبع سنوات نستطيع القول بكل ثقة وطمأنينة وبمنتهى الصدق

واألمانة والتجرد أن التغييرات الجذرية التي شهدها بنك االئتمان الكويتي تتجاوز بكثير

حدود تغيير االسم (من بنك التسليف واالدخار) وتشكل في مجموعها “طفرة حقيقية”،

و “قفزة واسعة” ،ونقلة نوعية غير مسبوقة ،تؤكدها الجوائز وشهادات التقدير التي فاز

بها البنك ،وقد وضعته على خارطة البنوك والمصارف الحديثة والعصرية.

إن هذه اإلنجازات جزء بسيط من فضل وطننا الكويت علينا  ،وأملنا كبير أن تكون قد
ً
إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن فهو دائما الهدف.
انعكست

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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عضو مجلس األمة

النائب /مبارك هيف الحجرف

أشاد بقيادة البنك الواعية وذات الفكر المتميز

الحجرف :دور “االئتمان” محوري في حل المشكلة اإلسكانية

المضف من أبرز المسؤولين الذين يطبقون سياسة الباب المفتوح
أكــد النائب مبارك هيف الحجرف على محورية الــدور

مجلس اإلدارة الــمــديــر الــعــام الــســيــد /صــالح مضف

الذي يقوم به بنك االئتمان الكويتي في حل المشكلة

المضف من أبــرز المسؤولين الذين يطبقون سياسة

اإلسكانية ،مشيرا الى أن القيادة الشبابية الواعية التي

الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور بشكل مباشر.

تملك فكرا متميزا هي التي ساهمت في تسريع اإلنجاز.

وفيما يلي تفاصيل الحوار :

وقال الحجرف في لقاء مع “االئتمان” :إن نائب رئيس
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أكــدت خــالل حملتك االنتخابية أن القوانين الحالية

الخلل في تلك القوانين ،ما يساهم في توفير ضمان

المرأة والرجل في الرعاية االسكانية؟

العمر.

مجحفة بحق المرأة ..فإلى أي حد تؤيد المساواة بين

لجميع أبناء الكويت وتحقيق حلمهم في امتالك بيت

ال شــك أن الــمــرأة تعد نصف المجتمع وأخــت الرجال

يسعى بنك االئتمان إلى تمكين الشباب وفتح آفاق

من خالل وضع حزمة اقتراحات وقوانين ،فقوانين الرعاية

وحمل الراية مستقبال ..هل من كلمة أو نصيحة توجهها

ويجب علينا كمشرعين إنصاف أخواتنا شقائق الرجال
السكنية لم تنصفها ،ونتمنى أن تشمل غير المتزوجات

والمطلقات طالقا بائنا لما تشكله تلك الشريحة من
أهمية كبيرة لدى الجميع.

التطور وزيادة الخبرات أمامهم لشغل المواقع القيادية

إليهم؟

الكويت تستحق منا كل جهد وعمل وتضحية ومهما

عملنا مــن أجلها يــكــون النقص عــنــوان العمل وهــذه

مــا تقييمك ل ــدور بنك االئــتــمــان الكويتي فــي حل

دعوة إلخواني شباب اليوم ،مسؤولي الغد ،بأن يكونوا

لتفعيل هذا الدور؟

عملهم ،وأن يضعوا الله قبل كل شيء أمام أعينهم .

المشكلة اإلسكانية وهل ثمة اقتراحات أو تصورات

يلعب بنك االئــتــمــان دورا مــحــوريــا فــي حــل المشكلة

اإلسكانية ،وال شك أن القيادة الشبابية الواعية التي

تملك فكرا متميزا هي التي ساهمت في تسريع اإلنجاز
وسرعة صرف القروض للبناء والترميم ،واألخ /صالح

على قدر المسؤولية ،وأن يسهلوا على المواطنين في
وفي نهاية هذا اللقاء يطيب لي أن أتقدم إلى أسرة مجلة

“االئتمان” بخالص الشكر وعظيم االمتنان على هذا

اللقاء ،ونأمل من الله أن يوفقنا جميعا الى خدمة دولتنا
الحبيبة الكويت.

مضف المضف من أبــرز المسؤولين الذين يطبقون

سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور بشكل

مباشر.

يتحدث البعض عن ضــرورة التفكير في حلول جديدة
ومبتكرة للقضية اإلسكانية ،مثل السكن العمودي ،ما
رأيك بمثل تلك االقتراحات وهل تعتقد أنها يمكن أن
تسهم في الحل ؟

السكن العمودي أثبت فشله الذريع في الكويت ،وال
يلقى إقــبــاال مــن المواطنين ،لــذا فــإن فــكــرة السكن

العمودي يجب أن تكون في ذيل الحلول الحكومية نظرا
لوفرة األراضي ووجود السيولة المالية .

تتداول بعض لجان المجلس من حين إلى آخر مقترحات

لتعديل قوانين الرعاية اإلسكانية ..ما تقيمك للجهود
المبذولة في هذا اإلطار؟

نحن نقدر كل الجهود التي تقوم بها لجان المجلس وأبرزها

اللجنة اإلسكانية ولجنة المرأة من أجــل معالجة أوجه
القصور في التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وسد

بطاقة تعريفية
االسم  :مبارك هيف سعد الحجرف
مواليد 1970 / 3 / 1 :
المؤهالت :
 بكالوريوس حقــوق جامعة الكويت بتقدير امتيازمع مرتبة الشرف

 ماجستير قانون جامعة الكويت (امتياز) دبلوم القانون الخاص جامعة باريس في المرحلة النهائية لمناقشــة رســالة الدكتوراهفــي القانــون المدنــي جامعــة باريــس األولــى

السوربون بانتيون .
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مسؤولو الدولة

السيد /حمد مشاري الحميضي  -مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عبر عن ارتياحه للتعاون مع بنك االئتمان إلنجاز الربط اإللكتروني واالنتهاء منه
ّ

الحميضي  :تمرير التقاعد المبكر يعني بدء العد العكسي لتراجع
نظامنا التأميني

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إحــدى أعــرق
ً
عاما ضمن
المؤسسات في الكويت ،تأسست قبل 41
مساعي الرعيل األول لتوفير العيش الكريم ،المستقر

واآلمن ،للمواطنين كافة.

في هذا العدد التقت “االئتمان” بالمدير العام للمؤسسة

السيد  /حمد مشاري الحميضي  ،لتسليط الضوء على

تاريخ المؤسسة ودورها وخططها المستقبلية .

يؤكد الحميضي أن “تمرير مقترح (التقاعد المبكر) سيعني
بدء العد العكسي لتراجع النظام التأميني” ،مشيرا الى أن

“تبريره بأننا دولة غنية تمتلك احتياطيات مالية واستثمارات

هائلة في الخارج ،وأن صناديقنا التأمينية لديها سيولة كبيرة

هو في غير محله”.

وقال ”:علينا هنا أال نغض الطرف عن حقيقتين أساسيتين،
ً
ملكا لجيلنا فقط ،بل له
األولــى أن هــذه الــثــروة ليست

وألجيال أبنائنا وأحفادنا ،والثانية أن األوضاع االقتصادية

العالمية ،ومــا يسببه عــدم االستقرار في أســواق النفط
ً
تدريجيا في حال عدم القيام
سيقودان الى تآكل هذه الثروة
بإصالحات هيكلية جدية وجذرية وسريعة لالقتصاد”.
وفيما يلي تفاصيل الحوار :
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[ نبذة عن التأمينات]
تعد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إحدى أعرق

المؤسسات في الكويت ،هل تعطينا نبذة عن تاريخ
المؤسسة ومسيرتها وطبيعة عملها واختصاصاتها

والدور المنوط بها؟

ً
عاما
قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قبل 41
ترجمة لرؤية استراتيجية للدولة ،تتضمن استصدار القوانين
وإيجاد األطر والهياكل والمؤسسات كافة التي تقوم على

رعاية الفرد الكويتي بما يحقق في نهاية المطاف الهدف
األسمى لها في توفير العيش الكريم ،المستقر واآلمن،

للمواطنين كافة .والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
هي إحدى هذه األطر ،وهي تعمل منذ قيامها على أداء ما
ً
وفقا لقانون تأسيسها ،كما تواصل في
ُأنيط بها من مهام

الوقت عينه تطوير لوائحها وأنظمتها بما يتفق والتغيرات
االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها المجتمع والعالم،
والكويت جزء منه ،تؤثر وتتأثر بما يقع في أسواقه وعلى

مسرحه من أحداث وتطورات.

وتجهد المؤسسة منذ يومها األول في القيام بواجباتها
نص عليه القانون األساسي
تجاه الكويتيين في إطار ما ّ
إلنشائها ،ومــا ُأدخــل عليه من إضافات وتعديالت على
مر السنين .وهــي تسعى مع مؤسسات الدولة األخــرى
المعنية ،الى الحفاظ على مستويات العيش الكريم والحياة

الهانئة والالئقة لكل الكويتيين ،وذلك من خالل عمل جاد
ودؤوب على تنمية مواردها المالية ،واستكشاف أسواق

جديدة لالستثمار ،وآفاق جديدة الستخدام أدواتها المالية،

بما ُيعظم عوائد صناديقها ويعزز العمل على استدامة هذه

الصناديق برغم التحديات التي تتربص بها وفي مقدمها

التغيرات الديمغرافية وتراجع عوائد الصناديق من االستثمار
نتيجة أوضاع األسواق العالمية.
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المستقبل ،التي دارت عجلة البدء للوصول اليها تحت شعار

“كويت جديدة” لعام .2035

كان البد لي من هذه المقدمة لبيان اإلطــار الذي تعمل

ضمنه المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .وينبغي
نظاما للمعاشات التقاعدية ُ
ً
طبق في
اإلشارة هنا الى أن
ً
عاما من قيام المؤسسة .ذاك
الكويت قبل أكثر من 20
النظام طبق في العام  ،1955تاله أول قانون مستقل
للمعاشات هو القانون رقم ( )3لعام  .1960ولم يشكل
ً
متكامال للتأمينات االجتماعية ألنهما
نظاما
القانونان
ً

شمال فقط فئات محددة وجوانب محدودة هي الموظفون

الحكوميون المعينون على وظائف دائمة والعسكريون .أما
قانون التأمينات الحالي الذي قامت المؤسسة بموجبه

فقد صدر في األول من أكتوبر عام . 1976

ويشمل هذا النظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض

والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين األهلي
والنفطي ،وكذا تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
لغير العاملين لدى الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص
ً
ايضا قانون معاشات
ومن في حكمهم .وتطبق المؤسسة

ً
اختياريا على الكويتيين
التقاعد للعسكريين ،ونظام التأمينات

العاملين لدى صاحب عمل غير مخاطب بقانون التأمينات

االجتماعية داخل وخارج الكويت ،إضافة الى نظام التأمين

التكميلي.

كما تــديــر المؤسسة أيــضــا صــنــدوق زيـــادة المعاشات
التقاعدية للعاملين بأحكام قانون التأمينات االجتماعية

وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،إضافة
إلــى قــرار مــد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في أي دولة من
دول المجلس .وتقوم المؤسسة بتطبيق قانون التأمين

ضد البطالة وقانون المكافأة المالية للخاضعين لقانون
التأمينات االجتماعية ،وقانون معاشات ومكافآت التقاعد

[ كفاءة واقتدار]

للعسكريين عند انتهاء االشتراك ،وكذلك قانون مد الحماية

فــإذا كانت المؤسسات والهيئات واألطــر التي أوجدتها

العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

الدولة تعمل بكل كفاءة واقتدار على التخطيط االستراتيجي
ً
وتاليا
الهادف للحفاظ على األمن االقتصادي للكويتيين،
األمن االجتماعي ،فإنها إنما تقوم بذلك في إطار الرؤية

االستراتيجية المتكاملة للقيادة السياسية العليا ،وعلى
رأســهــا حضرة صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ صباح

األحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسمو ولي عهده
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح (حفظه الله) لكويت

التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون

[مميزات النظام التأميني ]
وهناك ثالث مميزات رئيسة لنظام التأمينات االجتماعية

الذي تطبقه المؤسسة ،هي الشمول والوحدة ،وكفاءة
المزايا ،والمرونة .فهو يتسم بالشمول والوحدة بمعنى

أن الــنــظــام يغطي بمظلته الــقــوى المنتجة كــافــة في
المجتمع ،وتتوحد بالنسبة اليها المزايا األساسية .أما لجهة
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كفاءة المزايا فهو كذلك ألنه يتضمن المعاش التقاعدي

وتؤكد كل الدراسات التي قمنا بها أن التقاعد المبكر سيؤثر
ً
سلبا على الوضع المالي لصناديق المعاشات .وسينعكس

المالية .أما المقصود بالمرونة فهو أن النظام األساسي

األساسي في الباب الثالث “المدنيين من غير أصحاب

ومعاش المرض ومكافأة التقاعد ومنحة الوفاة ومعاش
العائلة ،إضافة الى االستبدال وتعويض البطالة والمكافأة

حدد القواعد واألســس الرئيسة التي تنظم الحقوق في

المعاش أو المكافأة ،لكنه ترك تفاصيل كثير من األمور
لقرارات وزاريــة تصدر بموافقة مجلس إدارة المؤسسة،

وذلك بهدف أال يصبح القانون عرضة للتعديل من فترة
الى أخرى ،وكي تتم مواكبة المتغيرات بسهولة ويسر أكبر.

[ التقاعد المبكر ]

هذا التأثير زيادة في اشتراكات المرتبات الخاضعة للتأمين
العمل” بنسبة  2بالمئة وذلك بهدف تحقيق توازن هذا

الصندوق.

حمل المقترح ـــ إن ُأقر ـــ المركز المالي للمؤسسة أعباء
ُ
وسي ّ

مستقبلية كبيرة ،كما سيؤدي الى عجوزات اكتوارية تتمثل
في عدم الموازنة بين اإليرادات والمستحقات التأمينية .وإذا

كنا نتمتع بنفس النوع من الحكمة والبصيرة االستراتيجية
التي قادت إلنشاء هذه المؤسسة ،فعلينا بدل العمل على

احتدم الجدل حول جملة من المقترحات النيابية المتعلقة

استنزاف الصناديق بمثل هذه المقترحات ،أن نعمل على

استبدال المعاش التقاعدي ..ما أبرز مالحظات المؤسسة

وآليات ،تنظم مجاالت التقاعد والمعاش كافة ،وتؤمن

بالتقاعد المبكر للعاملين في القطاع الحكومي وشروط
على تلك المقترحات؟

اسمحوا لي أن اتحدث عن هذا بشيء من التفصيل فهو

مــوضــوع الساعة .لقد بينا فــي مــذكــرة مفصلة أسباب

رفضنا لهذا المقترح ،وهو رفض قام على هدي دراسات
متخصصة .لقد مر على إنشاء هذه المؤسسة أكثر من 40
ً
عاما ،وهو عمر أعتقد انه يؤهلنا ويمكننا من ادعاء الخبرة

والمعرفة بما نقول ونعمل .إن تمرير المقترح سيعني بدء

العد العكسي لتراجع نظامنا التأميني ،وتبريره بأننا دولة

غنية تمتلك احتياطيات مالية واستثمارات هائلة في

الخارج ،وأن صناديقنا التأمينية لديها سيولة كبيرة هو
في غير محله .فعلينا هنا أال نغض الطرف عن حقيقتين
ً
ملكا لجيلنا
أساسيتين ،األول ــى أن هــذه الــثــروة ليست

فقط ،بل له وألجيال أبنائنا وأحفادنا ،والثانية أن األوضاع

استدامتها لألجيال المقبلة ،من خالل وضع شروط وقيود
للصناديق أن تستمر دون عجوزات .والقول بأن التقاعد

المبكر يوفر للدولة مرتبات العاملين المتقاعدين هو في
غير محله ،ألن ذلك ليس من أغراض نظام التأمينات ،كما
أنه ال يجوز استخدام أموالها للقيام بهذا الدور .أليس من

المستغرب أن تنطلق الدعوات الى خفض سن التقاعد

لدينا في وقت قام فيه العديد من دول العالم ،ومنها دول
متقدمة وغنية ،برفع سن التقاعد لمواطنيها كي تستطيع
الحفاظ على استدامة أنظمتها التقاعدية .فمعظم بلدان

االتحاد األوروبي على سبيل المثال يعتمد سن تقاعد هو
ً
عاما ،وهناك دول ـــ المانيا إحداها ـــ وصل سن التقاعد
65
ً
عاما.
فيها إلى 67

[قواعد احتساب المكافأة]

االقتصادية العالمية ،وما يسببه عدم االستقرار في أسواق
ً
تدريجيا في حال عدم
النفط سيقودان الى تآكل هذه الثروة

بقواعد احتساب تاريخ التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة

لقد وضع تراجع أسعار النفط في األعوام القليلة الماضية

أهم القواعد والمحددات التي تهم العاملين في القطاع

القيام بإصالحات هيكلية جدية وجذرية وسريعة لالقتصاد.

الموازنة العامة للدولة على صفيح ساخن ،وأدى الى
عجوزات سنوية متتالية فيها .وعلينا أال نراهن على أن
ارتفاعها الحالي سيحل هذا الوضع ،فاألسعار يمكن أن
تشهد تراجعا في أي وقت نتيجة متغيرات العرض والطلب
والتطورات السياسية .لذا فإن إقرار المقترح يعني تحميل

الموازنة العامة أعباء إضافية ،خاصة وأن الدولة ،التي
ً
قانونا ،بتغطية
تعاني من عجز فعلي في موازنتها ،ملزمة
ً
يقينا إن
أي عجز في صناديق التأمينات ،وهو ما سيحدث
تم تبني المقترح.

يــهــتــم كــثــيــر م ــن الــعــامــلــيــن ف ــي الــقــطــاع الــحــكــومــي

واالستبدال ..ما أبرز تلك القواعد والمحددات برأيك؟

الحكومي هي تلك المتعلقة بمدد الخدمة والسن التي
ً
نظرا لتغيير سن الصرف
ُيصرف ببلوغه المعاش ،وذلك

وصوال الى السن المستهدفة وهي 55
من سنة الى أخرى،
ً
ً
ً
عاما للمرأة ،سواء كانت متزوجة أو أرملة
عاما للرجل و50

أو مطلقة ،ولديها أبناء .ويسري ذلك على مكافأة نهاية
الخدمة ،حيث اشتُ رط في بداية تطبيق القانون عام ،2015

أن يكون قد مر عامان على تطبيقه لصرف المكافأة،
ويستثنى من ذلك حاالت بلوغ السن والوفاة ،أو الوصول
ً
عاما لمن بلغت مدة اشتراكه  30سنة ،حيث إن
إلى سن 65
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من تنتهي خدمته قبل مضي سنتين ال يستحق المكافأة،

بين المؤسسة والبنك .ويهمني أن أتوجه بالشكر الجزيل

يضاف إليه عائد نسبته  5بالمئة على المبلغ المدفوع.

مضف المضف على التعاون الكبير الــذي أبــدوه إلنجاز

وتصرف له الدفعة الواحدة التي تعادل مبلغ االشتراكات

أما بالنسبة لالستبدال ،فإن هناك االستبدال أثناء الخدمة
للمؤمن عليه ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش

في تاريخ طلب االستبدال بالنسبة للرجل ،الذي ُيشترط
ً
عاما في
بالنسبة إليه أن يكون أمضى ما ال يقل عن 20
الخدمة .أمــا بالنسبة للمرأة ،متزوجة كانت أو أرملة أو
ً
عاما.
فيشترط أال تقل خدمتها عن 15
مطلقة ولديها أبناءُ ،

[ التعاون مع “االئتمان” ]

إلى اإلخوة في البنك وعلى رأسهم المدير العام /صالح

وإنجاح هذه الخطوة ،وهو التعاون الذي كان له أثره الكبير
في تخطي العقبات التي واجهتنا في هذا الصدد.

[ التأمين ضد البطالة ]
تعنى المؤسسة بتطبيق القانون رقــم ( )101لسنة

 2013بشأن التأمين ضد البطالة ..بتقديرك كم عدد

الذين استفادوا من هذا القانون حتى اآلن؟ وهل نجح
في معالجة الشرائح التي تعاني من البطالة المؤقتة؟

ً
قبل سنوات ّ
اتفاقا للربط االلكتروني
وقعت “التأمينات”

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي الجهة المعنية

والتنسيق بــيــن الــبــنــك والــمــؤســســة وه ــل يستجيب

البطالة .فقد تــم بموجب هــذا القانون إنــشــاء صندوق

مع بنك االئتمان ..اآلن ما تقييمك لمستوى التعاون

الحتياجات المؤمن عليهم مــن المتقدمين بطلبات

الحصول على قــروض عقارية من االئتمان؟ ومــا أبرز
العراقيل في هذا الصدد؟ وما تصورك إلمكانية دعم
وتعزيز التعاون بينهما؟

تتبنى المؤسسة سياسة تقوم على االستمرار في تطوير

خدماتها للمواطنين مــن خــالل الــربــط مــع الجهات ذات

العالقة بعملها سواء في القطاع الحكومي أو القطاعين
ً
ونــظــرا لــتــوافــر األرضــيــة المناسبة
النفطي وال ــخ ــاص.
التي تسهل عملية الربط ال سيما في القطاع الحكومي

ومؤسسات الدولة ،سواء تلك ذات الميزانيات المستقلة
أو الملحقة فإنها حرصت على توثيق التعاون اآللي من

خــالل لــقــاءات مــع المختصين فــي هــذه الجهات ومنها
ً
حرصا على الربط اآللي
بنك االئتمان .وقد أبــدى البنك
مع المؤسسة وذلــك بهدف تبادل المعلومات الخاصة
بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الراغبين بالحصول

على القرض اإلسكاني أو االجتماعي ،وذلك دون الحاجة
الى قيامهم بمراجعة المؤسسة للحصول على شهادة لمن
ً
موضحا بها الحقوق التأمينية التي تُ صرف
يهمه األمــر،

ً
مؤخرا
من المؤسسة الحتساب قيمة أقساطهم .وقد تم

االتفاق مع بنك االئتمان بحيث يكون هناك تفويض من
طالب القرض للبنك ،يخول البنك الوصول إلى بياناته
المالية التي تحتفظ بها المؤسسة ،وذلك بغرض استيفاء

البيانات الخاصة بالقرض ،مما يسهل عملية الموافقة على
القرض ويختصر المدة الزمنية الالزمة للحصول عليه.

ونحن مرتاحون مع اإلخــوة في بنك االئتمان إلنجاز هذه
ً
حاليا على إجراء الربط اآللي
الخطوة واالنتهاء منها ،ونعكف

بتنفيذ القانون ( )101لسنة  2013بشأن التأمين ضد

التأمين ضد البطالة الــذي تساهم فيه كل من الخزانة
العامة وصاحب العمل والمؤمن عليه بنسبة متساوية

هي  5بالمئة لكل منهم .ويسري القانون على العاملين

في القطاعين األهلي والنفطي .وقد دخل حيز التنفيذ
ً
ً
وبنودا تنظم
أحكاما
في  .2013 / 5 / 1ويتضمن القانون

التعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومع القطاع
الخاص ،حيث يعمل البرنامج على حصر وتسجيل حاالت

البطالة وفرص العمل المتوفرة في القطاعات المختلفة،

كما يعمل على توفير برامج تدريبية للعاطلين تسلحهم
بمهارات وقدرات مطلوبة في سوق العمل.

وتصرف المؤسسة بدل البطالة في حالة توافر الشروط
المطلوبة وفي مقدمها أال تقل مدة االنقطاع عن العمل
ً
شهرا في
عن ستة شهور متصلة في المرة األولى ،و18
ً
شهرا في المرة األخيرة ،الشهور الستة
المرة الثانية ،و36

األخيرة منها متصلة.

وبين آخــر إحصاء قمنا به في أغسطس  ،2018أن عدد
ّ
المستفيدين من هذا القانون بلغ  5655حالة ،ومعدل
ً
شهريا هو 103حاالت .أما
الحاالت التي يتم لها الصرف
بالنسبة ألثر القانون في عالج مشكلة الشرائح التي تعاني
من البطالة المؤقتة ،فإن ذلك يدخل ضمن اختصاص
برنامج إع ــادة هيكلة الــقــوى العاملة ،وذلــك مــن خالل

الدراسات التي يعدها ،على أن المؤسسة ال تعتبر ذلك
ً
ً
دقيقا ،حيث تضم حــاالت االستفادة من قانون
مؤشرا
ً
طوعا من وظيفته ولم يقم صاحب
البطالة ،من استقال
العمل باالستغناء عنه.
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مدير إدارة التحصيل :

أفخر باالنتماء إلى بنك االئتمان
االسم :أحمد خالد الرشيدي
الوظيفة :مدير إدارة التحصيل
الحالة االجتماعية :متزوج ولدي خمسة أوالد
سنة التعيين1995 /6 /14 :
مسيرة العمل :
في البداية باشرت العمل بإدارة فرع العاصمة ،وخالل

هذه الفترة قمنا باستقبال المراجعين من مناطق
ومشاريع جديدة مثل جنوب السرة ومبارك العبد الله

وأيضا عملنا في استقبال المواطنات المستفيدات
من قروض المرأة وغيرها من المشاريع ،وأود هنا أن
أؤكد أن طبيعة العمل بالبنك ممتعة لمن يحب عمله.
إدارة التحصيل :
هي اإلدارة المعنية بتحصيل أقساط القروض بأنواعها
المقدمة للمواطنين.

نصيحتنا للمراجعين:
أغلب الخدمات التي يقدمها البنك إلى المواطنين

متاحة الكترونيا (أون اليــن) ،ويمكن الحصول على

الخدمة من دون تكبد عناء ومشقة الطريق والحضور
ونحن ننصحهم باالستفادة منها ،ونتطلع خالل الفترة
المقبلة الى المزيد من الخدمات الكترونية للتخفيف

عنهم.

“االئتمان بين األمس واليوم”:
أصبح البنك من الرواد ومن أفضل مؤسسات دولة

الكويت ويجب علينا كموظفين أن نفتخر بالمكانة التي
حققها ،وهذا النجاح محصلة وثمرة للتخطيط السليم

والجيد.

إذا كان هناك نجاح ألي اشرافي في البنك؛ فالفضل
يــعــود لــمــن علمنا الــنــجــاح الــســيــد  /ص ــالح مضف

المضف.

*في الختام أعتقد أن البنك يعيش أفضل أيامه .
نصيحة للشباب:
ننصح الموظفين الشباب بالمثابرة واالبداع بالعمل

ولكل مجتهد نصيب.
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مشاريع االئتمان
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15

مشروع المقر الجديد لبنك االئتمان الكويتي ومبنى
مواقف السيارات

تــم إنجــاز مــا يقــارب  60بالمئــة مــن أعمــال مشــروع المقــر الجديــد لبنــك االئتمــان الكويتــي ومبنــى
مواقــف الســيارات فــي منطقــة جنــوب الســرة بقيمــة  20مليــون دينــار كويتي ألعمال عقــد المقاولة.
وفيمــا يلــي المراحــل المنجــزة والجاريــة :
أعمال الموقع في المبنى الرئيسي

تم اإلنتهاء من أعمال اإلصــالحــات لألعمدة وجــار عمل

اإلصالحات للجسور بدور السرداب األول بالمنطقة (.)B

أعمــال الموقــع فــي النفــق الرابــط بيــن المبنــى الرئيســي
ومبنــى الســيارات

تم صب األساسات والحوائط الساندة والسقف.

تم البدأ بأعمال تركيب الواجهات الزجاجية للمنطقة ( .) A

تم االنتهاء من أعمال عزل الرطوبة للحوائط والسقف.

تم صب سقف الدور السابع.

تم االنتهاء من أعمال الردم أعلى سقف النفق.

تم تركيب دكتات التكييف للمسرح بالدور األرضــي
للمنطقة (.)B

جار أعمال الخدمات والمساح من دور السرداب الثاني

إلى السابع.

جار أعمال سحب األسالك لإلنارة إلى الدور السادس.
تــم االنتهاء مــن أعــمــال حــوائــط الطابوق حتى الــدور

السادس.

تم عمل عينة لرخام الحمامات بالدور األرضي للمنطقة ( .) A
جار تركيب األعمدة الحديدية والجسور بمنطقة مصاعد

اإلدارة العليا إلى مستوى الدور السابع.

جــار أعــمــال تركيب األرضــيــات بــدور الــســرداب األول

بمنطقة األرشيف والمطابخ.

أعمال الموقع في مبنى مواقف السيارات المجاور
تم تركيب حماية زوايا األعمدة بأدوار السراديب.
جار تركيب اإلضاءة للسراديب.
جار سحب األسالك من الدور األرضي إلى السطح.
جار توريد وتركيب إطــارات األبــواب الحديدية من دور

السرداب الثالث إلى دور السرداب األول.
جار أعمال األصباغ (وجه أول).

تم اإلنتهاء من أعمال األرضــيــات من دور السرداب

الثالث إلى الدور الخامس.

تم اإلنتهاء من أعمال بناء حوائط الطابوق والمساح.
تم اإلنتهاء من صب الطبقة المعمارية لألرضيات حتى
طابق السطح.
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جــار تركيب نظام المواقف اإلرشـــادي ب ـ ً
ـدءا مــن دور

السرداب الثالث.

تم تركيب لوحات الكهرباء من دور السرداب الثالث إلى
الدور الخامس.

تم البدء بأعمال تركيب الواجهات.
جار أعمال تركيب المصاعد (عمل السقاالت  /تركيب

األبواب والتمديدات الداخلية).

تقييم أضرار الحريق (المبنى الرئيسي)

تم اإلنتهاء من أعمال عــازل الرطوبة ألسطح بيوت

تم اإلنتهاء من إصالح وتقوية األعمدة وجار إنهاء أعمال

جار العمل على تركيب أرضيات الساللم.

إلستكمال إصالح وتقوية الحوائط.

الساللم وجار العمل على العزل الحراري.

التدعيم لألسقف الخاصة بأضرار الحريق وجار العمل

الواجة الغربية للمبنى الرئيسي

االئتمان |

النفق الرابط بين المبنى الرئيسي ومبنى
مواقف السيارات

البدء بأعمال تركيب واجهات مبنى مواقف
السيارات
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أعمال التكييف بالمسرح للمبنى الرئيسي

أعــمــال محطة الكهرباء الثانوية فــي مبنى
مواقف السيارات
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جولة تفقدية لإلدارة التنفيذية
بمشروع جنوب السرة

أعضاء اإلدارة التنفيذية ومهندسو المشروع على مدرج المسرح في

لقطة تذكارية

ً
شرحا
الــمــهــنــدس /ســامــي الــفــودري يــقــدم

للمدير العام حول سير العمل بالمشروع

ً
مصافحا
المدير العام السيد /صالح المضف

أحد المهندسين المشرفين على المشروع
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لقطة جماعية لإلدارة التنفيذية للبنك في ختام الزيارة الميدانية

قامت اإلدارة التنفيذية لـلبنك بجولة

ميدانية في موقع العمل بمشروع مبنى

المقر الرئيسي الجديد في منطقة جنوب

السرة .

شارك في الجولة نائب رئيس مجلس

اإلدارة المدير العام للبنك السيد /صالح

مــضــف الــمــضــف ونــــواب الــمــديــر الــعــام

السيد /مبارك عايض الرشيدي والسيدة/
عبير سلمان بوطيبان ،وجاءت بهدف تفقد

مدير االئتمان ونــوابــه وتبدو خلفهم التكسية الخارجية

للمبنى بالزجاج ضمن مراحل التشطيبات

سير العمل بالمشروع والوقوف على آخر
المستجدات والتطورات.

وأوضح المضف أن العمل في مشروع

مبنى المقر الرئيسي الجديد يسير بخطى

حثيثة ،وعلى قــدم وســاق وفــق الجدول
الزمني ،متوقعا تسلمه رسميا في . 2020
وتبعث الجوالت الميدانية المستمرة

برسالة دعم وتشجيع للعاملين بالمشروع
إلنجاز هذا الصرح الوطني المهم وإنهاء

العمل فيه بأسرع وقت ممكن.

المدير العام ونائباه مبارك الرشيد وعبير بوطيبان يتوسطان

المهندسين العاملين بالمشروع وعددا من موظفي البنك
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مشروع فرع العقيلة
بانتظار تحديد
موقع جديد

جاري العمل على إنجاز الطورين الرابع والخامس
ضمن مرحلة التصاميم الهندسية بمشروع انشاء

مبنى الفرع الجديد في منطقة العقيلة.
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فعاليات االئتمان
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نواب المدير العام يتوسطون خريجي الدفعات الثالث “الرابعة والخامسة والسادسة”

من المعينين الجدد

خرج  3دفعات من المعينين حديثا
“االئتمان” ّ
خــرج البنك  24مــن الموظفين الكويتيين الــجــدد بعد
ّ
نجاحهم في اجتياز البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز
التطوير والتدريب اإلداري بالبنك وضمن الدفعات الثالث

( الرابعة والخامسة والسادسة من التعيينات في البنك).

خضع المعينون حديثا لبرنامج تدريبي مكثف ،تم خالله

تعريفهم بقوانين ولوائح البنك الداخلية وقانون البنك

بشكل تفصيلي ،كما تلقوا دورات سلوكية تساعدهم
على االندماج في العمل وبناء عالقات الزمالة مع باقي

الموظفين والمسؤولين وإكسابهم المهارات األساسية
الالزمة إلنجاز األعمال المكلفين بها.

تضمن البرنامج دورات في العمل المؤسسي وأساسيات
العمل اإلداري وقواعد السلوك الوظيفي مع الزمالء،

فضال عن التدريب الميداني في إدارات البنك المختلفة.

ويعكس تخريج المعينين حديثا رؤيــة اإلدارة التنفيذية
للبنك التي تؤكد دوما على االهتمام بالشباب ،وتقديم
كل أشكال الدعم لهم.
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بح ّلته الجديدة
افتتاح فرع «االئتمان» في الرقة ُ

المدير العام يتوسط النواب الخضير والسبيعي ونائب المدير العام
عبير بوطيبان خالل االفتتاح

اإلدارة التنفيذية للبنك تتوسط موظفي الفرع
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افتتح نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام للبنك السيد /صالح مضف المضف

مبنى فــرع الرقة بمحافظة األحمدي بعد

انتهاء أعمال الصيانة والترميم والتجديد.

جــاء مشروع التجديد لمبنى الفرع بهدف

استغالل المساحة بشكل أفضل وتحسين

بيئة العمل للموظفين والمتعاملين.

ُنفذ مشروع التجديد والصيانة على مراحل،

بهدف الحفاظ على سير العمل في الفرع
وعـــدم الــتــســبــب بـــأي إربــــاك للموظفين

ً
متوسطا النواب نايف العجمي وحمود الخضير
المضف
والحميدي السبيعي ونائب المدير العام فوزي الصقالوي

والمتعاملين .

وأضــافــت أعمال التجديد شعورا بالرحابة

واالتــســاع على المكان ،كما زادت القدرة
االســتــيــعــابــيــة لــلــفــرع مـــن الــمــتــعــامــلــيــن
والموظفين .

وقــــد هــنــأت اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة للبنك
المتعاملين بــافــتــتــاح ف ــرع الــرقــة بحلته

الجديدة ،معبرة عن شكرها العميق لهم

لتفهمهم وحــســن تعاونهم طـــوال فترة

العمل بالمشروع.

كما شكرت قسم الخدمات بالبنك الذي

أشرف بشكل كامل على المشروع وتابعه
فــي كــل مــراحــلــه ،حــتــى انــتــهــاء الــعــمــل به
وخــروجــه بهذه الــصــورة المشرفة وضمن

البرنامج الزمني المتفق عليه للتنفيذ.

درع تذكارية لفرع الرقة بمناسبة افتتاحه
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توقيع بروتوكول للربط اإللكتروني
مع “بوبيان”

المضف والتويجري يتبادالن وثائق التوقيع على البروتوكول

وقع نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك الســيد  /صالح مضف المضف ونائب المدير التنفيذي لبنك
ّ

بوبيان السيد  /عبدالله التويجري بروتوكول تعاون للربط اإللكتروني بين البنكين.

حضــر توقيــع االتفــاق مــن جانــب بنــك بوبيــان كل مــن :المديــر التنفيــذي بــإدارة االتصــال والتســويق

السيد /قتيبة البسام ومدير إدارة المعالجة المركزية السيد /خالد المشعل.

يأتي توقيع االتفاق امتدادا للجهود التي يبذلها “االئتمان” في توسيع شبكة الربط االلكتروني مع الجهات الحكومية
ً
وتنفيذا لالستراتيجية التي يتبناها البنك.
ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التجارية،
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ً
مصافحا التويجري بعد التوقيع على البروتوكول
المضف

ومــن شــأن الخطــوة تمكين عمالء بنــك بوبيان من المواطنين المســجلين لــدى بنك االئتمان والمســتفيدين من

القــروض التــي يمنحهــا من دفع أقســاطهم عبر موقع بنــك بوبيان ،باإلضافة إلــى إمكانية إجراء التحويالت المباشــرة
واستيفاء االستقطاعات الشهرية من دون حاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.

ويعكــس حــرص “االئتمــان” على توســيع شــبكة الربــط مع البنــوك والمصارف التجاريــة قناعة ثابتة بــدور القطاع

الخاص كقاطرة للتنمية في البالد ورافعة مهمة لتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
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فرع العاصمة يتصدر في معدالت
األداء والجودة عن الربع األول
لسنة ()2019 / 2018

المضف يتوسط موـظفي فرع العاصمة

فاز فرع البنك بمحافظة العاصمة بمسابقة الفرع

المثالي للربع األول من سنة ( ،)2019 / 2018حيث حقق

أعلى معدالت األداء والجودة.

وقال مدير البنك السيد  /صالح مضف المضف -

في كلمته خالل حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة

إن المسابقة كانت ضمن حزمة من األفكار التي طرحها
فريق عمل تطوير ومتابعة وتحسين أداء إدارات البنك

بهدف االرتقاء بمستوى جودة الخدمات وتعزيز التنافسية،
مشيرا إلى أن المسابقة تدخل في إطار التنافس المحمود

والمطلوب ،وقد أجريت بحيادية تامة وأن الفرع الفائز
ً
وفقا لمعايير دقيقة وصارمة .
جرى اختياره

وأوضح المضف أن اختيار الفرع المثالي خضع لجملة

من المعايير ،من بينها ،زمن إنجاز المعاملة وزمن انتظار
العميل وعدد المعامالت المنجزة خالل خمسة أيام عمل،

وتواجد موظف االستقبال وخدمته للعميل ،لكن أهم
ً
جميعا رضا المتعاملين الذي
تلك المعايير وعلى رأسها
ً
دائما نصب أعيننا بوصفه الغاية المثلى والهدف
نضعه

األسمى.

ً
وفي ختام الحفل ّ
درعا وشهادة تقدير
سلم المضف

لمدير وموظفي فرع العاصمة  ،متمنيا لهم دوام التوفيق

والتقدم .
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المضف استقبل النومس

المدير العام السابق للبنك السيد /محمد عباس النومس في زيارة

المضف

استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

للبنك السيد  /صالح مضف المضف في مكتبه المدير

السابق للبنك السيد  /محمد عباس النومس  ،حيث جرى
تبادل الحديث حول مسيرة البنك ودوره والتطورات التي
شهدها في السنوات األخيرة .

وثمن المضف ــ خالل اللقاء ـــ الدور الكبير والبارز الذي
ّ

قام به النومس خالل الفترة التي تولى فيها المنصب وما
قام به من إرساء أسس وقواعد العمل في البنك ،وأكد
ً
نموذجا مضيئا وقدوة للشباب الكويتي في
أنه سيبقى

ً
موضحا أن “البنك يفخر بهذا الجيل
العطاء واإلخالص،
ً
وبعطاءاته المتميزة ويحرص دوما على التواصل معهم
والتعلم من تجاربهم واالستفادة من خبراتهم”.

وعبر المضف عن سعادته بلقاء النومس ،وأكد أنه
ّ
ً
مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات
قامة وطنية كبيرة،
فرصة لــالطــالع على خــبــرات وتــجــارب رج ــاالت الكويت

المخلصين.

كما أشـــاد بمسيرة الــنــومــس الطويلة والممتدة

والحافلة بالعطاء للكويت وبجهوده المخلصة والدؤوبة،
ً
متمنيا له دوام الصحة والتوفيق.
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“االئتمان” شارك في
“األسبوع الكويتي بمصر”

نائب مدير عام بنك االئتمان يكرم وزيرة اإلعالم المصرية السابقة د .درية شرف الدين

ويسلمها درع البنك بحضور رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية السيد /أحمد بهبهاني

شارك بنك االئتمان الكويتي في فعاليات األسبوع

الكويتي في مصر في دورته الـ ،11التي أقيمت في فندق

“ريتز كارلتون” بالقاهرة تحت شعار “الكويت في مصر” .

للمواطنين والمساهمة في حل المشكلة اإلسكانية أمام

ضيوف المعرض ورواده من األفراد وممثلي المؤسسات
المختلفة.

ً
سنويا بحضور ممثلي عدد كبير من
يقام المعرض

وتكمن أهمية الــمــعــرض فــي ت ــردد عــدد كبير من

الخاص في البلدين ،ويأتي ضمن الجهود المبذولة في

المهم أن يتعرف هؤالء على الخدمات التي يقدمها البنك

الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام وشركات القطاع

البلدين لدعم وتعزيز التعاون بين الكويت وجمهورية
مصر العربية والتأكيد على عمق الروابط والعالقات بين
الشعبين.

ويــحــرص “االئــتــمــان” على الــتــواجــد فــي المعرض

بجناح متكامل يعرض فيه خبرته الممتدة على مدى

أكثر من خمسة عقود في مجال توفير التمويل العقاري

المواطنين الكويتيين على مصر للدراسة أو السياحة  ،ومن

وأنواع القروض المختلفة التي يمكنهم الحصول عليها،

ال سيما قرض الزواج والقرض اإلسكاني ،والوقوف على

الشروط والمستندات المطلوبة لالستفادة منها ،كما
يوفر المعرض منصة لعرض هــذه الخدمات وتسليط

الضوء عليها .
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“االئتمان” يقدم خدماته للمواطنين
في معرض الصناعات والبناء الـ8

المضف يتوسط أسرة بنك االئتمان في معرض الصناعات والبناء الـ 8

شارك بنك االئتمان الكويتي في فعاليات معرض

الصناعات والبناء في نسخته الـثامنة .

تواصلت فعاليات المعرض  -الــذي تنظمه كل عام

“اكسبو تاج” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة

الصناعات الوطنية في قاعة بدرية بفندق (جميرا  -الكويت)-

على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية،
بينها بنك االئتمان .

وقد دأب البنك على المشاركة في أنشطة وفعاليات

المعرض ،من منطلق حرصه على التواصل والحوار مع
ً
حاضرا في الدورات السابقة للتعريف
المواطنين ،إذ كان
بــالــقــروض التي يقدمها وش ــروط استحقاق كــل منها

والمستندات المطلوبة ،وسبل التقدم للحصول عليها
والرد على ما لديهم من أسئلة واستفسارات.

نجح المعرض على مدى سنوات في تثبيت أقدامه

على خارطة المؤتمرات والمعارض المتخصصة بقضايا

اإلسكان والبناء والتمويل العقاري؛ إذ تزوره سنويا أعداد

كبيرة من المواطنين  -لذا يعد فرصة مناسبة للحوار
والتفاعل معهم والــتــعــرف على احتياجاتهم فــي هذا

المجال.

وطوال أيام المعرض كان موظفو البنك متواجدين

فــي الجناح المخصص لــه ،للتعريف بالخدمات التي

يقدمها  ،والــرد على أسئلة واستفسارات المواطنين ،
ً
إلكترونيا (.) on- line
فضال عن تقديم بعض الخدمات
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كرم “االئتمان”
معرض الصناعات والبناء ُي ّ

نائب المدير العام السيدة /عبير سلمان بوطيبان تتسلم الدرع في حفل تكريم
المشاركين في معرض الصناعات والبناء الـ8

تحت رعاية نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة

كرمت
لشؤون مجلس الوزراء السيد  /أنس خالد الصالح ّ

“اكسبو تاج” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بنك االئتمان
الكويتي والمشاركين فــي معرض الصناعات والبناء
الثامن الذي نظمته الشركة في فندق “جميرا الكويت”

واختتم أعماله.

حضر حفل التكريم باإلنابة عن المدير العام نائب

المدير لشؤون االئتمان السيدة /عبير سلمان بوطيبان.

عبرت بوطيبان عن امتنانها لهذه البادرة
من جهتهاّ ،

الطيبة من قبل القائمين على تنظيم المعرض ،مشيرة
إلى أن معرض الصناعات والبناء نجح على مدى سنوات

في ترسيخ اسمه كأهم تظاهرة وطنية في مجال البناء

واإلعمار؛ حيث تشارك فيه كبرى الشركات المتخصصة

ـوال وخــيــارات متنوعة
فــي هــذا الــمــجــال ،كما يــوفــر حــلـ ً
وكثيرة للمواطنين في مجاالت اإلسكان والبناء وأعمال

التشطيبات وغيرها.

وقالت :إن بنك االئتمان يحرص على المشاركة في

فعاليات وأنشطة المعرض كل عــام ،بوصفه منصة
مهمة للتواصل مع المواطنين ،والتعرف على احتياجاتهم

االئتمانية ،الفتة إلى أن البنك يوفر قائمة متنوعة من
القروض العقارية وقــروض المحفظة التي تغطي كل
احتياجات مستحقي الرعاية السكنية.
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“االئتمان” يبحث تطوير الخدمات اإللكترونية
مع مدير جهاز تكنولوجيا المعلومات

ً
متوسطا مدير عام جهاز تكنولوجيا المعلومات باإلنابة
مدير عام البنك السيد /صالح مضف المضف

السيد /قصي إبراهيم الشطي ونائب المدير العام للتخطيط السيد /مبارك عايض الرشيدي

عقد بنك االئتمان الكويتي والجهاز المركزي لتكنولوجيا
ً
ً
مشتركا لمناقشة
اجتماعا
المعلومات بمجلس الــوزراء

آخر التطورات والمستجدات على صعيد تطوير وتحديث
خدمات البنك اإللكترونية خالل المرحلة المقبلة.

حضر االجتماع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا

المعلومات باإلنابة السيد /قصي إبراهيم الشطي،

ونائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك السيد/

صالح مضف المضف ونائب المدير العام للتخطيط
السيد /مبارك عايض الرشيدي؛ وممثلون لمركز نظم
المعلومات بالبنك.

تــطــرق الــلــقــاء إل ــى اإلن ــج ــازات الــتــي حققها البنك

خالل المرحلة السابقة ،ال سيما بعد إنجاز شبكة الربط

اإللكتروني مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات

الصلة بعمل البنك وبالقروض والمنح التي يقدمها،
فضال عن الربط مع البنوك والمصارف المحلية ،لتسهيل
ً

فضال
إيداع دفعات القرض في حسابات المستفيدين،
ً
عن استقطاع األقساط.
وبحث الجانبان في إمكانية تبادل الخبرات بينهما في

مجاالت تدريب الكفاءات والكوادر البشرية.

كما تطرق إلى سبل دعم وتعزيز التعاون فيما يتعلق

بإزالة القيود والعوائق الفنية وضمان تشغيل الخدمات

اإللكترونية بكفاءة عالية.
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تكريم موظفي نظم المعلومات والجودة

وخدمة المواطن ..بجهودكم حققنا طفرة في األداء

نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان السيد /صالح مضف المضف
ً
متوسطا المكرمين

كــرم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير الــعــام لبنك
ّ
االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف العاملين
بمركز نظم المعلومات ( )ITوأقسام خدمة المواطن والجودة
ومركز اإلتصال ( )Call Centerللجهود الكبيرة والمتميزة
التي بذلوها خالل الفترة الماضية في إنجاز عدد كبير من
المهام التي أسهمت في االرتقاء بمعدالت األداء وتحسين
مستوى الخدمات التي يقدمها البنك .
إن التكريم يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى نقص الكوادر
البشرية في تخصص نظم المعلومات وصعوبة استقطاب
الكفاءات والخبرات الوطنية في السوق المحلية ،وعلى الرغم
من قلة العدد وثقل األعباء والمهام الملقاة على عاتقهم
فقد استطاعت إدارة مركز نظم المعلومات إنجاز عدد كبير
من المهام ،أبرزها :الملف اإللكتروني وتطبيق الكشوف
الهندسية على الجهاز اللوحي ( )Tough padعلى الوحدات
السكنية المشمولة بالقروض ،ونظام أوراكــل ()Oracle
للمالية ،والربط مع البنوك التجارية ،وكذا مع الجهات ذات
الصلة ،والتدريب اإلالكتروني للموظفين أثناء العمل (E -
 ،)Learningوتطوير نظام خدمة العمالء ( ،)CRMوتحليل

الــذكــاء االصطناعي ( ،)Business intelligenceووضع
خطة لمواجهة الطوارئ والكوارث ،ونظام اوراكل ()Oracle
للموارد البشرية ،وتطوير البوابة اإللكترونية للبنك.
إن إنجاز هذا الكم الكبير من المهام خالل وقت وجيز
وبعدد محدود من الموظفين أمر يستحق التوقف أمامه ،لذا
جاءت هذه البادرة من قبل اإلدارة التنفيذية لتبعث برسالة
شكر وتقدير إالى كل من يؤدون أعمالهم بكفاءة وإخالص
وتجرد.
وفيما يتعلق بقسم الجودة ( ،)Quality Controlإن
القسم نجح في تأسيس فريق عمل متكامل يتولى جمع
وتحليل البيانات المتعلقة بالخدمات المختلفة وإعداد تقارير
دوريــة حــول مستوى ومعدل األداء في كل منها وتحديد
مواطن الخلل وسبل معالجتها والتغلب عليها.
تتمنى اإلدارة التنفيذية أن يواصلوا العطاء واإلنجاز
لتحقيق المزيد من النجاح.
وبهذا يكون البنك قد حقق نقلة نوعية غير مسبوقة.
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اتفاق بين “االئتمان والمعلومات المدنية”
لتحديث شبكة الربط اإللكتروني

قــيــاديــو الــبــنــك وهــيــئــة الــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة فــي لقطة جماعية بمناسبة توقيع

بروتوكول التعاون

وقع نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك
ّ

االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف ومدير

الهيئة العامة للمعلومات المدنية السيد /مساعد محمود

العسعوسي بروتوكول تعاون لتحديث وتطوير شبكة
الربط اإللكتروني بين البنك والهيئة.

إن تطوير شبكة الربط اإللكتروني مع الهيئة يستهدف

تمكين البنك مــن الــوصــول إلــى المعلومات الالزمة

والمطلوبة وتيسير تدفق البيانات بسالسة وانسيابية،

على نحو يساعد في البت بطلبات القروض بالسرعة
الممكنة ،وإن هذه الخطوة لمصلحة العميل بالدرجة

األولى.

إن الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بتنفيذ توجيهات

مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية
ً
إلكترونيا
وإتاحة جميع الخدمات والمعامالت للمواطنين
بسهولة ويسر وتمكينهم من إنجازها دون الحاجة إلى

مراجعة أي من أفرع البنك.

وإن التعاون والتنسيق مع الهيئة مستمر ومتواصل

لتطوير الخدمات اإللكترونية التي يقدمها البنك من

مدير عام بنك االئتمان الكويتي ومدير عام هيئة
المعلومات المدنية يتبادالن مذكرة التفاهم

خالل الربط مع بوابة التحقق اإللكترونية واألنظمة اآللية

للحصول على بيانات طالبي الخدمة.

وكل الشكر والتقدير للمسؤولين في هيئة المعلومات

المدنية الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة.
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مركز االئتمان للتدريب

ً
موظفا شاركوا في  4دورات
63
بمركز االئتمان للتدريب

المدربون والمتدربون في صورة جماعية
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ً
حرصا من اإلدارة التنفيذية للبنك على صقل مهارات وخبرات

العاملين على طريق االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة

التطورات وضمان التميز وتحقيق التنافسية ،نظمت إدارة التطوير
ً
مشروعا لتدريب الموظفين الذين أمضوا عامين
والتدريب اإلداري

في الخدمة من تاريخ أول أبريل  2015إلى  14سبتمبر. 2017

بلغ عدد المعينين خالل تلك الفترة  162موظف ،وتم تنظيم

أربع دورات تدريبية لهم بمركز االئتمان للتدريب ،وشــمل البرنامج
دورتين حول اإلدارة  ،ودورتين بشأن التعامل مع الجمهور  ،شارك
ً
ً
جاريا إلشراك باقي المعينين في
موظفا ،وال يزال العمل
فيها 63

الدورات التدريبية .

وأكــدت اإلدارة أن مركــز التدريــب يواصــل القيــام بــدوره فــي

تدريــب وتأهيــل أجيال جديدة من موظفي البنــك لتكون أكثر قدرة
واحترافيــة ومهــارة ،لتلبية احتياجــات العمل ومتطلباتــه ومواجهة

تحديات المستقبل.
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“االئتمان” ينظم دورة لموظفيه

للتدريب على استخدام لغة اإلشارة

جانب من تدريب الموظفين على لغة ذوي الهمم

موظفو االئتمان أثناء الدورة
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تفاعل موظفي االئتمان في الدورة

فــي ســياق مســاعيه لتذليــل العقبــات أمــام

وتأتي الدورة ضمن الجهود الحثيثة والمســتمرة

الخدمــات والقروض التي يقدمها البنك ،نظم بنك

المجتمــع وإتاحــة خدماتــه للجميع ودون اســتثناء ال

ذوي الهمــم مــن فئة الصم والبكــم للحصول على
االئتمــان الكويتــي دورة تدريبية لعــدد من موظفيه
حول لغة اإلشارة لفئة الصم والبكم.

ً
موظفا واستمرت
شارك في الدورة حوالي 20

علــى مدى أيام ،وحاضــر خاللها عدد من الخبراء في

لغة اإلشارة .

التــي يبذلهــا البنك للتواصل مع كل فئات وشــرائح
سيما لفئة الصم والبكم.

ومن المقرر أن ينظم البنك دورات مشابهة خالل

الفتــرة المقبلة الســتكمال تدريب جميع الموظفين

الذيــن يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع الجمهــور على

استخدام لغة اإلشارة .
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إحصائية االئتمان

بنك االئتمان الكويتي

مركز نظم المعلومات
قسم دعم اتخاذ القرار

الى

إجمالية المبالغ المنصرفة الفعلية لجميع أنواع القروض (حسب نوع القرض والغرض)
01/01/2018

ومنح البيوت الخرسانية عن الفترة من  1/1/2018إلى31/12/2018

احصائية المبالغ المنصرفة الفعلية لجميع أنواع القروض ( حسب نوع القرض والغرض ) ومنح البيوت الخرسانية عن الفترة من
اجمالي
المقرر

المطلقات

األرامل

المحفظة

قروض
االجتماعية

15/12/2018
هبات
الزواج

اجمالي
عام

2,383,061
1,904,051

122,681

92,047

2,385,767

10,249,412

اجمالي المنصرف
عقاري

24,375,651

20,000
10,000
30,000

1,103,555

منح بيوت
خرسانية
0

23,248,530
27,636,152
32,488,471
27,561,255

15,000

17,158,679 15,866,309

المنصرف

2,170,756

0
0
10,000
0

13,845,781

2,981,778

المنصرف

1,016,024

2,396,754
1,574,292
2,101,561
1,536,547

0

131,912

اجمالي
المنصرف
عقاري
ومنح
خرسانية
وقروض
المرأة
27,562,430

672,231
806,218
1,134,877
1,036,017

2,315,624

1,358,816

المنصرف

139,000

26,317,516
30,016,662
35,734,910
30,133,819

1,195,786

32,000

13,186,943 12,259,312

المنصرف

2,480,000
171,950
210,000
184,002
167,916

17,357,191

21,663,184

1,648,689

المنصرف

1,234,000
1,900,000
2,284,000
2,484,000
2,252,000

85,000

15,000

70,831

سبتمبر18-

المنصرف

31,415,430
948,000
1,132,000
1,238,000
1,114,000
1,700,000

2,550,219

1,237,395

1,310,189

المنصرف

بناء قسائم بناء قسائم
حكومية
خاصة

شراء

توسعة وترميم
بيوت حكومية

يناير18-

فبراير18-

29,337,466
33,642,662
39,640,912
33,667,735
846,000

1,046,945

50,000

16,163,544 14,853,355

19,988,191

25,275,348

16,193,858

1,663,445

بيــان

اجمالي
بنـاء

المنصرف

1,681,649

1,511,783

مارس18-

توسعة
وترميم
سكن
خاص

المنصرف

20,180,349 18,498,700

19,371,301 17,859,518

1,634,358

أبريل18-

قروض
بيوت
خرسانية

المنصرف

1,895,357

1,923,485

24,067,469 22,433,111

2,253,981

مايو18-

المنصرف

99,423

72,679

1,491,156

28,095,305 25,841,324

1,658,160

يونيو18-

المنصرف

2,192,830
1,833,065

100,038

1,874,156

23,037,750 21,379,590

845,605

يوليو18-
179,968

0

103,274

المنصرف

7,692
48,000

1,957,489

125,950

2,466,773

9,403,807

1,292,370

2,532,000

1,796,007

1,340,949

1,262,000

939,233

28,960

أكتوبر18-

29,249,316

18,929,098

19,300,173

1,599,265

أغسطس927,631 18-
115,000

0

21,518,904 19,919,639

1,580,000

2,678,167

1,533,716

790,000

688,473

169,760

21,414,098

22,666,813

1,485,965

165,000

14,000

2,376,000

24,722,345

1,194,000

10,000

26,401,813

2,598,027

28,095,833

765,461
120,000

نوفمبر18-

2,188,000

1,410,727

1,096,000

15,862,963 14,452,236

31,499,833

1,690,587

825,066

128,226

21,998,631

958,247
119,500

0
1,856,000

18,640,023
926,000

0

24,900,131

1,190,281

2,533,542

ديسمبر

من 12-01الى
15-12-2018

743,716 31-

9,406,129

10,149,845

735,816

538,913

13,532,633

32,609
65,000

875,168
1,092,000

5,000
550,000

11,601,536

15,239,633

5,000

اجمالي عام

16,869,434

219,042,463 202,173,030

22,093,821

18,630,592 1,249,431

260,652

40,000

24,724,000

25,441,777
12,330,000

1,722,336 297,620,882 10,862,147

336,397,218

261,276,958

ص 16/12/201808:12

Page 1 of 1

االئتمان |
العدد التاسع  -يناير 2019

41

42

االئتمان |

العدد التاسع  -يناير 2019

على خطاكم

علـــى خطاكــم”  ..مساحة تفـردها “االئتمان” للقياديين
والموظفين السابقين الذين خدموا سنوات
طويلة في بنك االئتمان
وفــاء
الكويتـــي
ً
ً
واعتـرافا
لهم
بفضلهم
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الحوطي :التغييرات الجذرية في البنك
أسهمت في تحسن األداء والخدمات

السيد /محمد عبدالعزيز الحوطي
االسم :محمد عبد العزيز الحوطي .
مواليد 1955 :
الحالة االجتماعية :متزوج ولدي ثالثة أوالد وثالث بنات .
تــم تعيينــي فــي 1974 / 10 / 4بوظيفــة أميــن صندوق

في اإلدارة العامة للجمارك وكان رئيسي المباشر السيد/

خالــد المزيــد والمديــر العام لإلدارة الســيد /حمــد الداوود
وقضيت بها سبع سنوات.

انتقلــت إلــى بنك االئتمــان الكويتي (التســليف واالدخار
ً
سابقا) سنة  1988بوظيفة “أمين صندوق” وكان المدير
العام آنذاك السيد /يوسف الشايجي.

ً
الحقا إلى وظيفة “أمين الخزينة” وواصلت العمل
قيت
ُر ّ

حتى التقاعد.

بيــن الماضــي والحاضر حدثت تغييــرات جذرية في البنك

منها اإلداري والفني ،وقد ســاهمت جميعها في تحســن
األداء ورفع مستوى الخدمات والتيسير على المتعاملين

في إنجاز معامالتهم بكل سهولة ويسر.

ومــن أهــم التغييــرات كذلــك إنشــاء أفــرع جديــدة للبنك

وتحديــث القديــم منهــا وجعــل المعامــالت (،)On-Line

وإعطاء مديري الفروع صالحيات إلنجاز المعامالت.

ً
صراحة المدير العام الســيد /صــالح مضف المضف هو

قائــد هــذا التطــور الحالــي فــي بنــك االئتمــان الكويتي..
ً
فشكرا له.
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مشاريع صغيرة
مهندسان كويتيان شابان أسسا “سيجاما” لتنفيذ وتشطيب وترميم المباني والمقاوالت

العصيمي واأليوبي :نطمح لوصول تصاميمنا
ومشاريعنا الهندسية إلى العالمية

المهندسان /فيصل كمال األيوبي و سعود عبدالعزيز العصيمي

فيصل كمال األيوبي وسعود عبدالعزيز العصيمي

مهندسان كويتيان شابان ،من مواليد نوفمبر ،1992
تخرجا من قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت .

ً
معا شركة
أســس المهندسان العصيمي واأليــوبــي

“سيجاما للتجارة العامة والمقاوالت” ،المتخصصة في
مجال أعمال التصميم وتجهيز المخططات الهندسية

( D2و  ،)D3وتنفيـــذ وتشطيـــــب وترميـــم المبانـــــي،

والمقاوالت والتجهيزات الداخلية لجميع أنواع المحالت

(تجزئة ،مطاعم ،مقاهي ،قسائم سكنية وغيرها).
ال يبخل العصيمي بنصائحه على الشباب الكويتي.

ويقول :لعمل مشروع ناجح يجب وضع خطة منظمة
ً
بداية يجب
وخطوات دقيقة لتحويل الفكرة إلى واقع،

االجتماع مع العميل لفهم فكرته العامة وأهدافه

واحتياجاته ،ومــن ثم نبدأ في عمل تصميم ثنائي
األبعاد ( ،)D2بعد ذلك يتم عمل تصميم ثالثي األبعاد
ً
وأخيرا
( )D3ثم يتم البدء بالتنفيذ وتجهيز الموقع ،
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تتحول فكرة العميل إلــى واقــع ملموس على
األرض.

وحول أهم مميزات “سيجاما” في العمل ،يقول
العصيمي :ما يميزنا إننا شباب كويتيون ،يساعدنا

ذلك في رؤية األمور بنظرة شبابية ،حيث نترجم
ً
عمليا بطرق متميزة ومتجددة
أفــكــار العميل
ومتطورة.

وعن حبه للعمل الخاص ،قال العصيمي :خالل

سنوات الــدراســة بالجامعة كنت أحلم أن يكون
ً
ودائما كنت أجد كل الدعم
لدي مشروعي الخاص،
والتشجيع من األصدقاء واألهل الذين شجعوني

على فتح مشروع هندسي خاص .

مــن جهته يــقــول فيصل األيــوبــي :ال يخلو أي

مشروع ناجح من العقبات ،كبيرة كانت أو صغيرة،

لذا يجب التحلي بالصبر وبذل كل ما في وسعنا

الجتياز هذه العقبات لنتمكن من تحقيق أحالمنا
وتحويلها إلى واقع ملموس .

ويؤكد األيوبي أن النجاح ممكن ــ بل وميسر ــ

بالعزيمة والصبر واإلصرار على تحقيق األهداف.

وعن خططه المستقبلية يؤكد األيوبي أن المكتب

يطمح إلى الوصول بتصاميمه ومشاريعه إلى
العالمية ،كما يخطط للتوسع في هذا المجال،

بحيث يقدم خدمات التصميم وتنفيذ المشاريع

لعمالء في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
ووجــه األيــوبــي النصيحة إلــى الشباب الكويتي

بالتحلي بـــروح الــمــبــادرة وأن يــخــوضــوا تجربة
األعــمــال الــحــرة والــمــشــاريــع الــصــغــيــرة لكونها

تساعد على اكتساب الخبرات وإطــالق القدرات
ً
مؤكدا
والطاقات اإلبداعية الكامنة في الشباب،

ً
دائما
سباقة
أن مؤسسات وأجهزة الدولة كانت ّ
لدعم الشاب الكويتي للقيام بمشروعه والحث
على العمل الخاص.

في الختام وجه العصيمي واأليوبي الشكر إلى
بنك االئتمان الكويتي والعاملين فيه وإلى فريق

مجلة “االئتمان” .
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مواهب االئتمان

ذكرى مشاري آل بن علي ..

“فارسة” تهوى الخيل العربية األصيلة

الفارسة /ذكرى مشاري آل بن علي

االئتمان |

الزميلة ذكــرى مــشــاري آل بــن علي موظفة فــي قسم
العالقات العامة بالبنك  ،لكنها في الوقت ذاته “فارسة”
تهوى ركوب الخيل  ،وتشارك في بطوالت قفز الحواجز
وفي مسابقات جمال الخيل ،وقد نجحت بشكل كبير في
التوفيق بين عملها وهواياتها “ ..االئتمان” التقت ذكرى
وكان هذا الحوار ..
كيف بدأت عالقتك برياضة الفروسية وبالخيول؟
عالقتي برياضة الفروسية وبــركــوب الخيل بــدأت في
وقت مبكر ،ومنذ الطفولة حيث كنت أتردد على نوادي
الــفــروســيــة برفقة عائلتي وكــنــت شغوفة بمشاهدة
الفرسان والفارسات على ظهور الخيل وهي تعدو وتقفز
بخفة وسرعة  ،فأحببت هذه الهواية جد ًا  ،ما دفعني إلى
االشتراك بنادي الصيد والفروسية وكان عمري آنذاك 10
سنوات .
طورت الموهبة وصقلتها ؟
وكيف ّ

في مرحلة الحقة من ممارسة هذه الهواية  ،شعرت برغبة
بأن أطور قدراتي ومهاراتي إلتقانها ،فقد أحببت الخيل جد ًا
ومن ثم قمت باالشتراك في نادي الكويت للفروسية،
وهــي المرحلة االنتقالية للتدريب على قفز الحواجز
وشاركت في التدريبات األولية ،حيث يكون الحاجز على

العدد التاسع  -يناير 2019

األرض ومن ثم يرتفع تدريجي ًا ،بعد ذلك تطورت الهواية،
وأحببت جمال الخيل العربي األصيل ،وأحببت أن يكون
وفعال لدي اآلن 13
عندي مربط وأمتلك الخيول العربية
ً
أصيال.
جواد ًا عربي ًا
ً
هل شاركت في أي سباقات محلية أو دولية؟

نعم ..شاركت في بطولة محلية لركوب الخيل في نادي
الكويت للفروسية وفي مسابقات جمال الخيل العربي في
بيت العرب  ،وقد حصلت في مسابقة جمال الخيل العربي
التي نظمت في 2015على المركز الرابع ؛ حيث شاركت
بالفرس “اآلسيا الشقب” ،وفي بطولة الكويت الدولية
لجمال الخيل العربية األصيلة بنتيجة . 90
كيف استطعت التوفيق بين العمل والهواية ؟
األمــر بسيط ويحتاج فقط إلــى تقسيم الوقت وتوزيعه
بشكل جيد ،خصوص ًا وأن العمل في الصباح لــذا كنت
أخصص فترة ما بعد الظهر لممارسة الهواية.
مــا النصيحة الــتــي ترغبين بتوجيهها إل ــى الــزمــالء
والزميالت في العمل؟
أنصح الزمالء ــ خصوصا من لديه موهبة أو هواية ــ أال
يهملها تحت ضغوط العمل أو أعباء الحياة مهما كانت؛ بل
أن يسعى دائم ًا إلى أن ينميها ويطورها بالتدريب المستمر.
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استشارات هندسية
مؤسس آرت ديكو يؤكد أن تقنيات المنازل الذكية تشكل قيمة مضافة للمسكن

الحذران :تحديد ميزانية إنشاء بيت العمر قبل الشروع بالبناء يجنبكم العثرات المالية

المهندس /عبدالرحمن فيصل الحذران
تحرص “االئــتــمــان” فــي كــل عــدد لها على أن تقدم إلى

عمالء البنك الذين يعتزمون بناء منازلهم ،أو يقومون بالبناء
فعلي ًا النصح والمشورة المتخصصة والفنية في مختلف األمور

المتعلقة بالبناء والتشطيب ،خالل لقاءات مع ذوي االختصاص
من المهندسين واالستشاريين العاملين في المجال.

فــي هــذا الــعــدد يقدم مؤسس ومــديــر شركة “آرت ديكو”

لتصميم وتنفيذ مشاريع البناء عبد الرحمن فيصل الحذران حزمة

من النصائح واالستشارات الهندسية والمعمارية المفيدة والبناءة:

يحلم الجميع ببناء بيت العمر ،وعندما تتاح لنا الفرصة
ونقدم على بدء التنفيذ نكتشف أن هناك الكثير من األمور
التي نجهلها ،والعوامل التي يجب توفيرها مسبق ًا ،وكأي
مشروع نحتاج في البداية إلى دراسة وخطة متقنة وشاملة
لها حتى نتدارك أي أخطاء يمكن الوقوع بها ،ومن المؤكد أن
التخطيط المتقن سيؤثر إيجاب ًا على نتيجة المشروع ليتحقق
لنا بيت األحالم بالشكل المطلوب.
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ومن أهم الخطوات التي البد أن يتبعها صاحب البيت الجديد
قبل البدء في البناء العناصر التالية:

أوال ــ تحديد الميزانية:

ويشمل ذلك تحديد مصادر التمويل الخاصة بالبناء للمشروع
وكذلك المدة الزمنية إلنجازه ومحاولة االلــتــزام بها قدر
المستطاع ،وذلك لضمان سداد تكاليف البناء ،ولتفادي
أي عثرات ،ولتحصل على البيت بالشكل الذي يجعله يوافق
أحالمك.

ثانيا ــ اختيار المكتب االستشاري:

ال يخفى على أحــد أن من أهــم العوامل لنجاح المشروع
التصميـم الهندســــي المتقـــن الذي يناســـــب احتياجاتك
وأسلوب حياتك ،وبالطبع يعكس شخصية صاحب البيت،
مع االهتمام بأدق التفاصيل والمواصفات والجودة ومواكبة
التطور مع الحرص على عمل مخططات تفصيلية شاملة،
التصميم الداخلي ،الحدائق ،اإلضاءة وغيرها.
طبع ًا يوجد الكثير من الخبراء والمحترفين في هذا المجال
سيقدمون النصيحة العلمية المجربة من واقع الخبرة التي
ستوفر عليك الكثير من الوقت والمال والجهد في البحث
عنها ،ولو حاولت أن تستغني عنهم ستتكلف الكثير من
المال والجهد.

ثالثا ــ اختيار الشركة المنفذة:

اختيار الشركة المنفذة لألعمال أو المقاول الرئيسي من
أهم عوامل نجاح المشروع وال يقل أهمية عن التصميم
الهندسي ،حيث أن الشركة المنفذة هي من تنفذ التصاميم
الهندسية وتحولها إلى واقع عن طريق مهندسين وعمالة
محترفة ذات خــبــرة ،ويتوجب على مدير المشروع توافر
الخبرة العالية ،حيث أنه يضع خطة العمل والجدول الزمني
وإدارة المهام والوقت والتجهيزات والتعاقدات مع الشركات
المتخصصة ـــ كل في مجاله ـــ والطلبيات الخاصة وتحمل
المخاطر مع االلتزام بالجودة .لذلك من المهم جد ًا اختيار
شركة معتمدة وذات كفاءة ولديها أعمال سابقة في هذا
المجال.
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رابعا ـــ مواكبة التطور:

مواكبة التطور والتميز في بيت العمر واألحــالم اعتبارات
مهمة ،لذلك يمكننا أن نضيف بعض األمــور والتقنيات
العملية لتكون قيمة مضافة للمنزل ،ومنها تقنية المنزل
الذكي المنتشرة اآلن على نطاق واسع ،وعلى سبيل المثال
يمكن استخدام أقــفــال ذكية لــألبــواب ،وسينما منزلية،
وتشغيل اإلضاءة المبرمجة واستشعار الحركة لبعض الغرف
في سبيل توفير الطاقة والكهرباء وغيرها من األمور التي
تزيد من كفاءة البيت ،وتمكن األشخاص الذين يعيشون فيه
من االستمتاع به.

خامسا ــ اعتبارات األمن والسالمة:

كذلك يجب أال ننسى نظام األمن والسالمة ؛ حيث يمكننا
وضــع كــامــيــرات مراقبة خــارج المنزل لمزيد مــن الحرص
واألمان وللرجوع لها عند اللزوم ــ ال قدر الله ــــ وكذلك وضع
مطفأة حريق بكل دور بالبيت وأجهزة كاشفة للدخان والغاز
بالمطبخ للطوارئ.

الحذران في سطور ...
االسم  :عبد الرحمن فيصل الحذران
مواليد1983 :
المؤهل  :بكالوريوس إدارة األعمال تخصص

تمويل من جامعة الخليج GUST

مــؤســس وصــاحــب عمل شــركــة آرت ديكو

لتصميم وتنفيذ مشاريع البناء

مدير مشاريع دولي معتمد C.I.P.M
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مقال

بقلم :عبدالوهاب سلمان النصف

“سند وذخر”...
تُ شكل عبارة “سند وذخر األسرة الكويتية” الحجر األساس الذي تنطلق منه جميع النشاطات

التي أنيطت ببنك االئتمان الكويتي منذ تأسيسه عام  1960حتى يومنا هذا.
قد تكون األعوام الثالثة التي سيجري ذكرها محورية في تاريخ البنك:

نص على تيســير
فــي عــام  1960صــدر القانــون رقــم  40بتأســيس بنــك االئتمــان الــذي ّ
االئتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين.

في عام  1965صدر القانون رقم  30بتغيير اسم البنك إلى “بنك التسليف واالدخار” مع

إضافة مهام جديدة للبنك أهمها نشر الوعي االدخاري للمواطن.

في عام  2014عاد البنك إلى االسم األول “بنك االئتمان الكويتي” بمهامه الحالية.
ً
مرورا بالتطورات التي طرأت على البنك التي تتماشي مع زمانها ظلت عبارة “سند وذخر”

لألسرة الكويتية هي األساس الذي تنطلق منه المؤسسة وتعود إليه وسط متغيرات الزمن.

ً
عاما على تأســيس البنك نجد أن هذه المؤسســة تنخــرط أكثر من أي
اليــوم بعــد مــرور 58

وقت مضى في “روح العصر” عبر شبابها.

فالشــباب وقود الوطن ،والروح التي تبعث األمل ،إذ يشــكلون في بنك االئتمان  80بالمئة

من الموظفين ،أي ما يعكس نسبة الشباب في المجتمع الكويتي.

وألنها مؤسسة وطنية ذات غايات نبيلة ،وألنها غنية بالشباب الطموح ،وألنها ذات تاريخ

ً
ً
ً
وذخرا لألسرة الكويتية.
سندا
حتما ستظل هذه المؤسسة
عريق،

