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ينعــــى
بنك االئتمان الكويتي وجميع العاملين بالبنك
بوفاة والدنا وقائدنا صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
طيب ّ
الله ثراه ألمير البالد المفدى وولي عهده األمين
وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي األبي بالمصاب الجلل
سائلين ّ
الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته
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بنك االئتمان الكويتي وجميع العاملين بالبنك
بأسمى آيات التهاني وخالص التبريكات

إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه ّ
الله ورعاه

بمناسبة توليه مسند إمارة دولة الكويت
وإلى

سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح
ً
وليا للعهد
بمناسبة حصوله على الثقة األميرية السامية بتعيينه

داعين المولى العلي القدير أن يوفقهما ويسدد خطاهما ويرزقهما
البطانة الصالحة لخدمة الكويت وشعبها الكريم
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شكر ًا د .رنا الفارس

يســــــر نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

السيد /صالح مضف المضف
ونواب المدير العام وأسرة بنك االئتمان الكويتي
أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى
معالي /وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان السابقة

د .رنا عبداهلل الفارس
لما بذلته من جهود صادقة ،ولما أبدته من تعاون كبير وبنّاء؛
كان له أبلغ األثر في تمكين البنك من استمراريته في أداء رسالته السامية
في خدمة الشعب الكويتي الكريم واالرتقاء بمستوى خدماته المقدمة
إلى المواطنين طوال فترة توليها مهام المنصب الوزاري .
وإذ تؤكد أسرة البنك اعتزازها بالدور الذي قامت به الوزيرة السابقة ،التي
قدمت نموذجا مشرفا للمرأة الكويتية في العمل السياسي والتنفيذي،
ّ
تعرب عن تمنياتها الصادقة لها بدوام التوفيق والسداد.
أسرة االئتمان
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تهنئة

يتقدم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان الكويتي

السيد /صالح مضف المضف
ونوابه وأسرة البنك
بأصدق التهاني والتبريكات إلى

معالي  /وزير دولة لشؤون اإلسكان
ووزير دولة لشؤون الخدمات

د .عبداهلل عبدالصمد معرفي
بثقة القيادة السياسية لتعيينه بالمنصب
داعيين اهلل تعالى له بدوام التوفيق والسداد في خدمة الكويت
العزيزة وشعبها الوفي

أسرة االئتمان
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االفتتاحية

بتلك العناصر الكويتية الشابة الطموحة
بدأت كلمتي في تلك العبارة ،فلن تكون الكلمة في هذا العدد كما هي في األعداد

السابقة ،بل ستكون مختصرة في محتواها عميقة في مضمونها.

نعم ..فبتلك العناصر الكويتية الشابة الطموحة بدأت مرحلة التطوير والتغيير والتبسيط،

بدأنا مرحلة جديدة في العام  2011مرحلة التكنولوجيا الرقمية ،قضينا بها على الروتين الممل

والدورة المستندية الطويلة واإلجراءات المعقدة.

حرصنا في االلتفاف حول الشباب الكويتي الواعد ،واإلمساك بيدهم ،ووضعهم في

الميدان العملي بخطة واضحة طموحة ،ليمتد أثرها للمستقبل البعيد.

فلبى ذلك الشباب النداء بهمة عالية ،ومثابرة وإخالص وتفاني لتحقيق رؤية إدارة البنك

في التحول اإللكتروني وميكنة الخدمات وكانوا عند حسن الظن بهم ،ساهما في بناء بنية

تكنولوجية صلبة نتج عنها خدمات إلكترونية ميسرة وبسيطة بعيدا ً عن البيروقراطية واألوراق
والعناء الذي يشتكيه المواطن الكويتي.

فبتلك العناصــر الكويتيــة الشابــة الطموحـة  % 98من خدمات االئتمان أصبحت تقدم
ً
إلكترونيا (.)Online
للمواطن الكويتي
شكرا ً شباب االئتمان كنتم عند حسن الظن بكم.

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام لبنك االئتمان الكويتي
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أسرة بنك االئتمان

الراجحي “ :االئتمان” نقطة تحول
في مسيرتي المهنية

م .عالية مؤمن الراجحي
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أكدت مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالتكليف السيدة/

وتــم تكليفي منذ أبريل  2019بمنصب مدير إدارة

الناجحة بكل المعايير مما خلق بيئة عمل صحية وإليكم

حساسة وذات طبيعة خاصة حيث إنها تتبع المدير العام

عالية مؤمن الراجحي بــأن البنك يتبع أسلوب اإلدارة
تفاصيل الحوار...

* مــاهــي مسيرتكم خــال العمل بالبنك هــل يمكن
اطالعنا على أهم المحطات والمنعطفات في تلك
المسيرة متى بدأتي العمل في البنك وأهم المناصب

والمسؤوليات التي توليتيها؟

اشغل حاليا منصب مدير إدارة الرقابة والمتابعة

بالتكليف ،ويعتبر بنك االئتمان الكويتي نقطة تحول

فــي مسيرتي المهنية حيث يعتبر أول جهة حكومية
ً
عاما في
أعمل فيها من بعد خبرة أكثر من خمسة عشر
القطاع الخاص وسبب اختياري العمل في بنك االئتمان

الكويتي هو أسلوب إدارة البنك الناجح بكل المقاييس
والذي يتسم بالمهنية والقيادة الفعالة والرؤية الواضحة

للمستقبل والمرونة .باإلضافة إلى بيئة العمل الصحية.

الرقابة والمتابعة بالتكليف وحتى تاريخه ،وهــي إدارة

مباشرة وتخضع جميع إدارات البنك إلى الرقابة والتدقيق

الداخلي ،ولكي تتمكن اإلدارة من القيام بدورها بكفاءة
وفعالية ،تم اختيار فريق متميز باختصاصات وخبرات

متنوعة ومهارات محددة.

*ما هو دور إدارة الرقابة والمتابعة؟ أو ما هي أهداف
إدارة الرقابة والمتابعة

دورنا كإدارة الرقابة والمتابعة بتصحيح مسار إدارات

البنك من خالل معرفة مواطن الخلل ووضع حلول جذرية
ووقائية لمنع تكرار المالحظات وتجنبها ودائما نسعى

لتطوير وتحسين أداء إدارات البنك وفق أحدث المعايير
ً
تطبيقا لمبادئ الحوكمة وإدارة
والممارسات العالمية

المخاطر ونهدف إلى الحد من مالحظات الجهات الرقابية

وتالفي حدوثها.

لقد بدأت حياتي العملية في البنك في فبراير عام

* أخيرا  ...شهدت إدارة الرقابة والمتابعة تطور ملحوظ

اإلدارة التي كان لها دور مهم في مسيرتي الوظيفية

بشكل واضــح  ...برأيك ما هي أهــم العوامل التي

 2016للعمل لدى المكتب الفني فانطالقي من هذه

واكتساب عدة مهارات من خالل المشاريع التي قمنا بها
وهي :رسم خارطة الطريق لقسم العالقات العامة لتطوير
طريقة العمل وتمكين الموظفين ،تطوير الهوية البصرية

لبنك االئتمان الكويتي وتوحيدها لتتماشى مع رؤية

واستراتيجية البنك ،تطوير الموقع اإللكتروني والبوابة

اإللكترونية للبنك من حيث التصميم والمحتوى ،إعداد
ومتابعة تنفيذ الحملة اإلعالنية إلطالق خدمة القرض
العقاري ،التخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ بعض فعاليات

البنك مثل تدشين مبنى البنك الرئيسي في جنوب السرة
وافتتاح مركز تدريب االئتمان في برج الحمرا ،ترأس فريق

من خيرة شباب االئتمان لتطوير وتحديث دليل إجراءات
العمل إلدارات البنك ،تــرأس فريق متخصص إلعــداد

دليل صالحيات موظفين البنك للتعامل مــع أنظمة
البنك المختلفة كل حسب اختصاصه ومسماه الوظيفي،

متابعة إعــداد ميزانية مشاريع مركز نظم المعلومات
ومتابعة إجراءات الطرح والتعاقد وصرف الدفعات لهذه
المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد والمشاركة في

مشروع دراسة هيكلة التمويل العقاري للبنك.

في آلية العمل خالل جائحة كورونا وتفعيل دور اإلدارة

ساعدت في تحقيق هذا التطور؟

لقد شهدنا هذا التطور خالل هذه الفترة نتيجة لفريق

العمل الذي يتمتع بالشغف والمبادرة والعمل بروح الفريق
الواحد واإلحــســاس بالمسئولية من خــال استراتيجية

التواصل الفعال بين موظفين اإلدارة واالشرافيين من
جهة وبين إدارة الرقابة والمتابعة وبقية إدارات البنك من
جهة أخرى ،باإلضافة إلى التواصل الدوري والمستمر بين

إدارة الرقابة والمتابعة واإلدارة التنفيذية لعرض ومناقشة
المستجدات والتطورات والمعوقات أوال بأول ووضع
الحلول والمقترحات لمعالجتها في وقت قياسي وتحرص

إدارة الرقابة والمتابعة على استخدام أحــدث التقنيات
والبرامج التي تهدف إلى أداء األعمال والمهام بسرعة

ودقة وفاعلية و تنوع طبيعة العمل والمهام مما يتيح

الفرصة لفريق العمل باكتساب خبرات ومهارات جديدة.
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معالي الوزير د .عبد الله معرفي يلتقي
بقياديي البنك

معالي الوزير د .عبدالله عبدالصمد معرفي يتوسط قياديي البنك

استقبل بنك االئتمان الكويتي وزير الدولة لشؤون

اإلسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس

إدارة البنك د .عبد الله عبدالصمد معرفي بمناسبة
توليه مهام منصبه ،حيث التقى نائب رئيس مجلس

اإلدارة الــمــديــر الــعــام للبنك الــســيــد /صــاح مضف

المضف والقياديين في البنك.

واستمع معرفي خــال لــقــاء مــوســع مــع قــيــادات

االئتمان إلى شرح مفصل كامل باألعمال التي يقوم بها

البنك ،واستراتيجيته وخططه المستقبلية واألهداف

التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء

تلك المتعلقة بخططه اإلنشائية والتمويلية أو بخدماته
اإللكترونية والرقمية.

وحــث الــوزيــر على تقديم أفضل خدمة للمواطن

الكويتي حماية ألواصر األسرة الكويتية لتوفير السكن

الــمــائــم ،وتسهيل جميع اإلجــــراءات للحصول على
خدمات البنك بأيسر السبل ،واستمرار العمل بسياسة

الباب المفتوح لجميع المواطنين على ٍ
حد سواء.

وتمنت أسرة االئتمان النجاح والتوفيق في مسيرة

معالي الوزير د .عبد الله عبدالصمد معرفي.
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ّ
وقع “االئتمان” ما يقارب  300عقد
خالل  9سنوات
عـــقــود

أعلن بنك االئتمان الكويتي عن توقيع ما يقارب 300

ذكر البنك أن نسبة اإلنجاز في هذه العقود %100

والمشاريع اإلنشائية ،تماشيا مع سياسة البنك في

اإللكترونية وإنــجــاز المشاريع اإلنشائية حسب الخطة

عقد خــال  9سنوات شملت عقود نظم المعلومات
تطوير أنظمته ومشاريعه الرئيسية ،وميكنة الخدمات

في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر
دون عناء ،وذلك كله بدعم الجهاز المركزي لتكنولوجيا

المعلومات استطاع بنك االئتمان الكويتي تحقيق هذه

اإلنجازات السباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دون أي تأخر أو تعثر ،مما ساعد في تطوير الخدمات

المطروحة .األمر الذي ساهم في ميكنة الخدمات والتي

أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كورونا (.)COVID - 19

ومن جانب آخر وتطبيقا ً لسياسة اإلحالل التي عمل

عليها البنك منذ  9سنوات فقد بلغت نسبة العاملين

الكويتيين  %98ونسبة غير الكويتيين %2
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 %98من خدمات االئتمان أصبحت إلكترونية ()Online
حققت األمان وعكست رضا العمالء بنسبة %75
خالل جائحة كورونا ()COVID-19

“االئتمان”  30ألف عميـل استفاد مـــن الخدمات اإللكترونية ()Online
خالل جائحة كورونا ()COVID-19
أعلن بنك االئتمان الكويتي أن أعداد العمالء المستفيدين
من الخدمات اإللكترونية للبنك ( )Onlineيشهد تزايد ًا ملحوظا

البنك بعمل استبيان لقياس رضــا المواطنين عن خدمات

وجهود مخلصة خالل السنوات الماضية لميكنة خدمات البنك

إيجابية مرضية حيث بلغ عــدد العمالء الــراضــيــن عــن تلك

خالل جائحة كورونا ( )COVID-19جاء ذلك نتيجة عمل دؤوب
وتحويلها لخدمات إلكترونية بسيطة مرنه تخدم الكويتيين على

مدار الساعة ومن أي مكان دون حاجة لمراجعة أي من فروع
البنك ،وحققت تلك الخدمات نتائج مجدية خالل جائحة كورونا

( )COVID-19وحققت األمان والتباعد الجسدي.

وأن عدد العمالء المستفيدين من خدمات البنك اإللكترونية

خالل جائحة كورونا ( )COVID-19بلغ  30ألف مواطن شملت
التقديم على القروض العقارية وقــروض المرأة والمحفظة

ومنح ذوي اإلعاقة والتقديم على دفعات البناء والتوسعة
والترميم وشهادات لمن يهمه األمر وغيرها ،حيث أصبحت

الخدمات اإللكترونية متاحــــة ( )Onlineبنسبـــة  ،% 98وبلغت
إجمالي القروض المصروفة خالل جائحة كورونا ما يقارب 90
مليون دينار كويتي .

ويهدف البنك إلى تقديم أفضل خدمة للعميل ،فقد قام

االئتمان اإللكترونية ( )Onlineوقد جــاءت نتائج االستبيان

الخدمات اإللكترونية ما يقارب  % 75حيث أشادوا ببساطة

وسالسة الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل البنك.

ومؤخرا أطلق البنك خدمة ســداد كامل رصيد مديونية
القرض إلكتروني ًا ( )Onlineمن خالل البوابة اإللكترونية للبنك

أو التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك دون حاجة لمراجعة العميل
أيا من فروع البنك.

وأن بنك االئتمان الكويتي يسعى دائما لتبسيط الخدمات

واختصار الــدورة المستندية في سبيل تقديم أفضل خدمة
للعمالء.
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االنطالقة التي تحققت منذ  2015نقلت البنك إلى “عصر رقمي”
تجني ثماره األجيال في الحصول على القرض ()Online

“االئتمان” ..اإلقبال على الخدمات اإللكترونية
يرتكز على بنية تكنولوجية قوية أثبتت صالبتها

• أزمة “كورونا” أثبتت بعد نظر اإلدارة التنفيذية التي أطلقت مشروعها
االستراتيجي للتحول اإللكتروني في وقت مبكر
• صرف ما يقارب  60مليون دينار ( )Onlineأثناء جائحة كورونا ()COVID-19
في واحدة من أهم الثمار التي تحققت نتيجة للجهود التي بذلت لميكنة مختلف األعمال واألنشطة شهدت

أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات اإللكترونية التي يقدمها بنك االئتمان الكويتي زيادة كبيرة منذ ظهور

جائحة كورونا ( )COVID-19في فبراير الماضي وتدشين حزمة اإلجراءات والتدابير الحكومية الالزمة للوقاية منه
ومنع تحوله إلى وباء.

“االئتمان” كان في طليعة المؤسسات والهيئات الحكومية التي شرعت في التحول وبشكل كامل نحو تقديم
ً
إلكترونيا ،مستفيدا من التراكم في الخبرات البشرية التي جرى تدريبها وصقل قدراتها
الخدمات إلى العمالء
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ومهاراتها داخل البنك نفسه ،وعبر برامج التدريب أثناء العمل
التي ينظمها ،ومن البنية التحتية التكنولوجية التي ٌأ ْنجزت

على مدى السنوات األخيرة ،التي جعلت “االئتمان” األول في
التحول الرقمي بين الهيئات الحكومية في الكويت ،بشهادة

شركة “ ”Microsoftعمالق البرمجيات بدعم من مجلس
الوزراء .

إن ما تحقق اآلن ثمرة جهود دؤوبة ومخلصة بذلت لميكنة

مختلف أعمال وأنشطة البنك ،إذ بــادر البنك قبل أكثر من

 5سنوات إلى تشييد بنية تكنولوجية قوية وراسخة وصلبة
ً
إلكترونيا عبر تقنيات التراسل اإللكتروني
إلنجاز كل التعامالت
وباالستناد إلى شبكة معقدة للربط مع كل الجهات والهيئات
بناء على بروتوكوالت
ذات الصلة وبالتعاون مع البنوك التجارية ً

التعاون المتفق عليها بين الطرفين ،تستجيب لكل احتياجات
المتعاملين بسالسة ومن دون الحاجة إلى مراجعة أي من
أفرع البنك بأنفسهم ،وقد أثبتت القاعدة نجاحها وفاعليتها مع
ظهور جائحة كورونا (.)COVID-19

لقد أثبتت أزمة كورونا بعد نظر ورؤية اإلدارة التنفيذية في

البنك التي أطلقت قبل وقت طويل مشروعها االستراتيجي

للتحول اإللكتروني ،وأكدت أن االستثمار في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصال كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق
ً
واستشرافا للمستقبل بنظرة حصيفة؛ فالمؤسسات
الصحيح

التي نجحت خالل السنوات الماضية في اختبار التكنولوجيا ــ
وفي صدارتها بنك االئتمان الكويتي -لم تواجه أي مشكالت
في العمل أثناء األزمــة ،إذ واصلت تقديم خدماتها بنفس

المستوى مع مراعاة التدابير الوقائية ولم تتعرض ألي انقطاع
أو توقف.

من جهة أخرى ،كشف البنك عن صرف ما يقارب  60مليون

دينار كويتي أثناء جائحة كورونا (.)COVID -19
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االئتمان يحقق المراكز األولى في الحوكمة للسنة الثانية على التوالي

الحوكمة والحفاظ على المال العام مبادئ ثابتة
عملت إدارة البنك الطموحة
على ترسيخها وتثبيتها

أعلن بنك االئتمان الكويتي أن البنك من األوائل في

تطبيق الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات
المالية والظواهر الرقابية لسنة ( )2020 - 2019الذي أكد

تحقيق “االئتمان” نسبة التزام بلغت .% 76

وأكد البنك بالتزامه التام والكامل بتطبيق مبادئ
ً
معربا عن الفخر واالعتزاز بأنه من
ومعايير الحوكمة كافة،

أوائل المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة

في االلتزام بتطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.
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وإليكم كل جهة ونسبة إلتزامها:
م

النسبة

اسم الجهة

1

هيئة أسواق المال

%100

2

بنك االئتمان الكويتي

%76

3

مؤسسة البترول الكويتية

%74,3

4

بنك الكويت المركزي

%67,3

5

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

6

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%61,7

7

الهيئة العامة للصناعة

%60,8

8

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

%59,6

9

بيت الزكاة

10

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

%54,6

11

الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

%51,9

12

وكالة األنباء الكويتية

%39,8

13

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

%33,7

14

معهد الكويت لألبحاث العلمية

15

مؤسسة الموانئ الكويتية

%64

%59

%31
%25,4

وسعي البنك الدائم والمستمر لاللتزام بأعلى معايير

وأن إدارة البنك حرصت كل الحرص على تطوير العمل

على المال العام وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة

استدامة واستمرار واستقرار ومتانة هــذه المؤسسة

الحوكمة وتطبيق قيم اإلفصاح والشفافية والحفاظ
والنزاهة والفاعلية والكفاءة ،وأن مسيرة الحوكمة في
االئتمان لم تبدأ باألمس القريب ،بل انطلقت منذ وقت

طويل ،ال سيما مع تولي اإلدارة التنفيذية الحالية مهامها،
والسيما وضع استراتيجية شاملة بعنوان “رؤية جديدة

لعصر جديد” ،إذ كان تطبيق قيم ومفاهيم الحوكمة في

صلب تلك الرؤية وبوصلتها.

أن “الحوكمة” بالنسبة إلى بنك االئتمان الكويتي

ليست مجرد شعار ،وال كالما يتردد ،بل نهج ثابت ودائم

وأصيل ومتجذر وشعارا تضعه كل إدارات وأقسام البنك
نصب عينيها ،الفتا إلــى أن العمل جــار ومستمر لرفع

مستوى االلتزام بمعايير الحوكمة وقواعدها خالل الفترة

المقبلة.

في البنك وميكنة اإلجـــراءات والخدمات مما يضمن

العريقة التي أسسها ورسخها أبناء الكويت المخلصين.

وبالمناسبة أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك المدير

العام السيد  /صالح مضف المضف أن االنجاز كان ثمرة

جهود مخلصة بذلتها كوكبة من الكوادر الشبابية الوطنية
وترجمة لخطة عمل مفصلة تــم العمل عليها خالل

السنوات الماضية.

وأضـــاف :أن شباب البنك أثبتوا دائــمــا أنهم أهل

عمال
للثقة ،وكانوا ـــ وال يزالون ــــ عند حسن الظن بهم،
ً
وعطاء ،وساهموا بدور كبير في النجاح الذي تحقق خالل
ً
السنوات األخيرة.
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وقعه المضف والصباح لتبادل المعلومات والوصول إلى البيانات المطلوبة
ّ

اتفاق للربط اإللكتروني
بين “االئتمان” و “وزارة الدفاع”

ً
مصافحا وكيل وزارة الدفاع الشيخ /د  .فهد جابر العلي الصباح بعد التوقيع على اتفاقية الربط
المضف
وقع نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك
ّ

االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف ووكيل
وزارة الدفاع الشيخ /د .فهد جابر العلي الصباح بروتوكول

تعاون للربط اإللكتروني بين البنك والدفاع.

اإللكترونية المتميزة التي يقدمها بنك االئتمان الكويتي
والتي تساهم في تبسيط وتسهيل اإلجــراءات واختصار

الدورة المستندية.

ولفتت إلى أن كل هذه الجهود تأتي ترجمة صادقة

وإن “االتفاق يهدف إلى تسهيل وتيسير استخراج

لتوجهات مجلس الوزراء الموقر بتطبيق نظام الحكومة

الحصول عليها” من خالل الربط اإللكتروني بين الجهتين.

الــدورة المستندية وتسهيل جميع الخدمات والمصالح

شهادة راتب للعسكرين ،وعلى نحو ذلك يضمن سهولة
وإن الــخــطــوة تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن

المستفيدين من خدمات البنك اإللكترونية (.)Online

و “االتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال

منظومة الربط اإللكتروني بين البنك من جهة والوزارات
واإلدارات والجهات الحكومية من جهة أخرى” ومن جانب

آخر أشــاد الشيخ د .فهد جابر العلي الصباح بالخدمات

اإللكترونية ووضــع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص
والمعامالت للمواطنين.

مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويساهم فــي أداء
ً
إيجابا
األعمال بمهنية وشفافية وكفاءة والتي تنعكس

في الحفاظ على المال العام.
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الوزير د .عبدالله عبدالصمد معرفي
يلتقي بأسرة االئتمان

اجتماع الوزير د .عبدالله عبد الصمد معرفي مع أسرة االئتمان

استقبل بنك االئتمان الكويتي وزير الدولة لشئون

اإلسكان ووزيــر الدولة لشئون الخدمات رئيس مجلس

إدارة البنك د .عبد الله عبدالصمد معرفي بمناسبة توافر
السيولة ،حيث التقى نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام للبنك السيد /صالح مضف المضف والقياديين

في البنك.

واطمئن الوزير خالل لقاء موسع مع قيادات االئتمان

إلى شرح مفصل كامل باألعمال التي يقوم بها البنك من

ناحية السيولة للسنة المالية .2021 / 2020

وأكد المضف حرصه على البقاء في صدارة الجهات

والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة األكثر
ً
التزاما بقواعد الحوكمة المالية.
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بلغت نسبة التكويت  % 97.4من
إجمالي العاملين في البنك

االئتمان :يعتمد على الكفاءات
والخبرات الوطنية الكويتية
الشبابية

بلغت نسبة التكويت الفعلية في إدارات بنك االئتمان الكويتي

 ،%97.4من إجمالي العاملين الــذي يبلغ في الوقت الحالي

ً
موظفا وكانت انطالقة سياسة اإلحالل الوظيفي في بنك
852

ً
تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء
االئتمان الكويتي منذ  7سنوات

الموقر ،وهي مازالت مستمـــــرة بهـــــدف الوصـــول إلــــى نسبـــة
 % 100لالعتماد على العناصر الكويتية.

يفخر بنك االئتمان الكويتي بوصــول نسبة العاملين لديـــه

من الكفاءات الوطنية الشابة التي تعمل من أجــل الكويت إلى
 ،% 97.4حيث يطبق البنك خطة اإلحالل الوظيفي بهدف تمكين

الشباب الكويتي من العمل ،فهم عماد الوطن وبناة المستقبل

وبهم ترقى المؤسسات.

من خالل تطبيق خطة اإلحالل فقد بلغ عدد اإلدارات نسبة

التكويــــت فيها  12 % 100من أصــــل  15إدارة ،بينما تتراوح

نسبة الكفاءات الوطنيــــة فــي اإلدارات األخرى بين % 98 -% 85
 وقد انخفض عدد المقيمين العاملين في البنك منذ بدء تطبيقً
ً
موظفا مــــن أصــــل ،852
حاليا إلــى 22
سياسة اإلحــــالل ليصل

وبنسبــــة ال تتجاوز .% 2.60
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بيان نسبة التكويت في إدارات بنك االئتمان الكويتي
اإلدارات

م

نسبة التكويت

1

إدارة مكتب المدير العام

%100

2

إدارة الرقابة والمتابعة

%100

3

إدارة الشؤون اإلدارية

%85,06

4

اإلدارة المالية

%100

5

اإلدارة القانونية

%98,3

6

إدارة التحصيل

%100

7

اإلدارة الهندسية

%100

8

إدارة االستثمار

%100

9

إدارة التطوير اإلداري والتدريب

%100

10

مركز نظم المعلومات

11

إدارة فرع العاصمة

%100

12

إدارة فرع الرقة

%100

13

إدارة فرع الفروانية

%100

14

إدارة فرع غرناطة

%100

15

المكتب الفني

%100

%89,66
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ً
شكرا..
ً
عاما من العطاء
45

المدير العام يكرم المهندس مصطفى عبدالحميد عماش

تتقدم أسرة بنك االئتمان الكويتي إلى السيد /مصطفى عبد الحميد

عماش بجزيل الشكر والتقدير لكل ما بذله معنا خالل فترة عمله في
ً
ً
عرفانا منا بدوره في التقدم
عاما.
البنك والتي تجاوزت الخمسة وأربعون

ورقي األخالق وألننا لم نجد منه إال اإلخالص والتفاني في العمل وكان

له دور كبير في علو مكانة البنك وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه ونتمنى
له التوفيق والصحة والعافية.
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إنجاز  % 90من مشروع مبنى “االئتمان” في جنوب
السرة واالفتتاح في أكتوبر القادم 2021

مشروع مبنى البنك الرئيسي في جنوب السرة

قام د .عبد الله عبدالصمد معرفي وزير الدولة لشئون

اإلسكان ووزيــر الدولة لشئون الخدمات رئيس مجلس
إدارة البنك وصالح مضف المضف نائب رئيس مجلس

اإلدارة المدير العام واإلدارة التنفيذية للبنك بجولة

تفقدية لمشروع مبنى المقر الرئيسي للبنك في منطقة
ً
ً
مشتركا مع المهندسين
اجتماعا
جنوب السرة كما عقد
واالستشاريين للوقوف على تطور األعمال اإلنشائية.

ً
مشروعا
وأوضح أن مشروع جنوب السرة ُأعد ليكون
ً
مؤكدا أن المبنى
متكامال ،منذ تدشينه وحتى افتتاحه،
ً

مشروع متكامل مجهزا ً بأحدث اآلليات التكنولوجية التي

يحتاجها البنك ومواقف للسيارات.

وأش ــار المضف إلــى أن افتتاح الــمــشــروع سيكون

في أكتوبر القادم  2021مجهز المبنى بأحدث المعايير

والمواصفات العالمية لتشييد مبنى “ذك ــي” ،حديث

وبدوره كشف المضف أن نسبة اإلنجاز  % 90وهذه

ومتطور ،وصديق للبيئة وموفر للطاقة حيث تعمل

أخواتي وأخواني المهندسين العاملين في البنك وجميع

للتكنولوجيا .حيث تم توفير تقنيات متقدمة ومعدات

النسبة ما كانت لتتحقق لوال الجهود المضنية التي بذلها

من تعاقد معهم البنك إلنجاز المشروع.

اإلضاءة بشكل ذاتي حسب تحرك األشخاص ،ومواكب
وأنظمة متقدمة لتقديم أفضل خدمة للمراجعين وبيئة

عمل صحية للموظفين.
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الوزير د .عبدالله عبدالصمد معرفي مع المدير العام لبنك االئتمان الكويتي
السيد /صالح مضف المضف

صورة جماعية مع د .عبد الله عبدالصمد معرفي مع اإلدارة التنفيذية

ومهندسي بنك االئتمان الكويتي

الوقت والــدورة المستندية وذلــك ترجمة لشعار البنك

أضــاف المضف إلــى إنــجــازات البنك في الخدمات
ً
إلكترونيا ( )Onlineيعلن
اإللكترونية وتقديم القروض

“رؤي ــة جــديــدة لعصر جــديــد” ويــضــاف ذلــك اإلنــجــاز إلى

االصطناعي ( )Artificial Intelligenceوالتي تهدف إلى

االئتمان الكويتي أول جهة تطلق خدمة القرض الذكي

البنك إطالق خدمة القرض الذكي من خالل تقنية الذكاء

تقديم قرض الــزواج واستالم المبلغ في نفس اللحظة
دون أي تدخل بشري من موظفي البنك ،بهدف اختصار

سلسة اإلنجازات اإللكترونية في البنك وبذلك يعد بنك

بتقنية الذكاء االصطناعي في القطاعين العام والخاص.
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االئتمان :أول جهة تطلق القرض الذكي
بتقنية الذكاء االصطناعي
()Artificial Intelligence

هنأ صالح مضف المضف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان

الكويتي المستفيد مــن خدمة الــقــرض الــذكــي مــن خــال تقنية الــذكــاء االصطناعي

( )Artificial Intelligenceوالتي تهدف إلى تقديم قرض الزواج واستالم المبلغ في نفس
اللحظة دون أي تدخل بشري من موظفي البنك ،بهدف اختصار الوقت والدورة المستندية

ويضاف ذلك اإلنجاز إلى سلسة اإلنجازات في الخدمات اإللكترونية وتقديم القروض
ً
إلكترونيا ( )Onlineوبذلك يعد بنك االئتمان الكويتي أول جهة تطلق خدمة القرض الذكي
بتقنية الذكاء االصطناعي في القطاعين العام والخاص.

وذكر المضف أن العملية كلها تستغرق  5دقائق من تقديم الطلب إلى تحويل المبلغ

إلى حساب العميل في البنك التجاري الخاص به دون أي تدخل بشري من موظفي البنك.
وذكر المضف أنه خالل  24ساعة من إطالق الخدمة تقدم  9عمالء وتم تحويل مبلغ

 54ألف د .ك إلى حساباتهم.

فقد قلصنا الدورة المستندية الى أضيق نطاق ممكن واختصرنا الوقت الذي تستغرقه

المعامالت بنسبة كبيرة ،مبينا أنه فتح الباب واسعا أمام المواطنين إلنجاز كل معامالتهم
ً
إلكترونيا من خالل بوابة البنك اإللكترونيـة والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.
والخدمات المقدمة عبر البوابة اإللكترونية ال تتوقف عند هذا الحد ،ونحرص على

تقديم أفضل خدمة للتيسير والتسهيل على المواطنين.
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المضف يكرم كوكبة القرض الذكي

االئتمان القرض الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي
()Artificial Intelligence

قصة نجاح فاقت التوقعات نفذتها الكوكبة الشبابية في البنك

 264ألف دينار كويتي في األسبوع األول من إطالق (القرض الذكي)

المدير العام يتوسط قطاع التخطيط ومركز نظم المعلومات

كرم نائب رئيــــس مجلــــس اإلدارة المديـــــر العــــام

وأن إطـــاق ق ــرض الـــــزواج الــذكــي بتقنية الــذكــاء

المعلومات بالبنك نتيجة جهودهــم الدؤوبــــة في العمــــل

المستندية بالكامل فال حاجة لزيارة العميل ألي من فروع

للبنـــــك السيد /صالح مضـــف المضـــف مركــــز نظــــم

على إطالق القرض الذكي بتقنية الذكـاء االصطناعـــي

(.)Artificial Intelligence

االصطناعي ( )Artificial Intelligenceاختصر الــدورة
البنك وال حاجة إلحضار المستندات وال حاجة للتدخل
البشري من قبل موظفي البنك بل يتم التقديم على
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يكرم مدير مركز نظم المعلومات حمود المحيميد
المدير العام ٌ

قرض الزواج إلكترونيا ً من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

مستوى القطاعين العام والخاص وعبر عن فخره بإطالق

حساب العميل مباشرة كل ذلك خالل  5دقائق فقط.

سبيل تقديم خدمات البنك للمواطنين بسهولة ويسر

ويتم اصدار قرار آلي من خالل النظام وتحويل المبلغ إلى
وأن عدد المستفيدين من الخدمة خالل  7أيام بلغ 44

مواطن وبلغت إجمالي المبالغ المحولة إلى حساباتهم

 264ألف دينار كويتي.

وتــقــدم المضف بالشكر الجزيل للكوكبة العاملة

على إنجاز تلك الخدمة والتي تعد األولى من نوعها على

هــذه الخدمة وحثهم على بــذل المزيد من الجهود في
ودون عناء.

وإن إطالق هذه الخدمة بنجاح فاق التوقعات ما كان

ليتحقق لوال جهود الكوكبة الشبابية في البنك وتفانيهم

في العمل.
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إنجاز  %90من مشروع مقر البنك الرئيسي
في منطقة جنوب السرة

المبنى الرئيسي ومبنى مواقف السيارات

بلغت نسبة اإلنجاز بمشروع إنشاء مبنى المقر الرئيسي الجديد للبنك في
منطقة جنوب السرة ومبنى المواقف المجاور له .%90
المبنى الرئيسي:

جار العمل واالنتهاء من العديد من األعمال الخاصة
ٍ
بتشطيب األدوار وهي كما يلي:

 االنتهاء من تركيب واجهات األلومنيوم والزجاج حتى
الطابق السابع.

 االنتهاء من عزل سطح نصف الطابق الثامن.
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المدخل الرئيسي

 االنتهاء من إغالق األسقف المستعارة حتى الطابق
السابع.

 االنتهاء من أعمال تركيب الرخام لألرضيات والحوائط.
 االنــتــهــاء مــن تركيب سيراميك حــوائــط المطابخ
والمخازن حتى الطابق السابع.

 االنتهاء من أعمال األصباغ وجه أول حتى الطابق
السابع.

ً
بدءا من الطابق السابع
 تركيب األرضيات المرتفعة
ونزوال حتى الطابق الرابع للجزء ( )Aمن المبنى.
ً

جــار العمل على تركيب أنابيب الصحي والحريق

ٍ
للطوابق الثامن والتاسع.
وجار العمل
 االنتهاء من أعمال الطابوق للطابق الثامن
ٍ
للطابوق للطوابق التاسع والعاشر والحادي عشر.

 االنتهاء من أعمال الطابوق للطابق الثامن
االنتهاء من تصنيع أجزاء الهيكل اإلنشائي الحديدي
وتركيبه للطابق الــتــاســع والــعــاشــر والــحــادي عشر

والسطح األخير.

 االنتهاء من تركيب المعدات بغرفة المكائن الرئيسية.
 تم البدء بتوريد األثاث.
االنتهاء من تركيب رخام حوائط الحمامات حتى الطابق
السابع.

جار العمل على تركيب اللوحات الكهربائية حتى الطابق
السابع.

 االنتهاء من تركيب مكائن تكييف الهواء.
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سطح مبنى مواقف السيارات

مبنى مواقف السيارات:

 تم تركيب القماش للمظالت لسطح المبنى.
 تم االنتهاء من أعمال األرصفة واألرضيات داخل المبنى.
 تم االنتهاء من أعمال الواجهات.
 تم االنتهاء من تركيب اإلضاءة الداخلية واإلضاءة الخاصة بالواجهات.
 تم تركيب زجاج البهو للمصاعد.
 تم االنتهاء من تركيب حماية األركان ألعمدة مبنى مواقف السيارات.
 تم االنتهاء من طالء األرضيات.
 تم االنتهاء من تركيب صمامات نقطة تعبئة صهاريج الوقود وفتحة التهوية التلقائية.
 جار العمل على الزراعة الداخلية.
 تم االنتهاء من معظم أعمال النفق الرابط بين مواقف السيارات والمبنى الرئيسي.
جار العمل على إيصال المبنى بالبنية التحتية لخدمات الدولة.
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تدريب موظفي “ االئتمان” خالل جائحة كورونا
()COVID-19

تدريب الموظفين الجدد وااللتزام باالشتراطات الصحية

ً
حرصا من اإلدارة التنفيذية للبنك على استمرار مركز

التطوير والتدريب اإلداري في تدريب الموظفين الجدد
خالل جائحة كورونا ( )COVID-19بأخذ التدابير االحترازية

واالشتراطات الصحيـــة التي وضعتهــا وزارة الصحـــة،
وهي االلتزام بالتباعد الجسدي والمحافظة على مسافة

مترين بين الموظفين والمتدربين ،وقياس درجة الحرارة
حيث ال يسمح ألي متدرب أو موظف بالدخول للمركز

دون أخذ درجة الحرارة الخاصة به ،وتوفير معقمات لليد
ً
حرصا منا على سالمة
وكمامات عند المدخل ،وذلك
جميع المتدربين والموظفين وإلـــزام جميع من في

اإلدارة بلبس الكمام في جميع األوقات.

حيث كانت طريقة التدريب للموظفين الجدد من

خــال جائحة كــورونــا ( )COVID-19بتطبيق التباعـد
الجسدي من خالل المحافظة على مسافة ال تقل عن

مترين بين المتدربين واألدراج داخل قاعة التدريب ،وتم

عمل دورات تدريبية إلكترونية عن بعد باستخدام البرامج
 Zoomو.Teams

التباعد الجسدي داخل قاعة التدريب

حيث بلغ عدد الدورات التدريبية  33دورة خضع لها

 298متدرب خالل سنة .2020

وأكــدت إدارة مركز التطوير والتدريب اإلداري على

الموظفين الجدد االلتزام بتطبيق التدابير االحترازية

واالشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة للحد
من انتشار األمراض قدر المستطاع بعد مباشرة العمل.
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اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

االئتمان | العدد الثالث عشر  -يناير 2021

عدد المكالمات التى تم استقبالها من

خالل مركز االتصال ()Call Center

عدد دفعات القروض
ً
إلكترونيا ()Online
المحولة
 11,267دفعة

 81,425اتصال

عدد االستفسارات التي تم الرد عليها

من خالل مواقع التواصل االجتماعي
 25,231استفسار

عدد المستفيدين من إنشاء حساب من
خالل تطبيق «هويتي»
 17,385عميل

أداء االئتمان

عدد القرارات الصادرة من البنك

 18,918قرار

من يناير  -ديسمبر
2020

عدد الكشوفات الهندسي
 11,952كشف هندسي

إجمالي المبالغ المصروفة

 181,172,383دينار كويتي

عدد المستفيدين من كافة خدمات البنك
ً
إلكترونيا ()Online
 27,609مستفيد
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مقال

صدمة األزمة ورهانات المستقبل ...

بقلم :عبد الوهاب سلمان النصف
كل هزة قوية ألي قطاع تمهد لتّ حول في نمطه المعتاد ولكن إن بلغت هذه الهزة
ً
ً
ً
شقوقا في األرضية القديمة في جميع القطاعات لتهز
عنيفا من القوة لتحدث
مبلغا

الدول وترج االقتصادات وتعم االختالالت هذا ما يسمى بصدمة األزمة .فكم كان
ً
صادقا أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه ّ
الله حين قال “إن العالم بعد كورونا

لن يعود كما كان من قبل” فحكمة األمير الراحل وما تتضمنه من بصيرة فذة أدرك
ً
تعمق
أن هذه الصدمة ما هي إال
نذيرا لهبوب رياح التغيير ،فلن يصمد أمامها إال من ّ
جذره واشتد عودة.

التغيير القادم ال ندرك مضامينه ولكن يتجلى شكله ،فجذره العميق هو المورد

البشري وعوده المشدود هو التكنولوجيا الحديثة .فالتحول الرقمي الفوري بات حتميه

ال مناص منها وضرورة ال غنى عنها.

اليوم بمؤسسة بنك االئتمان الكويتي وبكل مؤسسة خدمية بالعالم تراقب
مش ً
سؤال ّ
رعا بذهنها كيف لي أن أوفر
بيقظة تتطور األحداث أثناء صدمة كورونا يظل
ً
عال من الجودة بعد التحول الرقمي؟
خدماتي بمستوى ٍ

ّ
المشرع يوضح لنا ان المنافسة اإليجابية بين المؤسسات ستنتقل لميادين
السؤال

التكنولوجيا الحديثة في توفير الخدمات االزمة التي تستند على االبتكار التقني.

واالبتكار هنا يحتاج لعقول ّنيرة وأفكار مرنة متيقن أن هذه المؤسسة تزخر بها بين
ً
ترجها صدمة خاطفة.
شبابها بشكل يجعل منها شجرة راسخه ال تقلعها
ريحا عاتية وال ّ
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