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الشعــار
األيقونة  ...وهي تمثل الحلقات الثالث التي تشكل األطراف األساسية إلنشاء بنك االئتمان الكويتي.
ً
ً
هاما في تجسيد رؤية البنك.
دورا
حيث إن كل حلقة تلعب

الــحــلــقــة الــعــلــيــا  ...تــمــثــل بــنــك االئــتــمــان

الكويتي ..وجدنا لنكون غطاء الحماية وتوفير

الدعم والمساندة للمتعاملين.

حلقة األساس  ...هي الدولة ...هي الوطن...

الحلقة الــحــرة  ...تــرمــز إلــى متعاملي
االئــتــمــان والــذيــن مــن أجــلــهــم وجــدنــا،

وتنفرد الحلقة الوسطى بشكلها ولونها
لتعبر عــن مساحة الحرية التي يحظى
بها المتعاملون إلعمار بيت المستقبل

كيفما شاؤوا.

هي الكويت فهي األساس والسند.
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االفتتاحية
“الكويت الجديدة ـــ ... “ 2035
فــي الحــادي والثالثيــن من يناير  2017كشــفت الحكومــة عن خطتها التنمويــة طويلة األمد للعقديــن المقبلين وحتى العام
للتحول إلى مركز مالي وتجاري ،وزعت أهداف هذه الرؤية على
 ، 2035تحت عنوان “كويت جديدة” أو “نيو كويت” ،التي تهدف
ّ
 5خطط خمسية.
تسعى هذه الرؤية الى تحقيق  5أهداف استراتيجية  ،وتعتمد على سبع ركائز أساسية ،أبرزها :إدارة حكومية فاعلة واقتصاد
متنوع ومستدام ،وبنية تحتية متطورة  ،وتشمل 164مشروعا تنمويا بينها  30مشروعا استراتيجيا.
نحــن فــي بنــك االئتمــان الكويتــي لســنا بعيدين عن هــذه الرؤية بل جزء منهــا ؛ إذ طرحنا منذ ســنوات خالل رؤيتنــا للتحديث
والتطوير تحت عنوان “رؤية جديدة لعصر جديد”.
كانــت هــذه الرؤيــة  -وال تــزال  -ترتكــز علــى تحويــل بنــك االئتمان الكويتي مــن مصرف حكومــي يقوم بالوظائــف واألدوار
التقليدية المعروفة إلى مؤسســة مالية حديثة وعصرية تواكب أحدث المســتجدات التكنولوجية وتســتجيب لالحتياجات المتزايدة
والمتجددة ألبناء الكويت ،ال سيما مع النمو السكاني المطرد ،وتترجم مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة إلى واقع ملموس
وحقيقــة علــى األرض ،تأخــذ في االعتبار تراجع أســعار النفط عالميا وتســعى جديا إلى تخفيف العبء عــن كاهل الدولة عبر تنويع
مصادر دخلها ودراسة سبل التمويل الذاتي.
مــن هنــا بــدأ البنــك في وقت مبكر األخذ بأســباب التحديث والتطور في الشــكل والمضمون ،وتمكن خــال وقت وجيز من
دخــول عصــر التعامــات االلكترونية عبر توقيع عدد كبير مــن بروتوكوالت الربط االلكتروني مع الجهات والمؤسســات الحكومية
ذات الصلــة؛ لتيســير تبــادل وتدفــق المعلومات بسالســة وانســيابية ،تتيــح انجاز معامالت المواطنين بأســرع وقــت وأقل جهد
ممكن ،كما انتقل من مرحلة التعامالت الورقية إلى فضاء التعامالت االلكترونية الواسعّ ،
ودشن القروض العقارية واالجتماعية
 ،on lineولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،إذ باتت خدماتــه متاحة اآلن علــى االنترنت عبــر البوابة االلكترونيــة للبنك وتطبيق
“االئتمان” على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وبطريقة آمنة وسريعة.
وبالتزامن مع ذلك قام البنك بتحديث شــمل أغلب منشــآته وأبنيته بما في ذلك مقره الرئيســي الحالي ،وفروعه المختلفة
بحيث باتت أكثر اتساعا ورحابة وقدرة على استيعاب أعداد أكبر من المراجعين والموظفين في الوقت الذي يحث الخطى إلنشاء
مقره الجديد في منطقة جنوب السرة الذي يجري العمل فيه على قدم وساق وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المحدد.
وضمن الرؤية ذاتها وقع البنك عقدا لدراسة الحلول التمويلية المتطورة والحد من االعتماد على ميزانية الدولة واعادة هيكلة
استراتيجية االقراض وتحويل البنك إلى مؤسسة تمول ذاتيا ووضع خطة الستدامة االيرادات والموارد المالية.
وتحقيقا لهذه الرؤية نعمل على ثالثة محاور رئيسية ،هي:

 1ـاســتمرار التوســع األفقي للبنك عبر افتتاح المزيد من األفرع ومراكز الخدمة الالزمة للمواطنين وتغطية مناطق الكويت
ال سيما النائية وفي المدن االسكانية الجديدة.
 2ـاســتكمال منظومــة المعامــات االلكترونية وتوفير المزيد من التســهيالت والوصول الى التوظيف واالســتثمار األمثل
للتكنولوجيا في خدمة المراجعين والمواطنين.

 3ـالســعي إلى تحقيق المفهوم الشــامل لالئتمان  ،وتغطية جميع الجوانب التي يحتاج إليها المواطن ،وضمان اســتدامة
االئتمان ،لمواكبة متطلبات األجيال القادمة.
إن “الكويت  - ”2035فضال عن أنها رؤية سامية لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ( حفظه الله
ورعاه)  -فهي أيضا مشــروع دولة ،بكل هيئاتها ومؤسســاتها يجب أن تتضافر لتنفيذه وترجمته على أرض الواقع جهود الجميع،
ونحن في بنك االئتمان يحدونا األمل و الحرص الشديد على أن نكون جزءا من هذه الجهود من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق
للكويت وأبنائها.

صالح المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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عضو مجلس األمة

النائب /رياض أحمد العدساني

العدساني :القضية اإلسكانية على رأس األولويات
ومعالجتها ستتم بمساندة بنك االئتمان

أكد النائب رياض العدساني أن القضية االسكانية على

واالجتماعي وتجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد

تضافرت جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية.

والتصرف فيها وأن يؤسس أو يــشــارك فــي تأسيس

رأس أولوياته ،مشيرا إلى أن معالجتها أمر ممكن إذا

وقــال العدساني لـ"االئتمان" :إن حل القضية ممكن

بمساندة بنك االئتمان الكويتي الــذي أنشئ لتحقيق

هدف أساسي وهو تيسير االئتمان العقاري والزراعي

االستثمار للمدخرين وله حق تملك العقارات والمنقوالت
الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وأن يساهم

في رأسمالها ،وأن يعاون في المشروعات العمرانية

ويستثمر فــائــض أمــوالــه فــي كــل أوج ــه االستثمارات
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المعمول بها ويشرف عليه ويترأس مجلس ادارتــه وزير
الدولة لشؤون االسكان ــ بحسب ما نص عليه قانون

تأسيس البنك.

السيرة الذاتية

ورأى العدساني أن أولى الخطوات التي البد أن يقوم بها
البنك ـــ بعد تطبيق القانون الذي أنشئ من أجله ــــ هو
متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومراجعة الفحص السنوي

لألجهزة الرقابية لضمان حسن سير أعمال البنك ،مشيرا
إلى أن بيانات الحساب الختامي للبنك تكشف أن جملة
االي ــرادات الفعلية نحو  92مليون دينار والمصروفات
الفعلية نحو  32.5مليون دينار.

وشـ ّـدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي على
ضرورة االلتزام بقواعد الميزانية واألخذ باالعتبار كل ما
ورد في الحساب الختامي ،كون الميزانية أداة ربط ورقابة،

• االسم :رياض أحمد العدساني
•	المؤهل الدراسي :شهادة جامعية في تخصصي
التمويل والتسويق

•	موظف سابق في مؤسسة البترول الكويتية
( 2001ـ )2005

•	موظف سابق في الهيئة العامة لالستثمار
( 2006ـ ) 2012

وتنظيم الصرف لحسن سير األعمال دون اسراف؛ بحيث
تنجز األعمال وتنعكس على الخدمات بصفة عامة بأقل

كلفة لترشيد االنــفــاق وضــبــط الــمــصــروفــات وتطوير
وتحسين االيرادات ،باإلضافة إلى ادراج الوظائف ضمن
الخطة السنوية لتعيين الكويتيين وتطبيق سياسة

اإلحــال وهــذا األمــر بــات ضروريا للتركيز على توظيف

العمالة الوطنية كونه استحقاقا.

وأوضــح العدساني أنه من الداعمين لتوظيف العمالة
الوطنية؛ فهناك العديد من الكفاءات الكويتية من ذوي

الخبرة المتميزة أو أصحاب الشهادات والتخصصات ؛
فالدولة بحاجة إلى هذه النوعيات لتطوير األداء وحسن
سير العمل  ،والشباب هم العمود الفقري لها ،لذا البد

من تشجيعهم لدفع عجلة التطوير.

شدد العدساني
وحول القوانين المنظمة للرعاية السكنية ّ

على ضــــرورة تعديل بعض الــمــواد لــإســراع بتنفيذ
المشاريع اإلسكانية وإعداد ومتابعة الدراسات واألبحاث
بأعمال التصاميم اإلنشائية واألصول الفنية مع مراعاة
الحفاظ على األمــن والسالمة خالل البناء وفق جدول
زمني واعتماد المخططات التنظيمية لمشاريع المؤسسة

العامة للرعاية السكنية وبتعاون جميع الجهات وباألخص

بلدية الكويت لتحقيق أهداف المؤسسة.

العمل التطوعي

•	عضو مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية
( 2005ـ ) 2007

•	رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية
( 2007ـ )2011

عضوية المجلس

•	عضو مجلس األمة المنتخب في فبراير 2012
(المبطل)

• عضو مجلس 2013
• عضو مجلس 2016
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مسؤولو الدولة

المدير العام لبلدية الكويت المهندس /أحمد المنفوحي

كشف عن توجه لتسهيل إجراءات إصدار الوثائق مباشرة

المنفوحي :تعاون كبير بين البلدية وبنك االئتمان
• أنهينا المرحلة األولى من الخدمات االلكترونية وتراخيص البناء تصدر حاليا خالل  24ساعة.

• نتمنى من المواطنين التقيد بلوائح البناء فالمسؤولية القانونية ستطول المخالف ولو بعد حين.
• نفتخر بتجربة المكاتب الهندسية الكويتية ونعتز بدورها وهناك قانون لردع غير الملتزمين.
أشاد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي
بالتعاون والتنسيق بين البلدية من جهة وبنك االئتمان من
جهة ثانية.
وكشف المنفوحي ـــ في حــوار مع “االئتمان” أن البلدية
تدرس حاليا ـــ بالتعاون مع بنك االئتمان والمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ـــ سبل تسهيل إجراءات إصدار الوثائق دون
الحاجة إلى مراجعة البلدية .وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية  ..هل يمكن إعطاء القارئ نبذة عن بلدية الكويت؟
البلدية أقــدم مؤسسة حكومية في الكويت  ،ولــدت من
رحمها كل وزارات الدولة الخدمية ،ساهمت بشكل فعال في
نهضة الكويت العمرانية منذ األربعينات والخمسينات.

ونستطيع القول أن أول مخطط هيكلي في الشرق األوسط
والمنطقة كان لدولة الكويت في أواخر الثالثينات وأوائل
األربعينات وللبلدية دور رئيسي في النهضة العمرانية وفي
تخطيط الدولة وفي مراحل حياة الناس أيضا ،فخدماتها من
المهد إلى اللحد ،وذلك قبل أن تنقل بعض االختصاصات
إلى هيئات مستقلة على النحو الذي يجري حاليا  ،وتاليا فإن
البلدية أساس أي نهضة ألي دولة.
شهدت البلدية تطورات مهمة في اآلونــة األخيرة على
صعيد تكنولوجيا المعلومات؟ هال أطلعتنا على أهم ما
تحقق بهذا الخصوص وما أبرز العقبات التي واجهتكم؟
أهم عقبة ظهرت عندما بدأنا بإطالق المرحلة األولى من
التعامالت االلكترونية  ،فالناس ال تؤمن بأن البلدية قادرة
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على التغيير  ،وكان هذا بالنسبة لنا تحديا  ،لكن الشباب
الكويتي في البلدية يؤمنون بأن التغيير ممكن وبالفعل تم
االنتهاء من المرحلة األولى ونقف اآلن على أرض صلبة ،إذ
تصدر تراخيص البناء خالل  24ساعة ،بينما كانت في السابق
تستغرق من  3الى  6شهور ووصلنا الى مرحلة ترخيص
مشاريع ضخمة في  24ساعة.
هــذه اإلنــجــازات أمثلة لما وصلنا إليه ،ونعتقد أن ارتفاع
تصنيف دولة الكويت في مؤشرات تسهيل بيئة االعمال
هو انعكاس للدور الذي تقوم به البلدية .
تتولى البلدية تحديد أنظمة البناء وإصدار التراخيص  ..ما
أبرز التطورات على هذا الصعيد ؟
نعمل اآلن في القانون الجديد للبلدية وفي انتظار إصدار
الالئحة التنفيذية مــن مجلس الـ ــوزراء وهــنــاك لــوائــح تم
إعدادها وهي جاهزة ،واجتمعنا مع متخصصين في المكاتب
الهندسية وفي اتحاد مالك العقار وعالجنا بعض السلبيات
فــي اللوائح القديمة وبمجرد وصــول الالئحة التنفيذية
سنقوم بإرسالها إلى المجلس البلدي إلقرار اللوائح الجديدة.
ما النصائح التي توجهها إلى المواطنين المقبلين على بناء
قسائمهم السكنية منعا للوقوع في مخالفات لقوانين
ولوائح البناء؟
قمنا بتسهيل إجراءات كثيرة ،وبالمقابل نتمنى من المواطنين
التقيد بلوائح البناء  ،اليوم صدرت أحكام للمخالفين وهناك
إزاالت تمت لــأدوار اإلضافية ،لذا يرجى االلتزام بشروط
الترخيص ،ألن المسؤولية القانونية ستطول المخالف
حتى ولو بعد حين ،لذا أدعو الجميع إلى االلتزام بالقانون
وبالتراخيص ،ولألمانة فقد لمسنا تعاونا من المواطنين في
الفترة األخيرة في تطبيق القانون واألمور تسير في الطريق
الصحيح.
هل تعتقد أن القرار  193لسنة  2007بشأن اشتراطات
مزاولة مهنة المكاتب الهندسية بحاجة إلى إعادة نظر؟
موضوع المكاتب الهندسية كان خطوة رائدة للبلدية  ،في
البداية كان هناك تخوف وردود أفعال سلبية ،لكن اليوم
نالحظ أن كل دول الخليج سارت في مسار الكويت نفسه،
حيث أصبحت هناك مكاتب تصمم وتشرف ولها قوة البلدية
في الرقابة على المالك والمقاول ،لذا نفتخر بتجربة المكاتب
الهندسية ونعتز بدورها واليوم أغلبية المكاتب ملتزمة
بالقانون ،وهناك قانون رادع لمحاسبة غير الملتزمين وفي
آخر سنتين قمنا بإغالق مكاتب مخالفة وأوقفنا الكثير منها
وسحبنا تراخيصها.
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ودعني أؤكد هنا أن أغلبية المكاتب الهندسية تؤيد االجراء
حتى ال تخرب المكاتب الدخيلة وغير الملتزمة التجربة وال
تسيء إلى بقية المكاتب المرموقة التي أصبحت تشارك
حاليا في مسابقات عالمية وتتولى التصميم في الخليج
والــدول العربية ونحن فخورون بها ونضع يدنا في أيدي
استشارييها لتعديل الــلــوائــح ومحاسبة المقصرين من
المكاتب الدخيلة على المهنة.
مــا أب ــرز مــامــح الــتــعــاون والــشــراكــة بين البلدية وبنك
االئتمان؟
بلدية الكويت منوط بها تسليم األراضــي إلى المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،وقــد سلمنا أراض إلنشاء أكثر
من  200ألف وحدة سكنية ،حيث يقومون بتأهيل األرض
وإزالة التعارضات وتخطيطها ،ومن ثم يأتي دور االخوان في
“االئتمان”.
كما ندرس اآلن مع بنك االئتمان والمؤسسة العامة للرعاية
السكنية سبل تسهيل إجراءات إصدار الوثائق دون الحاجة إلى
مراجعة البلدية ،بحيث يكون ذلك مباشرة من “اإلسكان” إلى
السجل العقاري ونمد يدنا إلى كل المؤسسات الحكومية وبينها
بطبيعة الحال بنك االئتمان ،ومن ثم فإن تعاوننا كبير مع البنك.
ما تقييمك لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدية والبنك
وهل حقق الربط االلكتروني بينهما األهداف المنوطة به؟
هناك اتفاق بين البلدية والبنك للسعي إلى تسهيل اإلجراءات
عن طريق الربط اإللكتروني ،ال سيما بعد أن نجحنا في
موضوع إنجاز المعامالت إلكترونيا وأصبحنا نقف على أرض
صلبة اليوم ،وهناك الكثير من الجهات الحكومية التي نسعى
إلى الربط اإللكتروني معها لتيسير اإلج ــراءات للمواطنين
ومنها بالتأكيد بنك االئتمان ،وهناك إجراءات سيتم اتخاذها
تسهل اإلجراءات في سبيل الربط بين البلدية واالئتمان.
هل هناك ما تود إضافته في ختام اللقاء ؟
مــا أود قوله فــي ختام اللقاء أن لدينا استراتيجية قمنا
بوضعها لـ  4سنوات ،وتتضمن حزمة أهداف ومؤشرات
للتنفيذ ،فعلى صعيد تسهيل اإلج ــراءات  ،أنجزنا النظام
االلكتروني وإلغاء بعض المستندات وفك التشابك .وفيما
يتعلق بمحور ترسيخ هيبة القانون ،اتخذنا إجراءات لتكريس
هيبة البلدية ،وأزلنا مخالفات رصدها ديوان المحاسبة منذ
 20سنة  ،ونفذنا أكثر من  14حكما قضائيا بإزالة بيوت
متعددة األدوار .وذهبنا الى ما هو أبعد من ذلك إذ وضعنا
خطة لالكتفاء ذاتيا ماليا  ،وتعظيم اإليرادات لتخفيف العبء
عن موازنة الدولة.
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أسرة بنك االئتمان

مديرة اإلدارة القانونية األستاذة /زينب الجيران

نصحت المراجعين بالتحقق من اصطحابهم المستندات الصحيحة
إلنجاز المعامالت

الجيران :اإلدارة القانونية عازمة على استمرار نهج التطوير
وتسهيل اإلجراءات

أكدت مديرة اإلدارة القانونية في البنك زينب الجيران أهمية الدور الذي تقوم به اإلدارة ،كونها الوجهة القانونية التي

تُ سند إليها المخالصات القانونية لنشاط البنك في اإلقراض.

“االئتمان” التقت الجيران لتسليط الضوء على اإلدارة وأقسامها المختلفة وطبيعة عملها ،وكان هذا الحوار :

لديك مسيرة مهنية حافلة بالخبرات في كثير من مواقع
المسؤولية والمناصب التي توليتها ..هال أطلعتنا على أبرز
تلك المحطات ؟

بحكم موقعك الوظيفي ..هل يمكن إطالعنا على طبيعة
عمل إدارة الشؤون القانونية ودورها والقضايا التي تعمل
عليها؟

بدأت مسيرتي في بنك االئتمان كباحث قانوني في عام 1998
بعد فترة عمل في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وشغلت
مناصب عدة خالل فترة عملي بالبنك؛ أهمها رئيس قسم
البحث والتحقيق اإلداري ،ومن ثم مراقب الموارد البشرية،
حتى وصلت إلى منصب مدير اإلدارة القانونية في عام ،2013
باإلضافة إلى عضويتي بعدد من اللجان المهمة ،من أبرزها
لجنة شؤون الموظفين واللجنة العامة لإلقراض ولجنة الرد
على األسئلة البرلمانية.

تقوم اإلدارة القانونية بــدور حيوي وهــام في البنك؛ فهي
الوجهة القانونية التي تسند إليها المخالصات القانونية لنشاط
البنك في اإلق ــراض .وتضم اإلدارة ثالثة أقسام وظيفية
متخصصة ،يمارس كل منها دورا مهما  ،كما يلي:
.1قسم العقود والرهن :يقوم القسم بأحد أهم وأبرز
األعــمــال القانونية بالبنك فــي إع ــداد وتجهيز عقود
اإلق ــراض العقاري واستقبال المقترضين والتحقق
مــن المستندات واستيفائهم لــلــشــروط القانونية
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المطلوبة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ،وتوقيع
المقترضين على العقود وتوثيقها.
.2قسم المحفوظات الوثائقية :يختص هــذا القسم
بإرسال الوثائق إلــى البنوك لعمل رهــن ثــان عليها،
إعــداد الكتب والمخاطبات الــازمــة إلدارة التسجيل
العقاري؛ وموافقة للعدل الخاصة بطلبات إشــراك
الزوجة أو إضافة حق السكن وتحويل الوثيقة بأسماء
الورثة الشرعيين وإضافة أو تعديل األلقاب وغيرها
من الطلبات .باإلضافة إلى إعداد كتب البلدية الخاصة
بالهدم واعادة البناء واستالم وحفظ العقود وقوائم
الرهن والمستندات ذات العالقة وغيرها من األعمال.

. 3قسم القضايا :يتولى القسم القيام بأعمال المطالبة
القانونية في استحقاقات البنك المتأخرة عن السداد
التي تــرد إخــطــارات بها من إدارة التحصيل بصفتها
أمـــواال عــامــة ،متابعة القضايا وإعــــداد الــمــذكــرات
القانونية في القضايا التي يكون البنك طرفا فيها
وإرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع ومتابعتها في
المحكمة .ويقوم القسم كذلك بالتنسيق والمتابعة
وإعداد المذكرات القانونية الالزمة للجهات والهيئات
كافة للدفاع عن البنك في النزاعات القضائية وحضور
جلسات إدارة الخبراء وتقديم مذكرات الدفاع وتمثيل
البنك أمام الجهات الحكومية والنيابة العامة بموجب
تفويض رسمي صادر من مدير عام البنك  ،باإلضافة
إلى األعمال األخرى التي لها صلة بعمل القسم.

ما النصائح القانونية التي توجهونها إلى المراجعين؟

ننصح دائما مراجعي اإلدارة القانونية إلجــراء أي معامالت
بالتحقق من اصطحابهم المستندات الصحيحة المطلوبة
إلنــجــاز المعامالت والــتــأكــد مــن صالحيتها ،وكــذلــك وجــود
أصحاب العالقة إذا كــان مطلوبا منهم الحضور أو تقديم
وكاالت رسمية موثقة وصالحة.
كذلك ،تنصح اإلدارة المراجعين االلتزام بسداد المستحقات
من أقساط القروض العقارية واالنتظام فيها وإبالغ البنك في
حال تغيير جهة العمل أو وقف األقساط والمراجعة للعمل
على إيجاد حلول لها لتفادي تراكمها وتجنب اإلجراءات القانونية
المترتبة على عدم سدادها.
خدمت في البنك سنوات طويلة  ..هل يمكن إطالعنا على
تصورك أو رؤيتك لتطوير العمل وسبل االرتقاء بها؟

تنطلق رؤية اإلدارة القانونية من رؤية اإلدارة العليا للبنك في
شأن التحول إلى التعامالت اإللكترونية وتحقيق أقصى درجات
الجودة لخدمات البنك وتبسيط اإلجراءات وتسهيلها للمراجعين
إلى أدنى مستوى ممكن والعمل على تذليل الصعوبات التي
تعترض ذلك واستخدام أحدث التطورات في هذا المجال.
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وقد تم ،بدعم وتوجيهات اإلدارة التنفيذية للبنك ،تحقيق
إنــجــازات عــدة في هــذا المجال ،منها إنشاء وحــدات لــإدارة
القانونية في مختلف محافظات الكويت بدال من حصرها
في المركز الرئيسي لتكون قريبة إلى المواطنين وتسهيل
تعامالتهم ،ودعم هذه الوحدات بالكوادر الوطنية المتخصصة
والمدربة وكذلك اتخاذ إجراءات الختصار الفترة الزمنية إلجراء
التعامالت ،وتم كذلك اعتماد نظم لألرشفة ،حديثة ومتطورة،
لحفظ اإلجراءات والتعامالت وسهولة الرجوع إليها وحمايتها
من الضياع .ولم تتوقف جهودنا عند هذا الحد؛ فاإلدارة عازمة
ومستمرة في نهج تطوير العمل وتسهيل اإلجراءات.
ما تقييمك للنجاح الذي حققه البنك في مشروع التحول
نحو إنجاز المعامالت إلكترونيا وتدشين خدمات التقدم
للحصول على القروض عبر اإلنترنت؟

حقق البنك نجاحا هائال فــي هــذا المجال يسجل لقيادته
والعاملين فيه ،ووضعه في مرتبة متميزة بين مؤسسات
الــدولــة ،هــذا اإلنــجــاز ينعكس إيــجــابـ ًا فــي تسهيل واختصار
اإلجراءات للمواطنين؛ إذ أصبح عدد من خدمات البنك يقدم
بكل سهولة باستخدام التطبيقات اإللكترونية دون تكبد عناء
المراجعات لفروع البنك أو إداراتــه ويتيح للمواطنين كذلك
متابعة مراحل معامالتهم وانتهائها.
هذا اإلنجاز نقل تعامالت البنك من مرحلة التعامالت الورقية
إلى مرحلة التعامالت اإللكترونية الذكية ليصبح البنك مؤسسة
فريدة من نوعها وفي طليعة المؤسسات الحكومية في هذا
المجال .وهذا كله ما كان ليتم لوال وجود قيادة مخلصة في
تطوير العمل ،ولديها رؤية مستقبلية متطورة ،تبذل جهودا
مضنية لتحقيق ذلــك والتغلب على كثير مــن المعوقات
والمصاعب.
في الختام  ..مــاذا تقولين لموظفي البنك ..السيما من
الشباب الكويتيين؟

تحرص اإلدارة في ظل قيادة البنك على االعتماد على الشباب
الكويتي في مختلف وظائفها وتركز على اختيار الكفاءات
وإخضاعهم للتدريب لصقل مهاراتهم حتى يقوموا باألعمال
التي توكل إليهم بكل كفاءة ومهنية ويكونو لبنة أساسية في
نجاح البنك وتطوره ،فهم طاقة قادرة على القيام بمتطلبات
التنمية والتطور وتحقيق طموحات قيادة البنك والمواطنين
على حد سواء .وتشجع الموظفين على بذل كل الجهود في
االرتقاء بقدراتهم واستغالل كل الفرص التي يوفرها البنك
في تدريب موظفيه ورفع كفاءتهم.
إن الدور الذي يقوم به البنك يمس جميع شرائح المجتمع ،
وللشباب أهداف سامية في رفعة وطننا وخدمة مواطنينا.
وقد أثبت الشباب الكويتيون قدرتهم على العمل والعطاء
ورأينا ذلك من خالل التطور الذي شهده البنك.
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العمل جار إلنجاز مشروع تصميم
مبنى فرع العقيلة
طرأ تغيير مفاجئ يتعلق بموقع أرض المشروع من قبل بلدية الكويت وذلك بسبب دراسة مرورية حديثة أجريت

على موقع المشروع من أجل إيجاد حل لالزدحام المروري في المنطقة .

عمــل البنــك جاهــدا الختيــار البديل األنســب لموقع مشــروع الفرع مــن حيث ســهولة الدخول والخــروج للمبنى

وكذلك االستفادة من المساحات المحيطة المخصصة لمواقف السيارات مستقبال لتقديم خدمة أفضل للمراجعين
والموظفين.

ً
تمهيــدا لطرح
وجــاري العمــل علــى االنتهــاء مــن مرحلة تصميــم مبنى فــرع البنك في منطقــة العقيلــة ،وذلك

المشروع للتنفيذ.
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إنجاز 41

صورة جماعية لموظفي البنك

 %من األعمال اإلنشائية

بمشروع المقر الجديد في جنوب السرة
يجري العمل بمشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد على

قدم وساق  ،حيث بلغ معدل اإلنجاز فيه نحو  39في المئة،

• إصالح أضرار الحريق:
-االنتهاء من دراســة األجزاء المتضررة من الحريق وجار

ومــن المتوقــع االنتهاء منه في النصــف األول من ،2020

العمل على اإلصالح.

وفيما يلي عرض لألعمال اإلنشائية:

 -جاري العمل لصب سقف الدور السادس للـ .Zone A

• سير األعمال في مبنى مواقف السيارات المجاور:

 -جاري العمل لصب سقف الدور الثالث للـ .Zone B

	جــار العمــل علــى تركيــب البالطــات ســابقة الصب( )Precastلجــزء مــن الــدور الرابــع وجــزء مــن الــدور

 تم صب سقف الدور الخامس لـ .Zone A تم صب سقف الدور األول لـ .Zone B -تم صب أرضية مدرج المسرح.

 -تم تركيب أبواب الملجأ في السرداب الثالث.

	جار العمل على تشــطيب أرضيات سراديب مواقفالسيارات.

 جار تنفيذ أعمال التشطيب وتركيب إطارات األبوابباإلضافــة إلى األعمــال الكهربائية وأعمــال التهوية
والمكافحة في أدوار السراديب.

الخامس.

•

االنتهاء من األعمال التالية في بعض األدوار:
	تركيــب البالطــات ســابقة الصــب لســقف الــدورالخامس.

 -تشطيب أرضيات المواقف.

 تركيب بالطات البورسالن لبعض الغرف. -أعمال الحوائط والمساح واألصباغ.

	تمديــدات الخدمــات المعلقــة الخاصــة بالتهويــةوالمكافحة.

االئتمان |
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تكريم الدفعتين الثانية والثالثة
ّ
من الكويتيين المعينين حديثا
تم تكريم الدفعتين الثانية والثالثة من

الموظفيــن الكويتييــن الجدد بعد نجاحهم
في اجتيــاز البرنامج التدريبــي الذي نظمه

مركز التطوير والتدريب اإلداري بالبنك.

خضع المعينون حديثا لبرنامج تدريبي

مكثــف ،تــم خاللــه تعريفهــم بقوانيــن

ولوائــح البنك الداخليــة وقانون اإلقراض
بشــكل تفصيلــي ،كمــا تلقــوا دورات
ســلوكية تســاعدهم علــى االندمــاج فــي
العمــل وبنــاء عالقــات الزمالــة مــع باقي
الموظفيــن والمســؤولين وإكســابهم

المهــارات األساســية الالزمــة إلنجــاز
األعمال المكلفين بها.

وتضمــن البرنامــج دورات في العمل

المؤسســي وأساســيات العمــل اإلداري
وقواعــد الســلوك الوظيفي مــع الزمالء،

نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية والقانونية يتوسط الدفعة الثانية

فضــا عــن التدريب الميداني فــي إدارات
البنك المختلفة.

وأثبــت المشــاركون في الــدورة جدية

فــي العمل وعزيمة صادقة في اكتســاب

المزيــد مــن المهــارات والخبــرات ،كمــا

كشــفت الــدورة عــن اســتعدادهم لبــدء
مســيرة العمــل الجــاد ومواجهــة تحدياتــه
وصعوباته بصالبة.

الدفعة الثالثة
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مناسبات االئتمان

اإلدارة التنفيذية في جولة تفقدية لمبنى جنوب السرة

المضف :تسلم مبنى "االئتمان" الجديد
في النصف األول من 2020
أكد المدير العام للبنك السيد  /صالح المضف أن العمل

ً
جهودا
وتحديد طرق معالجتها .وبذلت أطراف المشروع

منطقة جنوب السرة يسير على قدم وساق وفق الجدول

معدل إنجاز مرتفع لتعويض ما فات بسبب الحريق.

في موقع مشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد للبنك في

الزمني المتفق عليه ،متوقعا انتهاء أعماله بالكامل
وتسلمه رسميا في النصف األول من سنة . 2020

كبيرة لدفع عجلة سير األعمال وتجاوز آثار الحريق لتحقيق
وأوض ــح أن الشركة المتخصصة أزال ــت جميع األجــزاء
اإلنشائية شديدة التضرر وجار العمل على إزالة وتنظيف

جاء ذلك خالل جولة ميدانية قام بها المضف وعدد من

آثــار الحريق للحوائط واألســقــف والجسور واألعــمــدة.

حيث أكد أن األعمال اإلنشائية تجاوزت كل آثار وتداعيات

والميكانيكية في األجزاء غير المتضررة.

المسؤولين التنفيذيين بموقع

العمل في المشروع؛

الحريق الــذي تعرض له الموقع في رمضان الماضي
( 23يونيو )2017؛ إذ تم تعيين شركة عالمية متخصصة

لدراسة آثار الحريق ،وقامت بمعاينة األجــزاء المتضررة

كما يجري حاليا استكمال األعمال المدنية والكهربائية

االئتمان |
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جولة للموظفين بمشروع مبنى جنوب السرة

ّ
نظم البنك جولة ميدانية لموظفيه بموقع مشروع مبنى

المقر الرئيسي الجديد الــذي يجري العمل به حاليا في
منطقة جنوب السرة.

الجولة تمت على مدى يومين ،بهدف إطالع الموظفين
على سير األعمال في المشروع ،وما تحقق حتى اآلن،

والوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة
باإلنشاءات والمرافق التي يضمها.

وكانت بمثابة رسالة دعم وتشجيع للعاملين بالمشروع
إلنجاز هذا الصرح الوطني الجديد والحيوي وإنهاء العمل

فيه بأسرع وقت ممكن وشحذ هممهم لبذل المزيد من

الجهد لتسليمه في موعده المقرر في النصف األول من
عام  2020وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة

المنفذة ووفقا ألعلى المواصفات والمعايير الهندسية
واإلنشائية.

واعتُ برت الجولة فرصة لتهيئة الموظفين لالنتقال إلى

المقر الجديد الذي سيتم تسليمه بعد انتهاء العمل به
بشكل رسمي ،إذ تفسح لهم المجال للتعرف على المبنى

وموقعه وأسهل الطرق وأيسرها للوصول إليه ،والتعرف
على خصائصه المعمارية ومــا سيوفره من تسهيالت
وإمكانات لهم وللمراجعين.
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مناسبات االئتمان

تكريم األستاذة /ضحى الصايغ

جمعية الحقوقيين تكرم الحقوقية /ضحى الصايغ
وأوضـــــح أن تــكــريــم أص ــح ــاب اإلنــــجــــازات واالحــتــفــال

كرم محافظ الفروانية
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي ّ ،
الشيخ فيصل الحمود الزميلة  /ضحى الصايغ “الموظفة

بمجهوداتهم يعتبر أحد الركائز األساسية التي تزكي روح

والتحقيق.

طريق التميز في بيئة العمل.

المميزة في البنك لعام  “ 2017رئيسة قسم البحث

التنافس عند الموظفين ،ويعزز األداء واالبتكار ويمهد

جاء ذلك خالل الحفل الــذي أقامته جمعية الحقوقيين

وأثنى على الموظفين المتميزين ،وتفانيهم والتزامهم

الحقوق في جميع قطاعات الدولة.

المؤسسات التي يعملون بها ،داعيا إياهم إلى المزيد من

لتكريم الموظفين المميزين لعام  2017من حملة شهادة

وأكد الحمود أهمية الحفل لتكريم الموظفين المميزين
إيمانا بأهمية استثمار العنصر البشري باعتباره أحد أهم
الثروات في تحقيق التنمية.

وجــهــودهــم فــي صـــورة نــتــائــج قــيــاســيــة عـــززت مكانة
الجد والمثابرة في العمل لالستمرار في التميز.
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تسليم المدير العام نسخة من المعاملة اإللكترونية من قبل مدير فرع الفروانية بحضور نواب المدير

ال ملفات بـ”االئتمان” بعد اليوم
أطلق البنك عملية دراســة طلبات العمالء آليا وإصدار

المدير العام لالئتمان عبير بوطيبان ونائب المدير العام

طلب الملفات الورقية ال سيما بعد أن تمت أرشفتها

المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية بمنطقة غرب

القرارات في شأنها من خالل برنامج ذكي ،دون حاجة إلى

على النظام؛ حيث أنجز فرع الفروانية أول معاملة لمنح
قرض عقاري بنظام الملف اإللكتروني من خالل الدراسة
اآللية وإصــدار القرار بشأنه آليا ،األمــر الــذي من شأنه
تقليص الدورة المستندية بشكل كبير.

ّ
وتسلم المدير العام السيد  /صالح المضف نسخة من

المعاملة من مدير الفرع عــادل الحريتي بحضور نائب

للتخطيط مــبــارك الــرشــيــدي  ،وكــانــت المعاملة ألحد
عبد الله المبارك.

وتعد الخطوة استكماال الستراتيجية البنك الطموحة
التي وضعت قبل سنوات وتقضي بتحول البنك إلى
ً
إلكترونيا بشكل كامل.
التعامالت

21

22

االئتمان |

العدد الثامن  -يوليو 2018

مناسبات االئتمان

أسرة االئتمان تحتفل باألعياد الوطنية

قائد حكيم ..
شعب وفي

البنك احتفل باألعياد الوطنية

احتفل البنك بالعيد الوطني وعيد التحرير ،حيث رفعت

وقال :إن “ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير ستظل راسخة
في ذاكرة الكويتيين على مر األجيال ،وستبقى مناسبة

أعالم الكويت فوق مبنى المقر الرئيسي وفي كل فروعه؛
ً
إيذانا باالحتفال.
ورفرفت عالية خفاقة

لتكريس الشعور باالنتماء إلى الكويت”.

وبالمناسبة ذاتها أقــام البنك حفل إفطار للموظفين،

وأوضح أن شهر فبراير يهل كل عام حامال نسائم ذكريات

العام ونوابه وقياديو البنك وجرى خالله توزيع األعالم

الوطنية فرصة تتجدد كل عام لتجديد العهد والوعد على

بالمقر الرئيسي وفي عدد من األفرع  ،شارك فيه المدير
والهدايا على المراجعين.

عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ،مؤكدا أن األعياد
العمل والعطاء لكل ما فيه رفعة الكويت ورفاه شعبها.

وأكد المدير العام أن األعياد الوطنية مناسبة عزيزة وغالية

وأشار إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال

األجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها اآلباء واألجداد

العالقات والــروابــط اإلنسانية بين الموظفين وتوفير

على قلب كل مواطن كويتي ،واالحتفال بها فرصة لتذكير

للدفاع عــن الكويت والـــذود عــن استقاللها وحريتها،
وترسيخ قيم الوطنية واالنتماء في النفوس.

للتواصل اإلنــســانــي واالجــتــمــاعــي فضال عــن تعميق

أجواء من الود التي تسهم في نهاية المطاف في تحسين
بيئة العمل.
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المدير العام يتوسط شباب االئتمان

ترقيات باالختيار في “يوم الشباب”
عقد المدير العام لقاء مفتوحا مع شباب البنك العاملين

وقــال :إن ادارة البنك تولي جل اهتمامها بالشباب

الكويتي ،حيث قدم إليهم التهنئة ،وجــدد التأكيد على

كل الصعاب وإزالــة المعوقات التي تعترض طريقهم

فــي الــبــنــك ،بــالــتــزامــن مــع االحــتــفــاالت بــيــوم الشباب

دعمه الكامل لهم ،كما استمع إلى آرائهم بشأن أهم
العقبات والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم لتطوير
ً
واعدا بالمزيد من الدعم في المرحلة المقبلة.
العمل ،

وأعــلــن خــال اللقاء عــن ترقية عــدد مــن شباب البنك
والعاملين فيه بنظام االختيار.

وتضعهم نصب أعينها وتسعى دائما وأبدا إلى تذليل
وفتح آفاق العمل واإلبداع والتميز أمامهم انطالقا من
قناعتها الثابتة بأن الشباب هو الذي سيبني مستقبل

هذا الوطن.
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مناسبات االئتمان

المدير العام وقسم العالقات العامة مع الفريق
الطبي من معهد دسمان للسكر

"االئتمان" استقبل
فريقا من معهد
دسمان للسكر
استقبل البنك فريقا طبيا متخصصا من معهد دسمان

قدم الفريق الطبي النصائح واإلرشادات إلى الموظفين

ضمن األنشطة المجتمعية التي يقوم بها المعهد للوقاية

والتي تشمل الغذاء الصحي وعدم اإلكثار من الدهون

للسكري ،إلجراء فحوصات مجانية للموظفين والمراجعين
من المرض ودعم المصابين به.

شملت الفحوصات التي أجريت على مدى ساعتين قياس
ضغط الــدم ،وفحص "السكري" وتقديم االستشارات

الطبية حول طرق الوقاية والعالج من المرض.

جاءت الفعالية في إطار المشاركة في الجهود التي تبذلها
الدولة والمنظمات الدولية لمكافحة مرض السكري الذي

يعرف بـ"القاتل الصامت".

والمراجعين بشأن أفضل الطرق للوقاية من المرض
والــســكــريــات فــي الطعام والتقليل قــدر اإلمــكــان من

الوجبات السريعة باإلضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل
منتظم .

ويحرص البنك على المشاركة في مثل هذه األنشطة

والفعاليات لما لها من فوائد ،إذ تبعث برسالة دعم
وتضامن مع مرضى السكري ،كما تلفت االنتباه إلى

خطورة مثل هذه األمــراض وتتضمن دعوة إلى الجميع

لالهتمام بالصحة.
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وفد “اإلطفاء” تفقد التدابير الوقائية من الحرائق
بمشروع مقر “االئتمان” الجديد

زيارة فريق اإلطفاء لمشروع المبنى الرئيسي في جنوب السرة

قام وفد من اإلدارة العامة لإلطفاء بزيارة تفقدية إلى
مــشــروع مبنى المقر الرئيسي الجديد لبنك االئتمان

الكويتي في منطقة جنوب السرة.

اطلع الوفد خالل الجولة على اإلجراءات والتدابير الوقائية

من الحرائق في المبنى الذي ال يزال قيد اإلنشاء ،بهدف
التأكد من استيفاء المشروع الشتراطات األمان وتوفر كل
المتطلبات الالزمة لمكافحة الحرائق وضمان الوصول
السريع واآلمــن والسليم لرجال اإلطفاء إلــى كل أنحاء

المبنى ودون معوقات.

م .سامي الفودري يشرح مكونات المبنى

تــرأس الوفد نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية
الــلــواء /خالد عبد الله فهد ،وضــم كال مــن :مدير ادارة
وقاية محافظة حولي العقيد /رائــد العتيقي ،ورئيس
قسم إخطارات محافظة حولي المقدم /حسين خورشيد،

ومجموعة من ضباط ومفتشي قطاع وقاية حولي.

استقبل وفد اإلطفاء لدى وصوله إلى الموقع وفد من

البنك برئاسة نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية
والقانونية السيد  /فوزي الصقالوي وضم في عضويته

المهندسين سامي الفودري وفهد المزيد.

وقام الوفد بجولة في المشروع للتأكد من توفر متطلبات

الوقاية والحماية من الحريق،بما في ذلك أن يكون الهيكل
ً
معدا لتفادي الخطورة على حياة مستخدمي
اإلنشائي

المبنى من الحريق والدخان ،واألبخرة ،ويسمح بإخالء
المستخدمين في حــاالت الــطــوارئ والتأكد من تحمله
لتأثيرات الحريق خالل فترة اإلخــاء وتوفر سبل اإلخالء

في حاالت الطوارئ من حيث العدد والسعة والموقـع،
وعدم وجود ما يعيق استخدامها وتوفير اإلضاءة الكافية،

وأجهزة اإلنذار المناسبة للمبنى ،وتوزيع فوهات المياه،
وتخصيص أمــاكــن لــوقــوف مــركــبــات اإلطــفــاء وارتــكــاز

رافعاتها.
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مناسبات االئتمان

صورة تجمع المدير العام مع األستاذة /لولوه المال ومعالي وزيرة اإلسكان د .جنان بوشهري في ورشة الجمعية الثقافية

المضف في ورشة الجمعية الثقافية:

الحوار المجتمعي مهم لتعديل قوانين “إسكان المرأة”
أكـــدت وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون اإلســكــان وزيـــرة الــدولــة

من جهته ،أكد المدير العام صالح المضف حرص البنك

مؤسسات المجتمع المدني في التشريع عبر إبداء الرأي

الــمــرأة من الحصول على حقها في الرعاية السكنية،

لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري إيمان الحكومة بدور
في مشروعات القوانين.

وقالت بوشهري في كلمة لها خالل ورشة العمل التي

نظمتها الجمعية الثقافية النسائية حول الشراكة بين

الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير “قانون
إســكــان الــمــرأة” والئحته التنفيذية بحضور مدير بنك
االئتمان صالح المضف ومدير المؤسسة العامة للرعاية

السكنية بدر الوقيان أنها استمعت إلى كثير من المشاكل،
ً
خصوصا المطلقة أو األرملة
التي تعانيها المرأة الكويتية
أو المتزوجة من غير الكويتي ،خالل اللقاءات األسبوعية

مع المواطنين والمواطنات ،مشيرة إلــى أنها تحركت
لوضع حلول جذرية لمثل تلك المشاكل ،بالتعاون مع

مؤسسات المجتمع المدني ،كذلك لجنة المرأة واألسرة
في مجلس األمة.

على المشاركة في الحوار المجتمعي الدائر بشأن تمكين
مشيدا بتاريخ الجمعية الثقافية الطويل في تبني قضايا
المرأة.

ووصــف المضف الــحــوار بهذا الخصوص بأنه “مفيد

ومــهــم” ،معربا عن أمله بــأن يسهم في االتــفــاق على
صيغة مناسبة لتعديل قوانين الرعاية السكنية على نحو
يكفل للجميع فرصا متساوية في الحصول عليها ويخفف
من الشروط المفروضة في بعض الحاالت.

وأشــار إلــى التعديالت الجذرية التي أجراها البنك على
الئحة اإلقــراض بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من

خدماته ،واختصار وتقليص الدورة المستندية ،والتيسير

على المواطنين ،موضحا أن أغلب العقبات المتعلقة
ً
وتاليا
بتقديم الرعاية السكنية للمرأة ذات طبيعة قانونية،
تحتاج إلى تعديالت على التشريعات المنظمة ذاتها.
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مشاركة أسرة االئتمان في معرض دبي الدولي لإلنجازات الحكومية

“االئتمان” يعرض مشروعي الـ””Tough Pad
و”مركز التدريب” بمعرض دبي لإلنجازات
شارك البنك في معرض دبي الدولي لإلنجازات الحكومية

أهــم مزايا التطبيق الجديد أن العمل به يبدأ من لحظة

“ممارسات حكومية ..إنجازات عالمية” ،بحضور ممثلي 47

بالتعامل مع الكشف الهندسي وإدخال جميع البيانات أثناء

الــذي انطلقت دورتــه السادسة في  9أبريل تحت شعار

هيئة ومؤسسة حكومية من دولة الكويت  ،باإلضافة إلى
نحو  83عارضا من  20دولة.

استالم الكشوف الهندسية في الموقع ذاته ؛ حيث يقوم
التواجد في الموقع ،ويمكن المهندس من إنجاز عدد أكبر
من الكشوف في وقت أقل من ذي قبل.

عرض البنك خالل المؤتمر اثنين من اإلنجازات التي حققها

أمــا الــمــشــروع الــثــانــي فيتعلق بــإنــشــاء وتــأســيــس مركز

إلى توظيف واستثمار التكنولوجيا المتطورة في االرتقاء

الــذي يعد أحد أهم المشاريع في مجال التنمية البشرية

خالل الفترة الماضية  ،كنموذج لإلنجازات الحكومية الرامية
بمستوى الخدمات وصقل مهارات وخبرات العنصر البشري
ً
وتاليا توفير الوقت
وتقليص واختصار الدورة المستندية
والجهد على المراجعين.

الــمــشــروع األول هــو تطبيق الــــــ” ”Tough Padإلجــراء

الكشوف الهندسية على الــوحــدات السكنية المشمولة

بالقروض العقارية  ،حيث يساعد المهندسين في مواقع

البناء على إجراء الكشوف الهندسية وتوفير نماذج الكشوف
آليا ،متضمنة جميع األعمال اإلنشائية ،باإلضافة إلى
ميزة توثيق صور العقار للرجوع إليها مستقبال متى نشأت
الحاجة إلى ذلك.

“االئتمان” للتدريب والتطوير اإلداري بمجمع الحمراء،

التي تضمنتها استراتيجية البنك وخطته الخمسية ،ويقوم
بدور مركزي في االرتقاء بقدرات العاملين وصقل مهاراتهم
ورفع مستوى األداء ،وقد ساهم منذ إنشائه في تخريج

دفعات عدة وتزويد البنك باحتياجاته من الكفاءات والخبرات
البشرية.

يشار إلى أن المعرض منصة دولية وخليجية مهمة ومتميزة

لعرض منجزات القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون
الخليجي ،ال سيما على صعيد التعامالت اإللكترونية

وتوظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في
إنهاء معامالت المواطنين .
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مناسبات االئتمان

أول هدف لالئتمان في المباراة

فريق البنك يلعب أولى مبارياته الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة

“االئتمان” ينافس في دورة الروضان الرمضانية

شارك بنك االئتمان الكويتي في “دورة الروضان الرمضانية”

ومتميز يمثل “االئتمان” في هذه الــدورة فريق من ثمانية

تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وبدني عال ،ومن أصحاب الموهبة واللياقة البدنية العالية.

لكرة قدم الصاالت التي انطلقت نسختها التاسعة والثالثين
الجابر الصباح ( حفظه الله) بالتزامن مع بداية شهر رمضان
المبارك على صالة الشهيد فهد األحمد باتحاد كرة اليد في
الدعية.

وخــاض فريق البنك أولــى مبارياته في مواجهة نــادي الحد

البحريني ،وكان لقاؤه الثاني مع فريق “شباب كاظمة” في
الثامن من رمضان  ،سيختتم مواجهات الــدور التمهيدي
بمباراة ثالثة مع مجموعة “ماني” في  14رمضان.

العبين بينهم محترفين برازيليين ،وآخرين ذوي مستوى مهاري

إن المشاركة في الدورة تعكس حرص إدارة البنك على التفاعل

مع األنشطة والفعاليات المجتمعية كافة وتعميق التواصل
مع المؤسسات األخرى ،ال سيما في شهر رمضان الكريم،

الذي يعد فرصة مواتية للتواصل والتقارب.

فالبنك بــادر إلــى التسجيل في ال ــدورة هــذا العام لمواكبة

طموحات وآمال منسوبيه في المشاركة الفاعلة والبناءة في

كل األنشطة المجتمعية ،معربة عن أملها بأن يتمكن الفريق

وكانت قرعة تقسيم المجموعات وتوزيع الفرق المشاركة قد

الممثل للبنك من الفوز بالبطولة أو تحقيق مركز متقدم

الرياضية والالعبين والمدربين ومراسلي القنوات الفضائية

الكويتي .

أجريت وسط أجواء احتفالية وبحضور كوكبة من الفعاليات

والمحررين الرياضيين في الصحف المحلية ،وبحسب القرعة
جاء البنك ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم كال من:

نــادي الحد البحريني وشباب كاظمة ومجموعة “ماني” ـــ
باإلضافة إلى البنك.

وتماشيا مع طموحات قيادة البنك إلى تقديم أداء مشرف

يليق بتاريخه الطويل والممتد وبمكانته الراسخة في المجتمع
يذكر أن دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية
إحدى أشهر الفعاليات التي تقام في الكويت سنويا  ،وقد

انطلقت ألول مرة عام  ، 1980وتعد أكبر تظاهرة رياضية

واجتماعية كويتية يشهدها الشهر الفضيل كل عام.
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تضمنت أنشطة متنوعة من بينها المسابقات والفقرات التثقيفية

“االئتمان” أقام غبقته الرمضانية السادسة
أقام بنك االئتمان الكويتي غبقته الرمضانية السنوية

المناسبات فرصة للموظفين للترويح عن النفس ،ال

نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام صالح المضف

إن “الغبقة” تكتسب أهمية خاصة هذا العام ،إذ شارك

للشؤون المالية واإلداريــــة والقانونية ونــائــب المدير

من الكفاءات الوطنية الشابة والواعدة  ،مشيرة إلى أن

مديري االدارات ،ورؤساء األقسام والعاملين في مختلف

موظفي البنك وتكريس مفهوم األسرة الواحدة.

السادسة في برج الحمرا للموظفين والعاملين بحضور

سيما في ظل ضغوط العمل المستمرة والمتزايدة.

وكوكبة مــن قياديي البنك بينهم نائب المدير العام

فيها عدد من الموظفين الجدد الذين جرى تعيينهم حديثا

لشؤون االئتمان ونائب المدير العام للتخطيط وعدد من

اللقاء كان فرصة للتعارف والتقارب بينهم وبين عموم

األفرع ومراكز الخدمة.

“الــغــبــقــة” تضمنت أنشطة متنوعة؛ كــان مــن بينها

إن الغبقة ــــ التي أقيمت ببرج الحمرا ــــ تأتي جريا على

المسابقات والفقرات التثقيفية والترفيهية ،كما تبادل

يهدف إلى جمع الموظفين والعاملين والقياديين في هذا

وبهذه المناسبة ألقى المضف كلمته لجميع العاملين
ً
متمنيا للجميع الخير
هنأهم بالشهر المبارك الفضيل

عــادة سنوية يحرص عليها البنك وإحياء لتقليد أصيل
الشهر الفضيل.

إن االحتفاالت الدينية والوطنية فرصة لتجسيد مفهوم

األسرة الواحدة بين أبناء البنك وتعميق أواصر المحبة
والود وتعزيز روح التفاهم والتواصل وتوثيق العالقات

اإلنسانية واالجتماعية بين زمــاء العمل ،ومثل هذه

اإلدارة التنفيذية تشارك في الغبقة السنوية

الحضور خاللها التهاني واألحاديث الودية.

واليمن والبركات وعائالتهم الكريمة.

كما استذكر المضف شهداء مسجد اإلمام الصادق في
هذا الشهر الفضيل سائال المولى عز وجل أن يكونوا في
جنات الخلد مع جميع شهداء الكويت األبرار.

المضف يهنئ موظفي البنك بشهر رمضان المبارك
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سلفي مع آالء الهندي في الغبقة الرمضانية

موظفي البنك يشاركون في الغبقة السنوية

اإلدارة التنفيذية تستقبل الموظفين بالغبقة

المضف يتوسط الموظفين بالغبقة

جانب من الحضور بالغبقة

جانب من الحضور بالغبقة
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موظفي البنك في الغبقة السنوية في برج الحمرا
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جانب من الغبقة الرمضانية

المضف والرشيدي والعلي في الغبقة

المضف يتوسط الموظفين بالغبقة

المضف مع موظفي البنك

المضف مع آالء الهندي
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حياة سعيدة مع شريك الخطوات الجديدة

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك بــدأ بنك االئتمان

اإلعالن جاء تحت شعار "حياة سعيدة مع شريك الخطوات

السمات المميزة للشهر الكريم وذلك عبر قناة تليفزيون

واألطفال واتسم بقدر كبير من الحرفية والصدق ،حيث

الكويتي في بث دعايته التليفزيونية التي باتت إحدى

الكويت وعدد من الفضائيات الخاصة .

الجديدة" وشارك في األداء التمثيلي عدد من الشباب
نشاهد مواطنة كويتية وهي تلقي نظرتها األخيرة في
أرج ــاء المنزل وتحمل بيدها صــنــدوق ذكرياتها األخير
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لتبدأ حياتها الزوجية ،حيث تنساب الذكريات منذ نعومة

أظفارها حتى بلوغها سن الزواج.

يستهدف اإلعالن تسليط الضوء على الدور الذي يقوم به
بنك االئتمان في تقديم القروض العقارية واالجتماعية

مــا يجعله جـــزءا ال يتجزأ مــن ذاكـــرة األســـرة الكويتية
وشريكا في لحظاتها الجميلة وذكرياتها السعيدة منذ
لحظة تأسيسها حيث يمنح المقبلين على الزواج قرضا

اجتماعيا للمساهمة في تأثيث المنزل وتلبية االحتياجات
والمتطلبات الضرورية وتاليا يقدم البنك قروضا لبناء

بيت العمر لألسرة حيث يولد األبناء ويكبرون .

كما يستهدف اإلعـــان تعريف المواطنين بالطفرة
التي تحققت في تقديم الخدمات المختلفة إلكترونيا

العدد الثامن  -يوليو 2018

« »on-lineللمواطنين والنقلة النوعية غير المسبوقة
في تقديم خدمات إيداع القروض في حساب المقترض

مباشرة ،وتحصيل األقساط المستحقة على المواطنين
من خالل الموقع اإللكتروني حيث يسعى بنك االئتمان

دائما إلى مواكبة التطورات والتغيرات عبر األخذ بأسباب
التكنولوجيا المتطورة التي تكفل للمواطن إنجاز معامالته
عبر الهواتف الذكية وأجهزة التابلت بعد إجراء أكبر وأوسع
عملية ربــط إلكتروني مع الهيئات والمؤسسات ذات

الصلة بعمل البنك بحيث يتم تدفق البيانات بسالسة
من دون الحاجة إلى مراجعة المواطن لكل تلك الهيئات
بنفسه.
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مركز االئتمان للتدريب

المدربون والمتدربون في صورة جماعية

ً
ً
داخليا من الكفاءات الوطنية
مدربا
شارك فيها 14
في البنك

تخرج  106موظفين جدد في  7دورات تأهيلية
نظمها مركز التدريب والتطوير اإلداري

االئتمان |

كشــف مركز التدريب والتطوير اإلداري في البنك أنه

نظم  7دورات تأهيلية ضمن الموســم التدريبي له للعام

(  ، ) 2018 / 2017تخــرج فيهــا نحــو  106موظفين جدد،

جرى توزيعهم الحقا على مختلف إدارات وفروع البنك.

وأوضــح المركــز أن الــدورات الســبع شــارك فيها 14
ً
ً
داخليــا مــن الكفــاءات الوطنية الشــابة العاملة في
مدربــا

البنــك  ،مشــيرا إلــى أن الــدورات جــاءت عناويــن رئيســية
مــن بينهــا ":العمــل المؤسســي"" ،القــروض العقارية"،

"القــروض االجتماعيــة"" ،قــروض المــرأة"" ،دفعــات
القــروض"  " ،البوابــة اإللكترونيــة"" ،حقــوق وواجبــات

الموظف".

العدد الثامن  -يوليو 2018
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على خطاكم

علـــى خطاكــم”  ..مساحة تفـردها “االئتمان” للقياديين
والموظفين السابقين الذين خدموا سنوات
طويلة في بنك االئتمان
وفــاء
الكويتـــي
ً
ً
واعتـرافا
لهم
بفضلهم

االئتمان |

العدد الثامن  -يوليو 2018

عيسى أحمد خضير :نلمس طفرة إنشائية في «االئتمان»
ً
ً
جوهريا في طريقة عمله
وتغييرا

السيد /عيسى أحمد خضير
االسم  :عيسى أحمد خضير
الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة :مــتــزوج ولـــدي ابــن وابــنــة ،االبــن

“عبدالله” ،حاصل على بكالوريوس المحاسبة ،ويعمل
بـــــإدارة التحصيل فــي الــبــنــك ،واالب ــن ــة حــاصــلــة على
بكالوريوس الهندسة وتعمل مراقبة إدارة التراخيص
التجارية في بلدية الكويت.

	طبعا هناك تغيير جوهري في طريقة عمل البنك؛

إذ استفاد من التكنولوجيا بشكل كبير واستغلها

لتسهيل إجراءات العمل.

نلمس طفرة إنشائية في مباني البنك أهمها المبنى

الرئيسي في جنوب السرة ،وثمة فارق كبير بين األمس
واليوم.

الهوايات :أحب السفر والــقــراءة ،وفي بعض األوقــات

	في عهد المدير العام السيد /صالح المضف جرى

	عينت بالبنك عــام 1977بوظيفة “كاتب حسابات”،
ُ

هناك ذكريات جميلة مع الزمالء والزميالت بالبنك ال

أمارس رياضة المشي.

في إدارة الشؤون المالية ،وكان السيد  /أحمد الهاشل
رئيسي المباشر ،فيما كان السيد /يوسف الشايجي

يشغل منصب المدير العام.

	تمت ترقيتي إلــى رئيس قسم المخازن بعد سبع
سنوات.

	آخر وظيفة شغلتها قبل التقاعد مستشار بمكتب
المدير العام وذلك لمدة سنتين.

	في الماضي ،كانت إجــراءات البنك لمنح القروض

طويلة ،أما اليوم فقد سهلت عملية منح القروض،

وهناك فارق كبير .

تطوير إدارة البنك من جميع النواحي الفنية واإلدارية.

أنساها.

	أقــول ألبنائي وإخــوتــي مــن العاملين فــي البنك..

اجتهدوا فــي عملكم وقــومــوا بــدوركــم فــي اإلنجاز

والتطوير وتيسير األمور للمواطنين.

في الختام :أشكركم على هذه المقابلة وأشكر إدارة

البنك على الفترة التي أمضيتها معهم ،وأخص بالذكر
المدير العام السيد  /صالح المضف.
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مشاريع صغيرة

م .حسن يوسف حاجي و م .باسل حسام سالم مؤسسي شركة ( ) Studio 3.0
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..Studio 3.0

خدمات متكاملة في التصميمات المعمارية
والداخلية والجرافيكس
تأسست شركة (  ) Studio 3.0في  ،2015وتقدم خدمات متكاملة إلى العمالء ،تتضمن التصميم

المعماري والداخلي والجرافيكس.

كشركة تصميم معماري ،نهدف إلى اتباع ــــ إن لم يكن ــــ تحسين معايير التصميم الدولية .في
تصاميمنا ،نقوم باحتواء جميع احتياجات العمالء وأذواقهم باإلضافة إلى لمساتنا الفنية والتفاصيل

الدقيقة الخاصة بنا التي تميز عمالءنا عن اآلخرين.

رؤيتنا ،أن نصبح شركة رائدة في التصميم والعمارة ،ومن أجل تحقيق أهدافنا نعمل من خالل عملية

ّ
نطور وننفذ .مهمتنا ..توفير أعلى مستويات الجودة
نحسن ثم
نشكل،
االبتكار؛ حيث نفكر ،نبتكر،
ّ
ّ
لخدمات التصميم ،التي تتناسب مع احتياجات العميل المستهدفة ،مع أحدث أساليب التصميم

العصرية واألذواق التي ستظهر في السوق.

باعتقادنا ،ال يزال أمام السوق الكويتية بعض الوقت عندما يتعلق األمر بالفهم الحقيقي للهندسة

المعمارية ومبادئ التصميم.

في مكتبنا ،نستمع إلى تصور عمالئنا بشأن التعامل مع مساحاتهم المستقبلية واحتياجاتهم ،ونحاول

ترجمة تصورهم الى الواقع ،مع إضافة ُهوية خاصة تجعل مساحاتهم مميزة عن غيرهم.

نطاق عملنا يشمل البيوت والشاليهات ،المكاتب ،المحالت والمطاعم والمقاهي والمشاريع الخاصة.
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مواهب االئتمان

الجار الله  ..قانوني من عالم
الشعر واإلنشاد

يعمل الزميل عبد الله الجار الله باحثا قانونيا باإلدارة القانونية  ،لكنه في الوقت ذاته يهوى الشعر

واإلنشاد الديني ،منذ الصغر ،وقد سعى إلى صقل موهبته عبر الدراسة  ،وله مشاركات كثيرة
في مهرجانات عربية عدة ..التقته "االئتمان" فكان هذا الحوار:
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كيف بدأت عالقتك بفن اإلنشاد؟
البداية كانت في المرحلة االبتدائية  ،حيث وجدت تشجيعا من األهل والمعلمين ،لكنها بقيت
على نطاق ضيق ،إلى أن التحقت بالجامعة وكانت المشاركة في مهرجان المواهب اإلنشادية
الذي يقام سنويا على مسرح جامعة الكويت وتشارك فيه نخبة من المنشدين.
طورت هذه الموهبة وصقلتها ؟
كيف ّ
اإلنشاد شأنه شأن أي موهبة أو مهارة أخرى يحتاج إلى الممارسة والتدريب المستمر وعدم
االنقطاع لكي يتطور المؤدي ،باإلضافة إلى ذلك البد من دراسة علم المقامات ألنه يعتمد
بشكل أو بآخر على الصوت البشري  ،هذا فضال عن االستماع إلى فنون من ثقافات أخرى غير

العربية أو الخليجية كالتركية أو الالتينية فمن شأن ذلك شحذ الذائقة الفنية.
هل شاركت في أي مسابقات محلية أو دولية؟

نعم ..شاركت في مسابقات عديدة على مستوى الكويت في تالوة القرآن الكريم .وفي المرحلة
الثانوية ( )2008/2007شاركت في مسابقة الشعر ممثال لثانوية يوسف بن عيسى ،وحصلت

على المركز األول على مستوى منطقة العاصمة ،وتم ترشيحي كممثل لمنطقة العاصمة،

وحصلت على المركز األول على مستوى الكويت ،باإلضافة إلى المشاركة في العديد من
المهرجانات اإلنشادية في الكويت والبحرين وقطر.
كيف استطعت التوفيق بين العمل والهواية؟
بالفصل التام بينهما؛ أثناء العمل أضع جل تركيزي في تطوير نفسي في تخصصي (القانون)
وأجد المتعة في ذلك ،فهما مجاالن مختلفان كليا وكل له متعته الخاصة.
ما النصيحة التي توجهها إلى زمالئك في العمل؟
اعمل ما تحب واستمتع بعملك.

بطاقة تعريف
االسم  :عبد الله صالح الجار الله
المؤهل الدراسي  :بكالوريوس حقوق
المسمى الوظيفي  :باحث قانوني
اإلدارة  /القسم  :اإلدارة القانونية  -قسم القضايا
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استشارات

المهندس /جاسم محمد قبازرد

أكد أنها ستمكن المالك من إجراء المقارنات المطلوبة وتحديد سقف التوقعات

قبازرد :عروض األسعار المتعددة خطوة مهمة الختيار
المكتب االستشاري األفضل قبل بناء البيت

تحرص “االئتمان” في كل عدد لها على أن تقدم إلى عمالء
البنك الذين يعتزمون بناء منازلهم ،أو يقومون بالبناء فعليا
النصح والمشورة المتخصصة و الفنية في مختلف األمور
المتعلقة بالبناء والتشطيب  ،خالل لقاءات مع ذوي االختصاص
من المهندسين واالستشاريين العاملين في المجال.
فــي هـــذا الــعــدد يــقــدم صــاحــب ومــديــر “مــكــتــب قــبــازرد
لالستشارات الهندسية” المهندس االستشاري جاسم قبازرد
حزمة من النصائح واالستشارات الهندسية والمعمارية المفيدة
والبناءة:
اختيار المكتب االستشاري والمهندس المصمم
إن الشروع في البناء هو أمر مهم وحيوي يشمل تضافر جهود
المتخصصين ،يتطلب السعي إلى اختيار
عدد من المهندسين ُ
الدار أو المكتب االستشاري الهندسي المناسب وإشراكه لنجاح
مشروعك من النواحي الوظيفية والجمالية والمالية وجودة
التنفيذ.
يتطلب المشروع الناجح عمال جادا وتخطيطا ُمتقنا ومتأنيا من
قبل االستشاري الهندسي ،وبالتعاون مع المالك تبدأ بعمل
التصميم الخاص للمشروع الذي من المفترض أن ُيلبي احتياجات
صاحب العمل لتحقيق القدر األقصى من النجاح من خالل

تأمين المتطلبات الالزمة المرجوة لتحقيق أهداف استعماالت
المشروع .لذلك ،نرى بعض أصحاب العمل يلجأون في بعض
األحيان إلى مراجعة أو الطلب من عدة مكاتب استشارية (إن
أمكن) تقديم أفكار معمارية عن المشروع تؤدي إلى الحصول
على عدة توجهات معمارية وهندسية من هذه المكاتب من
خالل اقتراحات عديدة للمشروع الواحد ذات تصاميم ُمختلفة
تماما .فكيف تُ قرر اختيار المكتب االستشاري الذي سيحقق
طموحاتك في المشروع؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،فإننا ومن واقع خبرتنا المهنية
نوصي وقبل البدء بأي تصميم باآلتي:
أوال -الحصول على عروض أسعار متعددة :قبل الشروع في
طلب عروض أسعار ،ال بد لمالك المشروع أن يحضر متطلباته
من خالل جدول مكتوب يقدمه إلى عدة دور /مكاتب استشارية
هندسية شامال الميزانية المتوفرة لهذا المشروع.
سيعطي
ال شــك أن الحصول على عــروض أســعــار ُمتعددة ُ
المالك أفضل فهم لتفاصيل الخدمات االستشارية التي ُيقدمها
االستشاري في تصميمه ألن كل مكتب استشاري يقدم عرض
األسعار وفقا للخدمات التي يقترح تنفيذها في عمله ،وهي
بشكل عام تختلف من مكتب إلى آخــر .لذلك ،فإن الحصول
على عدة عروض أسعار سيسمح بإجراء مقارنة سليمة وعادلة،
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استنادا إلى الخدمات
تساعد في تقييم هذه األسعار المقدمة
ً
المقترحة ،وبالتالي يمكن تكوين فكرة عن مستوى الخدمات
االستشارية التي ستحصل عليها من كل مكتب استشاري مع
التأكيد على ضرورة االستفسار عن أي معلومات ناقصة أو غير
واضحة قد تتضمنه هذه العروض االستشارية.
ثانيا – االتصال بالعمالء السابقين أو الحاليين:
من المفيد والمرجح قبل التعاقد مع المكتب االستشاري
المصمم الحصول على قائمة للعمالء الحاليين والسابقين الذين
يعملون حاليا مع المكتب االستشاري أو سبق أن تعاملوا معه
ألن التحدث معهم أو مقابلتهم لالستفسار عن أي تعقيدات
واجهتهم في المشروع وكيف كان التعامل معهم ،إضافة إلى
معرفة ما إذا كان هناك تجاوز للميزانية المقترحة خالل التنفيذ
أم ال سيكون أمرا مفيدا للغاية.
إن االستفسار عن ذلــك ،من شأنه أن يوفر درجــة عالية من
المعرفة عــن عالقة العمل التي ستحظى بها مــن المكتب
االستشاري ما يساعد في عملية اختيار المكتب والمهندس
المناسب لمشروعك.
ثالثا -االطالع على سابقة أعمال المشاريع المنجزة:
إن االطالع على مشاريع المكتب/المهندس المعماري السابقة
ومعرفة أوجــه التشابه بين هذه األعمال المنجزة والمشروع
المطلوب إنجازه من ناحية جودة األعمال سيعطي لمحة عن
نتائج هذه التصاميم المنجزة وكفاءتها ومــدى مالءمتها مع
المشروع المطلوب .كذلك يمكن االطالع على مواقع المكاتب
االستشارية على شبكة اإلنترنت التي تحتوي على معلومات
عن المهندسين المعماريين والتوصيات وصــورا لمشاريعهم
السابقة ،ويفضل زيــارة عدد من المشاريع المماثلة المنجزة
لمزيد من االطالع واالطمئنان.
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إرشادية لبنود البناء تساعد في الحصول على أسعار تنافسية
من مقاولي التنفيذ عند طرح المشروع للمناقصة.
رابــعــا -الــمــواءمــة بين األتــعــاب االستشارية واختيار المكتب
الهندسي:
ليس من الضروري أن يكون المكتب االستشاري األقل سعرا أو
األكثر قدرة هو األفضل للتعاقد ؛ فالمواءمة الناجحة تكمن في
تحقيق التوازن بين األتعاب االستشارية والخدمات الفنية التي
يقدمها المكتب مع وجود سابقة خبرات لمشاريع مماثلة.
بناء على النتائج ،يكون اختيار المكتب االستشاري الهندسي
المناسب لتكليفه بعمل التصميم للمشروع.
إن جودة تصميم المشروع وإعداد مستنداته التعاقدية والفنية
بشكل مهني سيؤدي إلى تحقيق أهدافه بنجاح والحصول على
كفاءة في أداء المعدات الميكانيكية والكهربائية ما يساهم في
خفض كلفة التشغيل مع ضرورة اعتماد الصيانة الدورية قبل
موعد حلولها للمحافظة على جودة هذه المعدات.
في هذا اإلطار ،من الضروري أيضا اإلشارة إلى أهمية احتفاظ
المالك بنسخة كاملة وواضحة من جميع المخططات المرخصة
ومــا يتبعها مــن رســومــات ومــســتــنــدات التعاقد وخصوصا
مخططات “كما نفذ” التي تبرز ما تم من تعديالت موقعية
أثناء فترة التنفيذ إضافة إلى الكتالوجات الفنية الخاصة بأنظمة
التكييف واإلنارة وشبكة التمديدات الصحية والصرف الصحي
ومصادرها والفواتير المدفوعة وعقود الصيانة .كما يفضل
حفظ وتخزين كميات معقولة من مواد التشطيبات الخاصة
للمرافق التي قد تنفد كمياتها من األســواق مع مرور الزمن
تحسبا للحاجة إليها في المستقبل.

ولتحقيق مقارنة موضوعية فيما ورد أعــاه ،يستحسن أوال
أن تكون االلتزامات مع المكتب االستشاري واضحة لتعكس
ومتطلباتك في التصميم المطلوب وذلك من خالل
توقعاتك ُ
مراجعة شاملة لما يلي:
*نطاق الخدمات التي سيقدمها االستشاري الهندسي في
تصاميمه.
*الفترة الزمنية المتوقعة الستكمال األعمال المطلوبة.
*تقدير األتعاب المطلوبة واالتفاق على طريقة دفع الرسوم.
*معرفة الرسوم اإلضافية لتغييرات المشروع وإعادة التصميم
إذا تطلب األمر ذلك.
*أن يلتزم االستشاري بتوفير التصميم للمشروع في حدود
ميزانية المالك؛ حيث يستحسن أن يشمل التصميم رسومات
إيضاحية كافية ومناسبة للتشطيبات الخارجية والداخلية
وللخدمات من تكييف وتدفئة وتمديدات كهربائية وصحية
وهــاتــف ومــرافــق ،وأن تتضمن اتفاقية التصميم جــداول

معلومات شخصية...
المهندس /جاسم محمد حسين قبازرد

مواليد .1946
كويتي الجنسية.
	حاصل على بكالوريوس في تخصص الهندسة
المدنية مــن جامعة رود آيــانــد ،الــواليــات

المتحدة األمريكية ،سنة .1970

عضو جمعية المهندسين الكويتية.
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مقال

بقلم :عبدالوهاب النصف

“المعينون الجدد”...
ً
جميعا ونحن نرى البنك يزخر بكوكبة جديدة من الشباب.
بواعث السرور تهب إلى أنفسنا
فرصــة عظيمــة تلــك التــي وفرها لي البنــك ،بدعوتي مع عــدد من الزمالء للمشــاركة في

برنامــج “المعينــون الجدد” الذي أشــرفت إدارة التطويــر والتدريب اإلداري علــى تنظيمه بدرجة
عالية من الكفاءة واالحترافية.

المفكــر اإليرلندي جورج برنارد شــو بوصفه صراع األجيــال قائال ”:يعتقد
أصــاب الحقيقــة ُ

الجيل الجديد بأن الذكاء وحده ســبيل النجاح  ،فيما يعتقد الجيل القديم بأن الخبرة وحدها هي
سبيل له”.

مــا بين حماســة الشــباب وخبرات الجيل القديم فجوة تُ ســد عبر نقل الخبــرات والتعلم من

تجارب اآلخرين ،فالعقل صفحة بيضاء والتجربة تنقش عليه ما تشــاء ،فقال القدماء “من ســار
علــى الــدرب وصــل” ،إن نمــو األفــراد أو تقدم المؤسســات أو ازدهــار الدول يتم كشــعلة من
الخبرات ُيسلمها جيل لجيل طامح آخر يعاود االنطالق من نقطة انتهاء السابقين.

منــح بنــك االئتمــان فرصــة ذهبية لزمالئــي “المعينون الجــدد” عبر برنامج تدريبي شــامل

ً
مرورا بدورات “الئحة قروض البنك” و باقي دورات
يبدأ بدورة “أساسيات العمل المؤسسي”
وصوال إلى
المهــارات اإلداريــة التي يحتاجها الموظــفُ ،يلقيها ُمدربون من الكفــاءات المميزة
ً

التدريب الميداني في أفرع وإدارات البنك.

ُيشــكل برنامــج بهــذا النــوع والحجم حجر أســاس على المســتوى المهني مــن حيث التعلم

والممارســة ،ويفســح المجــال أمــام نقــل الخبــرات وتدفقها من جيــل إلى آخر بسالســة ودون

عراقيل.

