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االفتتاحية
البنك يواجه ظرف جائحة كورونا ( )COVID-19االستثنائي..
بالتكنولوجيا المتطورة والخدمات الرقمية

شباب “االئتمان” ...فخورين فيكم
العود أحمد
الكويت بظرف استثنائي في مواجهة

وتــحــولــنــا إل ــى إنــجــاز كــل مــعــامــاتــنــا إلــكــتــرونــيــا،

جائحة اجتاحت العالم كله ،وكبدته ــ وال تــزال ــ

ً
ودائــمــا “قـــراب” مــن المواطن
وكنـــــا بحـــق

خسائر هائلة في األرواح وال تزال تداعياتها تتوالى.

والعميل ،وتحول الموظفون إلى العمل عن بعد

في الكويت ــ وعلى الرغم من الخسائر ــ أظهرت

ومن خالل شبكة الربط اإللكتروني التي كفلت

تمر

جائحة كورونا ( )COVID-19أجمل ما في الكويتيين
من خلق وعمل وعطاء وإخالص.
وفي بنك االئتمان الكويتي لم نكن بعيدين
ـا مــن حالة
ـزءا أصــيـ ً
عــن هــذا التحدي ،بــل كنا ج ـ ً
االصطفاف الوطني الكويتي في مواجهة هذا

الفيروس الفتاك ،ومع صدور أول قرارات مجلس
الــوزراء بشأن اإلجــراءات الوقائية كنا في صدارة
الهيئات والمؤسسات الحكومية التي شرعت
في اتخاذ التدابير الــازمــة للحفاظ على سالمة
الموظفين والمراجعين.
على الفور شرعنا في تفعيل البصمة اإللكترونية
للموظفين عبر الــهــواتــف المحمولة بعد قــرار
مجلس الوزراء منع استخدام أجهزة البصمة الثابتة
ضمن اإلجراءات الرامية إلى منع انتشار الفيروس،

تسيير األعمال وإنجاز كل المهام بنفس الكفاءة
والفعالية مع األخذ في االعتبار توجيهات السلطات
الصحية والعمل بمبدأ التباعد االجتماعي لعدم
تعريض حياتهم للخطر.
لقد أثبتت األزمـــة األخــيــرة بعد نظر اإلدارة
التنفيذية ف ــي بــنــك االئــتــمــان الــكــويــتــي التي
أطلقت قبل وقت طويل مشروعها االستراتيجي
لــلــتــحــول اإللــكــتــرونــي ،وأكــــدت أن االســتــثــمــار
فــي قــطــاع تكنولوجيا المعلومات والــخــدمــات
واالتصال كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق
ً
واستشرافا للمستقبل بنظرة حصيفة؛
الصحيح
فالمؤسسات التي نجحت خالل السنوات الماضية
في تشييد بنية تحتية تكنولوجية صلبة ــ وفي
صدارتها بنك االئتمان الكويتي ـــ لم تواجه أي
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من الكفاءات الوطنية الكويتية الشابة ،الذين شكلوا فريقا
عمل في أكثر األوقات حرجا ،وكانوا عند حسن الظن بهم،
وأثبتوا أنهم أهل لكل ثقة ،وأكدوا أن مستقبل بلدنا في أيد
أمينة ومخلصة وخبيرة ــ في آن ــ تبعث الطمأنينة إلى أنه
سيكون دائما مشرقا ومشرفا.
إننا إذ نضرع إلى المولى  -جل وعال  -أن يكشف عن العالم
هذه الغمة ،وأن ٌيخرج الكويت منها سالمة لنتوجه بخالص
الشكر واالمتنان إلى هذا الفريق ،ويطيب لنا أن نعرب عن
فخرنا واعتزازنا بهم ،كما نجدد العهد على استمرار العمل
في كل األحــوال وأيا كانت الظروف لتقديم خدمة متميزة
ومتكاملة للمواطنين اعتمادا على بنية تكنولوجية قوية
وصلبة وفريق مخلص ومثابر من الكفاءات الوطنية الشابة.

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام لبنك االئتمان الكويتي

ً
ً
ً
وسندا لكم
ذخرا
دائما
كنا وال زلنا ..قراب منك وسنبقى

أمام هذا الظرف االستثنائي تجلى إخالص وتفاني كوكبة

كنا والزلنا  ..قراب منك

ألي انقطاع أو توقف.

ظل جائحة كورونا ( )COVID-19لم نتوقف عن العمل وقدمنا خدماتنا إلكترونيا ()Online

بنفس المستوى مع مراعاة التدابير الوقائية ولم تتعرض

عمل  7سنوات مضت في ميكنة الخدمات الخاصة بالبنك ها هو اليوم يجني ثماره في

مشكالت في العمل أثناء األزمة ،إذ واصلت تقديم خدماتها

05

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

06

فخورين فيكم

حمود علي المحيميد

غادة عبدالمحسن العتيقي

منى مبارك الرشيدي

أحمد نبيل الشهاب

حباري عبدالكريم الخشتي

علي عبداألمير النقي

مها مجالد الفضلي

شريفة عدنان الصايغ

يوسف يعقوب الميال

عبدالعزيز عباس الوزان

منيرة علي المحيميد

فجر فؤاد ميرزا

العنود عبدالله القبندي

عبدالله عيسى خضير

عثمان عبدالعزيز المحري

طيبة عبدالله يعقوب

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

سعود عبدالعزيز حالوة

فاطمة فيصل حسن

ليلى فهد الحماد

ذكرى مشاري آل بن علي

دالل نبيل العمار

نورة زنكي الزنكي

سامي عبدالرزاق الفودري

فاطمة عبدالمجيد جراغ

محمد مبارك الصيفي

أسماء نجم كنكوني

دالل براك المرزوق

العنود فيصل البغيلي

شريفة جمال البسام

الزين أحمد الخرافي

فهد ناصر المزيد

خليفة عبدالعزيز السويدان

يوسف فؤاد الغنام

حبيب منصور بوشهري

07

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

08

أسرة بنك االئتمان
المحيميد :خدمات “االئتمان” اإللكترونية
تضاهي المعايير الدولية
والرهن ) فانطالقتي من هذه اإلدارة التي كان لها دور
هام في مسيرتي الوظيفية حيث اكتسبت عدة مهارات
منها مهارات كيفية التعامل مع الجمهور وتنمية مهارات

التواصل مع الموظفين.

ومــن ثــم توليت رئــاســة قسم العقود والــرهــن لدى

اإلدارة القانونية ،وحيث عملت في تلك الفترة مع زمالء

في اإلدارة تعتبر من أجمل فترات حياتي العملية حيث كنا

نعمل بروح الفريق الواحد مما كان له أثر على بيئة العمل.
وبعد ذلك شغلت منصب مراقب الموارد البشرية

في إدارة الشئون اإلداريــة ،مما فتح لي جوانب عملية
ومهارات تواصل من جانب آخر ،وبناء على ذلك أصبح

هناك نقلة نوعية في مفهوم الموارد البشرية فأصبحت
إدارة الموظفين تتم بناء على استراتيجيات وأساليب

السيد /حمود علي المحيميد

معينة تعمل على رفــع أداء الموظفين وحــل مشاكل
العمل وتحقيق أهداف ورؤية البنك الحديثة وتحقيق مبدأ

التواصل الناجح بين الموظفين واإلدارة.
أكد مدير الشؤون اإلدارية السيد /حمود علي المحيميد

وتم تكليفي منذ عام  2017بمنصب مدير مركز نظم

بيئة العمل وقــال المحيميد في حــوار مع “االئتمان”

اكتساب خبرات في مجال التكنولوجيا والحكومة الرقمية

استمرار البنك في نهج تطوير الخدمات المقدمة وتطوير
أن البنك يطبق المعايير الدولية في تقديم خدماته

اإللكترنية ،وإليكم تفاصيل الحوار..

•	لديكم مسيرة طويلة في العمل بالبنك ..هل يمكن
إطــاعــنــا عــلــى أه ــم الــمــحــطــات والمنعطفات في

تلك المسيرة ..متى بدأت العمل في البنك وأهم

المناصب التي شغلتها والمسؤوليات التي توليتها؟

المعلومات بالتكليف ،وبمساعدة العاملين في اإلدارة تم
وأثرها على تطوير بيئة العمل والعاملين.

تم تسميتي في سنة  2012بمهام أمين سر مجلس

إدارة بنك االئتمان الكويتي وحتى تاريخه.

•	تقوم مراكز نظم المعلومات في المؤسسات الحديثة
بدور مركزي في ظل التحوالت في مفهوم الخدمات

اإللكترونية والحكومات الذكية وتقديم الخدمات

أشغل حاليا منصب مدير إدارة الشئون اإلداريــة

( ..)Onlineبرأيك ما الدور الذي قام به مركز نظم

حياتي العملية في البنك منذ تخرجي من كلية الحقوق

تقييمك لما تحقق من نجاحات على هــذا الصعيد

ومــديــر مــركــز نظم المعلومات بالتكليف ،لقد بــدأت
في جامعة الكويت ،والتحقت ببنك التسليف واالدخــار
(في حينها ) للعمل لدى اإلدارة القانونية ( قسم العقود

المعلومات في بنك االئتمان في هذا التحول؟ وما
خالل السنوات الماضية؟ وما المشروعات والخطط

المستقبلية للمركز؟
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قدم بنك االئتمان الكويتي باقة من خدماته للمواطن

فــي اتــخــاذ الــقــرار لضمان تقديم مستوى خدمة عالية

ً
إلكترونيا ()Online
• التقديم على القروض

•	ما أبرز وأهم اإلجراءات والتدابير االحترازية التي اتخذها

الكويتي تمثلت هذة الباقة في:

• الربط اإللكتروني من الجهات الحكومية
• الربط اإللكتروني مع البنوك الخاصة
• تطبيق الهاتف الذكي والبوابة اإللكترونية
•التواصل مــن خــال وســائــل التواصل االجتماعي
وغيرها من القنوات

• استخدام تقنيات العمل عن بعد

وباالحترافية.

بنك االئتمان الكويتي في سياق مساعي الحكومة

للتصدي لجائحة كورونا ( )COVID-19والحفاظ على
صحة وسالمة الموظفين والمراجعين؟ وإلــى أي
حد أسهمت القفزة النوعية التي حققها البنك على

صعيد الخدمات اإللكترونية والتطبيقات الذكية في
تيسير الخدمات للمواطنين خالل فترة تعطيل العمل

في الجهات الحكومية ؟

لقد كان البنك سباقا في اتخاذ االحتياطات االحترازية

مدخال للحصول على المعلومات
وتعتبر هذه الخدمات
ً

تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة

توقف ،كما تتيح هذة التقنيات إمكانية إنجاز الكثير من

وسالمة الموظفين فكان من الجهات األولــى بتطبيق

والبيانات طــوال أيــام األسبوع وعلى مــدار الساعة دون

وبتكليف من اإلدارة العليا وذلــك للمحافظة على أمن
البصمة اإللكترونية من خــال تطبيق الهاتف الذكي،

المعلومات والخدمات ،ويمثل تطبيق هذة التقنيات نقلة
ً
ً
جذريا في مفهوم عملية توفير المعلومات
وتغييرا
نوعية

وعلى صعيد المعامالت فقد أثبت الواقع المفروض

يوميا طوال
مهيأة ومتاحة لجميع المواطنين  24ساعة
ً

البنك باستقبال طلبات المواطنين من خــال البوابة

وتقديم خدماتنا ،حيث أصبحت المعلومات والخدمات
أيام األسبوع.

ونتج عن هذا تخطي البعد الجغرافي لدولة الكويت

إلى آفاق تقديم البيانات والخدمات الحكومية للمواطنين
في أي وقــت ،األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى إبــراز اآلثــار

اإليجابية الستخدامات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق
مستويات عالية من التنافسية والشفافية في األعمال
بين مؤسسات الدولة.

وتعزز هذه النقلة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في جميع جوانب الحياة ،وتعمل على تحفيز الجمهور

على االنــدمــاج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد
وجعل االستخدامات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات
جزءا ال يتجزأ من تعامالتهم اليومية ،والتي
واالتصاالت ً

تصب جميعها في تحقيق رؤية الدولة.

وإذ نؤكد استمرارية بنك االئتمان الكويتي باالستمرار

بهذا النهج في تطوير الخدمات المقدمة وتطوير بيئة
العمل ،فإننا نطبق المعايير الدولية لتقديم هذه الخدمة،

ونعمل بشكل مستمر على تطوير مهارات العاملين من
خالل دورات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات،

وكذلك مشاركتهم في إبــداء ما هو مناسب وإشراكهم

الحالي فعالية خدمات البنك اإللكترونية ،فقد استمر
اإللكترونية والتطبيق الهاتفي ( )Mobile Appباستقبال
طلبات الدفعات والكشوف الهندسية باإلضافة الى

فاعلية الرد على كافة االستفسارات المرسلة عبر قنوات

التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك.

ً
	أخيرا ..ما النصائح التي توجهها إلى العاملين في
•
البنك من العناصر الوطنية الشابة؟

نصيحتي لزميالتي وزمالئي في البنك يجب على كل

شخص تحقيق هدفه المهني والسعي نحوه ،فالهدف
هو الدافع للنجاح والتقدم فال تجعل أي ظروف أو عوائق

تقف أمام تحقيقه ،ويجب تطوير المهارات والخبرات من

خالل العمل الجماعي وتبادل الخبرات وااللتزام بالقوانين

واللوائح المهنية وأهمها إدارة وقت العمل فهي التي
ً
موظفا عن غيره ،وأيضا المثابرة وخوض التحديات
تميز
وذلك للوصول إلى التميز الوظيفي .

ً
أخيرا أود أن أتقدم بالشكر لكل من ساندني ودعمني

في الحياة والعمل لتحقيق األهــداف المرجوة للنهوض
بهذه المؤسسة العريقة.
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خدماتنا أثناء جائحة كورونا
()COVID-19
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“االئتمان” يطلق “بصمة الهاتف” للموظفين

فــي أعــقــاب صــدور قــرار مجلس الـــوزراء بشأن منع

وضمن هذا التطبيق ذاته ،يقوم الموظف بالتقاط

مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ،وذلك بسبب مخاطر

وإرسالها الى قسم اإلجــازات وال ــدوام ،لتسجيلها على

استخدام أجهزة البصمة إلثبات الحضور واالنصراف في

جائحة كورونا ( ،)COVID-19وضمن اإلجراءات الوقائية
التي ٌأعلن عنها نهاية فبراير الماضي ،شرع البنك في
تفعيل البصمة اإللكترونية على أجهزة الهواتف الذكية

لكل اإلشرافيين والموظفين في كل القطاعات واإلدارات

واألقسام.

النظام الجديد للبصمة اإللكترونية في “االئتمان”

عــبــارة عــن تطبيق متكامل قــام بتطويره مــركــز نظم
المعلومات فــي البنك ،لتمكين الموظف مــن إدارة

وإجراء كل تعامالته اإلدارية بما في ذلك طلبات اإلجازة

واالستئذان واالنصراف واالطالع على مواعيد حضوره
وانصرافه وغيرها.

صورة له فور دخوله مقر العمل في أي من أفرع البنك،
ً
تحديدا من التطبيق ال يعمل
علما أن هذا الجزء
الفور،
ً

متواجدا داخــل مقر
على الهاتف إال إذا كــان الموظف
ً

البنك عبر ربطه بعدد من نقاط االستقبال.

من جهة أخرى ،كثف البنك جهوده التوعوية للتعامل

مع جائحة كورونا ( )COVID-19من خالل تعقيم جميع

أرجاء مباني البنك ،ونشر أهم اإلرشــادات الصحية على

جميع العاملين فيه بشكل دوري ومستمر.

ووفر البنك كل المستلزمات للوقاية من جائحة كورونا

( ،)COVID-19مثل الكمامات والمعقمات والمنظفات،

في الفروع واإلدارات.
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“االئتمان” استقبل فريقا من “الصحة”
للتوعية بمخاطر “كورونا” وسبل الوقاية منه

صورة جماعية ألسرة االئتمان مع فريق التوعية اإلعالمية لوزارة الصحة

ً
فريقا من
استقبل بنك االئتمان الكويتي

وزارة الصحة للتوعية بمخاطر جائحة كورونا
( )COVID-19وسبل الوقاية منه.

ضم فريق التوعية اإلعالمية بــوزارة الصحة
ّ
 10من أعضاء الهيئتين الطبية والتمريضية ،وقد

ألقى محاضرة بقاعة عبد العزيز الدوسري بإدارة

التطوير والتدريب في برج الحمراء ،حضرها عدد
من قياديي البنك وموظفيه ،تطرقت إلى مخاطر

الفيروس على الصحة العامة.

وشــــدد الــفــريــق الــطــبــي خـــال الــمــحــاضــرة
ّ

الــتــوعــويــة عــلــى أهــمــيــة االلـــتـــزام بــالــضــوابــط

والمعايير المتعارف عليها للوقاية من الفيروس،
وفي مقدمتها استخدام المعقمات والمطهرات

اإلدارة التنفيذية للبنك

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

موظفو االئتمان يشاركون في المحاضرة

محاضرة من قبل فريق التوعية اإلعالمية لوزارة الصحة

والــكــمــامــات وتجنب األمــاكــن المزدحمة والتجمعات

المشاركين في الندوة ،حيث عبر عن ارتياحه لإلجراءات

وعدم مخالطة المصابين وااللتزام بالتعليمات والتعاميم

إلى إمكانية السيطرة على المرض ومحاصرته حال التزام

الكبيرة ،واإلكثار من األطعمة التي تزيد مناعة الجسم

التي تصدرها الجهات المختصة.

وفتح الفريق الطبي الباب لتلقي أسئلة واستفسارات

والتدابير الوقائية واالحترازية التي اتخذها البنك ،وطمأنهم
الحيطة والحذر من العدوى وعدم مخالطة المصابين.
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المدير العام تفقد سير العمل في البنك

التأكد من سالمة سير العمل

قام نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك

االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف بجولة

لتفقد سير عمل “فريق الطوارئ” في مختلف إدارات

وأقسام البنك بالتزامن مع اإلجراءات والتدابير الوقائية
المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا ( )COVID-19وفي

ظل استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل

العمل في كل الجهات والمؤسسات الحكومية.

واستهدفت الجولة التفقدية التأكد من حسن سير

العمل بسالسة وانسيابية واالطمئنان على سالمة
العاملين.
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“االئتمان” مستمر في خدمة العمالء
باستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي

المضف في جولة تفقدية للبنك

ً
عالميا ،وتعطل
رغــم جائحة كورونا ()COVID-19

ً
حرصا على سالمة الجميع
االجتماعي” بعين االعتبار،

أعماله وتقديم خدماته للمستفيدين ،وذلك باالعتماد

ً
حاليا إلنجاز
يعتمد العمل الــذي يقوم بــه البنك

العمل بالكثير من المؤسسات والهيئات ،واصل البنك
على حزمة من تقنيات التحول الرقمي ،التي ّ
مكنت

موظفيه من العمل عن بعد ،مع أخــذ مبدأ “التباعد

ومنع تعرضهم للعدوى.

معامالته بالكامل على التقنيات الرقمية التي ٌوضعت
على مــدى الــســنــوات الماضية ،لضمان استمرارية
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عمل فريق البنك وإنجاز األعمال
المنوطة به تحت أي ظرف ،وسواء

ً
طارئا.
اعتياديا أو
كان
ً

ووفــــــــرت حـــزمـــة الــتــقــنــيــات

الــمــطــبــقــة الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة

لــمــواكــبــة تــحــدي جــائــحــة كــورونــا
( ،)COVID-19حيث قــام مركز

نظم المعلومات في بنك االئتمان
الــكــويــتــي بــتــوفــيــر خــدمــة شبكة

الـ ( )VPNلتمكين موظفي البنك
م ــن الـــدخـــول إلـــى شــبــكــة البنك

بطريقة آمنة وإنــهــاء األعــمــال عن
بعد.

في السياق ذاتــه ،عمد البنك

إلــــى تــفــعــيــل اس ــت ــخ ــدام ســحــابــة
( )Office 365التي تحتوي على

تطبيقات عدة تساهم وتدعم العمل

عن بعد ،ومنها :البريد اإللكتروني
( ،)emailوالـ( )One Driveوبرنامج
( ،)Microsoft Teamالــذي يعتبر

م ــن الــبــرامــج الــفــاعــلــة ف ــي هــذه
المرحلة ،حيث يعمل على إنشاء
ً
انفتاحا لجعل العمل
بيئة رقمية أكثر

ً
ومتكامال ليسهل الوصول
مرئيا
ً

إلــيــه مــن جميع أعــضــاء الــفــريــق؛

بحيث يتمكن الجميع مــن البقاء
على اطالع دائم ،كما يضمن سير

ّ
ويمكن
العمل بالشكل الصحيح،
الــمــدراء مــن متابعة فــرق العمل

والتواصل معهم بشكل مباشر.

المضف يتفقد سير العمل

ويسمح البرنامج ذاته بجمع المحادثات والمحتوى في مكان واحد مع

األدوات التي يحتاجها الفريق ،بحيث يمكنهم التعاون وعقد االجتماعات

ــ عن بعد ــ إلنجاز المزيد من العمل بكل سهولة ،واستطاعت فرق العمل
في البنك ــ بفضل تلك التقنيات الحديثة والمتطورة ــ أن تنجز أعمالها

في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البالد على أكمل وجه.
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شارك في ورشة “استدامة الرعاية السكنية “ التي أقيمت
تحت رعاية الوزيرة د .رنا عبدالله الفارس

المضف “ :االئتمان والمؤسسة” جناحا حل
القضية اإلسكانية

المدير العام للبنك السيد  /صالح مضف المضف مشاركا في ورشة العمل

عبر برنامج Zoom

شارك نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك

االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف في

ورشة عمل بعنوان “استدامة الرعاية السكنية”.

أقيمت الورشة تحت رعاية وزير األشغال العامة ووزير

الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا عبدالله الفارس على مدى
ثالثة أيام ( 25و 27و  29يوليو . )2020

وقال المضف في كلمة له خالل الورشة :إن حضوره

ومشاركته في أعمال الورشة هو تعبير واضح للشراكة

الممتدة و القوية بين بنك االئتمان الكويتي والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية باعتبارهما جناحا توفير وتحقيق
الــرعــايــة السكنية فــي الــبــاد ،الفتا إلــى أن التنسيق

والتعاون اإليجابي والبناء بين الجانبين كان السمة التي

ميزت العالقة بينهما وأسهمت في تحقيق استدامة
الرعاية السكنية للمواطنين بوصفها حقا دستوريا
وطبيعيا لهم.
ً
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الزميلتان  /حباري الخشتي و إيالف أشكناني لدى مشاركتهما في أعمال الورشة
وأوضــح المضف أن “االســتــدامــة” تتطلب الوفاء

بمنظومة من االشــتــراطــات والــضــوابــط ،السيما مع

الــزيــادة الكبيرة في عــدد السكان المرشحة لمزيد من
النمو في المرحلة المقبلة  ،الفتا إلى أن في صدارة تلك

االشتراطات استمرار الدعم للمؤسسة العامة للرعاية

السكنية وبنك االئتمان الكويتي واختصار وتقليص
فضال عن تغيير مفهوم الرعاية
ال ــدورة المستندية،
ً

السكنية وتطوير وتحديث القوانين المنظمة لها .

وفي ختام كلمته ،توجه المضف بالشكر والتقدير

إلى الوزيرة د .رنا عبدالله الفارس وإلى المسؤولين في
ً
مجددا التأكيد
المؤسسة لدورهم في تنظيم الورشة،
على استمرار البنك في العمل لكل ما من شأنه تحقيق

مصلحة الوطن والمواطنين .
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استنادا إلى دراسة أعدها البنك
في قرار أصدره مجلس الوزراء
ً
واعتمدها مجلس إدارته

تأجيــــــل أقســــــاط “االئتمــــــان”
 6أشـهـــــر

جانب من اجتماع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان مع مجلس اإلدارة

وافق مجلس الــوزراء خالل اجتماعه االستثنائي

برئاسة سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
الخالد الصباح على تكليف وزير األشغال العامة ووزير

الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا عبدالله الفارس باتخاذ
كل اإلجــراءات الالزمة لتأجيل األقساط المستحقة

على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك
االئتمان الكويتي نظير منحهم القروض العقارية،

االجتماعية ،المحفظة وقروض المرأة ،وذلك لمدة

ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ،وبما يضمن عدم
زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها.

وكشف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

لبنك االئتمان الكويتي صالح مضف المضف أن
قرار مجلس الوزراء بتأجيل األقساط المستحقة للبنك

لمدة  6أشهر سيشمل ما يقارب  150ألف مواطن
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جانب من مناقشة الوزيرة والمدير العام

ومواطنة وبقيمة إجمالية تقدر بـ  100مليون دينار

كويتي خالل فترة التأجيل.

وأكد أن قرار مجلس الــوزراء بهذا الشأن يقضي

بعدم زيادة القسط الشهري المتفق عليه نظير تأجيل

األقساط ،وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المضف أن القرار شمل تأجيل القروض

العقارية واالجتماعية والمحفظة وقروض المرأة على
وجه ســواء ،وذلــك بعد دراســة شاملة أعدها البنك

المضف 150 :ألف مواطن
ومواطنة سيستفيدون من

التأجيل وبقيمة إجمالية 100
مليون دينار كويتي.

وقدمها للمجلس بهدف التخفيف عن المواطنين
في هذه األزمة التي تمر بها البالد بسبب تداعيات

مشيرا إلى أن استئناف
جائحة كورونا ()COVID-19
ً

تحصيل األقساط سيكون في نوفمبر .2020

وأضــاف المضف أنــه سيتم استئناف تحصيل

اعتبارا من نوفمبر المقبل،
األقساط من المواطنين
ً

متقدما بالتهنئة إلى المواطنين الكويتيين المشمولين
مؤكدا حرص بنك االئتمان الكويتي الدائم
بهذا القرار،
ً

والمستمر على العمل لما فيه مصلحة المواطنين.
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“الهالل األحمر” توزع كمامات
للوقاية من “كورونا” في “االئتمان”

حزمة من المواد الوقائية من جمعية الهالل األحمر
وزّ عــت جمعية الهالل األحمر المواد والمستلزمات

وتقدمت “اإلدارة التنفيذية” للبنك بعميق الشكر

اإلجــراءات والتدابير الوقائية في مواجهة جائحة كورونا

هالل مساعد الساير وأمينها العام السيدة  /مها برجس

الصحية على العاملين فــي البنك؛ وذلــك فــي سياق
( ،)COVID-19وضمن الجهود والمساعي الحثيثة التي

تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للحد من انتشاره.
تضمنت حزمة الــمــواد والمتطلبات الوقائية التي

كمامات ،مطهرات
تسلمها البنك من “الهالل األحمر” ّ
وقفازات طبية ،قام البنك ــ بالتعاون مع الجمعية ـ بتوزيعها
على الموظفين في مختلف اإلدارات واألقسام والفروع.

والتقدير إلى جمعية الهالل األحمر ،وإلى رئيسها الدكتور/
البرجس وإلى أعضائها ومتطوعيها؛ للدور الكبير الذي

يقومون به في دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها مختلف

مؤسسات الدولة في مواجهة ومكافحة جائحة كورونا
( )COVID-19والسيطرة عليه ومنع انتشاره.

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يمنح
أقنعة ()Face Shields
“لالئتمان”

حزمة من أقنعـة الوجه  Face shieldsمقدمة من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
زود مركز صباح األحمد للموهبة واإلبــداع ــ أحد مراكز
ّ

وأكد أن الحصول على هذه األقنعة يكتسب أهمية بالغة

الــكــفــاءات الوطنية العاملة ضمن فريق الــطــوارئ ببنك

التدريجية إلى الحياة الطبيعية واستئناف العمل في الهيئات

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي العريقة ــــ كوكبة من
االئتمان الكويتي بعدد من أقنعة الوجه ()Face shields

للوقاية من جائحة كورونا (.)COVID-19

ثمن البنك الجهود المخلصة والدؤوبة التي
من جانبهّ ،

يبذلها مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع في تقديم الدعم
إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية في مواجهة الفيروس.

في هذا التوقيت ،ال سيما مع اإلعــان عن خطة العودة
ومؤسسات القطاع الحكومي.

عبر البنك عن شكر إدارتــه التنفيذية لمركز صباح
وإذ ّ
األحمد للموهبة واإلبداع على هذه البادرة الوطنية الطيبة،
أوضــح أن الــبــادرة األخــيــرة تؤكد حــرص المركز على صحة

وسالمة فريق العاملين في البنك.
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في لقاء مفتوح مع القيادات الوسطى في البنك للوقوف على الجهوزية الستئناف العمل
وتذليل الصعوبات أمام المواطنين

“االئتمان” عاود استقبال المواطنين في الفروع
ومراكز الخدمة وفقا لمواعيد مسبقة

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

ً
اعتبارا من األحد 23
استأنف بنك االئتمان الكويتي

أغسطس  2020استقبال العمالء والمراجعين خالل

الــتــجــاري ،وربـــة ،األهــلــي الكويتي واألهــلــي المتحد،

والشيكات الخاصة بقروض الشراء.

الفترة من الساعة  9:30صباحا وحتى الساعة 1:00
ً
ً
وفقا لمواعيد مسبقة من خالل منصة “متى”.
ظهرا،

هــذا ،ويــقــدم الــفــرع ذاتــه خــدمــات :تسليم ال ـــIBAN

وبحسب مــا أعلنه الــبــنــك ،فــإن بــاإلمــكــان إجــراء

الخليج ،برقان وبوبيان ،فضال عن خدمات سداد كامل

الخاصين بقروض ال ــزواج في (بــرج التحرير ،مقسم

رهن ثاني وتقديم طلب إشراك الزوجة في إثبات التملك)،

المعامالت المتعلقة بتسليم الشيكات والـ ()IBAN

القرين ،الجهراء مول ومقسم جليب الشيوخ).

لعمالء البنوك التجارية التالية :الوطني ،بيت التمويل،
رصيد المديونية وخدمة القروض العقارية (االستمالك،

بموجب مواعيد مسبقة من خالل منصة “متى”.

وأوضح البنك أن عمالء فرعي غرناطة والعاصمة

وفي ما يتعلق بفئتي كبار السن وذوي االحتياجات

الرقة والفروانية فبإمكانهم مراجعة فرع الرقة إلنجاز

لمواعيد مسبقة من خالل االتصال الهاتفي على رقم

سيجري استقبالهم في فرع غرناطة ،أما عمالء فرعي
الخدمات التالية :توقيع العقود ،وشطب الرهن،

وتسليم الشيكات الخاصة بالبنوك التجارية التالية:

الخاصة ،فــإن بإمكانهم مراجعة فــرع الفروانية وفقا
. 22303333
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جانب من القيادات الوسطى

من جهة أخرى ،عقد نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

للبنك السيد  /صالح مضف المضف لقاء موسعا مع القيادات

الوسطى في البنك من مديري اإلدارات واألفــرع والمراقبين

ورؤس ــاء األقــســام ،للوقوف على جهوزيتهم واستعداداتهم

الستئناف العمل في مختلف الفروع ومراكز الخدمة بعد إعالن
مجلس الــوزراء االنتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة

التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ووقــف المضف خالل اللقاء على حجم المعامالت التي

أنجزت ( )Onlineخالل الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا
( )COVID-19وتلك التي قدمت إلى المواطنين مع العودة

التدريجية إلى العمل واستئناف استقبال المواطنين بنظام

المواعيد المسبقة والتسجيل عبر منصة “متى”.

وأعــرب المضف عن ثقته التامة والمطلقة في الكفاءات

الوطنية الشابة والمبدعة وبقدرتها على تحمل المسؤولية؛
السيما في ضوء النجاحات المبهرة التي حققتها في األزمة

األخيرة ،شدد على أهمية االستمرار في بذل المزيد من الجهد
لتطوير وتحديث الخدمات اإللكترونية لما لها من أهمية بالغة

في خدمة المواطنين.
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تفعيل تطبيق “هويتي” بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية

“االئتمان” يفتح أبواب الفروع في الفترة
المسائية لخدمة المواطنين

جانب من االجتماع مع مديري الفروع

أعلن بنك االئتمان الكويتي عن بدء استقبال العمالء

ويتيح الــقــرار الفرصة إلجــراء المعامالت المتعلقة

مساء وفقا لمواعيد
مساء وحتى الساعة 7:00
4:00
ً
ً
مسبقة عبر منصة “متى”.

في ( برج التحرير ،مقسم القرين ،الجهراء مول ومقسم

في فروعه المختلفة خالل الفترة المسائية من الساعة

جــاء ذلــك بناء على توجيهات أصــدرهــا نائب رئيس

مجلس اإلدارة المدير العام للبنك السيد /صالح مضف

المضف خالل اجتماع مع مديري الفروع.

ويستهدف الــقــرار التيسير على العمالء ومنحهم

خيارات أوســع فيما يتعلق بمواعيد مراجعة البنك ،ال
سيما وأن هناك فئات قد ال تستطيع القيام بذلك خالل

الدوام الرسمي الصباحي.

بتسليم الشيكات والـ  IBANالخاصين بقروض الزواج
المثبت في
جليب الشيوخ ) ،وذلك حسب عنوان السكن ٌ

البطاقة المدنية.

ووفقا للقرار ذاتــه ،سيجري استقبال عمالء فرعي

غرناطة والعاصمة في فرع غرناطة ،أما عمالء فرعي الرقة

والفروانية فبإمكانهم مراجعة فرع الرقة إلنجاز الخدمات
التالية :تسليم الشيكات الخاصة بالبنوك التجارية

التالية :التجاري ،وربة ،األهلي الكويتي واألهلي المتحد،

والشيكات الخاصة بقروض الشراء.
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نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان الكويتي السيد /صالح مضف المضف
كما يقدم الفرع ذاته خدمات :تسليم الـ  IBANلعمالء البنوك

التجارية التالية :الوطني ،بيت التمويل ،الخليج ،برقان وبوبيان،
وخدمة القروض العقارية ( االستمالك ،رهن ثاني وتقديم طلب

إشراك الزوجة في إثبات التملك ) ،بموجب مواعيد مسبقة من خالل
منصة “متى”.

أما فئتا كبار السن ( 65سنة فما فوق) وذوي االحتياجات الخاصة

فبإمكانهم مراجعة فرع الفروانية وفقا لمواعيد مسبقة من خالل

االتصال الهاتفي على رقم .22303333

فعل البنك خدمة تطبيق “هويتي” بالتنسيق مع
من جهة أخرىّ ،

الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتيح للعمالء االستفادة من

إلكترونيا ( )Onlineدون حاجة إلى مراجعة أي من
خدمات البنك كافة
ً
الفروع ،وهي الخدمة التي أغنت عن التوقيع اإللكتروني.

هذا ،وقد أشاد نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك

معا.
بهذه الخدمة والتعاون الذي قامت به الجهتان ً

وأعرب المضف خالل اجتماع مع مديري األفرع عن عميق شكره

وتقديره للجهود التي ٌبذلت خالل الفترة الماضية ،وتفهمه الكامل
لما يفرضه قرار العمل في الفترة المسائية من أعباء ،كما أبدى ثقته

التامة بقدرة الكفاءات الوطنية في البنك على التعامل مع مقتضيات

المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات.
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مشاريع االئتمان

إنجاز  % 80بمشروع مبنى البنك الرئيسي  -جنوب السرة

مشروع مبنى البنك الرئيسي في جنوب السرة

بلغت نسبة اإلنجاز بمشروع إنشاء مبنى المقر الرئيسي

الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة ومبنى المواقف المجاور

له  ،% 80وهي كالتالي:
المبنى الرئيسي:

تم االنتهاء من العديد من األعمال الخاصة بتشطيب األدوار

من السرداب إلى سطح الــدور السابع للجزء ( )Aمن المبنى
الرئيسي وهي كما يلي:

•	االنتهاء من تركيب واجهات األلومنيوم والزجاج حتى الطابق
السابع.

• االنتهاء من عزل سطح الطابق الثامن.
•	االنتهاء من تسكير األسقف المستعارة حتى الطابق السابع.
•	االنتهاء من أعمال تركيب الرخام لألرضيات والحوائط.
•	االنتهاء من تركيب سيراميك حوائط المطابخ والمخازن حتى
الطابق السابع للجزأين ( )Aو(.)B

•	تم االنتهاء من أعمال األصباغ وجه أول حتى الطابق السابع.
وبالنسبة ألعــمــال الــجــزء ( )Bمــن المبنى الرئيسي فهي

كالتالي:

•	جــار العمل على تصنيع أجــزاء الهيكل اإلنشائي الحديدي
وتركيبه للطوابق التاسع والعاشر والحادي عشر.

•	جار العمل على تركيب المعدات بغرفة المكاين الرئيسية.

•	جار العمل على تركيب رخام حوائط الحمامات حتى الطابق
السابع.

•	جار أعمال األصباغ وجه أول حتى الطابق السابع.

•	جار العمل على تركيب اللوحات الكهربائية حتى الطابق
السابع للجزأين ( )Aو(.)B

•	جــار العمل على تركيب مكاين تكييف الــهــواء الخاصة
بالطوابق للجزأين ( )Aو(.)B
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سطح مبنى السيارات

مبنى مواقف السيارات:
• تم تركيب القماش للمظالت لسطح المبنى.
•	تم االنتهاء من أعمال األرصفة واألرضيات داخل المبنى.
• جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات.
•	تم االنتهاء من تركيب اإلضــاءة الداخلية واإلضــاءة
الخاصة بالواجهات.

• جار العمل على تركيب زجاج بهو المصاعد.

• تم االنتهاء من تركيب حماية أركان أعمدة مبنى مواقف
السيارات.

•	تم االنتهاء من طالء األرضيات الطوابق.

•	تم االنتهاء من تركيب صمامات نقطة تعبئة صهاريج
الوقود وفتحة التهوية التلقائية.

مبنى السيارات
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فعاليات االئتمان
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“االئتمـــان” شارك في فعاليات
الـــــدورة الثانيــــــة لمعرض “مــــــرزام”

مشاركة بنك االئتمان في معرض مرزام

شارك بنك االئتمان الكويتي في معرض “مــرزام” الذي

تتيح الفرصة للقاء المتعاملين واطالعهم على مختلف

واســتــمــرت على مــدى أربــعــة أي ــام فــي أرض المعارض

القروض العقارية ،قروض المحفظة ،القروض االجتماعية

انطلقت فعاليات دورتـــه الثانية فــي  29يناير ،2020

بمنطقة مشرف.

يعد المعرض  -الذي انطلقت دورته األولى العام الماضي -
األكبر في مجال التصميم الداخلي في الكويت؛ إذ يجمع أفضل

الخبرات تحت سقف واحد.

يمثل الــمــعــرض منصة مهمة للتفاعل وال ــح ــوار بين
المتعاملين مع بنك االئتمان الكويتي والراغبين بتقديم
طلباتهم للحصول على الــقــروض التي يقدمها البنك،
حيث ترتاده أعداد كبيرة من المواطنين ،لكونه يضم الكثير

من الجهات العاملة في مجال البناء وتشطيبات المنازل

والديكور والتصميم الداخلي.

ويحرص البنك على المشاركة في مثل هذه المعارض التي

الخدمات والــقــروض التي يقدمها البنك؛ بما في ذلك

فضال عن التعرف على الشروط الالزمة
وقروض المرأة،
ً
الستحقاق هــذه الــقــروض واالســتــفــادة منها وإمكانية

الحصول عليها إلكترونيا (.)Online

وأهــم ما يميز المعرض أنه ال يكتفي بعرض المنتجات

في مجاالت تشطيب المنازل والديكور والتصميمات
الداخلية؛ بل يتضمن حوارات موسعة حول أفضل السبل

توفيرا للنفقات ،وتشمل فعالياته تنظيم عدد
وأكثرها
ً
من المحاضرات والندوات وورش العمل ،ويولي البنك
ً
ً
بالغا بهذا الجانب ،ويسعى إلى أن يكون على
اهتماما
تواصل دائم مع المواطنين وتقديم المشورة فيما يتعلق

بأفضل السبل للبناء والتشطيب.
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أجريت في ساحة قصر نايف بحضور قياديي
عدد من الجهات الحكومية

أسرة االئتمان تشارك في مراسم رفع العلم
لتدشين االحتفال باألعياد الوطنية

صورة جماعية مع محافظ العاصمة وأسرة االئتمان

ً
إيذانا ببدء االحتفاالت باألعياد الوطنية ،شارك

وقــال المضف :إن رفــع العلم مناسبة عزيزة

السيد /صالح مضف المضف في مراسم االحتفال

األجــيــال الــجــديــدة بالتضحيات التي قدمها اآلبــاء

نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير الــعــام للبنك
برفع علم الكويت ،التي أقيمت في ساحة قصر
نــايــف بــحــضــور مــحــافــظ الــعــاصــمــة الــشــيــخ طــال

الخالد األحمد الجابر الصباح وعدد كبير من قياديي

المؤسسات والهيئات الحكومية.

وغالية على قلب كل مواطن كويتي ،وفرصة لتذكير

واألجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقاللها
وحريتها ،الفــتـ ًـا إلــى أن اإلدارة التنفيذية للبنك
ً
سنويا ومشاركة
تحرص على حضور هذه الفعالية
المواطنين األعياد الوطنية المجيدة لترسيخ قيم
الوطنية واالنتماء في النفوس.
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م ــدي ــر عــــام بــنــك االئـــتـــمـــان الــكــويــتــي مـــع مــحــافــظ الــعــاصــمــة

الشيخ طالل الخالد األحمد الجابر الصباح

جانب من العرض
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بمشاركة فرقة الجيش للموسيقى العسكرية

“االئتمان” يحتفل باألعياد الوطنية

صورة جماعية ألسرة االئتمان

تزامنا مع الذكرى الـ  59للعيد الوطني ،والـ 29للتحرير

حامال ذكريات عزيزة وغالية
ويهل شهر فبراير كل عام
ً

العسكرية نظم البنك احتفالية للموظفين بمناسبة

تتجدد كل عام لتجديد العهد والوعد على العمل والعطاء

من الغزو الغاشم وبمشاركة فرقة الجيش للموسيقى
األعياد الوطنية ،حيث أقيمت مأدبة غداء بحضور اإلدارة

التنفيذية وأسرة العاملين في البنك.

على قلب كل مواطن ،وتمثل األعياد الوطنية فرصة
لكل ما فيه رفعة الكويت ورفاه شعبها.

وتتيح االحتفاالت بمثل هذه المناسبات الوطنية

وتظل ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير راسخة في

الــمــجــال أمـــام مــوظــفــي الــبــنــك لــلــتــواصــل اإلنــســانــي

الشعور بالوالء واالنتماء وترسيخ قيم الوطنية واالنتماء

اإلنسانية فيما بينهم وتوفير أجواء من الود التي تسهم

ذاكــرة الكويتيين على مر األجــيــال ،ومناسبة لتكريس
في النفوس.

فضال عــن تعميق العالقات والــروابــط
واالجــتــمــاعــي،
ً
في نهاية المطاف في تحسين بيئة العمل.
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المدير العام يشارك في احتفال العيد الوطني

جانب من عرض فرقة الجيش

جانب من موظفي بنك االئتمان الكويتي
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في حفل بمركز جابر األحمد الثقافي أقيم تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد

تكرم
جمعية العالقات العامة ّ
بنك االئتمان الكويتي

تــكــريــم رئ ــي ــس قــســم الـــعـــاقـــات ال ــع ــام ــة الـــســـيـــدة /فــجــر فـــــؤاد مــيــرزا
من قبل جمعية العالقات العامة

كرمت جمعية العالقات العامة الكويتية قسم العالقات

والرئيس الفخري للجمعية ورئيس اللجنة العليا للجائزة الشيخ

جاء ذلك خالل حفل أقامته الجمعية في مركز الشيخ

حضـــر الحفـــل ممثال لبنـــك االئتمان الكويتـــي مدير مركز

معرض جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء الذي

مكتـــب المدير العام حبـــاري عبدالكريم الخشـــتي ومدير إدارة

العامة في بنك االئتمان الكويتي.

جابر األحمد الثقافي لتكريم الجهات والهيئات المشاركة في
أقيم تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ

صباح األحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).

أقيم الحفل بحضور وزير الشؤون االجتماعية السابقة

د .غدير أســيــري ،ورئيس المراسم والتشريفات األميرية

خالد العبد الله الصباح ورئيس الجمعية جمال النصر الله.

نظـــم المعلومـــات حمـــود علـــي المحيميـــد ومراقـــب إدارة
الرقابـــة عاليـــة مؤمـــن الراجحـــي ،ورئيـــس قســـم العالقات
العامـــة فجر فـــؤاد ميرزا.

يشار إلى أن بنك االئتمان الكويتي كان قد فاز بجائزة

جمعية العالقات العامة الكويتية ،التي تستهدف إبــراز

االئتمان | العدد الثاني عشر  -يوليو 2020

جهود الشركات والمؤسسات المميزة في
مجاالت العالقات العامة وخدمة العمالء
في القطاعين العام والخاص على مستوى

دولة الكويت.

وتضم لجنة التحكيم التي قامت باختيار

الفائزين مجموعة مــن الــخــبــراء المحليين
والعالميين في مجاالت العالقات العامة
وخ ــدم ــة ال ــع ــم ــاء ،حــيــث ق ــام ــوا بتقييم
مجموعة من الهيئات والشركات الرائدة في
الكويت استناد ًا إلى أعلى المعايير العالمية،

تضمنت التركيز على خدمة العميل
التي
ّ
وتميز
والمشاركـــات االجتماعيـــة الفاعلـــــة
ّ

النشاط اإلعالمي وغيرها من المعايير.
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إحصائية االئتمان
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أداء االئتمان خالل جائحة كورونا
()COVID-19

من  24فبراير حتى  30يونيو 2020
من خالل الخدمات اإللكترونية
ً
إلكترونيا ()Online
عدد دفعات القروض المحولة
 3,473دفعة

إجمالي المبالغ المصروفة

21,528,951

دينار كويتي

عدد الكشوفات الهندسية
 2,811كشف هندسي
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كلمة العالقات العامة

جائحة كورونا ()COVID-19
طالت  ..و “اشتقنا للدوام”!

؟؟؟؟

صورة جماعية لقسم العالقات العامة

بـــعـــدمـــا طــــالــــت جـــائـــحـــة كــــورونــــا

(..)COVID-19

متى تنبض المكاتب من جديد؟!
فجأة ومن دون سابق إنــذار ..انقلب العالم رأسا

على عقب ،مــع اإلع ــان عــن فــيــروس جديد يصيب

للوهلة األولى اعتقد البعض أن النسخة الجديدة على
غرار سابقاتها ،شيئا أشبه باألنفلونزا سرعان ما ستزول
وتــتــاشــى ،لكن بعد وقــت قصير ومــع دوران مؤشر
اإلصابات بسرعة هائلة وزيادة الضحايا أدرك العالم أنه
مثيال لها في تاريخها
إزاء كارثة ربما لم تشهد اإلنسانية
ً
الطويل.

البشر ،ينتقل بسرعة ،أطلق على الفيروس الجديد

أعاد الفيروس الجديد صياغة العالم ،وسيكون لوقت

أخرى كانت ظهرت في فترات متباينة قبل سنوات،

لم يعد كما كان قبلها ،حيث أعيدت صياغة مفاهيم

اسم كورونا ( )COVID-19لتمييزه عن أجيال ونسخ

طويل عالمة فارقة في تاريخ البشرية؛ فالعالم بعد كورونا
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العمل والعالقات االجتماعية وظهرت منظومات جديدة تماما

من األفكار التي ستتكرس خالل المرحلة المقبلة.

دفع انتشار الفيروس الحكومات إلى تعطيل العمل في

مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ،ووجد
ماليين األشخاص حول العالم أنفسهم مضطرين إلى البقاء
ً
ً
وحرصا على
منعا النتشار العدوى
في منازلهم ألوقات طويلة،

سالمتهم ،ساهم ذلك بشكل كبير في تعميق العالقات التي

كانت قد اتسمت بكثير من الجمود بعدما اختزلت الكثير من

المشاعر والعالقات اإلنسانية في وسائل التواصل االجتماعي.

غير الفيروس مفهوم العمل ،لم تعد مفردة
في الوقت ذاتهّ ،

العمل مرادفة بالضرورة لصور المباني واإلدارات الحكومية
حيث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر والملفات ،بات باإلمكان إنجاز

األعمال وتسيير األنشطة كافة وتقديم الخدمات من المنزل،
وعبر جهاز البتوب وهاتف.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة قدمت الحلول

المناسبة لضمان تسيير األعمال بنفس الكفاءة والفاعلية مع
أخذ مبدأ التباعد االجتماعي  -الذي صار شعار المرحلة  -في
االعتبار؛ بل وعلى رأس األولويات.

مع ظهور الفيروس وانتشاره وصدور قرارات تعطيل العمل

في الجهات الحكومية توقف دوام الكثيرين منا ،لم نعد نستطيع
الوصول إلى مكاتبنا التي رافقتنا سنوات طوال وصارت تشكل

جزءا أصيال من ذاكرتنا وأحد مالمح شخصياتنا ،افتقدنا ندى

الصبح وطلة الزمالء وبهجة اللقاء ،افتقدنا صوت الهواتف
الداخلية التي لم تكن تتوقف عن الرنين ،في سيمفونية صاخبة

وحادة لكنها مفعمة بالحياة والنشاط واألمل.

البعد يداعب مخيالتنا صوت جهاز البصمة في الصباح
في ٌ

فيما يرسم عالمة (صــواب) على شاشته الصغيرة ،وهرولة
الموظفين للتبصيم قبل أن تدق الساعة السابعة والنصف،

يملؤنا الشوق إلى ضجيج قاعات استقبال المراجعين وغرف

االجتماعات والعروض التقديمية.

المكاتب اآلن حزينة ،تشعر بالوحدة والوحشة ،بعد أن هجرها

األحبة ،كأنها قلب توقف عن الخفقان ،تبدو باردة ومتألمة،

كيتيم تٌ رك وحيدا تحت المطر في يوم شتائي قاس وقارس،
تشتاق إلى أصحابها وأهلها ليعودوا من جديد وليملؤوا المكان
ً
ً
وفرحا وحيوية وليعود القلب ينبض من جديد.
دفئا
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ً
ضوئيا
إمسح الشعار
ً
إلكترونيا
لتصفح المجلة

