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بنك االئتمان (رؤية جديدة لعصر جديد)
خمسة وخمسون عاما على انطالقته في  ،1960ليغدو
اليوم صرحا وطنيا شامخ ًا ،بعد أن أسسه رجاالت الكويت

املخلصون بجهود مشرفة وصادقة ،واجتاز مسيرة تاريخية
حافلة بالعطاء واإلجناز.

وها هو اليوم يكمل بنك االئتمان مسيرة السابقني ،الذين

أجنزوا مرحلة البناء والتأسيس ويستعد خلوض غمار
مرحلة جديدة ملئها اإلبداع والتطور وتقدمي خدمات مثلى

ومميزة.

وقد حقق البنك بجهد دؤوب ومثابرة ما كان يتطلع إليه في
السنوات األربع املاضية ،شهد البنك خاللها قفزات نوعية
غير مسبوقة على أكثر من صعيد ومستوى ،وفي مقدمتها

للمواطن الكويتي.
وقد شهد البنك تطورا هائال في الفترة األخيرة ،وها هو
يطل علينا اليوم بحلة جديدة تليق بتاريخه ودوره الوطني،
مستجيبا جلميع املتطلبات واالحتياجات مجاريا للمصارف

العصرية ،ومقدما خدماته على أكمل وجه ،كما توسع
في مبانيه وطرح مناقصة املبنى اجلديد للبنك في جنوب
السرة.

ولم تكن اإلجنازات التي حققها البنك بعيدة عن أعني
جهات االختصاص التي عبرت عن تقديرها للبنك

وجناحاته بطرق عدة ،كان آخرها حصوله على شهادتي
( )ISOفي إدارة اجلودة وسرية البيانات.

إجناز إلكترونيا مكن املواطن الكويتي من احلصول على

وعمل البنك على االلتزام بشعاره (رؤية جديدة لعصر

للتطورات الرقمية والطفرة التي حتققت في مجال االنترنت

منهج الكفاءة والشفافية ،وكرس اجلهود إلجراء التعديالت

القرض االجتماعي للزواج ( )Onlineوذلك مواكبة

جديد) ،حيث قام عمله في السنوات األربع املاضية على

والتكنولوجيا.

على لوائح البنك العقارية ،الزواج ،التدريب ،املوظفني،

وعلى طريق حتقيق التنمية املستدامة فقد احتوى البنك جيل

الشباب الواعد بإتاحة الفرصة لهم كونهم عماد املستقبل
وعليهم تبنى األوطان ،ووفر لهم البيئة الصحية لتمكنهم

من العمل والعطاء واإلجناز ،وصقال ملهاراتهم فقد تقرر

تأسيس مركز لتأهيلهم بغية تقدمي خدماته بأفضل أشكالها

االستثمار حرصا منه على مصلحة الوطن واملواطن.

إن هذه اجلهود املبذولة والنجاحات احملققة لم تأت من فراغ،

بل جاءت عبر تضافر جهود اجلميع وخبرات السابقني،
ونأمل أن تكون تلك اجلهود انطالقة ملرحلة جديدة قادمة
لتحقيق أهدافنا املرجوة للنهوض بهذه املؤسسة.

   نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك االئتمان الكويتي
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  نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك االئتمان الكويتي

صالح مضف المضف

  نائب المدير العام لالئتمان

  نائب المدير العام للشئون المالية واإلدارية والقانونية

مهـا علـي الدبــوس

هديل عبداللطيف بن ناجي

  نائب المدير العام للتخطيط

مبارك عايض الرشيدي
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خالل مؤمتر صحافي حضره الوزيران الشيخ محمد العبد الله وياسر أبل

بنك االئتمان يدشن عصر “القروض االلكترونية”

على الرد فورا ،وهي خدمة
> دش��ن بنك االئ�ت�م��ان الكويتي مع
امل��ض��ف :اط�ل�اق خ��دم��ة “القرض
مركبة تتم بالتعاون مع ثالث
مطلع عام  2015مرحلة جديدة
فريدا
�ا
�
�دث
�
ح
يعد
االلكتروني”
ج �ه��ات ح �ك��وم �ي��ة أخ� ��رى ــــ
في تاريخه وسجل قفزة نوعية على
باإلضافة إلى البنك ـــــ وهي
صعيد تقدمي خدماته الكترونيا إلى من نوعه في الكويت.
:املؤسسة العامة للتأمينات
العمالء  ،ففي مؤمتر صحافي عقده
االجتماعية وهيئة املعلومات
املدير العام السيد /ص�لاح مضف
املضف وبحضور وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس الوزراء املدنية واجلهاز املركزي لنظم املعلومات التابع ملجلس
الشيخ  /محمد العبد الله املبارك الصباح ووزير الدولة الوزراء.
لشؤون االسكان السيد  /ياسر أبل أطلق البنك خدمة ولفت إلى أن اخلدمة ذاتها تشمل تطبيق فكرة “التوقيع
ال�ق��رض االجتماعي الكترونيا على ال�ب��واب��ة الرسمية االلكتروني” ألول مرة في الكويت ،حيث باإلمكان التحقق
لدولة الكويت ومشروع التراسل االلكتروني احلكومي من هوية املواطن املتقدم بطلب القرض عبر االنترنت.
وأوضح أن البوابة االلكترونية ()kw.gov.kcb.www
بني اجلهات احلكومية.
وأعلن املضف في تصريح صحافي أن اطالق املشروعني تتيح للمراجعني امكانية التقدم بطلباتهم للحصول على
امتداد للخطة التي وضعتها االدارة العليا للبنك للتحول القرض االجتماعي الذي مُينح للمواطن الكويتي املقبل
على الزواج.
إلى اجناز املعامالت الكترونيا وبشكل كامل.
وأكد أن اطالق خدمة “القرض االلكتروني” يعد حدثا وأضاف :إن البوابة ستمكن املواطن كذلك من تقدمي طلب
ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه ف��ي ال �ك��وي��ت ،إذ ألول م��رة سيتمكن احلصول على شهادة “ملن يهمه األمر” التي تطلبها بعض
املواطن من التقدم بطلب القرض الكترونيا واحلصول اجلهات ،كما يستطيع املستفيد االستعالم عن تفاصيل
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ألول مرة سيتمكن املواطن من التقدم بطلب القرض الكترونيا واحلصول
على الرد فورا.
ال�ق��رض واحل �ص��ول على كشف ح�س��اب فوري
يبني رصيد القرض والدفعات املؤداة والباقية
واملستحقة الدفع ،وميكنه الدفع  on-lineعبر
الــ  k.netبالتحويل من حسابه املصرفي في
أي بنك جتاري إلى حسابه في بنك االئتمان.
وفي كلمته التي ألقاها املضف خالل املؤمتر
الصحافي ال���ذي أق��ي��م ب��ه��ذه املناسبة ق��ال :
إن الطفرة النوعية في تقدمي اخلدمات تعد
مب��ث��اب��ة “التأسيس الثاني” للبنك لالنتقال
م��ن مرحلة البنوك احلكومية التقليدية إلى
عصر املؤسسات املصرفية واملالية العمالقة ،
حيث العمل املصرفي واالئتماني أكثر شموال
وتعقيدا وتشابكا ،وحيث التكنولوجيا املتطورة
ه��ي األس���اس األق���وى ف��ي ك��ل امل��ع��ام�لات وفي
تسيير العمل اليومي.
وأش ��ار إل��ى ق�ي��ام البنك بتطوير ن�ظ��ام متقدم
ل �ل �ت��راس��ل االل �ك �ت��رون��ي ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف األقسام
واإلدارات وس��ائ��ر العاملني واع�ت�م��اد التوقيع
االلكتروني وفتح ال�ب��اب واس�ع��ا أم��ام املواطن
إلجناز كل معامالته إلكترونيا وتقليص الدورة
املستندية إل��ى أض�ي��ق ن�ط��اق ممكن واختصار
الوقت الذي تستغرقه املعامالت بنسبة كبيرة .
وك��ش��ف أن ع���دد امل��واط��ن�ين امل��س��ت��ف��ي��دي��ن من
ق��روض البنك بلغ ما يقارب  350ألفا  ،كما
منا حجم القروض إلى  8مليارات دينار مبا
يعادل  25مليار دوالر.

نواب املدير العام مبارك الرشيدي وهديل بن ناجي ومها الدبوس
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اختتم مشاركته في معرض انفوبيز و انفوكونكت وسط اقبال واسع على جناحه

بنك االئتمان :ماضون قدما على طريق منح القرض االسكاني الكترونيا

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح يفتتح املعرض

أكد في افتتاح املعرض أن جناح البنك “مبثابة حتد لباقي اجلهات ملواكبة الركب”

العبد الله :بنك االئتمان سبق املؤسسات احلكومية
وكان أول جهة تطبق “املعامالت االلكترونية “
> بعد أيام قالئل على تدشني خدمة “القرض االلكتروني”
ش��ارك بنك االئتمان الكويتي في معرض “انفوكونكت
وانفوبيز” الذي أقيم على مدى خمسة أيام خالل الفترة
من  25إلى  29يناير  2015على أرض املعارض الدولية
في منطقة مشرف وك��ان فرصة مناسبة الط�لاع رواد
جناحه على مزايا وف��وائ��د ه��ذه اخلطوة بالنسبة إلى
املواطنني .
وق��ال مدير مركز نظم املعلومات في البنك السيد /
طارق العصيمي  :إن “جناح البنك شهد اقباال كبيرا من
رواد املعرض للوقوف على آخر التطورات واملستجدات
على هذا الصعيد في البنك”.
وأض��اف :إن “أهمية املعرض تكمن في أن��ه يأتي بعد
أيام قليلة على تدشني خدمة منح القرض االجتماعي
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للشباب الكويتيني املقبلني على ال���زواج ()on-line
عبر بوابة الكويت االلكترونية واملوقع االلكتروني للبنك
على االنترنت ،والتي مت اطالقها في العشرين من يناير
بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبد الله ووزير الدولة لشؤون االسكان ياسر أبل  ،الفتا
إلى أن هذه اخلدمة متت بالتعاون مع املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية والهيئة العامة للمعلومات املدنية
واجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات التابع ملجلس
الوزراء”.
وأشار إلى أن “ممثلي البنك في املعرض أطلعوا رواده
ع��ل��ى أه���م االجن�����ازات ال��ت��ي حققها ال��ب��ن��ك ف��ي مجال
تكنولوجيا املعلومات؛ ومن بينها بطبيعة احلال تطوير
خدماته التي أصبحت متاحة اآلن عبر بوابة الكويت

الرسمية وعبر موقع البنك ذات��ه على شبكة
االن��ت��رن��ت ،فضال ع��ن تطوير ق��واع��د بيانات
العمالء؛ بحيث يتسنى الرد على أي استفسار
ب��ش��أن ق���رض العميل واألق���س���اط املستحقة
والرصيد املتبقي في غضون دقائق معدودة”،
الفتا إلى أن بإمكان العمالء اآلن اصدار بعض
الشهادات التي يحتاجونها في جهات أخرى.
وبني أن هذه النتائج سبقتها مقدمات ضرورية
كان منها اجناز عمليات الربط االلكتروني مع
عدد كبير من أجهزة ومؤسسات الدولة لتسهيل
تدفق املعلومات بسالسة وانسيابية ،ومبا يكفل
تقليص الدورة املستندية واختصار الكثير من
الوقت واجلهد.
ولفت إلى أن فريق العمل أبدى تفاعال وتعاونا
كبيرا في الرد على أسئلة واستفسارات رواد
املعرض ،كما يسر للكثيرين استصدار بعض
الشهادات من خالل أجهزة احلاسوب املتصلة
بقاعدة البيانات.
وأش���اد العصيمي باملعرض و باجلهود التي
بذلها املنظمون والرعاة وحجم االقبال عليه
ال سيما م��ن ق��ط��اع الشباب املتعطش دائما
للتعرف على ك��ل ج��دي��د ف��ي م��ج��ال الثقافة
ال��رق��م��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ف��ي جميع
نواحي احلياة.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
محمد العبد الله املبارك الصباح قد أكد في
افتتاح املعرض أن بنك االئتمان الكويتي سبق
املؤسسات احلكومية األخرى وكان أول جهة
تطبق “املعامالت االلكترونية” ،معتبرا هذا
النجاح “مبثابة حت��د لباقي اجل��ه��ات ملواكبة
الركب”.

مدير الشؤون اإلدارية حمود احمليميد وفريق نظم املعلومات

من اليمني هناء بوحمدي من العالقات العامة وفاطمة السجاري رئيسة العالقات العامة

أسرة نظم املعلومات
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وقع بروتوكول تعاون للربط مع برنامج «اعادة الهيكلة» ضمن اجلهات املساهمة في املشروع

“االئتمان” ينضم إلى الشبكة اآللية
للتحويالت النقدية
ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ك ��ل جهد
ي�س�ت�ه��دف ح �م��اي��ة امل� ��ال العام
واحلفاظ عليه وترشيد االنفاق
ت��رج �م��ة ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات السامية
وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء
الصادرة في هذا الشأن”.
وأض ��اف :إن البنك ك��ان ضمن
جل �ن��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال �ش �ب �ك��ة اآللية
ال�ت��ي ض�م��ت :امل��ؤس�س��ة العامة
ل��ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال��ت��دري��ب ووزارة
التعليم العالي والهيئة العامة
ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ومجلس
احتاد اجلامعات اخلاصة ووزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة والعمل
تكرمي املضف من قبل الشيخ محمد العبدالله وفوزي املجدلي
وج�ه��از اع��ادة الهيكلة وصندوق
> انضم بنك االئتمان الكويتي إلى شبكة الربط االلكتروني املشاريع الصغيرة ،كما حرص على احلضور واملشاركة في
التي يقيمها برنامج اع��ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز كل االجتماعات التي عقدت على طريق تأسيسها.
التنفيذي للدولة ضمن مشروع “الشبكة اآللية للتحويالت وثمن الهدف ال��ذي تسعى الشبكة إل��ى حتقيقه وه��و منع
االزدواج� �ي���ة ف��ي ال �ص��رف ورص���د امل �ي��زان �ي��ات واسترداد
النقدية لألفراد”.
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام للبنك ال�س�ي��د  /ص�ل�اح امل �ض��ف :إن املديونيات واختصار الدورة املستندية.
“انضمام البنك إلى الشبكة يأتي في سياق حرصه الدائم وأضاف :إن «البنك رحب بشدة بتوقيع بروتوكول التعاون للربط
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املضف يتوسط إدارة بنك االئتمان

اآلل ��ي م��ع ب��رن��ام��ج اع� ��ادة الهيكلة،
وسيبذل أقصى ما في وسعه لتحقق
هذه اخلطوة أهدافها الوطنية».
يُ��ذك��ر أن ال�ب�ن��ك ك��ان ق��د ش ��ارك في
احلفل الذي أقيم األربعاء  18مارس
 2015لتدشني الشبكة حتت رعاية
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك وبحضور وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ��وزراء الشيخ محمد العبد
ال�ل��ه امل �ب��ارك ال�ص�ب��اح ووزي ��ر التربية
وزي��ر التعليم العالي د .ب��در العيسى
ومبشاركة عدد كبير من املسؤولني في
اجلهاز التنفيذي في الدولة.

تكرمي مدير نظم املعلومات السيد /طارق العصيمي
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بعد اجناز أول طلب للحصول على دفعاته الكترونيا عبر بوابة البنك
على االنترنت

القرض االسكاني ON LINE..

املضف يسلم أول شيك أون الين في البنك

> أجن��ز بنك االئ��ت��م��ان الكويتي (التسليف واالدخار
سابقا) أول معاملة لتسليم “دفعة قرض” مت التقدم
للحصول عليها الكترونيا وعن طريق بوابته على شبكة
االنترنت.
وكشف املدير العام للبنك السيد  /ص�لاح املضف أن
“اخلدمة صارت متاحة للمواطنني املستحقني للرعاية
السكنية ،إذ بات بإمكان املستفيدين من القروض العقارية
(البناء والشراء والترميم) النفاذ إلى خدمة “التعامل مع
طلبات الدفعات” عبر بوابة البنك االلكترونية وتقدمي
طلب اج��راء كشف هندسي وتاليا احلصول على دفعة
من القرض االسكاني  ،يتم بعدها مباشرة حتديد موعد
إلجراء الكشف وتسليمه الشيك.
وقال :إن البنك يستقبل الطلب  on lineومن ثم يقوم
ب��إرس��ال رسالة smsإل��ى العميل عبر الهاتف النقال
والبريد االلكتروني ( )e.mailتفيد بأن الطلب قد مت
تسلمه ويحدد فيها موعد اج��راء الكشف الهندسي ،
متهيدا لتسليم املواطن شيك الدفعة.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه املعاملة ميكن اج��راؤه��ا الكترونيا
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بالنسبة للمواطنني املسجلني عبر البوابة االلكترونية كما
ميكن لغيرهم احلصول عليها بالبطاقة املدنية في حال
توفر “قارئ البطاقات” ، “ card readerحيث تتاح له
الفرصة لالطالع على رصيد حسابه والتقدم بالطلب
مباشرة من دون مراجعة البنك بشكل شخصي.
وأضاف :إن “املواطن الذي تقدم بأول طلب للحصول
على احدى دفعات القرض “الكترونيا” يعمل مهندسا
في احدى شركات القطاع النفطي ومركز عمله بعيد
إلى حد كبير عن التجمعات واملراكز احلضرية ،فضال
ع��ن أن ظ��روف عمله رمب��ا ال تتيح ل��ه امل�ج��ال ملراجعة
أي م��ن أف��رع البنك ،ل��ذا تقدم بطلب إلج��راء الكشف
الهندسي عبر بوابة البنك الذي تلقى طلبه وقام بالرد
عليه وحتديد موعد له ،بعدها جرى استقباله حيث مت
تسليمه شيك الدفعة املستحقة له.
وأك� ��د أن ت �ق��دمي ال �ط �ل��ب ال �ك �ت��رون �ي��ا م��ع ارف� ��اق صور
املستندات والوثائق لم يستغرق أكثر من ساعة ،ومتت
بكل سهولة ويسر ،الفتا إلى أن اجن��از العملية برمتها
لم يستغرق أكثر من ثالثة أيام منذ تقدمي الطلب وحتى
تسلم الشيك.

بعد صدور مرسوم التمديد له لفترة ثانية مديرا للبنك

قياديو «االئتمان» يهنئون املضف بثقة القيادة السياسية
> أقام العاملون في بنك االئتمان الكويتي
حفال لتكريم المدير العام السيد  /صالح
مضف المضف بمناسبة تجديد ثقة القيادة
السياسية والحكومة به وص��دور مرسوم
بالتمديد له مديرا للبنك لفترة ثانية مدتها
أربع سنوات.
وعبر نواب المدير العام ومديرو االدارات
ورؤساء األقسام والموظفون الذين توافدوا
على مكتبه لتقديم التهنئة له بهذه المناسبة
عن ص��ادق التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية التي حظي بها
المضف ،مؤكدين أنها نتاج للجهود التي بذلها خ�لال السنوات
الماضية لتطوير العمل ف��ي البنك وال�ت��ي ك��ان لها أبلغ األث��ر في
االرتقاء بمستوى الخدمات بشكل كبير.
من جهته عبر المضف عن شكره وتقديره البالغ لقيادات البنك

وموظفيه على ما أبدوه من مشاعر طيبة وروح أخوية صادقة ،مؤكدا
أن ثقة القيادة السياسية والحكومة بشخصه وس��ام فخر وشرف
يضاعف شعوره بالمسؤولية تجاه المواطنين .
وش��دد على أن ه��ذه الثقة ستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى
الجهد لخدمة الوطن والمواطنين .

البنك أول جهة حكومية في الكويت تعمل به للوقوف على مالحظات املراجعني

“االئتمان” يبدأ تطبيق برنامج “العميل السري”
> من منطلق حرص اإلدارة العليا
على تحسين جودة األداء والخدمات
المقدمة للمواطنين وف��ي مبادرة
تستهدف ال�ت�ع��رف على طموحات
مراجعي البنك والمستفيدين من
خ��دم��ات��ه وم�لاح �ظ��ات �ه��م ورؤاه � ��م
ومقترحاتهم لتطوير العمل وتوفير
الوقت والجهد أعلن المدير العام
ال�س�ي��د  /ص�ل�اح م�ض��ف المضف
عن اطالق برنامج” العميل السري”
لقياس مستوى األداء ف��ي مختلف
ادارات وأقسام البنك والوقوف على
مواضع القصور ومعالجتها.
وأكد المضف أن “بنك االئتمان أول
جهة حكومية في دولة الكويت تطبق
هذا النظام الذي يستهدف في نهاية
المطاف االرتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة إلى المواطنين وتحقيق التنافسية” ،الفتا إلى أن فوائد هذا
النظام كثيرة ومتعددة وجميعها تصب في مصلحة المواطنين.
وأش��ار إلى أن “العميل السري” برنامج معروف لدى المختصين
والمهتمين بعلوم االدارة ويهدف إلى قياس مستـويات رضا المتعاملين
م��ع ال��دوائ��ر الحكومية المختـلفة ورص�ـ��د م��دى كفـاءة الخدمات
المـقدمة ومواءمتها لتطـلعات العـمالء بأسلوب منهجي وموضوعي،
األم��ر ال��ذي يسهم في تحديد خطوات العمل المطلوبة لالرتقاء
بمستوى أدائها في مجال خدمة المتعاملين.
وكشف أن المشروع تقدم به قسم االستشارات والبحوث في إدارة
التطوير االداري والتدريب وهو عبارة عن دراسة نوعية وكمية لقياس

مدى االلتزام بمعايير الخدمة وأداة
ب �ح��ث ت �ه��دف إل ��ى ض �م��ان التزام
الموظفين بهذه المعايير واالرتقاء
بمستوى الخدمة المقدمة؛ كما أنه
ال يقتصر على موظفي المكاتب
األم��ام�ي��ة ب��ل يمتد إل��ى تقييم روح
وديناميكية العمل بين الموظفين
كافة.
وأشار إلى أن الدراسة أجريت من
خالل التجربة الحقيقية لخدمات
البنك حيث يقوم العمالء السريون
بتسجيل مالحظاتهم وتجربتهم على
االستبيان.
وحول أهداف دراسة العميل السري
أوضح المضف أنها تشمل :تحديد
نقاط الضعف في الخدمات التي
يعرضها البنك وذلك من وجهة نظر
العمالء ،وضمان االلتزام بمعايير الخدمة ،والمساهمة في خلق
بيئة عمل إيجابية ،وتحمل روح المنافسة ،وتحافظ على روح العمل
الجماعي ،وتحديد حاجات الموظفين لتزويدهم بالدورات التدريبية
المناسبة.
وبين أن بنك االئتمان الكويتي اختار القيام بعمل مبادرة سباقة
ليكون أول المؤسسات الخدمية في تطبيق دراسة العميل الخفي،
حيث تمت تغطية  7أفرع تابعة للبنك من خالل  48زي��ارة و40
اتصاال هاتفيا وتمت مناقشة النتائج الخاصة بالزيارات ،متوقعا أن
يكون للمشروع أثر كبير في تحديد الجوانب المطلوب تطويرها
لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

13

بعد جناحهم في اجناز «الربط والبوابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني للقرض االجتماعي»

تكرمي مدير وموظفي مركز نظم املعلومات

املدير العام يكرم مدير مركز نظم املعلومات السيد /طارق العصيمي بحضور نواب املدير العام

ل��ج��ه��وده��م ون��ج��اح��ات��ه��م ال��ت��ي تحققت خ�ل�ال الفترة
األخيرة.
رئيسة قسم العالقات العامة فاطمة السجاري قالت:
إن الجهود التي بذلها المركز كان لها أبلغ األث��ر في
التقدم الهائل الذي حققه البنك على صعيد التحول
نحو ان��ج��از ال��م��ع��ام�لات الكترونيا على نحو يتزايد
يوما بعد آخ��ر؛ األم��ر ال��ذي يصب في نهاية المطاف
باتجاه تحقيق مصلحة المواطنين من مراجعي البنك
والمستفيدين من خدماته  .
وأكدت أن مركز نظم المعلومات مفخرة حقيقية للبنك
> تحت رعاية المدير العام السيد  /صالح المضف وهو جزء أصيل وأساسي في منظومة تطوير وتحديث
أقام البنك في الـ 30من مارس الماضي حفال لتكريم آليات العمل وأداته األهم الختصار الدورة المستندية
م��وظ��ف��ي وم��ه��ن��دس��ي م��رك��ز ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات تقديرا وت��وف��ي��ر وق���ت وج��ه��د ال��م��راج��ع��ي��ن وال��ن��ف��اذ إل���ى عصر

املضف يتوسط فريق عمل مركز النظم
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التعامالت االلكترونية وتحقيق التنافسية.
وأض���اف���ت :إن االح��ت��ف��ال ي��أت��ي ف��ي أعقاب
سلسلة م��ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي شملت
ت��وس��ي��ع ش��ب��ك��ة ال��رب��ط االل��ك��ت��رون��ي واطالق
البوابة االلكترونية الشاملة للبنك على شبكة
االنترنت ،واالنضمام إلى موقع بوابة الكويت
االلكترونية الرسمية ،وتدشين خدمة سداد
األقساط ببطاقات «كي .نت».
وأوض��ح��ت أن المركز بلغ ذروة نجاحاته مع
اط�لاق خدمة «التوقيع االلكتروني للقرض
االج��ت��م��اع��ي» لتلقي وح��س��م طلبات القرض
االجتماعي «الكترونيا» والتي دشنها البنك
خالل حفل حضره وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبد الله ووزير الدولة
لشؤون االسكان ياسر أبل ،وتبعها انجاز أول
طلب للحصول على دفعات القرض االسكاني
الكترونيا وتاليا انضمام البنك إل��ى شبكة
الربط االلكتروني التي يقيمها برنامج اعادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
ض��م��ن م��ش��روع «ال��ش��ب��ك��ة اآلل��ي��ة للتحويالت
النقدية لألفراد».
من جانبه عبر مدير مركز نظم المعلومات
المهندس ط��ارق العصيمي عن شكره البالغ

السيدة /باسمة الوطيان مديرة مكتب املدير العام ونواب املدير العام

السيد /طارق العصيمي مدير مركز نظم املعلومات وفاطمة السجاري رئيسة قسم العالقات العامة
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للمسة الوفاء والتكريم التي عبرت عنها االدارة العليا
للبنك تجاه موظفي المركز ،مؤكدا أن المركز ما كان
له أن يحقق تلك النتائج لوال الدعم الدائم والتشجيع
المستمر الذي يحظى به من ادارة البنك.
وقال العصيمي  :إن «هذا التكريم سيبقى مبعث فخر
واعتزاز جميع العاملين في المركز» ،وأوضح أن هذه
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الثقة تزيد من األعباء الملقاة على كاهلهم ،واعدا بأن
يبقوا عند حسن الظن بهم عمال واخالصا وتفانيا
في خدمة مراجعي البنك.
وف��ي ختام الحفل ق��ام المدير العام للبنك  /صالح
المضف بتوزيع ال��دروع التذكارية وشهادات التقدير
على المكرمين.

املدير العام يدشن آلية جديدة لالطالع على مقترحات املوظفني ومشكالتهم

> قامت االدارة التنفيذية ممثلة باملدير العام السيد
 /ص�لاح املضف باستقبال املوظفني والعاملني في
ال��ب��ن��ك ل�لاط�لاع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى امل��ش��اك��ل واملعوقات
والعقبات التي تواجههم ف��ي العمل وال��ت��ع��رف على
رؤاهم ومقترحاتهم لالرتقاء مبستوى اخلدمات التي
يقدمها البنك.
وع��ل��ى م����دار ن��ح��و ث�ل�اث س���اع���ات اس��ت��ق��ب��ل املضف
املوظفني الذين أبدوا رغبتهم في لقائه الطالعه على
ما يواجهونه من مشكالت وما لديهم من مقترحات
ورؤى وتصورات في شأن تطوير العمل في مختلف
األقسام واالدارات.
وق��ال املضف :إن “هذه اآللية اجلديدة سنة حسنة
سيتم العمل بها ،وتطويرها وحتديثها مبرور الوقت،
وهي تضاف إلى جملة اخلطوات التي مت اعتمادها
أخيرا لتوثيق العالقات وال��رواب��ط بني ادارة البنك
م��ن ج��ه��ة وم��وظ��ف��ي��ه م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،م��ش��ي��را إلى
أن ه���ذه ال��ل��ق��اءات ت��وف��ر ق��ن��اة ج��ي��دة ل�لات��ص��ال بني
املستويات القيادية والقاعدية على النحو الذي يكفل
تدفق املعلومات ح��ول مستويات األداء واالشكاالت
املختلفة.
ولفت إلى أن االتصال الشخصي املباشر بينالقياديني
واملوظفني أكثر مالءمة في بعض احلاالت والقضايا

التي يستحسن مناقشتها أوال قبل البت فيها ،خصوصا
وأن الطابع االنساني واالجتماعي يوفر جوا يبعث على
االطمئنان واحلديث حول مختلف اجلوانب.
وق��ال :إن آلية املقابالت الشخصية التي اعتمدتها
االدارة حديثا ت��أت��ي الح��ق��ة على خ��ط��وة ك��ان ق��د مت
االع�لان عنها قبل أسابيع إذ خصص البنك بريدا
الكترونيا للتواصل بني االدارة واملوظفني ميكن ألي
من أبناء البنك أن يرسل برسالته عبر هذا البريد؛
حيث تطلع عليها ادارة البنك وترد عليها.
وأوض��ح أن اللقاءات املباشرة تبقى آلية أفضل من
“االتصال الكتابي” املعمول به في أغلب املؤسسات
احلكومية ،الفتا إلى أن هذه اللقاءات تتيح للموظف
فرصة احلديث واملناقشة واألخذ والرد وابداء وجهة
نظره كاملة خالفا للكتابة التي تشترط املاما ببعض
القواعد والضوابط وهو األم��ر ال��ذي رمبا ال يتوفر
لدى اجلميع .
وأكد املضف أن اللقاءات التي عقدت كانت ناجحة بكل
املقاييس؛ إذ توافد املوظفون املسجلون ضمن القائمة
التي ج��رى اع��داده��ا سلفا ،كما ج��رى االستماع إلى
عدد كبير منهم في جو ودي ،قاموا خاللها باالفضاء
مب��ا ل��دي��ه��م م��ن م�لاح��ظ��ات وم��ق��ت��رح��ات ك��ان��ت محل
ترحيب وتفهم ادارة البنك .
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ب�����ن�����ك االئ������ت������م������ان ي������ك������رم أوائ��������������ل دورة

«الئحة القروض العقارية اجلديدة»
> تحت رعاية المدير العام لبنك االئتمان الكويتي “التسليف
واالدخار سابقا” السيد  /صالح مضف المضف وبحضوره
أقام قسم العالقات العامة في البنك حفال لتكريم خريجي
دورة “التعامل مع الئحة القروض العقارية الجديدة” التي
كانت قد أقيمت خالل الفترة من  8مارس وحتى  2أبريل
. 2015

وق���ال���ت رئ��ي��س��ة ال��ق��س��م ف��اط��م��ة ال��س��ج��اري ف���ي تصريح
صحافي :إن “الدورة استهدفت اطالع أكبر عدد ممكن
م��ن ال��م��وظ��ف��ي��ن ف��ي ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ن��ص��وص وم����واد الئحة
ال��ق��روض العقارية ال��ج��دي��دة وش���ارك فيها  121موظفا
واستمرت فعالياتها ما يربو على شهر وشملت محاضرات
ون��دوات وورش عمل وتواصلت فعالياتها خالل الفترتين
الصباحية والمسائية.
وأض��اف��ت :إن “المشرفين على ال��دورة نظموا في ختامها
اختبارا للوقوف على مستوى فهم واستيعاب المشاركين
لنصوص ومواد الالئحة و التحقق من القدرة على النفاذ إلى
بنودها كافة للتأكد من تحقيق الدورة أهدافها ومقاصدها
كاملة” ،مؤكدة أن نتائج االختبارات أثبتت نجاح الدورة في
تحقيق األهداف المنوطة بها بشكل كبير.

معدا الئحة القروض العقارية :حباري الخشتي وجاسم القيالني تتوسطهما آمنة بهزاد خريجة الدورة
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وأشارت إلى أن ادارة البنك ارتأت تكريم العشرة األوائل من
بين خريجي الدورة ،لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد
وتحفيزهم على المشاركة واالب���داع والتميز” ،م��ؤك��دة أن
تكريم المشاركين في الدورة كان أمرا مستحقا وواجبا ليس

فقط لنجاحهم في اجتيازها بتفوق بل ولقدرتهم
على العمل ضمن فريق واح��د متكامل وعلى نحو
يعكس شعورهم العميق بالمسؤولية واالنتماء إلى
البنك.
وأوضحت أن ال��دورة استهدفت التعرف على أهم
وأب���رز ب��ن��ود الالئحة وال��ت��درب على التعامل معها
وتفسير المواد المركزية فيها وط��رق التغلب على
بعض االشكاالت وتقديم حلول ناجعة لها ،الفتة إلى
أن الالئحة اتسمت باليسر والسهولة والسالسة
واالبتعاد عن التعقيد.

وأك���دت أن ال��ك��ف��اءات الكويتية العاملة ف��ي البنك
م��وض��ع ف��خ��ر واع���ت���زاز ال��ج��م��ي��ع ،وت��ل��ق��ى ك���ل دعم
وتشجيع م��ن قبل االدارة العليا ال��ت��ي توليها كل
رعاية واهتمام وتفسح لها المجال دائما للمشاركة
والترشح لشغل المناصب القيادية في البنك.

لنجاحها ،كما أثنت على المشاركين ال��ذي��ن تحملوا
عناء المشاركة في كل فعاليات وأنشطة ال��دورة على
م���دى ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا ،م��ع��رب��ة ع��ن تمنياتها ب���أن تكون
الدورة قد أسهمت في تعزيز وتنمية خبراتهم العملية
وصقل مهاراتهم وأن تكون خطوة على طريق نجاحهم
وتقدمهم المهني .

وأش����ادت ال��س��ج��اري ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ب���دور فريق
االع��داد والتخطيط ل��ل��دورة وبالجهود التي بذلت
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توقعت نمو حجم القروض في  2017 / 2016إلى  11٫189ألف بين قروض اجتماعية و عقارية

الدبوس :خطة مستقبلية إلنشاء فروع
لبنك االئتمان في املدن االسكانية
أجرت الحوار ـ هناء بوحمدي:
أكدت نائب المدير العام لشؤون االئتمان السيدة  /مها الدبوس أن البنك يعمل وفق استراتيجية محددة ومتوافقة مع رؤيته
ورسالته المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين .
وأشادت الدبوس في حوار مع « االئتمان» بالريادة والتميز والجودة في تقديم قروض الرعاية السكنية واالجتماعية للمواطن
الكويتي والتطوير المستمر على كافة المستويات االداري��ة وتحديث النظم التكنولوجية وتنمية القدرات االداري��ة والمالية
واالستثمارية لضمان الريادة والتميز والجودة في تقديم الرعاية السكنية واالجتماعية بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية
والمساهمة في توفير االستقرار االجتماعي واألسري للمواطن .
وفي ما يلي تفاصيل الحوار :
بوصفكم نائب المدير العام لشؤون االئتمان ..هل يمكن اطالعنا على
آخ��ر المستجدات والتطورات المتعلقة بنمو االئتمان واجمالي حجم
القروض سواء القروض االسكانية أو القروض االجتماعية؟
ت��م ص��رف  250٫135٫735مئتان وخمسين مليون وم��ائ��ة وخمسة
وثالثون ألف وسبعمائة وخمسة وثالثين دينارا للقروض العقارية في
السنة المالية ( )2015 / 2014بنسبة تنفيذ بلغت .94%
أما بالنسبة إلى السنتين السابقتين فقد تم صرف مبلغ 183٫063٫218
مائة وثالثة وثمانين مليون وثالثة وستون ال��ف ومئتان وثمانية عشر
دينار في ( )2014/2013ومبلغ  160٫867٫401مائة وستون مليون
وثمانمائة وسبعة وستون الف وأربعمائة واحد دينار في سنة (/ 2012
 )2013لجميع أنواع القروض ،ويالحظ بطبيعة الحال نمو حجم القروض
في السنة المالية الحالية عن نظيريه في العامين السابقين.
ومن المتوقع أن يتم اقرار  3262قرضا لألغراض التي يمولها البنك
خالل السنة المالية (.)2017 / 2016كما يتوقع أن يتم اقرار 7927
سبعة آالف وتسعمائة وسبعة وعشرون قرضا اجتماعيا خ�لال العام
نفسه.
ف��ي اط�لال��ة سريعة ..ه��ل يمكن تسليط ال�ض��وء على أب��رز وأهم
المحطات في مسيرتكم المهنية  ..وأه��م المواقع والمراكز التي
عملتم فيها والمناصب التي توليتها وصوال إلى موقعك الحالي كنائب
لمدير البنك ؟
ُعينت بداية في فرع األحمدي كمحاسبة في قسم االدخار ثم رئيسة
قسم االدخ��ار وبعدها مراقبة ف��رع األح�م��دي ثم انتقلت إل��ى المركز
الرئيسي كمديرة إلدارة التحصيل وبعدها كمديرة إدارة التدقيق ثم
إدارة التحصيل مرة أخرى ثم إلى االدارة المالية كمديرة لها وأخيرا
نائبة مدير عام لشؤون االقراض وهو اآلن لشؤون االئتمان بعد التغيير
الهيكلي.
جرى الحديث في اآلونة األخيرة عن «خطة استراتيجية طويلة المدى
لبنك االئتمان الكويتي» ..ما هي أهم مالمح هذه االستراتيجية وما أبرز
أهدافها وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في تحقيق رسالة البنك ؟
يعمل البنك وف��ق استراتيجية م�ح��ددة ومتوافقة م��ع رؤي�ت��ه ورسالته
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المستقبلية لتطوير خدمة المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين
مراعية ما يلي:
1ـ الريادة والتميز والجودة في تقديم قروض الرعاية السكنية واالجتماعية
للمواطن الكويتي.
2ـ التطوير المستمر على كافة المستويات االداري ��ة وتحديث النظم
التكنولوجية وتنمية القدرات االدارية والمالية واالستثمارية لضمان
الريادة والتميز والجودة في تقديم الرعاية السكنية واالجتماعية بما
يحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساهمة في توفير االستقرار
االجتماعي واألس ��ري للمواطن وذل��ك م��ن خ�لال س��د الفجوة بين
واقع البنك الحالي ومتطلبات التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في
مختلف مجاالت العمل بالبنك واحداث االصالح المؤسسي واعادة
هندسة االجراءات للخدمات المقدمة من البنك بتبسيط االجراءات
وال��رب��ط اآلل��ي م��ع جميع ال�ج�ه��ات المستفيدة ل�لارت�ق��اء بمستوى
الخدمات وااللتزام بالمعايير الخاصة بها .

< ف��رع مجمع ال� ��وزارات ب��اجل�ه��راء مت
ت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع ل ��ه و ف���رع مدينة
املطالع ال يزال قيد الدراسة .
< الئحة االق��راض اجل��دي��دة حققت
م��زاي��ا ع��دة لبعض الفئات م��ن بينها
األيتام ُ
القصر واملعاقني.
ما تقييمك للتعديالت األخيرة التي أُدخلت على عدد من اللوائح المنظمة
للعمل في البنك ال سيما لوائح االق��راض والموظفين ،وهل تعتقد أن
التعديالت تستجيب للتحديات وتعالج المعوقات والعراقيل التي واجهت
عمل البنك؟
تم بالفعل اعداد الئحة جديدة لإلقراض في األول من ديسمبر 2014
واح�ت��وت ه��ذه الالئحة على بعض التغيير لصالح المواطن وم��ن أجل
خدمته ،منها على سبيل المثال :
 1ـ اعتبار األيتام القُصر المخصص لهم قسائم حكومية من المؤسسة
العامة للرعاية السكنية طبقا ألولوية طلبات اآلباء من ضمن األسر
الكويتية .
 2ـ ضم المعاق اعاقة شديدة أو متوسطة والمتزوج من غير كويتية وليس
لديه أوالد إل��ى األس��ر الكويتية التي لها الحق في الحصول على
القرض.
 3ـ قرارات االقراض الخاصة بالمقترضين تظل سارية المفعول لمدة ستة
أشهر تبدأ من تاريخ اعتمادها ،وذلك للحفاظ على دقة المعلومات.
 4ـ امكانية اقراض المواطن الذي ال يعمل بشرط وجود كفيل.
 5ـ قصر الرهن على العقار المطلوب عليه القرض فقط .
حقق البنك في السنوات األخيرة عددا من االنجازات التي قوبلت بارتياح
كبير لدى جمهور المتعاملين مع البنك والقت صدى واسعا  ..برأيك ما
أبرز تلك االنجازات و أهمها ؟
من أبرز انجازات البنك مشروع صيانة وترميم وتطوير المبنى الرئيسي
الذي بات بإمكانه استقبال أعداد أكبر من المواطنين والمراجعين كما
حقق راحة كبيرة للموظفين لخلق بيئة صحية وسلهة.
وأه��م انجاز على صعيد عمليات االق��راض كان اط�لاق مشروع «قرض
الدقائق الخمس» حيث بات باإلمكان صرف القرض االجتماعي ( قرض
الزواج ) خالل خمس دقائق فقط .
ومن المهم هنا االش��ارة إلى تطوير الملفات للتسهيل على المراجعين
والموظفين وتبسيط االج��راءات وتحديد المستندات الضرورية ألخذ
قرارات االقراض بصورة أسرع وتحسين الخدمة وتقليل فترة االنتظار
وتبسيط النماذج وذلك عن طريق تطوير الخدمات االلكترونية ،حيث
اصبح القرض .on line
قام البنك بخطوات عدة الختصار الدورة المستندية وتحقيق السالسة
واالنسيابية في سير العمل والتعاون بين مختلف االدارات واألقسام ..
هل ترون أن هذا الهدف قد تحقق فعال وهل انعكس ذلك بشكل ايجابي
وبناء على صعيد توفير الوقت والجهد وتحسين المخرجات ؟
نعم ..أعتقد أن هذا قد تحقق بالفعل وإلى حد كبير ،فالخطوات التي
اتخذت وأب��رزه��ا تعديل الئحة القروض واعتماد التراسل االلكتروني
والربط االلكتروني مع الكثير من الجهات الحكومية قلص الى حد كبير

ال��دورة المستندية وأصبح بمقدور المواطن المستفيد ص��رف قرضه
خالل وقت أقل بكثير من السابق كما قل عدد المستندات المطلوبة
للحصول عليه.
هل ترون أن العدد الحالي للفروع كاف لتلبية احتياجات المواطنين في
كافة المناطق ؟ وهل هناك ثمة خطط لدى البنك للتوسع األفقي وفتح
المزيد من الفروع ؟
تماشيا مع الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية
فقد طلب المدير العام دراسة الفروع الحالية للبنك ومدى قدرتها على
استيعاب احتياجات المواطنين في المدن االسكانية الجديدة وذلك
لضمان أفضل مستويات الخدمة والتسهيل على المراجعين والموظفين.
ف��ي ال�ب��داي��ة ب��دأن��ا بتطوير وتحديث ف��رع العاصمة؛ حيث ت��م ترميمه
وتجديده ليناسب أعمال البنك ويضمن راحة المراجعين.

حاليا للبنك أربعة فروع رئيسية وأربعة مراكز تابعة للحكومة مول في
محافظة العاصمة واألحمدي والفروانية والجهراء.
وبطبيعة الحال هناك خطط مستقبلية إلنشاء فروع جديدة ،أما الخطط
االنشائية للبنك فتشمل :
 1ـ مبنى البنك الرئيسي الجديد في جنوب السرة (حولي ) ليخدم سكان
محافظة حولي وبحيث يكون قريبا من باقي المحافظات ليسهل
المعامالت التي تتم ف��ي المبنى الرئيسي مثل االدارة القانونية
والتحصيل والهندسية.
 2ـ فرع مجمع الوزارات (الجهراء) حيث تم بالفعل تخصيص الموقع من
قبل البلدية.
 3ـ فرع مدينة المطالع (الجهراء) وهو ال يزال قيد دراسة الجدوى لخدمة
مواطني هذه المناطق وهذه المشاريع ستخدم المناطق الجديدة
لتخفيف الضغط المستقبلي على فرعي األحمدي والجهراء لكبر
المساحات الجغرافية التي سيخدمها مستقبال.

ومن المؤكد أن انشاء فروع جديدة للبنك في المدن االسكانية الجديدة
سيساهم بشكل غير مباشر في تخفيف الزحمة بمدينة الكويت وسيوفر
فرص عمل لسكان هذه المدن.
أخيرا  ..هل يمكن أن توجه كلمة إلى الموظفين والعاملين في البنك عبر
مجلة «االئتمان» وما أهم النصائح التي يمكن أن تسديها لهم في هذه
المرحلة من عمر البنك ؟

في الختام أتوجه إلى إخواني وأخواتي موظفي بنك االئتمان بالشكر
الجزيل على جهودهم الجبارة في خدمة المواطنين والمواطنات ومحاولة
التماس همومهم وحل مشاكلهم لالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم إلى
أقصى مرحلة مرضية .كما أنصحهم بالعمل الجاد المخلص لخدمة هذه
المؤسسة العريقة في بلدنا العزيز الكويت.
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«بك يو» و «كرك غالم»  ..في العيد الوطني

مبناسبة حلول عيد التحرير والعيد الوطني لدولة
الكويت أقام قسم العالقات العامة في بنك االئتمان
الكويتي حفل افطار للموظفني واملراجعني في املقر
الرئيسي له وفي عدد من الفروع األخرى.
أقيم احلفل على التتابع في األفرع املختلفة ( الفروانية
واألحمدي واجلهراء) وصوال إلى فرع العاصمة واملقر
الرئيسي ،وشارك فيه املدير العام للبنك السيد /
صالح مضف املضف ونواب املدير العام وعدد من
رؤساء األقسام ومديرو االدارات .ومت انتقاء قائمة
الطعام من مأكوالت “بك يو” و “كرك غالم” .
ودعا املضف املراجعني الى مشاركة البنك االحتفال
بهذه الذكرى الطيبة والعزيزة على قلوب كل املواطنني
الكويتيني.
وقال :إن شهر فبراير يحمل ذكريات عزيزة وغالية
على قلب كل مواطن  ،ففيه حتررت الكويت من ربقة
االحتالل الغاشم ،وفيه جرت العادة على االحتفال
بعيد االستقالل .
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فاطمة السجاري رئيسة قسم العالقات العامة تتوسط فريق العالقات العامة

وأكد أن األعياد الوطنية فرصة تتجدد كل عام لتجديد العهد والوعد
على العمل والعطاء لكل ما فيه رفعة الكويت ورفاه شعبها.
وأوضح أن مثل هذه املناسبات الوطنية تتيح املجال أمام موظفي
البنك للتواصل االنساني واالجتماعي والتخفيف من أعباء العمل
فضال عن تعميق العالقات والروابط االنسانية فيما بينهم وتوفير
أجواء من الود التي تسهم في نهاية املطاف في حتسني بيئة
العمل.

23

املضف استقبل أول مدير لبنك االئتمان
> استقبل المدير العام للبنك السيد  /صالح مضف المضف في مكتبه
أول مدير عام للبنك العم  /عبد العزيز الدوسري .

وأشاد المضف خالل اللقاء بالدور التاريخي الرائد الذي لعبه الدوسري
في تأسيس البنك ووضع لبناته األولى ،مؤكدا أن الدوسري سيبقى نموذجا
مضيئاً وقدوة تحتذيها األجيال الشابة في العطاء والصدق و االخالص
في العمل.
وقال  :إن “بنك االئتمان الكويتي يفخر بجيل المؤسسين من
الرعيل األول ويحرص دوما على التواصل معهم والتعلم
من تجاربهم واالستفادة من خبراتهم في سياق عملية
تعاقب األجيال” ،مؤكدا أنه اطلع الدوسري على التطور
الهائل في أنشطة البنك كما شرح له طبيعة مشروع
صيانة وتحديث مبنى البنك .
من جهته أشاد العم الدوسري بالطفرة التي شهدها
البنك خالل سنواته األخيرة ال سيما على صعيد نمو
حجم القروض وتوسيع قاعدة المستفيدين ،مثمنا
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت ف��ي م �ش��روع ص�ي��ان��ة المبنى
الرئيسي الذي بات مفخرة حقيقية وظهر بعدها في
أبهى وأجمل صورة وعلى نحو يليق بمسيرة البنك
الطويلة والحافلة بالعطاء على مدى أكثر من نصف
قرن .

العم عبدالعزيز الدوسري يتصفح مجلة االئتمان العدد األول خالل لقائه مع املضف
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طرح مناقصة إنشاء المبنى الجديد لبنك االئتمان الكويتي

> أعلن مدير عام بنك االئتمان الكويتي السيد /
ص�لاح المضف ع��ن ط��رح مناقصة ان��ش��اء المبنى
ال��ج��دي��د للبنك على ال��ش��رك��ات المؤهلة حيث أن
البنك قد إستلم من دار المكتب الهندسي المشترك
 الممثل بـاالستشاري المهندس  /خالد الفوزان ،مستندات مناقصة مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث
ال��م��ق��ر ال��ج��دي��د لبنك اإلئ��ت��م��ان ال��ك��وي��ت��ي (جنوب
السرة) وذلك بحضور المهندس  /سامي الفودري
ممثل البنك لتسليمها للجنة المناقصات المركزية.
وأكد المضف «أن هذه المناقصة تهدف إلى بناء
المقر الرئيسي لمكاتب بنك االئتمان الكويتي
(ب��ن��ك التسليف واإلدخ�����ار س��اب��ق �اً) بالمقاييس
العالمية  ،وأعمال الخدمة الهندسية والتشطيبات
والتجهيزات واألعمال الخارجية واألعمال األخرى
ذات الصلة وكل ذلك لتحقيق األداء العالي والمتميز
للبنك».
وق���ال« :ل��ن تكون األع��م��ال محصورة فقط بمبنى

المقر الرئيسي للبنك  ،ولكن ستمتد إل��ى توفير
مبنى لمواقف السيارات المتعدد الطبقات مع نفق
م��ش��اه متصل راب���ط بينهما تحت األرض وجميع

أعمال الموقع ذات الصلة».

يتكون المقر الرئيسي للبنك من أحد عشر طابقاً
بمساحة إجمالية مقدارها ( 70,650م )2إضافة
إلى موقف السيارات الذي يتسع لما يقارب ()1800

سيارة وملجأ دفاع مدني  C4لـ  300شخص.

ويعتبر المبنى الجديد لمقر بنك االئتمان الكويتي
م��ن المباني الذكية حيث أن��ه ص��م��م ب��أح��دث ما

توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل عمليات االتصال
وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى
للخدمات المتاحة ،عالوة على أن المبنى الجديد
ه��و مبنى متطور م��ن الناحية التقنية وذو كفاءة

عالية ف��ي توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية

وصديق للبيئة .
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بعد أن أمضى  42عام ًا في الخدمة

البنك كرم املستشار كمال ضرغام مبناسبة تقاعده وانتهاء عمله في الكويت
> أقام البنك في العاشرة من صباح األحد 25
يناير  2015حفال لتكريم المستشار في ادارة
الشؤون المالية السيد  /كمال فهمي ضرغام
بمناسبة بلوغه سن التقاعد وانتهاء عمله في
الكويت.
أقيم الحفل تحت رعاية المدير العام السيد/
ص�لاح مضف المضف وب�ح�ض��وره وبمشاركة
عدد من ن��واب المدير العام ومديري االدارات
ورؤساء األقسام والموظفين.
وأشاد المضف في كلمة مقتضبة بهذه المناسبة بمسيرة المستشار
ضرغام الطويلة وبدوره في خدمة البنك على مدى أكثر من أربعة
عقود نال خاللها احترام الجميع وتقديرهم لما عرف به من سيرة
حسنة و خلق قويم .
وق��ال ال�م�ض��ف :إن“هذا االح�ت�ف��ال ب ��ادرة وف��اء وع��رف��ان بالدور
وصاحبه” ،مؤكدا أن “البنك ال يمكن أن ينسى أولئك الذين أسهموا
في ارس��اء قواعده وبذلوا أقصى جهدهم خالل سنوات عمرهم
لالرتقاء بالبنك وتطوير مستوى األداء فيه ول��م يبخلوا بوقتهم
وعلمهم عليه”.
وعبر المضف ع��ن تقديره للمستشار ض��رغ��ام ،متمنيا ل��ه دوام
التوفيق والعمر المديد.

من جهته قال المستشار كمال ضرغام إنه قضى في البنك أكثر
من أربعة عقود ؛إذ جرى تعيينه في سبتمبر عام  1973أثناء تولي
السيد  /يوسف الشايجي منصب المدير العام ،وق��د ب��دأ عمله
محاسبا في االدارة المالية ثم رق��ي إل��ى محاسب وتاليا مديرا
ل�لإدارة المالية حتى وصل إلى منصب كبير المدققين ومستشار
االدارة المالية.
وأوضح أن مسيرته المهنية في البنك حافلة بالذكريات الطيبة،
ودعا كل العاملين في البنك إلى التفاني واالخالص في العمل وأكد
ثقته بأن البنك سيبقى صرحا شامخا وعبر عن ص��ادق أمنياته
للكويت بدوام التقدم واالزدهار.
وفي ختام الحفل قام المدير العام بتسليم المستشار ضرغام شهادة
تكريم ودرعا تذكارية تكريما له ولدوره في خدمة البنك.

الرهن العقاري ماذا يعني ؟
ح��ال��ة تعثره ع��ن ال��س��داد تتدخل السلطات
> نسمع كثيراً بالرهن العقاري لكن الغالبية
إلخ�لاء العقار بشكل جبري والتصرف فيه
يجهل ما هو الرهن العقاري !؟
لسداد احلقوق للمرتهن وإذا تبقى شيء بعد
ولذلك نريد بهذا املقال طرح ولو جزء بسيط
ذلك فهو من حق الراهن.
مضمون الرهن العقاري حيث وبشكل مبسط
حمود علي احمليميد وال يبطل الرهن مبوت الراهن أو املرتهن أو
ميكن تعريفه.
ي��ع��رف ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ب��أن��ه ق���رض ميكن مدير الشؤون اإلدارية بفقدان األهلية فالورثة يكملون املسيرة.
املقترض سوا ًء كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض ومما سبق يتضح لنا أن نظام الرهن العقاري سيساعد
نقوداً ليشتري منزالً أو أي عقار آخر .وتكون ملكيته اجلميع على متلك العقار ب��دالً من اإلستئجار حتت
لهذا العقار ضماناً للقرض أي إن عجز عن سداد م��ظ��ل��ة م��ؤس��س��ات ال��ن��ق��د ب��أن��ظ��م��ة حت��م��ي الراهن
القرض فإن من حق املقرض إتخاذ اإلجراءات الكفيلة واملرتهن.
وي��ج��ب التفرقة هنا ب�ين ال��ره��ن ال��ع��ق��اري والتمويل
بتملكه لهذا العقار.
وب��ص��ورة أخ��رى ف��إن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم ال��ع��ق��اري حيث أن ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ه��و نظام ينسق
سداد القرض ولذلك يسمى املقرض مرتهناً ويسمى العالقة ما بني الراهن واملرتهن ويحفظ حق الطرفني.
أما التمويل العقاري فهو قيام البنوك بتمويل املواطنني
املقترض راهناً.
وينتهي أمر العقار املرهون بني أمرين إما أن يكون عن طريق ضمان الراتب لعدم وج��ود نظام يحميها
ب��ي��د ال��راه��ن أو امل��رت��ه��ن ف��ف��ي ح��ال��ة س���داد الراهن ولذلك يتم اللجوء إلى التمويل وتكون نسبة املرابحة
لإللتزامات يكون من حقه إمتالك العقار ولكن في عالية بسبب املخاطرةالتي يقوم عليها البنك.
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شهادتا  ISOلبنك االئتمان الكويتي في
إدارة اجلودة وسرية البيانات

املدير العام صالح املضف يتسلم شهادتي الـ  ISOبحضور مدير مركز نظم املعلومات طارق العصيمي

> حصل بنك االئتمان الكويتي على شهادتي ISO
في مجالي إدارة اجلودة ،وادارة أمن وسرية البيانات
وفق أحدث اص��دار للمنظمة الدولية إلدارة اجلودة
في هذا املجال.
وإذ عبر املدير العام للبنك السيد /ص�لاح املضف
عن بالغ سعادته بهذا االجناز املتميز ،مؤكدا أن جهود
تطوير العمل في ادارات وخدمات البنك ستستمر
وتتواصل ولن تتوقف أوضح أن “هذا النجاح لم يكن
ليتحقق لوال اجلهود التي بذلها مركز نظم املعلومات
والعاملون فيه على مدى سنوات ،والتي أثمرت سلسلة
م��ن االجن� ��ازات ال�ت��ي تصب ف��ي مصلحة املواطنني
املستفيدين من خدمات البنك.
وبني أن هذه النجاحات كانت موضع احترام وتقدير
كبيرين من قبل املختصني؛ إذ فاز مركز نظم املعلومات
بجائزة “  ” CIO100منذ شهور.

العصيمي متصدراً غالف املجلة
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واعتبر الشهادتني الصادرتني من املنظمة الدولية
اعترافا بالتطور الكبير وامللموس الذي شهده البنك

في اآلون��ة األخيرة على صعيد تطوير
أدائه واالرتقاء مبستواه واختصار الدورة
امل�س�ت�ن��دي��ة ودخ� ��ول ع�ص��ر التعامالت
االلكترونية والتيسير على املتعاملني
واملراجعني وتوفير الوقت واجلهد.

طارق العصيمي

مدير إدارة نظم املعلومات

وق��ال :إن الشهادتني يتضمنان تأكيدا
على جن��اح م��رك��ز نظم امل�ع�ل��وم��ات في
تنمية وت�ط��وي��ر اس�ت�خ��دام التطبيقات
االلكترونية وتكنولوجيا احلاسب اآللي
وض� �م ��ان س��ري��ة ال �ب �ي��ان��ات ف ��ي سائر
اخلدمات التي يقدمها البنك ،الفتا إلى
أن مركز نظم املعلومات في البنك كان
قد تعاقد مع أحد البيوت االستشارية
العاملية املتخصصة في مجال التأهيل
للحصول على شهادات النظم االدارية
وذل ��ك ح��رص��ا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر أدائ� ��ه في
مجال احملافظة على سرية البيانات
واس �ت��دام��ة تخزينها ب�ط��ري�ق��ة تضمن
السالمة في التداول.
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لتمكني العمالء من الوفاء بالتزاماتهم وسداد أقساطهم مباشرة

بروتوكول تعاون للربط االلكتروني
بني “االئتمان والدولي”
> ع �ل��ى ط��ري��ق تعميق وت �ع��زي��ز ال �ش��راك��ة بني
القطاعني احلكومي واخل��اص وضمن اجلهود
املبذولة للتيسير على املواطنني وتوفير الوقت
واجلهد وقع املدير العام لبنك االئتمان الكويتي
السيد  /صالح مضف املضف والرئيس التنفيذي
لبنك الكويت ال��دول��ي السيد  /ل��ؤي مقامس
بروتوكول تعاون مشترك للربط االلكتروني بني
البنكني.
ومبقتضى ال �ب��روت��وك��ول سيتمكن ع�م�لاء بنك
الكويت ال��دول��ي حملة بطاقاته املصرفية من
الوفاء بالتزاماتهم جتاه بنك االئتمان الكويتي
وس ��داد األق �س��اط املستحقة وال�ق�ي��ام بعمليات
التحويل االلكتروني لألموال عن طريق نقاط
البيع والسداد عبر شبكة االنترنت.
وق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام لبنك االئ�ت�م��ان الكويتي:إن
“االتفاق يأتي في سياق استراتيجية طموحة
وضعتها ادارة البنك لتنفيذ توجهات مجلس
ال� � � ��وزراء ن �ح��و األخ � ��ذ ب �ت �ط �ب �ي �ق��ات احلكومة
االل �ك �ت��رون �ي��ة وال �ت �ح��ول إل ��ى اجن���از املعامالت
ال�ك�ت��رون�ي��ا ووض���ع ق��واع��د وض��واب��ط مناسبة
لتقليص ال ��دورة املستندية واس�ت�خ��دام أنظمة
الدفع اإللكتروني.
وح��ول امل��زاي��ا وال�ف��وائ��د ال�ت��ي يتيحها البروتوكول
قال املضف :إنه سيتيح للمواطنني املستفيدين من قروض
بنك االئتمان الكويتي عمالء بنك الكويت الدولي املجال
ل �س��داد األق �س��اط ال�ك�ت��رون�ي��ا عبر التحويل م�ب��اش��رة من
حسابهم املصرفي في البنك ذاته إلى رصيد مديونياتهم
في “االئتمان” بطريقة سهلة وميسرة ومن دون أن يضطروا
إلى مراجعة أي من فروع بنك االئتمان بأنفسهم ،وعلى نحو
يرفع عنهم عبء املراجعة ويوفر الكثير من الوقت واجلهد.
وأكد املضف أن البروتوكول خطوة أولى ورائدة في مجال
ال��رب��ط االلكتروني ب�ين مؤسسات القطاعني احلكومي
واخلاص ،مشيدا باجلهود التي بذلها بنك الكويت الدولي
وتعاونه الالمحدود لتحقيق هذا االجناز.
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وأوضح أن “بنك الكويت الدولي منوذج في طرح املبادرات
واألفكار البناءة التي تخدم عمالءه وحتقق مصاحلهم”،معربا
ع��ن ترحيب “االئتمان” ال��دائ��م بكل امل �ب��ادرات التي من
شأنها تطوير وحتسني مستوى اخلدمات واالرت�ق��اء بها
واستعداده الدائم للتعاون مع كل اجلهات املعنية وذات
الشأن في القطاعني احلكومي واخلاص.
وأش ��ار إل��ى أن ه��ذه اخل�ط��وة تأتي استكماال لنجاحات
سابقة حققها “االئتمان” خ�لال ع��ام  2014وك��ان من
شأنها توسيع شبكة الربط االلكتروني مع عدد كبير من
مؤسسات القطاع احلكومي ،الفتا إلى أنها أسهمت في
منو ومضاعفة عدد املعامالت االلكترونية بشكل هائل
وغير مسبوق .

ّ
ميكن العمالء من دفع األقساط بنظام التحويل املباشر
بعد توقيع املضف و الفليج اتفاقا

ربط الكتروني بني بنكي “االئتمان و الوطني”

> س� �ج ��ل ب� �ن ��ك االئ� �ت� �م ��ان
الكويتي خطوة ج��دي��دة على
ط��ري��ق ت��وس�ي��ع شبكة الربط
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م� ��ع البنوك
ال �ت �ج��اري��ة ؛ إذ وق���ع املدير
العام السيد  /صالح املضف
اتفاق تعاون بهذا اخلصوص
م��ع ال��رئ�ي��س التنفيذي لبنك
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي السيد/
صالح الفليج.
وأوض��ح املضف أن “أهمية
االت �ف��اق تكمن ف��ي أن بنك
الكويت الوطني أح��د أه��م وأع��رق املؤسسات املصرفية
في البالد و يتعامل مع قاعدة ضخمة من العمالء الذين
يستفيد قطاع كبير منهم من خدمات بنك االئتمان وقروضه
وتاليا فإن توقيع االتفاق سيوفر املزيد من الوقت واجلهد
لهؤالء.
وبني أن توقيع االتفاق امتداد للجهود التي يبذلها “االئتمان”
في توسيع شبكة الربط االلكتروني مع اجلهات احلكومية
وم��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع اخل���اص وال �ب �ن��وك ال �ت �ج��اري��ة ،تنفيذا
لالستراتيجية التي يتبناها البنك في شأن التحول نحو اجناز
املعامالت الكترونيا.
وقال :إن اخلطوة اجلديدة ستمكن عمالء بنك الكويت الوطني

من املواطنني املسجلني لدى
ب�ن��ك االئ �ت �م��ان واملستفيدين
من القروض التي مينحها من
دفع أقساطهم عبر موقع بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،باإلضافة
إلى امكانية اجراء التحويالت
املباشرة من بنك االئتمان إلى
عمالء البنك الوطني واستيفاء
االستقطاعات الشهرية من
ع�م�لاء وم��وظ�ف��ي “الوطني”
املستفيدين من ق��روض بنك
االئتمان ومن دون حاجة إلى
مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.
وأضاف :إن حرص بنك االئتمان الكويتي على توسيع شبكة
الربط مع البنوك واملصارف التجارية يعكس قناعة ثابتة بدور
القطاع اخلاص كقاطرة للتنمية في البالد ورافعة مهمة لتحول
الكويت إلى مركز مالي واقتصادي استجابة للرغبة السامية
حلضرة صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح (حفظه الله).
ولفت إلى أن “التعاون بني “االئتمان” والبنوك اخلاصة يعكس
كذلك الشراكة القدمية واملتجذرة في الكويت بني القطاعني
العام واخل��اص والتي ب��دأت منذ عقود طويلة وأسهمت في
نهضة الكويت وتطورها االقتصادي”.
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لتمكين العمالء من دفع األقساط بنظام التحويل المباشر

“االئتمان” يوقع اتفاقا للربط االلكتروني
مع بنك بوبيان
> اس �ت �م��رارا ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا ب�ن��ك االئتمان
الكويتي لتوسيع شبكة الربط االلكتروني مع اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة وم��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع اخل ��اص والبنوك
التجارية وضمن استراتيجيته الطموحة إلى التحول
نحو اجن��از املعامالت الكترونيا وبشكل كامل و ّقع
امل��دي��ر ال�ع��ام للبنك السيد  /ص�لاح املضف ونائب
رئيس مجلس االدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
السيد  /ع��ادل عبد ال��وه��اب املاجد اتفاقا للربط
االلكتروني بني البنكني.
وق��ال املضف :إن الربط سيوفر الكثير من الوقت
واجلهد على املواطنني املقترضني من عمالء بنك
ب��وب �ي��ان ،ك �م��ا س�ي�ح��د م��ن االزدح� � ��ام ع �ل��ى صاالت
املراجعني في أفرع بنك االئتمان املختلفة.
وأضاف :إن “اخلطوة اجلديدة ستمكن عمالء بنك
بوبيان م��ن املواطنني املسجلني ل��دى بنك االئتمان
واملستفيدين م��ن ال �ق��روض ال�ت��ي مينحها م��ن دفع
أقساطهم عبر م��وق��ع بنك ب��وب�ي��ان ،ب��اإلض��اف��ة إلى
امكانية اجراء التحويالت املباشرة من بنك االئتمان
إل ��ى ع �م�لاء “بوبيان” واس �ت �ي �ف��اء االستقطاعات
الشهرية بسهولة ويسر ،مشيرا إلى أن حرص بنك
االئتمان الكويتي على توسيع شبكة الربط مع البنوك
واملصارف التجارية يعكس قناعة ثابتة بالدور الكبير
واحملوري الذي قام به القطاع اخلاص ـ وال يزال ـ في
حتريك ودفع عجلة التنمية في البالد إلى األمام.
وذك��ر أن “التعاون بني “االئتمان” والبنوك امتداد
لشراكة قدمية ومتجذرة في الكويت بني القطاعني
العام واخلاص بدأت منذ عقود طويلة وأسهمت في
نهضة الكويت وتطورها االقتصادي” ،الفتا إلى أن
اخلطط املوضوعة في ه��ذا االط��ار تتضمن الربط
االلكتروني مع كل البنوك التجارية ،وهو ما تسعى
االدارة العليا إل��ى تنفيذه م��ن خ�لال برنامج زمني
م�ح��دد ،إلت��اح��ة امل��زاي��ا نفسها لكل املستفيدين من
قروض “االئتمان” وأيا كان املصرف الذي يتعاملون
معه.
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«االئتمان»يشارك في قمة جنيف للمعلوماتية

جانب من القمة العاملية

> ضمن وفد كويتي موسع يضم ممثلني عن جهات حكومية عدة
شارك بنك االئتمان الكويتي في أعمال مؤمتر «القمة العاملية
ملجتمع املعلومات» الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف
خالل الفترة من  25إلى  29مايو .2015
وأوضح البنك أن “مشاركته في القمة جاءت بناء على الدعوة
املوجهة من االحت��اد الدولي لالتصاالت ( )ITUإلى اجلهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات للمشاركة ضمن ورش��ة العمل
اخلاصة بدولة الكويت ( )Country Workshopالتي كانت
أحد األنشطة الرئيسية خالل القمة.
وق��ال :إن قمة الـ( )Wsis Forumك��ان��ت ف��رص��ة لعرض
اجنازاته في مجال الربط االلكتروني مع الهيئات واملؤسسات
احلكومية واخلاصة والتحول نحو اجناز املعامالت الكترونيا
وتعميم التراسل االلكتروني ب�ين ادارات ��ه وأقسامه وفروعه
كافة.
وعبر البنك عن تقديره للدعوة الكرمية املوجهة من اجلهاز
امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات للمشاركة ضمن الوفد الذي
سيمثل الكويت في القمة.
وأك��د أن القمة أتاحت املجال لعرض جتربته الثرية في مجال
التعامالت االلكترونية ،التي ب��دأت قبل سنوات وحققت نتائج
وجناحات مهمة ،تكللت أخيرا بتدشني بوابته االلكترونية الشاملة
على شبكة االنترنت واطالق “قرض الزواج”  On Lineبشكل
كامل ومشروع التراسل االلكتروني بني اجلهات احلكومية ،والتقدم
بطلبات التسجيل للحصول على دفعات القرض االسكاني ،ومتكني

أسرة نظم املعلومات

الزميلة فاطمة السجاري مع الوفد الكويتي املشارك في قمة جنيف للمعلوماتية

املواطن من حتديث بياناته لدى البنك بنفسه ،ففي حال مت تغيير
مركز عمله أو محل سكنه أو غيرهما من املعلومات املرتبطة بعمل
البنك ميكن للمواطن الدخول عبر البوابة وحتديث بياناته من
دون أن يتكبد عناء املراجعة.
وأشار إلىأن مساعيه في هذا السياق تأتي ترجمة لتوجهات
مجلس ال ��وزراء نحو األخ��ذ بتطبيقات احلكومة اإللكترونية
وتسهيل اخلدمات واملصالح واملعامالت للمواطنني ،ومن خالل
منظومة متكاملة من التقنيات املتطورة والوسائط املتعددة،
الفتا إلى أنها تعكس في الوقت ذاته قناعته بأهمية الدخول
إلى عصر التكنولوجيا الرقمية ومجتمع املعلوماتية.

أسرة العالقات العامة
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بهدف االرتقاء مبهارات وقدرات موظفيه في مجال تكنولوجيا املعلومات واالدارة

 ...ويحضر فعاليات مؤمتر «البيانات الضخمة »

> في سياق احلرص على االرتقاء مبهارات وخبرات العاملني شارك
بنك االئتمان الكويتي في مؤمتر «البيانات الضخمة ـ ـ حتديات
ومعوقات» الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس خالل الفترة
من  25إلى  29مايو .2015
سعى املؤمتر إل��ى االرت��ق��اء مب��ه��ارات وق���درات املسؤولني املعنيني
بتكنولوجيا املعلومات واالدارة.وق��د نظمته وأشرفت على انعقاده
ش��رك��ة «ن��ي��وف��رون��ت��ي��رز» بالتعاون م��ع ش��رك��ة «ج��ن��رال ديناميكس»
الرائدة في توفير نظم وتكنولوجيا املعلومات وشركة «كالوديرا»
السباقة ف��ي م��ج��ال ادارة ب��ي��ان��ات اجل��ي��ل ال��ق��ادم وه��ي م��ن أبرز
الشركات املبتكرة وأكبر مساهم في البرمجيات املفتوحة وشركة
«أومنيكس انترناشيونال» املتخصصة في مجال اخلدمات والتمكني
حللول تكنولوجيا املعلومات في الشرق األوس��ط وشركة «ستار
مانشيب»العاملة في مجال التدريب واخلدمات االستشارية في
لبنان واملنطقة العربية.
وكان من بني أبرز أهداف املؤمتر تكريس معرفة واطالع املشاركني
على جملة من احملاور من بينها :مفهوم «البيانات الضخمة «بوصفه
ثورة في أسلوب احلياة والعمل والتفكير ،ودور املفهوم في حتسني

عملية صنع ال��ق��رار ف��ي مختلف م��ج��االت التنمية وتأثيرها على
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص وال��ن��م��و األس��اس��ي للبيانات الضخمة
والشراكات بني القطاعني وأبرز املخاوف املتعلقة بالبيانات الضخمة
ال سيما في ما يتعلق باخلصوصية وحتديات التشغيل البيني ومعايير
التنافسية العاملية ومؤشرات القياس والرصد في منظومة احلكومة
االلكترونية وال��ق��ي��ادة احملترفة والفعالة ،وح��ل��ول القيادة وتزويد
القياديني باملهارات األساسية ونقاط الضعف والقوة في التواصل.
وتضمنت فعالياته م��ح��اض��رات وورش ع��م��ل ح���ول «االنتهاكات
االلكترونية وال��ت��ه��دي��دات واس��ع��ة النطاق وتكنولوجيا االستجابة
ل��ل��ح��وادث األم��ن��ي��ة» ،وح��وك��م��ة ال��ب��ي��ان��ات وح��م��اي��ة وأم���ن البيانات
وامل��ع��ل��وم��ات والتخزين والنسخ االحتياطي واآلل���ي والتعافي من
الكوارث ونظام ادارة البيانات املتقدمة و»املمارسات الفعالة إلدارة
البيانات الضخمة.
واستهدف كذلك االرتقاء بخبرات املشاركني في مجاالت تطوير
املهارات األساسية للقيادة وحماية املعلومات االلكترونية والتطبيقات
املمكنة حلماية املعلومات واأله����داف البعيدة والقصيرة لبعض
تطبيقات ادارة البيانات الضخمة.

بنك االئتمان يشارك في معرض “الكويت في مصر”
> ش����ارك ب��ن��ك االئ��ت��م��ان ال��ك��وي��ت��ي في
فعاليات املعرض الكويتي السابع الذي
أقيم في العاصمة املصرية القاهرة حتت
عنوان “الكويت في مصر” خالل الفترة
من  15الى  18ديسمبر  2014في فندق
سميراميس القاهرة.

واملعوقات والعقبات التي تعترض تنفيذ
املقترحات واملعاجلات املقدمة وتطبيقها
ع��ل��ى أرض ال���واق���ع ،الف��ت��ا إل���ى مشاركة
كوكبة من رجاالت الدولة والوزراء والنواب
ورؤساء الهيئات احلكومية ومجالس ادارات
الشركات ورجال االعمال.

وقال املدير العام للبنك السيد /صالح
مضف املضف  :إن مشاركة البنك في
امل��ع��رض ج��س��دت ال��ع�لاق��ات والروابط
التاريخية املتميزة بني الكويت ومصر
وعكست الرغبة املشتركة في تطويرها
ودفعها قدما إلى األمام .

وأش����ار إل���ى جت��رب��ة م��ص��ر ف��ي ب��ن��اء املدن
االسكانية اجلديدة منذ ثمانينات القرن
املاضي وخبراتها القانونية الواسعة في
تنظيم التمويل العقاري .

نائب املدير العام للتخطيط يتوسط فريق البنك املشارك في املعرض

وأكد أن فعاليات املعرض فتحت الباب أمام اجراء حوارات بناءة
وثرية بني املسؤولني في البلدين حول الواقع االسكاني ومتويل
القطاع العقاري وأساليب وآليات ووسائل حل املشكلة في كل منهما
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وأض��اف :إن املعرض اكتسب أهمية بالغة
بسبب العدد الكبير للكويتيني الذين يتواجدون في مصر للدراسة
وأغلبهم م��ن ال��ش��ب��اب ح��دي��ث ال��س��ن ال���ذي سينضم قريبا إلى
مستحقي الرعاية السكنية ،مؤكدا أن املعرض كان نافذة ومرآة
لهذا القطاع لالطالع على فرص وخيارات التمويل العقاري.

استمرت خالل الفترة من  8إلى  12فبراير 2015

ادارة التطوير والتدريب تنظم حملة

“شاركنا رايك”

بتوجيهات من االدارة العليا للبنك وحتت رعاية املدير العام
نظمت ادارة التطوير والتدريب االداري حملة بعنوان “شاركنا
رايك” خالل الفترة من  8إلى  12فبراير .2015
احلملة وجهت إلى موظفي البنك كافة ،واستهدفت الوقوف
على مستويات الرضا الوظيفي والنظر في ما يشغلهم من
أم��ور عالقة أو اق�ت��راح��ات ج��دي��دة م��ن املمكن أن تضيف
انسيابية في سير وتطور العمل مبختلف األقسام واالدارات
واألفرع.
وجاءت احلملة في سياق توجيهات االدارة العليا وحرصها
على التواصل مع كل موظفي البنك على اختالف أعمارهم
وخبراتهم وتخصصاتهم والتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم
لتطوير العمل واالرت �ق��اء مبستوى اخل��دم��ات املقدمة إلى
املواطنني وسبل توفير بيئة اداري��ة ايجابية ومريحة تعمق
التواصل والتفاهم بني املوظفني و تساهم في زيادة االنتاج.
بدأت احلملة بتوزيع استمارات استبيان أعدها فريق من
املتخصصني وشملت أسئلة ح��ول االق �ت��راح��ات اجلديدة
واألفكار التي ميكن أن تشكل اضافة للبنك .
قسم القائمون على احلملة إلى عدة فرق عمل جرى توزيعهم
على جميع ادارات البنك وأفرعه واستغرقت خمسة أيام
وشارك فيها  585موظفا.
وف��ي ختام احلملة مت رف��ع نتائج االستبيان واالقتراحات
التي تقدم بها املوظفون إلى االدارة العليا للنظر في امكانية
تطبيقها مستقبال.
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تأهل بنك االئتمان الكويتي لقبل النهائي في دورة
الروضان الرمضانية

ش���ارك ب��ن��ك االئ��ت��م��ان الكويتي
ب��دورة املرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية حتت رعاية
صاحب السمو أمير البالد وكان
أول ظهور للبنك في الدورة سنة
.2013

وفي سنة  2015كان أداء فريق
ال��ب��ن��ك مم��ت��ازاً ح��ي��ث وص��ل إلى
ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة وك���ان من
ال����ف����رق امل���رش���ح���ة ل��ن��ي��ل كأس
الدورة بشهادة محللي ومنظمي
البطولة والتي كانت تنقل على
ع����دة ق���ن���وات ري���اض���ي���ة كويتية
وخليجية.
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موظفو "العالقات العامة" وزعوا هداياه على املوظفني بالتزامن مع منتصف شهر رمضان

قرقيعان بنك االئتمان " ..مميز"

> بالتزامن مع حلول شهر رمضان  ..قام بنك االئتمان
الكويتي بتوزيع إمساكية رمضان مع دعاء الركوب على
املوظفني لتهنئتهم بحلول هذا الشهر الفضيل ،كما مت
توزيع هدايا «القرقيعان» بهذه املناسبة احياء لتقليد
كويتي عريق وعادة أصيلة.
ُقسم موظفو قسم العالقات العامة إلى عدة مجموعات،
اختصت ك��ل مجموعة منهم ب��ت��وزي��ع القرقيعان على
املوظفني في أحد األفرع ،لضمان وصولها إلى اجلميع،
حيث وزعت على أفرع األحمدي واجلهراء والفروانية
والعاصمة ب��اإلض��اف��ة ال��ى املقر الرئيسي ،كما تسلم

املوظفون الذين يداومون في مجمعي املباني واجلوهرة
هداياهم.
وبهذه املناسبة وجه قسم العالقات العامة التهنئة إلى
أسرة البنك ،وعبر عن متنياته للجميع بقضاء أوقات
عامرة بالطاعات ،سائال املولى ـ سبحانه ـ أن يتقبل
منهم صالتهم وصيامهم صالح أعمالهم في هذا الشهر
الفضيل.
وعبر القسم عن اعتزازه بهذا التقليد الكويتي واخلليجي
األص��ي��ل وامل��م��ي��ز وح��رص��ه على اس��ت��م��راره ،م��ؤك��دا أن
مثل ه��ذه ال��ع��ادات تسهم في تعميق وتوثيق العالقات
االجتماعية وتشد من أواصر املجتمع.
ي��ش��ار إل��ى أن ت��وزي��ع ه��داي��ا القرقيعان تقليد سنوي
ومناسبة تراثية يُحتفل بها ف��ي دول مجلس التعاون
اخلليجي حتى اليوم؛ حيث يطوف األطفال في منتصف
شهر رمضان باملنازل والبيوت القريبة منهم أو تلك
ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي محيط سكنهم وه��م ي����رددون األغاني
واألهازيج حيث يستقبلهم األهالي بالترحاب ويوزعون
عليهم احللوى.
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البنك استقبل فريقين من اإلنترناشيونال كيلينك و«عيادة الميدان المتنقلة»

فحوصات طبية مجانية في

“يوم الصحة العاملي”
بالتزامن مع يوم الصحة العالمي لعام  2015استقبل بنك االئتمان الكويتي
على مدى يومي الثالثاء واألربعاء  7و  8أبريل فريقين طبيين متخصصين
من مستشفى  International Clinicو”عيادة الميدان المتنقلة”.
وذكرت رئيسة قسم العالقات العامة فاطمة السجاري أن فريق مستشفى
 International Clinicقام بإجراء فحوصات طبية مجانية للموظفني،
شملت :قياس ضغط ال��دم  ،وفحص “السكري”  ،كما تولت أخصائية
التغذية العضو في الفريق ذاته تقدمي املشورة بشأن الغذاء الصحي وأفضل
السبل وأكثرها صحة وأمانا النقاص الوزن ،فيما قام فريق “عيادة امليدان
املتنقلة” بإجراء فحوصات لألسنان.
و أكدت السجاري أن “الفريقين شهدا اقباال واسعا من موظفي
البنك الذين توافدوا عليهما إلجراء الفحوصات الطبية المختلفة
لالطمئنان على صحتهم والتأكد م��ن سالمتهم “ ،الفتة إلى
الحرص الذي أبداه الكثيرون على االستفادة من وجود أخصائية
التغذية في التعرف على األنماط الغذائية الصحية وأكثر األغذية
فائدة للجسم .
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و أشارت إلى حرص البنك على المشاركة في مختلف الفعاليات
واألنشطة البناءة وااليجابية بما يدعم دوره في المجتمع ،الفتة إلى
أن يوم الصحة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار “السالمة
الغذائية “ مناسبة للتأكيد على أهمية تنبيه العاملين في مختلف
القطاعات الحكومية والخاصة والمستهلكين إلى أهمية السالمة
الغذائية ،والتحذير من المخاطر الجديدة التي تتهدد السالمة الغذائية

باستمرار ،ال سيما في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من خطورة الغذاء
غير المأمون الذي يتسبب بوفاة نحو مليوني شخص سنوي ًا ،معظمهم من
األطفال .
وأوضحت أن المشاركة في مثل هذه األنشطة تحظى بدعم كامل وترحيب
كبير من قبل ادارة البنك ،التي تبدى اهتماما شديدا بالقضايا والشواغل
المجتمعية ،وتحرص على أن يقوم البنك دائما بدور فاعل وبناء في خدمة
المجتمع الكويتي كما تسعى دائما إلى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف
شرائحه وفئاته.

بنك االئتمان يشارك في االحتفال بـ«يوم اليتيم» في دور الرعاية االجتماعية
> شارك بنك االئتمان الكويتي «التسليف واالدخار
سابقا» في فعاليات االحتفال بـ«يوم اليتيم» الذي
أقيم حتت رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السيدة /
هند صبيح براك الصبيح.
وق��ال��ت رئيسة قسم ال�ع�لاق��ات العامة ف��ي البنك
فاطمة ال�س�ج��اري :إن «االح �ت �ف��ال أق�ي��م ف��ي دور
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة حت��ت ش �ع��ار «م �ع��ا نصنع
االبتسامة» ،الفتة إلى مشاركة العديد من اجلهات
احلكومية وبينها بنك االئتمان الكويتي في أنشطته
وفعالياته.
وأوضحت أن البنك حرص على تلبية الدعوة التي وجهت إليه
للمشاركة خصوصا وأن االحتفالية تستهدف ادخ��ال البهجة
والسرور في هذا اليوم على األطفال الذين فقدوا أحد آبائهم
أو كليهما ،وذلك عبر تنظيم جملة من األنشطة من بينها :توزيع
الهدايا وتنظيم املسابقات وال��رح�لات السياحية الداخلية إلى
املتنزهات واحلدائق العامة واألماكن الترفيهية.
وأضافت :إن «حرص البنك على املشاركة في مثل هذه األنشطة
يتأتى من التزامه بالقيام بدوره املجتمعي في خدمة قضايا املجتمع
الكويتي والتواصل مع مختلف فئاته وشرائحه ،وتقدمي كل أشكال
الدعم واملساعدة املمكنة ال سيما للشرائح األكثر حاجة مثل ذوي
االحتياجات اخلاصة وكبار السن».

وأش���ارت إل��ى أن فريقا م��ن ش�ب��اب بنك االئ�ت�م��ان ح��رص على
التواجد وسط احملتفلني بيوم اليتيم في هذا اليوم ومشاركتهم
في أنشطتهم املختلفة.
وأك��دت حرص البنك على التواصل مع كل املؤسسات واجلهات
الفاعلة في املجتمع ،ومد جسور التعاون معها وذلك استشعارا
لدوره ولقناعته بأن املؤسسات احلكومية ال تعمل في فراغ بل في
بيئة تتعدد وتتنوع فيها االهتمامات والقضايا.
وبينت أن رعاية اليتيم غاية نبيلة وسامية توليها الكويت مبختلف
أجهزتها ومؤسساتها اهتماما كبيرا انطالقا من مبادئ الدين
االسالمي السمحة ،مشددة على أهمية أن حتظى هذه الفئة بكل
رعاية واهتمام من اجلميع لتعويضها عن فقد الوالدين ومساعدتها
في شق طريقها نحو املستقبل.
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بنك االئتمان
ينقل املواطن إلى عصر
“القروض االلكترونية”
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