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االفتتاحية

البنك األول بين الهيئات والمؤسسات
الحكومية في التحول الرقمي والحوكمة
 ..2019عام حافل باإلنجازات لبنك االئتمان
 ..2019عام الصدارة لبنك االئتمان الكويتي
كـــان عـــام  ،2019حــافــال بـــاألحـــداث والــتــطــورات
واإلن ــج ــازات لبنك االئــتــمــان الكويتي ،فمع مواصلة
الــبــنــك مسيرته الــطــويــلــة والــمــمــتــدة مــنــذ عــقــود في
خدمة المواطنين الكويتيين واتاحة قروضه االجتماعية
والعقارية للمستحقين وفقا للقانون ،وفي الوقت الذي
يبذل فيه قصارى الجهد لالرتقاء بمستوى الخدمات،
توالت األخبار السارة ،حيث كانت البداية مع تقرير أصدره
ديوان المحاسبة أحد أهم وأرفع األجهزة الرقابية في دولة
الكويت ،يؤكد فيه ،تصدر بنك االئتمان المؤسسات
العامة ذات الميزانية المستقلة في تحقيق متطلبات
مبادئ الحوكمة.
وذكر التقرير الذي سلط الضوء على أهم المؤشرات
المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية
( )2018-2019أن بنك االئتمان كان األول بين الجهات
والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق باستيفاء متطلبات
واشتراطات الحوكمة المؤسساتية ،كــان تقرير ديــوان
المحاسبة بهذا الخصوص أفضل جائزة يمكن أن تمنح
لمؤسسة حكومية ،ووســام فخر واعــتــزاز على صدورنا
جميعا ،إذ يعكس التقرير التزام البنك وادارته التنفيذية
الشديد بالعمل بتوجيهات صاحب السمو أمير البالد
الشيخ  /صباح األحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)
في محاربة الفساد والحرص على المال العام ومنع الهدر.
ويؤكد التقرير في الوقت ذاته ،قناعة اإلدارة التنفيذية
بأن الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور البنك وزيادة
كفاءته وإنتاجياته ،واهتمامه بتطوير بيئة العمل بشكل
مستمر عن طريق وضع نظم للعمل تحدد المسؤوليات
والصالحيات وتوفير جميع الموارد ألداء العمل بشكل
متميز.
ولــم تكد تمر أيــام قليلة ،حتى كــان بنك االئتمان
على موعد ثان مع التتويج ،بوصفه األول بين الجهات

الحكومية على صعيد التحول الرقمي واالخذ بتطبيقات
تكنولوجيا المعلومات والخدمات اإللكترونية وفقا آلخر
وأحــدث تقرير أصــدره عمالق البرمجيات والتكنولوجيا
شركة مايكروسوفت العالمية ،التي أكــدت أن “البنك
بات ُي ّ
شكل أحد أفضل األمثلة الناجحة التي يحتذى بها
مع تبنيه للتقنيات واألدوات الحديثة من أجل دفع عجلة
التطور والتمكين والتحسين والتحول الرقمي في دولة
الكويت؛ وذلك من خالل استخدامه أحدث ما توصلت
إليه تكنولوجيا المعلومات السحابية من أدوات.
وأثلج صدورنا في البنك تأكيد الشركة العالمية أن
“االئتمان” في صــدارة المستخدمين ألحدث الخدمات
السحابية ومن أوائل البنوك في الكويت والشرق األوسط
التي قامت بإنجاز أعمال تركيب وتشغيل البنية التحتية
الخاصة بالخدمة السحابية للنسخ االحتياطية ()Avamar
بنجاح.
إن كال التطورين كانا بمثابة تكريم للبنك ولجهود
أسرة العاملين فيه ،وهما محصلة وثمرة عمل دؤوب
ومتواصل يبذل منذ سنوات ،وترجمة أمينة وصادقة
لالستراتيجية التي وضعناها قبل سنوات لقيادة أكبر
عملية تــحــول فــي تــاريــخ الــبــنــك ،لوضعه على طريق
المستقبل.

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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جنان بوشهري ..شكرا من القلب

وزيرة اإلسكان ومدير عام البنك يتوسطان أعضاء مجلس اإلدارة

في ديسمبر ُ ،2017عينت د .جنان بوشهري وزير الدولة
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.
لم تكن وافدا جديدا على العمل العام ،فقد تمرست
على مدى سنوات في العمل الوطني.
وعلى الرغم من أنها لم تكن أول امرأة تشغل منصب
الوزير؛ إال أن توليها المنصب كان إيذانا باالنتقال إلى
مرحلة جديدة في مسيرة المرأة الكويتية نحو المشاركة
اإليجابية القوية والفعالة في عملية التنمية والنهضة
وبناء كويت المستقبل ،ال سيما أنها تولت مسؤولية
وزارات ذات طابع فني (االشغال واإلسكان) ،وهي حقائب
كانت تاريخيا حصرا على الرجل.
أثبتت عمليا ــ وبالدليل ــ أن المرأة الكويتية تملك
الكثير من القدرات والطاقات التي يمكن أن تحدث فرقا
حقيقيا في الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية والتحديث
والتطور في الكويت وأن المرأة الكويتية قادرة على شغل
أرفع المناصب والمراكز القيادية ،وخوض غمار التحديات.
عرفت بالدقة والحزم ،وفي تطبيق القانون بمسطرة
واحدة وفي الحرص على المال العام.

خــالل فترة عملها وزيـــرا لإلسكان ورئيسا لمجلس
إدارة بنك االئتمان ،لم تدخر جهدا في دعم البنك وتذليل
العقبات والعراقيل التي قد تواجهه أو تعوق عمله ،وكانت
خير معين إلدارته التنفيذية في عملها.
آمنت أن بنك االئتمان يقوم بدور هام وحيوي ،باعتباره
قاطرة مساندة لحل القضية اإلسكانية في البالد وأكدت
أن تقديم كل دعم ممكن وازالة العراقيل التي قد تواجه
أمر مطلوب.
في بنك االئتمان الكويتي ..نؤكد أنها كانت عالمة فارقة
في مسيرة المرأة الكويتية ،ونعرب عن تقديرنا واعتزازنا
بالدور الذي قامت به وزيرا ورئيسا لمجلس اإلدارة ،ونثمن
الجهود التي بذلتها خالل فترة توليها للمنصب في خدمة
الكويت وأهلها.
وإذ نتوجه اليها بجزيل الشكر واالمتنان على عطائها
ومنجزاتها وتعاونها الالمحدود ..نتمنى لها كل التوفيق
والنجاح.
أسرة االئتمان
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تــهــنــئــــــــة

يتقدم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لبنك االئتمان الكويتي
السيد /صالح مضف المضف
ونوابه وأسرة االئتمان
بأصدق التهاني والتبريكات إلى
معالي /وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان

د .رنـــا عبداللــه الفـــارس

بثقة القيادة السياسية لتعيينها بالمنصب

وإذ تعرب إدارة البنك عن سعادتها وتؤكد أن هذه الخطوة تعكس الثقة

السامية بقدرة المرأة الكويتية على اإلنجاز والعطاء في مختلف ميادين العمل
الوطني وفي كل ساحات التنمية والبناء واإلعمار ،متمنية للوزيرة التوفيق
والسداد في خدمة الكويت العزيزة وشعبها الوفي.

أسرة االئتمان
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الوزيرة د  .رنا الفارس تلتقي بأسرة االئتمان

اجتماع الوزيرة د .رنا عبدالله الفارس مع أسرة االئتمان

الفارس والمضف يتوسطان أسرة االئتمان

استقبل بنك االئتمان الكويتي وزيــرة األشغال العامة

وحثت الوزيرة على تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي

د .رنــا عبد الله الــفــارس بمناسبة توليها مهام منصبها،

وتسهيل جميع اإلجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر

ووزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان رئيس مجلس إدارة البنك
حيث التقت نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك

السيد /صالح مضف المضف والقياديين في البنك.

حماية ألواص ــر األس ــرة الكويتية لتوفير السكن المالئم،

السبل ،واستمرار العمل بسياسة الباب المفتوح لجميع
المواطنين على حد سواء.

واستمعت الفارس خالل لقاء موسع مع قيادات االئتمان

كما أوصت بضرورة تسويق الخدمات اإللكترونية التي

واستراتيجيته وخططه المستقبلية واألهداف التي يسعى إلى

وقضاء معامالتهم بسهولة ويسر من خالل الربط اإللكتروني

الــى شــرح مفصل كامل باألعمال التي يقوم بها البنك،

تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه

اإلنشائية والتمويلية أو بخدماته اإللكترونية والرقمية.

يقدمها البنك وهــي السبيل للتسهيل على المواطنين
مع الجهات ذات الصلة والذي دشن في عام  2015وأغنى
المواطن عن مراجعة البنك وجلب المستندات .
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المضف ّ
ترأس اجتماع موظفي البنك لشكرهم

“االئتمان” :يحصل على المركز األول في “الحوكمة”

جانب من االجتماع الذي ترأسه المضف لتوجيه الشكر إلى قياديي وموظفي البنك

تصدر بنك االئتمان الكويتي المؤسسات العامة
ذات الميزانية المستقلة في تحقيق متطلبات مبادئ
الحوكمة ــ كما نشر في تقرير أهم المؤشرات المالية
والــظــواهــر الــرقــابــيــة والــمــســتــجــدات للسنة المالية
( )2018 - 2019الصادر عن ديــوان المحاسبة بنسبة
.%80.4
واجـــــتـــــمـــــع نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس اإلدارة
المدير العام /صالح مضف المضف بجميع قيادات البنك
وموظفيه في اجتماع موسع لتقديم الشكر والثناء على

جهودهم الكبيرة لحصول البنك على المركز االول بين
الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.
وثمن نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك
ّ
االئتمان الكويتي صالح مضف المضف جهود جميع
العاملين في البنك لحصول “االئتمان” على المركز
االول بين الجهات الحكومية فــي تطبيق متطلبات
مبادئ الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة األخير في
المؤشرات المالية.
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ويــعــد حــصــول البنك على أعــلــى درجـــات الحوكمة
ُ
بين الــجــهــات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة
تــرجــمــة لــتــوجــيــهــات ص ــاح ــب الــســمــو أم ــي ــر الــبــالد
الشيخ /صباح األحمد الجابر الصباح في محاربة الفساد.
ويعكس قناعة اإلدارة التنفيذية بأن الحوكمة مطلب
أساسي لضمان تطور الجهة لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها،
واهتمامها بتطوير بيئة العمل في البنك بشكل مستمر
عــن طــريــق وض ــع نــظــم للعمل تــحــدد الــمــســؤولــيــات
والصالحيات وتوفير جميع الموارد ألداء العمل بشكل
متميز.
ويراعي البنك متطلبات المواطنين وخلق قنوات
ً
سعيا لتقديم
متعددة الستقبال اقتراحاتهم وشكاواهم
خدمة متميزة ،ويعمل على تحسين جــودة الخدمات
المقدمة للمواطنين بشكل مستمر ،واستحدث نظم
متعددة لقياس مــؤشــرات األداء ومتابعته لمساعدة
اإلدارة في تحقيق األهداف واتخاذ القرارات السليمة.

ويــحــرص “االئــتــمــان” كــل الــحــرص على االهتمام
بالموارد البشرية وتمكين الطاقات الشبابية الكويتية
لشغل مناصب قيادية ،إذ وضع خطط تدريب لتطوير
وتنمية العنصر البشري ،كما يلتزم بالقوانين واألنظمة،
ً
جاهدا على األخــذ بمالحظات الجهات الرقابية
ويعمل
لتطوير إجراءاته واألنظمة ووضع إجراءات احترازية لضمان
عدم تكراراها.
ويؤمن البنك بتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة
وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة ،كما يهتم باألهداف
الوطنية االستراتيجية وتحقيق االستقرار المالي ،وقد
قــام بعمل دراســة لتحقيق االستدامة المالية للبنك
وضمان توفير التمويل العقاري للمواطن الكويتي في
ظل استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

م

إسم الجهة

النسبة

1

بنك االئتمان الكويتي

80.4%

2

هيئة أسواق المال

74.2%

3

البنك المركزي

71.4%

4

الهيئة العامة للصناعة

67.2%

5

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

67.2%

6

بيت الزكاة

60%

7

التنمية

52.4%

8

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

49.2%

9

معهد الكويت لألبحاث العلمية

41.8%

10

كونا

41.1%

11

المشروعات

40.3%

12

مؤسسة الموانئ الكويتية

28.9%

13

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

27%

09

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

10

المضف :االئتمان األول في التحول الرقمي

( )Digital Transformationبين الجهات الحكومية
ترجمة للخطة اإلنمائية الثالثة للدولة 2025/2020

ـاء عــلــى أحــــدث الــتــقــاريــر الـــصـــادرة م ــن شــركــة
ب ــن ـ ً

وأوضح التقرير أن البنك بات ُي ّ
شكل أحد أفضل األمثلة

( )Kuwait Credit Bankهو األول في مجال التحول

من أجل دفع عجلة التطور والتمكين والتحسين والتحول

( )Microsoftالتي أكــدت بــأن بنك االئتمان الكويتي
الرقمي بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في دولة

الكويت.

الناجحة التي يحتذى بها مع تبنيه للتقنيات واألدوات الحديثة
الرقمي في دولة الكويت؛ وذلك من خالل استخدامه أحدث
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حديثة تساعد الموظف على أداء عمله بطريقة أفضل.
●تحسين بيئة نطاق االعمال من خالل أحدث التقنيات
من  Microsoft Azureلتوفير بيئة احتياطية تعتمد

أعلى المعايير بطريقة سريعة مع توفير مادي عوضا

عن بناء بنية تحتية تقليدية.

●تحسين جــودة الخدمات المقدمة للعمالء من خالل
استخدام الذكاء االصطناعي لتسريع ميكنة اإلجراءات

الداخلية.

●رفع مستوى مراقبة أداء البنية التحتية والتطبيقات من
خالل إستخدام  Azure Sentinelالذي يستخدم أحدث

تقنيات الذكاء االصطناعي للحماية من االختراقات

اإللكترونية.

وأشار التقرير إلى أن أحدث التقارير الصادرة من شركة

 Microsoftالعالمية أكــدت أن بنك االئتمان في صدارة

المستخدمين ألحدث الخدمات السحابية.

ويعتبر بنك االئتمان من أوائــل البنوك في الكويت

والشرق األوسط التي قامت بإنجاز أعمال تركيب وتشغيل

البنية التحتية الخاصة بالخدمة السحابية للنسخ االحتياطية
( )Avamarبنجاح.

وكان بنك االئتمان قد ّ
دشن مطلع نوفمبر الماضي

م ــش ــروع “م ــوق ــع الـــطـــوارئ والــــكــــوارث لــحــفــظ النسخ

االحتياطية للبيانات” بالتعاون والتنسيق مــع شركتــــي
( Microsoftو )Dell EMCالعالميتين.

وشمل المشروع حفظ النسخ االحتياطية للبيانات عبر

السحابة اإللكترونية بشركة  ،Microsoftليكون “االئتمان”

من أوائــل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث

ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات السحابية من أدوات،
التي تؤدي إلى:

●تمكين الموظفين من تحسين بيئة العمل من خالل
استخدام تقنيات  Office 365التي وفــرت تقنيات

عبر السحابة اإللكترونية وأول جهة في الكويت تستخدم
تكنولوجيا  Avamar Backup Cloud Technologyعبر

السحابة اإللكترونية الخاصة بشركة .Microsoft
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عضو مجلس األمة
عبرت عن شعورها باالمتنان لدوره في إحالل العمالة الوطنية وافساح
المجال أمام الكفاءات الشابة

الهاشم :المضف حقق نقلة نوعية في “االئتمان”
ونفخر بوجوده على رأس إدارة البنك

وتابعت قائلة“ :لــم يحدث قــط أن رأيــت صــالح مضف

المضف وفريقه يأتون إلى اجتماعات اللجان إال ضمن فريق
كويتي متكامل متمكن قادر يعرف يرد ويفند ويشرح”.

وأكدت الهاشم أنها وطوال سنوات عملها في المجلس

لم تتلق أي شكوى تتعلق بالبنك .وقالت“ :لم يأتني
أبدا شخص ليقول لي إنه ُ
ظلم في بنك االئتمان ،ولم

يأتني أحد يشكو من بنك االئتمان أو يقول إن البنك
عطل معاملته أو أوقفها”.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ..هل يمكن اطالع القارئ على جانب من سيرتكم

الذاتية ومسيرتكم في العمل البرلماني؟

الــســيــرة الــذاتــيــة طــويــلــة ،تمتد ألكــثــر مــن  34عاما،
بينها  9سنوات في العمل الحكومي ،لألسف كانت

البيروقراطية على أشدها خالل تلك الفترة ،وقد حاولت
النائبة /صفاء عبدالرحمن الهاشم

قدر استطاعتي احــداث تغيير ،وحدث ذلك فعال ،وإن

كان تغييرا بسيطا ،يتعلق بطرق وإجراءات العمل لكنه

كان محدودا ألني كنت موظفة صغيرة وليست لدي
أجرت الحوار ـ ليلى الحماد:

سلطات تنفيذية وال قــدرات اداريــة ،بعض النجاحات

عـ ّـبــرت النائبة صــفــاء الــهــاشــم عــن فخرها واعــتــزازهــا
بــاإلدارة التنفيذية لبنك االئتمان .وقالت في لقاء مع

رائعين وأخص بالذكر الراحل الكبير الدكتور أحمد الربعي

“االئتمان”“ :بصراحة أنا فخورة بوجود هرم مثل صالح

مضف المضف على رأس اإلدارة التنفيذية للبنك،

الذي شهد نقلة نوعية غير عادية قام بها المضف”.

وأضافت“ :إن المضف استطاع أن يعطي صورة جميلة
لبنك االئتمان وأحدث نقله نوعية ،وأشكره من أعماق

القلب على التكويت الذي حدث وعلى افساح المجال

للعناصر الكويتية المشرفة التي تعمل في البنك”.

تحققت باإلقناع مع الــمــدراء الذين كانوا مستمعين

ــ رحمه الله ــ عندما كان وزيرا للتربية والتعليم العالي.

أما مسيرة العمل البرلماني فقد بدأت في  ،2012حين

ترشحت في االنتخابات البرلمانية ،حيث كان العمل ال

يزال ساريا بنظام “األربــع أصــوات” ،لم أنجح رغم أني
اعتبر نفسي ناجحة؛ إذ حصلت على  5021صوت ،وهو

رقم كبير بالنسبة إلى وجه جديد يخوض االنتخابات
ألول مــرة دون دعـــم مــن تــيــار سياسي أو اعالمي

أو قطب ،ومــع ذلــك فقد أحدثت تغييرا في طريقة
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خوض االنتخابات ،كنت اول من قدم عروضا تقديمية
( )presentationتعتمد على الشرائــح ،وكــان هذا

مفهوما جديدا على الندوات االنتخابية والقيت القبول
من الناس ،رغم أني لم أشغل واحدا من المراكز العشرة،
واعتقد أن ترتيبي كان الـ  11أو الـ .12

ال يجوز أن نبني للمواطن عمارات في
الصحراء ونقول له اسكن دون أن نوفر
له المرافق والخدمات.

كنت مستاءة من النتيجة ألني كنت على علم أن نظام
“األربع أصوات” ظالم ،إذ كان المرشح الناجح “يردف

ربعه اللي يبيهم” ــ عبر آلية تبادل األصوات ــ كانت هناك

ثغرة كبيرة في مرسوم الدعوة إلى االنتخابات لذا قررت

ــ بالتعاون مع محامي ــ أن نتقدم بطعن إلى المحكمة
الدستورية على المرسوم ،بالفعل صدر الحكم بعد أربعة

شهور وتم ابطال المجلس ودعوا إلى انتخابات جديدة،
خضتها ونجحت هذه المرة ومذ ذلك الحين والى اآلن

شرفت بتمثيل الشعب ،واليوم وبكل فخر لي ثالث
انتخابات متتالية أنجح فيها.

هال أطلعتنا على رؤيتك لحل القضية اإلسكانية؟
فيما يتعلق بحل القضية اإلسكانية ال أزال أقــول إن
الكويت وبحكم جغرافيتها ،حيث مساحة األرض صغيرة،

تحتل األراضــي النفطية فيها حيزا كبيرا ،وبالتالي فإن
األراضــي المخصصة للسكن محدودة وليست بذلك
الحجم الكبير الذي يمكن أن يستوعب االعداد القادمة

واعداد المواليد الكويتيين ــ الله يزيدهم ــ وبالمناسبة

عندما يقولون إن القضية اإلسكانية تعقدت وأن
الطلبات زادت فهذا مفهوم؛ ألن هناك إهماال اداريا

كبيرا ،هناك حلول كثيرة والكالم كثير والشرح يطول؛

لكن باختصار فإن باإلمكان تعزيز فكرة السكن العمودي
وتعزيز ثقافته.

كلما زاد عدد الكويتيين كان أفضل ــ لكن المشكلة أن

األمر اآلخر ،موضوع تخصيص الدولة لألراضي ،اآلن

البلد لمستوى إسكاني أكبر ومن دون اعتماد حلول

بقيمـة  70ألف دينــــار و 30ألفا لمـــواد البناء ،وال أزال

إن ثقافة السكن العامودي ال تزال مبهمة ومرفوضة،

لم يفرق بين الذكر واألنثى فالمواطن مواطن؛ بغض

ونترك المناطق الرئيسية المكتظة بالوافدين مثل حولي

السكني يجب أن يعطى المواطن الخيار في األرض وهو

الدولة مستمرة في العمل بسياسة ال تنفع في تحضير

نتكلم عن بنك االئتمان الذي يعطي القرض اإلسكاني

جذرية.

أطالب بالمساواة في قيمة القرض ،بما أن الدستور

في المقابل فإننا نقوم ببناء المدن بالمناطق الحدودية
والسالمية وخيطان وجليب الشيوخ والفروانية رغم انها
هي المناطق الديناميكية في وسط البلد وال يستطيع

المواطن الكويتي أن يحصل على أرض ويسكن فيها..

هــذا أمــر غير مقبول وهــذه السياسة يجب أن تتغير،
ترحيل الوافدين من المناطق الداخلية أصبح واجبا،

وقد آن االوان إلعادة غربلة (تصفية) الترتيب والتنظيم
اإلسكاني في الدولة.

النظر عن كونه رجال أو امرأة ،ومن ثم عند منح القرض
من يبني ،أنا ضد قيام الدولة ببناء البيوت؛ هذا خطأ،
فاألذواق واالحتياجات ال تتشابه ،واحتياجات كل أسرة
تختلف عن األخــرى ،اعطوهم قرضا لكن على الدولة
أن تتحكم في أسعار العقار ،العقار أسعاره مجنونة غير

طبيعية ،ال يتم السيطرة عليها ويتالعب بها كثير من
تجار العقار والسماسرة ،لذلك فإن التحكم في أسعار
العقار مطلوب ،ومــن الممكن أن نصل إلــى ترتيب

صحيح في شأن حل في القضية اإلسكانية.
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الخاصة بالمرأة والتسهيالت التي تمت لتقديم القرض
اإلسكاني للمرأة الكويتية سواء العزباء أو المطلقة أو

األرملة ،فليست المرأة وحدها التي تعاني ،حتى الرجل

األعزب يعاني ،وقد طلبت من سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك والوزيرة في لقاء مغلق ترتيب كيفية
منح الرجل األعزب القرض اإلسكاني ،وعلى سبيل المثال

إذا كان هناك شخص بلغ  55أو  60عاما ولم يسبق له
الزواج ويسكن في بيت (بيت العائلة) ثم رغب الورثة في

بيع البيت فأين سيذهب ال سيما إن كان متقاعدا وراتبه

قليل يعجز عن دفع االيجار لذا يجب أن نتكلم عن منحه

القرض اإلسكاني أو شقة على األقل.

في الجلسة اإلسكانية ..أكدت أن هناك أفكارا رائعة

يمكن أن تساهم في حل القضية اإلسكانية مثل
الرهن العقاري؟

ً
طبعا أنا ال أزال أؤكد أن السكن العمودي ثقافة ،على

الــدولــة أن تتبنى سياسة واضحة لتثقيف المواطن
للقبول بها لكن هذا ال يعني ان تبني له عمارات سكنية

وسط الصحراء وتقول له اسكن من دون ان تقدم له

الخدمات المطلوب من بنية تحتية ومرافق.

لــو أن الحكومة أخ ــذت ج ــزءا مــن الــشــريــط الساحلي

األم ــر اآلخ ــر واألهـــم ال ــذي أكـــرره دائــمــا هــو موضوع

وأقامت عليه عمارات سكنية للكويتيين وصممت طرقا

الذي يشهده الكويتيون ال سيما في موضوع االيجارات

ودبي ــ فإن الكويتيين حديثي الزواج لن يرفضوا السكنى

المناطق الداخلية التي يحتلها الــوافــدون والتضييق
الغالية داخل المناطق السكنية.

لهواة رياضة المشي على البحر ــ مثل سان فرانسسكو

في مثل هذه الشقق ،لكن عندما تبنى الشقق بنظام
السكن العمودي في المطالع مثال فإنهم لن يقبلوا

هل تعتقدين أن المرأة الكويتية استفادت بشكل
جيد من التعديالت التي ٌأدخلت على قوانين الرعاية

السكنى فيها ،لذا فإن الثقافة اإلسكانية يجب تغييرها

الفئات المحرومة من حقها في الرعاية السكنية؟

نفعا.

السكنية؟ وما التعديالت التي تقترحينها لشمول

أنــا على يقين ـــ مثلما قلت فــي البداية ـــ أن المرأة
الكويتية تعادل الرجل حسب الدستور ،وإن كانت معيلة

ألسرة لكنها من غير زوج أو أرملة أو مطلقة فالقانون
أنصفها وكوني رئيس لجنة المرأة واألسرة فقد تمكنا
من التوصل إلى تركيبة ممتازة مع وزيرة لألشغال العامة

ووزير دولة لشئون اإلسكان د .جنان محسن حسن رمضان

التي كانت مستمعة رائعة بصراحة لدى بعض القضايا

مع سياسة تنفيذية صحيحة وخــالف ذلــك لن يجدي
فيما يتعلق بالرهن العقاري ،ليست لدينا تجارب وال
قصص نجاح يمكن أن نطبقها لذا أضع آالف المحاذير

على الموضوع ،فقد يكون هناك تعنت أو رعونة من

قبل البعض في الرهن العقاري ،ألننا لطالما سمعنا عن
قصص ومآسي لبعض األسر ،حين يكون رب األسرة

شخصا غير حكيم ،فيضيع البيت وال يستطيع أن يسدد،
هذا كله يؤدي إلى الضياع وندخل في مشكلة على غرار

تلك التي حدثت في أمريكا ،لكن الرهن العقاري إذا
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طبق بشكل صحيح ستكون فكرة جيدة وأكــرر هنا إذا
طبق صح وأضع خطين تحت هذه العبارة.

مــا تقييمك لــدور بنك االئــتــمــان فــي حــل القضية

السكانية؟

بصراحة ..أنــا فخورة بوجود هــرم مثل صــالح مضف

المضف على رأس اإلدارة التنفيذية لبنك االئتمان ،الذي

شهد نقلة نوعية غير عادية قام بها المضف ،في 2012
التقيته في مكتبي حين كنت مراقبا لمجلس األمة،

وقتها أطلعني على فكرة تغيير اسم بنك التسليف
واالدخار إلى بنك االئتمان ،وأوضح أن األمر ال يتعلق
فقط بتغيير المسمى ،وقد وجدت تلك فكرة عبقرية

جميلة لتحسين صــورة التمويل اإلسكاني والقروض
اإلسكانية إلى األفضل.

لكن لدي تخوف حيال استمرارية البنك في القيام بدوره

التمويلي ،فالبنك ال يزال يعطي القروض لكن ال يرجع

له إال  ،10%وهذا امر خطير ،صحيح أنه تم رفع رأس
المال إلى  3مليارات دينار ،لكن هناك استنزاف لذا

البد أن نفكر في ايجاد البدائل ،وأعتقد الرهن العقاري

ليست لدينا تجارب وال قصص نجاح
مــع الــرهــن الــعــقــاري لــذا أضــع آالف
المحاذير عليه.
خالل سنوات عضويتي بالمجلس لم يحدث أن توسطت
في معاملة لدى البنك فلست نائب معامالت لكن
لــم يأتني أبــدا شخص ليقول لــي إنــه ُ
ظلم فــي بنك

االئتمان ،ولم يأتني أحد يشكو من بنك االئتمان أو
يقول إن البنك عطل معاملته أو اوقفها وال حتى عندما
فتحت الخط الساخن لتلقي الشكاوى حيث لم أتسلم

أبــدا شكوى على البنك وهــذا يعني أن األمــور تسير
بسالسة والتنفيذ جيد ورائع ،وبصراحة في مراكز خدمة

العمالء بالمحافظات كثير من الكويتيين الذين يعملون

فيها يثنون على الترتيب والطريقة التي تسير بها األمور
ويعتقدون انها رائعة ً
جدا ومريحة.
ً
أخيرا ...هل من كلمة أو نصيحة توجهينها إلى شباب
الكويت في بنك االئتمان؟

أحدها ،لكن مثلما قلت سابقا إذا كان مطبقا ويتم

نعم ..أقول للجميع أنني أحبكم وأقدركم وهذه عبارة

صالح مضف المضف استطاع أن يعطي صورة جميلة

والبنات الكويتيين الذين يشتغلون في بنك االئتمان،

القلب على التكويت الذي حدث وعلى افساح المجال

البنك ،وصلني كمية مديح من ناس وايد علي الكفاءات

تنفيذه بشكل صحيح.

لبنك االئتمان وأحدث نقله نوعية ،وأشكره من أعماق
للعناصر الكويتية المشرفة التي تعمل في البنك .لم
يحدث قط أن رأيت صالح مضف المضف وفريقه يأتون

إلى اجتماعات اللجان إال ضمن فريق كويتي متكامل
متمكن قادر يعرف يرد ويفند ويشرح ،وهذا األمر مصدر

فخر ،وبارك الله فيه وفي جهود كل القائمين على البنك.
يسعى بنك االئتمان إلى تمكين الشباب وفتح آفاق

العمل واالبـــداع أمامهم لشغل الموقع القيادية

وحمل الراية مستقبال...؟

أنا أكرر التحية لكل القائمين على البنك وعلى رأسهم
صالح مضف المضف فما يفعله في ملف التكويت
وتمكين القيادات الوطنية من الوصول إلى المواقع

القيادية من دون ظلم ألحد ودون النظر إلى أن هذا ابن
فالن او عالن أمر يستحق التقدير.

“وايد شويه عليكم” ،ما في كلمات توفي حق كل الشباب

ومــا في كــالم يوفي بحق المجتهدين العاملين في

الكويتية وشلون تشتغل ،مرة من المرات جاءني مراجع
في أحد مكاتبي ،وبينما كان يشكو بشأن قضية له مع
وزارة العدل قال لي بعفوية “يا ليت كل وزارات الدولة

تشتغل نفس الكويتيين في بنك االئتمان” ،فرحت

وقلت له “صج” ،قال لي ”:يا أم عبدالعزيز شي بالكفاءة
وسريعين ومبتسمين” ،يعني حتى هذه مالحظة قالها
وهــو سعيد؛ ال أحــد تجهم فــي وجــهــه الــكــل مبتسم

الجميع يــخــدمــون وهــم مبتسمون وســعــداء بخدمة
المواطنين الكويتيين ،والجميل أيضا أن بنك االئتمان

 % 100كويتي ،رواده كويتيون وموظفوه كويتيون
وهذا ما أحبه وأقدره ً
جدا.
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الهاشم ..في سطور

االسم :صفاء عبد الرحمن الهاشم
عضو بمجلس األمة الكويتي
مــؤســســة شــركــة ادف ــان ــت ــغ لــالســتــشــارات اإلداريـــــة
واالقتصادية ،شغلت منصب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب.
تخصصت فــي مــجــال تطوير المؤسسات وصياغة
وتصميم االستراتيجيات وتتمتع بخبرة تزيد عن 28عام ًا.

الحياة البرلمانية:

خاضت انتخابات مجلس األمة في  2012ولم يحالفها
الحظ بالرغم من حصولها على  5021صوت.
تقدمت بــدعــوى بطالن مــرســوم حــل مجلس األمــة
ومرسوم الدعوة النتخابات المجلس وأصبح الحكم
االول فــي تــاريــخ الــكــويــت ،حيث حكمت المحكمة
الدستورية بتاريخ  19يونيو بإبطال عملية االنتخاب
وعدم صحة عضوية اعضائه واستمرار صالحية مجلس
 2009المنحل.
فــي نوفمبر  2012خاضت االنتخابات كمرشحة عن
الــدائــرة الثالثة ونجحت في الفوز بالمركز الرابع بعدد
 2622صوتا.
ترشحت لمنصب مــراقــب المجلس وفـــازت بأغلبية

ساحقه وأصبحت أول سيدة تشغل منصب مراقب
مجلس األمة.

للمرة األولــى في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية
تعتلي امرأة منصة الرئاسة حيث ترأست جلسة مجلس
األمة المنعقدة في  7فبراير .2012
نائب حالي في مجلس األمة.
نائب الرئيس للجنة الدائمة الرابعة لألمم المتحدة –
البرلمان الدولي – جنيف  /نيويورك.
عضو اللجنة المالية واالقتصادية حالي ًا.
مقرر اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األمة سابقا.
عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي .
عضو لجنة شؤون ذوي اإلعاقة.
عضو لجنة اإلحالل وشؤون التوظيف.
رئيس لجنة المرأة واألسرة.
عضو لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.
رئيس لجنة المرأة التحاد البرلمانيين العرب.
عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس األمة سابقا.

التعليم والمهنية

تخرجت من جامعة الكويت (حيث حصلت على درجة
ليسانس اآلداب في األدب اإلنجليزي).

حصلت على درجــة الماجستير في إدارة األعــمــال من

جامعة والية بنسلفانيا ودبلوم الدراسات العليا من كلية
هارفارد لألعمال.
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انضمت للعمل لدى يونيون كاربايد بالشراكة مع إيكويت

■ قانون الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة.

■ قانون العنف ضد األسرة والطفل.

وكذلك شركة المخازن العمومية ( )PWCومجموعة
شركات مشاريع الكويت القابضـة ( )KIPCOخـــــالل
مسيرتها العملية.

تأسيس إدارة استشارية كاملة لــدى مجموعة كيبكو

اختيرت أفضل سيدة أعمال في منطقة مجلس التعاون
لمدة  4سنوات متصلة منذ عام .2006

تطوير نموذج حوكمة الشركات للشركات المدرجة في

الجوائز والشهادات التقديرية

اختيرت ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين من قبل مجلس

(بيزنس ويــك) وجــاء ترتيبها في المرتبة رقــم  13على
مستوى دول مجلس التعاون.
جائزة “أفضل رئيس تنفيذي امرأة عن العام”.
جاءت في قائمة أفضل  100مسؤول تنفيذي حسب
تصنيف مجلة األعمال العربية “اربيان بيزنس.
قائمة أفضل الشخصيات النسائية التي تم اختيارها من

قبل اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة بمجلس األمة.

ف ــازت بجائزة “ســيــدة أعــمــال الــعــام” فــي حفل جوائز

ســيــدات األعــمــال وإن ــج ــازات الــقــيــادات الــســابــع التي
أنشأها معهد الــشــرق األوس ــط لجوائز التميز قامت
السيدة /ماري روبنسون رئيسة ايرلندا السابقة بتقديم
الجائزة للسيدة /صفاء الهاشم.

فــازت بجائزة “أفضل سيدة أعمال لعام  ”2009في
حفل الشرق األوسط إلنجازات األعمال ()MEBA 2009
وقام األسقف ديزموند توتو الحاصل على جائزة نوبل
بتسليمها الجائزة.

فــازت بجائزة “المرأة الديناميكية في الشرق األوسط
لعام  ”2011والمقدمة من كلية إدارة األعمال لجامعة
جورج واشنطن.

نماذج من اإلنجازات – مقتطفات

قدمت خالل عملها كنائب في البرلمان الكويتي منذ
سنة  2012وحتى اليوم  78اقتراحا بقانون أقر منها
 18قانونا أحيل للحكومة.

عملت على إصــدار قوانين كثيرة من خالل اقتراحاتها

المقدمة للقوانين وأق ــرت خــالل عملها مــن ،2012
وحتى اليوم أهمها:

■ قانون حقق الطفل.

لتطوير هيكلها اإلداري كشركة قابضة والشركات التابعة
لها وتحويل اإلدارة بنجاح إلى شركة مستقلة (أدفانتغ).
سوق الكويت لألوراق المالية.

قــيــادة فريق العمل لتصميم منتج الــجــودة اإلداري ــة

الشاملة بناء على مبادئ سيغما ستة ( ) Six Sigma
وكان أداة فعالة في تحقيق النجاح عندما تم تطبيقه
في الشركات.
مساعدة الشركات في ازدهار إيراداتها وأرباحها والعمل

عن كثب مع فريق المسؤولين التنفيذيين والتشاور مع
مستويات اإلدارة العليا إلى مديري اإلدارات في تقديم
نماذج جديدة للتفكير وتقنية مشاريع التفوق وكذلك
تقديم التوجيه والتدريب.
تقديم االستشارات للشركات بهدف تصميم ووضع
برامج رضاء العمالء ودعم تحقيق رضاء العمالء المتزايد
من نسبة  %65إلى .%86

تحقيق النجاح في توجيه وإرشاد جهتين حكوميتين في
مبادرات الخصخصة.

تقديم نماذج تفكير جديدة والتدريب والتوجيه لمواجهة

ما يستجد من أوضــاع وتــرؤس فريق العمل الذي قام
بإنشاء التصميـــم التنظيمـــي الجديد وهيكــــل الرواتــــب
واألجور والتغييرات الوظيفية ونموذج للعمل الجماعي
الذي يجنب الشركات من االنهيار المالي المحتمل وأنتج
ربحية مستمرة على مدار األربع سنوات التالية.
تــرأســت العديد مــن الــوفــود بصفتها األمــيــن العام
(السابق) لمجلس األعمال الفرنسي في الكويت وذلك
في اجتماعات تطوير وتنمية األعــمــال والمبادرات
الثقافية بين البلدين وعضو فعال بجمعية الصداقة
الكويتية البريطانية.
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عضو مجلس األمة
أكد أن “االئتمان” يبذل جهدا كبيرا ويحظى بدعم الكثير
من أعضاء مجلس األمة

الدالل :السكن العمودي مرفوض مجتمعيا بسبب الخصوصية

النائب /محمد حسين الدالل
أجرى الحوار ــ يوسف الغنام :
استبعد النائب محمد الدالل إمكانية أن يساهم مقترح
“السكن العمودي” في حل المشكلة االسكانية في

البالد  ،نظرا لعدم القبول به من قبل فئات واسعة من

المواطنين .

وقال الــدالل في حوار مع “االئتمان” :بالنسبة للسكن
العمودي صعب نوعا ما الن طبيعة مجتمعنا الشرقي أنه

يرفض هذا النوع من الحلول بسبب حجم األسرة وأيضا

لكونه ال يلبي احتياجات ومتطلبات االســرة الكويتية
التي يأتي في مقدمتها الخصوصية؛ ويبقى أحد الحلول
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المستقبلية لحل المشكلة  ،لكن نحتاج ان يكون هذا

الحل مواكبا لمتطلبات االسرة الكويتية ويحافظ على

احترام خصوصيتها ،ومع ذلك يجب أن يتوفر خياران
لألسرة من خالل السكن العمودي أو توفير األرض
للبناء وهي مرحلة مهمة في الوقت الحالي.

ورأى أن المسؤولين في بنك االئتمان يقومون ببذل
جهد كبير وذلك بالعديد من الطرق كتدريب الموظفين
ومنحهم الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت ،كما
منح فرصا جيدة بإعطائهم وظائف إشرافية وقيادية،
البنك يغلب عليها الطبيعة الشبابية وكذلك يتمتع

بخبرات من القياديين ساهم الجميع في تحقيق

اهــداف واختصاصات البنك ويحظى البنك بدعم
الكثير من نواب مجلس األمة ..وفيما يلي تفاصيل
الحوار :

 محاولة العمل على خفض أسعار العقارات بشكلعــام للمساعدة فــي ش ــراء الــعــقــارات وتخفيف

الضغط على طابور االنتظار.

هل تعتقد أن المرأة الكويتية استفادت بشكل جيد

من التعديالت التي أدخلت على قوانين الرعاية
السكنية؟ وما التعديالت التي تقترحها لشمول

الفئات المحرومة من حقها في الرعاية السكنية؟

نعم إلى حد ما .ونقترح أن يتم اإلسراع بتنفيذ مشروع
المساكن الميسرة منخفضة التكاليف ،التي وعدت

الحكومة بإتمامها خالل العامين المقبلين ( أكتوبر

 - 2020يونيو  )2021وهي بنظام السكن العمودي
( 60عمارة سكنية) بمجمل ( 1110وحــدة سكنية -
شقة) بمدينة صباح األحمد السكنية.

 محاولة التعديل على قانون اإلسكان فيما يخصفي مــارس الماضي وجهت ســؤاال برلمانيا إلى

وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان عن مشروع توفير
مساكن مالئمة منخفضة القيمة االيجارية للمرأة

الكويتية ..هال أطلعتنا على رؤيتك لحل القضية
االسكانية وسبل تقليص طابور االنتظار؟

هناك عدة مقترحات لحل القضية االسكانية برأيي:
 استغالل المساحات المهملة الــمــوجــودة فيبعض المناطق الداخلية (مثل خيطان وجليب
الشيوخ والصليبية )..وترتيبها وإعطاء األولوية

للسكن فيها للمرأة الكويتية بجميع فئاتها الـ 4
(األرملة  -المطلقة  -المتزوجة من غير كويتي -

العزباء فوق الـ  40عاما وفق ضوابط ).

 توفير الــمــزيــد مــن الشقق منخفضة االيــجــار.(التعاون مع مالك العقارات  +األوقاف).

شريحة المرأة العزباء التي تجاوزت سن األربعين

مكررا ب) الشرط المتعلق بذوات
مادة رقم (28
ً
القربى لها.

 -مــحــاولــة إضــافــة شريحة الــمــرأة الــمــتــزوجــة من

غير كويتي للفئات المستحقة للرعاية السكنية
شهريا
المؤقتة المتمثلة في صــرف بــدل ايجار
ً

لحين استالم البديل السكني (كــون الــمــرأة قد

شكلت أسرة ويكفلها الدستور في ذلك).

فــي تصريح لــك قبل ســنــوات قلت “ :إن أولــى

خطوات اإلصــالح في ملف اإلسكان تتمثل في
وجــود رؤيــة متفق عليها وكسر احتكار شركات
المقاوالت البناء مع ضرورة إيجاد وزير وإدارة نوعية

للتنفيذ” ..هل تحقق ما طالبت به؟ وهل تمت
حلحلة المشكلة اإلسكانية؟
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ال  ..لــم يتم تحقيق هــذا المطلب؛ ولــم يتم حل

يسعى بنك االئتمان إلى تمكين الشباب وفتح آفاق

تشرف عليها الدولة وعدم تعديل القوانين بحيث يتم

مستقبال ..ما تقييمك لجهود
القيادية وحمل الراية
ً

المشكلة بسبب تأخر انجاز بعض المشاريع التي
فتح مجال لمقاولين من داخل الكويت وخارجها لهم

خبرات في مجال مقاوالت البناء ويساهم في انجاز
مشاريع أكبر وسيستمر التأخير ما دام االعتماد قائما
على المقاولين الحاليين فقط.

التطور وزيــادة الخبرات أمامهم لشغل المواقع

بنك االئتمان فــي التمكين للكفاءات الوطنية
الشابة من الجنسين وفتح الطريق أمامهم لشغل
المواقع القيادية؟

أرى أن المسؤولين في بنك االئتمان يقومون ببذل
جهد كبير وذلك بالعديد من الطرق كتدريب الموظفين

يتحدث البعض عــن ضـــرورة التفكير فــي حلول
“خارج الصندوق” للقضية اإلسكانية ،مثل السكن
العمودي والرهن العقاري ،ما رأيــك بمثل تلك
االقتراحات؟ وهل تعتقد أنها يمكن أت تسهم في

الحل؟

بالنسبة للسكن العمودي صعب نوعا ما الن طبيعة

مجتمعنا الشرقي أنه يرفض هذا النوع من الحلول
بسبب حجم األسرة وأيضا لكونه ال يلبي احتياجات

ومتطلبات االسرة الكويتية التي يأتي في مقدمتها
الخصوصية؛ لكنه أحــد الحلول المستقبلية لحل
المشكلة  ،لكن نحتاج ان يكون هــذا الحل مواكبا
لمتطلبات االس ــرة الكويتية ويحافظ على احترام

خصوصيتها ،ومع ذلك يجب أن يتوفر خياران لألسرة
من خالل السكن العمودي أو توفير األرض للبناء
وهي مرحلة مهمة في الوقت الحالي.

ومنحهم الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت ،كما
منح فرصا جيدة بإعطائهم وظائف إشرافية وقيادية،
البنك يغلب عليها الطبيعة الشبابية وكذلك يتمتع

بخبرات من القياديين ساهم الجميع في تحقيق

اهــداف واختصاصات البنك ويحظى البنك بدعم
الكثير من نواب مجلس األمة.

أخيرا ..هل من كلمة أو نصيحة توجهها إلى شباب
ً

الكويت في بنك االئتمان؟

أتمنى لهم كــل التوفيق وبــذل المزيد مــن الجهد
وإخــالص النية لمصلحة الكويت لتحقيق أغــراض
وأهداف البنك ،كما أتمنى أن يقوم الشباب بتطوير

األفكار الخاصة بتوفير الرعاية السكنية وهــم أكثر
الناس قدرة على ذلك ،مع دعائي لهم بدوام النجاح.
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مسيرة الدالل في سطور

االسم :محمد حسين الدالل
تاريخ الميالد 1964 :م
المؤهالت الدراسية:
• ليسانس قانون كلية الحقوق  -جامعة الكويت -
•

1989 /1988

ماجستير في القانون & University of International
 - Buckingham - Commercial Lawبريطانيا .1997

الخبرات الوظيفية:

• وكيل النائب العام الكويتي – النيابة العامة الكويتية (سابق ًا).
• محامي دولة بإدارة الفتوى والتشريع مجلس الوزراء (سابق ًا).

• مستشار قانوني منتدب للهيئة العامة لالستثمار في
ً
(سابقا).
بريطانيا – مكتب االستثمار الكويتي
• محامي – مكتب الخبرة لالستشارات القانونية وأعمال
المحاماة منذ عام .1997

• عضو مجلس األمة – فبراير (.)2012

• عضو مجلس األمة – الحالي (.)2016
األنشطة التطوعية:
• رئيس لجنة التكافل لمنطقة الروضة خالل فترة الغزو
العراقي الغاشم 1990-1991

اللجان والمهام الرسمية والخبرات المهنية( :على سبيل
المثال ال الحصر) :

• عضو هيئة تدريس منتدب لكلية الدراسات التجارية
– الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ،قسم القانون

لتدريس القانون التجاري وقانون الشركات “القانون
اإلداري” خالل العامين .1998 – 1993 – 1992

• عضو فريق العمل المشكل من ديوان الخدمة المدنية

في شأن “تشجيع الكويتيين للعمل في المشروعات

التجارية الصغيرة” .1997

• خبير جدول مسجل لتولي الحراسات القضائية لدى
المحكمة الكلية.

• عضو محكم مقيد بجداول المحكمين بإدارة التحكيم
القضائي – دولة الكويت.

• عضو فريق العمل المشكل من هيئة إعــادة النظر
فــي هيكلة الــدولــة للنظر فــي التشريعات الخاصة
بتطوير التشريعات الخاصة بالقوى العاملة والفرص

الوظيفية وتشريعات البلدية .2002 – 2001

• عضو اللجنة الفنية لصياغة تشريعات تعنى بالمنظور
التنموي للشباب لدى لجنة تهيئة األجواء الستكمال

تطبيق الشريعة اإلسالمية .2002

• مشارك في صياغة عدد من مقترحات التشريعات
والقوانين (التعامالت اإللكترونية ،دعــم الشباب،

إنشاء مدينة الحرير ،قانون جمعيات النفع العام،
قانون الجمعيات التعاونية ..إلخ).

• عضو جمعية المحامين الدولية ()IBA
• عضو جمعية المحامين الكويتية مقيد فــي درجــة
التمييز والمحكمة الدستورية.

• عضو جمعية حقوق االنسان الكويتية.
• عضو جمعية الدفاع عن المال العام.

ً
معا للتنمية األسرية  -رابطة االجتماعيين
• ضو جمعية
الكويتية.

• كاتب مقال صحفي غير متفرغ.

• محاضر ومشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات
القانونية والسياسية والفكرية.
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أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق على صعيد تقديم القروض «أونالين»

الماجد :بنك االئتمان أحد أفضل الجهات الحكومية
في اعتماد الحلول اإللكترونية والرقمية

السيد /عادل عبدالوهاب الماجد

أجرى الحوار ـ يوسف الغنام:
أشاد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

فــي بنك بــوبــيــان ورئــيــس اتــحــاد الــمــصــارف الكويتية

السيد /عادل عبد الوهاب الماجد بالنجاح الذي حققه بنك

االئتمان الكويتي على صعيد األخذ بالتكنولوجيا الحديثة
والمتطورة لتقديم خدماته إلكترونيا إلى المواطنين.

وأعرب الماجد في لقاء مع "االئتمان" عن اعتقاده

بــأن البنك نجح في تحقيق تقدم كبير وال يــزال يبادر

العتماد مبادرات اضافية تدخله العالم الرقمي وتجعله
يجاري البنوك األخرى في الكويت ،األمر الذي جعله أحد
أفضل الجهات الحكومية في اعتماد الحلول اإللكترونية

ويوقع مذكرات تفاهم مع معظم
وقع
ّ
والرقمية ،حيث ّ
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•

مخاوف البعض من إقرار مشروع قانون في شأن “الرهن العقاري” وتطبيقه ال
داعي لها.

•

القانون سيسهم في تسريع االقراض لطوابير المنتظرين مع االحتفاظ بمزايا
القرض اإلسكاني.

الجهات ذات الصلة بعمله ليكمل منظومته اإللكترونية؛

بداية ..أود التأكيد على الجهود المبذولة من بنك

إلى أن خدمات البنك االقراضية باتت "أونالين" ويشمل

أنه نجح في تحقيق تقدم كبير وال يزال يبادر العتماد

بحيث ال يحتاج العميل إلى زيارة أي من فروعه ،مشيرا

ذلــك ق ــروض الــــزواج وبــنــاء القسائم وشـــراء البيوت

فضال عن خدمات
والشقق ،وقروض التوسعة والترميم
ً
الدفع اإللكتروني وتسجيل المواطنين في بوابة االئتمان

لديه.

وردا على سؤال بشأن مقترح "الرهن العقاري" الذي

يتداوله البعض بوصفه أحد الخيارات المطروحة لمعالجة

القضية اإلسكانية ،قـــال الماجـــــد "أعتقــد أن مخاوف
البعض من إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص ال داعي

لها ،فالمقترح سيسهم في تسريع االقــراض لطوابير
المنتظريـــن بعشــــرات اآلالف ،وسيسمـــح باالحتفاظ

بمزايا القرض اإلسكاني الذي يحصل عليه المواطـن اآلن

دون فوائد أو عوائد ،كما أنه سيتيح الفرصة لالستفادة
القصوى من أرصدة البنوك لتمويل أصحاب القسائم"..
وفيما يلي نص الحوار:

تؤمن بــدور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع

االئتمان في سبيل اعتماد الخدمات اإللكترونية ،وأعتقد
مبادرات اضافية تدخله العالم الرقمي وتجعله يجاري
البنوك األخـــرى فــي الــكــويــت ،األمــر الــذي جعله أحد

أفضل الجهات الحكومية في اعتماد الحلول اإللكترونية
والرقمية ،حيث وقع ويوقع مذكرات تفاهم مع معظم
الجهات ذات الصلة بعمله ليكمل منظومته اإللكترونية
بحيث ال يحتاج العميل إلى زيارة أي من فروعه .ويذكر
فــي هــذا الــصــدد أن خــدمــات البنك االقــراضــيــة باتت

"أونالين" ويشمل ذلك قروض الــزواج وبناء القسائم

وشــراء البيوت والشقق ،وقــروض التوسعة والترميم
فضال عن خدمات الدفع اإللكتروني وتسجيل المواطنين
ً
في بوابة االئتمان لديه.

ومن األمثلة األخيرة على هذا التحول ما شرع في

تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية
لجهة انشاء وتفعيل وتشغيل البنية التحتية الخاصة

بصالحية قــراءة البطاقة المدنية الذكية والشهادات

الرقمية والتحقق اآلمــن من هوية المستخدم وحماية

المعلومــات ،وتفعيـــــل استخدامات الهويــــة الرقميـــــة

المصرفي وتعتقد – بحسب تصريحات سابقة لك – أن

والتوقيع اإللكتروني ...وذلك لتسهيل وتسريع معامالت

سهلة االســتــخــدام" ..في هــذا السياق ما تقييمك

على نحو يساعد على البت بطلبات القروض بالسرعة

"المستقبل لشركات التكنولوجيا المالية ،والتطبيقات

عمالء البنك ،وتيسير تدقيق البيانات بسالسة وانسيابية

لتجربة بنك االئتمان في مجال "الخدمات اإللكترونية"

الممكنة.

وفي األخذ بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات؟
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في يونيو الماضي ( )2019قمتم بزيارة إلــى بنك

بأنه يعاني حاليا من جملة تحديات أبرزها طول فترات

االئتمان حيث التقيتم نائب رئيس مجلس اإلدارة

الــســداد ،فضال عــن محدودية قــدرتــه المالية الحالية

ما هي فــرص وآفــاق التعاون بين اتحاد المصارف

المطالع.

المدير العام للبنك السيد /صالح مضف المضف..

وبنك االئتمان ،لالرتقاء بمستوى الخدمات؟

هناك مجاالت للتعاون بين بنك االئتمان واتحاد

الــمــصــارف ال ســيــمــا عــلــى صــعــيــد ت ــب ــادل الــخــبــرات

والمساهمة في الحلول المشتركة لخدمة العمالء.

وهناك ــــ كما تعلمون ـــ اهتمام مشترك بين اتحاد
مصارف الكويت وبنك االئتمان فيما يتعلق بمشروع
قانون التمويل العقاري وهــو مشروع تجري دراسته

حاليا من الجهات المعنية وجهات أخــرى على صعيد
مشروع الرهن العقاري؛ فجهات التمويل في الكويت

شبكة متكاملة الحلول ،والتعاون فيما بينها يرفع درجة
الشمول المالي في خدمة كل أفراد وشرائح المجتمع
السيما على صعيد التمويل السكني ال ــذي بحاجة

ماسة للتكامل ألن التمويل أحد أوجه األزمة اإلسكانية

التي تعاني منها البالد منذ سنوات طويلة حتى بلغت

الطلبات اإلسكانية التي بدأت بالتراكم منذ عام 1985

المتمثلة في مليار دينار فقط تكفي لتوزيعات مدينة
وأمام الجهات المعنية حاليا  3خيارات :أولها مشروع

قانون الرهن العقاري الذي يوسع المساحة االقراضية

بمساعدة المصارف ،ثانيها ،زيادة رأسمال البنك ،وثالثها
اقتراضه من البنوك التجارية.

بالنسبة لزيادة رأس المال فانه خيار غير مستدام ألن

بنك االئتمان وعلى النحو الذي يعمل به سيضطر في

المستقبل إلى زيادة أخرى ،األمر الذي سيشكل ضغوطا

وأعباء على ميزانية الحكومة التي قد ال تتحمل مثل هذه
األعباء ال سيما في ظل دخولها مرحلة العجز منذ عام

 2015بعد هبوط أسعار النفط.

أمــا بالنسبة القــتــراض بنك االئتمان من البنوك

التجارية فانه خيار تمويلي غير مباشر ألن المباشر هو
السماح للبنوك بتمويل العمالء مباشرة وفق قانون

للرهن طالما تتحمل الدولة فارق الفوائد أو العوائد.

ً
الفا.
أكثر من 93

قبل سنوات ،طرحت بعض األوســاط في الكويت

في مواجهة ضغوط اإلقــراض العقاري ومــع طول

فترات السداد ،يتبنى بنك االئتمان الكويتي منذ مدة
دراســة إعــادة هيكلة التمويل العقاري ..ما تقييمك
للمقترحات المقدمة بهذا الخصوص؟ وإلى أي حد

يمكن أن تسهم البدائل المقترحة في استدامة دور
البنك في تمويل عمليات االئتمان العقاري؟

الــهــدف مــن مــشــروع الــرهــن انــشــاء إط ــار مستدام

للتمويل العقاري واعــادة هيكلة استراتيجية االقراض
وتحويل بنك االئتمان إلى جهة ذات تمويل ذاتي ،علما

ً
مقترحا يتعلق بالرهن العقاري كأحد الخيارات والبدائل

الممكنة لمعالجة المشكلة اإلسكانية في الكويت..
كخبير مصرفي ..إلى أي حد تعتقد أن "الرهن العقاري"

يمكن أن يسهم في حل المشكلة اإلسكانية وما

حقيقة المخاوف التي أثارها البعض؟ وكيف يمكن

توفير ضمانات لتحقيق األهــداف؟ وما الــدور الذي
يمكن أن تقوم به البنوك والمصارف في الكويت حال

إقرار مثل هذا المقترح؟

رغم الجهود األخيرة للحكومة لتسريع مشاريع المدن
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الجديدة وتوزيع القسائم السكنية ،إال أن هناك قوائم

تحمل تغطية الطلبات المستقبلية .والرهن العقاري

لحصول المواطنين على السكن الخاص ،حيث يتجاوز

األخذ في االعتبار ان المواطن باستطاعته االختيار بين

انتظار طويلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عدد الطلبات المتراكمة  90ألف طلب .وفي هذا اإلطار،

أعد مستشار عالمي دراسة بتكليف من بنك االئتمان
الكويتي تتعلق بإنشاء إطار مستدام للتمويل العقاري،
تم تقديمها إلى مجلس الوزراء.

سيكون مخصصا لتمويل المدن اإلسكانية الجديدة مع
بنك االئتمان والبنوك األخرى ،ويترك للبنك المركزي
صالحية تحديد الحد األقصى الجديد المسموح للتمويل
العقاري من البنوك بما في ذلك معدل الفائدة أو العائد

على التمويل وفترات السداد.

وأود التأكيد على أن اتــحــاد مــصــارف الكويت قد

ساهم من خالل عضويته في لجنة متخصصة إلعداد

وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية الالزمة إلعادة هيكلة
التمويل العقاري في إعــداد مشروع قانون للتمويل

العقاري وهو حاليا في مرحلة تمهيدية التخاذ إجراءات
العرض على مجلس الــوزراء .ومشروع قانون التمويل
العقاري حيوي جــدا ومــن المتوقع أن يخفف العبء

عن بنك االئتمان ويسهم في إيجاد الحلول الناجحة
للمشكلة اإلسكانية التي تعاني منها البالد ،وتخفيف

الضغوط على الموارد المالية للحكومة القتصار دورها
على توفير مشروعات البنى التحتية للمناطق السكنية

الجديدة .وعليه ،أعتقد أنه ال داعي لما يثيره البعض من

مخاوف من إقرار مشروع القانون وتطبيقه.

وإذا أقــر مــشــروع الــقــانــون على النحو المقدم به

وعلى أساس ادخال البنوك في شبكة تقديم التمويل

فانه سيسهم في تسريع االقراض لطوابير المنتظرين
بعشرات اآلالف ،علما بأنه يسمح باالحتفاظ بمزايا
الــقــرض اإلسكاني الــذي يحصل عليه المواطن اآلن
دون فوائد أو عوائد تجارية اضافية ألن الدولة ستتحمل

الفارق عندما تدخل البنوك التجارية على خط التمويل.
وهذا المشروع ــــ إذا أقر ــــ يسمح باالستفادة القصوى
من أرصــدة البنوك لتمويل اصحاب القسائم بعدما

أعلن بنك االئتمان عن عدم قدرته على االستمرار في

في مارس  2018تم توقيع بروتوكول تعاون للربط

اإللكتروني بين بنك االئتمان وبنك بوبيان ،وسبقته
اتفاقات مماثلة للربط اإللكتروني مع كل الجهات
الحكومية ذات الصلة بعمل البنك باإلضافة إلى
المصارف المحلية ،بــرأيــك ..إلــى أي حــد أسهمت

عمليات الربط في التيسير على المواطنين وتقليص

الدورة المستندية؟ وما تقييمك لتجربة "االئتمان"

بهذا الخصوص؟

دون شك فــان التعاون بين القطاعات المختلفة

يسهم إلى حد كبير في تسهيل وتيسير حياة المواطنين
اليومية .وكوننا في بنك بوبيان نرفع شعار (بوبيان

أسلوب حياة) فقد قمنا بتوقيع هذه االتفاقية مع بنك
االئتمان التي ساهمت بشكل كبير في توفير خدمة

مميزة لعمالئنا ممن يتعاملون مع بنك االئتمان .علينا
أيضا أن نضع في االعتبار أن مثل هذه الخدمات تستفيد

بدرجة كبيرة من التطورات الحاصلة حاليا وبشكل كبير
في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية والتي تنعكس

على خدمة العمالء.
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أسرة بنك االئتمان
مدير “التطوير اإلداري” يرى أن أبرز التغييرات التي شهدها البنك
خلق بيئة عمل أفضل

العتل :مهمتنا تطوير مهارات الموظفين
ورفع كفاءتهم

السيد /محمد فالح العتل

ٌع ّين الزميل محمد فالح العتل في البنك عام ،2001

ومــراقــب الخدمات العامة ،ثم عمل مراقبا في مركز

مــدى  18عاما قضاها فــي البنك تنقل بين عــدد من

والتدريب وصوال إلى موقعه الحالي كمدير إلدارة التطوير

كباحث مبتدئ للتطوير اإلداري بقسم التدريب ،وعلى

الــوظــائــف ،حيث تولى منصب رئيس قسم التدريب

الحكومة مول ،وتاليا أصبح مراقبا بإدارة التطوير اإلداري

اإلداري والتدريب.
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كما شغل عــددا آخــر مــن الــوظــائــف فــي بعض

اإلدارات ،بينها الخدمات العامة والشؤون اإلدارية

وقطاع االئتمان في (فرع غرناطة ومقسم الجهراء).

حول طبيعة عمله ،يقول العتل :إنه يتركز بشكل

أساسي على تطوير مهارات الموظفين ورفع الكفاءة
لديهم وزيادة المعرفة وتحديد اختصاصات االدارات
وتحديد المهام الوظيفية للموظفين حسب المسمى
الوظيفي.

ويرى العتل أن أبرز التغييرات التي شهدها البنك

خلق بيئة عمل أفضل للموظف وهوية جديدة للبنك
عن طريق الشعار وأخذ البنك مكانة بين مؤسسات
الدولة الخدمية المتميزة.

وح ــول الــبــرامــج التدريبية الــجــديــدة الــتــي تعتزم

اإلدارة طرحها في المرحلة المقبلة كشف العتل أنها
تشمل برامج لخدمة العمالء عن طريق خلق منهجية
وأساليب جديدة.

وحول المشكالت التي تصادفه في العمل أحيانا

وينصح العتل زمــالءه وإخوته من العاملين في

أفضل الحلول التي تساهم في تطوير أداء الموظفين

حصولك على ما تتمناه ال يعتبر نهاية الطريق فلكل

يقول العتل :إن «أهمهما يتعلق بصعوبة البحث عن

حسب رؤية البنك».

البنك بالتحلي بالتفاؤل والثقة ،ويقول :إن «عدم
مجتهد نصيب».

بطاقة تعريف
االسم :محمد فالح حمد العتل.
السن 43 :عاما.
الحالة االجتماعية :متزوج.
الهوايات :السفر ومشاهدة األفالم.
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مشاريع االئتمان
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نسبة اإلنجاز تفوق  % 70بمشروع مبنى
جنوب السرة

مشروع المبنى الرئيسي

ذكر مهندسو البنك أن نسبة اإلنجاز بمشروع انشاء مبنى

المقر الرئيسي الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة

تفوق  ،% 70أوجزتها فيما يلي:

المبنى الرئيسي:

• االنتهاء من أعمال رخام حوائط الحمامات حتى الطابق
السابع.

• جار العمل على تركيب واجهات األلومنيوم والزجاج
حتى الطابق السابع.

• جار العمل على عزل سطح الطابق الثامن.
• جار العمل على تصنيع أجزاء الهيكل اإلنشائي الحديدي
وتركيبه.

• جار العمل بتسكير األسقف المستعارة حتى الطابق
السابع.

• جار أعمال األصباغ وجه أول حتى الطابق السابع.
• ب ــدء الــعــمــل بتركيب الــمــعــدات بــغــرفــة الماكينات
الرئيسية.

• االنــتــهــاء مــن تــركــيــب ســيــرامــيــك حــوائــط المطابخ
والمخازن حتى الطابق السابع.

• االنتهاء من أعمال تركيب اللوحات الكهربائية حتى
الطابق السابع.

• جار العمل على تركيب ماكينات تكييف الهواء الخاصة
بالطوابق.
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مبنى مواقف السيارات
• جار تصنيع القماش للمظالت لسطح المبنى.
• جار التجهيز ألعمال األرصفة واألرضيات حول المبنى.
• جار العمل بالواجهات وتركيب الكسوة.
• االنتهاء من تركيب اإلضاءة الداخلية واإلضاءة الخاصة
بالواجهات.

• االنتهاء من تركيب حماية أركان أعمدة مبنى مواقف
السيارات.

• االنتهاء من الطالء الخاص بأرضية الطوابق.
• االنتهاء من تركيب صمامات نقطة تعبئة صهاريج
الوقود وفتحة التهوية التلقائية.

• جار أعمال تركيب زجاج بهو المصاعد.

سطح مبنى مواقف السيارات
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المسرح والساحة الخلفية للمبنى الرئيسي

مدخل المراجعين للمبنى الرئيسي

واجهات مبنى مواقف السيارات
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المضف قام بجولة تفقدية بالموقع
واجتمع بالمهندسين واالستشاريين

صورة جماعية مع اإلدارة التنفيذية وجهاز تنفيذ المشروع
قام نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك السيد /

وأوض ــح أن مــشــروع جنوب الــســرة ُأعــد ليكون مشروعا

الرئيس للبنك في منطقة جنوب السرة ،كما عقد اجتماعا

المرتبطة بطبيعة عمل البنك ،مؤكدا أن المبنى مشروع

صالح مضف المضف بجولة تفقدية بمشروع مبنى المقر

مشتركا مع المهندسين واالستشاريين للوقوف على تطور
األعمال االنشائية.

متكامال مــن تدشينه وحــتــى تأثيثه وتجهيزه باآلليات

متكامل مجهز بالكامل باألثاث واآلليات التكنولوجية التي
يحتاجها البنك ومواقف السيارات.

وقــال المضف خالل االجتماع :إن المشروع تم تدشينه

توج الجهود المبذولة
وأشار إلى أن افتتاح وتسلم المبنى ٌ
سي ّ

سنوات ،لكن حدث عذر طارئ يتعلق بالحريق الذي نتج عنه

والعمال الليل بالنهار إلنهاء األعمال االنشائية بالمبنى

في  20مارس  ،2016وكنا نتطلع إلى افتتاحه خالل ثالث
بعض التأخير وبعض التغييرات في التصميمات.

وكشف أن “نسبة اإلنجاز تفوق  70بالمئة ،وهذه النسبة

ما كانت لتتحقق لوال الجهود المضنية التي بذلها اخواني
المهندسون سامي الفودري وفهد المزيد واسراء القناعي

وفاطمة الحصان ولولوة األيوب والمشرف االستشاري
ومدير المشروع”.

على مــدى أعــــوام ،واصــلــت خاللها كتيبة المهندسين
وفق أحداث المعايير والمواصفات العالمية لتشييد مبنى
“ذكي” وعصري ،حديث ومتطور ،وصديق للبيئة وموفر

للطاقة ،ومواكب للتكنولوجيا ،بحيث يكون عنوانا لعصر
جديد في مسيرة بنك االئتمان الكويتي.
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صورة جماعية لإلدارة التنفيذية مع فريق البنك

المنطقة ( )Aبالمبنى الرئيسي
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فعاليات االئتمان
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اإلدارة التنفيذية للبنك عقدت اجتماعا لتدارسها ووجهت للعمل
بتوصيات األجهزة الرقابية

“االئتمان” :ماضون لترجمة مخرجات حوار
اللجنة الوزارية

جانب من اجتماع اإلدارة التنفيذية لبحث مخرجات حوار اللجنة الوزارية

في سياق مساعيه الرامية إلى ترجمة التوجيهات التي

من جهتها ،عرضت بوطيبان على اإلدارة التنفيذية مجريات

التنسيقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة

من آراء ومقترحات ال سيما ما يتعلق منها بالبنك وخدماته.

خلصت إليها الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة الوزارية
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،مع قيادات الجهات

الحكومية ــ التي حضرتها نائب المدير العام للبنك للشؤون
المالية واإلدارية والقانونية السيدة  /عبير سلمان بوطيبان

ـــ عقدت اإلدارة التنفيذية للبنك اجتماعا ترأسه نائب رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام السيد  /صالح مضف المضف.

الجلسة الحوارية وما طرحته من رؤى وما أبداه المشاركون
وقــد وجهت اإلدارة التنفيذية كل اإلدارات واألفــرع إلى
مراعاة أعلى درجات الدقة واالنضباط وااللتزام بالمعايير
المحاسبية ،مؤكدة حرص البنك الدائم والمستمر على

التعاون مع األجهزة الرقابية ومن بينها ديوان المحاسبة

وجهاز المراقبين الماليين ولجنة الميزانيات والحساب

المضف شدد خالل االجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات

الختامي بمجلس األمة واألخذ بتوصياتها المتعلقة بقواعد

المواطنين واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم

ومعالجة ما قد تبديه هذه الجهات من مالحظات وتالفي

مجلس الوزراء وعلى رأسها تكثيف العمل لتحقيق تطلعات
وترجمة مخرجات الجلسة الحوارية على أرض الواقع.

وإجراءات تنفيذ الميزانية ونتائج فحص الحساب الختامي،

تكرار أي منها مستقبال.
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البنك شارك في منتدى “الحكومة اإللكترونية الـ ”7

“االئتمان” :خطط طموحة للتوسع في تطبيقات
تكنولوجيا المعلومات والحكومات الذكية

االذينة ومدير عام الجهاز المركزي
رئيس الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات المهندس /سالم ٔ
لتكنلوجيا المعلومات السيدة /هيا الودعاني يكرمان السيد /حمود المحيميد

بمشاركة بنك االئتمان الكويتي وعدد من المؤسسات

والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص وتحت شعار
“االتجاهات الحديثة للحكومة الذكية” ،اقيمت فعاليات

“منتدى الحكومة اإللكترونية السابع” وذلك تحت رعاية
سمو رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ جابر المبارك في

فندق كراون بالزا.

افتتح المعرض رئيس الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية

المعلومات المهندس /سالم األذينة باإلنابة عن نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

السيد /أنس الصالــح ،بحضور مدير مركز نظم المعلومات
السيد /حمود المحيميد.

ويعد المنتدى فرصة للوقوف على آخر االتجاهات

والتقنيات الحديثة للحكومة الذكية ،السيما في ظل
خــطــط الــبــنــك الــطــمــوحــة للتوسع فــي األخـــذ بــأحــدث
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحكومات الذكية.

ويسعى البنك إلــى االســتــفــادة مما يــطــرح خالل
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االذينة خالل زيارته جناح بنك االئتمان في المعرض
ٔ

المنتدى والمعرض من نظم آلية تمكن المؤسسات من

الــتــي لديها مــوقــع لــلــطــوارئ والــكــوارث عبر السحابة

أدائها وخططها ،ومتابعة تنفيذ تلك الخطط آليا.

( .)Avamar Backup Cloud Technology

وضع استراتيجياتها وتحديد أهدافها وخططها ومؤشرات

اإللكترونية وأول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا

ويمثل المنتدى منصة حرة ومتخصصة لعرض تجربة

ويولي البنك وإدارتــه التنفيذية دائما على كل جديد

الــذي بــدأ فــي وقــت مبكر وقبل ســنــوات طويلة ،مع

على تقديم خدمة متكاملة عالية المستوى للمواطنين،

بنك االئتمان في خوض غمار مجال الخدمات اإللكترونية،
اطالق القرضين العقاري واالجتماعي إلكترونيا ،وربط
البنك إلكترونيا بكل المؤسسات والهيئات الحكومية
ذات الصلة باختصاصاتــه ،فضــال عن الربط مع أغلب

القطاع المصرفي الكويتي ،مـــرورا بتعميـــم التراسل

اإللكتروني بين مختلف إدارات وأفــرع وأقسام البنك،

ووقف التعامالت الورقية لصالح الملف اإللكتروني،
وصوال إلى تدشين مشروع “موقع الطوارئ والكوارث
لحفظ النسخ االحتياطية للبيانات” ()DR Backup Site

بالتعـاون والتنسيق مع شركتي ( Microsoftو )Dell EMC

العالميتين ،حيث أصبح “االئتمان” من أوائــل الجهات

في مجال تكنولوجيا المعلومات من منطلق حرصه
ولقناعته الثابتة بأن مستقبل الخدمات سيكون رهن
التقنيات المتطورة.

وقد أثرى المنتدى الحوار والتفاعل بين المؤسسات

والجهات المشاركة ،كما سيتيح المجال لتبادل اآلراء
والخبرات حول أبرز وأهم المنجزات وما قد تواجهه من
عقبات أو عراقيل ،واستشراف مستقبل هذه الصناعة

التي حققت طفرة هائلة ،وقفزت بالخدمات الحكومية
قفزة واسعة إلى األمام.
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تدشين موقع حفظ بيانات “االئتمان”
لمواجهة الطوارئ بالتعاون مع
“ Microsoftو ”Dell

اإلدارة التنفيذية للبنك تتوسط مركز نظم المعلومات

ّ
دشـــن البنك مــشــروع “مــوقــع الــطــوارئ والــكــوارث

لحفظ النسخ االحتياطية للبيانات” (،)DR Backup Site

وذلك بالتعاون والتنسيــــق مـــع شركتــــي (Microsoft
و  )Dell EMCالعالميتين.

جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع مــشــتــرك حــضــره الــمــديــر

الــعــام الــســيــد /ص ــالح مــضــف الــمــضــف ومــديــر مركز

نظم المعلومات السيد /حمود المحيميد والرئيس
التنفيذي للعالقات واالتــصــاالت في (زيــن  /الكويت)

الــســيــد /ولــيــد الــخــشــتــي ،وعــــدد م ــن مــمــثــلــي شــركــات
( Microsoftو  Dellو  )EBLAالذين قدموا خالل االجتماع

عرضا مرئيا للمشروع وأهميته ودوره وآليات عمله.

وعبر المضف خــالل االجتماع عن سعادته البالغة
ّ
بإطالق المشروع ،مؤكدا أنه سيكون ثاني موقع للطوارئ

والكوارث لحفظ النسخ االحتياطية ،حيث أنشئ األول
في الكويت قبل أكثر من عام وهو مجهز بالكامل ليكون

مطابقا للموقع الرئيس ويعمل بالتوازي معه على مدار
الساعة وطوال أيام السنة.

وأشـــــار إلـــى أن الــمــشــروع يــشــمــل حــفــظ النسخ

االحتياطية للبيانات عبر السحابة اإللكترونية بشركة
( Microsoftخارج الكويت) وبذلك يكون “االئتمان” من
أوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر

السحابة اإللكترونية وأول جهــــة في الكويــــت تستخدم
تكنولوجيا  Avamar Backup Cloud Technologyعبر
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ً
متوسطا ممثلي “زين” و “إيبال” و “مايكروسوف” الكويت
المضف

السحابة اإللكترونية الخاصة بشركة  Microsoftبالتعاون
مع شركة  Dell EMCالعالمية.

وأكد أن المشروع الجديد يضمن استمرار البنك في

تقديم الخدمات إلى المواطنين بنفس الكفاءة والفعالية
فــي كــل الــظــروف واألحــــوال ،ومــواجــهــة أي محاوالت

تخريبية الختراق أجهزته وشبكات معلوماته ،مشددا
على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في أيد أمينة
ومحوطة بأقصى درجات السرية.

فــي الــوقــت ذاتــه ّبين المضف أن المشروع يأتي

في سياق جهود البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية

الحديثة ،الفتا إلى حرص اإلدارة التنفيذية على تطبيق
سياسة التوفير والترشيد من خالل نقل البريد اإللكتروني

لجميع موظفي البنك إلــى ( )office 365باستخدام

السحابة اإللكترونية التي توفر ــ بــدورهــا ــ ما يقارب
 20ألف دينار كويتي لكل  500مستخدم.
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“االئتمان” يشارك في مؤتمر “أوراكل”

لقطة جماعية لفريق نظم المعلومات مع عدد من منظمي المؤتمر

شارك البنك في مؤتمر “أوراكــل” الذي أقيم

في فندق شيراتون الكويت ،حيث تم تسليط
الضوء على النجاحات التي حققها “االئتمان” في

األخذ بتطبيقات “أوراكــل” في الشؤون اإلداريــة
والمالية والمحاسبية.

ّ
مثل البنك في المؤتمر مركز نظم المعلومات،

الــذي عــرض تجربة “االئتمان” في التعامل مع
التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

يشار إلى أن تعميم العمل بنظام “أوراكل” في

تم على مرحلتين ،أطلقت المرحلة األولى
البنك ّ
المتعلقة بالشؤون اإلدارية في  ،2018وتضمنت

اإلجــراءات الخاصة بالدوام واالجــازات ،والرواتب،
والبحث والتحقيق ،وشؤون الموظفين.

أمــا المرحلة الثانية فشملت تطبيق نظام

أوراكل المالي والمحاسبي وقد بدأت مطلع العام
الجاري (.)2019
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أقيم على مدى يومين بفندق راديسون بلو بحضور عدد من كبار المختصين

“االئتمان” شارك في مؤتمر الشرق األوسط
الـ  6للحوسبة السحابية والبيانات الهائلة

تسليم نائب المدير العام للتخطيط السيد /مبارك عايض الرشيدي
ً
درعا لمشاركة البنك في المعرض
شــارك بنك االئتمان الكويتي فــي فعاليات مؤتمر
ومعرض “الشرق األوســط السادس للحوسبة السحابية
والبيانات الهائلة” ،الذي أقيم في فندق راديسون بلو خالل
الفترة من  4إلى  5ديسمبر .2019
ناقش المؤتمـر التقنيات واألنظمـــة الذكيــــة ،وأمن
شبكات الحوسبة السحابية وتقنيات االتصاالت الضوئية
واألقمار الصناعية ،ونظم البيانات الكبيرة وتطبيقاتها،
واألمن والخصوصية في الحوسبة السحابية وغيرها من
المواضيع ذات األهمية.
وكانت فعاليات وأنشطة المؤتمر فرصة لصقل مهارات
وخبرات العناصر الوطنية في مركز نظم المعلومات بالبنك،
إذ شارك فيها عدد من كبار المختصين في مجال الحوسبة
السحابية واألنظمة الذكية وتقنياتها؛ الذين يملكون خبرات
عديدة وواسعة في هذا المجال.
جــاءت المشاركة في المؤتمر في سياق المساعي
والجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لحماية البيانات وتوفير
أقصى درجــات األمــان والسرية لها ،وهــي الجهود التي
شملت تدشين مشروع “موقع الطوارئ والكوارث لحفظ

النسخ االحتياطية للبيانات” بالتعاون والتنسيق مع شركتي
( Microsoftو  )Dell EMCالعالميتين الذي أعلن عنه في
نوفمبر الماضي ،ويؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث.
وتأتي هذه الخطوات جميعها ضمن جهوده لبناء التدابير
الالزمة لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ازدادت تعقيدا
وخطورة بمرور الوقت وحماية األجهزة والشبكات ونظم
المعلومات.
أما الهدف النهائي لهذه المساعي فهو ضمان تقديم
الخدمات إلى المواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل
الظروف واألحوال ،ومواجهة أي محاوالت الختراق أجهزته
وشبكات معلوماته ،وأن تبقى كل البيانات والمعلومات
في أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.
ويعد المؤتمر نافذة لالطالع على المستجدات في
عالم التكنولوجيا والوقوف على الحلول العلمية والتقنية
التي توفرها للمؤسسات واألجهزة الحكومية التي تعمل
لخدمة العمالء والمراجعين لتوفير الوقت والجهد عبر أدوات
ووسائل أكثر ابداعا وابتكارا تستلهم التكنولوجيا الحديثة
والمتطورة في إنجاز المعامالت.

41

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

42

وقعه المضف وحيات إلنجاز التحويالت المتعلقة بدفعات القروض مباشرة وبسرعة

“االئتمان وبرقان” يوقعان بروتوكوال للربط
اإللكتروني

االلكتروني
المضف وجوهر حيات يوقعان بروتوكول الربط ٕ

وقع نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك
ّ

وقــــال الــمــضــف عــقــب الــتــوقــيــع« :إن هـــذا الــربــط

اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان

المواطنين الكويتيين والمستفيدين من القروض التي

السيد /صــالح مضف المضف ونائب رئيس مجلس

السيد /مسعود محمود جوهر حيات بروتوكوال للربط
اإللــكــتــرونــي بين البنكين وذل ــك بمقر بنك االئتمان
الكويتي.

اإللكتروني سيمكن عمالء وموظفي بنك برقان من

يمنحها بنك االئتمان الكويتي من إيداع دفعات القروض
بشكل آلي بحساب العميل لدى بنك برقان في نفس

اليوم واالستغناء عن طباعة الشيكات وعناء المراجعة

لصرف الشيك».
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بشكل آلي بحساب العميل لدى بنك برقان في نفس

اليوم واالستغناء عن طباعة الشيكات وعناء المراجعة

لصرف الشيك».
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صورة جماعية لقيادات االئتمان و برقان

وأضـــاف :إن «أهمية هــذه الخطوة أنها تستكمل

منظومة الــربــط اإللــكــتــرونــي مــع الــبــنــوك والــمــصــارف

المحلية ،التي بدأ العمل على إنجازها منذ سنوات وباتت
تضم اآلن تقريبا أغلب البنوك والمصارف المحلية ،الفتا
إلى أن حرص بنك االئتمان على توسيع شبكة الربط مع

البنوك التجارية يعبر عن قناعة البنك بضرورة تسهيل

وتقليص اإلجــراءات لتحسين جودة تجربة المواطن مع

البنك.

وأشاد المضف بالتعاون اإليجابي والبناء الذي أبداه

بنك بــرقــان خــدمــة لعمالئه وعـ ّـبــر عــن شــكــره وتقديره

لمسؤولي «برقان» لتعاونهم في تنفيذ الربط اإللكتروني

وتذليل العقبات والعوائق التي كانت تعترضه ،متمنيا

استمرار التعاون بين الجانبين لما فيه خير المواطنين

الكويتيين.

وقـــد حــضــر تــوقــيــع الــبــروتــوكــول م ــن جــانــب بنك

ب ــرق ــان ك ــل م ــن الــســيــد /فــيــنــكــاتــا كــريــشــنــان مــيــنــون

رئــيــس مــــدراء الــعــمــلــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا للمجموعة
والسيد /جمال قعفراني رئيس وحدة العمليات المركزية
العمليات المصرفية – اإلدارة ،كما حضره من جانب بنك
االئتمان الكويتي كل من نائب المدير العام للشؤون المالية

واإلدارية والقانونية السيدة /عبير سلمان بوطيبان ونائب
المدير العام لالئتمان السيد /فوزي منصور الصقالوي.
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البروتوكول يختصر دورة القرض بالنسبة للقصر من  8خطوات إلى خطوتين فقط

الشراكة بين االئتمان و القصر تدخل
مرحلة جديدة

المضف والشيتان يوقعان البروتوكول

وقع المدير العام للبنك السيد /صالح مضف
ّ

األول ال ــذي ُوق ــع فــي يوليو  2015واستهدف

السيــــد /بــراك الشيتان البروتوكول الثاني للربط

والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة على

الق ّصــــــر
المضف والمديــــر العام لهيئــــة شــــؤون ُ

اإللكتروني.

يأتي ذلك بعد نحو أربع سنوات من البروتوكول

بــاألســاس تسهيل وتيسير تــبــادل المعلومات
نحو يضمن االنسيابية والسالسة في العمل ويكفل

تدفق المعلومات بسرعة من دون أي تعقيدات.
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ُ
والق ّصر في لقطة جماعية عقب توقيع البروتوكول
قياديو االئتمان

ومــن شــأن االتــفــاق الجديد أن ينقل مستوى

الق ّصر من ثماني خطوات
على القرض بالنسبة إلى ٌ

الق ّصر تقديم طلبات الحصول على
حيث يكفل لهيئة ُ

القاصر ،بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب

التعاون والتنسيق بين الجانبين إلى مرحلة جديدة،
القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن أسرة القاصر
ودون الحاجة إلى مراجعة البنك وذلــك لتخفيف

العبء عن أسرة القاصر وتسهيال للمعامالت.

إلى خطوتين فقط ،ويرفع العبء بشكل كامل عن
مرفقا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض،

وتاليا يخطر البنك الهيئة إلرسال مندوب لتوقيع

عقد القرض.

وتترجم الخطوة األخيرة عمليا حرص إدارة البنك

ّ
البناء
وتعد الخطوة نموذجا يحتذى للتعاون

التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين.

لتقديم خدمة نموذجية إلى المواطنين وبالصورة

على تطبيــق الخدمـــات اإللكترونيـــة؛ بمــا يواكـــب
كما يختصر االتفاق الجديد خطوات الحصول

واإليجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية
المثلى.
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اتفاق للربط اإللكتروني بين “االئتمان”
والهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

الــمــضــف ومـــديـــر عــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
د .شفيقة العوضي يوقعان بروتوكول الربط اإللكتروني

وقع نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك
ّ

يشار إلى أن “االئتمان” يضع فئة ذوي االحتياجات

لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة العوضي بروتوكول

ويسعى جــاهــدا إلــى تلبية احتياجاتهم مــن الــقــروض

السيد /صالح مضف المضف ومدير عام الهيئة العامة
تعاون للربط اإللكتروني بين البنك والهيئة.

الخاصة وأصــحــاب الهمم على رأس سلم أولــويــاتــه،
العقارية واالجتماعية.

يهدف االتفاق إلى تسهيل وتيسير تبادل المعلومات

وكان البنك قد نظم في وقت سابق دورة تدريبية

وعلى نحو يضمن االنسيابية والسالسة في العمل،

لتعزيز التواصل مع ذوي االحتياجات وأصحاب الهمم،

والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة لكل منهما،
ويكفل تدفق المعلومات بسرعة ومن دون تعقيدات.

ويعتبر االتــفــاق خطوة جديدة ومهمة على طريق

استكمال منظومة الربط اإللكتروني بين البنك من جهة
والوزارات واإلدارات والجهات الحكومية من جهة أخرى.

لعدد من موظفيه لتعلم لغة اإلشــارة واتقانها ،وذلك
وتيسير التعامل معهم لدى مراجعتهم ،ومساعدتهم في
إنجاز معامالتهم بسهولة ويسر ومن دون أي عناء.

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

“االئتمان” شارك في فعاليات دورته الـ 4

معرض العالقات العامة فرصة

لصقل مهارات وخبرات العناصر الكويتية

محافظا العاصمة و مــبــارك الكبير مــع فــريــق الــعــالقــات العامة

وخدمة المواطن في البنك
ضمن مساعيه المستمرة لصقل مــهــارات العناصر
الوطنية الشابة شارك البنك في معرض “جائزة الكويت
للعالقات العامة وخدمة العمالء” ،الــذي أقيمت دورتــه
الرابعة في مركز المؤتمرات بمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد /الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).
افتتح المعرض محافظ العاصمة الشيخ /طالل الخالد
بحضور محافظ مبارك الكبير السيد /محمود بوشهري وعدد
من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.
دأب البنك على المشاركة في المعرض في دوراتــه
الــثــالث السابقة ،كونه يتضمن عــددا مــن المحاضرات
والجلسات الحوارية وورش العمل ،فضال عن مسابقة
الختيار أفضل الجهات الحكومية في مجال العالقات العامة
وخــدمــة العمالء التي تقام عــادة على هامش فعاليات
وأنشطة المعرض.

وقــد اكتسبت مشاركته في الــدورة األخيرة للمعرض
أهمية وزخما كبيرا ،ال سيما أنه فاز بجائزة الكويت للعالقات
العامة في مجال “التميز المؤسسي” ،في دورة .2016
يــوفــر المعرض فــرصــا تدريبية جــيــدة لصقل مــهــارات
وخــبــرات العناصر الكويتية الشابة ،العاملة في مجاالت
العالقات العامة والتسويق؛ إذ يتضمن محاضرات وورش
عمل حول كفاءات التميز في خدمة العمالء ،كما يشارك فيه
أكاديميون وخبراء أجانب ،وتاليا فإنه يتيح المجال للمزيد من
تبادل الخبرات واثراء المعارف وصقل المهارات.
ويعكس المعرض كذلك التطور الكبير في مفاهيم
“خدمة العمالء” و “ادارة الجودة” ،و “العالقات العامة”،
ال سيما في ظل التغير الهائل الذي طرأ على هذه المفاهيم
في اآلونــة األخيرة ،حيث باتت خدمة العمالء أكثر تعقيدا
وتنافسية ،كما أن تطبيق معايير “ادارة الجودة الشاملة”
لم يعد اختيارا بل أصبح ضــرورة حتمية لالرتقاء بمستوى
الخدمات إلى الحد الذي يلبي طموحات المواطنين.
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للعام الثاني عشر ..وضمن فعاليات معرض “الكويت في مصر”

“االئتمان” يطلع الكويتيين في القاهرة
على خدمـاتـــه المختلفة

نائب سفير دولة الكويت يتوسط ممثلي البنك في معرض مصر

للعام الثاني عــشــر ،ش ــارك البنك فــي معرض

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكويتية المصرية

كارلتون بالقاهرة ـ تحت رعاية رئيس الوزراء المصري

الدخيــل والنقيـــب /سالـــم فالح العنــــزي مـــن مديرية

“الــكــويــت فــي مــصــر” الـــذي أقــيــم فــي فــنــدق ريتز
الدكتور /مصطفى مدبولي بحضور سفير الكويت

في مصر السيد /محمد صالح الذويخ ،ونائب السفير

السيد /نايف الطيار ،وعضو مجلس النواب المصري

السيد /حمدي سليمان ،والمقـــدم ركـــن /عبـــدالعزيز
التوجيه المعنوي والعالقات العامة برئاسة األركان
العامة للجيش الكويتي.
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ممثل البنك مع سفير دولة الكويت في القاهرة

ترأس وفد البنك في المعرض نائب المدير العام

ويكتسب المعرض أهميته من تواجد عدد كبير من

في عضويته مديرة إدارة مكتب المدير العام السيدة/

أو ألغراض تلقي العالج والرعاية الصحية ،مشيرا إلى

للتخطيط السيد /مبــــارك عايـــض الرشيدي ،وضم
باسمة عبدالله الوطيان وعددا من موظفي البنك.

ويحرص البنك على التواجد في المعرض بجناح

متكامل ،يعرض فيه خبرته الممتدة على مدى أكثر
من خمسة عقود في مجال توفير التمويل العقاري

للمواطنين والمساهمة في حل المشكلة اإلسكانية

أمــام ضيوف المعرض ورواده من األفــراد وممثلي
المؤسسات المختلفة.

المواطنين الكويتيين في مصر للدراسة أو السياحة
أن المعرض فرصة ليتعرف هؤالء على الخدمات التي

يقدمها البنك وأنواع القروض المختلفة التي يمكنهم
الــحــصــول عليها ،ال سيما قــرض الــــزواج والــقــرض

اإلســكــانــي ،والــوقــوف على الــشــروط والمستندات
المطلوبة لالستفادة منها ،كما يوفر المعرض منصة
لعرض هذه الخدمات وتسليط الضوء عليها.
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ضمن فعاليات الدورة الـ  9التي انطلقت اليوم وتستمر على مدى أربعة أيام

“االئتمان” يشارك في معرض الصناعات والبناء التاسع

صورة جماعية ألسرة االئتمان
شــارك بنك االئتمان الكويتي في فعاليات معرض
الصناعات والبناء ،الــذي انطلقت نسخته التاسعة في
الــعــاشــرة مــن صــبــاح ي ــوم االثــنــيــن  9ديسمبر ،2019
بحضور نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام للبنك
السيد /صالح مضف المضف ،والوكيل المساعد بوزارة
الكهرباء والماء السيد /فهد العون ،ومدير إدارة الثقافة
بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د .سالم العبالني،
والــمــفــوض الــتــجــاري بــالــســفــارة الــكــنــديــة ل ــدى الكويت
السيد /رائد بشارة.
تستمر فعاليات المعرض  -الذي تنظمه “اكسبو تاج”
للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة الصناعات
الوطنية في قاعة بدرية بفندق (جميرا  -الكويت)  -على
مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ،بينها
بنك االئتمان الكويتي.
وحــول طبيعة المشاركة واألهــداف التي يسعى إلى
تحقيقها قالت الناطقة باسم البنك /حباري الخشتي :إن
البنك دأب على المشاركة في أنشطة وفعاليات المعرض،

من منطلق حرصه على التواصل والحوار مع المواطنين،
مشيرة إلى أنه كان حاضرا في الدورات السابقة للتعريف
بــالــقــروض الــتــي يقدمها وشــــروط اســتــحــقــاق كــل منها
والمستندات المطلوبة ،وسبل التقدم للحصول عليها والرد
على ما لديهم من أسئلة واستفسارات.
والمعرض نجح على مدى سنوات في تثبيت أقدامه
على خارطة المؤتمرات والمعارض المتخصصة بقضايا
اإلسكان والبناء والتمويل العقاري؛ إذ تزوره سنويا أعداد
كبيرة من المواطنين لذا يعد فرصة مناسبة للحوار والتفاعل
معهم والتعرف على احتياجاتهم في هذا المجال.
وأوضحت أن موظفي البنك سيكونون متواجدين في
الجناح المخصص له طــوال أيــام المعرض ،من العاشرة
صباحا وحــتــى الــواحــدة والنصف ظــهــرا ،ومــن الخامسة
وحتى العاشرة مساء ،وباإلمكان تقديم عدد من الخدمات
للمواطنين ،واصدار بعض الشهادات التي يطلبها عمالء
البنك.
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المضف استقبل “مؤسس االئتمان”
العم عبد العزيز الدوسري

“مؤسس االئتمان” العم /عبدالعزيز الدوسري باستضافة المضف
استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك

السيد /صــالح مضف المضف في مكتبه “مؤسس
البنك” وأول مدير عام له العم /عبد العزيز الدوسري.

وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية حول مسيرة

بنك االئتمان ،وتطوره ودوره في خدمة أهداف التنمية

في الكويت وفي معالجة القضية اإلسكانية ،والجهود
التي بذلها الدوسري في تأسيس البنك.

وثـ ّـمــن المضف الـــدور التاريخي الــرائــد ال ــذي لعبه
الدوسري في مرحلة التأسيس ووضــع قواعد العمل،
وأكد أنه سيبقى نموذجا مضيئا وقدوة للشباب الكويتي

في العطاء واإلخــالص ،موضحا أن “البنك يفخر بجيل
المؤسسين من الرعيل األول ويحرص دوما على التواصل
معهم والتعلم من تجاربهم واالستفادة من خبراتهم”.

من جهته ،أشاد الدوسري بالقفزة الكبيرة التي حققها

البنك على صعيد إنجاز الخدمات إلكترونيا وافتتاح المزيد

من الفروع للوصول بالخدمات إلى كل أبناء الكويت،
ً
مؤكدا أن الخدمات التي تقدم تساهم في تخفيف العبء
عن المواطن.
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كرم فريق إعداد
المضف ّ
الدليل الشامل إلجراءات البنك

المضف و بوطيبان و الصقالوي يتوسطون فريق إعداد دليل اإلجراءات الشامل

كرم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك
ّ

الــســيــد /ص ــالح مــضــف الــمــضــف كــوكــبــة متميزة من
ً
تقديرا لدورهم في إصدار
الشباب العاملين في البنك،

الدليل الشامل والموسع إلجراءات إدارات البنك.

أقيم الحفل فــي قاعة عبدالعزيز الــدوســري بمركز

التدريب والتطوير اإلداري فــي (بــرج الــحــمــراء) ،تقديرا

للجهود التي بذلها أعضاء الفريق إلصدار الدليل في وقت

قياسي وبصورة رائعة ومبهرة.

يعد الدليل الجديد بمثابة خارطة طريق تحدد مسار كل

معاملة أو إجراء ٌيتخذ منذ البداية وحتى صدوره بصيغته
النهائية ،كما يضع قواعد محددة ومنضبطة ،ويحد من

حاالت تداخل االختصاصات.

وفي ختام الحفل قام المضف بتوزيع دروع التكريم

وشهادات التقدير على أعضاء الفريق.

السيد المدير العام يلقي كلمته أثناء التكريم
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اإلدارة التنفيذية للبنك يتوسطون أعضاء الفريق

الصقالوي يسلم شهادة التكريم إلحدى

المهندسات و يبدو المضف وبوطيبان

لــقــطــة جــمــاعــيــة لــلــمــضــف والــصــقــالوي

وبوطيبان مع فريق إعداد الدليل الشامل
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المضف بحث االرتقاء بالخدمات المقدمة
إلى “ذوي الهمم” مع وفد نادي وربة
للمعاقين

الـــمـــضـــف فـــــي اســـتـــقـــبـــال رئــــيــــس نـــــــادي وربـــــــة لــلــمــعــاقــيــن

السيد /جمال المشعل وأمين الصندوق السيد /عبدالله القمالس

التقى المدير العام للبنك السيد /صالح مضف

المضف وفد نادي وربة للمعاقين ،الذي ضم رئيس

الــنــادي السيد /جمال المشعل وأمــيــن الصندوق
السيد /عبدالله القمالس.

وسبل االرتقاء بها وفرص دعم وتعزيز التعاون بين
الجانبين لمزيد من التيسير على أبناء هذه الفئة.

وأب ــدى المضف اســتــعــداده الكامل لمد جسور

الــتــعــاون مــع كــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة وجمعيات

تبادل المضف خالل اللقاء  -الذي عقد بحضور

النفع العام المعنية بخدمة أبناء هذه الفئة العزيزة

األحــاديــث الــوديــة بين الجانبين بــشــأن دور البنك

التي تواجههم ،مؤكدا انفتاح البنك على كل اآلراء

مستشار مدير البنك السيد /فؤاد الشريدة المجدلي
والخدمات التي يقدمها إلى ذوي االحتياجات الخاصة

على قلوب الكويتيين ،وتذليل العقبات والعراقيل
واالقتراحات بهذا الخصوص.
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ضمن مشروع أعدته إدارة التطوير والتدريب لدعم التنافسية
ورفع مستوى األداء

كرم الموظفين المبادرين والمتميزين
“االئتمان” ّ
كرم بنك االئتمان الكويتي كوكبة من الموظفين
ّ
المبادرين والمتميزين.
جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــاء أقــيــم تــحــت رعــايــة نائب
رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة ال ــم ــدي ــر الـــعـــام للبنك
السيد /صالح مضف المضف وبحضور نائب المدير
العام لالئتمان السيد /فوزي منصور الصقالوي ونائب
المدير العام للشؤون المالية واإلداري ــة والقانونية
السيدة /عبير سلمان بوطيبان.
وقال الصقالوي في كلمته خالل اللقاء :إن تكريم
المبادرين يأتي ضمن مشروع أعدته إدارة التطوير
والتدريب اإلداري الختيار أفضل العناصر الشابة في
أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد ،حيث اختير أفضل
الموظفين المبادرين أو السباقين في تقديم مبادرات
ذات صلة بالعمل وقادرة على تطويره واالرتقاء به،
وكــذا اختير األفضل على صعيد إدارة العالقة مع
العمالء ،وفــي العمل الجماعي ضمن فريق ،وفي
تقديم المقترحات والــرؤى والتصورات الهادفة إلى
تطوير الخدمات في البنك ،وخلق بيئة عمل مواتية
لإلبداع واإلنــجــاز ،ونقل المقترحات والشكاوى من
الــعــمــالء إلــى الــزمــالء وتبني أدوات وآلــيــات بناءة
لمعالجتها وحلها.

بوطيبان تكرم المهندسة /فجر محمد الحربي

وأوض ــح أن الفكرة التي طرحتها إدارة التطوير
والتدريب القت ترحيبا كبيرا من المدير العام ،الذي
يحرص دائما على تشجيع الكفاءات والكوادر والخبرات
الوطنية الكويتية ودعمهما وإفساح المجال أمامها
للعمل واإلبداع ،الفتا إلى أن الموظفين المكرمين جرى
اختيارهم وفقا لمعايير دقيقة وفي سرية تامة ،أخذت
في االعتبار مبادراتهم واقتراحاتهم ومدى اسهامها في
تحسين جودة الخدمات.
من جهتها ،قالت نائب المدير العام للشؤون المالية
واإلدارية والقانونية السيدة /عبير سلمان بوطيبان :إن
الــرؤى والــتــصــورات التي قدمها هــؤالء أسهمت في
إحداث نقلة نوعية حقيقية في األداء ،ورفع مستوى
جــودة الخدمات المقدمة من البنك وتعزيز موقعه،
وترسيخ مكانته ،الفتة إلى أن الجهود التي بذلوها على
مدى أسابيع وشهور انعكست آثارها عمليا في معدالت
األداء واإلنتاج وكانت محل تقدير واستحسان الجميع.
وأكــدت بوطيبان أن هذا النوع من األنشطة يعزز
التنافسية ويدفع إلى صقل الخبرات والمهارات وهو
األمر الذي يصب في نهاية المطاف في اتجاه االرتقاء
بجودة الخدمة المقدمة إلى المواطن وبما يضمن إنجاز
معامالته بسهولة ويسر.

..وتكرم المهندس /علي عادل البلوشي
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مركز االئتمان للتدريب
نظمتها “الهالل األحمر” بالتعاون مع إدارة التطوير وشارك فيها  21من منسوبي “االئتمان”

دورة في “اإلسعافات األولية” لموظفي البنك

إحدى محاضرات الدورة التدريبية في اإلسعافات األولية

بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير والتدريب اإلداري

في البنك أقامت جمعية الهالل األحمر الكويتي دورة في

اإلسعافات األولية لعدد من الموظفين.

أقيمت الــدورة على مرحلتين ،أوالهما خالل الفترة:

مــن  14إل ــى  15يــولــيــو  ،2019وشـ ــارك فيها عشرة

موظفين ،أما الثانية فنظمت في الفترة من  16إلى 17
يوليو بمشاركة  11متدربا.

استهدفت الــدورة اطــالع العاملين في البنك على

المبادئ والقواعد األساسية في مجال اإلسعافات األولية
وعد
وتعريفهم بالمهارات البسيطة ،مثل فحص النبض
ً
التنفس والتعامل مع مشاكل التنفس واإلنعاش القلبي
الرئوي ،وأنــواع الحروق وطــرق عالجها وطــرق السيطرة

على النزيف وكيفية التعامل معه.

تدريب عملي ألحــد الموظفين على

اإلنعاش القلبي

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

عدد الدورات والمشاركين
خالل عام 2019

ضمن موسمه التدريبي خالل عام  2019نظم مركز “االئتمان” للتدريب والتطوير اإلداري في البنك 92

ً
موظفا ،وذلك وفقا للجدول التالي:
دورة تدريبية ،وقد شارك في هذه الدورات ،وتخرج فيها 990

عدد الدورات

92

عدد المشاركين

990
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إحصائية االئتمان

األرامل

المحفظة

01/01/2019

ومنح البيوت الخرسانية عن الفترة من  2019 / 1 / 1إلى 2019 / 12 / 31

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

بناء قسائم بناء قسائم
حكومية
خاصة

اجمالي
بنـاء

شراء

توسعة وترميم
بيوت حكومية

اجمالي
المقرر

المطلقات

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

مركز نظم المعلومات
قسم دعم اتخاذ القرار

بنك االئتمان الكويتي

بيــان

الى
قروض
االجتماعية

31/12/2019
هبات
الزواج

اجمالي
عام

يناير19-

فبراير19-

مارس19-

أبريل19-

مايو19-

توسعة
وترميم
سكن
خاص

المنصرف

1,544,301

1,050,911

1,781,925

2,395,638

1,367,170

قروض
بيوت
خرسانية

المنصرف

19,407,670 17,863,369

15,814,398 14,763,487

19,410,945 17,629,020

21,261,420 18,865,782

13,248,843 11,881,673

يونيو19-

اجمالي المنصرف
عقاري

المنصرف

2,406,091

1,780,231

2,528,514

2,475,846

3,190,811

870,196

المنصرف

96,405
83,596
156,476
171,328
97,776

7,403,284

يوليو19-

المنصرف

1,490,570
1,022,291
1,423,665
1,482,731
1,219,558

2,579,726

1,590,062

المنصرف

10,530
15,000
5,000
29,510
15,490

87,695

13,346,979 11,756,917

المنصرف

23,411,267
18,715,516
23,524,601
25,420,836
17,772,478

956,223

2,338,831

منح بيوت
خرسانية
5,000
0
0
10,000
0

0

94,419

أغسطس1,118,571 19-

المنصرف

2,523,999
1,429,708
1,845,466
1,537,526
2,868,863

11,897,123

1,148,000

11,891,237 10,772,666

المنصرف

1,066,890
461,534
775,261
790,561
1,183,121

0

8,510

1,651,566

المنصرف

27,007,156
20,606,758
26,145,328
27,758,923
21,824,462

1,631,233

16,936,740

75,022

سبتمبر19-

المنصرف

200,000
159,165
206,060
175,000
194,165

520,834

0

1,026,458

2,070,154

المنصرف

2,304,000
2,072,000
2,336,000
2,676,000
1,836,000

14,049,190

1,782,768

0

15,045,773 12,975,619

المنصرف

1,152,000
1,034,000
1,172,000
1,344,000
918,000
162,406

967,294

14,644,283

1,902,639

اجمالي
المنصرف
عقاري
ومنح
خرسانية
وقروض
المرأة

30,663,156
23,871,923
29,859,388
31,953,923
24,772,627
2,408,000

19,686,802

10,000

177,184

8,273,479

1,206,000
150,000

1,900,062

1,101,866

أكتوبر19-

17,825,596
2,536,000

759,598

0

1,695,336

1,250,000

17,313,943

18,227,462

15,593,265 13,897,929

23,622,802
140,000

0

2,105,499

1,752,000

2,778,581

87,619

874,000

1,032,149

1,514,008

20,079,943

22,038,192

22,000

166,584

19,322,391

2,400,000

0

1,196,000

2,921,858

25,800,776

845,347

23,089,596

نوفمبر19-

170,007

1,577,118

2,100,000

13,837,637 12,260,519

1,048,000

2,000,409

26,407,603

59,290

603,316

1,501,691

20,385,407

5,000
140,000

17,404,027
2,168,000

20,000

1,080,000

2,358,064

23,773,407

ديسمبر1,917,764 19-
2,918,758

16,085,638 14,167,874

1,046,561

2,522,503

24,099,235

106,369
180,000

1,393,407
2,728,000

21,000
1,362,000

20,128,916

183,217,286 164,238,140 18,979,146

28,369,235

5,000

اجمالي عام
15,280,469

1,293,180 27,482,666

132,040

50,000

26,496,886
13,636,000

27,316,000 2,043,387 264,004,992 10,052,466

307,000,379

227,405,640

ص 01/01/202007:44
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على خطاكم

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

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

دعت موظفي البنك إلى مواصلة جهودهم وتقديم األفضل مؤكدة أن
“الكويت تستاهل”

بن ناجي :تجربة “االئتمان” في االرتقاء بالعنصر

البشري جديرة بتطبيقها في كل الجهات الحكومية

السيدة /هديل بن ناجي

أجرت الحوار ـ دانة عويضة:
أشــادت نائب المدير العام السابقة للشؤون المالية
واإلدارية والقانونية السيدة /هديل بن ناجي بالنجاحات التي
حققها بنك االئتمان الكويتي على صعيد االستثمار في
تطوير وتدريب العنصر البشري.
وقالت بن ناجي ـ التي تشغل حاليا منصب نائب مدير
عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون االستثمار
ومشاريع القطاع الخاص إن استراتيجية وبرنامج التطوير في
البنك مميزان ،إذ يبدأ البرنامج بتطوير الموظف وتجهيزه

لمباشرة مسؤولياته منذ التحاقه في اليوم األول من عمله،
ومن مميزات البرنامج خلق روح المنافسة بين الموظفين
ومكافأة الموظف المتميز ،الفتة إلى أن هذا النوع من
البرامج يجب أن يقتدى به ويطبق في كل الجهات الحكومية.
وثمنت بن ناجي ــ في لقائها مع “االئتمان” ــ التطورات
التكنولوجية في البنك؛ مؤكدة أنه عمل منذ  2012لتسهيل
اإلجراءات وتقليص الدورة المستندية لتحسين بيئة العمل
للموظف من جهة والمواطنين من جهة أخرى.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
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لديكم تاريخ حافل بالعطاء واإلنجاز ..هال أطلعتنا على أهم
وأبرز المحطات في تلك المسيرة؟
حصلت على درج ــة البكالوريوس فــي االقــتــصــاد من
جامعة جــنــوب كاليفورنيا ( ،)USCكما اجــتــزت امتحان
 GCPوهو ترخيص للعمل على السندات والعقود اآلجلة
والخيارات  -من االتحاد الدولي لألسواق المالية ()ISMA
بــزيــوريــخ فــي أغسطس  ،1998بــاإلضــافــة إلــى اجتيازي
المستوي األول من شهادة “محلل مالي معتمد” في يونيو
 ،1999وحصلت على ترخيص الــتــداول بـــاألوراق المالية
( ) Series 7في يناير  ،2000باإلضافة إلى تدريبي األكاديمي
في المالية واالقتصاد ،في فترة تتجاوز  30عام ًا من الخبرة
في االستشارات المالية ،اهتممت ببناء عالقات استشارية
مالية طويلة األمــد مــن خــالل قــاعــدة مــن عمالء األفــراد
والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة.
أشغل منذ فبراير  2016منصب نائب المدير العام لشؤون
االستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،ومن مهامي تفعيل الشراكة مع القطاع
الــخــاص ،من خــالل طــرح الفرص اإلستثمارية بأنشطتها
الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية كافة الواقعة في
األراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية في المدن
اإلسكانية.
قبل العمل في “السكنية” شغلت العديد من الوظائف،
مــن بينها نائب المدير الــعــام للشؤون المالية واإلداري ــة
والقانونية في بنك االئتمان الكويتي ،كما عملت مستشارا
ماليا مستقال لمكتب عائلة خاص ،ونائبــــا للمديـــر العـــام
بشركة إنجازات للتنمية العقارية ،ومحلال ماليا في الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،ومستشارا ماليا في
ميريل لينش (مملكة البحرين) ،ومديرا ألحد أفرع بنك الخليج
(الكويت) ،ومتداول قطع في إدارة العمليات األجنبية لدى
بنك الكويت المركزي.
شغلت منصب نــائــب المدير للعام الــشــؤون المالية
واإلدارية والقانونية في بنك االئتمان لعدة سنوات ..ما
هي أهم العقبات والتحديات التي واجهتك في العمل؟
وما أهم اإلنجازات التي تحققت خالل تلك الفترة؟
بــدأت قصتي مع البنك مطلع عام  2012وذلــك قبل
االلتحاق به وتعييني كنائب مدير عام لمدة عامين وتكليفي

بمشروع إدارة تحديث وتطوير الدورين األرضي والميزانين
في المقر الرئيسي خالل  60يوم ًا (منذ فبراير وحتى نهاية
أبريل .)2012
وبعد تعيني بــدايــة  2014كنائب مدير عــام للشؤون
المالية واإلدارية والقانونية ساهمت في الكثير من األعمال
من خالل اللجان الخارجية والداخلية وكذلك من خالل عمل
القطاع.
تخف حدة التحديات مع منح الصالحيات والعمل كفريق
عمل واحد بهدف واضح وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق.
أما أبرز التحديات فقد تمثلت في إدارة حجم العمل في
قطاع بأربع إدارات (اإلداريــة ،القانونية ،المالية ،التحصيل)
وتم حل هذا التحدي بوضع خطة لدراسة المعوقات في كل
إدارة وتطوير األنظمة وتخفيف المركزية بتحسين التواصل
بين اإلدارات بعضها ببعض بالتراسل اإللكتروني.
أما أهم اإلنجازات فتتمثل في تحويل المراسالت من
ورقي إلى إلكتروني بين القطاعات بعضها البعض وإدارات
القطاع مع وضع مدة  3شهور للتنفيذ ،التزمت وتعاونت
األغلبية فيها بقبول التغير والتطبيق.
ومن أهم اإلنجازات كذلك:
• إعــادة النظر في العديد من اللوائح مثل الئحة نظام
الموظفين والئحتي الــقــروض العقارية واالجتماعية
وهما بمنزلة حجر الزاوية في عمل البنك .وكان الهدف
من تلك الدراسة التسهيل على الموظفين استيعاب
وتطبيق اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية
واالجتماعية والفئات المستفيدة منها بشكل أسهل.
• المساهمة في وضع نظام وضوابط العمل في إدارة
الرقابة والمتابعة من خالل لجنة التدقيق والرقابة.
• إعادة هيكلة السياسة التمويلية ووضع البدائل والحلول
التمويلية للمرحلة المقبلة.
• معالجة مالحظات ديــوان المحاسبة ال سيما المتكررة
منها مثل الحسابات الخاملة واألمانات المعفاة.
• المشاركة في لجنة حقوق المرأة القتراح الحلول الالزمة
أي عوائق تشريعية أو إدارية تحول دون تفعيل حقوقها
في الرعاية السكنية وتوفير السكن المناسب.

االئتمان | العدد الحادي عشر  -يناير 2020

بين الموظفين ومكافأة الموظف المتميز .وهذا النوع
من البرامج يجب أن يقتدي به ويطبق في كل الجهات
الحكومية.
ب ــ التطورات التكنولوجية :اذ عمل البنك خالل الفترة من
 2012إلى وقت قريب لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف
الدورة المستندية لتحسين بيئة العمل للموظف من
جهة والمواطنين من جهة أخرى.
ج ــ خلق بيئة عمل تستقطب الطاقات الشابة من خالل
تحديث المباني ووضع برنامج التطوير السالف ذكره
ومراقبة األداء الــذي بدأ من خالل العميل السري ثم
تطور إلى مراقبة الموظف لنفسه وتطوير عمل مركز
االتصال والقائمين عليه.
هل يمكن اطالعنا على بعض الجوانب الشخصية؟

ما تقييمك للطفرة اإلنشائية التي حققها البنك خالل
السنوات األخــيــرة ،بما في ذلــك تطوير وصيانة مبنى
المقر الرئيسي وإنشاء مقر جديد في جنوب السرة؟
وضع البنك خطة طموحة والتزم بتنفيذها وذلك بالبدء
في تحديث وتطوير المقر الرئيسي ثم الفروع األخرى مثل
فرع غرناطة والرقة وبرج التحرير ،هذا باإلضافة إلى مباشرة
إجــراءات تصميم وتنفيذ فرع العقيلة وذلك تنفيذ ًا لخطة
التوسعة والتوظيف وخلق البيئة المالئمة لعمل الموظف
ورفع إنتاجيته.
بين الماضي والحاضر ..ما أهم التغيرات التي طرأت على
طبيعة العمل في البنك وما الفروق التي ترينها؟
• هناك ثالثة أوجه بارزة للمقارنة:
أ ـ االستثمار في تطوير وتدريب العنصر البشري فاستراتيجية
وبرنامج التطوير في البنك مميز ،يبدأ بتطوير الموظف
وتجهيزه لمباشرة مسؤولياته منذ التحاقه في اليوم األول
من عمله ومــن مميزات البرنامج خلق روح المنافسة

لدي ولد واحــد ،درس الهندسة الصناعية وبنت واحدة
خريجة علوم تغذية ،أقــرأ العديد مــن الكتب والمجالت
والــمــقــاالت المتنوعة ،البعض منها فــي مجالي المالي
واالستثماري وساعات عملي الطويلة تتطلب مني عمل
الموازنة ،لذا التحقت بأحد النوادي الصحية وامارس اليوغا
بشكل منتظم.
أخيرا ..ماذا تقولين إلخوتك وأبنائك من العاملين في
البنك؟
أود أن أتــوجــه بالشكر إلــى جميع موظفي البنك من
إداريين ومهندسين وعمال على جهودهم الدؤوبة من أجل
حل القضية اإلسكانية التي لها أكثر من مــردود اجتماعيا
وسياسيا واقتصاديا.
كما أشيد بجهودهم الفعالة للمساهمة في نقل البنك
نقلة نوعية على جميع األصــعــدة كنظم ومبان وتبسيط
إجــراءات ولوائح والعمل على تطوير إدارة الفروع وتحسين
أدائها ورفــع انتاجيتها ،وأوصــي الجميع بتطوير مهاراتهم
وخبراتهم للمحافظة على معدل األداء ذاته ،وتقديم األفضل
“فالكويت تستاهل”..
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مشاريع صغيرة

«فوستوك» :التأكد من مخططات التكييف
ودراسة األحمال ضروري قبل الشروع
في بناء المنزل

السيد /فهد فيصل حيات
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تــأســســت ش ــرك ــة “فـــوســـتـــوك” لتنفيذ

وصيانة شبكات وأجهزة التكييف المركزي
( ) VOSTOK HVACعام .2011

تتولى الشركة ــــ الــتــي تتخذ مــن منطقة

الضجيج مقرا لها ــ تنفيذ وتركيب أجهزة
التكييف المركزي لمختلف المشاريع ولديها
عقود صيانة سنوية ودورية.

تقوم “فوستوك” بتقديم خدمات التكييف

في الكويت من خــالل فريق من الفنيين
المدربين والمؤهلين تأهيال عاليا وذوي
الخبرة .وتعتمد أحدث تكنولوجيا التكييف

والتبريد ،واستخدام أنظمة اإلدارة الفعالة
لتبسيط العمليات.

وتمنح الشركة اعتبارات الصحة والسالمة

والبيئة أولوية قصوى في عملها ،وتؤكد أن
اهم أولوياتها مصلحة االشخاص وسالمة
البيئة.

وتؤكد أن الشباب الكويتي نجح بشكل كبير

فــي أن تكون لــه بصمة متميزة فــي هذا
المجال.

وينصح القائمون على الشركة المواطنين
المقبلين على بناء بيت العمر أو الراغبين
بتشطيب منازلهم ووحداتهم اإلسكانية
المختلفة بالتأكد من مخططات التكييف

قبل التعاقد مع أي شركة ،وعمل دراسة

شاملة ألحمال التكييف الالزمة للمشروع.
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مواهب االئتمان

العنزي :موهبتي هي

الفنون الجميلة والرسم والكتابة
أوال ـ بطاقة تعارف:
االسم :جابر عبدالله العنزي
تاريخ الميالد1981 :
المؤهل الدراسي :جامعي
المسمى الوظيفي :محاسب أول
اإلدارة أو القسم :غرناطة

ثانيا ـ الهواية أو الموهبة:
ماهي طبيعتها؟
فنون جميله  /الرسم /الكتابة

الزميل /جابر عبدالله العنزي

كيف بدأت؟

هل شاركت في أي مسابقات محلية أو دولية؟

منذ الصغر كنت اعشق اقتناء االلوان والكراسات والرسم

لله الحمد اقمت معرضي الفني التشكيلي الخاص

التربيه من خالل ترشيحي من قبل اإلدارة

آنــذاك ومدير الجامعة والسيد مــرزوق الغانم وعدد من

والنحت منها بدأت اجرب بالمشاركة في معارض وزارة

كيف طورتها؟
من خالل عدة دورات احترافيه مع االستمرار وتعويد اليد

على الرسم المستمر

بجامعة الكويت وكان وقتها بحضور كل من وزير التربية

الشخصيات الفنية.

باإلضافة إلى العديد من المعارضة الفنية المختلفة.
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هل حصلت على جوائز أو شهادات
تقدير في الكويت أو في الخارج؟
ل ــدي اكــثــر مــن  36مــشــاركــة متنوعه وقــد

حصلت وقتها على العديد من الشهادات

والمراكز

وقد اصبح لدي بما يعرف مقتنيات دوله
لــدى جهات عديده مثل :المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وزارة اإلسكان،

النادي العلمي ،وزارة التربية.

كيف استطعت التوفيق بين العمل
والهواية؟
دائــمـ ًـا ما امــارس هواياتي وقــت الــفــراغ أو

االجازات لهذا ال اواجه اي مشاكل.

ما النصيحة التي توجهها إلى زمالئك
في العمل؟
تنمية هواياتك ومزاولتها بصورة مستمرة.

فبها يتطور الفكر وترتقي بها الذات.
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استشارات هندسية
نصح المقبلين على البناء بدراسة احتياجات األسرة الحالية والمستقبلية لتالفي التعديل الحقا

“بيت المستقبل” لالستشارات الهندسية :طريق النجاح ليس
ً
ميسورا وال سهال

يؤمن القائمون على «بيت المستقبل» أن طريق النجاح ليس
ميسور ًا وال سهال ما لم يستند على دعم ورضا العمالء وثقتهم
وبالجهود الدائبة في خدمتهم.
ويــحــرصــون على الحفاظ على هــذه الــشــهــادة بالتعاون مع
شركائهم وعن طريق فريق متخصص يقومون بإجراء مراجعات
دوريــة وتقييم لمستويات الجودة لألعمال والخدمات التي
نقدمها.

المدير العام للشركة المهندس /فهد ضيدان المحطب
ٌيعد مكتب «بيت المستقبل» لالستشارات الهندسية أحد بيوت
الخبرة الهندسية التي تأسست حديثا لكنها شقت طريقها
بسرعة في مجال االعمار واالنشاءات.
تأسس «بيت المستقبل» في  2015في الكويت وبــدأ في
تقديم خدماته ،وخــالل  4أعــوام اكتسب وراكــم خبرات كثيرة
وقــدرات متنامية وكبيرة في مجال االستشارات الهندسية
والمعمارية؛ بل وتمكن من الفوز والنجاح ونيل نصيب جيد من
السوق التنافسي لالستشارات الهندسية والمعمارية.
يضم «بيت المستقبل» متخصصين في األعمال الهندسية
المتنوعة الــتــي يــقــدم فيها حــلــوال وخــدمــات فــي مجاالت
التصميم الهندسي والمعماري ،وإدارة عمليات البناء والتشييد،
واالشراف على االعمال المختلفة من مشاريع السكن الخاص
وجميع األبنية األخرى.

وترى إدارة «بيت المستقبل» أن مصدر قوتهم؛ بل ومكمن
قدراتهم في تقديم أفضل الخدمات في مجاالت االستشارات
الهندسية هم موظفوهم على جميع مستوياتهم ،فهم الذين
يجهدون في إنجاز العمل ويبدعون في تقديم الحلول المبتكرة
لمشكالت معقدة ضمن معايير دولية والمستويات المهنية
واالحترافية.
ويوجه بيت المستقبل حزمة من النصائح للمواطنين المقدمين
على اقتناء بيت العمر أو تصميم بناء بيت المستقبل ،كما يلي:
● احرص على اختيار مكتب هندسي ذي خبرة.
● مرحلة التخطيط مــن أهــم مــراحــل بناء بيت العمر ،حيث
يتم دراســة احتياجات األســرة في المنزل للوقت الحاضر
والمستقبل بشكل دقيق لتالفي كثرة التعديل في المستقبل.
● استشر المهندس المعماري واشرح له احتياجات األسرة حتى
يتسنى له تقديم مخطط أولي لجميع األدوار ،موضح ًا فيه
مساحات الغرف والخدمات والمطابخ.
● يجب دراسة المخطط بشكل دقيق من حيث مقاسات الغرف
وأماكنها وابالغ المهندس المعماري بكل مرحلة.
● إذا اعتمد المخطط المعماري يبدأ المهندس االنشائي
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بتصميم المخطط االنشائي ،وهــو المخطط المختص
بتسليح األعمدة والجسور والبالطات والقواعد وقياساتها
وقوة الخرسانة المستخدمة.
● احرص على اختيار مقاول معتمد من قبل البلدية.

● تفادى أن تضع نوافذ دورات المياه في الواجهات الرئيسة
وحاول أن تكون النوافذ في شكل متماثل.
● تأكد مع المهندس اإلنشائي من عدم وجود بروز في األعمدة
عن الحوائط ألنها تشوه المظهر الجمالي العام للمنشأة.

● ال يكن معيارك األهم في اختيار المقاول هو رخص الثمن
فقد يعود عليك هذا بخسارة أكبر مما تتوقع.

● يجب ابالغ المهندس االنشائي إذا كانت لك نية مستقبلية
في بناء دور إضافي ألخذ احتياطاته وعمل الالزم.

● قبل االتفاق مع المقاول يفضل أن تعاين بعض مشاريعه
السابقة والسؤال عنه جيد ًا لتجنب المشاكل الحق ًا.

● إذا كانت القواعد المنفصلة أكثر من  %50من مساحة
األرض يفضل عمل (قاعدة كبير متصلة ببعضها على كامل
المسطح) ،تسمى في لغة المقاولين (لبشة).

ويشير مهندسو «بيت المستقبل» إلى مجموعة من النقاط
التي يجب مراعاتها ،كما يلي:
● يعتبر السقف (الهوردي) عازال للصوت.
● تعتبر البالطات (المصمتة) موصلة للصوت حيث يمكن
سماع صوت الدور العلوي عند المشي.
● إذا أردت أن تجعل واجهة بيتك أفضل ما يمكن ،قم بعمل
( )3Dللمنزل عن طريق المكتب الهندسي لترى الشكل
العام بأبعاده المناسبة.
● ينصح في مرحلة التصميم أن تخصص مكانا للمصعد
الكهربائي حتى إن لم تكن بحاجة له في الوقت الحاضر؛
حيث من الممكن أن تحتاجه في المستقبل وسوف توفر
بالمال إذا عملته منذ البداية.

● االستفادة من جهة مشرق الشمس في عمل الواجهات
الزجاجية وضبط زاوية سقوط أشعة الشمس بما يتناسب
مع احتياجات التكييف للغرف.
● احرص على أن يكون المخطط الصحي والكهربائي معتمدا
من مكتب هندسي.
● احرص على ابالغ المهندس االنشائي بأن يكون السقف
مرتفعا لتجنب المشاكل عند اختيار تصاميم الديكور وعدم
مواجهة مشاكل في مرور دكتات التكييف.
● يجب أن يكون الدرج مريحا قدر المستطاع ،ويفضل أال يزيد
ارتفاع القائم عن  15سم تقريبا والنائم  30سم.
● يجب عمل ملف خــاص محتفظ به بجميع المستندات
الهامة بمرحله البناء من رخصة البناء.

أنواع البالطات المستخدمة في المباني:
نوع البالطة

المساحة ( م × م )

( )Solid Slabالبالطة المصمتة

لغاية مساحة 6 × 6

( ) Hordyالهوردي (في اتجاه واحد)

لغاية مساحة 10 × 10

( )Waffle Slabالهوردي في اتجاهين لغاية مساحة 14 × 14
Paneled Beam

لغاية مساحة 20 × 20

Frame or Prestresed

أكثر من 20 × 20
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ﺧﺪﻣﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
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ﺧﺪﻣﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ

24/7

ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮد اﻵﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻳﺤﺘﻮي ﻧﻈﺎم اﻟﺮد اﻵﻟﻲ اﻟﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ
ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب

اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ

KD
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺮوض اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻓﺮوع اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

رأﻳﻜﻢ ﻳﻬﻤﻨﺎ
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مقال

بقلم :عبدالوهاب سلمان النصف

“قيادات قيد اإلنشاء”...
ال يختلف اثنان على أن العمل الجماعي هو أساس النجاح ،والجميع يتفق في الوقت

ذاته على أن العمل الجماعي حتى لو كانت إمكانيات أعضائه كبيرة سيكون مصيره الفشل

إذا افتقد إلى قيادة حسنة «تستفيد من خبرة الخبير ،كما تستفيد من شجاعة الشجاع ،وتجند
كل ما بين يديها من قوى اآلراء والقلوب واألجسام» ...هكذا كان يصفها األديب عباس

العقاد ،وهو من قدم أعظم سلسة بحوث عن دور األفراد في تغيير مجرى التاريخ بسلسة

ُعرفت باسم «العبقريات».

هناك حاجة ماسة في العالم أجمع اليوم إلى قيادات مستنيرة ،تتعامل بيقظة مع

متطلبات القرن الحادي والعشرين ،فهذه الحاجة لن تٌ َلبى إال بإدراك حقيقة أن القيادة تُ نتَ ج
وال تُ َ
طل ٌب؛ فالقيادة علم عملي وليس نظريا ،بمعنى أنه يقوم على ضرورات الواقع وليس

بتمحيص اآلراء ودراسة النظريات.

من هذا المنطلق أقول بأن القيادات تُ نتج «بالتمكين» وإعطاء الفرص للشباب إلثبات

إمكانياتهم مع توجيه حسن ورقابة بناءة.

حمل بنك االئتمان فوق عاتقه مسؤولية «إنتاج القادة» واتخذ من «التمكين» وسيلة

يتطلع من خاللها إلى إنتاج قادة فكر مستنير وحركة إدارية نشطة تتعامل بانفتاح مع سرعة
التغيير في القرن الحادي والعشرين.

• «وظيفة القيادة هي تأهيل مزيد من القادة ال مزيد من األتباع» رالف نادر.
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