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“االئتمان” كرم فرع الرقة بعد حصوله على الفرع المثالي (للربع األول والثاني لسنة )2021
لتحقيقه أعلى معدالت األداء والجودة

ً
تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول
“االئتمان” وقع بروتوكول تعاون مع البنــك األهلي الكويتي
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“االئتمان” يطلق خدمة القرض العقاري الذكي

هنأ المضف أول مواطن كويتي يحصل على القرض العقاري الذكي  70ألف دينار خالل  3دقائق
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االئتمان :يقيم لقاء تنويري لإلشرافيين للتعريف عن إستراتيجية البنك ()2025-2020

نسبة اإلنجاز في األهداف الرئيسية الخمسة إلستراتيجية بنك االئتمان ()2025 - 2020
“االئتمان” التقى مع مجموعة البنك الدولي لتبادل الخبرات

“االئتمان” تعاون مع كلية تكنولوجيا الطيران لتنمية الموارد البشرية
ً
معا
االئتمان وبوبيان يتبادال الخبرات

شهادات االئتمان

“االئتمان” يحصل على شهادة ( )ISO 9001:2015الخاصة في إدارة الجودة

“االئتمان” يحصل على شهادة ( )ISO 22301 :2019الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية األعمال

المشاريع الصغيرة

السيد /خالد عصام العتيبي  -مؤسس تطبيــق “الحسبــــة”

مقال (عبدالوهاب النصف)

ّ
عبدالله المبارك
التحدي التاريخي :المطالع وجنوب

28
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34
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ً
إلكترونيا”
“خدمات االئتمان إلى القمة
أنجــز بنــك االئتمــان الكويتــي إنجـ ً
ـبوق خــال العشــر ســنوات الماضيــة فــي تحقيــق األفضــل والقفــز
ـازا غيــر مسـ ٍ

إلــى أعلــى مســتويات التطويــر فــي األداء وبيئــة العمــل لخلــق بيئــة جاذبــة ،صحيــة وفعالــة تولــد روح الفريــق
المتعــاون باتبــاع مجموعــة مــن القواعــد الراســخة تقــوم عليهــا تعامــات الموظفيــن مــع بعضهــم البعــض مــن
جهــة ومــع المتعامليــن مــن جهــة أخــرى.

مــن خــال وضــع إســتراتيجية طموحــة طويلــة األمــد تحــت شــعار “رؤيــة جديــدة لعصــر جديــد” فــي دعــم

رؤيــة الكويــت  2035وتوجهــات ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح

األخيــرة “بيئــة معيشــية مســتدامة” لتوفيــر األمــان االجتماعــي لألســرة الكويتيــة وحمايــة كيــان المجتمــع
ً
دائمــا لتعزيــز مكانــة البنــك
ولضمــان تقديــم خدمــات البنــك بفاعليــة وجــودة للعمــاء كمــا نســعى

كمؤسســة حكوميــة رائــدة تســعى الكتســاب ثقــة المتعامليــن مــع ضمــان تحقيــق االســتدامة ألجيــال

قادمــة ،قامــت إدارة البنــك بتطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة لالرتقــاء بالخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة

ً
إلكترونيــا بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي
وإتاحتهــا للعمــاء وأصبــح  %99مــن خدمــات البنــك متاحــة

( )Artificial Intelligenceإلنجــاز الخدمــات للعمــاء مــن دون الحاجــة لزيــارة فــروع البنــك أو تكبــد معانــاة
إحضــار أي مســتندات وبــدون أي تدخــل بشــري.

إذ عملــت اإلدارة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال تشــجيع المبــادرات اإلبداعيــة للشــباب الكويتــي التــي جــرى
تدريبــه وصقــل قدراتــه ومهاراتــه داخــل البنــك نفســه عبــر برامــج التدريــب أثنــاء العمــل مــن خــال البنيــة التحتيــة

التكنولوجيــة المتوفــرة بالبنــك التــي أنجــزت علــى مــدى الســنوات األخيــرة ،والتــي جعلــت «االئتمــان» األول
فــي التحــول الرقمــي بيــن الهيئــات الحكوميــة فــي الكويــت بشــهادة شــركة “ ”Microsoftعمــاق البرمجيــات.
كل ذلــك لــم يكــن ليتحقــق خــال تلــك الفتــرة لــوال دعــم مــن مجلــس الــوزراء الموقــر ليتغيــر نهــج العمــل فــي

ـتكماال
البنــك مــن األســلوب الروتينــي النمطــي إلــى الحداثــة فــي العمــل واالنطــاق نحــو التحــول الرقمــي اسـ
ً
للــدور الــذي يلعبــه بنــك االئتمــان الكويتــي ،حــرص البنــك علــى تقديــم خدماتــه عبــر تطبيــق “ســهل” الحكومــي
ثقتهــم.

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الموحــد مــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى بمــا يهــم فــي النهايــة تحقيــق الرضــا للعمــاء واكتســاب
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ً
شكرا

يســــــر نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

السيد /صالح مضف المضف
ونواب المدير العام وأسرة بنك االئتمان الكويتي
أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

معالي  /وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية
االئتمان | العدد الخامس عشر  -يناير 2022

06

واالستثمار

السيد /خليفة مساعد حمادة
وإذ تؤكد أسرة بنك االئتمان الكويتي اعتزازها بالدور الذي قمتم به،
وتعرب عن تمنياتها الصادقة لكم بدوام التوفيق والسداد.
أسرة االئتمان

تهنئة

يتقدم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان الكويتي

السيد /صالح مضف المضف
ونواب المدير العام وأسرة بنك االئتمان الكويتي
بأصدق التهاني والتبريكات إلى

معالي  /وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية

السيد /عبد الوهاب محمد الرشيد
بثقة القيادة السياسية لتعيينه بالمنصب
داعيين اهلل تعالى له بدوام التوفيق والسداد في خدمة الكويت
العزيزة وشعبها الوفي
أسرة االئتمان
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السيدة /غادة عبدالمحسن العتيقي

العتيقي“ :االئتمان” يدعم الطاقات الشبابية

مديــرة اإلدارة الماليــة لــدى بنــك االئتمــان الكويتــي الســيدة /غــادة عبــد المحســن العتيقــي

تجربتهــا فــي العمــل بالقطــاع الحكومــي مليئــة بالتحديــات وأن إدارة البنــك تعمــل بــروح القطــاع
الخــاص ..إليكــم تفاصيــل الحــوار..

 -1ما هي المناصب والمسؤوليات التي توليتيها في البنك؟
اشــغل حاليـ ًـا منصــب مديــر اإلدارة الماليــة وانضممــت إلــى أســرة بنــك االئتمــان ســنة  2013ولقــد

بــدأت مســيرتي فــي بنــك االئتمــان الكويتــي بمنصــب مديــر إدارة الرقابــة والمتابعــة وتــم تكليفــي
بعــد ذلــك بمنصــب مديــر إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب.

 -2كيف تصفين تجربتك في العمل بالبنك؟
ً
تمامــا عــن العمــل بالقطــاع الحكومــي حيــث أن كال
تجربــة العمــل بالقطــاع الخــاص تختلــف

القطاعيــن لهــم مميزاتهــم وســلبياتهم إال أن تجربــة العمــل بالقطــاع الحكومــي مليئــة بالتحديــات
وأهمهــا التعــرف علــى القوانيــن المختلفــة للدولــة والتقيــد بها وتبنــي الطاقات الشــبابية وتدريبهم
للعمــل بــروح القطــاع الخــاص.

-3كيــف تمكنــت اإلدارة الماليــة بمواجهــة خفــض الميزانيــة وتقليــص المصروفــات لســنة
()2021-2020؟

أثنــاء جائحــة كورونــا أتــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )728بخفــض نســبة  %20مــن مشــروع

ميزانيــة ( )2021-2020وجــاء هــذا القــرار فــي ظــل الحالــة الماديــة التــي واجهتهــا الكويــت فــي فتــرة

الجائحــة واالنخفــاض الحــاد ألســعار النفــط مــا نتــج عنــه انخفــاض كبيــر فــي اإليــرادات العامــة،
ً
متمثــا بفريــق اإلدارة الماليــة قســم الميزانيــة بتخفيــض
والتزامــا بالقــرار قــام بنــك االئتمــان
ً

مشــروع الميزانيــة ( )2021-2020بقــدر اإلمــكان وبمــا يقتضيــه العمــل التشــغيلي لبنــك االئتمــان.
-4مــا هــي الخطــة التــي ترتكــز عليهــا اإلدارة الماليــة تماشـ ً
ـيا مــع رؤيــة الكويــت  2035مــن ناحيــة
أن خطــة اإلدارة الماليــة تعتمــد اعتمــاد كلــي علــى الرؤيــة اإلســتراتيجية لبنــك االئتمــان والتــي
نســتمدها مــن المديــر العــام الســيد /صــاح مضــف المضــف ودعمــه المســتمر لكافــة اإلدارات
باإلضافــة إلــى توجيهــات وزارة الماليــة وقــرارات مجلــس الــوزراء فيمــا يخــص توجهــات الدولــة
االقتصاديــة عامــة.
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توجهــات الدولــة االقتصاديــة لســنة الماليــة ()2022-2021؟
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2,000م

2

مساحة األرض

12,661م

2

مساحة البناء

مشروع بنك االئتمان الكويتي الجديد في منطقة العقيلة
يتســع المبنــى لـــ  200موظــف ،ويتكــون المشــروع مــن  3ســراديب وطابــق أرضــي وعــدد  3طوابــق باإلضافــة إلــى
الخدمــات ،وتــم تقســيم المشــروع علــى النحــو التالــي:

على مساحة األرض المخصصة بالكامل ،سعة هذه المواقف  75سيارة.

الطابق األرضي واألول للمراجعين والموظفين.
الطابقين الثاني والثالث يستخدمان للموظفين.
سيتم تجهيز المبنى بجميع مواصفات المبنى الذكي ،مع األخذ باالعتبار
التوسعة المستقبلية عند االنتهاء من أعمال التنفيذ.
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السراديب (األول والثاني والثالث) يستخدمان كمواقف لموظفي البنك
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مركز االئتمان للتدريب

12

إجمالي عدد الدورات والمتدربين

( ) 2021

عدد المتدربين

عدد الدورات

57

13
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ً
متدربا

دورة

13

إحصائية االئتمان
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أداء االئتمان في 2021
العمالء الذين

155,080
عميل

إجمالي عدد

المستفيدين من
خدمات البنك

اإللكترونية ()Online

مستفيد

عقد

()IBAN

عدد الكشوف

الهندسية اآللية
()Tough pad

39,117
مكالمة

1810000

417,863,645
دينار كويتي

عدد القروض

المقدمة 23,635
ً
قرضا بمبلغ..
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()Call Center

في اإلدارة القانونية

تحويل

كشف

اإلتصال

عدد العقود الموقعة

51,395

34,576

عدد مكالمات مركز

كافة الفروع

1,121,795

11,421

التحويالت البنكية

استقبلهم البنك في
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أخبار االئتمان

االئتمان | العدد الخامس عشر  -يناير 2022

16

“االئتمان” كرم فرع الرقة بعد حصوله على الفرع المثالي

(للربع األول والثاني لسنة  )2021لتحقيقه أعلى معدالت األداء والجودة

اإلدارة التنفيذية للبنك متوسطة موظفين فرع الرقة

قــام نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام لبنــك االئتمــان الكويتــي صــاح مضــف المضــف بتكريــم فــرع الرقــة
بعــد حصولــه علــى الفــرع المثالــي للربــع األول والثانــي لســنة  2021لتحقيقــه أعلــى معــدالت األداء والجــودة متقدمـ ًـا
علــى باقــي فــروع البنــك.

اختيــار الفــرع المثالــي خضــع لجملــة مــن المعاييــر مــن بينهــا زمــن إنجــاز المعاملــة وزمــن انتظــار العميــل وإصــدار
القــرارات للعمــاء ،لكــن أهــم تلــك المعاييــر وعلــى رأســها جميعـ ًـا رضــا المواطنيــن الــذي نضعــه دائمـ ًـا نصــب أعيننــا
ً
إلكترونيــا ( )Onlineمــن خــال
بوصفــه الغايــة المثلــى والهــدف األســمى وذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات البنــك

الوقــت والجهــد.

كمــا شــكر المضــف جميــع القائميــن مــن الموظفيــن علــى فــرع الرقــة وحثهــم علــى مزيــد مــن المبــادرات ،متمنيـ ًـا

لهــم دوام التوفيــق والتقــدم.
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البوابــة اإللكترونيــة للبنــك والتطبيــق الهاتفــي الخــاص بالبنــك والتــي تغنــي المواطــن عــن تكبــد عنــاء المراجعــة وتوفــر
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“االئتم ــان” وق ــع بروتوك ــول تع ــاون م ــع البنــ ــك األهل ــي الكويت ــي تماش ـ ً
ـيا م ــع
توج ــه الدول ــة نح ــو التح ــول الرقم ــي لتقدي ــم الخدم ــات الحكومي ــة

السيد /صالح مضف المضف والسيد /لؤي فاضل مقامس أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع البنك األهلي الكويتي

وقــع بنــك االئتمــان الكويتــي بروتوكــول تعــاون كل مــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام لبنــك االئتمــان

صــاح مضــف المضــف والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة األهلــي الكويتــي لــؤي فاضــل مقامــس بحضــور عــدد مــن

مســؤولي كل مــن الطرفيــن مــع البنــــك األهلــي الكويتــي بهــدف تفعيــل وطــرح مجموعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة

الجديــدة والتــي مــن شــأنها تســهيل المعامــات المصرفيــة لعمــاء البنــك المتعامليــن مــع بنــك االئتمــان الكويتــي

وتحويــل دفعــات القــروض الخاصــة بالعمــاء إلــى حســاباتهم مباشــرة دون حاجــة لمراجعــة أي مــن فــروع البنــك.

أن توقيــع بروتوكــول الشــراكة للربــط اإللكترونــي يأتــي مــن منطلــق تفعيــل دور الحكومــة اإللكترونيــة والحــرص علــى
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تطويــر األداء واالســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة التــي يوفرهــا البنــك بمــا يخــدم العمــاء وتســهيل اإلجــراءات اليوميــة

وتقديــم أفضــل خدمــة لهــم.

هــذه الخطــوة المهمــة مــن قبــل بنــك االئتمــان الكويتــي والبنــك األهلــي الكويتــي تمثــل نموذجـ ًـا عمليـ ًـا للتعــاون
بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص وبمــا ينعكــس إيجابيـ ًـا لمصلحــة المواطــن الكويتــي الــذي يطمــح للحصــول علــى

خدمــات مميــزة.

“االئتمان” وقع بروتوكول تعاون مع بنك وربة

السيد /صالح مضف المضف والسيد /شاهين حمد الغانم أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك وربة

أعلــن بنــك االئتمــان الكويتــي عــن توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع بنــك وربــة بهــدف تســهيل المعامــات المصرفيــة

وتحويــل دفعــات قــروض المواطنيــن إلــى حســاباتهم فــي بنــك وربــة مباشــرة دون الحاجــة لمراجعــة أي مــن فــروع البنك.
ووقــع االتفاقيــة كل مــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام لبنــك االئتمــان الكويتــي صــاح مضــف المضــف

والرئيــس التنفيــذي لبنــك وربــة شــاهين حمــد الغانــم بحضــور عــدد مــن مســؤولي كل مــن الطرفين.

وهــذه الخطــوة تواكــب فــي الوقــت ذاتــه خطــة الحكومــة لتطويــر أداء األجهــزة الحكوميــة واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا

والتحــول الرقمــي لتســريع المعامــات وتســهيل اإلجــراءات بمــا يعــود بالفائــدة علــى عمــاء بنــك االئتمــان الكويتــي
بالحصــول علــى دفعاتهــم الماليــة بصــورة ســريعة مباشــرة فــي حســاباتهم البنكيــة.
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“االئتمان” يطلق خدمة القرض العقاري الذكي

أطلــق بنــك االئتمــان الكويتــي خدمــة القــرض العقــاري الذكــي بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي ()Artificial Intelligence
ويعتبــر بنــك االئتمــان الكويتــي أول مؤسســة تقــدم تلــك الخدمــة.
وأن الخدمــة يســتفيد منهــا المواطــن الكويتــي المخصــص لــه قســيمة مــن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية
ويرغــب فــي بنائهــا يتقــدم بطلــب القــرض مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة للبنــك www.kcb.gov.kw
ال يحتــاج إلــى زيــارة أي مــن فــروع البنــك وال أي مســتندات ويحصــل علــى قــرار اإلقــراض آليـ ًـا مــن خــال النظــام دون
تدخــل بشــري مــن موظفــي البنــك.
أن تلــك الخدمــة تعــد إنجـ ً
ـازا يضــاف لسلســة إنجــازات بنــك االئتمــان الكويتــي المتواليــة علــى مــدى  10ســنوات
مضــت والتــي انطلقــت وبــدأت فــي قــرض الــزواج اإللكترونــي ( )Onlineتالهــا القــرض العقــاري اإللكترونــي ()Online
وميكنــة خدمــات البنــك وجعلهــا متاحــة أمــام العمــاء علــى مــدار الســاعة مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة للبنــك أو
التطبيــق الهاتفــي الخــاص بالبنــك إلــى أن أصبحــت  %99مــن خدمــات البنــك إلكترونيــة تتســم بالســهولة واليســر.
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المستفيدين من خدمة القرض العقاري الذكي:

المواطن الكويتي المتزوج من كويتية أو
المتزوج من غير كويتية ولديه أوالد

ال يوجد لديه تثمين

يعمل في قطاع حكومي ومضى على تعيينه  4سنوات (يكون من ضمن

والده على قيد الحياة
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الجهات التي تم الربط معها من خالل النظم المتكاملة التابعة للخدمة المدنية)

ال يملك أي عقارات
أو حصص إرثية
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هنأ المضف أول مواطن كويتي يحصل على القرض العقاري الذكي
 70ألف دينار خالل  3دقائق

المضف يهنىء أول مواطن كويتي يحصل على القرض العقاري الذكي

هنــأ نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام للبنــك صــاح مضــف المضــف أول مواطــن

كويتــي يحصــل علــى القــرض العقــاري لبنــاء قســيمته الحكوميــة فــي مدينــة المطــاع مــن خــال خدمــة

القــرض الذكــي بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي.

واســتمع لشــرح موجــز قدمــه المواطــن ســعد جابــر ســند الشــمري عــن آليــة التقديــم علــى القــرض والتــي
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ذكــر فيهــا أنهــا تمــت بســهوله خــال  3دقائــق دون الحاجــة لزيــارة فــروع البنــك ودون مســتندات وتــم توقيــع
عقــد القــرض بقيمــة  70ألــف دينــار كويتــي.

االئتمان :يقيم لقاء تنويري لإلشرافيين للتعريف
عن إستراتيجية البنك ()2025-2020

المضف يتوسط اإلشرافيين في اللقاء التنويري للتعريف عن إستراتيجية البنك ()2025 - 2020
قــام نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام لبنــك االئتمــان الكويتــي صــاح مضــف المضــف لقــاء تنويــري مــع

اإلشــرافيين للتعريــف عــن إســتراتيجية البنــك فــي مركــز االئتمــان للتدريــب .

واســتهلت افتتاحيتــه للقــاء التنويــري عــن إســتراتيجية بنــك االئتمــان الكويتــي ( ،)2025-2020تماشـ ً
ـيا مــع قــرارات

مجلــس الــوزراء الموقــر بهــذا الشــأن.

وترتكز إستراتيجية البنك على ( )5أهداف:

ووضــع البنــك رؤيتــه ومكانتــه كمؤسســة حكوميــة رائــدة تســعى الكتســاب ثقــة عمــاء البنــك وضمــان تحقيــق

االســتدامة لألجيــال القادمــة.

أهــداف البنــك المبنيــة علــى خلــق بيئــة عمــل جاذبــة وصحيــة للموظفيــن مــن خــال متابعــة آليــة التقييــم الوظيفــي

عبــر مؤشــرات تقييــم األداء مــع ضــرورة االســتمرار فــي تطويــر أداء الموظفيــن عبــر اشــراكهم فــي دورات تدريبيــة للرفــع

مــن كفاءتهــم الوظيفيــة ،ومــن ضمــن أهــداف البنــك هــو تحقيــق رضــا العمــاء وكســب ثقتهــم مــن خــال تبســيط
وميكنــة الخدمــات وجعلهــا متاحــة إلكترونيـ ًـا ( )Onlineوالتواصــل مــع عمــاء البنــك عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي
المختلفــة والمتاحــة علــى مــدار الســاعة ،اذ يعــول البنــك علــى التحــول الرقمــي لتقليــص الــدورة المســتندية للمعامالت.
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 -1خلق بيئة عمل جاذبة ،صحية وفعالة
 -2تحقيق الرضا للعمالء واكتساب ثقتهم
 -3التحول الرقمي
 -4تطوير قطاع االئتمان لتوفير األمان االجتماعي لألسرة الكويتية
 -5تحقيق االستدامة لألجيال القادمة
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نسبة اإلنجاز في األهداف الرئيسية الخمسة
الستراتيجية بنك االئتمان ()2025 - 2020

تحقيق االستدامة
لألجيال القادمة

التحول الرقمي

%30

%90

تطوير قطاع االئتمان

لتوفير األمان االجتماعي
لألسرة الكويتية

%100

%62
خلق بيئة عمل جاذبة
صحية وفعالة

%79
تحقيق الرضا للعمالء
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واكتساب ثقتهم

“االئتمان” التقى مع مجموعة البنك الدولي لتبادل الخبرات

اإلدارة التنفيذية للبنك مع وفد مجموعة البنك الدولي

فــي ســياق التعــاون اإليجابــي مــع مجموعــة البنــك الدولــي الــذي يعمــل فــي تشــجيع النمــو االقتصــادي الشــامل

حــول العالــم قــام وفــد مــن مجموعــة البنــك الدولــي بزيــارة إلــى بنــك االئتمــان الكويتــي ،اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس

اإلدارة المديــر العــام للبنــك صــاح مضــف المضــف ،حيــث ضــم الوفــد الممثــل المقيــم مكتــب البنــك الدولــي فــي
دولــة الكويــت غســان الخوجــة ،ومســؤول العمليــات مريــم ســلطان ومســؤول العمليــات ناديــة كــرم.

أن الجانبيــن عقــدا اجتماعـ ًـا مشـ ً
ـتركا وتبــادال الحــوار والخبــرات حــول فــرص وآفــاق التعــاون بيــن الدولــي واالئتمــان

وســبل ووســائل تفعيلــة علــى نحــو يكفــل االرتقــاء بمســتوى الخدمــات ويحقــق مصلحــة المواطنيــن ،الســيما فــي
مجــال التمويــل العقــاري واســتدامة تمويــل الوحــدات الســكنية للمواطنيــن.

بالــدور الــذي يقــوم بــه بنــك االئتمــان بوصفــه أحــد الصــروح الوطنيــة التــي يفخــر بهــا المواطــن بمســيرته الطويلــة

والحافلــة بالعطــاء الســيما وأن البنــك الدولــي يختــص فــي المجــال التنمــوي منــذ زيارتــه األولــى للكويــت عــام .1961
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رحــب المضــف بالوفــد كمــا أشــاد بقــدرات وكفــاءة مجموعــة البنــك الدولــي بتقديــم الدعــم لمختلــف القطاعــات
ً
مؤكــدا اســتعداد االئتمــان الدائــم للتعــاون وتبــادل الخبــرات ،كــم أن وفــد الدولــي أشــاد فــي ختــام اللقــاء
الحكوميــة
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“االئتمان” تعاون مع كلية تكنولوجيا الطيران لتنمية الموارد البشرية

السيد /صالح مضف المضف يتوسط م .محمد العنزي وم .لمياء المضف أثناء التكريم

ســاهم بنــك االئتمــان الكويتــي فــي التعــاون مــع «كليــة تكنولوجيــا الطيــران» مــع المهنــدس /محمــد العنــزي

والمهندســة /لميــاء المضــف ،بتقديــم تدريــب ميدانــي فــي مجــال الهندســة لكليــة تكنولوجيــا الطيــران وذلــك فــي
ســبيل تنميــة وصقــل المــوارد البشــرية.

هنــاك جهــود مبذولــة وتعــاون بيــن بنــك االئتمــان الكويتــي وكليــة تكنولوجيــا الطيــران ممــا يســاهم فــي دعــم البنــك

الدائــم لشــباب الكويتــي وتطويرهــم ،كمــا يهــدف هــذا التدريــب بالنهــوض إلــى أعلــى المســتويات ومســاعدتهم علــى
تطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم وتمكنهــم مــن خدمــة المجتمــع وتحقيــق أكبــر اإلنجــازات.
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ومــن جانــب آخــر عبــر المهندســون فــي ختــام البرنامــج التدريبــي عــن شــكرهم لنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر

العــام صــاح مضــف المضــف علــى الجهــود المبذولــة والتعــاون بيــن الطرفيــن.

وخصوصـ ًـا القطــاع الهندســي فــي البنــك يعتبــر مــن القطاعــات المهمــة والحيويــة فــي بنــك االئتمــان الكويتــي ممــا

حــدا بكليــة تكنولوجيــا الطيــران لالســتفادة مــن تلــك الخبــرات لمهندســين الكليــة.

ً
معا
االئتمان وبوبيان يتبادال الخبرات

المضف والماجد يتوسطا مجموعة من موظفي بنك االئتمان الكويتي وبنك بوبيان

عقــد “بنــك بوبيــان” ورشــة عمــل مــع بنــك االئتمــان الكويتــي تحــت عنــوان ( ،)Lean Ambassadorsتشــارك

الجانبــان الخبــرة والمعرفــة فــي إدخــال إدارة التغييــر فــي المؤسســة واإلدارة المنهجيــة لتغييــر األدوات والتقنيــات
وتقليــل وقــت الــدورة المســتندية .وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن أهميــة الشــراكة والتعــاون بيــن القطاعيــن الخــاص

والعــام فــي شــتى المجــاالت المختلفــة وتبــادل الخبــرات ذات التخصصــات المشــتركة بيــن القطاعيــن .أن بنــك االئتمــان

الكويتــي يهتــم فــي العمــل علــى تطويــر خدمــات البنــك ،واختصــار الــدورة المســتندية علــى المواطنيــن وترتكــز خدمــات

بنــك االئتمــان الكويتــي علــى النظــم التكنولوجيــة المتطــورة والخدمــات اإللكترونيــة المتكاملــة والذكيــة.
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“االئتمان” يحصل على شهادة ()ISO/IEC 27001:2013
الخاصة في إدارة أمن المعلومات

شهادة ( )ISO/IEC 27001:2013الخاصة في إدارة أمن المعلومات من المنظمة الدولية للمعايير
()International Organization for Standardization

أعلن بنك االئتمان الكويتي عن حصول البنك على شهادة ()ISO/IEC 27001:2013
الخاصة في إدارة أمن المعلومات مـن الـمـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـمـعـايـيـر
()International Organization for Standardization

وتعتبــر تلــك الشــهادة المعيــار الدولــي الــذي يوضــح كيفيــة وضــع نظــام إلدارة أمــن المعلومــات
والتقليــل مــن احتمــال الوصــول إليهــا بشــكل غيــر قانونــي أو بــدون إذن ومــن أهــم مميــزات نظــام
إدارة المعلومــات أنــه ُيمكــن اإلدارة التنفيذيــة مــن تحديــد المخاطــر ووضــع الضوابــط المناســبة

إلدارتهــا أو التخلــص مــن المخاطــر ويســاهم فــي وضــع ضوابــط للعمــل بمرونــة ،ويؤمــن معلومــات
وبيانــات العمــاء ممــا يعنــي كســب ثقتهــم العمــاء.

أن حصــول البنــك علــى تلــك الشــهادة جــاء نتيجــة رؤيــة اإلدارة التنفيذيــة للبنــك وتطبيــق قواعــد
الحوكمــة المؤسســية ،ويعــد ذلــك اســتمرار لرؤيــة ونهــج اإلدارة التنفيذيــة للبنــك فــي ترجمــة التحول
الرقمــي والعمــل بقواعــد مهنيــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة.
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بشــكل معتمــد ومناســب ،ممــا يســمح بالحفــاظ علــى البيانــات الماليــة والســرية بشــكل آمــن
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“االئتمان” يحصل على شهادة ()ISO 9001:2015
الخاصة في إدارة الجودة

شهادة ( )ISO/9001:2015الخاصة في إدارة الجودة

حصــل البنــك علــى شــهادة ( )ISO 9001:2015الخاصــة فــي إدارة الجــودة والتــي تهــدف إلــى مراقبــة مســتوى

الجــودة وإدارة العمليــات فــي البنــك مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات والعمليــات التــي تركــز علــى تحقيــق
سياســة الجــودة للعمــاء والمســتفيدين ممــا ينعكــس علــى االرتقــاء بخدمــات البنــك ألعلــى مســتويات وذلــك
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يســاعد علــى تطويــر آليــة أداء األعمــال مــن مختلــف المجــاالت.

وإيمانـ ًـا مــن إدارة البنــك بأهميــة المــوارد البشــرية وخلــق بيئــة عمــل مناســبة تلبــي احتياجاتهــم لينعكــس ذلــك

علــى عطائهــم وأدائهــم.

وحقــق البنــك إنجــازات فــي مجــال التحــول اإللكترونــي والرقمــي وآخرهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بفضــل
إســتراتيجية اإلدارة الطموحــة وســواعد شــباب الكويــت المخلصيــن يهــدف تقديــم أفضــل خدمــة للمواطــن
الكويتــي.

“االئتمان” يحصل على شهادة ()ISO 22301 :2019
الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية األعمال

شهادة ( )ISO/22301:2019الخاصة بـمعايير إدارة استـمـرارية األعـمـال
“”Business Continuity Management System

حصــل بنــك االئتمــان الكويتــي علــى شــهادة أيــزو ( )ISO 22301:2019الخاصــة بمعاييــر أنظمــة

إدارة اســتمرارية األعمــال ( )Business Continuity Management Systemفــي مجــال األمــان
والمرونــة  -وهــو معيــار نظــام اإلدارة المنشــور.

وفق أحدث إصدار من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
()International Organization for Standardization

والــذي يحــدد المتطلبــات الالزمــة لتخطيــط اإلدارة الموثقــة وتأسيســها وتنفيذهــا وتشــغيلها
حيــث تنضــم “األيــزو” الجديــدة لباقــي الشــهادات التــي حصــل عليهــا البنــك ســابق ًا إلــى أن هــذه الشــهادة
تثبــت تميــز البنــك فــي التطبيــق واالمتثــال لمتطلبــات المنظمــة الدوليــة للمعاييــر.

أن الشــهادة تؤكــد علــى الكفــاءة التشــغيلية للبنــك وقدرتــه علــى التعامــل بشــكل منهجــي مــع
الحــوادث واألزمــات والتعافــي مــن الكــوارث ،مــا يعــزز مــن قدرتــه علــى االســتمرار فــي إدارة أعمالــه
وتقديــم خدماتــه فــي كل األحــوال ،ومهمــا كانــت الظــروف وأن الشــهادة تأتــي تتويجـ ًـا لجهــود تطويــر

العمــل فــي إدارات وخدمــات البنــك التــي بذلــت علــى مــدى األعــوام الماضيــة لتطبيــق المعاييــر
ـتكماال لمســيرة البنــك والتــزام إدارتــه بتفعيل خطته لتحقيــق الحوكمة.
الدوليــة للجــودة واألمــن واسـ
ً
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المشاريع الصغيرة

السيد /خالد عصام العتيبي

مؤسس تطبيــق “الحسبــــة”
ممكن تعرفنا من هو خالد العتيبي؟

خالد عصام عبدالعزيز العتيبي حاصل على شهادة الحقوق
أسس موقع طلبات في عام . 2004
مطور تطبيق فالورد في عام .2016
أحد مؤسسي تطبيق الحسبة في عام . 2018
مؤسس تطبيق أوغو . 2021

من أين أتت فكرة تطبيق “الحسبة”؟

أتت فكرة الحسبة لحاجة السوق العقاري لمزيد من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بأسعار السوق وأسعار مواد
البناء ،فجاءت فكرة الحسبة كي توضح للناس المقبلين على شراء عقار أو بناء بيت لتبين لهم القيمة الحقيقية للعقار
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خاصة وأن البيانات التي تنشرها وزارة العدل تعتبر بيانات غير كافية لمعرفة السعر الحقيقي للعقار السكني حيث
تنقصها معلومات مهمة كموقع العقار ،ولذلك أتت فكرة تطبيق الحسبة لتساعد الناس وتكشف الضبابية عن
األسعار في السوق.

كل ما عليك هو اختيار اسم المنطقة ومساحة وموقع العقار ويظهر لك سعر العقار بتاريخ اليوم.

ماهي الخدمات التي يقدمها تطبيق “الحسبة”؟

يقدم تطبيق “الحسبة” مجموعة من الخدمات ذات األهمية ،وأبرزها:
 .1التقييم الفوري :وهي خدمة تمكن المستخدم من تقدير قيمة عقارات السكن الخاص خالل ثواني وفق معطيات
السوق الحالية باستخدام أساليب متوافقة مع معايير التقييم الدولية.

.2حسبة تكلفة البناء :تستطيع احتساب تكلفة بناء بيتك بشكل فوري بما يتوافق مع أنظمة بلدية الكويت ،وستتم
إضافة خاصية متقدمة للمستخدم في خدمة تكلفة البناء الحتساب تكلفة بناء البيت ،من خالل اختيار بنود البناء

بشكل تفصيلي ودقيق.

.3المزادات العقارية :تغطية شاملة لجميع المزادات العقارية في الكويت ،سواء التي تنظمها الجهات الحكومية أو
شركات القطاع الخاص (أرشيف المزادات العقارية التاريخية ابتداء من  - 2017تغطية حية للمزادات في نفس اليوم

 -تفاصيل جميع العقارات التي ستطرح في المزادات العقارية المقبلة).

 .4صفقات البيع (الرسمية) :يقوم تطبيق “الحسبة” بعرض صفقات البيع الرسمية التي تنشرها وزارة العدل منذ
 2010إلى اليوم وتحدث بشكل يومي مع تمكين المستخدم من تصفية الصفقات وإعادة عرضها بما يتناسب

ومتطلبات البحث.

.5اإلعالنات :نشر تطبيق الحسبة أكثر من  38ألف إعالن عن عقارات في مختلف أنواعها ،وهي خدمة تقدمها الحسبة
ألصحاب مكاتب العقارات أو لألفراد لمن يرغب بعرض بيته للبيع أو يبحث عن عقار.

من هم المستفيدين من خدمات التطبيق؟

من يرغب بشراء منزل ويريد معرفة قيمته الحقيقية قبل الشراء ،ببيع منزل ويريد معرفة السعر الحقيقي لبيته ،الحصول
على قرض من البنك  ،ببناء منزل ويريد معرفة تكلفة البناء ،متابعة سوق العقار في الكويت بشكل يومي  ،طلب تقييم
رسمي لبيته ،والورثة الراغبين بمعرفة سعر العقار قبل استدخاله أو بيعه.

األفضل متابعة أسعار سوق العقار أو أسعار مواد البناء قبل اتخاذ أي قرار سواء للبيع أو للشراء أو للبنيان ،فالحسبة

أصبحت اليوم المرجعية ودليل التفاوض بين البائع والشاري لمعرفة أسعار السوق الحقيقية.

ما خططكم المستقبلية؟

خططنا المستقبلية تطوير التطبيق وإدخال الذكاء االصطناعي في التطبيق ووضع حسبة لقروض البنوك التجارية
والتقييم الفوري للعقارات االستثمارية واإليجارات .وخدمة ميزانيتي التي تتيح معرفة جميع العقارات في دولة الكويت

بما يتناسب مع ميزانية الباحث عن عقار.
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مقــــــال

النصف
الوهابسلمان
عبدالوهاب
النصف
سلمان
بقلم/عبد
بقلم:

ّ
عبدالله المبارك
التحدي التاريخي :المطالع وجنوب
بعــد أن دشــنت المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية فــي نهايــة العــام الماضــي أكبــر عمليــة اســتالم أراضــي فــي تاريــخ
ّ
عبداللــه المبــارك جــاء الــدور علــى بنــك االئتمــان ليخــوض أكبــر تحــدٍ فــي تاريخــه
الكويــت فــي مدينتــي المطــاع وجنــوب
منــذ عــام  1960بتوفيــر قــروض لعميلــة بنــاء أكثــر مــن  28قســيمة حكوميــة!
وإن هذا التحدي اللوجستي وضع كافة قدرات البنك التقنية والبشرية تحت االختبار!
وكان الســؤال هــي بإمــكان المؤسســة أن تقــدم خدماتهــا بنفــس الجــودة وهــي تعمــل بأكبــر مــن حجــم الطلبــات التــي
اعتــادت عليهــا بأضعــاف؟
للدكتــور أحمــد الربيعــي رحمــه ّ
اللــه عبــارة يقــول فيهــا “أن مــا تعلمتــه مــن تجربتــي هــو خطــورة محاولــة تغييــر مــا هــو قائــم
مــن غيــر التفكيــر وإعــداد مــا هــو قــادم”.
ّ
عبداللــه المبــارك وحجــم الطلبــات غيــر المســبوقة لــم تشــكل صدمــة لبنــك عمــل مــن
كــم توزيعــات المطــاع وجنــوب
ســتة ســنوات علــى رؤيــة تســتوعب تحديــات “القــادم” عبــر تغييــر مــا هــو “قائــم”.
وبعد مرور  6سنوات نقول اليوم أن “القائم” هو اعالن إنتهاء الملف الورقي وإستبداله بالملف اإللكتروني.
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وما هو “قائم” هو القرض ( )Onlineبعد أن كان القرض التقليدي بكافة صعوباته على المواطن.
ومــا هــو “قائــم” شــبكة ربــط تربــط البنــك مــع كافــة الــوزارات والمؤسســات األخــرى لتوفيــر علــى عمالئــه عنــاء الــدورة
المســتندية.
ونقــول أيضـ ًـا أن مــا هــم “قائــم” هــو قــرض الــزواج الذكــي الــذي ال يســتوجب أي تدخــل بشــري ليوفــر علــى طاقــات البنــك
البشــرية ليتــم حشــدها للنهــوض بباقــي خدمــات البنــك.
وأخيـ َ
ـرا كل رؤيــة مهمــا بلــغ حجــم طموحاتهــا ال يمكــن لهــا أن تنجــح دون أن تأخــذ بعيــن االعتبــار حقيقــة أن الرؤيــة الطموحــة
هــي حالــة إنســانية قبــل كل شــي وبعــده بمعنــى أنهــا تنطلــق مــن اإلنســان وتعــود إليــه ،ومــا كان مــن الممكــن أن تعــود
هــذه الرؤيــة بالنفــع للوطــن والمواطــن دون كل فــرد فــي هــذه المؤسســة استشــعر دورة وســط هــذه الرؤيــة الطموحــة.

االئتمان | العدد الخامس عشر  -يناير 2022

35

