اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻌــــــﺪد اﻟﺴﺎﺑــــــﻊ  -ﻳﻨﺎﻳــــــــــﺮ 2018م

“تبقى
السفن آمنة
فقط ما بقيت
راسية في موانئها..
لكنها لم تصنع

لهذا الغرض”

ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ..ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﺸﺮت أﺷﺮﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء وﻗﺮرت ﻣﻐﺎدرة ﺷﻮاﻃﺊ
اﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن ،وأﺑﺤﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺑﺈرادة ﻗﻮﻳﺔ
وﻋﺰم أﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪي اﻟﺼﻌﺎب وﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮة اﻟﺮﻳﺢ وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻮج،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺗﻌﺮف وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﺄ.
إن ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﻮﻳﺔ وﺻﻠﺒﺔ وراﺳﺨﺔ ،ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺳﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻫﺮة وﻋﻘﻮل ﻣﺸﺮﻗﺔ..
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻼﻣﺤﺪودة ،ﻧﺬﻟﻞ اﻟﺼﻌﺎب وﻧﺒﺤﺮ ﺑﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺈﺗﺠﺎه
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ.

االئتمان | العدد السابع  -يناير 2018

مجلة نصف سنوية صادرة عن بنك االئتمان الكويتي
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اإلدارة التنفيذية
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نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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نائب المدير العام للتخطيط
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للشؤون المالية واإلدارية والقانونية

عبير سلمان بوطيبان
نائب المدير العام لالئتمان
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االفتتاحية
خدمـة المواطـن فـي عصــر
الحكومـات الذكيـة
على مدى أكثر مــن نصف قرن قدم بنك االئتمان الكويتي خدماته إلى المواطنين ،
قام بهذه المهمة في كل األحوال ومختلف الظروف ومن دون انقطاع أو توقف باستثناء
بضعة شهور أعقبت الغزو العراقي في أغسطس .1990
حرص البنك خالل ســنواته الـ  57على أن تتســم خدماته المقدمــة إلى المواطن
بأعلى درجات الكفاءة والجودة ،ووضع رضا المواطنين دائما نصب عينيه بوصفه الغاية
المثلى والهدف األسمى.
في عصــر الحكومات االلكترونية والذكية لم يعد مفهــوم خدمة المواطن يقتصر
على تقديم الخدمة أو انجاز المعاملة؛ بل صار أكثر تعقيدا وتنافســية ،إذ يقتضي معرفة
احتياجات المواطن واستشــراف اتجاهاتها المستقبلية وتقديم حزم متكاملة من الرؤى
والتصورات لتلبية تلك االحتياجات.
إننا في بنــك االئتمان الكويتي نســعى دائما الى مواكبة تلــك التطورات فقبل
ســنوات ومنذ العام  2011قمنا بإجراء تغييرات واسعة على بنى وهياكل البنك ضمن
اســتراتيجيتنا التي بدأنا العمل بها في ذلك الحين تحت شعار “رؤية جديدة لعصر جديد”
من خالل التوســع في تطبيقــات التكنولوجيا المتطورة التي تكفــل للمواطن انجاز
معامالته باســتخدام الهواتف الذكية وأجهزة التابلت بعد اجراء أكبر وأوسع عملية ربط
الكتروني ،وتكلل ذلك بإطالق القرض االجتماعــي الكترونيا ( )on lineوأعقبه القرض
العقاري.
إن تغير النظرة إلى مفهوم “خدمة المواطن” في ضوء االعتبارات السابقة بات أمر ًا
ملحا وشديد األهمية بحيث تكون أكثر شموال واتساعا ومواكبة للعصر وتحدياته ،وهو ما
أدركه البنك في وقت مبكــر ،وترجمه عمليا على أرض الواقع ..وآمالنا في هذا المجال ال
تحدها حدود؛ وسنواصل سعينا الحثيث على هذا الدرب من دون توقف وصوال إلى خدمة
“أمثل وأفضل” للمواطن الكويتي.

صالح المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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ياسر أبل  ..شكرا من القلب

“فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض “
(اآلية  - ١٧سورة الرعد)
في يناير  2014تسلم الوزير ياسر حسن أبل مسؤولية حقيبة وزارة الدولة لشؤون اإلسكان ضمن

الحكومة رقم  33في تاريخ الكويت وفي ديسمبر  2016شكلت الحكومة الــ  34وتم تعيينه وزيرا للدولة
لشؤون اإلسكان ووزيرا للدولة لشؤون الخدمات.
على مدى ما يقرب من  4سنوات عمل أبل رئيسا لمجلس إدارة بنك االئتمان الكويتي بحكم منصبه
الوزاري.
طــوال هــذه السنوات كــان النموذج والمثل للتفاني في خدمة الكويت وشعبها بتجرد وإخــالص
ومن دون ضجة وال صخب والرجل المناسب في المكان المناسب ،كان يدرك منذ اللحظة األولى ثقل
وضخامة القضية اإلسكانية ،وأنها تحتاج إلى حلول إبداعية وناجعة وإزاء ذلك تحلى بالعزيمة واإلصرار
على مواجهتها و طرح رؤيته لمعالجتها.
وخالل سنوات قليلة كان قد وضع القضية على طريق الحل بشهادة كثيرين وقلص طوابير االنتظار
وهو دور سيذكر له.
في بنك االئتمان الكويتي كان الوزير أبل نموذجا للرقي في التعامل والتواضع ودماثة الخلق واألريحية
في اإلدارة ،إذ بذل جهده لتمكين البنك من االضطالع بدوره وسعى سعيا حثيثا إلى إزالة العقبات والعراقيل
التي تعترض مسيرته وقدم الدعم الممكن له وشجع مسار التطور والتحديث الذي سلكه البنك والخطط
التي وضعها لمواجهة التغيرات التي طرأت على األوضاع المالية واالقتصادية بما في ذلك الدراسات
المتعلقة بإعادة هيكلة عملية التمويل العقاري للحفاظ على ديمومة واستمرارية دور البنك.
إننا في بنك االئتمان الكويتي نشيد ونثمن عاليا الدور الكبير والمشهود الذي قام به الوزير السابق
ياسر أبل ونتوجه إليه بجزيل الشكر ووافر االمتنان نؤكد أنه ترك بصمة حقيقية ستذكر له دائما  ،ونتمنى
له دوام التوفيق والسداد .

أسرة البنك
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تهنئــة

يتقدم نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لبنك االئتمان الكويتي

السيد  /صالح مضف المضف
ونوابه وأسرة البنك
بأصدق التهاني والتبريكات إلى
معالي /وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
وزيرة الدولة لشؤون الخدمات رئيسة مجلس إدارة البنك

د .جنان محسن بوشهري
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 البنك
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الوزيرة بوشهري تتفقد سير العمل
في بنك االئتمان

أسرة بنك االئتمان مع معالي وزيرة اإلسكان
اســتقبل بنك االئتمان الكويتي وزيرة الدولة لشؤون االسكان وزيرة الدولة لشــؤون الخدمات د.جنان بوشهري
بمناســبة توليها مهام منصبها ،حيث التقت نائــب رئيس مجلس االدارة المدير العام للبنك الســيد  /صالح مضف
المضف ونوابه والقياديين في البنك.
وقامــت الوزيرة بجولة تفقديــة على عدد من ادارات واقســام البنك ــ للوقوف على آلية ســير العمل والدورة
المســتندية للقروض االجتماعيــة والعقارية وقروض المحفظة ،حيث قدم مدير البنك شــرحا حــول دورة القرض،
والمراحل التي يمر بها الطلب.
واستمعت بوشهري خالل لقاء موسع مع قياديي البنك الى ايجاز حول استراتيجية البنك وخططه المستقبلية،
واألهداف التي يسعى الى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه االنشائية أو بزيادة وتوسيع
قاعدة المستفيدين من خدماته.
وأشــادت الوزيرة بالنقلة النوعية التي حققها البنك خالل المرحلة الماضية وأكــدت دعمها الكامل له بهدف
مواصلة وتعزيز دوره في حل القضية االسكانية.
كما نوهت باالهتمام الذي تبديه ادارة البنك بالشــباب الكويتي ،مشيرة إلى أن شغل العناصر الوطنية الشابة
للعديد من المناصب القيادية في البنك أمر يدعو الى الفخر واالطمئنان الى المستقبل.
من جهته ،عبر المضف عن ســعادته بزيارة الوزيرة ،معربا عن تهنئته لها بثقة القيادة السياسية لتولي الحقيبة
الوزارية وتمنياته لها بالتوفيق في خدمة الكويت وشعبها.
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معالـي وزيـر الدولـة السابق لشـؤون اإلسكـان ولشؤون الخدمات السيد /ياسـر ابـل و مديـر عـام البنـك
السيد /صالح المضف يتقدمان قياديي وموظفي البنك خالل حفل الغداء على شرف الوزير السابق
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بنك االئتمان الكويتي يوقع بروتوكول تعاون المرحلة الثانية من الربط اإللكتروني مع
بنك الخليج إلطالق عمليات اإليداع المباشــر لدفعـات القروض إلى حسابات العمالء

االئتمان | العدد السابع  -يناير 2018

11

12

االئتمان | العدد السابع  -يناير 2018

عضو مجلس األمة

النائب /عمر عبدالمحسن الطبطبائي

أكد أن القيادة الحالية للبنك تقوم بدور “ممتاز”

عمـر الطبطبائـي“ :االئتمـــان” علـــى
الطريق الصحيح
النائب عمر الطبطبائي أحد الوجوه الشــابة البارزة

الطلبة في الواليات المتحدة األمريكية عندما كان طالبا

التي التحقــت بمجلس األمة بعد فــوزه في االنتخابات

هناك ،وكان أحد مؤسسي قائمة الوحدة الطالبية التي

التي أجريت في نوفمبر  2016ممثال الدائرة الثانية.

فازت في انتخابات االتحاد باكتســاح بعد سيطرة قائمة

بدأ الطبطبائي العمل النقابي في انتخابات اتحاد

أخرى دامت  23سنة.
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بعــد ذلك توجــه إلــى بريطانيا ،حيث شــارك في
تأســيس قائمة النهج الطالبي التي استطاعت الفوز
بانتخابات االتحاد.
عقب عودتــه إلى الكويت فــي  2004بدأ الكتابة
في عدد من الصحــف اليومية بينها “القبس” و “الراي” ،

الطبطبائـي
فـــي سطـــور

وذلك حتى .2014
يؤكد الطبطبائي أن الشباب الكويتي واعد وهناك
عقليات جبــارة وأكبر دليل ســعي دول مجــاورة إلى
االستفادة منهم وتقديم عروض وظيفية لهم.
وقــال :علينــا أن نثــق بالشــباب  ،وتمكينهم من
القيادة ،وهذا ال يعني االســتغناء عــن أصحاب الخبرة
المخلصين ،فحماس الشــباب وأفكارهــم الجديدة مع
خبرة من ســبقونا يُولّد شــيئا قويا للبلد  ،وهذا ما نحتاج
إليه اليوم.
وعن أسباب ترشــحه لعضوية مجلس األمة قال :إن
الوقــت قد حان لتغييــر الفكر االقتصادي والسياســي
وهناك أفكار كثيرة أخرى يجــب أن تتغير في المجتمع،

عضو مجلس األمة  - 2016الدائرة الثانية
الحالة االجتماعية :متزوج ولديه ابنتان.
المؤهل الدراسي:
 حــاصــل على بــكــالــوريــوس هندسهكهربائية  -الواليات المتحدة األمريكية
 تخصص مساند علوم سياسية  -الوالياتالمتحدة
 ماجستير إدارة أعمال  -جامعة الخليجللعلوم والتكنولوجيا في الكويت

وهذا ال يحدث إال بقيادة شــبابية ،ألن الشــباب هم من

الخبرات العملية:

يواكب التطــورات ،وســيأتي الوقت الــذي نرحل فيه

 -بنك الكويت الوطني  -أول وظيفة عام

ويأتي شباب بعدنا متطلع ومواكب للتطورات ليكملوا
المشوار.
وردا على ســؤال حول دور بنــك االئتمان الكويتي
في حل المشــكلة اإلســكانية قــال الطبطبائي :إن
بنك االئتمان يســير على الطريق الصحيــح ،أعتقد بأن
القيادة الحالية تقوم بدور ممتاز ،ال ســيما في الظروف

2005
 مؤسسة الخليج لالستثمار شركة عارف للطاقة شركة نفط الخليج -عضو مجلس األمة ـ 2016

االقتصاديــة الداخليــة والخارجية التي تؤثــر علينا تأثير

أبرز القوانين والمقترحات التي تقدم بها:

سلبي ،رغم ذلك يسعى بنك االئتمان إلى أن يتماشى

 -إنشاء هيئة األراضي

مع هذه الظروف.
ووصف الطبطبائي فكــرة الرهن العقــاري بأنها
جيدة وتخفف الضغط على بنك االئتمان  ،أما بالنســبة
للسكن العمودي فقال إنه ال يميل إليه ،لكنه قد يكون
أحد الحلول فهناك أراض شاسعة في البالد لكن هناك
سوء في إدارتها.

 قانون تحديد سعر اإليجارات السكنية مشروع الدرة السكني -قانون نهاية الخدمة
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مسؤولو الدولة

رئيس ادارة الفتوى و التشريع المستشار  /صالح المسعد

أكد أن هناك لجنة من  7جهات تدرس قانون الرهن العقاري

المسعــد :محامـــو «الفتـــوى والتشريــــع»
يعملون علــى  37981قضيـــة

أوضح رئيس إدارة الفتوى و التشريع المستشار /صالح
المســعد أن عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم على
اختــالف أنواعهــا ودرجاتها خالل األعوام مــن  2014إلى
 2017هــو  37981قضيــة ،علم ًا بأن القضايا المســجلة
من قبل الحكومة أمــام محكمتي االســتئناف والتمييز
تتعلــق بالطعــون فــي األحــكام الصادرة بشــأن بدل
ســكن المعلمين الوافدين بعدما صــدر حكم المحكمة
الدســتورية بعدم دســتورية قرار مجلس الخدمة المدنية
الخاص بالبدل.
وقال المستشار  /المسعد في لقاء مع “االئتمان”  :إن
هذا العدد يبين حجم العمل والمسؤوليات الملقاة على
عاتق إدارة الفتوى والتشريع  ..وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

تقوم إدارة الفتــوى بدور مهم ومحــوري بوصفها
“محامــي الدولة “ هل لك أن تشــرح لنا تاريخ اإلدارة
وطبيعة عملها وأهم المحطات التي مرت بها؟
أنشئت إدارة الفتوى والتشــريع بموجب المرسوم
األميري رقم ( )12لسنة  1960بشأن قانون تنظيم إدارة
الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت الصادر بتاريخ
 12ابريل  1960وذلك قبل وضع الدستور الكويتي في
 ،1962ولذلك اســتمرت في حمل مسمى “إدارة” رغم
كونها “هيئة مستقلة” بحكم طبيعتها واختصاصاتها
القانونيــة ،وتخضــع اإلدارة حالي ًا إلشــراف وزير الدولة
لشــؤون مجلــس الــوزراء ،ورئيســها هو المستشــار
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القانوني لحكومة الكويت بحســب قانون إنشــائها،
يعاونه مستشارون ومحامو دولة.
تختــص اإلدارة بعــدة مهــام تتمثل فــي صياغة
مشــروعات القوانين والمراســيم واللوائــح والقرارات
التنفيذية للقوانيــن ،ومراجعة العقــود اإلدارية وإبداء
الرأي في المســائل القانونيــة التي تســتفتيها فيها
الجهات الحكوميــة ،وفيما يقوم مــن اختالف وجهات
النظر بين مختلف الجهات الحكوميــة بناء على طلب
مجلــس الــوزراء ،وكذلك إبــداء الرأي فــي كل التزام
موضوعه اســتغالل مورد مــن موارد الثــروة الطبيعية
في البالد أو مصلحة مــن مصالح الجمهور وكل امتياز أو
احتكار وفي تأسيس الشركات التي ينص القانون على
أن يكون إنشــاؤها بمرســوم ،كما تقوم بمهمة تمثيل
الدولة والدفاع عن مصالح الخزانة العامة أمام المحاكم
الداخلية والخارجية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.
ويتبين مما تقدم أن إدارة الفتوى والتشــريع تجمع
بين االختصاصات المناطة بمجلس الدولة وهيئة قضايا
الدولة في األنظمة القانونية المماثلة.
وكان أول رئيــس لــإدارة هــو المستشــار والفقيه
بناء على طلب
القانوني الدكتور عبد الرزاق الســنهوري،
ً
من أمير الكويت الراحل الشيخ عبد اهلل السالم ،وتولى عدد
من رجــال القانون واإلدارة الكويتيين رئاســة اإلدارة الذين
أسهموا في تعزيز دعائمها وإرساء المبادئ القانونية.
بوصــف اإلدارة محامــي الدولــة ،كــم يبلــغ عدد
الدعــاوى القضائية التي تعمل عليها ،ســواء تلك
التي حركتها أو المرفوعة ضد هيئات ومؤسســات
حكومية وكيف تتعاملون مع هذا العبء ؟
عــدد القضايــا المتداولــة أمــام المحاكم على
اختالف أنواعها ودرجاتها خــالل األعوام من  2014إلى
 2017هــو  37981قضية ،علم ًا بأن القضايا المســجلة
من قبل الحكومة أمام محكمتي االســتئناف والتمييز
تتعلق بالطعــون في األحــكام الصادرة بشــأن بدل
سكن المعلمين الوافدين بعدما صدر حكم المحكمة
الدستورية بعدم دســتورية قرار مجلس الخدمة المدنية
الخاص بالبدل المشار إليه.
ويتضح مما ســبق حجــم العمل والمســؤوليات
الملقاة على عاتق اإلدارة فيمــا يتعلق بالقضايا التي
يتولى أعضاء الفتوى والتشــريع مباشــرتها والحضور
فيهــا أمام المحاكم علــى اختالف أنواعهــا ودرجاتها
وتقديم المذكرات ومتابعة كل ما يخصها من إجراءات
قضائية بمختلف مستويات التقاضي بالمحاكم.

ذكرت قبل أيام أن اإلدارة تنسق مع وزارات الدولة التي
تكثر فيها القضايا لفتح مكاتب لها داخل هذه الوزارات
وتعيين محامين فيها ،على أن يكون هناك تنسيق مع
اإلدارة في الدفاع ،لتقليل حاالت التأجيل التي تشهدها
المحاكم  .ما مدى أهمية مثل هذه الخطوة وهل هناك
نية لفتح أحد هذه المكاتب في بنك االئتمان؟
تكمن أهمية هذه الخطــوة في أنه بالنظر إلى أن
كل المســتندات المتعلقة بالمنازعات القضائية التي
تكون الجهــات الحكومية طرف ًا فيهــا ،هي في حوزة
تلك الجهات وتحت يدها ،وبالتالي يتوقف الدفاع الذي
تقدمه اإلدارة بصفتها نائبة عــن تلك الجهات على ما
تحتويه هذه المستندات ،وقد لوحظ تأخر بعض الجهات
الحكومية في تزويــد اإلدارة بالمســتندات المتعلقة
بالنــزاع القضائي ممــا يترتب عليه تأجيــل نظر تلك
الدعاوى فضــ ً
ال عن عرقلة دور اإلدارة فــي إعداد الدفاع
في الدعوى بســبب عــدم تزويد اإلدارة بالمســتندات
الموجودة تحت يد الجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك أن بعض تلك المنازعات ـ بالنظر
ألهميتهــا أو لدقة المســائل القانونية المثــارة فيها ـ
تستدعي اتصاال مباشــرا مع المختصين بتلك الجهات
إلعــداد الدفاع الالزم فيهــا ،لذا فقــد رؤي فتح مكاتب
بالجهات الحكومية التي تكثــر فيها القضايا كخطوة
أولــى من أجل تقليل حــاالت التأجيل التي تشــهدها
المحاكم والتنســيق مع اإلدارة في إعداد الدفاع فيها،
على أن يتــم تعميم تلك الخطوة بعد ذلك بالنســبة
لكل الجهات الحكومية ،علمــ ًا بأن اإلدارة تندب بعض
أعضائها كمستشــارين قانونيين فــي بعض الجهات
بناء علــى طلبها ،وهو األمــر الذي تم بالنســبة إلى
ً
بنــك االئتمــان الكويتــي ،وبالنظر إلــى أن الدعاوى
الخاصة بالبنك في الوقت الحالي ليست بالعدد الذي
يستدعي فتح مكتب لإدارة بالبنك حالي ًا ،على أن ذلك
ال يمنع من اتخاذ تلك الخطوة إذا أبدى البنك رغبته في
تفعيلها.
هل تم تشكيل لجنة لدراسة قانون الرهن العقاري؟
نعم تم تشكيل لجنة لدراسة قانون الرهن العقاري
ّ
مشكلة من بنك االئتمان الكويتي و المؤسسة العامة
للرعاية الســكنية والفتوى و التشريع و اتحاد المصارف
وبنك الكويت المركزي و هيئة االستثمار و وزارة المالية
وبعد االنتهاء من الموضوع ســيتم رفعه الى الفتوى
والتشريع لصياغته وفق اإلطار القانوني والدستوري .
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مقابلة المدراء السابقين

السيد /محمد النومس

أكد أن األمر انعكس إيجا ًب ّا على مستوى الخدمة التي تُق َّدم
إلى المواطن

النومس« :االئتمان» تحول بنجاح إلى عصر
التعامالت اإللكترونية
يُعد وزير الدولة األسبق لشؤون اإلسكان ،والمدير العام

ً
ً
واضحة وأث ًرا طي ًبــا في نفوس
بصمــة
مدة توليــه اإلدارة

ً
سابقا)
األســبق لبنك االئتمان الكويتي (التسليف واالدخار
واحدا من الذين أ َ ْثر َ ْوا مسيرة البنك
الســيد /محمد النومس،
ً

الجميع؛ إذ يشــار إليه بوصفه أحد مؤسســي البنك الذين

على مدى سنوات من العطاء المخ ِلص والعمل الجاد.
وقد شــغل النومس علــى مدى َع ْقد مــن الزمن (من
 2001إلى  )2011منصــب المدير العام للبنك ،وترك خالل

وضعوا ل َ ِبنَاته األولى وأسسوا قواعده.
“االئتمان” التقــت العم /محمد النومــس ،وكان هذا
الحوار:
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لديكم تاريخ حافل بالعطاء واإلنجاز ...فهلَّا أطلعتنا

جيدا من التطورات الهائلة
نعم ،لقد استفاد البنك ً

على أهم المحطات وأبرزها في تلك المسيرة؟

في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وأحســن استثمارها

التحقت بالبنك عــام  ،1981وكان المدير العام آنذاك
ُ

وتوظيفها .ومــن المالحظ أنه تحــ َّول بنجاح من عصر

ً
موظفا في أمانة سر
نت
السيد /يوســف الشــايجي ،و ُعيِّ ُ
مجلس اإلدارة ،وكان رئيســي المباشر الســيد /عبد الفتاح
جبريل ،وهو فلسطيني الجنسية.
رئيس قسم خدمة المواطن،
وفي عام  1982أصبحت
َ
وفي  1985افت ُ ِتح فــرع الجهراء الموجود حال ًيّا في منطقة
غرناطة ،ور ُ ِّ
شحت مدي ًرا له في نوفمبر .1985
وبعــد الغــزو انتقلت إلــى المبنــى الرئيــس مدي ًرا
للتحصيل ،وفي  1994ر ُ ِّقيت إلى وظيفة مدير إدارة مكتب
المدير العام ،وفي  1996ر ُ ِّ
شــحت لمنصــب نائب المدير
العام لشــؤون اإلقراض ،وفــي ُ 2001عيِّنت مديــ ًرا عا ً ّما،
وبقيت في منصبي هذا حتى  ،2011إلى أن ُ
ت بحقيبة
كلِّ ْف ُ
وزارة اإلسكان واألوقاف والشؤون اإلسالمية في الحكومة.
بيــن الماضي والحاضــر ...ما أهــم التغيرات التي
طرأت على طبيعة العمــل في البنك؟ وما الفروق
التي تراها؟
األمر اختلف ،فاآلن هناك ربط إلكتروني بين الهيئات
والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك ،وهذا

التعامــالت الورقية إلى عصر التعامــالت اإللكترونية،
تحســن مســتوى
وهــو األمر الذي انعكس إيجا ًب ّا على
ُّ
الخدمة ،التي أصبحــت تُق َّدم إلى المواطن بشــكل
أفضل وأسرع.
ما تقييمك لألعمال اإلنشائية التي تجري حال ًيّا في
مواقع مختلفة تابعة للبنك؟
أعتقد أن بعض المباني واألفــرع كانت في حاجة
حقيقية إلى الصيانة والترميم؛ إذ يعود تاريخ إنشــائها
إلى عــام  ،1977وأتصور أن األعمال اإلنشــائية كانت
ضروريــة ،كما كان مــن الضروري إنشــاء مبنى جديد
رئيســا للبنك؛ لمواكبة التطورات والزيادة
ليكون مق ًر ّا
ً
الكبيرة في أعداد المراجعين .
هل يمكن إطالعنا على بعض الجوانب الشخصية
لك؟
أنــا متزوج ،ولــدي أوالد وأحفاد ،وأمــارس الرياضة،
ومن هواياتي الزراعــة وقراءة كتب التــراث والثقافة
اإلسالمية.

األمر قلَّص زمن الدورة المستندية ،ووفر الوقت والجهد

وأخي ًرا ...ماذا تقول إلخوتــك وأبنائك من العاملين

على المواطن الكويتي ،الذي يستطيع اآلن أن يحصل

في البنك؟

على الكثير من الخدمــات عبر التوقيع اإللكتروني ،عن
طريق بطاقته المدنية ،فليس بحاجة إلى مراجعة كثير
من وزارات الدولة.

أدعو لهم بالتوفيق ،وأدعوهــم إلى الحرص على
خدمة المواطن ،وحسن المعاملة ،فهم موجودون في
هذا الموقــع لخدمة المواطنين ،وتقديم التســهيالت

هــل تــرى تغييــ ًرا جوهر ًي ّا فــي دور البنــك ،وطريقة

لهم ،ولذا أحثهم على التعامل معهم ببشاشــة وجه،

ً
اســتفادة كافية من التطورات
عمله؟ وهل اســتفاد

مع التزام بالمواعيد

التكنولوجية؟
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مركز االئتمان للتدريب
برنامج تدريبي مكثف لتأهيل المعينين الجدد

صورة جماعية للمدربين المعتمدين من موظفي البنك
أعلنت إدارة التطوير والتدريب في البنك عن تبني حزمة من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد
الذين صدرت قرارات تعيينهم في الربع األخير من .2017
وأوضحت أن البرنامج التدريبي المكثف سيتواصل على مدى اثني عشر أسبوعا ،وسيتم خالله تعريف حديثي
التعيين بقوانين ولوائح البنك الداخلية وقانون اإلقراض بشكل تفصيلي ويتضمن سلسلة من الدورات السلوكية
التي تساعدهم على االندماج بالعمل وبناء عالقات الزمالة مع باقي الموظفين والمسؤولين وإكسابهم
المهارات األساسية الالزمة إلنجاز األعمال المكلفين بها.
ويشمل البرنامج دورات في العمل المؤسسي وأساسيات العمل اإلداري وفن التعامل مع الزمالء ومهارات
اإللقاء والتقديم ،فضال عن التدريب الميداني في أحد أفرع البنك وفي إدارتي التحصيل والشؤون القانونية.
ويتخلل البرنامج توزيع المعينين على إدارات البنك “للتدريب العملي” بهدف إكسابهم الثقة لمواجهة
المسؤوليات الوظيفية في مرحلتهم الجديدة.
وفي ختام الفترة التدريبية سيتم توزيعهم حسب مؤهالتهم وقدراتهم على مراكز عملهم الجديدة ليبدأوا
مشوار العمل الجاد والخدمة المميزة لعمالء البنك.
وسيشارك في البرنامج المدربون المعتمدون من موظفي البنك.
يشار إلى أن إدارة التطوير والتدريب ساهمت في إعداد وتخريج كوكبة من المدربين المعتمدين الذين تأهلوا
من خالل برنامج ( )ROUNDإلعداد المدربين المتميزين .كما تم تطوير مهاراتهم في إعداد المناهج التدريبية من
خالل برنامج (  )IMASوهو نظام إلعداد وتقييم المناهج التدريبية وطريقة متسلسلة تجمع اصول علم التدريب
بقالب ابتكاري من خالل ثماني مراحل.
وبذلك نضمن الجودة الشــاملة في إعــداد المناهج وتصميمها وتوصيلها للمتلقي بأبســط صورة وبأفضل
الطرق جذبا.
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ديوان المحاسبة يتلقى دورة في مركز االئتمان
للتدريــــــب
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صورة جماعية مع المدير العام

اإلئتمان يخرج المعينين الجدد
تخريج الدفعة األولى للمعينين الجدد
بعد تدشين مركز التدريب لبنك اإلئتمان في يناير 2017
بعد إجتيازهم البرنامج التأهيلي لتدريب المعينين الجدد
الذي أقيم على مدى ثالثة أشهر
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بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام ونوابــه وجميع مدراء اإلدارات لبنك اإلئتمان
الكويتي السيد  /صالح مضف المضف تم تخريج الموظفين الكويتيين الجدد الذين تم تعينهم
في سبتمبر الماضي .
إن المعينيــن حديثا خضعوا لبرنامــج تدريبي مكثف على مدى ثالثة شــهور  ،تم من خالله
تعريفهم بقوانين ولوائح البنك الداخلية وقانون اإلقراض بشــكل تفصيلي  ،كما تلقى هؤالء
دورات ســلوكية تســاعدهم على اإلندماج بالعمل وبناء عالقات الزمالة مع باقي الموظفين
والمسؤولين وإكسابهم المهارات األساسية الالزمة إلنجاز األعمال المكلفين بها .
إن البرنامج تضمن دورات في العمل المؤسسي وأساسيات العمل اإلداري وفن التعامل مع
الزمالء ومهارات اإللقاء والتقديم  ،فضال عن التدريب الميداني في إدارات البنك المختلفة .
إن المشــاركين في الدورة أثبتوا جدية فــي العمل وهمة عالية في إكتســاب المزيد من
المهارات والخبرات  ،كما كشــفت الدورة عن إســتعدادهم لبدء مسيرة العمل الجاد ومواجهة
تحدياته وصعوباته بصالبة .
إن تكريم المعينين حديثا يعكــس رؤية اإلدارة العليا للبنك التي تؤكد دوما على اإلهتمام
بالشــباب  ،وتقديم كل أشــكال الدعم لهم  ،وتذليل كل الصعوبات وإزالــة المعوقات التي
تعترض طريقهم وفتح آفاق العمل واإلبداع والتميز أمامهم ال سيما العناصر الواعية والمتسلحة
بالعلم والمعرفة .
إن خريجي البرنامج التدريبي من المعينين كانوا عند حسن الظن بهم  ،وحققوا نتائج واعدة
ومبشــرة  ،متوقعة أن يكونــوا إضافة حقيقية إلى قوة العمل في البنــك ورافعة قوية لتنفيذ
رؤيته لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين .
وإلتــزام بنك اإلئتمان الكويتي التام بسياســة إحــالل العمالة الوطنيــة  ،إعماال للقانون
وتطبيقا للسياســة العامة للدولة  ،مشــيرة إلى أنه حقق نتائج قياســية بهذا الخصوص خالل
السنوات القليلة الماضية  ،وال يزال يواصل تطبيق النهج ذاته ،وفق برنامج زمني وخطط مرحلية
لإحالل من دون التأثير على سير العمل وال على مستوى الخدمة .
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توزيع شهادات المعينين الجدد الدفعة األولى
ديسمبر 2017
المعينين الجدد الثالثة األوائل من الدفعة األولى
والذي بلغ عددهم  27متدرب ًا

السيدة /فاطمة يعقوب زينل
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السيدة /مالك محمد الرشيدي

السيدة /مريم ناصر الحوشان
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مشاريع االئتمان
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مشروع فرع االئتمان الجديد في
منطقة العقيلة
حــرص فريق بنك االئتمان الكويتي القائــم على متابعة أعمال تصميم فرع االئتمــان الجديد في منطقة
العقيلة على تزويد المبنى بمواصفات المباني الذكية ،حيث إنه يتميز باحتوائه على نظام التشــغيل واإلدارة
المركزية الذي يتيح تشــغيل المبنى من غرفة مركزية واحدة مزودة بأحدث األجهزة والمعدات التي من شــأنها
توفير القدرة علــى التحكم في كل األنظمة واألجهــزة والمعدات في المبنى مثل التكييــف واإلنارة ونظام
المراقبــة بالكاميرات وأنظمة الدخول والخروج للموظفين والســيارات والمعدات باإلضافة إلى باقي األنظمة
التشغيلية وأنظمة الصيانة واألمن في المبنى.
هذا وقد تم االنتهاء من الطورين الثالث والرابع ،حيث تــم تجهيز المخططات النهائية وإعداد المواصفات
الفنية وجداول الكميات واألســعار وجار إعداد العقود وأخذ الموافقات الالزمــة من الجهات الحكومية المعنية
استعداد ًا لطرح مناقصة التشييد.
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%29

نسبة اإلنجاز (بعد الحريق)

متوقع االنتهاء من المشروع منتصف 2020

مشروع جنوب السرة
تم اســتئناف العمل في موقع مشــروع مبنى بنك االئتمان الكويتي الجديد في منطقة جنوب الســرة .حيث
اختيرت شــركة عالمية متخصصة لدراسة آثار الحريق الذي نشــب في منطقة المبنى الرئيسي في ،2017 /6 /23
وتتولى الشــركة العالمية المتخصصة معاينة األجزاء المتضررة من الحريق وتحديــد طرق معالجتها .وتبذل جميع
أطراف المشــروع جهود ًا كبيرة لدفع عجلة ســير األعمال وتجاوز آثار الحريق لتحقيق معدل إنجاز مرتفع لتعويض ما
فات بسبب الحريق ،وقد بلغ معدل اإلنجاز بعد الحريق .% 29
حيث تمت إزالة األجزاء اإلنشــائية شــديدة التضرر وجاري العمــل على إزالة وتنظيف آثــار الحريق للحوائط
واألسقف والجســور واألعمدة .كما يجري العمل في استكمال األعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية في
األجزاء غير المتضررة.
من جهة أخرى ،لم يتعرض مبنى مواقف الســيارات ألي أضرار تذكر حيث يتــم حالي ًا متابعة العمل فيه وتركيب
سقف الدور األرضي لبعض األجزاء باإلضافة إلى أعمال المباني والمساح واألصباغ وتمديد الخدمات في السراديب.
هذا وتبين الدراسات المبدئية للشركة العالمية المتخصصة ومدير تنفيذ المشروع بأن من المتوقع االنتهاء
من أعمال المشروع بالكامل في النصف األول من سنة .2020
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أعمال قص و إزالة سقف الدور الثاني

تم االنتهاء من إزالة سقف الدور الثاني

أعمال حديد التسليح لجزء من الدور األرضي Zone A
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على خطاكم

علـــى خطاكــم”  ..مساحة تفـردها “االئتمان” للقياديين
والموظفين السابقين الذين خدموا سنوات
طويلة في بنك االئتمان
وفــاء
الكويتـــي
ً
لهم واعتـراف ًا
بفضلهم
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ابتسام بوشهري :كرّست حياتي العملية
لخدمة المواطنين

السيدة /ابتسام بوشهري
االسم  :ابتسام محمد صالح علي بوشهري
المؤهل  :خريجــة جامعـة الكويـت تخصـص محاسبـة
() 1984 /1983
الحالة االجتماعية  :متزوجـــة
أبرز هواياتي  :السفر والرسم والخياطة  ،كما احب قراءة
الكتب الدينية والقصص االجتماعية -
فضال عن رياضة المشي
المسيرة المهنية :

بدأت العمل فور تخرجي عام  1983حيث كنت
اعمل في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
بوظيفة كاتبة وفي الوقت ذاته أكملت دراستي
الجامعية وبعد التخرج أصبحت رئيسة قسم قرض
الزواج وتم ندبي لدى بنك التسليف واالدخار سنة
(.) 1994 - 1993
في عام  1995انتقلت فعليا إلى بنك االئتمان
بوظيفة (محاسب أول) لدى قسم متابعة الدفعات
(فرع العاصمة) وكان رئيسي المباشر السيد/
عدنان إسماعيل .وكان ذلك أثناء تولي جاسم
الدبوس منصب المدير العام.
تمت ترقيتي إلى رئيسة قسم متابعة الدفعات
(فــرع الرقة) عام  2008بعد  13سنة قضيتها
موظفة وكان مديرنا فؤاد الشريدة الذي لن أنسى
مواقفه الطيبة .
بعد ذلك انتقلت إلى فرع العاصمة بإدارة التدقيق
والمتابعة ،وعملت رئيسة لقسم إدارة القروض
وكان ذلك عام . 2012

في عام  2013شغلت وظيفة مراقب في إدارة
التدقيق والرقابة وكانت هذه آخر وظيفة وآخر
منصب لي قبل التقاعد .
بين الماضي والحاضر حدث المزيد من التغييرات
االيجابية لمسايرة الزمن ،وحقيقة ال أزال من
متابعي أخبار البنك الذي قضيت فيه أجمل أيام
حياتي وأرى أن البنك تغير تغييرا جوهريا في طريقة
العمل والتعامل مع المراجعين وواكب التطورات
التكنولوجية بصورة رائعة وسهلة ومرنة .
ال تسعفني الــذاكــرة الستحضار الكثير من
الذكريات في العمل  ،لكن ما أذكره أنني كرست
حياتي العملية في خدمة الكويت وفي خدمة
المراجعين بذمة وضمير وإخالص كذلك ال أنسى
زمالئي وزميالتي في العمل الذين أكن لهم كل
المحبة والتقدير واالحترام.
إلخواني وأخواتي العاملين في البنك أقول  :اهلل
يعطيكم العافية ويقدركم على رفع راية بلدنا
الكويت عاليا .
ولمدير عام بنك االئتمان السيد  /صالح المضف
أتوجه بشكر خاص لكل ما بذله وما قام به من
تطوير كبير للبنك ،والشكر موصول كذلك ألى
نائب المدير العام السيد /فوزي الصقالوي زميل
المسيرة العملية لحسن تعامله.

كلمة أخيرة  :شكرا لكم إلتاحة الفرصة لي
للتواصل معكم وألنني ال أزال في ذاكرتكم .
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مشاريع صغيرة

السيد /محمد سعود الصبيح رئيس الشركة

تقنية دقيقة ومرنة في تنفيذ أعمال صيانة المنازل وتشطيبها

الصبيح :تقطيع المعادن بالليزر يوفر لك
الكثير من المال...
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يُعــ ُّد كل عمل يتعلــق بقص المعادن وتشــكيلها وحفرها من أساســيات
تشــطيب البيوت والقســائم ،فال نكاد نجد بي ًتا يخلو من باب ،أو سور معدني ،أو
بارتشن من الخشب ،أو شتر من األلمنيوم ،أو غير ذلك.
وعندما يبــدأ بعض الناس في أعمال التشــطيبات يضعــون في أذهانهم
تصورات مبدئية عن األعمــال التي يحتاجونها في بيوتهم ،بينما يلقي بعضهم
اآلخر المهمة كلها إلى شركات ومكاتب الديكور.
ومن بين هذه الشــركات تبرز “شــركة الصبيح لقص المعادن وتشــكيلها
سنوات طويلة.
وحفرها” ،وهي شركة عائلية لها خبرة في هذا المجال تمت ّد
ٍ
وفي لقائه مع “االئتمان” يقول محمد ســعود الصبيح رئيس الشركة“ :نحن
متخصصون في القص بالليزر وتشــكيل الفوالذ ،والفــوالذ الطري ،واأللمنيوم،
والخشــب والبالســتيك ،ونراعي فــي أعمالنــا تنــ ُّوع عمالئنا فــي أذواقهم
واحتياجاتهم ،ونتميز بالفعالية الســريعة ،والكفاءة العالية ،ولدينا مصممون
مــن أصحاب الخبرات الكبيــرة ،وكل هذه المنظومة تعمل إلخــراج أفضل منتج
يرضي الجمهور.
ويؤكد الصبيح أن الشركة تتعامل مع عمالئها باحترافية كاملة ،ومن أهم ما
آن واحد.
يميزها عن غيرها سرعة التنفيذ والتوصيل في ٍ
وأضاف قائ ً
ال :تقنية القص بالليزر تعطينا أعلى درجات الدقة والمرونة ،وهي
ً
إضافة إلى هذا توفر الكثير من المال ،وفي متناول الجميع.

alsabih_cutting
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مواهب االئتمان

سمو األمير يكرم عمر الصانع

«مساعد مهندس» بمركز نظم المعلومات بالبنك انضم
إلى النادي العربي في 2016

عمر الصانع « ..العب كرة القدم» !
عمر محمد الصانع مساعد مهندس كمبيوتر في بنك االئتمان الكويتي ،وهو في الوقت ذاته العب كرة قدم،
يلعب في مركز الظهير األيمن.
انضــم عمر الى نادي الكويت الرياضي في  2004ومن ثم إلى نادي الســالمية الرياضي في  ، 2009وفي

 2016انضم إلى النادي العربي الرياضي وفقا لنظام اإلعارة ولمدة موسمين.
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عمر الصانع  -مساعد مهندس كمبيوتـــر
في  2005حصد عمر المركز األول في كأس االتحاد الكويتي (تحت  15سنة) والمركز

الثاني بالدوري ،وفي  2006فاز بالمركز األول في كأس االتحاد الكويتي (تحت  16سنة)

والمركز الثاني بالدوري .ومع نادي الســالمية تم تحقيق المركز الثاني في كأس سمو
األمير (حفظه اهلل) بموسم ( ) 2016 / 2015وتم تحقيق المركز األول بكأس سمو ولي

العهد (حفظه اهلل) بموسم (.)2016 /2015

يتمنى عمر تشــكيل فريق لكرة القدم من موظفي البنك للمشاركة في بطولة
دوري المصارف لكرة القدم ودوري الوزارات تحت شعار بنك االئتمان الكويتي.
وينصح زمالءه وزميالته في العمل بممارســة الرياضــة وتنمية مواهبهم وصقل
مهاراتهم بشكل ال يتعارض مع العمل ومهما كانت األعباء الدراسية أو االجتماعية.
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االئتمان E -

الدفع اإللكتروني
يُ ّ
مكن المواطن من دفع قسطه عن طريق تطبيق الهاتف الذكي باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني.

الطريقة:
 - 1الدخول إلى تطبيق بنك االئتمان الكويتي في الهاتف
 - 2وبعدها اضغط على “خدمة الدفع اإللكتروني”.
 - 3بعدهــا قم بتعبئة البيانــات المطلوبة (الرقم
المدنــي -رقــم القرض-البريــد اإللكتروني)
باإلضافــة الــى “نوع القــرض” ثــم اضغط
“استمرار”.
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 - 4بعدها ســتظهر شاشــة تبيــن قيمة القســط
والمتأخــرات  -إن وجدت  -وعدد األقســاط المراد
دفعها ثم اضغط على “دفع”.

 - 5بعدها ستظهر شاشــة الكي نت للدفع فقم
بإدخال بيانات البطاقة ونوع البنك للدفع.
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مناسبات االئتمان
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البنك شارك في فعاليات الدورة الـ7

خدمات “االئتمان “ في معرض
الصناعات والبناء

صورة جماعية ألسرة االئتمان
انطالق ًا من حرصه علــى التواصل والحوار
مع المواطنين شــارك بنك االئتمان الكويتي
في فعاليات “معرض الصناعات والبناء “ الذي
نظمته “اكســبو تاج” للمعــارض والمؤتمرات
بالتعاون مع شــركة الصناعــات الوطنية في
فندق (جميرا  -الكويت) للســنة السابعة على
التوالــي وعلى مــدى أربعة أيام خالل شــهر
ديســمبر  2017بمشــاركة عدد مــن الجهات
الحكومية وبينها بنك االئتمان الكويتي.
وتأتــي مشــاركة البنــك بهــدف الحوار
مــع المواطنيــن والتعرف علــى احتياجاتهم
التمويلية .
في الوقــت ذاتــه كان المعــرض فرصة
تقديم عدد من الخدمــات للمواطنين ،وإصدار
بعض الشــهادات التي يطلبها عمالء البنك
طوال أيام المعرض.

نائب المدير العام لالئتمان السيدة عبير بوطيبان
تتلقى درع ًا تذكاري ًا بمناسبة مشاركة البنك
بمعرض الصناعات والبناء السابع
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مناسبات االئتمان

وزير الدولة الســابق لشؤون اإلســكان السيد /ياســر أبل ومحافظ العاصمة الفريق
ثابت المهنا ومختار والمناطق في لقطة مع المدير العام ونائبه لشؤون التخطيط

ضمن جولة للوقوف على النقلة النوعية في األداء
التي شهدها البنك

“االئتمان” استقبل وفد محافظة العاصمة
اســتقبل بنــك االئتمان وفــدا مــن محافظة
العاصمة ،ترأسه المحافظ الفريق ثابت المهنا وضم
عددا من مختاري المناطق.

لشؤون اإلســكان والخدمات  /ياسر أبل ونائب رئيس
مجلس اإلدارة المدير العــام للبنك  /صالح المضف
وعدد من نواب المدير العام.

اســتهدفت الزيارة اطالع المحافــظ والمختارين
على آلية العمل في البنك ،والخدمات التي يقدمها،
والتطور الذي شــهده خــالل الفتــرة الماضية في
أساليب وآليات تقديم الخدمات إلكترونيا (.) on line

وقالت الناطقة باســم البنك  /حباري الخشــتي:
إن المضــف اصطحب الوفد في جولــة تفقدية على
مختلف إدارات وأقســام البنــك للوقوف على طبيعة
عملها ،والتعرف على الدورة المستندية للحصول على
القروض العقارية واالجتماعية وقروض المحفظة.

كان فــي اســتقبال الوفد وزير الدولة الســابق
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صورة جماعية مع محافظ العاصمة

جانب من الجولة التفقدية
وأضافت :إن المضف أطلع الوفد ـ خالل الجولة ـ
على النقلة النوعية التي قام بها البنك في السنوات
األخيرة ،وشملت تغييرات جوهرية لتحويل البنك إلى
مؤسسة حديثة وعصرية تواكب احدث التطورات في
مجال تطبيقات الحكومات االلكترونية.
وأكــدت أن إدارة البنــك تولي جــل اهتمامها
بالشــباب وتضعهــم نصــب أعينها  ،مشــيرة إلى

أنها فتحت الباب واســعا أمامهم لصقل مهاراتهم
وتنمية خبراتهم واستثمار طاقاتهم ،وأتاحت المجال
للمتميزيــن والجاديــن منهــم لشــغل المناصب
القيادية ،وهو األمر الذي يظهر جليا اآلن.
وذكرت أن أعضاء الوفد أشادوا في ختام الجولة
بالتطور الذي لمســوه ،وأثنوا على الدور الكبير الذي
يقوم به البنك .
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مناسبات االئتمان

يشارك بنك االئتمان الكويتي في معرض جائزة
الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء 2017

الشيخ محمد العبداهلل الصباح متوسط ًا قسم العالقات العامة ببنك االئتمان
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تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح (حفظه اهلل ورعاه) تنظم
جمعية العالقات العامة الكويتية مؤتمرها السنوي بشأن "العالقات العامة وخدمة العمالء" بمشاركة
عدد من الجهات الحكومية من بينها بنك االئتمان الكويتي.
ويتضمن المعرض عددا من المحاضرات والجلسات الحوارية وورش العمل ،فضال عن مسابقة الختيار
أفضل الجهات الحكومية في مجال العالقات العامة وخدمة العمالء والمعرض الذي سيقام على
هامش فعاليات وأنشطة في فندق الشيراتون .
مشاركة البنك في الدورة الجديدة للمؤتمر تكتسب أهمية وزخما كبيرا ،ال سيما أن البنك فاز بجائزة
الكويت للعالقات العامة في مجال "التميز المؤسسي" ،في دورة . 2016
حيث إن المؤتمر يوفر فرصا تدريبية جيدة لصقل مهارات وخبرات 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
والمعارف.
ويعكس المؤتمر التطور الهائل في مفاهيم "خدمة العمالء" و"إدارة الجودة"  ،و"العالقات العامة"،
ففي عصر الحكومات اإللكترونية والذكية لم يعد مفهوم خدمة المواطن يقتصر على مجرد تقديم
الخدمة أو إنجاز المعاملة ؛ بل صار أكثر تعقيدا وتنافسية ،ويقتضي معرفة احتياجات المواطن والتنبؤ
بها وتقديم حزم من الرؤى والتصورات لتلبيتها عبر منظومة من الوسائل واألدوات  ،كما أن تطبيق
معايير "إدارة الجودة الشاملة " لم يعد اختيارا بل أصبح ضرورة حتمية لالرتقاء بمستوى الخدمات إلى
الحد الذي لبى طموحات المواطنين.
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مناسبات االئتمان
أجريت في ساحة قصر نايف بحضور قياديي
عدد من الجهات الحكومية

«االئتمان» يشارك في مراسم رفع العلم
لتدشين االحتفال باألعياد الوطنية

مشاركة اسرة بنك االئتمان الكويتي في بدء االحتفاالت الوطنية ورفع
العلم في محافظة العاصمة
ايذانا ببدء االحتفاالت باألعياد الوطنية التي تهل على الكويت في  25و  26فبراير من كل عام ،شاركت
االدارة التنفيذية لبنك االئتمان الكويتي في مراسم االحتفال برفع العلم الكويتي ،التي أقيمت في ساحة قصر
نايف بحضور محافظ العاصمة الفريق (م) ثابت المهنا وعدد كبير من قياديي المؤسسات والهيئات الحكومية .
وأكدت االدارة التنفيذية للبنك أن رفع العلم مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن كويتي ،وفرصة
لتذكير األجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها اآلباء واألجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقاللها وحريتها،
الفتة إلى أنها تحرص على حضور هذه الفعالية سنويا ومشاركة المواطنين األعياد الوطنية المجيدة لترسيخ
قيم الوطنية واالنتماء في النفوس.
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من جهة أخــرى ،رفعت االدارة
التنفيذية  -باسم أســرة بنك
االئتمان  -أسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح (حفظه اهلل ورعاه)
بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ12
لتولي سموه مقاليد الحكم في
البالد ،مؤكدة أنها فرصة لتجديد
عهد الوالء والوفاء على العمل
لخدمة الكويت وشعبها.
وأوضحت أن عهد سمو األمير
(حفظه اهلل) عــنــوان للتنمية
والتحديث والتطور ،مؤكدة أن

المضف يدون تهانيه لسمو أمير البالد في محافظة
العاصمة

االنــجــازات التي تحققت خالل
السنوات الـ  12الماضية تعد قفزة
نوعية للكويت في مجاالت االعمار
والرعاية السكنية والبنية األساسية
وغيرها من المجاالت التنموية التي
رسمت مالمح الكويت الحديثة
والعصرية وهي االنجازات التي
سيخلدها التاريخ باسم سموه.
وأكــدت أن حكمة سمو األمير
وحنكته

السياسية

يشهد

بها

القاصي والــدانــي ،فإلى سموه
تتجه االنظار دوما لحل أي خالف بين
األشقاء ،مشيرة إلى أن سموه قاد
سفينة الكويت دائما إلى بر األمان
رغم التهديدات والمخاطر التي
تهدد المنطقة.

المضف متوسط ًا عدد ًا من رجاالت الدولة والديبلوماسيين
ومسؤولي القطاع الخاص خالل احتفالية رفع العلم

وجددت التهنئة لسمو األمير بهذه المناسبة العزيزة والغالية ،متمنية لسموه وافر الصحة والعافية لتبقى
الكويت في عهده واحة خير وأمان وسالم .

43

44

االئتمان | العدد السابع  -يناير 2018

استشارات

المهندس المعماري /مشعل باقر

دائما
“العرض األعلى سع ًرا” ليس األفضل
ً

“  :”design districtال تع ِّولوا على السعر األقل
في اختيار مكاتب الديكور
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نبذة عن الشركة...
تأسست شركة ديزاين دستركت للتجارة العامة
والمقاوالت في يوليو  ،2013وهي شركة متخصصة
في عمليات التصميم (الداخلي والخارجي) والتنفيذ
والبناء.
وتتولى ديزاين دســتركت تصميم كل األعمال
الالزمة للمنشآت الخاصة وتنفيذها ،كالفلل واألدوار
والمنازل ،والمنشآت التجارية كالشركات والمكاتب
والمحــالت التجاريــة ،والنــوادي الصحيــة ومراكــز
التجميل ،كما تشــرف على تنفيذ مشــاريع عمالئها،
وتقدم االستشارات الخاصة بالتصاميم والبناء.

التصاميم...
تتعاون ديزاين دســتركت منذ تأسيسها مع عدة
شركات ،مثل شــركة ترولي التي أنشــأت لها أكثر

عن طريق عمله في منشــآت قائمة ،وكذلك التزامه
بمواعيد التســليم ،وفترات وجوده في الموقع خالل
العمل.
ومن العناصــر المهمة األخرى كذلــك التكلفة؛
فقد يبحث العميل أحيا ًنا عن السعر األقل ،وهو عامل
ال يُع َّول عليه كثي ًرا في االختيار ،وهذا ال يعني بالضرورة
دائما ،بل على العميل
أن السعر المرتفع هو األفضل
ً
أن يفحص بنود عروض األسعار المقدمة له بدقة.

معلومات شخصية...
المهندس /مشعل محمد باقر.
مواليد .1979 /7/ 3

فرعا ،وأنجزت لها أعمــال التصميم والتنفيذ
مــن ً 25

كويتي الجنسية.

ونواد رياضية ومراكز تجارية.
والبناء ،ما بين جامعات،
ٍ

حاصـــل على بكالوريــــوس عمارة،
وإدارة أعمال من جامعة ميامي بفلوريدا،

اختيار المقاول ومواد البناء:
يُعد اختيــار المقاول المناســب ،ومــواد البناء
الجيدة ،أم ًرا فــي غاية األهمية ،فقد يــؤدي التهاون
أحيا ًنا في اختيارهما إلى أن يضطر المالك إلى إعادة
تنفيذ بعض األعمال التي ظهرت فيها عيوب يصعب
تجاهلها ،أو تلفيات تتطلب إعــادة تصليحها ،وذلك
بعد تسليم المنشأة ،ولهذا يُفضل األخذ بعين االعتبار
عــدة عناصر عند اختيار المقاول الــذي يتولى عملية
البناء.
وفيما يخص المجتمع الكويتي فإن السمعة في
تنفيذ األعمال لها دور رئيس في اختيار المستهلك أو
العميل ِوجهتَه ،ولذا من المهم أن يستعين الشخص
بآراء أصدقائه أو أقاربه ،واالســتفادة من تجاربهم مع
المقاوليــن ،ورؤية عمل المقــاول على أرض الواقع

عام .2004
عضو هيئـــة تدريـس فـــي تخصـــص
العمارة .2003 - 2002
مدير مشاريـــــع فـي الشركة األولى
للوقود في الفترة من  2006إلى .2013
مشرف ومصمم مع شركــة Circle
لتصميم محطات الوقـــود للشركـة
األولى للوقود.
الرئيس التنفيــــذي لشركـــة ديزاين
دستركـت منذ عـام  2013حتى اآلن.
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اإلحصائية
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إحصائية المبالغ المنصرفة الفعلية لجميع
أنواع القروض
(حسب نوع القرض والغرض) ومنح البيوت
الخرسانية عن الفترة
من  1/4/2017إلى 30/11/2017
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بيــان

بنك االئتمان الكويتي

مركز نظم المعلومات
قسم دعم اتخاذ القرار

توسعة وترميم
بيوت حكومية

اجمالي
المقرر

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

بناء قسائم
خاصة

بناء قسائم
حكومية

شراء

اجمالي
بنـاء

توسعة
وترميم
سكن
خاص

قروض
بيوت
خرسانية

اجمالي المنصرف
عقاري

المطلقات

01/04/2017
األرامل

المحفظة

الى
قروض
االجتماعية

30/11/2017
هبات
الزواج

اجمالي عام

1.7 M APR

1.8 M MAY

1.0 M JUN

1.3 M JUL

1.4 M AUG

1.2 M SEP

1.8 M OCT

1.5 M NOV

المنصرف

15.2 M

14.5 M

6.3 M

8.7 M

10.3 M

7.5 M

12.1 M

13.6 M

المنصرف

17.0 M

16.3 M

7.2 M

10.0 M

11.8 M

8.7 M

13.9 M

15.1 M

المنصرف

1.7 M

2.0 M

1.4 M

1.9 M

1.8 M

1.3 M

2.1 M

2.2 M

88.3 M

المنصرف

138 k
114 k
125 k
61 k
114 k
82 k
157 k
112 k

100.0 M

المنصرف

3.8 M
3.4 M
2.1 M
2.2 M
2.2 M
1.6 M
2.6 M
2.1 M

14.5 M

المنصرف

16.5 k
10.0 k
5.0 k
9.0 k
12.0 k
0.0 k
0.0 k
13.5 k

903 k

المنصرف

22.6 M
21.9 M
10.8 M
14.1 M
15.9 M
11.7 M
18.7 M
19.5 M

19.8 M

منح بيوت
خرسانية
5.0 k
5.0 k
0.0 k
5.0 k
0.0 k
5.0 k
5.0 k
5.0 k

66.0 k

المنصرف

1.4 M
1.8 M
1.5 M
2.1 M
2.6 M
1.8 M
1.8 M
3.0 M

135.3 M

المنصرف

1.2 M
.7 M
.8 M
1.1 M
.8 M
.6 M
1.0 M
.9 M

30.0 k

المنصرف

25.2 M
24.3 M
13.1 M
17.3 M
19.3 M
14.1 M
21.5 M
23.4 M

16.0 M

المنصرف

243 k
247 k
113 k
129 k
109 k
190 k
252 k
222 k

6.9 M

المنصرف

2.2 M
2.7 M
1.3 M
2.4 M
2.2 M
1.8 M
2.0 M
2.0 M

158.3 M

المنصرف

1.1 M
1.3 M
.6 M
1.2 M
1.1 M
.9 M
1.0 M
1.0 M

1.5 M

اجمالي
المنصرف
عقاري
ومنح
خرسانية
وقروض
المرأة

28.7 M
28.6 M
15.1 M
21.1 M
22.7 M
17.0 M
24.8 M
26.6 M
16.5 M

اجمالي عام

8.2 M

11.7 M

184.5 M
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مقال

بقلم :عبدالوهاب النصف

عراقة ..وقاعدة ذهبية
تأســس بنك االئتمان الكويتي عام  1960بفكرة العم عبد العزيز الدوســري ،أي قبل
اســتقالل الكويت في  19يونيو  ،1961وقبل إصدار دســتور الكويت عام  ،1962بالتالي
نحن نتحدث عن واحدة من أعرق المؤسســات الحكوميــة على اإلطالق ،تفوح منها عطور
الزمن الجميل ،وتشــهد جدرانها على أصالة رجاالت من هذا الوطن بذلوا الكثير لبقاء هذه
المؤسسة الفريدة من نوعها شامخةُ ،متجذرة في التراب الكويتي على مر العصور ال تهزها
ريح عاتية ،فظل بنك االئتمان خالل العقود الخمسة التي مضت منذ تأسيسه “سند األسرة
الكويتية” في كل مناحــي حياتها ،تبدأ بقرض ومنحة الزواج ،وتســتمر بمجموعة قروض
البنك التي يقدمها لألســرة الكويتية ويوفر لها الســكن المالئم بأقســاط ُميسرة ودون
فوائد.
إن ايرادات نهاية الســنة ال تُشــكل معيار نجاحنا في بنك االئتمان ،وبناء على االعتبار
الذي تأســس البنــك لتحقيقه منذ عــام  1960وهو توفير الرعاية الســكنية المناســبة
للمواطن الكويتي ،تســري بداخل هذه المؤسسة قاعدة ذهبية راسخة في العقول تقول
هذه القاعدة أنه “يجب أن يتم توفير أفضل خدمة لعمالء البنك”.
كان لهذه القاعدة شــباب هم الحجر األســاس الذي تنطلق منه ،وكان لتلك العراقة
عناصر ،لتضع هذه الثنائيــات الفريدة ،بين العراقة والقاعدة الذهبية ،والشــباب وعناصر
الخبرة ..هذه المؤسســة على طريق المؤسســات النموذجية التــي تطمح أن يكون لها
بصمة في بناء الكويت الحديثة بسواعد شبابها وبخبرات جيل الرواد.

