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االفتتاحية

الكويت عاصمة الشباب 2017
فــي الحادي والثالثيــن من يناير الماضي كشــفت
الحكومة عن خطتها التنموية طويلة األمد للعقدين
المقبلين وحتى العــام  ، 2035تحت عنوان “كويت
جديدة” أو “نيو كويت”.
تعتمد الرؤية على سبع ركائز أساســية ،أبرزها :إدارة
حكوميــة فاعلة واقتصــاد متنوع ومســتدام ،وبنية
تحتية متطورة.
نحن في بنــك االئتمان الكويتي لســنا بعيدين عن
هذه الرؤية بل جزء منها؛ إذ طرحنا منذ ســنوات خالل
رؤيتنــا للتحديث والتطوير تحت عنــوان “رؤية جديدة
لعصر جديد”.
كانت هــذه الرؤية  -وال تــزال  -ترتكــز على تحويل
بنك االئتمان الكويتي من مصــرف حكومي يقوم
بالوظائف واألدوار التقليدية المعروفة إلى مؤسسة
ماليــة حديثة وعصريــة تواكب أحدث المســتجدات
التكنولوجيــة وتســتجيب لالحتياجــات المتزايــدة
والمتجددة ألبناء الكويت ،وتترجم مفاهيم التنمية
الشــاملة والمســتدامة إلى واقع ملموس وحقيقة
على األرض.
من هنا بدأ البنك في وقت مبكر األخذ بأسباب التحديث
والتطور في الشكل والمضمون ،وتمكن خالل وقت
وجيز من دخول عصر التعامالت االلكترونية عبر توقيع
العشــرات من بروتوكــوالت الربــط االلكتروني مع
الجهات والمؤسســات الحكومية ذات الصلة لتيسير
تبادل وتدفق المعلومات بسالســة وانســيابية تتيح
انجاز معامالت المواطنين بأســرع وقــت وأقل جهد
ممكن ،كما انتقل من مرحلة التعامالت الورقية إلى
فضاء التعامالت االلكترونية الواسع ،ودشن القروض
العقارية واالجتماعية إلكتروني ًا ،ولم يتوقف األمر عند
هذا الحد إذ باتت خدماته متاحة اآلن على االنترنت عبر
البوابة االلكترونية للبنك وتطبيــق “االئتمان” على
الهواتف الذكيــة واألجهزة اللوحيــة وبطريقة آمنة
وسريعة.
وتزامن االعالن عن رؤية “نيو كويت” مع اختيار الكويت
عاصمة للشباب العربي ،حيث شمل صاحب السمو
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أمير البالد الشــيخ صباح األحمــد (حفظه اهلل و رعاه)
برعايته وحضوره حفل افتتاح هذا الحدث.
إن بنــك االئتمان ليفخر بأنه كان ســباقا في تقديم
دعمــه الكامل للشــباب وافســاح المجال واســعا
أمامهــم لشــغل المواقــع القياديــة والوظائــف
اإلشــرافية انطالقا من قناعته بأن الشباب هم نصف
الحاضر وكل المســتقبل وهم الرهان الحقيقي ألي
أمة على مستقبل واعد ومشرق.
إن ادارة البنك تولي جل اهتمامها بالشباب وتضعهم
نصــب أعينها وتســعى دائما وأبدا إلــى تذليل كل
الصعاب وازالة المعوقات التــي تعترض طريقهم
وفتح آفــاق العمل واالبداع والتميــز أمامهم انطالقا
من الرؤية التي طرحتها قبل أربع سنوات تحت شعار
“رؤية جديدة لعصــر جديد” ،ألنها تؤمــن بأن مفاتيح
الغد بأيديهم ،وأال مستقبل ألي أمة من دون الشباب
الواعي المتسلح بالعلم والخبرة.
كانت “العين كانت دائما على الشــباب ،بوصفهم
اســاس النهضة والتقدم” ،فهم كانوا  -وال يزالون -
في قلب كل الخطط واالستراتيجيات التي وضعتها
اإلدارة العليا بهدف تمكينهــم ودعمهم وتزويدهم
بالخبرات التي تؤهلهم لخوض غمار المستقبل.
وكان شباب البنك دائما عند حسن الظن بهم ،عمال
وعطاء ،إذ ساهموا بدورهم في الطفرة التي حققها
البنك خالل سنواته األخيرة وكانوا بمثابة رافعة قوية
لدخول البنك عصرا جديدا أصبح فيه مؤسســة حديثة
ومتطورة تواكب كل متطلبات واحتياجات العصر.

صالح المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

تكريم
االئتمان

المدير العام السيد /صالح المضف يتسلم الجائزة

البنك يفوز بجائزة التميز في خدمة العمالء
تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح (حفظه اهلل ورعاه)
فاز البنك بجائزة الكويت للعالقات العامة في مجال “التميز المؤسسي” ،في ختام فعاليات المؤتمر
الذي أقامته جمعية العالقات العامة على مدى ثالثة أيام.
تســلم الجائزة نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام من وزيرة الشــؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية السيدة  /هند الصبيح.
وتضاف الجائزة إلى ســجل الجوائز التي حصل عليها البنك في اآلونة األخيرة وتعكس في مجملها
حجــم الجهود المبذولة في مختلــف ادارات وفروع البنــك لتطوير األداء واالرتقاء بمســتوى الخدمات
وتحقيق التنافسية.

العدد السادس  -يوليو
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مركز
التطوير
اإلداري
والتدريب

دورة المدرب المعتمد

ان من اهم مهام قسم التدريب في اي
جهة او منظمة القيام بالدراسات المتعلقة
بتحديد االحتياجــات التدريبية وفقا للمعايير
والمقاييــس الالزمة وإعــداد وتنفيذ خطط
التدريب الداخلية و الخارجية المعتمدة وفقا
لألهــداف التدريبية المحددة لكل إدارة على
حدة.
و يرتكز التدريب في مفهومه العام علي
تأهيل الفرد بالكيفية التي يؤدي بمقتضاها
عم ً
ال ،أو يحل مشــكلة أو مشــاكل محددة،
وبالتالي فهو هــادف بطبيعته وموجه في
أســلوبه ومبرمج في تخطيطه أو تنظيمه،

جان

بم

ن

ال

دو
رة

ألنه يه ُدف إلي إمــداد المتلقي بمعلومات
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معينة ألداء عمل محدد ،أو إمداده بإرشادات

المشاركين في الدورة

أو توجيهــات تعينــه علي النهــوض بدوره
وتحسين أدائه .ويعتبر مستوى التدريب في
أي مؤسســة المقيــاس الحقيقي لقدرات
هذه الجهة وكفــاءة أعضائهــا ،ولما كان
العمل هــو المختبر الحقيقي لكل نظريات
وأســاليب تحســين األداء ورفع المســتوى
المهني ،فمن الطبيعــي أن يكون الهدف

ت
دري
ع
ي

من خــالل تنمية مهــارات وقــدرات الموارد

مل

إلحداث التغيير المطلوب واالرتقاء بالعمل

ب

األول للتدريــب هو اإلعــداد الفكري وصقل
األفراد بقصــد رفع معدل الكفــاءة تمهيد ًا

البشــرية نحو ما يمكنه مــن اداء وظيفته
بكفاءة وفاعلية.
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التدريب
اإللكتروني
أطلقته ادارة التطوير لصقل مهارات الموظفين وخبراتهم خالل العمل

بنك االئتمان أول جهة حكومية
تطبق نظام التدريب االلكتروني
بحضور نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام الســيد /صالح المضف ونائب المدير العام للشــؤون المالية
واالدارية والقانونية الســيد /فوزي الصقالوي ونائب المدير العام لشؤون االئتمان السيدة /عبير بوطيبان نظمت
ادارة التطوير االداري والتدريب عرضا مرئيا لمشروع التعليم االلكتروني (.)E .Learning
وشــددت االدارة خالل العرض على أهمية التعليم والتدريب اإللكتروني للموظفين أثناء العمل في صقل
مهاراتهم وتنمية معارفهم وخبراتهم واكسابهم المعلومات الالزمة لمباشرة مهامهم .
وكشفت أن البرامج المقدمة في الموسم الحالي ( )2018 /2017ضمن المشروع الجديد ،تشمل :القروض
العقارية واالجتماعية ،واالتصال والتواصل لخدمــة العمالء في مكان العمل ،وإدارة الوقت في خدمة العمالء،
ومهارات صنع واتخاذ القرار ،مشــيرة إلى أنه ســيتم تحديد البرامج عن طريق جدولتها على مجاميع خالل فترات
زمنية محددة تحدد الفترة بمدة  30يوما ،وعندها يتم تحديد برامج أخرى في فترة أخرى.
ونفخر بأن يكون بنك االئتمان الكويتي أول جهة حكومية تطبق نظام التدريب االلكتروني.
حيث أنه انجاز جديد يحســب إلدارة التطوير االداري والتدريب ،وسيســهم في رفع كفاءة الموظفين وصقل
مهاراتهم وتاليا تحسين مستوى وجودة الخدمة التي تقدم إلى المواطنين.
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االئتمان E -

سعيا وراء تسهيل الخدمات للمقترضين عوضا عن زيارة االفرع في بنك االئتمان الكويتي  ,قام بنك االئتمان
الكويتي باصدار تطبيق الموبايل على نسختين IOS & Android
يحتوي تطبيق الموبايــل على العديد من الخدمــات العامة للمواطنين والخدمــات الخاصة للمقترضين
وعمالء بنك االئتمان الكويتي.
احــدى هذه الخدمات الخاصة هي خدمة تقديم " طلب دفعة " حيث تســاعد هذه الخدمة على توفير الوقت
والجهد على المقترضين دون الزام المقترض لزيارة الفرع الخاص به لتقديم طلب الدفعة.
و تتيح هذه الخدمة للمستخدم ان يتقدم بطلب لصرف دفعة مالية لمرحلة بناء جديدة بعد االنتهاء من المرحلة
السابقة وفي هذه المرحلة يتم اظهار قيمة القرض المتبقية في حساب المستخدم وجميع مراحل البناء

 يجب اختيار نوع الدفعة وتحديد سبب البناء الستكمال الطلب

ارفاق المستندات:
 بعد اختيار نوع الدفعة يظهر للمستخدم جميع المستندات الالزمة لكي يستلم
الشيك والتي تعتبر ضرورية لكي يحصل المستخدم على الدفعة
 يقوم المســتخدم بتحميل المســتندات المطلوبة من الصــور المخزنة على
الجهاز واالقرار بصحة المعلومات والبيانات
 ومن ثم تقديم الطلب.

العدد السادس  -يوليو
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عضو
مجلس
األمة

النائب /يوسف الفضالة

أشاد بالطفرة التي تحققت خالل األعوام األخيرة في البنك

الفضالة :بنك االئتمان مضرب المثل في االحترافية
ثمــن النائب يوســف الفضالة ما وصفهــا بـ”النقلة
ّ
النوعية” التــي تحققت في بنك االئتمــان الكويتي في
الشــكل والمضمون ،مؤكــدا أن البنك حاليــ ًا هو الجهة
الحكوميــة األولى التــي يُضرب بها المثل فــي احترافية
الموظفين.
وقال الفضالة في لقاء مــع “االئتمان”  :إن “هذا الرأي
ليس من قبيل المجاملة ألني زرت البنك في  2009أوال ثم
في  2015ولمست بنفسي الفارق الكبير بين الوضع في
السابق واآلن ،وهذه نتيجة الثقة بالشباب  ،ومن يرد التأكد
فليذهب إلى البنك ليرى بنفسه”.
في الوقت ذاته أشاد الفضالة بالجهود التي يقوم بها
وزير الدولة لشؤون االســكان وزير الدولة لشؤون الخدمات
ياسر أبل في معالجة القضية االسكانية.
وقال :إن “الوزير أبــل حرّك المياه الراكدة لفترة طويلة
حول القضية االســكانية من خالل التوزيعات االســكانية
للمواطنين وتم توقيع عقود المدن السكنية الجديدة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
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ما تقييمــك للجهود التي تبذلهــا الدولة لحل القضية
االسكانية؟
في البداية أرحب بكم وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء،
باعتقادي أن القضية اإلســكانية تخص كل أســرة في
الكويت ولم تعد مقصورة على امرأة أو رجل فمع تراكم
الطلبات اإلســكانية خالل العقد السابق بات اإلسكان
قضية كل بيت فــي الكويت ،ولكــن التحركات التي
قام بها وزير االسكان الســيد  /ياسر أبل مع المسؤولين
في المؤسســة العامة للرعاية السكنية وبنك االئتمان
حركت جزءا مــن المياه الراكدة منذ فتــرة ونحن بدورنا
نشــد على أيديهم وبانتظار نتائج هذه التحركات خالل
الفترة المقبلة.

مــا تقييمــك لدور بنــك االئتمــان الكويتــي في حل
المشــكلة االســكانية وهل ثمة اقتراحــات أو تصورات
لتفعيل هذا الدور؟
بنك االئتمان الكويتــي عنصر مهم في معادلة أي

أسرة فهو يوفر التمويل األساسي لبناء المسكن  ،لكن
هذه الوسيلة باعتقادي غير كافية ،ففي الوقت الحالي
يجب أن تتوافر أدوات أخرى من شــأنها مســاعدة األسر
الراغبة في الحصول على السكن بشرط أال تثقل كاهل
األسر المحتاجة لهذا التمويل.

هل شاركت في اقتراحات تخدم القضية اإلسكانية ؟
نعــم ..تقدمــت بقانونيــن لمعالجــة القضيــة
اإلســكانية ،األول قانــون اســتغالل قســائم البيوت
والســكن الخاص يشــمل دفع ضرائب ســنوية على
األراضي الفضاء غير المستغلة فإما البناء أو البيع  ،وهذا
ما قد يساعد على قلة االحتكار وبالتالي نزول األسعار .
كما شــاركت مع زمالئي في اقتراح قانون إلنشــاء
هيئــة التخطيط العمرانــي ،ألننا نواجه مشــكلة في
التخطيط العمراني وبحاجة إلى إنشــاء هيئه منفصلة
عن البلدية .
ونعمــل حاليــ ًا علــى قانون قــد يخــدم القضية
اإلســكانية وهو قانون إنشــاء هيئة العقــار على غرار
الموجودة في دبي وعمــان وغيرهما لما لهذا القطاع
من أهمية ،فهو من أكبــر القطاعات في الدولة ويمثل
ســوقا كبيرة ،ونحن بحاجة إلى جهــة مختصه لتقييم
العقار ،وتكون بمثابة الجهة المعتمدة في هذا المجال،
ألننا فــي الكويت يتــم تقييم العقار عــن طريق بيت
التمويل الكويتي .

الوزير أبل حرّك المياه الراكدة حول القضية
من خالل التوزيعات االسكانية والمدن الجديدة

الفضالة :بنك االئتمان شهد
نقلة نوعية ومن يرد التأكد
فليذهب ليرى بنفسه

في الختام هل ثمة كلمة أخيرة أو رسالة توجهها؟
أود التأكيد على سعادتي بالتحاور معكم ،وأتوجه
بالشــكر إلى كل العاملين في البنك  ،الذين ساهموا
في تحقيق نقلة نوعية في األداء  ،وهذه ليست مجاملة
ألني رأيت الوضع في الســابق واآلن ،وهذه نتيجة الثقة
بالشباب وبقدراتهم ،ومن يريد التأكد فليذهب إلى بنك
االئتمان ليرى بنفسه.

ما رأيك في الدور الذي يقوم به بنك االئتمان ؟
قمت بزيــارة بنك االئتمان عام  ،2009ثم زرته مجددا
في  ،2015وكان هناك اختالف كلي شــك ً
ال ومضمون ًا،
كان المنظر مختلفا عما شــاهدته مــن قبل ،لكن اآلن
أصبح المكان مختلفا وجميال ،ومن يعملون به حاليا هم
من جيل الشبـاب وتعامــل الموظفيــن يتسم
باالحترام واالحترافية.
وبرأيي  ..إن بنك االئتمان حالي ًا هو الجهة الحكومية
األولــى التي يضــرب بها المثل  ،وأتمنــى من باقي
الجهــات الحكومية االقتــداء به ،وأشــكر مديره العام
الســيد  /صالح المضف على ما قام به من جهود لتغيير
صورة بنك االئتمان ،وأشكر جميع الموظفين أيض ًا على
دورهم في رقي هذه المؤسسة والنهوض بها.

بطاقة تعريف
االسم  :يوسف صالح الفضالة
مواليد1981 :
المنصب :عضو مجلس األمة  2016عن الدائرة
الثالثة .
الحالة االجتماعية :متزوج
المؤهل الدراسي :جامعة الكويت  -كلية العلوم اإلدارية.

العدد السادس  -يوليو
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مسؤولو
الدولة

مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م /بدر الوقيان

ما هي آخر المستجدات على صعيد المشروعات اإلسكانية
الكبرى التي تنفذها المؤسســة حالي ًا وتلك التي تخطط
لتنفيذهــا مســتقب ً
ال ،ومــا حجــم التوزيعات الســكنية
المتوقعة خالل المرحلة المقبلة؟
المؤسســة العامة للرعاية الســكنية تضــع خططها
اإلســكانية الحالية والمســتقبلية بحيــث تتوافق مع خطة
التنمية للدولــة وتبذل قصارى جهدهــا لتنفيذ تلك الخطط
طبق ًا للبرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ واضعة نصب عينها
العمل علــى تقليص فترة انتظار المواطــن لحصوله على
الرعاية السكنية؟ ،لذا فإن لدى المؤسسة:
مشاريع تحت التنفيذ ،وهي:
 مشروع غرب عبداهلل المبارك ( )5201وحدة. مشروع مدينة المطالع ( )28288وحدة. مشروع السكن العمودي بمدينة جابر األحمد ( )640وحدة.مشاريع في مرحلة التخطيط والتصميم:
 مشروع جنوب عبداهلل المبارك ( )3260وحدة. مشروع مدينة جنوب صباح األحمد ( )30000وحدة. مشروع مدينة سعد العبداهلل ( )30000وحدة. مشروع السكن العمودي بمدينة صباح األحمد ( )2038وحدة. مشروع شرق تيماء ( )500وحدة. مشروع البيوت منخفضة التكاليف ( )10000وحدة.أما بخصوص حجم التوزيعات الســكنية المتوقعة خالل
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المرحلــة المقبلة فإن المؤسســة ســتقوم بتوزيع ( ) 9512
وحدة خالل السنة المالية .2018 /2017
موزعة كالتالي:
  4770قســيمة في مدينة المطالع الســكنية الضاحية(.)N3 & N2

  1447قسيمة في خيطان الجنوبي قطعة (.)4 & 3  3260قسيمة في جنوب عبداهلل المبارك.  35شقة في شمال غرب الصليبخات.يتــردد حديث حول وجــود معوقــات وصعوبــات تواجه بعض
المشاريع ..ما هي تلك المشاريع وما الصعوبات التي تواجهها؟
عند اســتالم المؤسســة العامة للرعاية الســكنية من
بلدية الكويت األراضي المخصصة للمشــاريع اإلسكانية من
الوارد وجود بعــض العوائق في تلك األراضــي ومثال على
ذلك األرض المخصصة لمشروع جنوب مدينة سعد العبداهلل
اإلســكاني حيث يوجد بها بعض العوائــق والمتمثلة في:
(ســكراب البلدية  -اإلطارات المستعملة  -مصنع الصناعات
التحويلية وتشــكيل المعادن  -مغاســل رمــل الدراكيل -
مشروع تربية الدواجن).
ولكن كان لجهود لجنة الخدمات العامة وكذلك مجلس
الــوزراء عظيم األثر فــي التزام الجهات المســؤولة عن تلك
العوائق بإزالتها وفق برامج زمنيــة محددة وفي موعد ال يتجاوز
بداية عام  2018وبما ينسجم مع الجدول الزمني الذي وضعته
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المشروع.

تعد المؤسســة العامة للرعاية السكنية وبنك االئتمان جناحا
معالجة القضية اإلســكانية ،ما تقييمكم لمســتوى التعاون
بينهما وهــل هناك مقترحــات أو تصــورات لتفعيله ودعمه
وتعزيزه ال سيما مع اإللحاح الذي تمثله القضية اإلسكانية؟
المؤسســة العامــة للرعاية الســكنية وبنــك االئتمان
الكويتــي يعدان وبحــق جناحا المنظومــة الخاصة بمعالجة
القضية اإلســكانية وما بينهما من تناغــم وتوافق في الرؤى
والخطط االستراتيجية أدى إلى وضع الحلول الجذرية لمعالجة
القضية اإلســكانية واختصار مدة االنتظار للمواطن لحصوله
على الرعاية السكنية.
والمؤسسة حريصة على إمداد بنك االئتمان وفي الوقت
المناســب بخططها والجداول الزمنية لتنفيذ وحدات الرعاية
السكنية في مشــاريعها اإلســكانية والتي بمقتضاها يضع
البنك ميزانيته.
إضافة إلى التنســيق الكامل بين المؤسسة والبنك فيما
يخص قروض التوســعة والترميم والتعلية للبيوت الحكومية
المخصصة لألسر الكويتية.
أعلن منذ مدة عن التعاقد مع شركات كورية لتنفيذ مشروع جنوب
مدينة ســعد العبداهلل بوصفها أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة
في الكويت ،هل تخطط المؤسسة للتوسع في بناء وتشييد هذا
النوع من المدن أم سيقتصر األمر على بعض المشروعات فقط؟
المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإيمان ًا منها باالستفادة
بكل السبل المتاحة لحل المشكلة اإلسكانية فقد اعتمدت في
خططها لمعالجة القضية اإلسكانية على ما يلي:
 - 1التوسع في بناء وتشييد المدن الذكية بالشراكة على غرار
مشروع جنوب مدينة سعد العبداهلل.
 - 2إشراك مطورين عقاريين إلنجاز بيوت الرعاية السكنية في
بعض مشاريع المؤسسة.
 - 3التعاقــد عن طريق المناقصات مــع المقاولين المحليين
العالميين والمقاولين العالميين إلنشاء وإنجاز المشاريع
اإلسكانية.
ما الجديد على صعيــد تطبيق قانون “من باع بيته” ..وإلى أين
وصلت جهود تخصيص وحدات سكنية لهذه الفئة؟
على صعيد تطبيــق قانون “من باع بيتــه” فقد تم اتخاذ
اإلجراءات التالية:
أو ًال :صدر القانون رقم ( 2لســنة  )2015بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( 47لســنة  )1993في شــأن الرعاية الســكنية
بالتزام المؤسســة بتوفير المســكن المالئم بحــق االنتفاع
للفئــات المحددة والمخاطبة بأحــكام القانون وهم فئة من
ســبق أن باع بيته وقام بســداد كامل قيمة القرض المستحق
لبنك االئتمان الكويتي.

ثاني ًا :تنفيذ ًا ألحكام القانون وتفعي ً
ال من المؤسسة بالمبادرة
إلى تنفيذ أحكامه تم اآلتي:
أ  -تشــكيل لجنة خاصة بالقرار الوزاري رقم ( 4لســنة )2015
تضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية
السكنية وبنك االئتمان الكويتي إلعداد القواعد التنفيذية
بضوابط وشروط االستحقاق.
ب  -وأعقب ذلك صدور القرار الوزاري رقم ( 4لســنة  )2015بناء
على موافقة مجلس إدارة المؤسسة على شروط وضوابط
االستحقاق كما وردت بالقانون وباشرت عملها في تلقي
الطلبات وتحديد المتوافر فيهم شروط االستحقاق.
ثالث ًا :في مجال اإلجراءات التنفيذية فقد قامت المؤسسة بما
يلي:
أ  -بناء على طلب المؤسســة قامت بلدية الكويت بتخصيص
أرض لبنــاء وحدات ســكنية للفئــات المنصــوص عليها
بالقانــون أعــاله ،فقــد قامت بلديــة الكويــت بمخاطبة
المؤسسة بتاريخ  2016 /7/ 21بشــأن قرار المجلس البلدي
رقــم (م ب /م أ )2016 /09 /159 /بتاريــخ  2016 /5/ 2والذي
يقضي بالموافقة على تخصيص أرض للمؤسسة بمساحة
( 372.945م )2شــرق ضاحية تيماء إلنشــاء وحدات سكنية
لتلك الفئات “مرفق رقم .”1
وقد تم اســتالم حدود هذه األرض من بلدية الكويت بتاريخ
 2016 /12 /19وفق ًا لمحضر استالم الموقع “مرفق رقم .”2
ب -إثر اســتالم الموقع باشــرت المؤسســة إجراءات أعمال
تخطيط وتصميــم الموقــع تمهيد ًا إلعداد المســتندات
والطرح والترســية والتعاقد لتنفيذ المشروع خالل السنة
المالية الحالية (.)2018 /2017
ج  -إضافة إلــى الموقع المخصص للمشــروع شــرق ضاحية
تيمــاء ،فقــد قامــت المؤسســة بالتعاقد مــع المكتب
االستشــاري العالمي “كيو انترناشــيونال كونســتلنس”
بتاريــخ  2016 /10 /29لتصميم نمــاذج مختلفة لعمارات
سكن عمودي بمنطقة الســكن االستثماري بمدينة صباح
األحمد الســكنية بمواصفات حديثة ومتميزة وبمساحات
تتالءم مــع احتياجات الفئــات المخاطبــة بالقانون رقم
( 2لسنة  )2015أعاله وبعض الفئات األخرى والتي تشملهم
المؤسسة بتوفير السكن المالئم.
حيث إنه من المتوقع إعداد المســتندات والطرح والترســية
والتعاقد لتنفيذ المشروع خالل السنة المالية الحالية (2017
.)2018/
رابع ًا :بلغ إجمالي عدد من تقدموا بطلبات مستوفاة ()1984
مواطن ًا ،وما زالت اللجنة تتلقى الطلبات ممن يتقدم إليها.

العدد السادس  -يوليو

2017
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أكدت نجاح البنك في انجاز المعامالت الكترونيا
ووصفته بـ «االنجاز العظيم والنقلة النوعية»

بوطيبان :خطة لزيادة فروع «االئتمان»
في المناطق الجديدة
في مايــو ٌ 2016عينت الســيدة  /عبير بوطيبان
نائب المدير عام للبنك لشؤون االئتمان ،جاء التعيين
بناء على مرســوم اعتمده مجلس الوزراء واســتنادا
إلى معايير الكفاءة والخبرة الطويلة في المجال ،إذ
تدرجت بوطيبان خالل الســنوات الثالث التي سبقت
شــغل المنصب القيادي في العمــل بمختلف أفرع
وإدارات البنك ،مــرورا بمنصب مديــرة إدارة التطوير
والتدريب ،إلى مديرة الفــرع الرئيس للبنك ،وكانت
بوطيبان قد عملت في القطاع الخاص ما يقارب 20
عاما.
“االئتمان” التقــت بوطيبان وحاورتها حول رؤيتها
لمســتقبل البنك والخطط والمقترحات المطروحة
لتطوير العمل به ،وكان هذا اللقاء ...
فإلى التفاصيل..
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لديك سيرة مهنية حافلة بالخبرات في الكثير من مواقع
العمــل والمســؤولية والمناصب التــي توليتها قبل
العمل نائبا لمدير البنك لشــؤون االئتمان ..هال اطلعتنا
على أهم المحطات في تلك المسيرة ؟
نعــم ..عملت مديــرا تنفيذيــا في بنــك الكويت
الوطنــي وقطاع الفروع لمــدة  16ســنة  ,ومديرا أول
للخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الوطني
 فرع الكويت  -لمدة ثالث سنوات .خدمت في البنك ســنوات طويلة هــل يمكن اطالعنا
على تصورك أو رؤيتك لتطوير العمل في الفروع ومراكز
الخدمة وسبل االرتقاء بها؟
نسعى إلى أن يكون الفرع شــامال لجميع خدمات
البنك دون حاجة المواطن إلــى مراجعة أي من جهات
الدولة ،وهذا هو جوهر تصورنا بعيدا عن التفاصيل.

هل من خطط للتوســع األفقي عبر افتتــاح المزيد من
الفروع للبنك ال سيما وأن هناك محافظات ليس للبنك
فروع فيها وثمة مطالبات بذلك؟
نعم ..هناك خطة للتوسع األفقي وزيادة عدد الفروع
لمواجهة توزيعات الوحدات الســكنية التي تقوم بها
المؤسســة العامة للرعاية السكنية في مشاريع جنوب
المطالع ومدينة صباح األحمد.
ما تقييمك للنجاح الذي حققه البنك في مشروع التحول
نحو انجاز المعامالت الكترونيا وتدشين خدمات التقدم
للحصول على القرض عبر االنترنت ؟
لقد أثبتنــا نجاحنا بهــذا االنجاز العظيــم حيث أنه
يعتبــر نقلة نوعية فــي تقديم خدماتنــا المتنوعة مع
حرصنا على التسويق لخدماتنا لنتأكد من وصولها الى
المواطن الكويتي.

مــا الجديــد على صعيــد برامــج تقييم وتطويــر أداء
الموظفين ؟
اســتخدام أدوات جديــدة كوحــدة قيــاس ألداء
الموظفين لمعرفــة مواطن القــوة والضعف ووضع
الحلول المناسبة لها للتغلب عليها واالرتقاء بمستوى
الخدمة والكفاءة لدى الموظفين باالضافة إلى البرامج
التدريبية لالستثمار في التنمية البشرية لدينا .
في الختام....ماذا تقولين لموظفي البنك...ال ســيما
من الشباب الكويتيين ؟
أقول لهــم  :أنتم االســتثمار الحقيقــي ..عليكم
بالعمل الدؤوب واالصرار علــى النجاح بالجد واالجتهاد,
فأنتم مــن يصنع مســتقبل هذه المؤسســة العريقة
ويرفع اســمها عاليا بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة
في القطاع الحكومي في دولة الكويت.

هل هناك أي تغييــر أو تعديل يمكن أن يطرأ على لوائح
العمل في البنك خالل الفترة المقبلة ؟
نحن ادارة تتصف بالمرونة فــي ما يتعلق بمصلحة
العمل والمواطن والتعديالت تصبح ضرورة إذا استدعى
األمر ولمواكبة التغيير االيجابي وخدمة المصلحة العامة
للوطن والمواطن .

العدد السادس  -يوليو
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االئتمان
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نسبة إنجاز المشروع في الوقت الحالي
ومن المتوقع االنتهاء منه في عام 2019

مجلة االئتمان الكويتي

منظر عام للمبنى من الجهة الشمالية الشرقية

أعمال إنشاء الطابق الثاني

جانب من األعمال في السرداب الثالث
العدد السادس  -يوليو

2017
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مشروع مبنى المقر الرئيسي
لبنك االئتمان الكويتي
في جنوب السرة:

جاري تنفيذ األعمال الخاصة بإنشــاء المبنى الرئيســي لبنك االئتمان الكويتي في منطقة جنوب
السرة حســب البرنامج الزمني المعتمد ،حيث انقضت حوالي ثلث المدة المحددة للمشروع ،و ينقسم
اللمشروع إلى جزئين أساسيين وهما مبنى البنك الرئيسي ومبنى مواقف السيارات المجاور له.
فيمــا يخص المبنى الرئيســي ،تم االنتهاء من ســحب المياه الجوفية من كامل مســاحة المبنى
الرئيسي ،كما تم االنتهاء من صب كامل مســاحة أرضية السرداب األول في حين يتم في مناطق أخرى
التجهيز لصب سقف الطابق الثاني ،وبخصوص أعمال التهوية ومكافحة الحريق ،فقد بدأ العمل بها في
السرداب الثالث و تم اإلنتهاء من صب الحوائط المسلحة واألسقف المسلحة للملجأ الخاص بالبنك .أما
بالنســبة إلى األعمال اإلدارية في الموقع ،فقد تمت دراسة ومراجعة واإلنتهاء من إعتماد معظم المواد
الخاصة بالتشطيبات والتأثيث باإلضافة إلى المواد المتعلقة باإلعمال الميكانيكية والكهربائية وهي
من أجود األنواع ،وتم وصول بعض المعدات المهمة إلي الموقع مثل أجهزة مولدات الكهرباء.
وبالنسبة لمبنى مواقف السيارات فجاري العمل على سحب المياه الجوفية باإلضافة إلى أعمال عزل
الحوائط الساندة بالتوازي مع أعمال عزل الرطوبة والمساح على الوجه الداخلي للحوائط .من جهة أخرى
تم صب األعمدة والجسور الخرسانية لمستوى السرداب الثالث كما تم تركيب اسقف أرضيات السرداب
الثاني لبعض المناطق.
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مشروع فرع بنك اإلئتمان الكويتي
في منطقة العقيلة:

تم إعتماد تصميم مشــروع فرع بنك االئتمان الكويتي في منطقة العقيلة ،حيث تم اختيار الشكل
الخارجي المعماري للمبنى كما تم اعتماد التوزيع الداخلي والذي يتميز بالعملية والجمال في آن واحد،
و قد روعي في التصميم وجود حدائق داخلية وكذلك توفير اإلضاءة الطبيعية التي من شأنها إضفاء جو
من الراحة اإلحساس باالنشراح للمراجعين والموظفين األمر الذي يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل والرضى
وفعالية األداء.
هذا وقد تم االنتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتوزيع المســاحات الداخلية وجاري العمل بالمرحلة
الثالثة التي يتم فيها تطوير المساحات واعداد المخططات المعمارية التفصيلية.
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مشاريع
االئتمان

االدارة التنفيذية تتفقد مشروع المبنى الرئيسي
قــام وفد من اإلدارة التنفيذية بزيــارة ميدانية إلى موقع مبنى البنك الرئيســي في منطقة جنوب
السرة .
تــرأس الوفد نائب رئيس مجلس اإلدارة المديــر العام وضم نواب المدير وعــددا من مديري االدارات
والمهندسين المشرفين على التنفيذ.
وتأتي الزيارة بعد مرور عام من وضع حجر األســاس وبهدف االطمئنان والتأكد من تنفيذ المشــروع
حســب الجدول الزمني وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة التي تبين أن نســبة إنجاز المشــروع
وصلت إلى  % 30والمتوقع أن يتم االنتهاء منه وافتتاحه في .2019
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أخبار البنك

صورة جماعية

و ّقعه المضف والناهض إلنجاز ه مباشرة وبسرعة

اتفاق للتحويل البنكي بين “االئتمان وبيتك”
و ّقع نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام لبنك االئتمان الكويتي الســيد  /صالح مضف المضف والرئيس
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي “بيتك” السيد  /مازن سعد الناهض بروتوكوال للتحويل البنكي .
حيث إن “البروتوكول الجديد مع بيت التمويل يعد اســتكماال لبروتوكول ســابق جرى توقيعه مطلع العام
الماضــي ،للربط االلكتروني بين البنكين ،بحيث يتمكن عمالء بيت التمويل من المواطنين المســجلين لدى
بنك االئتمان والمستفيدين من القروض التي يمنحها من دفع أقساطهم عبر موقع البنك ذاته.
وأوضــح أن البروتوكول الجديد يضيف العديد من التســهيالت من بينها امكانية اجــراء التحويالت المالية
بشكل مباشر وبسرعة؛ ســواء فيما يتعلق بدفعات القروض العقارية المختلفة أو بالنسبة إلى االستقطاعات
الشهرية لسداد أقساط قروض “االئتمان” من دون حاجة إلى أن يقوم العميل بمراجعة أي من أفرع البنك بنفسه.

العدد السادس  -يوليو
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أخبار البنك
المدير العام السيد /صالح المضف يتسلم الشهادة

“آيـــزو  “ 22301 -لـ”االئتمان”
فـــي إدارة استمراريــــة األعمــــال
حصل البنك على شهادة ( أيزو  )22301 -الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية األعمال المعتمدة
من هيئة اعتماد الشهادات العالمية .
تســلّم الشــهادة نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام خالل استقباله الشــريك اإلداري لشركة
بانوراما لالستشــارات اإلدارية مروان زلوم في المقر الرئيسي للبنك ،بحضور نائب المدير العام لشؤون
التخطيط مبارك الرشــيدي ،ونائب المدير العام للشــؤون المالية واالدارية والقانونية فوزي الصقالوي
ومدير مركز نظم المعلومات حمود المحيميد.
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وفد االئتمان خالل حضور عرض الخطة االنمائية للدولة ( الكويت ـ  ) 2035في مركز جابر األحمد الثقافي .

البنك يشارك في “الكويت الجديدة “
حضر وفد مــن االدارة التنفيذية برئاســة نائب رئيس مجلــس االدارة المدير العام وبمشــاركة نواب المدير
العام وعدد من مديــري االدارات والقياديين العرض الذي قدمه أعضاء مجلس الــوزراء للخطة االنمائية للدولة
(الكويت ـ  )2035بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.
وأوضــح المدير العام أن البنك جزء من مشــروع “الكويــت الجديدة” ويعمل في اطــاره ،ضمن منظومة
المؤسسات والجهات الحكومية ،مؤكدا ســعي البنك إلى مواكبة أحدث المستجدات واالستجابة لالحتياجات
المتزايدة والمتجددة في مجالي االقراض العقاري واالجتماعي وترجمة مفاهيم التنمية الشــاملة والمستدامة
إلى واقع ملموس.
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أخبار البنك
صورة جماعية

توقيع عقد “هيكلة التمويل العقاري”
مع “ماكنزي”
و ّقع نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام عقد مشــروع اعادة هيكلة التمويل العقاري مع الدكتور
مازن النجار ممثال لشركة مكنزي آند كومباني.
وقال المدير العام :إن مدة المشروع  60أســبوعا ويأتي في اطار سعي البنك إلى المحافظة على
استدامة التمويل العقاري للمواطنين ،مشــيرا إلى أن ادارة البنك قررت دراسة مشروع هيكلة التمويل
العقاري اضطالعا بمسؤولياتها حيال التطورات االقتصادية والمالية األخيرة ومواكبة للتغيرات الجديدة.
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المدير العام /صالح المضف يستقبل مدير البنك الدولي /د.فراس رعد في الكويت

وفد البنك الدولي يزور “االئتمان”
اســتقبل نائب رئيس مجلــس االدارة المدير العــام وفدا من البنــك الدولي ،ضــم كال من خبيرة
التنمية الحضرية المهندسة شــريفة الشلفان وخبير التخطيط العمراني والتنمية الحضرية د.مالكولم
تشايلدرس.
تطرق اللقاء إلى المشــروع الوطني لتطوير إدارة األراضي في الكويت ،الذي يقوم البنك الدولي
بدراسته ضمن برنامج المساعدة الفنية ،وقدم الوفد شرحا عن المشروع وأهدافه ومراحل العمل به ،وما
ســيحققه من فوائد مستقبال تتعلق بتعزيز التنمية البشرية من أجل النمو المستدام والنهوض بتطوير
البنية التحتية واإلدارة الحضرية.
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مشاركات
ومعارض

“االئتمان” شارك في
فعاليات معرض
“كومكس ـ سلطنة عمان “

مدير مركز النظم حمود المحيميد و حمدان القتبي
عضو مجلس الشورى العماني

شــارك مركز نظم المعلومــات بالبنك في أعمــال الدورة الـــ 27لمعرض االتصاالت وتقنيـــــة
المعــــلومات (كومـــكس  )2017الذي أقيم في سلطنة عمان خالل الفترة من  28مارس إلى  1أبريل
ضمن عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد المعــرض منصة لتبادل الخبــرات والتجارب فــي المجاالت المتعلقــة بتطبيقات الحكومة
االلكترونية والربط االلكتروني واســتخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز المعامالت ،كما أنه فرصة
للوقوف علــى التحديات والعقبات التي تواجهها مختلف المؤسســات والجهات الحكومية في دخول
عصر التعامالت االلكترونية والحكومات الذكية.
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علـــى خطاكــم”  ..مساحة تفـردها
“االئتمان” للقياديين والموظفين
السابقين الذين خدموا سنوات
طويلة في بنك االئتمان
الكويتـــي وفــاء
لهم واعتـراف ًا
بفضلهم

مجلة االئتمان الكويتي

المجدلي  :بدأت باحثا بإدارة
القروض
وعاصرت  5مديرين لبنك االئتمان
 1996وأهــم االنجازات التي قام بهــا هي تطبيق تجربة
“الموظف الشامل” في قسم استقبال الطلبات.

االسم  :فؤاد مبارك شريدة المجدلي
الوظيفة الحالية  :مستشار بمكتب المدير العام
الحالة االجتماعية  :متزوج ولدي خمسة أبناء
الهوايات  :السفر وقراءة الصحف
المسيرة المهنية :
بدأت العمــل في بنك “التســليف واالدخار”  -االســم
الســابق للبنك  -كباحث اجتماعي في قسم القروض
االجتماعية (قروض الزواج).
عاصرت الكثير من المدراء كان بينهم الســيد /يوسف
الشــايجي الذي بدأت العمل كباحــث اجتماعي خالل
ادارته للبنك وذلك قبل أداء التجنيد االلزامي.
بعد العودة من التجنيد عملت رئيســا لقســم البحوث
في االدارة الفنية لإلقراض أثناء تولي الســيد  /يوســف
الحوطي منصــب المدير العام  ،وكانــت االدارة تقوم
بإصدار جميــع قرارات االقراض لجميــع مناطق الكويت،
ثم عملت مراقبا لإلدارة نفسها  -وكان من بين االنجازات
التي حصلت في عهد الحوطــي توحيد اقراض البيوت
الحكوميــة والســكن الخــاص ورفــع قــروض الرعاية
السكنية إلى  54ألف دينار وادخال الحاسب اآللي بعد أن
كان العمل يدويا وانشاء فرع الجهراء.
بعد ذلك عملــت مراقبا لفرع العاصمة بعد الغاء االدارة
الفنية وتحويل قسم دراسة الطلبات إلى الفروع إلصدار
القرار بالفرع.
بعد تولي الســيد  /جاســم الدبوس ادارة البنك مباشرة
تمــت ترقيتــي إلــى وظيفة مدير فــرع الجهــراء عام

في عهد الســيد  /محمد النومس تم تكليفي بالعمل
مديرا لفرع الفروانية ،ثم نقلت إلى فرع األحمدي وكانت
عالقتنا بالنومس أخويــة وكان قريبا منا ،وتم افتتاح فرع
الفروانية في عهده.
خالل تولي السيد  /صالح المضف رئاسة البنك تم نقلي
من وظيفــة “مدير فرع األحمدي” إلى “مستشــار مكتب
المدير العــام” وعملت كمستشــار وأمين ســر اللجنة
العامة لإلقراض وعضوا فيها.
وأهم انجازات السيد /صالح المضف:
تطوير المبنى الرئيسي والفروع.
افتتاح مركز تدريب متطور لموظفي البنك.
الحصول على جوائز عديدة.
افساح المجال أمام الشباب لشغل الوظائف القيادية.
تعديل اللوائح بالبنك (الئحة شــؤون الموظفين والئحة
القروض على سبيل المثال ال الحصر) .
تشجيع الموظفين على االلتحاق بالدورات التدريبية.
زيــادة قرض التوســعة والترميــم للبيــوت الحكومية
والسكن الخاص.
اعفاء المواطنين من رهن حصتهم في عقارات الورثة .
استخدام التكنولوجيا وتوفير بيئة افضل للموظف.
البدء في انشاء المبنى الرئيسي في منطقة جنوب السرة.
انشاء فرع العقيلة لخدم المناطق في محافظة األحمدي
و بعض المناطق القريبة منها.
كلمة أخيــرة  :أصبح بنك االئتمان أحد أفضل المؤسســات في
الدولة خاصة في ما يتعلق بخدمة العمالء  ..وبشــهادة العمالء
أنفسهم.
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مشاريع
صغيرة

االسم :إسـراء أحمد شبكوه
الجنسية :كويتية
تاريخ الميالد1989/ 3 /4 :
بكالريوس جامعة الكويت ،تخصص :عمارة ،تاريخ التخرج :يونيو 2013
مهندس معماري ،خبرة في مجال التصميم  ،التصميم الجرافيك  ،وبرامج ثالثية األبعاد.
مهندس في القسم المعماري  ،إدارة التصميم  ،المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

فكرة الشــركة ( )draftskwمن خالل الخبرة في مجال التصميم الداخلي وتشــغيل برامــج ثالثية األبعاد ،تاريخ
التأسيس :يناير .2017
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مجلة االئتمان الكويتي

تهدف الشــركة الى ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين من خــــالل اســتخدام مواد وأجزاء بسيطة تكون
بالتصميم جميلة وتعكــــس طابــــع الهندســة المعمارية وتخلق روح مميزة لكل مســاحة ،من خالل تجهيز
المساحة بتصاميم تعكس فكرة المشروع وتحويله الى مكان مختلف من خـــالل إضافــــة عناصر او تصميم
بشكل كلي للمكان.
بإلمكان :تصميم أماكن داخلية مثل :صاالت ،غرف ،صالون ،مكاتب ،محالت( ،مســاحات صغيرة) .وأيضا تنظيم
مناسبات وإعداد أعراس.
أهم العقبات وهي عدم وجود وعي كافي من الدولة لتشــجيع مثل هذا المجال ،وعلى الشــباب عدم الوقوف
أمام العقبات واالستمرار بما هو أفضل للدولة وألنفسهم واإلنشغال بوظيفة تنمي العقل والفكر.
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مواهب
االئتمان
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االسم  :دالل سامي العمر
العمر 30 :سنة
المؤهل الدراسي :بكالوريوس محاسبة
الوظيفة  :موظفة في بنك االئتمان الكويتي  -قسم التحصيل
تعشق المغامرات والتحديات الصعبة.
الهوايات  :الغوص ،واستكشاف الجبال عبر المشي
لمسافات طويلة والوصول الى أعلى قمم الجبال.
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مجلة االئتمان الكويتي

تاريخها مع الهواية:
 فــي  2010بدأ عشــقي للغوص إلــى أن أتممت تدريبــي وأصبحت مدربة معتمــدة من PADI
( اتحاد مدربي الغوص المحترفين).
 في  2015بدأت بأول رحلة استكشــافية وأصبحت أعشق تسلق الجبال ،بما فيها من كسر الروتين
وأنشأت فريقا استكشافيا باسم “@ ”Earthadventureويمكن ألي شخص المشاركة معنا.
المشاركات واالنجازات ؟
 نظمت الكثير من الرحالت في سلطة عمان  ،وأخرى للصغار من عمر  12إلى  16سنة .
 في  2016وصلت قمت جبل “أولدينيو لينغاي” البركاني في تنزانيا ،وارتفاعه  2960مترا .
 في  2016وصلت قمة جبل “سايبنو” البركاني في أوغندا وارتفاعه  3669مترا .
 في  2016قمت برحلة  trekkingمع غوريال !
كلمة للشباب :اتبع شغفك وأحالمك واصقل هواياتك  ،وغير تفكيرك تتغير حياتك.
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االسم :عبداهلل عيسى فالح
الوظيفة في بنك اإلئتمان :قسم القروض العقاريه – فرع العاصمه
تاريخ الميالد1991/ 12 /10 :
الحاله اإلجتماعيه :متزوج
نوع الهوايه ؟
حارس مرمى كرة قدم في نادي السالميه الرياضي
بداية الهوايه ؟
كانت بداية الهوايه في ســنة  2000حيث كان عمري  9ســنوات  ،بدأت اللعب في نادي السالميه
في المراحل الســنيه وتدرجت إلى أن وصلت إلى الفريــق األول  ،وكنت في البدايه العب مهاجم
قبل أن أصبح حارس مرمى.
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مجلة االئتمان الكويتي

المشاركات و اإلنجازات ؟
أبرز اإلنجازات حصولنا على بطولة كأس سمو ولي العهد عام 2016
اإلستفاده من الهوايه ؟
أســتفدت من أمور كثيره في الرياضه على الجانب الصحي واإلجتماعــي والمادي .فالرياضه تحافظ على لياقة و
صحة الجسم ،وعلى الجانب اإلجتماعي أصبح لدي العديد من المعارف واألصدقاء في مجال الرياضه.
نصيحه ؟
أنصح الجميع بمزاولة الرياضه بأي شــكل كان ســواء كرة القدم أو المشــي أو غيره ،ألن الرياضه أساس الصحه
الجيــدة ،لذلك نصيحتي هي بإســتثمار الوقت في األمور اإليجابيــه والحركه  ،واإلبتعاد عن األمور الســلبيه مثل
الجلوس لفترات طويله و التدخين.
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فعاليات
ومناسبات

صورة جماعية للمكرمين بالدورة

تكريم المتميزين بدورة “أساسيات الحسابات”

كرّم البنك المتميزين في دورات “أساســيات الحســابات واعداد ومتابعة الميزانية واقفال الســنة
المالية” التي نظمها قطاع التخطيط بإدارة التدريب والتطوير االداري .
وأوضح المدير العام أن الدورة تأتي في سياق حرص ادارة البنك على بناء جيل جديد من المحاسبين
القادرين على اعداد ومتابعة وتنفيذ الميزانية ونقل الخبرات والمهارات المحاسبية إليه.
وشــدد على حرص بنك االئتمان الدائم على رفع كفاءة عناصــر الجهاز المالي لتمكينهم من أداء
مهامهم بكفاءة وفاعلية بما يتفق مع التطور والتغيير في السياسات المالية.
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مجلة االئتمان الكويتي

ترقية  171موظفا بـ”االختيار” في “يوم الشباب”
أعلن نائب رئيس مجلس االدارة المدير العام عن ترقية  171موظفا من شــباب البنك والعاملين فيه
بنظام االختيار ،على طريق تبوأ المراكز القيادية.
جاء ذلك خالل لقاء مفتوح مع الموظفين بمناســبة يوم الشباب؛ حيث قدم المدير العام التهنئة
إليهم  ،وجدد التأكيد على دعمه الكامل لهم ،كما استمع إلى آرائهم بشأن أهم العقبات والمعوقات
التي تواجههم ومقترحاتهم لتطوير العمل ،واعدا بالمزيد من الدعم في المرحلة المقبلة.
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فعاليات
ومناسبات

مشاركة محافظة العاصمة في مناسبة رفع العلم

االحتفال بالعيد الوطني
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مجلة االئتمان الكويتي

خدمات بنك االئتمان
اإللكترونية

#

حتى تقضي ما هو مهم
مع من هم أهم ...
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فعاليات
ومناسبات
صورة جماعية للغبقة

حفلت بأنشطة متنوعة من بينها المسابقات والفقرات التثقيفية

غبقة “االئتمان” ..جمعت أسرة البنك
جريا على عادته الســنوية؛ أقام البنك غبقته الرمضانية للموظفين والعاملين بحضور نائب رئيس
مجلس االدارة المدير العام وقياديي البنك و مديري االدارات ،والعاملين في مختلف األفرع ومراكز الخدمة.
وأوضــح المدير العــام أن الغبقة عادة يحرص عليهــا البنك احياء لتقليد أصيــل ،يهدف إلى جمع
الموظفين والعاملين والقياديين في هذا الشهر الفضيل.
حيث إن االحتفاالت الدينية والوطنية فرصة لتجسيد مفهوم األسرة الواحدة بين أبناء البنك وتعميق
أواصر المحبة والود وتعزيز روح التفاهم والتواصل وتوثيق العالقات بين زمالء العمل”.
وتوجــه بأصدق التهانــي والتبريكات إلى العاملين في البنك بالشــهر الفضيــل ،داعيا المولى ـ
سبحانه ـ أن يعيده على الجميع بالخير والبركة.
يذكر أن الغبقة حفلت بأنشطة متنوعة؛ كان من بينها مسابقات وفقرات تثقيفية وترفيهية.
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فريق “االئتمان” غادر دورة الروضان بـثالث نقاط و 6أهداف

جانب من مشاركة البنك في إفطار صائم في قصر نايف
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“االئتمان” ..استثمار طاقات
أن يعتقد كل متابع آلخر تطــورات بنك االئتمان أن

ودائرة اتخاذ القــرار في البنك بصورة قلما نشــاهدها

تجديد المبنى الرئيســي الحالي ومبنــى فرع غرناطة

في أي مــكان آخر ،صقل هذه الطاقــات وتطويرها إما

وفق أحــدث التصاميم وتشــييد مبنى جنوب الســرة

عن طريــق الــدورات التدريبية التي يوفرهــا البنك ،أو

ليصبح مبنى رئيسيا للبنك ،وبناء فرع الرقة في منطقة

بتمكينها واعطائها الثقة والمسؤولية لتُطلق العنان

العقيلة ليســتوعب عددا أكبر من عمالء البنك ،أن هذا

لطاقات كامنة لتستغل بشكل أمثل ،فاإلبداع والتميز

كل ما في األمر فهو مخطئ ،وأن يعتقد بتدشين خدمة

رغبة كل شاب وشــابة لكنها مرهونة بالبيئة المناسبة

“القرض أوناليــن” عن طريق الربط االلكتروني على أن

التي تسمح بتفجير هذه الطاقات.

تتــم العملية خالل  ٣دقائق فقط ،بأن هذا كل شــيء
فهو مخطئ أيضا ..فهناك ما هو أســمى من هذا كله
ويتوجــب على أي متابع أن يقف عنده ،و هو “اســتثمار
طاقات الشباب”.

“اإليمان بقدرات الشباب”

فكر متجدد ..
النجاح والتميز غاية كل مؤسسة ،لكن االستمرارية
هي الغاية األســمى لنا في بنــك االئتمان وهي غاية
تتطلب فكــرا ُمتجددا ..فما بين المباني التي ُ
شــيدت
والطاقات الشــبابية التــي يتم االســتثمار فيها بيئة

إن االيمان بقدرات الشباب يتعدى كونه مجرد شعار

مناسبة للعمل تم خلقها داخل هذه المؤسسة ،اتخذت

في بنك االئتمان ،فهو واقع ملموس وحقيقة ال تخفى

من الشــباب نواة لها ،تســري بين جدرانها رغبة جامحة

علــى أي متابع ،فغالبية موظفــي البنك ينتمون الى

للعطاء وارادة صلبة لالستمرار فيه.

فئة الشــباب ،ويصل المد الشــبابي الى االدارة العليا
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أسئلة
شائعة

 - 1ما هو الربط االلكتروني ؟
يرتبط بنك االئتمان الكويتي الكترونيا بالجهات والمؤسسات الحكومية
ذات الصلة بعمله في مجال االقراض العقاري واالجتماعي ،وبعد تقدم
المواطن بطلب الحصول على القرض يتولى البنك  -باستخدام شبكة
الربط االلكتروني  -جمع البيانات المتعلقة بالعميل ومدى توافر شروط
استحقاق القرض وعدم وجود أي عوائق قد تحول دون صرفه له  .وتضمن
عمليات الربط االلكتروني تدفق البيانات والوثائق والمستندات بين الجهات
الحكومية بسالسة ومن (دون تكبد المواطن عناء مراجعة تلك الجهات
بنفسه إلحضار المستندات الالزمة) ،ما يوفر عليه الوقت والجهد ،إذ يكفي
التقدم بالبطاقة الذكية فقط ،وبعد جمع البيانات الالزمة عن العميل عبر
الربط يتسنى لجهات االختصاص في البنك البت في طلب القرض.

لمزيــد مــن المعلومــات
قم بزيارة موقعنا

kcb.gov.kw
أو قم بتحميل التطبيق الهاتفي

KCB Mobile Banking
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