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االفتتاحية

 4تحديات أمام “االئتمان”
في المرحلة المقبلة
في فبراير  2019تم تجديد ثقة القيادة السياسية لي ،كمدير عام لبنك االئتمان الكويتي،

ألربع سنوات أخرى ،تبدأ اعتبارا من  18يوليو المقبل.

يحملنا أنا وزمالئي مسؤولية أكبر لما لها من تحديات كبيرة لنكمل به
إن هذا التجديد ّ
عملية التحديث والتطوير ،التي بدأت قبل ثماني سنوات وال تزال مستمرة حتى اآلن ،كما

أن هناك الكثير مما يتوجب علينا إنجازه خالل السنوات المقبلة.

إن الطريق للحفاظ على اإلنجازات التي تحققت حافل بالتحديات ،وعلى سبيل المثال ال

الحصر نتوقف هنا أمام أربعة أنواع من التحديات:

أوال :تحدي االستمرارية (االستدامة) :وهو تحد ال يتعلق فقط بمسألة استمرار البنك في
ً

القيام باألدوار والمهام المنوطة به بحسب القانون ،بل بقدرته على الحفاظ على مستويات

ومعدالت اإلنجاز ذاتها ،والعمل بالروح الشبابية نفسها.

إن اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك وزيادة الطلب على القروض االجتماعية

والعقارية في ظل إستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع  12ألف وحدة
ً
سنويا ،وما يشكله ذلك من عبء على موارد البنك ،فإنه من الضروري تبني حلول
سكنية
مستدامة لمواجهة هذا التحدي القادم وأهمها التمويل الذاتي للبنك ،وذلك باستثمار

بدال من استنزاف خزينة الدولة ،وذلك لضمان
بعض من موارده وتنويع مصادر الدخل
ً
استدامة تقديم القروض العقارية للمواطنين.
ً
ثانيا :تحدي التحديث والتطوير :وهو ال يتعلق فقط بالخدمات اإللكترونية والتطبيقات
ً
إلكترونيا ( ،)on-lineبل يشمل قائمة طويلة من
الذكية وإطــاق الخدمات والقروض

األهــداف ،من بينها البنى والهياكل التنظيمية وأنماط التمويل ومنظومات القوانين

واللوائح المنظمة لعمل البنك وقواعد البيانات وأسس التعامل.

ً
ً
مزيدا من الفروع
ثالثا :تحدي التوسع والنمو :خالل السنوات الماضية افتتح البنك
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ومراكز الخدمة في العديد من المناطق ،وفي الفترة المقبلة من المقرر افتتاح المقر

الرئيسي الجديد بجنوب السرة ،والشروع في إنشاء فرع جديد في العقيلة.

إن عمليات التوسع والنمو تلقي بمزيد من األعباء والمسؤوليات على كاهل البنك،
ً
ّ
وتاليا في أعداد الموظفين .وقد
المطردة ألعداد المستفيدين من خدماته،
لمواجهة الزيادة

يكون من المناسب إلدارة هذا التحدي ومجابهته ،منح صالحيات واسعة للفروع وتفويض
المسئولين معظم االختصاصات إلنجاز المعامالت بسهولة ويسر ،وهو نهج بدأناه بالفعل،

خالل السنوات األخيرة ،وسنواصل دعمه وتعزيزه في المرحلة المقبلة.

ً
رابعا :تحدي الجودة :في عصر التعامالت اإللكترونية والحكومات الذكية وهيمنة مفاهيم

التنافسية والجودة الشاملة ،لم يعد مجرد تقديم الخدمة أو إنجاز المعاملة بالشكل التقليدي
ً
كافيا لنيل رضا العميل واستحسانه ،فقد فتح الزمن الجديد اآلفاق على متطلبات أكثر،
ً
وفقا لمعايير
تفرض االرتقاء بمستوى جودة الخدمات وتعزيز التنافسية ،وتقديم الخدمة

دقيقة وصارمة ،وهي عملية مركبة تقتضي حشد وتعبئة الطاقات البشرية والمادية،

وصقل مهارات وخبرات العاملين ،وتطوير وتحديث البنى المختلفة من قوانين وتشريعات

ولوائح ،وإعادة النظر فيها من وقت آلخر ،وكذلك توظيف واستثمار منجزات العلم الحديث

فضال عن تكثيف دور برامج الرقابة والمتابعة للوصول إلى أفضل
والتكنولوجيا المتطورة،
ً
النتائج الممكنة.

إن مواجهة التحديات األربعة التي أشرنا إليها تشكل في مجموعها برنامج عملنا خالل
ً
يقينا أن المهمة صعبة وشاقة وأن
المرحلة المقبلة وخارطة الطريق لنا جميعا ،ونحن ندرك

ً
ممهدا ،لكن يحدونا الطموح واألمل في الكفاءات
سهال وال
الطريق إلى تحقيقها ليس
ً
الوطنية الشابة في البنك ،فهم عماد المستقبل والنواة الحقيقية الصلبة للعمل والتطوير
والتحديث.

نخوض غمار هذه التحديات من أجل السعي لتقديم خدمة مثالية ونموذجية للمواطن،

الذي نؤمن بأنه هو الهدف والغاية ،وهو المحور واألساس للتنمية الشاملة والمستدامة.

صالح مضف المضف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
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عضو مجلس األمة

النائب /عبدالوهاب البابطين

ً
نظرا لتعدد الحاالت
شدد على ضرورة تنويع الخيارات أمام المواطنين
ّ
والرغبات وعدد أفراد األسر

البابطين :دور “االئتمان” مهم وإيجابي لحل القضية اإلسكانية
نقول للشباب  :ابنوا الكويت بسواعدكم األبية  ..ولننطلق لبناء
الكويت التي نحلم بها
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أكــد النائب عبد الــوهــاب البابطين على ال ــدور المهم
والحيوي الذي يقوم به بنك االئتمان الكويتي في حل
القضية اإلسكانية بـ ً
ـدءا من تقديم القروض العقارية
للمواطنين وتأسيس شركات التمويل والتطوير العقاري

إلى تقديم دراسات ومشاريع استثمارية تساهم في وضع

حلول واقعية للحد من معاناة األسر الكويتية التي تنتظر

الحصول على السكن المالئم.

وعبر البابطين ــ في لقاء مع “االئتمان “ ــ عن اعتقاده بأن
ّ

وضع الخيارات المتعددة أمام المواطنين وعدم إلزامهم

بخيار وحيد هو الحل األمثل.

ً
نظرا
وقال “ :ال بأس بعرض الخيارات أمام المواطنين؛
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وفاة األب الكويتي وتعويض كل المتضررين بأثر رجعي

جراء عدم استصدار وثائق التملك لهم.

باإلضافة إلى قيامنا بتبني اقتراح بقانون بتعديل المادة
( )19من القانون ذاته المشار إليه بجواز استحقاق رب

األســرة الــذي يحصل على بــدل اإليجار من جهة عمله،

باإلضافة إلى بدل اإليجار الذي تقوم بصرفه المؤسسة،

وذل ــك بــهــدف مــراعــاة الــظــروف واألحــــوال المعيشية

للمواطنين كافة.

كذلك قمنا بالمبادرة في تقديم اقتراح بقانون لتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  35لسنة  1978في

شأن إيجار العقارات ،وذلك من خالل إعطاء الصالحية
لمؤسسة الرعاية السكنية في تحديد سقف أعلى ألسعار

لتعدد الحاالت والرغبات وعدد أفراد األسر ،مع ضرورة
ً
(اختياريا) ؛ فنحن على قناعة
التشديد على أن يكون الوضع

اإليــجــارات فــي مناطق السكن الــخــاص ،وعــدم تفاقم

السكن بمساحات كافية لألسر الكويتية وعدم التضييق

قمنا باقتراح قانون إنشاء هيئة التخطيط العمراني لتكون

بأن هناك مساحات شاسعة غير مستغلة ،والواجب توفير

عليهم ،مع إعطاء هذه األسر الخيارات األخرى المصحوبة
بالمميزات التي من الممكن أن تلجأ إليها بعض األسر

وفق تقديرها الحتياجها”.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ً
اهتماما
منذ نجاحك في االنتخابات البرلمانية تبدي
ً
ً
عـــددا من
ملحوظا بالقضية اإلســكــانــيــة ،وقــدمــت
االقتراحات بقوانين لحل المشكلة ..هال أطلعتنا على
رؤيتك لحل القضية اإلسكانية وسبل تقليص طابور
االنتظار؟

نرى أن من الضرورة القصوى لضمان األمن والطمأنينة
للمجتمع الكويتي توفير الرعاية السكنية المالئمة لألسرة
الكويتية ،وذلك دون اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين مــع مــراعــاة ظــروفــهــم ،وه ــذه الــرؤيــة تأتي
ً
انسجاما مع حكم المادتين  8و 9من الدستور .وعليه

قمنا بتبني اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية من خالل

استصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين في حال

المشكلة اإلسكانية .وللنهوض بالرؤية بشكل أشمل،

المرجعية العليا لكل ما يتعلق بإدارة أمالك الدولة والمدن
واألحياء واألراضي بجميع أنواعها ،ال سيما مناطق السكن

الخاص ،والمرافق الخدمية ،والبنية التحتية المتعلقة بها.
كذلك تحرر الدولة من تنفيذ المشاريع ومشاركة القطاع

الــخــاص للتنفيذ بشكل مباشر مــع عــدم وجــود تكلفة

إضافية على المواطن ،فالقطاع الخاص ينفذ والدولة
تقوم بعملية اإلشراف فقط دون تحمل أية أعباء مالية،
مع السماح للقطاع الخاص بــإدارة بعض المرافق في
المنطقة التي قام بتنفيذها بنظام الـ  BOTليسترجع
قيمة بعض ما أنفقه على التنفيذ ،وإعطائه جـ ً
ـزءا من

األرض ليقوم ببنائها وبيعها مع تحديد الحد األعلى لبيع

تلك األراضي أو الوحدات السكنية.

هــل تعتقد أن ال ــم ــرأة اســتــفــادت بشكل جــيــد من
التعديالت التي أدخلت على قوانين الرعاية السكنية؟
وما التعديالت التي تقترحها لشمول الفئات المحرومة
من حقها ؟

المرأة هي األم واألخت والزوجة وهي ركيزة بناء األسرة،
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عضو مجلس األمة
وهي ــ بطبيعة الحال ــ ُ
ظلمت كونها أحد أفراد األسرة التي

طال انتظارها للتمتع بحقها لالستقرار في بيت العمر ،فما

بالك بالنساء الالتي يعانين من حاالت اجتماعية خاصة
كزوجة غير الكويتي والمطلقة وغير المتزوجة ..أعتقد بأن
تقديم الحل المناسب لهن يأتي بدمجهن في المجتمع

وإعطائهن حق السكن بما يتناسب مع أنــواع الحاالت
المحرومة وعدم عزلهن ،لما يسببه ذلك من المشاكل

االجتماعية والنفسية ،وعلى ذلك جاء االقتراح بقانون

بتعديل الفقرتين األولى واألخيرة من المادة  28بحيث
يقوم بنك االئتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية
السكنية مــن المواطنين والمواطنات أو المطلقات

أو المتزوجات من غير كويتيين وغير المتزوجات ممن
ً
عاما ببناء المساكن أو شرائها أو االنتفاع
بلغن األربعين
بالتوسعة أو التعلية أو إلصالحها وترميمها ،وإذا توفيت
األم الكويتية المتزوجة مــن غير كويتي ،والمتمتعة

تطبيقه دون وجود اشتراطات وضمانات تكفل استقرار
ً
ماديا ،ومراعاة عدم دخولها في أزمات مالية نتيجة
األسرة

االتجاه إلى هذا الخيار ،ومراعاة أال يكون الرهن العقاري
ً
سببا في زيادة أسعار العقار في الكويت.
مــا تقييمك لـــدور بنك االئــتــمــان فــي حــل القضية
اإلسكانية؟

يقع على عاتق بنك االئتمان دور هام في حل القضية
ً
بدءا من تقديم القروض العقارية للمواطنين
اإلسكانية
وتأسيس شركات التمويل والتطوير العقاري إلى تقديم
دراســات ومشاريع استثمارية ،تسهم في وضع حلول

واقعية للحد مــن معاناة األســر الكويتية التي تنتظر

الحصول على السكن المالئم ،مع الحرص على استدامة
ً
ذاتيا من
تمويل بنك االئتمان والوصول لغاية تمويله

خالل خلق مصادر أخرى لإليراد لضمان استمرارية البنك

بالرعاية السكنية ،يكون ألوالدها بعد وفاتها حق وراثة
ً
ذكورا أو
منزال سواء كانوا
منزل والدتهم إن كانت تملك
ً

في تقديم خدماته للمراجعين وطالبي الخدمة ،ونعتقد

يتحدث البعض عن ضرورة التفكير في حلول “ خارج

يسعى بنك االئتمان إلى تمكين الشباب وفتح آفاق

ً
إناثا.

بأن البنك له دور إيجابي في خدمة القضية اإلسكانية.

الصندوق” للقضية اإلسكانية مثل السكن العمودي

التطور وزيادة الخبرات أمامهم لشغل المواقع القيادية

تعتقد أنها يمكن أن تسهم في الحل؟

إليهم؟

والرهن العقاري ..ما رأيك بمثل هذه االقتراحات وهل

بعد الحرص على إقامة العدالة االجتماعية بين الفروقات
في جميع االقتراحات المقدمة لتنويع السكن ،أعتقد بأن

وضع الخيارات المتعددة أمام المواطنين وعدم إلزامهم

بخيار وحيد هو الحل األمثل ،فال بأس بتقديم الخيارات
ً
نظرا لتعدد الحاالت والرغبات وعدد
أمــام المواطنين

أفراد األسر ،مع ضرورة التشديد على أن يكون الوضع
ً
(اختياريا)؛ فنحن على قناعة بأن هناك مساحات شاسعة
غير مستغلة ،والواجب توفير السكن بمساحات كافية

لألسر الكويتية ،وعدم التضييق عليهم مع إعطاء هذه
األسر الخيارات األخرى المصحوبة بالمميزات التي من
الممكن أن تلجأ لها بعض األسر وفق تقديرها الحتياجها.
أما ما يتعلق بموضوع الرهن العقاري فليس باإلمكان

مستقبال ..هل من كلمة أو نصيحة توجهها
وحمل الراية
ً

عين الكويت على شبابها ،وأنتم من خــال مواقعكم

من سيبني مستقبل هذا الوطن ،ولكم فيمن سبقكم

للمواقع القيادية من الشباب والشابات على مستوى
ً
ً
دوما
دائما بأن المجال متسع
الدولة أسوة حسنة ،وتذكروا

ً
أهال للثقة،
دائما
لمن يبدع ويتميز ويجد بعمله ،فكونوا
ً

وأنا متأكد بأنكم أهل لها ،فقد حدثنا تاريخ الكويت بأنها

قامت على سواعد أبنائها وفي مراحل مختلفة من التاريخ،
ونحن إذ نحث المسؤولين في البنك على االستمرار بهذا
النهج لتمكين الشباب من تولي المناصب القيادية لثقتنا

الكبيرة بهذا الجيل الشاب المبدع ،نقول للشباب “ابنوا
الكويت بسواعدكم األبــيــة ،فما زال بالقوس منزع”،

ولننطلق بسرعة لبناء الكويت التي نحلم بها.
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البابطين في سطور ...
	 االسم :عبد الوهاب محمد البابطين
عضو مجلس األمة ـ الدائرة االنتخابية الثالثة
	 تاريخ الميالد 1986 :م

	 المؤهالت العلمية
		

حاصل على بكالوريوس محاسبة – جامعة الكويت

	 اللجان التي حاز عضويتها
		

عضو اللجنة المالية واالقتصادية

		

عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية الثانية

		

مقرر لجنة حماية األموال العامة.

		

عضو لجنة الشؤون الخارجية.

		

عضو لجنة الشباب والرياضة

	 الخبرات الوظيفية والنقابية والتطوعية
		

قيادي في العمل النقابي الطالبي – جامعة الكويت .

		

مدير العالقات العامة – البنك األهلي المتحد.

		

عضو لجنة العالقات العامة واإلعالم – اتحاد مصارف الكويت.

		

مدير الخدمات االستثمارية الخاصة وخدمة العمالء – شركة مرابحات االستثمارية.

		

عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية.

		

رئيس اللجنة الثقافية – الجمعية االقتصادية الكويتية.

		

نائب رئيس لجنة المشاريع الصغيرة – الجمعية االقتصادية الكويتية.

		

عضو في جمعية حماية المال العام.

		

عضو في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

		

عضو في نادي القادسية الرياضي.

		

عضو فريق إحسان الشبابي للعمل اإلنساني.
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مسؤولو الدولة

رئيس المجلس البلدي السيد  /أسامة حمود العتيبي

رئيس المجلس البلدي دعا المواطنين المقبلين على بناء قسائمهم إلى

أخذ المشورة من مصادرها الصحيحة واعتماد كل ما هو رسمي ومرخص

العتيبي :العمل جار اآلن إلعداد وإصدار الئحة جديدة للبناء
تحقق جميع المتطلبات

ً
حاليا
في حوار مع «االئتمان» كشف رئيس المجلس البلدي السيد  /أسامة حمود العتيبي أن العمل جار
إلعداد وإصدار الئحة جديدة للبناء تحقق جميع المتطلبات.
واستبعد العتيبي أن تكون هناك نية في الوقت الحالي إلعادة النظر في القرار الذي أصدره المجلس
البلدي في سبتمبر الماضي ( )2018بشأن رفــض إقامة الــدور الرابع في منازل السكن الخاص
ً
مؤكدا أن كل هذه األمور تخضع للتوافق مع المخطط الهيكلي
والنموذجي ،وزيــادة نسب البناء،
الدولة .فإلى تفاصيل الحوار:
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عد المجلس البلدي من أعرق المؤسسات في الكويت،
ُي ّ
إذ يعود تأسيسه إلى عام  ،1930هل يمكن أن تطلعنا
على أهم المحطات في مسيرة المجلس البلدي ،وأهم

اختصاصاته وطبيعة األدوار والمهام المنوطة به؟

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام

للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل اآلتية:

أوال :إقرار اللوائح المتعلقة باألنشطة والخدمات البلدية،
ً
وفق ًا لالختصاصات المقررة له في هذا القانون ،وعلى وجه
الخصوص :

تنظيم أعمال البناء ،وتنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور
الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء ،وأشغال الطرق
العامة والميادين واألرصفة والساحات ،وزراعــة الساحات

الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة الــمــاصــقــة لــبــيــوت الــســكــن الــخــاص
والنموذجي ،وإقامة المظالت الخاصة بمواقف السيارات

للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة،

والــقــواعــد الخاصة بحقوق الملكية واالنــتــفــاع واالرتــفــاق
بــاألراضــي والــطــرق الخاصة المستقطعة مــن العقارات،
والقواعد الخاصة بالبت في الخالفات العقارية بين البلدية
وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات

واألراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها،

أو تداخلها مع أمالك الدولة ،وتصنيف وترخيص ومراقبة

مقاولي البناء والهدم.

ً
ثانيا :مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون
البلدية وذلك وفق ًا ألحكام هذا القانون ،ويشمل ذلك :اقتراح

الئحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيد ًا
إلصدارها بمرسوم ،تقرير المشروعات ومواقعها عمراني ًا،
وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق
والشوارع والميادين وتوسعتها ،تقرير المنفعة العامة وفق ًا

لألوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية واالستيالء
المؤقت للمنفعة العامة ،تقرير إنشاء المدن والضواحي
والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين واألســواق
والمسالخ والمقابر وغيرها ،وإبداء الرأي مقدم ًا في كل التزام

أو احتكار موضوعه استغالل مرفق عام في حدود اختصاص
البلدية ،مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية

الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية،

النظر في االقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية،
وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها ،تقرير مخططات المناطق

وتحديد استعماالت األراضي ،واستحداث وتنظيم المناطق
السكنية واالستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها ،بما يتفق

العدد العاشر  -يوليو 2019

مع المخطط الهيكلي العام للدولة ،إبداء الرأي في مشروع

المخطط الهيكلي العام للدولة ،تقرير تنظيم وتوزيع القطع

التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على
التنظيم ،وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة األراضي المعدة
للبناء وفق ًا لــأوضــاع واإلجــــراءات التي يحددها المجلس

البلدي ،تسمية المدن والضواحي والمناطق.

ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح

مشروعات على أمــاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم
بالقانون رقم  105لسنة  1980والقانون رقم  116لسنة

 2014المشار إليهما.

 هل تعتقد أن القرار الوزاري رقم  206لسنة  2009بشأن
تنظيم أعمال البناء المعدل بالقرار  451لسنة  2016في
شأن االشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن

النموذجي والخاص يلبي احتياجات المواطنين فيما يتعلق
بنسب البناء واالرتــدادات واالرتفاعات وغيرها ،وهل ترى
أن ثمة حاجة إلجراء بعض التعديالت عليه؟

جار اآلن العمل على إعداد وإصدار الئحة جديدة للبناء تحقق

جميع المتطلبات.

ً
اقتراحا بإقامة
في سبتمبر الماضي رفض المجلس البلدي
الدور الرابع في منازل السكن الخاص والنموذجي ،وزيادة

مستقبال في
نسب البناء ،هل يمكن إعادة النظر في القرار
ً
ضوء النمو السكاني وزيادة الطلب على األراضي؟

في الوقت الحالي ال نية لذلك ،وكــل هــذه األمــور تخضع

للتوافق مع المخطط الهيكلي الدولة.

يسعى بنك االئتمان إلى فتح أفرع له في المدن اإلسكانية
الجديدة وفي المناطق النائية بحيث تصل خدماته إلى

المواطنين هناك دون جهد ..هل يمكن أن تشمل خطط
ً
قريبا؟
البلدي تخصيص مساحات لمثل تلك األفرع
دائم ًا ما ُيعرض على المجلس طلبات لتخصيص مواقع

للمؤسسات الحكومية ويتم التخصيص لها بما يتوافق مع

اآلراء الفنية.

ما النصيحة التي توجهونها إلى المواطنين المقبلين على
بناء قسائمهم خالل المرحلة المقبلة؟

نتمنى لهم التوفيق ،وأن يــأخــذوا الــمــشــورة مــن مكانها
الصحيح ،وأن يعتمدوا على كل ما هو رسمي ومرخص من

الدولة وذلك لحفظ حقوقهم.
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أسرة بنك االئتمان

مدير إدارة فرع العاصمة السيدة /زينب الكاظمي

أكدت أن إدارة البنك تسعى جاهدة إلى تمكين الشباب لثقتها بإمكاناتهم الالمحدودة

الكاظمي :الخدمات اإللكترونية خطوة جريئة نحو االستغناء
عن التعامالت الورقية في “االئتمان”
 بدأت مسيرتي المهنية بفرع الفروانية الذي أعتبره مركز
انطالقتي ،ألنني حظيت بفرصة للتدرب على أيدي كفاءات
وخبرات حقيقية.
 أنصح المراجعين باستقاء معلوماتهم عن القروض من
البنك ذاته وعدم التردد في تقديم مقترحاتهم.

وصفت مديرة فرع بنك االئتمان الكويتي في العاصمة
زينب الكاظمي الخدمات اإللكترونية التي أطلقها البنك
منذ سنوات بأنها “خطوة جريئة نحو االستغناء عن
المعامالت الورقية التقليدية” ،معربة عن ثقتها الكاملة
بأن هذه الخدمات ستتطور أكثر بحيث يتم االستغناء عن
الملفات بالكامل.

وقالت الكاظمي خالل لقاء مع “االئتمان” :أن اإلدارة
التنفيذية للبنك تسعى جاهدة إلى تمكين الشباب،
لثقتها بإمكاناتهم الالمحدودة في العمل.
بالء
وأوضحت أن العناصر النسائية في البنك أبلت
ً
حسن ًا ،وكانت ــ وال تزال ــ جديرة بالثقة التي منحت لها،
وفيما يلي تفاصيل الحوار :

( نقطة االنطالق)

 لديكم سيرة مهنية حافلة بالخبرات في الكثير من مواقع
المسؤولية والمناصب التي توليتموها ..هال أعطيتنا نبذة
عن أهم المحطات في تلك المسيرة ؟
نقطة البداية وهي األهم كانت في فرع الفروانية الذي بدأت
فيه حياتي العملية ،وأعتبرها مركز انطالقتي ألنني حظيت
بفرصة التدرب على أيدي كفاءات وخبرات ال أنسى فضلهم
حتى هذا اليوم .منهم من تقاعد ومنهم ال يزال على رأس
عمله .بعدها كان تولي رئاسة قسم خدمة المواطن والجودة
ورقابة مكتب المدير العام ،ومن خاللهما تمكنت من أن
أكون حلقة الوصل بين العمالء واإلدارة العليا ،وعلى وجه
ّ
الخصوص السيد  /المدير العام ،فقد استطعت أن أستشف
مــا يسعى لتحقيقه على صعيد العمل وخــدمــة العمالء
واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات .وفــرع العاصمة الذي
توليت إدارته حاملة على عاتقي عبء الثقة التي تم منحي
إياها بموجب هذا المنصب.
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 بحكم موقعك الوظيفي  ..هل يمكن إطالعنا على طبيعة
عمل فرع العاصمة وأهم المشكالت التي تواجهونها ؟

من المعروف أن البنك يقدم خدماته للعمالء ابتداء من خالل
الفروع ومن بينها فرع العاصمة ،الذي يتولى مهمة استقبال
طلبات العمالء التابعين له ،سواء طلبات القروض العقارية
أو المرأة أو طلبات القروض االجتماعية ،ودراستها وإصدار
القرارات الالزمة لكل حالة على حدة ،بما يتالءم مع الالئحة
المعمول بها في البنك .ويمتد األمر بالنسبة إلى القروض
العقارية وقروض المرأة إلى مرحلة دفعات القروض من خالل
قسم متابعة الدفعات .أما أهم المشاكل التي تواجه الفرع
فهي ظهور عوائق خارج نطاق الفرع أو باألحرى عوائق يتوقف
أمر إزالتها على إدارات أخرى .ليس اتهام ًا منا بتقصيرهم؛
لكن ألنه ال يخفى عليكم أن العوائق ذاتها تواجهها باقي
الفروع ،وعليه ال بد أن يستغرق حلها فترة من الزمن تحمل
في طياتها تأخير ًا في إنهاء المعامالت خالل المدة الزمنية
المطلوب إنهاء المعامالت فيها .

(نصائح للمراجعين )

 ما النصائح التي توجهينها إلى المراجعين ؟
في البداية وفي سبيل حمايتهم من اتخاذ قرارات تضر بهم،
أقول لهم تجنبوا االعتماد على أي معلومة تخص القروض
التي يقدمها البنك إال إذا كانت صادرة من البنك ذاته سواء
عن طريق موظفيه أو عن طريق الموقع الرسمي للبنك
وسعيا نحو
وحسابه في مواقع التواصل االجتماعي .ثاني ًا
ً
تقديم أفضل الخدمات لهم أنصحهم بعدم التردد في تقديم
أي اقتراح أو مالحظات في الصناديق المتوفرة في الفروع
ألنــه ومــن خاللها تستشف اإلدارة مراكز القوة فتدعمها
وتعرف مراكز الضعف فتقويها ،بل وتبحث عن أفضل طريقة
لتطوير وتحسين اآللية المتبعة في خدمتهم من خالل تلك
االقتراحات والمالحظات.
 خدمت في البنك سنوات طويلة ..فما تصورك أو رؤيتك
لتطوير العمل؟

بالرجوع إلى بداية عملي وحتى اليوم ،أرى أن العمل أخذ
منحنى نحو إنجاز المعامالت بطريقة تواكب التقدم في مجال
إنجاز المعامالت إلكتروني ًا؛ بحيث تقل المعامالت الورقية
قدر اإلمكان وأرى أنه مستقبال وفي القريب العاجل وبتضافر
الجهود ،سيتم االستغناء كلي ًا عن األوراق والملفات الورقية
وإتمامها ابتداء باستقبال الطلب وانتهاء بصرف الدفعة.
 ما خطط الفرع لتحسين الخدمات في المرحلة المقبلة؟
الفرع جــزء ال يتجزأ من كيان أكبر هو البنك ،واتباع خطى
اإلدارة نحو أهدافها أهم ما يمكن للفرع أن يقوم به في
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سبيل تحسين الخدمات ،فالبد أن يكون جميع الموظفين في
الفرع على إدراك تام بأننا ال ننوي البقاء على ما نحن عليه بل
نسعى إلى أن نرتقي بالفرع ونسير به نحو الصدارة في مجال
العمل وخدمة العمالء.

(خطوة جريئة)

 ما تقييمك للنجاح الذي حققه البنك في مشروع التحول
ً
إلكترونيا وتدشين خدمات التقدم
نحو إنجاز المعامالت
للحصول على القروض عبر اإلنترنت ؟
لنبدأ بالمعامالت اإللكترونية ،لنقل أنها خطوة جريئة نحو
االستغناء عــن المعامالت الــورقــيــة التقليدية .وأصفها
ً
مقارنة بالطريق الذي اتخذه البنك لعهود
بـ”الجريئة” ،وذلك
طويلة وحتى وقت قريب .ونتطلع بثقة كاملة ألن تتطور
أكثر بحيث يتم االستغناء عن الملفات بالكامل .أما بالنسبة
لتقديم طلبات القروض عبر اإلنترنت ،ال بد لنا من االعتراف

بأنها وفــرت عناء الحضور لعدد ال بــأس بــه مــن العمالء،
وبالتأكيد هم من كانوا على اطالع بالخدمات التي تتوفر عبر
البوابة اإللكترونية.

 أنت واحدة من القيادات النسائية في البنك ..ما تقييمك
للجهود التي تبذلها اإلدارة التنفيذية لتمكين المرأة والشباب
من شغل المواقع القيادية؟ وكيف أبلت المرأة برأيك ؟

نعترف بل ونؤكد أن اإلدارة تسعى جاهدة لتمكين الشباب
لثقتها بإمكاناتهم الالمحدودة في العمل .وبتسليمها دفة
القيادة لعدد كبير منهم التمسنا تلك الثقة التي تتعدى
فكرة كونها أمر نظري بحت .ونــرى أنهن أبلين بالء حسن ًا،
وكن وال يزلن جديرات بالثقة التي منحت لهن .وبذلك أخذت
ّ
ً
اإلدارة منحنى مختلفا عما عهده البنك في السابق من حصر
مناصب القيادة على فئات عمرية معينة .وبرأيي فإن أداء
موازيا ألداء الرجل في العمل والقيادة واإلنجاز.
المرأة جاء
ً
وأعتقد بأننا في مرحلة من الزمن تخطينا فيها أمر المقارنة
كال منهما أثبت جدارته في الموقع
بين أداء الجنسين؛ ألن ً
الــذي وضــع فيه .ويتوقف األمــر بشكل كامل على كفاءة
الشخص واستعداده ومهاراته أي ًا كان جنسه.
 في الختام  ..ماذا تقولين لموظفي البنك  ..ال سيما من
الشباب الكويتيين ؟

أقــول لهم باختصار وعــن تجربة (مــن جـ ّـد وجــد) ،فليعملوا
ويجتهدوا ولن تتوانى اإلدارة في استغالل وتسخير عملهم
واجتهادهم في المجال المالئم لكل منهم .والبد لهم أن
يثقوا بذلك .ألن البنك بإدارته سيظل يضع ثقته فيمن يراه
قد تميز بعمله واجتهد وأبدع.
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مشاريع االئتمان
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نسبة اإلنجاز بلغت  65في المئة

مشروع المبنى الرئيسي الجديد  ..الحلم على بعد خطوات

مشروع مبنى بنك االئتمان الكويتي ومبنى مواقف السيارات المجاور في منطقة جنوب السرة

أعمال المبنى الرئيسي:

بلغت نسبة اإلنجاز في المشروع  65في المئة .

تم اإلنتهاء من أعمال اإلصالحات والتقوية بسبب
حادث الحريق.

تم تركيب قطاعات الحديد اإلنشائي.
تم االنتهاء من أعمال الطابوق والمساح من السرداب
الثالث إلى الطابق السابع.

جار تركيب أبواب الحديد.
جار تركيب السيراميك والرخام.
تم اإلنتهاء من عزل مناطق دورات المياه من السرداب
الثالث إلى الطابق السابع.

جار تركيب قطاعات األلمنيوم وألواح الزجاج للواجهات.
جار تركيب نظام تعليق األسقف الصناعية.
تم فحص اعمال مكافحة الحريق للمنطقة ( )Aمن قبل
اإلدارة العامة لإلطفاء
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أعمال مبنى مواقف السيارات:

تم االنتهاء بنسبة  % 95من تركيب قطاعات األلمنيوم
والحديد للواجهات.

جار تركيب األسقف الصناعية.
تم االنتهاء من أعمال المساح والصبغ.
جار تركيب مظالت السيارات على السطح.
جار تركيب األبواب الخشبية.
جار تركيب أرضيات منطقة الساللم.
جار تركيب وتشغيل المصاعد.

جار تركيب مصدات إطارات السيارات.
جار تركيب الرخام وواجهات األلومنيوم بمناطق بهو
المصاعد.

تم اإلنتهاء من عزل المناطق الزراعية وتوريد التربة
الزراعية.

أعمال واجهات وإنارة مبنى مواقف السيارات
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أعمال واجهات المبنى الرئيسي

أعمال تشطيبات المكاتب

اعمال األلمنيوم والرخام الخاصة بالمصاعد

أعمال مظالت سطح مبنى مواقف السيارات
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جولة تفقدية للمضف للوقوف
على سير العمل بمشروع جنوب السرة

اإلدارة التنفيذية في جولة تفقدية لمشروع جنوب السرة

قام المدير العام للبنك السيد  /صالح المضف بجولة

تفقدية بمشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد في منطقة
جنوب السرة؛ للوقوف على تطور األعمال اإلنشائية.
رافقه خاللها فريق اإلدارة التنفيذية والطاقم الفني

للمشروع.

وأكــد المضف أن العمل في المشروع يسير على
ً
موضحا
قدم وساق وفق الجدول الزمني المتفق عليه،
أن نسبة اإلنجاز في المبنى قاربت  65في المئة ،ومن

المتوقع افتتاحه في .2020

وأوضح خالل الجولة أن األعمال اإلنشائية والشركة

المعنية تجاوزت كل آثار وتداعيات الحريق الذي تعرض

له الموقع قبل عامين؛ حيث تم تعيين شركة عالمية

متخصصة لدراسة آثار الحريق ،وقامت بمعاينة األجزاء
ً
مؤكدا أن جميع أطراف
المتضررة وتحديد طرق معالجتها،

المشروع بذلت جــهـ ً
ـودا كبيرة لدفع عجلة سير العمل

وتسريع وتيرة اإلنجاز لتعويض ما فات بسبب الحريق.
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مشروع فرع العقيلة..

بانتظار تحديد موقع جديد
ً
حاليا في انتظار تسليم االستشاري رخصة البناء التي
تم تسليم أعمال الطور الرابع كاملة ،والبنك
تعد من أعمال الطور الخامس من مرحلة التصميم  ،حيث سيتم استخراج رخصة البناء من بلدية

الكويت بعد تحديد موقع جديد للمشروع .
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فعاليات االئتمان
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بدعوة من الناهض لالطالع على الخدمات العصرية المقدمة إلى العمالء

المضف يتفقد فرع “بيتك” اإللكتروني في إشبيلية

المضف والناهض يتوسطان قياديي االئتمان وبيتك في ختام الجولة

بدعوة من الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي السيد/

مــازن الناهض ،زار المدير العام لبنك االئتمان صالح
المضف الفرع اإللكتروني لـ “بيتك” في منطقة إشبيلية،
لالطالع على التجربة الرائدة والفريدة التي تعد األولى من

نوعها في البالد.

رافق الناهض المضف في جولة تفقدية بالفرع ،لالطالع
ً
كليا؛ حيث أوضح أن
على أبعاد ومالمح التجربة الجديدة

الفرع الذكي هو األول من نوعه في الكويت ،يوفر خدمات

مصرفية عصرية ومتكاملة للعمالء على مــدار الساعة،
مشيرا إلى أن كل الخدمات تقدم ً
ً
آليا حيث ال يوجد في
الفرع أي موظف.

وأكد المضف أن الزيارة تأتي في سياق التعاون والتنسيق

المستمرين بين “االئتمان وبيتك” .وأشــاد بالفرع اآللي
ً
ً
جديدا في
أفقا
الجديد الــذي يعد خطوة متقدمة تفتح

ً
مؤكدا أن التكنولوجيا هي مفتاح
مجال الصيرفة المباشرة،

المستقبل ونافذة الوطن على غد مشرق.

وفي ختام الزيارة عبر المضف عن شكره وتقديره لبيت
ً
معربا عن تمنياته لهم
التمويل الكويتي وإلدارته التنفيذية،
بدوام التقدم.
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ترقية كوكبة شبابية جديدة باالختيار

المضف يتوسط الكوكبة الشبابية بالبنك

اعتمد المدير العام للبنك السيد /صــاح المضف

ترقية كوكبة شبابية جديدة ــ تضم أكثر من  200من
الكفاءات الوطنية ـــ بنظام االختيار ،وتثبيت شاغلي

الوظائف اإلشرافية في جميع قطاعات البنك من الكوادر
الشابة.

جــاء ذلــك فــي إطــار اهتمام إدارة البنك بالشباب؛
ً
دائما إلى تذليل كل
حيث تضعهم نصب أعينها وتسعى
الصعاب وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم وفتح

ً
انطالقا من قناعتها
آفاق العمل واإلبداع والتميز أمامهم،

الثابتة بأن الشباب هو الذي سيبني مستقبل هذا الوطن.
وتعكس الخطوة نهج اإلدارة التنفيذية في تمكين

الشباب ودعمهم وتشجيعهم ،ترجمة للتوجيهات السامية

لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر

الصباح (حفظه الله ورعاه).
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“الفروانية”  ..الفرع المثالي للربع الثاني
من ()2019 / 2018

المضف يكرم موظفي فرع الفروانية

فاز فرع البنك في محافظة الفروانية بمسابقة الفرع

المثالي للربع األول لعام ( 2018ــ  ،) 2019حيث حقق
ً
متقدما على باقي فروع
أعلى معدالت األداء والجودة،
البنك في مختلف المحافظات.

كرمت اإلدارة التنفيذية مدير الفرع
وبهذه المناسبة ّ
الفائز والعاملين فيه لما بذلوه من جهد متميز.

ُيـ َ
ـذكــر أن اخــتــيــار الــفــرع المثالي خضع لجملة من

المعايير ،من بينها؛ زمن إنجاز المعاملة ،ومدة انتظار

العميل ،وعــدد المعامالت المنجزة خــال خمسة أيام
عمل ،وتواجد موظف االستقبال وخدمته للعميل ،لكن
ً
جميعا رضا المواطنين
أهم تلك المعايير وعلى رأسها
ً
دائما نصب أعينهم.
الذي يضعه العاملون
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“االئتمان” حاز شهادة االعتراف الدولية
(  ) CIO100في إدارة أخطار التشغيل

المضف يكرم مركز نظم المعلومات بعد الحصول على شهادة CIO 100
حصل فريق مركز نظم المعلومات في البنك على

عدة مواقع لضمان كفاءة واستمرارية األعمال ،واستخدام

ً
تقديرا
حــاز المركز الشهادة من األكاديمية الدولية؛

عبرت اإلدارة التنفيذية عن فخرها واعتزازها
من جهتهاّ ،

التشغيل وج ــودة عمليات نظم المعلومات مــن خــال:

تكنولوجيا المعلومات للجهود التي بذلت فــي تطوير

شهادة االعتراف الدولية (. )CIO 100

لنجاحه في تطبيق معايير التطوير المستمر وإدارة أخطار
التخطيط الــفــعــال الســتــمــراريــة األعــمــال والــحــمــايــة من
الكوارث ،والتعاون واالبتكار لتقديم حلول وبرامج جديدة،
وتنظيم رقابة دوريــة على جــودة وسرية وكفاءة البيانات
والمعلومات.

وكان من بين األسس التي استندت إليها األكاديمية

في منح الشهادة للمركز قدرته على توزيع األحمال بين

أحدث تكنولوجيا تخزين البيانات .

بهذا النجاح الــذي يعكس تقدير الجهات المختصة في
وتحديث قواعد البيانات وآليات ووسائل تقديم الخدمات
بطرق حديثة ومبتكرة ،مؤكدة أن الشهادة تتويج لمسيرة
البنك في هذا المجال.

كما استقبل المدير العام فريق المركز ،حيث هنأهم

بالحصول على الشهادة الدولية ،وأشاد بجهودهم المستمرة
في تقديم الدعم التقني إلدارات البنك المختلفة.
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إلجراء الفحوصات وتقديم إرشادات للوقاية من المرض

ً
فريقا من
“االئتمان” استقبل
معهد دسمان للسكر

االئتمان يشارك في التضامن مع مرضى السكر
ق ــدم الــفــريــق الــطــبــي الــنــصــائــح واإلرشــــــادات إلــى

استقبل بنك االئتمان الكويتي ـــ في فرعه بمنطقة
ً
ً
ً
متخصصا مــن معهد دسمان
طبيا
فريقا
غرناطة ـــ

الموظفين والمتعاملين بشأن أفضل الطرق للوقاية من

ضمن األنشطة المجتمعية التي يقوم بها المعهد للوقاية

الدهون والسكريات في الطعام والتقليل قدر اإلمكان

للسكري؛ إلجراء فحوصات مجانية للموظفين والمراجعين
من المرض ودعم المصابين به.

شملت الفحوصات التي أجريت على مدى ساعتين:

قــيــاس ضــغــط الــــدم ،وفــحــص “ال ــس ــك ــري” ،وتــقــديــم

االســتــشــارات الطبية حــول طــرق الوقاية والــعــاج من
المرض.

وتأتي الفعالية في إطار المشاركة في الجهود التي

تبذلها الــدولــة والمنظمات الــدولــيــة لمكافحة مرض
السكري الذي يعرف بـ”القاتل الصامت”.

المرض ،والتي تشمل الغذاء الصحي وعدم اإلكثار من

من الوجبات السريعة باإلضافة إلى ممارسة الرياضة

بشكل منتظم .

ويحرص البنك على المشاركة في مثل هذه األنشطة

والفعاليات لما لها من فوائد؛ إذ تبعث برسالة دعم
وتضامن مع مرضى السكري ،كما تلفت االنتباه إلى
خطورة مثل هذه األمــراض وتتضمن دعوة إلى الجميع

لالهتمام بالصحة.
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خدمــات “االئـتــمـــــان” فــــــي
“حكومة مول” القرين ..

نائب المدير العام لالئتمان تتوسط الوزير /خالد الروضان والنائبان حمدان العازمي

و د .حمود الخضير في افتتاح فرع البنك في “حكومة مول” القرين

نائب المدير العام لالئتمان تتوسط موظفي البنك
بالتزامن مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية،

وبمشاركة نائب المدير العام لشؤون االئتمان السيدة/
عبير بوطيبان افتتحت وزارة المواصالت مركز “حكومة

مول القرين”.

وسيقدم البنك خدماته إلى المواطنين ضمن قائمة

من الهيئات والمؤسسات التي ستعمل من خالل المركز
الجديد.

وتــأتــي هــذه الخطوة فــي سياق حــرص البنك على

الوصول بخدماته إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء

البالد ،ال سيما في المدن اإلسكانية الجديدة والمناطق
ً
نسبيا عن الفروع الرئيسية.
البعيدة
ويعد افتتاح فرع البنك في “حكومة مول القرين”

ثمرة جهود دؤوبة ومستمرة يبذلها البنك للتوسع في

استخدام التكنولوجيا المتطورة والتطبيقـــات الذكيـــة
التي تكفل للمواطن إنجاز معامالته باستخدام الهواتف
وأجهزة التابلت بعد اتمام الربط اإللكتروني مع الهيئات
والمؤسسات ذات الصلة بعمل البنك؛ بحيث ال يضطر

المواطن إلى مراجعة كل تلك الجهات.
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“االئتمان” يشارك في مراسم رفع العلم

محافظ العاصمة ثابت المهنا والمضف وأسرة االئتمان خالل رفع العلم

لقطة جماعية للمهنا والمضف وأسرة االئتمان
إيــذانـ ًـا ببدء االحتفاالت باألعياد الوطنية ،شاركت

اإلدارة التنفيذية لبنك االئتمان في مراسم االحتفال برفع
علم الكويت ،التي أقيمت في ساحة قصر نايف بحضور

كوكبة من قياديي المؤسسات والهيئات الحكومية .

المواطنين األعياد الوطنية المجيدة لترسيخ قيم الوطنية

واالنتماء في النفوس.

من جهة أخرى ،رفعت اإلدارة التنفيذية ـــ باسم أسرة

البنك ـــ أسمى آيــات التهاني والتبريكات إلــى صاحب

وأكدت اإلدارة التنفيذية للبنك أن رفع العلم مناسبة

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

الجديدة بالتضحيات التي قدمها اآلباء واألجــداد للدفاع

لتولي سموه مقاليد الحكم في البالد ،مؤكدة أنها فرصة

عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ،وفرصة لتذكير األجيال
عن الكويت والــذود عن استقاللها وحريتها ،الفتة إلى
ً
سنويا ،ومشاركة
أنها تحرص على حضور هذه الفعالية

(حفظه الله ورعــاه) بمناسبة االحتفال بالذكرى الـــ 12

لتجديد عهد الــوالء والوفاء على العمل لخدمة الكويت

وشعبها.
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المضف استقبل وزير اإلعالم األسبق
ودية
محمد السنعوسي في زيارة ّ

مستقبال وزير اإلعالم األسبق السيد /محمد السنعوسي
مدير البنك
ً

استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

للبنك السيد /صالح مضف المضف في مكتبه وزير
اإلعالم األسبق اإلعالمي الكويتي القدير السيد  /محمد

السنعوسي.

عبر المضف عن سعادته بالزيارة الكريمة،
من جهتهّ ،

مؤكدا أن السنعوسي قامة كويتية وعربية كبيرة في
ّ
والبناء.
مجال االعالم ،وأحد رموز االعالم الهادف

تبادل المضف والسنعوسي خــال اللقاء الحديث

ال ــودي حــول مسيرة بنك االئــتــمــان الكويتي الطويلة
والحافلة ،والدور التنموي والمجتمعي الهام الذي يقوم

به ،ومشروعات التحديث والتطوير التي شهدها خالل

السنوات األخيرة.

وعبر السنعوسي ــ خــال اللقاء ــ عن تقديره لدور
ّ
ً
مؤكدا أن “االئتمان” كان ــ وال
البنك ،وإلدارته التنفيذية،
يزال ــ أحد الصروح الوطنية الكويتية ،التي شيدها ووضع
ً
حاليا أفضل الخبرات
قواعدها الرعيل األول ،ويضم
ً
مشيرا إلى أنه كذلك أحد جناحي
والكفاءات الكويتية.

توفير الرعاية السكنية للموطنين ،واسم يتردد في كل

بيت كويتي عبر األجيال.

الــمــضــف والــســنــعــوســي يــتــوســطــان فريق

العالقات العامة لالئتمان
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“االئتمان” شارك في معرض “مرزام” األول

فريق االئتمان في معرض “مرزام”

شارك بنك االئتمان ـــ ضمن عدد من المؤسسات

الحكومية وشركات القطاع الخاص ـــ في معرض “مرزام”
الــذي أقيم على مــدى ثالثة أيــام فــي أرض المعارض
بمنطقة مشرف.

عد المعرض ـــ الذي أقيم ألول مرة ــــ أكبر معرض
ُي ُّ
للتصميم الداخلي في الكويت؛ إذ جمع أفضل الخبرات
تحت سقف واحد.

وكــان أهــم مــا ميز المعرض عــدم االكتفاء بعرض

المنتجات فــي مــجــاالت تشطيب الــمــنــازل والــديــكــور

والتصميمات الداخلية ،وإجــراء حــوارات موسعة حول
أفضل السبل وأكثرها توفيرا للنفقات؛ حيث شملت
فعالياته تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش
ً
ً
بالغا به ويسعى إلى
اهتماما
العمل ،وهو أمر يولي البنك

أن يكون على تواصل دائم مع المواطنين وتقديم المشورة

لهم فيما يتعلق بأفضل السبل للبناء والتشطيب.

ويعتبر المعرض منصة مهمة للتفاعل والحوار مع

المواطنين المتعاملين مع بنك االئتمان والراغبين بتقديم

طلباتهم للحصول على القروض العقارية؛ كونه يضم
ً
كثيرا من الجهات العاملة في مجال البناء وتشطيبات

المنازل والديكور والتصميم الداخلي ،ويرتاده كثير من

المواطنين .

ويحرص البنك على المشاركة في مثل هذه المعارض

التي تتيح الفرصة للقاء المواطنين وإطالعهم على

مختلف الخدمات والقروض التي يقدمها.
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“االئتمان” يحتفل بالعيد الوطني
وذكرى التحرير

وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشئون اإلسكان د .جنان بوشهري والنائب عمر الطبطبائي

والمدير العام للبنك يشاركون موظفي االئتمان االحتفال بالعيد الوطني

احتفل بنك االئتمان بالعيد الوطني وذكرى التحرير ،حيث
ً
ً
مفتوحا للمراجعين والمواطنين والموظفين.
بوفيها
أقام
وأكد المدير العام صالح المضف أن األعياد الوطنية

مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ،واالحتفال بها
فرصة لتذكير األجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها اآلباء

واألجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقاللها وحريتها،

وترسيخ قيم الوطنية واالنتماء في النفوس.

وأشار إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال

فضال
أمام موظفي البنك للتواصل اإلنساني واالجتماعي،
ً
عن تعميق العالقات والروابط االنسانية فيما بينهم وتوفير
أجواء من الود التي تسهم في نهاية المطاف في تحسين

بيئة العمل.

وقدم التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب

سائال المولى
الكويتي بهذه المناسبة العزيزة والغالية،
ً
سبحانه للكويت دوام العز والرخاء .

د .جنان بوشهري والمضف خالل االحتفال
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“االئتمان” شارك في دورة الروضان
الرمضانية

شــارك بنك االئتمان الكويتي فــي دورة المرحوم

عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصاالت،
والتي أقيمت نسختها األربعين على صالة الشهيد فهد

األحمد باتحاد كرة اليد في الدعية.

وخاض فريق البنك أولى مبارياته في مواجهة نادي

البراق في الثالث من رمضان  ،حيث تعادل الفريقان

بهدف لكل منهما ،وكان لقاؤه الثاني مع فريق “فروج
ريبابلك” في التاسع من رمضان؛ وخسر المباراة بنتيجة

(هــدفــيــن مقابل ال ش ــيء)  ،واخــتــتــم مــواجــهــات الــدور
التمهيدي بفوزه على “ســدن” اإلقليمية في الخامس

عشر من الشهر بهدفين مقابل هدف.

وكــانــت قــرعــة تقسيم المجموعات وتــوزيــع الفرق

المشاركة قد أجريت وسط أجواء احتفالية وبحضور كوكبة

من الفعاليات الرياضية والالعبين والمدربين ومراسلي
القنوات الفضائية والمحررين الرياضيين في الصحف

المحلية .

تعكس المشاركة في الدورة حرص إدارة البنك على

التفاعل مــع األنشطة والفعاليات المجتمعية كافة
وتعميق التواصل مع المؤسسات األخرى ،ال سيما في

شهر رمضان الكريم ،الذي يعد فرصة مواتية للتواصل
والتقارب.
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“االئتمـــــــــان” يشـــارك فـــي حملــــة
“إفطار الصائمين” بقصر نايف

جانب من مشاركة البنك في إفطار صائم
ً
جريا على عادته كل عام ،وضمن أنشطته خالل شهر

رمضان الفضيل قام “االئتمان” بتوزيع نحو  700وجبة

إفطار على الصائمين في قصر نايف؛ حيث تواجد أعضاء
أســرة قسم العالقات العامة بالبنك بين الصائمين
والمحتفلين بالشهر لمشاركتهم مختلف الفعاليات.

ً
سنويا ،بالتنسيق والتعاون
تقام حملة “إفطار صائم”

مع محافظة العاصمة وإدارة قصر نايف ،ويشارك فيها
“االئتمان” ،باإلضافة إلى عدد من الجهات.

ويأتي توزيع وجبات اإلفطار على الصائمين في سياق

الدور المجتمعي الذي يحرص البنك على القيام به في
خدمة المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه ،والتفاعل معه
ومع قضاياه واهتماماته.

وتندرج األنشطة والفعاليات التي يقوم بها البنك

خــال شهر رمــضــان المبارك ضمن جهود إحــيــاء تــراث
أهل الكويت الذين ُجبلوا على حب الخير ومد يد العون

والمساعدة للمحتاج.
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إفطار مشترك لـ “االئتمان والوطني”
في برج الحمرا

اإلادرة التنفيذية لـ “االئتمان” مع ممثلي “الوطني” خالل حفل اإلفطار

بمناسبة قــرب حلول شهر رمضان المبارك ،أقام

صالح الورع ومديرة فرع البنك الوطني في برج الحمرا

للموظفين والعاملين ،في إدارة التطوير والتدريب ببنك

وعلى مأدبة اإلفطار تبادل الجانبان األحاديث الودية

حضر اإلفــطــار نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة المدير

ونوه المشاركون بالدعم الكبير وغير المحدود الذي

لشؤون االئتمان السيدة /عبير سلمان بوطيبان ،ونائب

لرفع مستوى الكفاءة والخبرة واالرتقاء بأداء الموظفين،

الرشيدي.

خدمة أفضل للمواطنين.

بنك الكويت الوطني وبنك االئتمان الكويتي حفل إفطار
االئتمان في برج الحمرا.

السيدة /منى الرفاعي.

حول اإلنجازات التي حققها بنك االئتمان.

العام السيد /صالح مضف المضف ونائب المدير العام

يقدمه المضف للشباب الكويتي الواعد  ،وبما قام به

المدير العام لشؤون التخطيط السيد /مبارك عايض

حيث جرى انشاء مركز لتدريب وتأهيل العاملين لتقديم

كما حضر المأدبة من بنك الكويتي الوطني مدير أول

مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد /حمد
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اجتماع لإلدارة التنفيذية للبنك
لمتابعة وتقييم األداء وبحث التطورات

جانب من االجتماع
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ّ
ترأس المدير العام السيد /صالح مضف المضف االجتماع
الدوري لإلدارة التنفيذية للبنك الذي يعقد األحد من كل أسبوع؛
بهدف الوقوف على آخر التطورات والمستجدات على صعيد عمل
البنك ،ومتابعة وتقييم أداء مختلف اإلدارات واألقسام واألفرع
وأهم المشكالت التي تواجه العاملين والمراجعين ووضع الخطط
واالستراتيجيات الالزمة لمواجهتها.
يشارك في االجتماع كل مــن :نائب المدير العام لشؤون
االئتمان السيدة  /عبير بوطيبان ونائب المدير العام للشؤون
المالية واإلداريــة السيد  /فوزي الصقالوي ونائب المدير العام
لشؤون التخطيط والتطوير اإلداري السيد /مبارك الرشيدي،
ومديري اإلدارات .
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مركز االئتمان للتدريب
خفض وقت التدريب بمعدل  % 50ويراعي الفروق الفردية ويحترم الخصوصية
ٌي ّ

“التعليم اإللكتروني” نافذة على المستقبل
لرفع مستوى األداء وزيادة اإلنتاجية

ً
انطالقا من دور ادارة التطوير اإلداري والتدريب في

ً
وحرصا من إدارة البنك على كفاءة وفاعلية
من هنا ــ
ً
عملية التطوير ،وتقديرا منه ألهمية التكنولوجيا الحديثة

مركز نظم المعلومات العتماد تقنيات التعليم اإللكتروني

توفير دوراته التدريبية عن طريق نظام التعليم اإللكتروني

إضافة أساليب تدريب جديدة لتطوير المهارات والمعارف

المهنية بما يرقى باألداء المؤسسي ،فقد تم التعاون مع
ضمن أدوات وأساليب التدريب المتطورة لمواكبة التطور
التكنولوجي.

ً
استراتيجيا في رأس
إن بنك االئتمان الكويتي يستثمر

ماله البشري بهدف رفع مستوى األداء الفردي وزيادة
ً
إيجابا على األداء التنظيمي
اإلنتاجية ،الذي سينعكس
ّ
للتعلم ،ما يحقق
والتطور ،ويهتم بتقديم طريقة مبتكرة
الفعالية ،ويوفر الكلفة والوقت.

يقوم بنك االئتمان الكويتي بالتطوير الدائم لموظفيه

ــ كل بحسب المهام الوظيفية الموكلة إليه ـــ فبعض
تطور الجانب اإلداري لدى الموظفين
الدورات التدريبية
ّ

والمهارات األساسية ،والبعض اآلخر يوفر معرفة أعلى

بالمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وال ــدورات
المستندية الخاصة بكل خدمة.

في نقل المعلومات ـــ يحرص البنك على استمرارية

ولذلك يرغب في تجديد تراخيص وصيانة برامج التعليم

اإللكتروني وملحقات ه �Learning Management Sys

 tem (LMS) Jzerovإلدارة العملية التدريبية وإمكانية
متابعة المتدربين وتحفيزهم على التطوير الذاتي واإلبداع

في العمل.

وعن طريق النظام يتسنى للبنك التالي:
• متابعة المتدربين بشكل دائم.

• إصدار التقارير الدورية على أكثر من مستوى.
• توفير مختلف البرامج التدريبية.
•	أتمتة العملية التعليمية وإمكانية تطوير السياسات
الخاصة بها.
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إن التعليم اإللكتروني أحد أساليب التعلم  ،يعتمد على

التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العالمية للمعلومات

ووسائطهما المتعددة.

ومــن أهــم مميزات التعليم اإللكتروني أنــه يرسخ

مفهوم التعليم الفردي أو الذاتي؛ حيث يتابع المتدرب
ً
ّ
ووفقا لما
تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه

لديه من خبرات ومهارات سابقة.

التعليم اإللكتروني ال يعني فقط تقديم مواد تعليمية

تفاعلية للمتدرب ،بل إدارة وقياس العملية التعليمية
ككل.

مميزات أخرى للتعليم اإللكتروني:

العدد العاشر  -يوليو 2019

فالتعليم اإللكتروني ومــصــادره يتيح إمكانية تطبيق

المصادر بطرق مختلفة.

احترام الخصوصية :يمنح هذا النمط الخصوصية في
العملية التعليمية ،إذ يختلف األفـــراد فــي قدراتهم

االستيعابية ،ويتم التعلم بمعزل عن اآلخــريــن ،ويتيح
الفرصة للمحاولة والخطأ دون أي شعور بالحرج ،ويساعد

في التغلب على الخجل والتردد؛ إذ ّ
تمكن أدوات االتصال
كل متدرب من اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج،
كما يمنح هذا النوع من التعليم الفرصة كاملة للمتدرب

للمناقشة والحوار.

وقت أقل :تشير الدراسات إلى أن التدريب المبني على
التقنية يمكن أن يخفض متطلبات وقت التدريب بمعدل

تعليم مستمر ومرونة أكثر :فالمواد التعليمية معتمدة

 % 50نتيجة ألسلوب التعليم الذاتي والتفاعل المباشر

أيام في األسبوع).

يناسبهم للتدريب؛ إذ يعطيهم مرونة لجدولة وتخفيض

ومتاحة في أي وقت خالل اليوم ( 24ساعة في اليوم 7
ً
صباحا واآلخر مساء ،كذلك للذين
البعض يفضل التعلم

من خالل منح المستخدمين الفرصة الختيار الوقت الذي
كلفة التدريب وبالتالي تحسين اإلنتاجية.

يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية ،فهذه الميزة تتيح

تكلفة أقل :يمكن تقديم خدمات التدريب في أي مكان

احترام الفروق الفردية :تتعدد طرق التدريب لتالئم الفروق

والوقت الضائع فى العمل .إضافة إلى ذلك تنخفض

للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم.

الفردية؛ حيث يمكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي
تناسب المتدربين ،فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية
ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة،

يتواجد فيه الموظف ،فيتخلص بذلك من كلفة السفر
كلفة التدريب اإللكتروني كلما ازداد عدد المستخدمين.
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قواعد وأصول البروتوكول
في سيمنار للقياديين والموظفين

صورة جماعية لموظفي البنك المشاركين في الدورة

تحت عنوان “بروتوكول األعمال ومهارات االتصال

والتواصل للقياديين” أقيم سيمنار بمسرح عبدالعزيز

الدوسري في مركز التدريب والتطوير اإلداري.

حاضر خالل السيمنار خبير البروتوكول الدولي يوسف

الحسني ،وشارك فيه عدد من قياديي وموظفي البنك.

استهدفت الحلقة النقاشية التعريف بفنون التعامل

والسلوك والقواعد واإلجــراءات المتبعة في المقابالت
واللقاءات والمناسبات الرسمية ،وأفضل السلوكيات

الستقبال وتوديع العمالء.

وسلطت الضوء على مهارات التواصل واالنصات

واالتــصــال الــازمــة إلحـــداث التغيير الــمــرغــوب بــه في
الــســلــوك ،وأنــمــاط الشخصيات المختلفة وســمــات

وخصائص كل منها ،وأفضل السبل في التعامل معها.

كما استهدفت تدريب المشاركين على كيفية التعامل

مع المواقف المختلفة التي تتطلب اإللمام بقواعد

المعامالت ،ومعرفة وممارسة قواعد وأصول البروتوكول
وتطبيقاتها ،وتنمية المهارات السلوكية ،وجاءت ضمن

مساعي البنك المستمرة والمتواصلة لتكريس وترسيخ
االحترافية في العمل ،وتعزيز الثقة بالنفس ،وتنمية

مهارات تنظيم لقاءات التباحث والتفاوض ،وتنظيم
وإدارة االجتماعات الرسمية.

االئتمان |
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تخريج الدفعات الـ  7والـ  8والـ 9
ً
حديثا في “االئتمان”
من المعينين

نائب المدير العام لالئتمان السيدة /عبير بوطيبان تتوسط المعينين

الجدد

خرجت نائب المدير العام لشؤون االئتمان السيدة/
ّ
عبير بوطيبان المعينين الجدد من خريجي الدفعات الـ 7
والـ  8والـ  9في مسرح عبدالعزيز الدوسري بمركز التدريب
والتطوير.

تضمن الــبــرنــامــج دورات فــي الــعــمــل المؤسسي

وأســاســيــات العمل اإلداري وفــن التعامل مــع الزمالء
فضال عن التدريب الميداني
ومهارات اإللقاء والتقديم،
ً
في إدارات البنك المختلفة .

ً
حديثا لبرنامج تدريبي مكثف ،تم
خضع المعينون

وأثبت المشاركون في الدورة جدية في العمل وهمة

اإلقــراض بشكل تفصيلي ،كما تلقوا دورات سلوكية

كشفت الدورة عن استعدادهم لبدء مسيرة العمل الجاد

خالله تعريفهم بقوانين ولوائح البنك الداخلية وقانون
تساعدهم على االندماج بالعمل وبناء عالقات الزمالة
مع باقي الموظفين والمسؤولين وإكسابهم المهارات

األساسية الالزمة إلنجاز األعمال المكلفين بها.

عالية في اكتساب المزيد من المهارات والخبرات ،كما

ومواجهة تحدياته وصعوباته بصالبة.
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على خطاكم

علـــى خطاكــم”  ..مساحة تفـردها “االئتمان” للقياديين
والموظفين السابقين الذين خدموا سنوات
طويلة في بنك االئتمان
وفــاء
الكويتـــي
ً
ً
واعتـرافا
لهم
بفضلهم
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عبرت عن فخرها بمشروع تطوير المبنى الرئيسي مؤكدة أنه يعكس
الطابع العصري للبنك

الدبوس لشباب “االئتمان” :ضعوا الكويت أمام
أعينكم  ..وكونوا قدوة في خدمة المواطنين

السيدة /مها الدبوس

ً
عاما عملت نائب المدير
على مدى أكثر من 30
العام السابق السيدة  /مها الدبوس بتجرد قل نظيره،
منذ بدأت حياتها العملية عقب تخرجها من الجامعة
في  1982وحتى التقاعد ،تنقلت في وظائف شتى

وفي إدارات ومناصب مختلفة ،في كل موقع شغلته،
كانت القدوة والمثل في اإلخالص والتفاني.
عبرت الدبوس عن فخرها
في لقاء مع “االئتمان” ّ
واعــتــزازهــا بإنجاز مــشــروع تطوير وصيانة المبنى
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الرئيسي ،وأكــدت أنه أهم ما تم إنجازه في الفترة
األخيرة ،مشيرة إلى أن واجهته المعمارية عكست
بوضوح الطابع العصري الحديث للبنك.
الدبوس وجهت رسالة إلى إخوتها وأبنائها من
العاملين في البنك ،دعت فيها الى مواصلة نهج
العمل الجماعي الــمــوحــد ،ووض ــع اســم الكويت
وخدمة أبنائها أمام أعينهم ،وأن يكونوا قدوة لمن
سيأتي بعدهم ،وأن يمنحوا خبراتهم لمن سيليهم .
المزيد في سياق الحوار التالي :

بين الماضي والحاضر ما أهم التغيرات التي طرأت
على طبيعة العمل في البنك وما الفروق التي ترينها؟
ً
طبعا هناك الكثير من التغيير الــذي حدث عبر هذه

السنين في أعمال البنك ،منها التخلي عن قسم االدخار
أوال ثم إغالق قسم االدخار بما فيه من إيداعات
المدرسي ً

وودائع ،وذلك للتفرغ أكثر ألعمال اإلقراض التي يحتاجها

المواطنون لتوفير الرعاية السكنية لهم ،من ناحية أخرى
ً
تبعا للتوسع العمراني
هناك توسع كبير في أعمال البنك
الشاسع في مدينة الكويت وضواحيها والمناطق الجديدة
ً
وتبعا لذلك
الخارجية ،سواء الجنوبية منها أو الشمالية،
ازدادت أعــداد الموظفين العاملين لــدى البنك بجميع

لديكم تاريخ حافل بالعطاء واإلنجاز  ..هال أطلعتنا على
أهم وأبــرز المحطات في تلك المسيرة ..متى ُعينت
وفــي أي وظيفة وأيــن كــان مركز العمل ،ومــن كان

الرئيس المباشر ومن كان يشغل منصب المدير العام
في ذلك الوقت ،متى رقيت وما أول وظيفة رقيت

إليها وما المدة التي قضيتها قبل شغل تلك الوظيفة،
وما آخر وظيفة شغلتها قبل التقاعد وكم بقيت في
المنصب ؟

تم تعييني بعد التخرج من جامعة الكويت (تخصص

إحصاء ومحاسبة) في فرع األحمدي في أبريل ،1982
ً
تقريبا
محاسبة في قسم االدخــار ،ثم رقيت بعد سنة

رئيسة لقسم االدخار؛ ألنني كنت الوحيدة الحاصلة على
مؤهل جامعي في ذلك الوقت ،وكان السيد /سلطان
الدوسري مراقب الفرع ،والسيد /جاسم الدبوس مدير
ً
ً
عاما للبنك
مديرا
الفرع ،وكان السيد /يوسف الحوطي
آنذاك.

فروعه ،وتم افتتاح فروع جديدة لمواجهة هذا التوسع.

في اآلونــة األخيرة أجــري الكثير من أعمال الصيانة

والتجديد على مباني الــبــنــك ،وواكـــب البنك التطور
التكنولوجي الكبير على مستوى العالم في سرعة إنجاز

المعامالت وتسهيلها على المواطنين ،وكذلك أسهم
الربط اإللكتروني بين وزارات الــدولــة في توفير وقت

المراجعين للحصول على المستندات المطلوبة .

ً
ً
جوهريا في دور البنك  ..وطريقة عمله..
تغيرا
هل ترين
وهل استفاد بشكل كاف من التطورات التكنولوجية ؟
ً
جــدا في
بنك التسليف واالدخـــار كــان لــه دور كبير

حياة كل مواطن كويتي؛ فقد اهتم به منذ صغره في
المدارس ،فالكثير من األجيال ال تزال تذكر طوابع االدخار

التي كانت تباع في المدارس لتعليم أبنائنا الصغار كيفية
االدخار ،ثم تدرج معهم إلى أن كبروا وشبوا ليساعدهم
في تكوين أســر عن طريق قــروض الـــزواج ،ثم أكملوا

الطريق مع هذه المؤسسة العريقة لتوفر لهم القروض

ثم تنقلت بين أقسام القروض كرئيسة قسم ،ومنه

لبناء بيوت المستقبل ،وال تزال هذه المؤسسة العريقة

األحمدي إلى المبنى الجديد آنــذاك في منطقة الرقة،
ً
وتاليا
ثم إلى المركز الرئيسي مديرة إلدارة التحصيل،

المناطق وازدياد عدد السكان ببساطة أكثر من السابق

إلــى مراقبة فــرع األحــمــدي ،وبعده انتقلنا من منطقة

ٌع ّينت مديرة إدارة التدقيق والمتابعة ،ثم عينت مدير إدارة
ً
وأخيرا مديرة اإلدارة المالية .
التحصيل مرة أخرى،
ً
نائبا لمدير البنك لشؤون
بعدها صدر مرسوم بتعييني

اإلقراض وهو المنصب الذي شغلته لمدة أربع سنوات

حتى تقاعدت ولله الحمد.

تقدم ألبــنــاء الكويت سبل العيش الكريم مــع اتساع
مقدرة لهم انشغالهم بأعمالهم ،حيث تطورت أعمال
البنك من جميع الجوانب باستخدام التطور التكنولوجي
المتسارع فــي جميع مــجــاالت خــدمــاتــه؛ لتسهل لهم
الحصول على المستندات التي يحتاجونها لتقديم طلبات

الــقــروض المختلفة ،وكــذلــك طريقة تقديم الطلبات

وإمكانية الحصول على قروض الزواج عن طريق التسجيل

اإللكتروني للبنك مباشرة.
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هــل يمكن إطالعنا على بعض الجوانب الشخصية
(الحالة االجتماعية ،األوالد ،الهوايات ،المواهب ،ماذا
تقرأين ،وهل تمارسين الرياضة) ؟

أنا متزوجة ،ولدي ابن ال يزال يشق طريقه في مجال

التجارة ،وأتمنى له التوفيق ،ولدي بنات أكبرهن طبيبة

وأصغرهن محامية ،الله يحفظهم .
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ً
جانبا من ذكرياتك خالل العمل
هل يمكن أن تروي لنا
في البنك ؟

عملت لفترة طويلة فــي البنك ول ــدي الكثير من

الــذكــريــات الجميلة والــقــرارات الحاسمة فــي كثير من

مجاالت العمل.

المشاعر تختلف من موقف إلى آخر لكن -لله الحمد-
ً
دائما بما أنجزناه خالل عملنا ،وما بذلناه من
نحن نفخر

أكثر ما أحب السباحة والحداق مع العائلة ،وأمارس
ً
دائما سواء بالشاليه أو في المزرعة ،ومن
رياضة المشي

جهد في خدمة المؤسسة وخدمة وطننا الحبيب ،وأهم

وال أزال أحب قــراءة الجريدة الصباحية ألبــدأ بها يومي

أبناء الكويت ،ال نزال على اتصال دائم بإخواننا وأخواتنا

وقت إلى آخر أمارس بعض التمارين الرياضية في المنزل،
مع متابعة األخبار السريعة عن طريق وسائل التواصل

االجتماعي .

ً
فدائما تشدني عناوين الكتب المختلفة
أما عن الكتب

في جميع المجاالت ،وال أحصر نفسي في مجال معين،
بل أقرأ ما يقع تحت يدي سواء باللغة العربية أو اإلنجليزية.

ما اكتسبناه من عملنا محبة زمالئنا والذكر الطيب لدى
العاملين في البنك كأسرة متحابة ال يجمعها مكان العمل
فقط.

ماذا تقولين إلخوتك وأبنائك من العاملين في البنك ؟
أقــول إلخواني وأخواتي وأبنائي العاملين في هذه

المؤسسة أنتم ربان السفينة وطاقمها؛ فاستمروا في

ما تقييمك للطفرة اإلنشائية التي حققها البنك خالل

العمل الجماعي الموحد ،كل في موقعه بكل إخالص

المقر الرئيسي وإنشاء مقر جديد في جنوب السرة

الذين هم في النهاية إخوانكم وأبناؤكم ،واستمروا في

السنوات األخيرة ،بما في ذلك تطوير وصيانة مبنى

وافتتاح فرع العقيلة وغيرها؟

• أهم ما تم إنجازه في الفترة األخيرة وبكل فخر

تطوير وصيانة المبنى الرئيسي الــذي عكست واجهته

المعمارية الحديثة الطابع العصري الحديث للبنك.

ً
ً
كبيرا لألخ الفاضل مدير عام البنك
إنجازا
كان بالفعل

السيد /صالح المضف ،الذي حاول بشتى السبل أن يصل
بالبنك إلى هذا المستوى مع عدم تعطيل أي من أعماله

أو تأخيرها ،بل بالعكس تم كل ذلك بالتدريج وبكفاءة

عالية؛ كذلك تمت صيانة الفروع األخرى ،التي كان لها
دور كبير في خدمة أعداد كبيرة من المواطنين في أماكن
مختلفة حسب مناطق إقامتهم ،وحققت المرونة في

توزيع الضغوط على الفروع حسب المناطق المختلفة.

وتفان ،وضعوا أمام أعينكم اسم الكويت وخدمة أبنائها
العطاء لنفخر بكم وبأننا عملنا معكم ،وكــونــوا قدوة

ألبنائنا وأبنائكم ،ســواء في خدمة أبناء الوطن أو في
تقديم خبراتكم لمن يليكم وال تبخلوا بها ألنها ستكون

منارة لمن يسير بعدكم .
كلمة أخيرة لكم ...

في النهاية أشكر قسم العالقات العامة على هذا

اللقاء الذي أتاح لي الفرصة ألقدم تحياتي للمدير العام
األخ الفاضل السيد  /صالح المضف وجميع العاملين

في البنك واخــوانــي المديرين السابقين الذين عملت
معهم :السيد  /يــوســف الــحــوطــي ،والــســيــد  /جاسم

الدبوس ،والسيد  /محمد النومس  ،وجميع من عملت

وقــد عاصرنا إعــداد التصاميم المعاصرة والمبهرة

معهم  ،وأتوجه لهم بالقول “لقد كان لي الشرف ــ وال

أحد أكبر الصروح الحكومية المستدامة والــقــادرة على

المتحابة المجتمعة التي تساهم في خدمة هذا الوطن

للمقر الجديد للبنك في جنوب السرة ،ونتمنى أن يكون
استيعاب جميع إدارات المقر الرئيسي في مكان واحد.

أزال ـ أنني كنت أحد أفراد أسرة بنك االئتمان المترابطة
العظيم”.
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مشاريع صغيرة
أكدا أن الكويتيين لهم بصمة متميزة في مجال التصاميم الهندسية والديكور

التركيت والهاجري  .. M&F :كما تحلم نصمم

المهندسة /فرح الهاجري

في أكتوبر  2018أطلق ماجد التركيت وفرح الهاجري

أغلب المشاريع التي توالها المكتب خــال الفترة

المنازل  ،حيث أسسا شركة ومكتب ( ) M&Fللتصميم

المشاريع التجارية ،وأوضحا أن المكتب يتولى تنفيذ

مشروعهما ،وانطلقا فــي عالم الــديــكــور وتصميم
الهندسي والديكور.

تجربة شابة ومبدعة ،انطلقت تحت شعار “كما تحلم

نصمم” ،ورغــم حداثتها فقد حقق ( )M&Fنجاحات

مهمة ومعقولة ،في مجاالت التصميم المعماري
ً
ً
معروفا
اسما
والداخلي وأعمال ترميم المباني ،وبات

لدى الكثيرين من المهتمين بالمجال والعاملين فيه.

في لقاء مع “االئتمان” ،قال التركيت والهاجري  :إن

الــمــاضــيــة كــانــت سكنية ،بــاإلضــافــة إل ــى ع ــدد من
التصميم الداخلي عن طريق مصنع في إيطاليا؛ حيث

إن هناك شراكة مع شركة “سيموتن” اإليطالية في

تقديم أكثر من عرض أو اقتراح للتصميم.

وأضــافــا :إن المالك أو صاحب الوحدة السكنية أو

التجارية يمكنه في هذه الحالة أن يختار فكرة التصميم
حسب احتياجه ونقوم نحن كمكتب معماري متخصص

بدمج فكرته مع الحيز لديه إلرضائه.
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وحول المصادر والمنابع التي يستوحي منها المصممان األفكار بشأن الديكور
والتصاميم المعمارية وكيفية التوفيق بين عناصر الــتــراث الكويتي العربي

واإلسالمي وبين متطلبات الحداثة ،قاال  :إن إيحاء التصاميم سواء بالنسبة إلى
األبنية السكنية أو التجارية تختلف حسب احتياج ورغبة العميل وذوقــه ،لكننا
ً
دائما على وضع هويتنا في التصاميم الخاصة بنا ،وباإلمكان التوفيق
نحرص
بين عناصر التراث الكويتي والعربي واإلسالمي وبين متطلبات الحداثة عن طريق
البراعة في دمج تصاميم تراثية مع استخدام حيل وابتكارات الحداثة.

وعن أهم العقبات التي تواجهها التجربة قاال :إن سرقة األفكار التصميمية دون
ابتكار قد تكون أهم وأخطر العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال ،وأشارا

إلى أن االفتقار إلى الجودة في تنفيذ التشطيبات واستخدام خامات أقل جودة
يظلم التصميمات.

ويؤكد التركيت والهاجري أن المصممين الكويتيين نجحوا في أن تكون لهم بصمة
ً
ً
صعبا في مجال التصاميم الهندسية والديكور واألعمال
رقما
متميزة وباتوا
الداخلية ،وذلك رغم احتدام وصعوبة المنافسة.

ونصح التركيت والهاجري المواطنين الكويتيين المقبلين على بناء بيت العمر

أو الراغبين بتشطيب وحداتهم اإلسكانية باالستعانة بمعماري متخصص
في تصميم الفراغات القابلة للتأثيث؛ إذ يسهل عملية التصميم الداخلي ألن
المعماري المتخصص يخلق الفراغات المناسبة الحتياجات كل مكان بحكمة ودون
هدر ويستغل المساحات بشكل سليم.

أوال بأول وفي كل
وشددا على ضرورة االهتمام بالتشطيبات ومتابعتها عن كثب ً

مراحلها ،فبدون التشطيبات الجيدة لن يبرز التصميم.

العدد العاشر  -يوليو 2019
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مواهب االئتمان

الغنام  :شغف الرياضات البحرية
دفعني إلى “التزلج على الماء”

الزميل /يوسف الغنام

حديثا ً
ً
جدا،
الزميل يوسف الغنام موظف في قسم العالقات العامة  ،وقد انضم إلى أسرة العاملين في البنك
وقبل شهور قليلة .

يوسف يعشق رياضة التزلج على الماء المعروفة بـ “الويك بورد” ،وقد بدأت عالقته بها خالل سنوات دراسته
في الجامعة ؛ حيث يحترفها عدد من أقاربه.

طور يوسف قدراته ومهاراته بالتدريب المستمر والعمل المتواصل ،حتى وصل إلى ممارستها بشكل احترافي.
ّ
“االئتمان” التقت الغنام للحديث عن تلك الهواية :

االئتمان |

	كيف بدأت عالقتك برياضة التزلج على الماء (الويك
بورد)؟
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كيف استطعت التوفيق بين العمل والهواية؟
رياضة الويك بورد تمارس في الصيف ألنها لعبة بحرية؛

بدأت عالقتي بهذه الهواية منذ دخولي الجامعة حيث

إذ أحــاول تقسيم وقتي بعد ال ــدوام ،وأخصص ساعة

كانت لدي رغبة قوية وجارفة نحو التعلم وتطوير مهاراتي

البدنية من خالل االلتزام بممارسة الرياضة.

كنت أمارسها بشكل أسبوعي مع األصدقاء .منذ البداية
في رياضة الويك بورد ،حيث كنت أرى أقاربي يمارسونها

بشكل احترافي وكبير؛ ما جعل لدي الدافع للتطور في

بيئة كانت تحب وتمارس األلعاب البحرية.
وكيف طورت الموهبة وصقلتها؟

يوميا للتمرين ،وفي الشتاء أحافظ على لياقتي وحالتي
	مــا النصيحة الــتــي تــرغــب بتوجيهها إل ــى الــزمــاء
والزميالت في العمل؟

نصيحتي إلــى كــل الــزمــاء هــي عــدم إهــمــال ممارسة

الرياضة ،ومن لديه هواية أو موهبة عليه أن يسعى إلى

منذ بداية ممارسة هذه الرياضة ،شعرت برغبة بأن أتعلم

التطوير ،وأن يتعلم كيف يجمع بين ممارسة الهواية

منتخب الكويت للويك بورد ( ) Q8balanceاستطعت أن

إلى تنظيم الوقت .

المزيد وأن أطور مهاراتي وقدراتي إلتقانها ،وبمساعدة

أطور هذه الهواية وأن أتعلم المزيد من مدربين مختصين
في هــذا المجال ،وأن أضــع نفسي وســط بيئة تساعد

وتحفز على التطوير.

والعمل ،حيث ال تعارض بينهما ،فالمسألة تحتاج فقط
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استشارات هندسية
شددت على ضرورة أن يكون للمستشار رؤية واضحة ونظرة ثاقبة قبل بدء العمل

(اس اس اتش) للمقبلين على بناء قسائمهم :اتبعوا المعايير الهندسية
وأعطوا التصميم أهمية قصوى

السيد /خليل العنزي

عد “دار اس اس اتش انترناشيونال” واحدة من الشركات
تُ ّ

أسهمت “اس اس ات ــش” فــي العديد مــن المشاريع

التخصصات في مجال التخطيط العمراني وتصميم

أكثر من  58عاما؛ حيث تتمتع بسمعة طيبة وبجودة

الرائدة في مجال تقديم الخدمات االستشارية متعددة
المباني والبنية التحتية واإلشــراف على التنفيذ وإدارة

المشاريع ،حيث تقدم خدمات متكاملة ،ويستند نجاحها

المستمر إلى المرونة المهنية ،وكذلك براعة فريقها في

تصميم وإنجاز مشاريع بارزة على مدى السنين السابقة.

المرموقة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى
وسالمة التصميم وسابقة أعمال ناجحة ،تتضمن مشاريع

في قطاعات مختلفة في جميع أنحاء المنطقة.

خــال مسيرتها الطويلة أنــجــزت “اس اس اتــش” أكثر
من  1000مشروع ،وصنفتها مجلة العمارة العالمية
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( )World Architectureضمن أفضل  100شركة

وترى “اس اس اتش” أن مفهوم التصميم بمثابة
ً
عمليا،
إعادة تشكيل لألفكار وصياغتها لتطبيقها

الثقافية لعامي  2015و ،2016والترتيب الثاني

العناصر المتعلقة بالفكرة ووضع تصور مبدئي لما

هندسة معمارية فــي الــعــالــم بترتيب  69لعام
 ،2019والترتيب األول في قطاع تصميم المباني

في قطاع تصميم المباني التراثية لعام ،2016
والترتيب الخامس في قطاع تصميم البنية التحتية
لعام .2019

كما صنفتها مجلة  ENRضمن أفضل  225شركة
هندسية في العالم بترتيب .91

تتوجه “اس اس اتش” بالنصيحة للمواطنين الذين
ّ

يعتزمون بناء قسائمهم بإيالء التصميم الهندسي
للمشروع أهمية قصوى ،والعمل عليه من البداية

وحتى االنتهاء والتسليم على أكمل وجه ،من خالل
اتباع المعايير الهندسية الحديثة والتأكد من ضمان
أعلى مستويات الجودة.

بحسب “اس اس اتش”؛ فإن االنطباع األول حول
المشروع له أهمية بالغة ،حيث يعكس التصميم

المميز متطلبات العميل ،ومن الضروري أن يكون
للمستشار رؤية واضحة وتفهم كامل لمتطلبات
المشروع قبل البدء بمراحل التصميم .ففي الواقع،
ً
ً
مهما لكل من االستشاري والعميل؛
جزءا
يعتبر هذا

ً
ً
دقيقا
فهما
لكنه ليس باألمر اليسير حيث يستلزم
لماهية المشروع وتحديد إطار فني وزمني لمراحل
التصميم والبناء.

وتــكــون ه ــذه الــصــيــاغــة مــن خ ــال دراســــة جميع

يتطلع إليه العميل ،مع األخذ بعين االعتبار جميع

الجوانب التي ستتأثر بها هذه الفكرة عند وضع
التصميم التفصيلي.

وتؤكد أن مفهوم التصميم هو المرحلة األولى من
مراحل تطوير المشروع واألهــم من حيث تفسير
المتطلبات ووضــع التصورات األولــى للمشروع
وفق تطلعات العميل ،كما توضع معايير وأسس
لتجنب التأخير في المراحل المقبلة.

شدد “اس اس اتش” على أنه في هذه المرحلة
وتٌ ّ
يتم دراسة الحلول المقترحة بشكل مفصل وطرح

التعديالت الالزمة باالستعانة بفريق عمل للتصميم

يتمتع بالخبرات العملية للعمل على إنجاز جميع
أعمال التصميم من معماري وإنشائي وكهربائي
وميكانيكي وتصميم داخلي ...الخ.

وللمراحل الالحقة من تطوير التصميم تنصح “اس

اس اتــش” بااللتزام بالبرنامج الزمني للمشروع
ً
مسبقا ومراقبته والتحكم فيه؛ لضمان
والمعد
االنــتــهــاء مــن التصميم وتنفيذ رؤيـــة المشروع
المرجوة لكي تتوافق مع مواصفات ومتطلبات
ّ
العميل.
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مقال

بقلم :عبدالوهاب سلمان النصف

مسيرة وحصاد ...
ً
ً
حسما بتاريخه هو خيار التحديث
واحدا من أصعب الخيارات في حياة الفرد وأكثرها
قد يكون

وإظهار رغبته بالتغيير ،فذلك يعني أنه قرر أن يبدأ.

مســيرة النجاح هي بداية رســم خط متصل قد يصعد فترة ،قد يهبط ،وقد ينحني ،أو يدور

ً
ً
ً
شرفيا تكسوه الزهور ولن تكون،
ممرا
يوما
حول نفسه؛ لكنه ال ينقطع ..لم تكن درب النجاح

بينمــا هــي بدايــة إقرار بــأن هناك حزمة تحديــات عليــك مواجهتها ومجموعــة صعوبات عليك

تخطيهــا ،صعوبــة التحديــث تكمن في أنه ال يوجد أعز على اإلنســان من تغيير عادات مارســها

فألفهــا ،فالتحديــث مرتبــط بتغييــر مجموعة مــن العادات التي نشــأ عليها الفــرد ،وهنا مكمن
التحدي.

تم في بنك االئتمان خالل السنوات السابقة ،ويشهد عليه المأل ،كان بفضل
التغيير الذي ّ

ً
جميعا وبفضل اإليمان العميق بالمشروع واإلصرار على إنجاحه.
منتسبي هذه المؤسسة

الحصاد..

يتــراءى أمــام األعيــن مــن خلــف الضبــاب الكثيف نور الشــمس وثمــرات مــا زُ ِر َع ،فها هو

مشــروع مبنــى جنــوب الســرة يقــرب إنجازه بكل مــا يمثل من نجاح على المســتوى الهندســي
والتقني وما يترافق معه من خدمات البنك التي تتجدد باســتمرار ،فالنجاح هو عملية إنســانية
بامتياز؛ بحيث إنها تبدأ من الفرد وتعود إليه.

ً
ضوئيا
إمسح الشعار
ً
إلكترونيا
لتصفح المجلة

