
مناسبات
اخلميس 24 ابريل 2014

32

بعملية موعد الصرف.

إنجازات ورؤية متجددة

ابرز  كما استعرض املضف 
اجنازات البن����ك خالل العامني 
املاضيني ومنها اعادة هيكلة البنك 
وذلك باستحداث بعض االدارات 
الرؤية  التي تخدم  واالقس����ام 
اجلديدة للبنك ومنها تعيني نواب 
للمدير الى جانب تنفيذ ما ورد 
بالقانون رقم 2011/2 في ش����أن 
املرأة واملرسوم الصادر في شأن 
القرض  قواعد وإجراءات منح 
االسكاني وتوفير السكن املالئم 
للمرأة الكويتية، وكذلك زيادة 
القرض االجتماع����ي )الزواج( 
من 4000 الى 6000 دينار ورفع 
س����قف قروض املراة الكويتية 
م����ن 45 الفا الى 70 الف دينار، 
اضافة الى رفع س����قف قروض 
التوسعة والترميم ليصبح 30 
الف دين����ار للبيوت احلكومية 
وقروض السكن اخلاص لتصبح 

35 الف دينار.
وتابع املضف اس����تعراض 
االجنازات التي اضطلع بها بنك 
االئتم����ان ومنها التعديل على 
بعض مواد الئحة االس����تثمار 
وذلك بالسماح للبنك باستثمار 
بع����ض الفوائ����ض املالية في 
الش����ركات والتمويل  سندات 
االس����المي واي اس����تثمارات 
اخ����رى حتقق م����وارد للبنك 
وذل����ك بهدف تنوي����ع مصادر 
الدخل تنفيذا لالس����تراتيجية 
اجلديدة للبنك لالعتماد على 
موارد البن����ك للتمويل الذاتي 
بدال من استنزاف خزينة الدولة، 
مضيفا ان هناك ترميم وصيانة 
للمقر الرئيسي بالكامل، والبنك 
قام بإعادة تصميم وصيانة فرع 
العاصمة خالل 60 يوما، وجار 
العمل حاليا على اعادة تصميم 
فرعي البنك باجلهراء واالحمدي 
مع اخذ املوافقة على تخصيص 
ارض مبنطقة العقيلة لبناء فرع 
جديد يخدم املناطق اجلديدة مثل 

صباح االحمد واخليران.
ولف����ت املضف الى انه يتم 
حاليا االش����راف املباشر على 
انشاء وإجناز وصيانة املبنى 
الرئيسي للبنك اجلديد مبنطقة 
جنوب الس����رة بدال من وزارة 
االشغال العامة وبدأنا بتأهيل 
الشركات التي ستدخل املناقصة 
في االول من مايو 2014، فيما 
قام البنك بعمل املسح املستندي 
جلميع املستندات والوثائق التي 
التأس����يس  البنك منذ  تخص 
وحتى اآلن، موضحا ان شهر 
اكتوبر املقبل من العام احلالي 
سيشهد تطبيق مشروع نظام 
»اون الين« لتسهيل اجناز كافة 

انواع معامالت املواطنني.
وبني ان البنك اعتمد الئحة 
العقارية بعد اجراء  القروض 
التعدي����الت عليه����ا تس����هيال 
الق����روض  إلج����راءات من����ح 
املختلف����ة للمواطن����ني وكذلك 
اجراء تعديالت على الئحة نظام 
العاملني بالبنك بهدف منح مزايا 
البنك، مضيفا  افضل ملوظفي 
ان البنك ق����ام بطرح مناقصة 
»برايفت كلود« وهو عبارة عن 
نظام لسرعة التشغيل واعطاء 
مساحة اكبر من االنظمة السابقة 
اآللية، ويعتبر بنك االئتمان اول 
جهة في الكويت في استخدام 

هذا النظام بشكله الشامل.
وأوض����ح املضف ان البنك 
ق����ام بتفعي����ل عملي����ة الربط 
االلكتروني داخل البنك استعدادا 
للتعاون مع اجلهات واملؤسسات 
احلكومية االخرى الراغبة في 
املشاركة بهذا املشروع، وذلك 
لتقدمي افضل اخلدمات للمواطن 
وتوفير املعلومة املطلوبة بشكل 
افضل وأيسر تطبيقا لتعليمات 
الوزراء، مبينا  رئيس مجلس 
ان املرحل����ة املقبلة ستش����هد 
االستغناء عن امللفات اليدوية 
آلية مع  الى ملفات  وحتويلها 

نهاية العام احلالي.

على توفير االموال لتمويل هذه 
االراضي.

البنك  وأضاف ان ميزانية 
ترتبط دائما مع توزيع االراضي 
العقارية  الق����روض  وطلبات 
املقدمة ليقوم بشراء منزل او 
البنك يتمتع  أن  بنائه، مؤكدا 
حاليا مبالءة مالية ولكن بحدود 
توزيعات اسكانية معينة ولكن 
اذا كانت هناك خطة اسكانية 
ادارة  اكب����ر فعلى  لتوزيعات 
البنك ان تأخذ املوضوع على 
محمل اجلد وتقوم بإيجاد موارد 
للبنك حتى ال يتعرض إلى أي 

هزات
وحول آخر التطورات بشأن 
زيادة القرض االسكاني الى 100 
ال����ف دينار، اوضح املضف ان 
قبل 3 اشهر صدر قانون بشأن 
زيادة 30 الفا كدعم من وزارة 
التجارة مكمل����ة على القرض 
العقاري البالغ 70 الف دينار، 
مبين����ا أن زيادة مبلغ الثالثني 
الفا تتمثل في دعم مواد البناء 

من قبل وزارة التجارة. 
وأشار الى ان البنك بالتنسيق 
مع وزارة التجارة يعمالن على 
اعداد الالئحة حول آلية الصرف 
والتي سيعلن عنها الحقا، مبينا 
ان وزارة التجارة هي املعنية 

االئتماني بشكل مستدام لضمان 
استمرارية العطاء املرتبط بنظام 
متكامل يواكب متطلبات االجيال 

القادمة. 
وفي رد حول فيما اذا كان 
البنك  هناك عجز في ميزانية 
قال املضف: ان رأسمال البنك 
يبلغ 3 مليارات دينار مدفوع 
منها ملياران ونصف املليار في 
حني يتبقى نصف مليار منها 
في عهدة وزارة املالية، مؤكدا 
ان البنك يتمتع بوضع مالي ال 
بأس به، مبينا ان في حال كان 
املبالغ  هناك توزيعات خارج 
املتوافرة فالبنك سيكون حريص 

استخراج مصادر دخل متعددة 
ال����ى مرحلة  للبنك وص����وال 
الذاتي ما س����ينأى  االعتم����اد 
بالبن����ك عن اره����اق امليزانية 
العامة للدولة ويكفل استمرار 
في املتغيرات احمللية املتمثلة 
بالكثافة السكانية جتبرنا على 
العمل لضمان  تغيير سياسة 
عدم الدخول في ازمات، الفتا الى 
البنك يهدف خالل املرحلة  ان 
املقبلة الى الوصول الى املفهوم 
الش����امل لالئتم����ان وتغطية 
جميع اجلوان����ب التي يحتاج 
اليها املواط����ن واالهم من ذلك 
حتقيق هذه الشمولية باملفهوم 

ينعكس على املواطن الكويتي 
ليكون للدولة الدور الرئيسي 

لتحقيق االستقرار لكل فرد.
وأضاف املضف ان انش����اء 
البنك في مطلع الستينيات من 
القرن املاضي جاء باهداف وطنية 
رائدة مما اتاح له ان يضطلع 
بدور محوري لتطوير مفهوم 
االئتمان وتطويره ليتماش����ى 
مع كل حقبة ف����ي البالد على 
املستوى احمللي وان يكون ركنا 
مهما في نهضتنا الشاملة التي 
شهدها النصف الثاني من القرن 
العشرين بدءا من ارساء االسس 
الالزمة لدولة املؤسسات ومرورا 
بالتطور املتس����ارع في جميع 
اوجه احلياة وجوانبها وانتهاء 
مبواطن كويت����ي تتوافر لديه 

عوامل االستقرار. 
وأكد أن بنك االئتمان يسعى 
ال����ى تغيير آلي����ة العمل التي 
تتناس����ب مع الواقع لتحقيق 
االهداف، مبينا ان الهدف احلالي 
للبن����ك هو حتقي����ق دميومة 
متكاملة وتنوع سياسة ايجاد 
املباشر  املوارد وعدم االعتماد 
على قدرة احلكومة في متويل 
البنك وحتقيق ايرادات مختلفة 

املوارد. 
وأش����ار املضف إلى اهمية 

فرج ناصر 

أكد وزير الدولة لش����ؤون 
االس����كان ياس����ر ابل أن بنك 
االئتمان يعتبر من اهم املؤسسات 
اخلدمية في الدولة مبا قدمه من 
مشاركات اساسية ومحورية 
في بناء الكويت احلديثة، الفتا 
الى ان بنك االئتمان هو الرفيق 
االول للمواطن في اغلب املراحل 
والقرارات املصيرية في حياته 
واول من يشارك املواطن في قرار 
الزواج وتكوين االسرة، وهو 
اول من يق����ف الى جانب هذه 
االسرة في حال قررت االستقالل 
بالسكن وتأسيس بيت العمر.
أبل خ����الل االحتفال  وقال 
مب����رور 50 عاما على انش����اء 
بنك االئتم����ان الكويتي والذي 
أقيم برعاية سامية من صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
األحمد الذي اناب عنه س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وحضره عدد من 
النواب وال����وزراء واحملافظني 
وكبار املسؤولني بالدولة، ان هذه 
املؤسسة كان لها شرف الرعاية 
واالهتمام بقضايا املرأة وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مضيفا: 
وما رعاية صاحب السمو االمير 
ومشاركة سمو رئيس الوزراء 
بهذه املناسبة اال ترسيخ وتأكيد 
على اهمية االدوار التي يؤديها 

بنك االئتمان.
وأشار أبل إلى أن تأسيس هذا 
البنك لم يكن وليد مصادفة او 
من فراغ بل جاء كحلقة اساسية 
من حلقات انتقال الكويت الى 
الشكل احلديث للدولة بالتزامن 
مع االستقالل والتصديق على 
الدستور، وضمن االطار العام 
للعالق����ة املتوازن����ة بني الفرد 
والدولة، الفتا إلى أنها ضمنت، 
بالتعاون مع املؤسسات الوطنية 
االخرى، حقوق املواطن الكويتي 
ووفرت له اقصى ما ميكن ان 
توفره اي دولة حديثة من رعاية 

اجتماعية واهتمام.
وأضاف: ان ما حققه البنك 
لم يك����ن ل����ه ان يتحقق لوال 
اجلهود املخلص����ة التي بذلها 
ابن����اء الكويت االفاضل، والبد 
لنا اليوم ان نعبر لهم عن فخرنا 
باالجنازات التي حققوها ألبناء 
القادمة،  الوطن وألجياله  هذا 
ونتش����رف اليوم بوجود احد 
اول املؤسسني للبنك ومديره 
العام االول وه����و عبدالعزيز 

الدوسري.
ولفت إلى أن الدولة تعيش 
اليوم ظروفا مماثلة للظروف 
التي تأسس فيها بنك االئتمان، 
من ارتفاع للكثافة الس����كانية 
والتوس����ع العمراني ما يشكل 
حتديا جديدا امام البنك وجميع 
املؤسسات اخلدمية في الدولة، 
مضيفا وهذا ما يدفع البنك الى 
جتديد آلياته العملية واالدارية 
ليتمك����ن م����ن مواجه����ة هذه 
التحديات بضمان دميومة تقدمي 
اخلدمات للمواطنني واملواطنات 
دون تأخير، مع احلرص على اال 
تساهم هذه اآلليات اجلديدة في 
اثقال كاهل الدولة واستنزاف 
مواردها املالية، مؤكدا االلتزام 
القطعي مبواصلة العمل بنفس 
النوايا املخلصة واجلهود التي 
الكويت االوائل  بذلها رجاالت 

منذ تأسيس بنك االئتمان.

حقبة جديدة

من جهته قال نائب رئيس 
مجل����س االدارة املدي����ر العام 
لبنك االئتمان صالح املضف: 
إن تأس����يس البنك منذ نصف 
قرن جعله ش����اهدا على حقبة 
وطنية جديدة من تاريخ الكويت 
املعاصر، كما متثلت ببدء مرحلة 
متميزة من التخطيط التنموي 
الذي بني على اهداف اساسية 
ترمي الى تنويع دخل وتأسيس 
هيكل اقتصادي مستقر ومتوازن 
ودرع تكرميية الحد املشاركنيلتوفير االئتمان االقتصادي مما  تكرمي احد املشاركني سمو رئيس الوزراء مكرما احد مؤسسي البنك

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك متوسطا املكرمني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح والشيخ د.ابراهيم الدعيج ويعقوب الصانع وعبداحملسن املدعج

 الشيخ د.سالم اجلابر يتسلم تكرمي سمو األمير الراحل املغفور له
صالح املضف متحدثا للحضورالشيخ جابر األحمد 

تكرمي محمد النومس ..وتكرمي تقديرا للجهود املبذولة

ياسر أبل يلقي كلمته

تكرمي أحد مؤسسي البنك

صاحب السمو يرعى احتفال بنك االئتمان باليوبيل الذهبي وبحضور رئيس مجلس الوزراء

أبل: جتديد آليات بنك االئتمان العملية واإلدارية لضمان دميومة 
تقدمي اخلدمات وعدم إثقال كاهل الدولة واستنزاف مواردها

بنك االئتمان الرفيق 
األول للمواطن 
بأهم املراحل 

املصيرية في حياته 
وأول من يشاركه 

قرار الزواج وتكوين 
األسرة

 تطبيق نظام
»أون الين« 

لتسهيل إجناز 
معامالت املواطنني 

في أكتوبر

املضف: ضرورة 
إيجاد مصادر دخل 

متعددة للبنك 
وصواًل ملرحلة 

االعتماد الذاتي 
للنأي عن إرهاق 
امليزانية العامة 

للدولة

فيلم وثائقي عن مسيرة وتاريخ البنك
تفضل ممثل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك بتكرمي سمو 
األمير الراحل املغفور له الشيخ جابر االحمد، وقد اناب عنه 

املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر، كما تفضل ممثل سموه رعاه اهلل بتكرمي قيادات 

ومؤسسي البنك. كما مت تقدمي هدية تذكارية لصاحب السمو 
األمير بهذه املناسبة.


