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االقتصادية

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة 
)إدارة العقار قسم التراخيص العقارية( أصدرت 5 شهادات مقيمي 

عقارات إضافة إلى 9 دفاتر للسمسرة خالل سبتمبر املاضي.
وأضافت املصادر أن الوزارة جددت 18 دفترا للسمسرة وأجرت 

4 معامالت استبدال لدفاتر سمسرة خالل الشهر املاضي.
وذكرت املصادر أن »التجارة« أصدرت 3 شهادات مقيمي عقارات 

خالل ش���هر اغسطس املاضي، مشيرين إلى أن الوزارة أصدرت 
أيضا 12 دفترا للسمسرة وجددت 20 دفترا للسمسرة إضافة إلى 
7 معامالت استبدال دفاتر سمسرة ومعاملة واحدة إللغاء دفتر 
للسمسرة خالل اغسطس املاضي. يذكر أن »التجارة« بدأت في 
إصدار هذه الش���هادات منذ شهر يونيو املاضي وأن هناك أعدادا 
م���ن طلبات الراغبني في مزاولة ه���ذه املهنة قد رفضت من قبل 

الوزارة وذلك لعدم استيفائها الشروط احملددة.

»التجارة« أصدرت 8 شهادات مقّيمي عقارات خالل سبتمبر وأغسطس

.. والبنك يحتفي بثالث من عميالت »حساب لِك«
الكويت  احتف���ى بن���ك 
الوطني مؤخ���را بثالث من 
عميالت حساب لِك الفائزات 
بعد عودتهن من رحلة إلى 
اللبنانية بيروت  العاصمة 
وحضور انشطة أحد أفخم 
مهرجانات أبرز دور األزياء 
العاملي���ة وذل���ك ف���ي إطار 
مكاف���أة عميالت البنك على 
اس���تخدامهن لبطاق���ة لك 
تيتانيوم ماستركارد، وقد 
الفريدة  الرحلة  فازت بهذه 
إلى بيروت التي شملت تذاكر 
الطيران واإلقامة في فندق 5 
جنوم مع حضور مرافق لكل 
عميلة الفريدة كل من عذاري 
مبارك املطيري، دانة عبدال 

وس���ارة أمني أحمد. وقد اشتملت هذه الرحلة 
املميزة التي امتدت ألربع ليال على تذاكر السفر 
ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية من الكويت 
إلى بيروت وخدمة توصيل فاخرة ذهابا وإيابا 
من املطار إلى الفندق، ومن الفندق إلى انشطة 
مهرج���ان األزياء اليومية واإلقامة في فندق 5 
جنوم ملدة أربع ليال مع باقة ترحيب، باإلضافة 
إلى مقاعد درجة أولى حلضور افتتاح بوتيك 
جديد ألرقى التصاميم ودعوة حلضور عروض 
مجموعة املصممني الش���باب، وجلسة جتميل 
ومكياج وتصفيف ش���عر بإشراف خبراء من 
معرض Aishti، وحفل استقبال لدى أحد عروض 

بيوت التصميم الرائدة وجلسة في منتجع.
وقالت الفائزة عذاري املطيري املوظفة في 
وزارة التربية: »بداية لم أتوقع أن أكون إحدى 
الفائزات بهذه اجلائزة الفريدة من نوعها. فعندما 
اتصل بي أحد موظفي الوطني وأخبرني بأنني 
قد فزت برحلة إل���ى لبنان حلضور مهرجان 
لعرض األزياء لشخصني لم أصدق، خاصة أنني 
أستطيع اصطحاب أحد من أسرتي ليرافقني 
الرحلة، فأخبرت زوجي باملوضوع فوافق بشدة، 
وقد استمتعت للغاية بهذه الرحلة التي تضمنت 
برنامجا حافال من األنشطة التي نادرا ما يتاح 

للمرء أن يحظ���ى بها«. وأضافت املطيري: أنا 
سعيدة جدا وفخورة لكوني إحدى عميالت البنك 
الوطني الذي يهتم باملرأة ويحاول قدر اإلمكان 
أن يقدم ما يلبي احتياجاتها واهتماماتها، كما 
أن حساب لِك حساب مميز بالفعل مبا يقدمه 
من عروض وخصومات تفيد املرأة في مختلف 

شؤون احلياة«.
من جانبها، أعربت الفائزة سارة أمني عن 
س���عادتها البالغة لكونها من صاحبات احلظ 
السعيد وإحدى عميالت حساب لك الفريد من 
نوع���ه، وهذا ما أتاح لها الف���وز بهذه الرحلة 
احلافلة باملفاجآت واألنشطة التي تتمنى كل 
امرأة أن حتظى بها، وأش���ارت إلى أن رحلتها 
إلى بيروت كفائزة بجائزة حساب لِك تختلف 
كليا عن أي رحلة ميكن أن تقوم بها إلى بيروت 
مبفردها وعلى حس���ابها الشخصي، حيث لن 
يكون مبقدورها أن حتظى بهذا البرنامج الغني 
من األنشطة االجتماعية الذي أعده بنك الكويت 
الوطني للفائزات من عميالت حساب لك. وختمت 
معربة عن شكرها اجلزيل لبنك الكويت الوطني 
وتعلقها الشديد بحساب لك ملا يوفره لعميالته 
من خدمات وخصومات قيمة مضافة إلى جانب 

اجلوائز القيمة والفريدة من نوعها.

إعداد: منى الدغيمي 
اخت���ارت مجل���ة »جلوب���ل 
فاينان���س« العاملية بنك الكويت 
الوطني ضمن أحدث قائمة ألفضل 

بنوك العالم لعام 2010.
وأوضحت »جلوبال فاينانس« 
في تقريرها السنوي الذي نشرته 
مؤخرا حتت عنوان »أفضل البنوك 
عامليا وإقليميا حسب الدول« أنها 
قامت باختيار أفضل البنوك من 
مجموع 126 بل���دا في العالم و7 
أقاليم ضمن 11 تصنيفا مصرفيا 

رئيسيا.
 وقد اعتمدت في عملية اختيار 
أفضل البنوك املدرجة في القائمة 
على معايير موضوعية وأخرى 
ذاتي���ة حيث اش���تملت املعايير 
املوضوعية على معدل منو األصول، 
والربحية، واالنتشار اجلغرافي، 
والعالقات اإلستراتيجية، وتطوير 

في العالم تتميز بامتالكها ألنظمة 
فعال���ة في مج���ال إدارة املخاطر 
باإلضافة إلى متيزها على صعيد 

اخلدمات واحلوكمة.
وفي إطار تس���ليطها الضوء 
على امللفات الفردية ألبرز البنوك 

املشاريع اجلديدة واالبتكار على 
صعيد املنتجات واخلدمات، في 
حني اش���تملت املعايي���ر الذاتية 
عل���ى تقييم���ات وآراء احملللني 
واملستشارين واخلبراء املصرفيني 
العامليني في مج���ال التصنيفات 
االئتماني���ة باإلضاف���ة إلى كبار 
الش���ركات والتنفيذيني  مديري 

املاليني.
وأوضح تقرير جلوبال فاينانس 
أن البنوك الفائزة واملدرجة ضمن 
هذه القائم���ة لم تكن بالضرورة 
البنوك األكبر واألضخم وإمنا هي 
البنوك األفضل على مستوى العالم 
والتي تتمتع مبزايا وخصائص 
ينبغ���ي للش���ركات والعمالء أن 
يبحثوا عنها عند اختيارهم للبنوك 

التي يتعاملون معها.
التقري���ر إن مجموعة   وقال 
البنوك  البنوك املختارة كأفضل 

املدرجة ضمن قائمة أفضل البنوك 
العاملية لعام 2010 أشارت جلوبال 
فاينان���س إلى أن بن���ك الكويت 
الوطن���ي جاء ضم���ن تصنيف 
األقاليم الفائ���زة افضل بنك في 
الشرق األوسط، مشيرة الى انه 
ينفرد بكونه البنك العربي الوحيد 
الذي مت اختياره وللمرة الثانية 
خالل عام 2010 ضمن قائمة أكثر 
البنوك أمانا على مستوى العالم، 
وذلك استنادا إلى قوة التصنيفات 
التي حظي بها على مدى السنوات 
املاضية من قبل أكبر مؤسسات 

التصنيف العاملية.
الى أن »الوطني«  وأش���ارت 
س���جل أرباحا نحو 925 مليون 
دوالر خالل ع���ام 2009 وبزيادة 
قدرها 4% عن العام الذي سبق رغم 
الظروف االقتصادية الصعبة على 

الصعيدي احمللي واإلقليمي.

وأشارت املجلة إلى أن البنك 
الكوي���ت الوطن���ي اس���تفاد من 
املساهمة املتزايدة من أرباحه في 
عملياته خارج الكويت السيما في 

مصر وقطر وتركيا.
ويتواجد الوطني في 17 دولة 
عاملي���ا منها 10 دول في الش���رق 

األوسط.
وأوردت املجل���ة تصريح���ا 
للرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني إبراهيم دبدوب أفاد فيه 
بأنه رغم تأثير القطاع املصرفي 
في الشرق األوسط باألزمة املالية 
العاملية بشكل محدود نسبيا إال أنه 
أدى إلى تغيير ديناميكية الصناعة 
املصرفية. وأشارت املجلة إلى أن 
»الوطني« قد عزز من مكانته على 
املستوى احمللي وذلك بعد حصوله 
على موافقة مؤخرا بزيادة حصته 

في بنك بوبيان إلى %60.

قال مدير إدارة املوارد البشرية في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد اجلالل إن التعليم االلكتروني 
ساهم في تفعيل البيئة التدريبية ملوظفي »بيتك« 
وذلك من خالل إتاح����ة الفرصة ل� 600 موظف منذ 
بداي����ة العام احلالي مقارنة ب� 400 موظف في العام 
املاض����ي من التدريب النظري والعملي في آن واحد 
عبر التعليم االلكتروني، مشيرا إلى ان إستراتيجية 
إدخال التقنية احلديثة كجزء أساس����ي من العملية 
التدريبية إذ اس����تطاع »بيت����ك« أن يزيد عدد املواد 
التعليمية والتدريبية عبر التعليم االلكتروني من 
120 مادة تعليمية وتدريبية في عام 2009 إلى أكثر 

من 160 مادة خالل هذا العام.
وأوضح اجلالل أن عملية التطوير والتدريب ال 
ميكن االستغناء عنها في رفع كفاءة املوظفني وذلك 

لتمكينهم من حتقيق األهداف املرجوة للمؤسس����ة عبر صقل املهارات 
وغرس الثقة ومنحهم فرصة التجربة إلثبات كفاءتهم وقدراتهم على 
اإلجناز، مشيرا إلى أن »بيتك« يولي التدريب اهتماما خاصا في تطوير 
كوادره البشرية، ،مشيرا أيضا إلى أن عدد الفرص التدريبية التي أتاحها 
»بيتك« ملوظفيه خالل هذا العام جتاوزت 4800 فرصة مما يؤكد حرصه 

على النهوض مبستوى الكوادر البشرية.
وأشار اجلالل إلى أن »بيتك« هو أول مؤسسة تطبق تطوير مهارات 
اللغة اإلجنليزية الكترونيا في الكويت وذلك بأس����لوب مبتكر وعلمي 
ويتميز بس����هولة االستخدام وإتاحة الفرصة للمتدرب مبنحه رخصة 
ملدة سنة واحدة ليرفع من كفاءته في تطوير اللغة اإلجنليزية والتي 

تعد اليوم مصدرا ملختلف العلوم واألبحاث في عاملنا اليوم.
وبني أن عملية التدريب وتطوير الكوادر البشرية في »بيتك« مستمرة 
من خالل عدة برامج ووسائل توفر املهارات التي يحتاجها املوظف في 
عمله، مش����يرا إلى أن متكني »بيتك« في وقت س����ابق من تأهيل بعض 

الكفاءات س����اهم في تدعيمه للبرامج من خالل نقل 
خبرتهم إلى املوظفني احلاليني واجلدد.

وأضاف أن »بيتك« أجنز خالل العام املاضي عدة 
برامج تدريبية على مختلف املس����تويات الوظيفية 
وحس����ب احتياجات س����وق العمل كما تنوعت تلك 
البرامج في مجاالتها فمنها ما هو مرتبط مبجال اإلدارة 
العامة وكذلك املهارات الذاتية والفنية باإلضافة إلى 
التدريب على اس����تخدام األنظمة احلديثة واملطبقة 
في »بيت����ك« مؤخرا، كما ركز »بيت����ك« على تعزيز 
التعليم االلكترون����ي والذي يتضمن برامج متميزة 
عاملية ومعتمدة لدى كبرى مؤسسات التدريب، حيث 
كان لتلك البرامج نصيب كبير ضمن خطة التدريب 
األساسية مع حتليل ومراقبة نسب النجاح واألداء 
لكل موظف أثناء تلقيه التعليم االلكتروني. وأضاف 
اجلالل أن »بيتك« استحدث هذا العام أسلوبا جديدا في عملية التدريب 
والتطوير من خالل التعليم املدمج والذي يتم عبر ربط التعليم االلكتروني 
مبحاضرات تدريبية وإرشادية كخطوة إيجابية في اجلمع بني مميزات 
كل منهما مما أكد جناح هذا األسلوب في تطبيقه واختباره مع موظفي 
»بيتك«. وبني أن »بيتك« مستمر في تعزيز نظام التعليم االلكتروني 
والس����عي إلى زيادة أعداد املستفيدين منه وذلك للمزايا املختلفة التي 
يقدمها ومنها عدم إلزام املوظف بساعة محددة للتدريب ومتكينه من 
دراسة املنهج احملدد له من أي مكان وفي أي وقت خالل األيام املتاحة، 
كما يوفر فرصة للتدريب العملي وتطبيق احملتوى النظري للبرنامج 
وتقيي����م مدى اس����تفادة املوظف من البرنامج أوال ب����أول حتى إجناز 
البرنامج. كما أنه مت تكرمي »بيتك« في س����نة 2009 كأفضل مؤسس����ة 
تطبق آلية التعليم اإللكتروني وذلك من قبل املؤسسة املنفذة للتعليم 
اإللكتروني وهي اجلهة نفسها التي توفر احللول اإللكترونية جلميع 

البنوك الكويتية عبر معهد الدراسات املصرفية.

الجالل: »بيتك« وّفر 4800 فرصة تدريبية
لموظفيه منذ بداية 2010

»بوبيان« يكرّم الفائزين في برنامج مقترحات الموظفين
كرم بنك بوبي����ان مجموعة من 
موظفيه م����ن الفائزين في برنامج 
الذي  الموظفين  مقترحات وافكار 
اطلقه البنك بهدف تحفيز العاملين 
فيه واتاحة الفرصة لهم للمشاركة 
في خطط واهداف البنك المستقبلية 
من خالل تطوير مختلف الخدمات 

والمنتجات التي يقدمها البنك.
وتم تكريم اربعة من العاملين في 
البنك وهم مروة الكندري واسوك 
ايني����كال واحمد اله����ارون ومنال 

الربيعان بحضور نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب 
عادل عبدالوهاب الماجد ومدير عام مجموعة الشؤون االدارية 

وليد خالد الياقوت.
واكد الماجد خالل لقاء التكريم على ان مثل هذه البرامج من 
شأنها خلق االحساس لدى العاملين في البنك باهمية الدور الذي 
يمكن ان يلعبوه في مسيرة البنك من خالل مشاركتهم بأفكارهم 

ومقترحاتهم في تطوير خدمات ومنتجات البنك.
واضاف ان المستفيد النهائي من هذه البرامج هو العميل الذي 
سيحصل في النهاية على منتجات وخدمات قيمة تلبي مختلف 
متطلباته واحتياجاته مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة خاصة 

ستقوم بالعمل على دخول جميع 
هذه األفكار مرحلة التنفيذ الفعلي 
وبما يتناس����ب مع أهداف وخطط 

البنك المستقبلية.
واوضح الماجد ان النجاح الذي 
حققه البرنامج في نسخته االولى 
شكل حافزا قويا الطالقه مرة اخرى 
حيث سيتم قريبا اطالقه في نسخته 
الثانية بهدف اشراك عدد اكبر من 
الموظفين في مثل هذه المبادرات.

وكان البرنامج الذي اطلقه البنك بهدف الحصول على افضل 
االفكار والمقترحات من موظفيه في اطار خطته لتطوير المنتجات 
والخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع قد استقطب 

اكثر من 50 موظفا قدموا اكثر من 100 فكرة ومقترح.
ومن منطلق الحيادية الكاملة والشفافية فقد تم تشكيل لجنة 
برئاسة مدير عام مجموعة الشؤون اإلدارية وليد خالد الياقوت 
وعضوية ممثلين عن إدارات العمليات ونظم المعلومات والجودة 
الش����املة والمجموعة المالية والموارد البش����رية واالتصاالت 
والعالقات المؤسس����ية حيث تم بحث ودراس����ة جميع األفكار 

بعناية كاملة.

محمد اجلالل

إبراهيم دبدوب

»جلوبل فاينانس« تختار »الوطني« ضمن قائمة أفضل بنوك العالم في 2010
ضمن 126 بلدًا في العالم و7 أقاليم

عميالت حساب لكِ في بيروت أفضل بنوك في العالم 2010 
 الحاصلون على الجوائز العالمية

شركة مصرفيةجي بي مورجان تشيس
بنك استهالكياتش اس بي سي 

بنك خاصكريدي سويس
اسواق ناشئةستاندارد تشارترد

إدارة األصولستيت ستريت جلوبال ادفايزرز
وصاية/ كفالةبي ان واي ميلون
بنك استثماريجي بي مورجان

إدارة نقديةسيتي
متويل التجارةسيتي

الصرف األجنبيدويتشه بنك
وصاية/ كفالة فرعيةسيتي

الحاصلون على الجوائز اإلقليمية
أميركا الشماليةجي بي مورجان تشيس

أوروبا الغربيةستاندار
آسيااتش اس بي سي

أميركا الالتينية / الكاريبيستاندار
املجموعة االقتصادية االوروبيةآر زد بي/ رايفشني انترناشيونال

الشرق األوسطالبنك الوطني الكويتي
أفريقياستاندار تشارترد بنك


