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العمالة الوطنية.. مشاكل وحلول )3 ـ 4(
القراء  تفاعل كثير من 
واملؤسس���ات م���ع مقالة 
الوطنية، ومنها  العمال���ة 
اإلذاعة الت���ي أجرت معي 
مقابلة خاصة باملوضوع، 
مشكورة، ملا للموضوع من 
أهمي���ة، وملعاناة العاملني 
الكويتيني وارتفاع نسب 
البطال���ة، وفي هذه املقالة 
سنس���بر غ���ور احللول 
املطروحة واملقترحة ألخذ 
العمالة الوطنية دورها في 

االقتصاد.

1 ـ رؤية جديدة لدور
العمالة الوطنية في االقتصاد

بعد الثروة النفطية انتشر مفهوم الدولة 
الريعية وتبنته احلكومة طوال اخلمسني 
السنة املاضية، واآلن بعد توجه صاحب 
الس���مو األمير والى وضع رؤيته لكويت 
املستقبل وهي أن تكون مركزا ماليا وجتاريا 
عامليا، وهذه الرؤية تتطلب منا أن نتحول من 
اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي وهذا يعني 
أيضا التغيير في فلسفة العمل احلكومي 
النفطية، وأيضا  الث���روة  إنفاق  وطريقة 
طريق���ة نظرتنا لالقتصاد األحادي املورد 
وبدء مرحلة جديدة من البناء االقتصادي 

اإلنتاجي املتعدد املوارد.
وهذا ينس���حب بال ش���ك على العمالة 
الوطنية الت���ي يجب أن تك���ون القاعدة 
األساس���ية لهذا التوجه فأهم مورد لدينا 
وأفضل من النفط هي املوارد البشرية والتي 
متى ما أعددناها إعدادا جيدا فستكون هي 
قاعدة تطوير اقتصادنا ودولتنا وهي التي 
ستضعنا إن ش���اء اهلل في مصاف الدول 
املتقدمة ف���ي النمو وجتعلنا نحقق رؤية 
صاحب السمو األمير بجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
لذا يجب تغيير الفهم اخلاطئ للنصوص 
الدستورية، وبناء فهم جديد أن احلكومة 
توفر الوظائف للكويتيني في القطاع العام 
العام  القطاع  والقطاع اخلاص، ووظائف 
تعني القي���ام باملس���ؤوليات والواجبات 
واإلنتاجية العالية، وهذا يقتضي أن نغير 
قوانني اخلدمة املدني���ة وقراراتها التي ال 
تنص على ذلك، وأن نلغي سياسة توزيع 
املكافآت والكوادر، ونتجه لإلدارة احلديثة 
وأهمها الوصف الوظيفي وتقييم الوظائف 
وتسعيرها على هذا األساس، وأن نبتعد 
عن تسعير الشهادات، وأن نحارب التضخم 
الوظيفي في اجلهاز احلكومي ونعيد تأهيل 
العاملني في هذا اجله���از ونوجههم نحو 
الوظائف الفنية واحلرفية ملزيد من اإلنتاج 
والدعم جلودة اخلدم���ات العامة، وأيضا 
أن تقوم احلكومة بربط اإلنفاق العام في 
االقتصاد ومناقصاتها مبدى إمكانية توظيف 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص فيما إذا 
أراد الدعم احلكومي توظيف العمالة الوطنية 
وااللتزام بالنس���ب احملددة من التوظيف 
للكويتيني والصادرة من مجلس الوزراء.

2 ـ إستراتيجية جديدة
للموارد البشرية في االقتصاد الوطني

كما وضعنا خطة تنموية واصدرناها 
بقانون تلزم السلطة التنفيذية بعملها من 
أجل تطوير الكويت، فنحن أيضا بحاجة 
إلى إستراتيجية جديدة، وملدة عشر سنوات 
على األقل وتصدر بقانون لتنمية املوارد 
البش���رية في الكويت ودورها في زيادة 
إنتاجية االقتصاد الكويتي وزيادة وتنوع 
موارده املالية، ولعل م���ن أهم بنود هذه 

اإلستراتيجية:
أ � إصالح التعليم في الكويت

فالتعليم في الكويت كان موجها للقضاء 
على األمية وهذا مت وهلل احلمد، فنحن اآلن 
بحاجة إلى رؤية جديدة للتعليم، وهو أن 
يقابل احتياجات االقتص���اد احمللي، وأن 
نوجه جميع مؤسساتنا التعليمية نحو هذا 
الهدف، باإلضافة إلى توجهنا نحو جودة 
التعليم ووضع معدالت جودة عاملية لتعليم 
أبنائنا، فهذا شيء أساسي ومهم في حالة 
رغبتنا في أن نس���ود اقتصاديا ونصبح 

الدولة األهم في إقليمنا اخلليجي.
ب � بناء مؤسسات تدريبية فاعلة

في الدول املتقدمة التدريب هو الرديف 

للمؤسس���ات التعليمي���ة 
في دعم االقتصاد، ويكفي 
أن نع���رف أن أملانيا %57 
من عمالتها مدربة حرفيا 
وليس���وا حملة مؤهالت 
تعليمية عالية وذلك لدعم 
املصانع بالعمالة احمللية 
واملدرب���ة، وتق���وم أيضا 
الهن���د على س���بيل املثال 
بتدريب عمالته���ا حرفيا 
وسد احتياجات الدولة بل 
تصدي���ر مثل هذه العمالة 
على مستوى العالم أجمع، 
وهكذا في أوروبا والواليات املتحدة املوظفون 
في القطاع العام واخلاص يأخذون دورهم 
في التدريب املهني والفني لدعم احتياجات 

االقتصاد.
ونحن ف���ي الكويت وعل���ى الرغم من 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة  إنشائنا 
والتدريب، إال أن الهيئة  مازالت تصدر %70 
من خريجيها بالتخصصات األدبية والتي ال 
تفي باحتياجات االقتصاد من العمالة الفنية 
واحلرفية، وأيضا امليزانيات املرصودة في 
مؤسسات الدولة مازالت متواضعة وأيضا 
املؤسسات املهتمة بالتدريب مازالت على 
مستوى إدارات، ونحن بحاجة إلى معاهد 
عامة، ومراكز لتدريب القيادات وغيرها من 

مؤسسات التدريب املتميزة.
ج � إصالح املؤسسات التي تدير استقدام 

العمالة الوافدة
كما وضحنا في مقالنا س���ابقا م���دى 
ال���بون الشاس���ع بني الع��مال���ة الوافدة 
والعمالة الوطنية في االقتصاد، فالعمالة 
الوطنية متثل 3% م���ن حجم العمالة في 
القطاع اخلاص، والعمال���ة الوافدة متثل 
97% حسب إحصائيات 2008 الصادرة من 
األمانة العامة للتخطيط، وهذا شيء كبير 
جدا وغريب في نفس الوقت أن تسمح دولة 
ما بهذا الفارق النس���بي الذي يكاد يكون 
شامال بني العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، 
ه���ذا باإلضافة إذا عرفن���ا أن هذه العمالة 
غير مؤهل���ة مثل وجود مليون عامل أمي 
ووجود 1.600.000 عامل يحملون الشهادة 

املتوسطة فأقل.
فالسؤال املهم هل نحن بحاجة إلى هذا 
احلجم من العمال���ة األمية طبعا اجلواب 
ال، فنحن بحاجة إلى 20% من هذه العمالة 
وبحاج���ة أيض���ا إلى دراس���ة احتياجات 
االقتصاد احلقيقية من العمالة الوافدة، وأن 
نتجه إلى العمالة املعرفية واملدربة وذات 
املهارات الفنية واحلرفية من أجل تطوير 
االقتصاد، فالواضح أن وزارات الشؤون، 
والداخلي���ة، والتجارة، ال حتمل مثل هذه 
التوجهات وليست لديها رؤية أو خطة، أو 
دراسات واضحة لدور العمالة الوافدة في 
االقتصاد، وما يحدث هو فساد إداري، وسوء 
تخطيط يدفع املجتمع الكويتي ثمنه ويدفع 
شبابنا إلى البطالة في ظل دولة من أغنى 
دول العالم، فنحن بحاجة إلى إصالح هذه 
املؤسسات وأهمها وزارة الشؤون، ولقد قامت 
احلكومة ومجلس األمة مشكورين بوضع 
قان���ون جديد للعمالة رقم 2010/6، ونص 
القانون على إنشاء الهيئة العامة للعمالة 
كهيئة مستقلة، لكن املشكلة تكمن في أن 
هذه الهيئة سوف تقوم على إنشائها وزارة 
الشؤون وإدارتها وهذا معناه أن »ال طبنا 
وال غدا الشر«، وهذه رسالة يجب أن ينتبه 
إليها مجلس األمة من خالل مراجعة قانون 
إصدار الهيئة، فإذا كانت وزارة الشؤون ال 
تستطيع إدارة قطاع العمالة، فكيف ستطور 
هيئة مستقلة لها القدرة على تطوير هذا 
القطاع، وتنفي���ذ رؤية الدولة في تطوير 
دور العمالة الوطنية باالقتصاد، فال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وال يقتصر موضوع العمالة على الشؤون 
بل يتعداه أيضا إلى وزارة التجارة والتي 
تصدر التراخيص التجارية، ووزارة الداخلية 
التي تصدر قرارات وڤيزا الهجرة واخلدم، 
واللتان املف���روض أن تكون لديهما رؤية 
واضح���ة وقوانني تطبق بش���أن العمالة 
الوطنية، وأهمها نس���ب العمالة الصادرة 
بقرار م���ن مجلس ال���وزراء والتي حتى 
تاريخه، بالرغم من تواضع هذه النسب، 

لم تطبق.
qualitykw60@hotmail.com

بقلم د.وليد الحداد

Sybase على مستوى منطقة الشرق األوسط ومن قبل مؤسسة

»بيتك« يفوز بجائزة أفضل تطبيق
لمشاريع تخزين البيانات المجمعة 

نجمة الشمالي تنضم
إلى فريق »شباب الدولي«

انضمت اإلعالمية جنمة ناصر الشمالي إلى احلملة 
التسويقية التي أطلقها بنك الكويت الدولي مؤخرا 
حلساب »شباب الدولي« عبر مجموعة من الوجوه 
الش����ابة املتميزة في مجاالت مختلفة، والتي حققت 

إجنازات مميزة خالل مسيرتها اإلعالمية.
وأوضح البنك في بيان صحافي صادر أن احلملة 
التس����ويقية حققت جناحا متميزا، مش����يرا إلى أن 
اإلعالمية جنمة الشمالي هي أحد هذه الوجوه الشابة 

التي انضمت إلى حملة حساب »شباب الدولي«.
وأشار البنك الى ان اختيار ا جنمة الشمالي جاء 
بعد متيزها في املجال اإلعالمي فهي طالبة بالس����نة 
النهائية بكلية اإلعالم جامعة الكويت � شعبة إذاعة 
وتلفزيون، وتعمل مذيعة أخبار وبرامج سياس����ية 
في تلفزيون الكويت، وقدم����ت العديد من البرامج 
اإلذاعية املسجلة واملباشرة على مدى 6 أعوام بإذاعة 

الكويت )البرنامج الثاني(، وشاركت طوال 6 سنوات 
في تقدمي العديد من أنشطة ومهرجانات واحتفاالت 
وزارة التربي����ة والتعليم العالي، كما ش����اركت في 
مهرجان تونس اإلذاعي مع مجموعة من املذيعني من 
خالل برنامج »ف����ل وقرنفل« احلائز على ميداليتني 
ذهبيتني، وساهمت في تقدمي العديد من االحتفاالت 
الوطنية، وقدمت انتخابات مجلس األمة 2009 من خالل 
الفضائية الكويتية، وقدمت أيضا انتخابات املجلس 
البلدي 2009، وساهمت في تقدمي القمة االقتصادية 
التي أقيمت في الكويت، كما تقوم حاليا بتقدمي نشرات 

األخبار السياسية على الفضائية الكويتية. 
اجلدير بالذكر أن حساب »شباب الدولي« أطلقه 
البنك لفئة الش����باب الذين تتراوح أعمارهم ما بني 
14 و21 عاما من اجل تقدمي خدمات بنكية تتناس����ب 

مع أعمارهم.

التحليلية التي متكنها من صنع 
القرار، والوصول الى املقارنات 
وحتليل البيانات املالية احلالية 
والتاريخية بدقة ومهنية، فضال 
ع����ن إمكانية تزوي����د اجلهات 
الرقابية بالتقاري����ر املطلوبة 
بالس����رعة في اآلجال احملددة، 
ف����ي ذات الوقت ف����ان العمالء 
سيس����تفيدون من هذا االجناز 
بشكل غير مباشر، مشيرا الى 
أن تعدد وتنوع قواعد البيانات 
لدى »بيتك« بحكم تنوع وتوسع 
قطاعاته وأنش����طته وبياناته 
التاريخية، كان حتديا الجناز 
هذا املشروع، إال أن فريق العمل 
املؤهل والبنية التقنية املتطورة 
س����اهما في التغل����ب على هذا 

التحدي.
من جهته، قال مدير مؤسسة 
Sybase الشرق األوسط توني 
عكار، انه مت منح هذه اجلائزة 
لبيتك بعد تغطيته أساسيات 
التقييم املؤهل����ة لهذا االجناز 
بكفاءة عالية، مش����يدا في هذا 
الصدد بتمكن البنك من تصميم 
وتطبيق املش����روع داخليا من 
دون االعتماد على جهات أخرى 

خارجية.
وأضاف: اختار »بيتك« أفضل 
تكنولوجيا عاملية مناسبة لهذا 
املشروع، في الوقت الذي يعتبره 
مشروعا اس����تراتيجيا يطبق 
على عملي����ات البنك بالكامل، 
بينما تكتفي بعض املؤسسات 
بتطبيقه على قطاعات محددة 

لديها.

أعد الفريق ورقة علمية متكاملة 
عن كيفية تطبيقه في »بيتك« 
ونشره على احد املواقع العاملية 
املتخصصة في هذا املجال على 
مس����توى العال����م، ليجمع بني 

االجنازين العلمي واألكادميي.
وأوض����ح أن تنفيذ »بيتك« 
لهذا املش����روع وحصوله على 
اجلائزة، يحقق ل����ه عدة مزايا 
امتالك����ه قاعدة بيانات  أبرزها 
تاريخية مجمعة ومنظمة بشكل 
يسهل إمكانية الرجوع إليها في 
أي وقت وبسرعة عالية، إضافة 
الى تزويد ادارة البنك بالتقارير 

متكنا بهذا االجن����از من وضع 
القاعدة األساس����ية التي يسهل 
البن����اء عليها في مراحل الحقة 
ومتسارعة خالل الفترة املقبلة 
ومن هنا يأتي متيز »بيتك« في 
هذا اجلانب، مؤكدا أن االنتهاء من 
مشروع data warehouse بحد ذاته 
إجناز السيما أن هذه املشاريع 
تفشل بنسبة تقارب 70% لدى 
بعض املؤسس����ات لصعوبتها 

وتعقيدها«.
أن����ه مت تنفيذ  الى  وأش����ار 
وتطبيق املش����روع داخليا من 
خالل فريق تقن����ي مؤهل، كما 

في قط����اع التكنولوجيا، تؤكد 
مجددا قدراته على مواكبة أحدث 
العاملية املتطورة في  التقنيات 
القطاع املصرفي عموما لتلبية 
العم����الء، وريادته  احتياجات 
في هذا اجلانب على مس����توى 

املؤسسات املالية في املنطقة.
وأضاف: »ف����ي الوقت الذي 
متكنت فيه بعض املؤسس����ات 
املصرفية من تطبيق هذا املشروع 
عل����ى النش����اط املصرفي فقط، 
يستهدف »بيتك« تطبيقه على 
كل أنظمته املصرفية والتجارية 
والعقارية واالستثمارية، حيث 

حصل بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( على جائزة أفضل تطبيق 
البيانات  ملشاريع مس����تودع 
املجمعة »data warehouse« على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، 
من قبل مؤسسة Sybase احدى 
العاملية  كبريات املؤسس����ات 
الرائ����دة في قواع����د البيانات 
وتقنية املعلومات، وذلك بعد 
انتهاء »بيتك« من هذا املشروع 
وتطبيق����ه بكف����اءة وحرفية 
عاليت����ني م����ن ب����ني كل عمالء 
املؤسس����ة في مختلف أسواق 
املنطقة، في الوقت الذي تتمتع 
فيه Sybase بقاعدة عمالء كبيرة 
على مستوى العالم واملنطقة.

وبهذه املناس����بة، قال مدير 
وحدة التقارير املركزية في قطاع 
تكنولوجي����ا املعلومات أحمد 
عب����داهلل في تصريح صحافي 
عقب تس����لمه اجلائزة مم���ثال 
ل� »بيتك« بحضور مزيد املزيد 
مدي����ر ادارة تطوير النظم، أن 
البيانات  مشاريع مستودعات 
هي نوع من قواع����د البيانات 
البيانات  حتوي كما هائال من 
التاريخية املتنوعة واملتكاملة 
وجتميعها في مستودع واحد 
يسهل الرجوع إليها بسرعة ودقة 
بصورة متكن من اتخاذ القرارات، 
وتتميز تلك النوعية من قواعد 
البيانات بتطابق بنيتها الداخلية 
مع ما يحتاجه املس����تخدم من 
مؤشرات، مشيرا في هذا الصدد 
الى أن هذه اجلائزة، التي تضاف 
الى س����جل اجن����ازات »بيتك« 

جنمة الشمالي انضمت الى »شباب الدولي«

عبداهلل واملزيد خالل تسلم اجلائزة 

أكد جاهزية البنك لتنفيذ النظام العالمي

ذوالفقار: »األهلي المتحد« أول المصارف
التي  وّفرت لعمالئها الحصول على أرقام »اآليبان«

حيث ان جميع العمليات التي 
يتم تنفيذه���ا فوريا يجب أن 
تستخدم اآليبان وسيتم تطبيق 
اآليبان على التحويالت املالية 
احمللية والدولية، باإلضافة إلى 
التي يتم  الدفع اجلديدة  أوامر 

إنشاؤها.
وعلى الصعيد ذاته، أش���اد 
ذوالفقار بال���دور الكبير الذي 
الكويتي  املركزي  البنك  يلعبه 
من خالل مجموعة من اإلجراءات 
والتعليمات املتتالية والتي ترفع 
العمل املصرفي  من مس���توى 
الكويت���ي برمت���ه ليكون أول 
من يتبع اإلجراءات املصرفية 
العاملية عالية الدقة والتي تتميز 
بالسرعة، مشيرا في هذا األمر 
الى سعي البنك املركزي لتطبيق 
معايير بازل- 3 لتكون الكويت 
من أوائل الدول التي تطبق هذه 
املعايير وهو ما يكرس السمعة 

املصرفية العالية في الكويت.
وثمن ح���رص بنك الكويت 
املرك���زي الدائم عل���ى تطوير 
العمل باجله���از املصرفي فقد 
العاملية  التجارب  متت دراسة 
في تطبيق رقم احلساب املصرفي 
الدولي »اآليبان« لالستفادة منها 
التطبيق بالكويت،  في عملية 
وبناء عليه وبعد التنسيق مع 
البنوك العامل���ة بالكويت، مت 
تسجيل هيكلة اآليبان للكويت 
في السجل الدولي لآليبان بناء 
على طلب بنك الكويت املركزي 
للعمل به اعتبارا من األول من 

يناير 2011.

ليست بديلة للحسابات احلالية 
بل هي هيكلة جديدة تستخدم 
الستقبال وإرسال احلواالت بني 

البنوك »محليا ودوليا«.
ان���ه مت تعديل النظم  وذكر 
اآللية للتع���رف على احلواالت 
الواردة لعمالء البنك بناء على 
رقم اآليبان، كذلك تعديل النظم 
اآللية للتأكد من صحة رقم اآليبان 
العمالء  للحواالت الصادرة من 

إلى خارج الكويت.
واش���ار الى ان البنك األهلي 
املتحد يعتبر من أول البنوك التي 
قامت بتوفير وتس���هيل عملية 
حصول عمالئه على أرقام اآليبان 
اخلاصة بحس���اباتهم من خالل 
اخلدمات املصرفية االلكترونية 
وعن طريق كش���وف حسابات 
العم���الء، ومن خ���الل االتصال 
بخدمة حياك���م الهاتفية، وجار 
العمل حاليا على تنفيذ حمالت 
توعية لش���رح تطبيق اآليبان 
في الكويت لعمالء البنك األهلي 

املتحد. 
انه على من يرغب  وأوضح 
إلى حسابات  في حتويل مبالغ 
العامل���ة في  البن���وك  عم���الء 
الكوي���ت أن يق���وم باحلصول 
عل���ى رقم اآليب���ان من صاحب 
احلس���اب وإضافة رقم اآليبان 
إلى بيانات التحويل، وس���يتم 
تطبيق العمل رسميا باستخدام 
رقم احلس���اب املصرفي الدولي 
)اآليبان( في 2011/1/1 على جميع 
احلسابات املتعلقة بالتحويالت 
املالي���ة )الص���ادرة والواردة(، 

وكاالت التصنيف العاملية.
واضاف: »كما أننا رغم أعداد 
العمالء املتزايدة ل���دى البنك � 
الذين انضموا للبنك  خصوصا 
األهلي املتحد مؤخرا كعمالء جدد 
بعد حتوله الى مصرف إسالمي � 
سيتم تلقائيا إصدار أرقام اآليبان 
اخلاصة بحساباتهم حسب هيكلة 

هذا النظام في الكويت«.
وأوضح ذوالفقار في شرحه 
لهيكلة اآليبان ونوعية احلواالت 
املصرفية التي س���يتعامل معها 
النظام عند تطبيق���ه فقال: انه 
وبن���اء على املنهجي���ة العاملية 
لآليبان فإن البنك األهلي املتحد 
هو اجله���ة الوحي���دة املخولة 
أرقام حسابات عمالئه  بإصدار 
بناء على هيكلة اآليبان، فقد مت 
تعديل النظم اآللية إلصدار أرقام 
حسابات العمالء بناء على هيكلة 
اآليب���ان للكويت، علما أن أرقام 
احلسابات بناء على هيكلة اآليبان 

البنك وج���وده كأحد املصارف 
الواعدة التي تعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وأش���ار إلى ان أي تطوير أو 
رفع كفاءة ف���ي العمل املصرفي 
يتماشى دوما مع سياسة البنك 
األهلي املتحد الرامية الى تقدمي 
املزيد من اخلدمات املميزة لعمالئه 
وحرصه على الدقة والس���رعة 
في التنفيذ، بغرض بلوغ أهدافه 
االستراتيجية ومنها رفع معدل 
حصته محلي���ا لتصل الى %14 
من إجمالي اخلدمات املصرفية 

بالكويت. 
وح���ول آلية رقم احلس���اب 
املصرفي الدولي )اآليبان( وإذا ما 
كان يتطلب تغيير أرقام حسابات 
العمالء لدى »املتحد« قال ذوالفقار 
ان رقم احلساب املصرفي الدولي 
»اآليبان« ال يستهدف وال يتطلب 
تغيير أرقام احلسابات احلالية 
للعميل فما هو إال صياغة جديدة 
ألرقام احلس���ابات تتضمن رقم 
احلساب احلالي مضافا إليه من 
جهة اليسار خانات أخرى رقمية 
وأبجدية ت���دل على رمز الدولة 
والبنك املصدر للحساب وخانتي 
التدقيق »تتكون من 30 خانة«.

ولفت ال���ى ان البنك األهلي 
املتحد يتمتع ببيئة تقنية عالية 
يعمل بها منذ سنوات وكانت متثل 
دعما هائال لألهلي املتحد سواء 
في حتوله الى مصرف إسالمي 
او ف���ي نوعية اخلدمات املميزة 
التي يقدمها البنك لعمالئه وهو 
األمر الذي أصبح محل إشادة من 

أكد نائب الرئيس التنفيذي 
للمخاطر واملالية وتكنولوجيا 
املعلومات والعمليات والتقيد 
باألنظمة املرعية أحمد ذوالفقار 
بالبنك األهلي املتحد ان البنك 
جاهز لتطبيق رقم احلس���اب 
املصرفي الدولي )اآليبان( والذي 
يعني التنظيم الرقمي حلسابات 
العمالء في القطاع املصرفي من 
خالل تطوير جمي���ع األنظمة 
وتهيئة البنية التقنية وهو األمر 
الذي يحقق عنصري السرعة 
التحويالت  والدقة لدى تنفيذ 
املالية سواء محليا أو عامليا وهما 
أمران يحرص عليهما »األهلي 
املتنوعة  املتحد« في تعامالته 

مع عمالئه.
وأوض���ح ان البنك كعادته 
باش���ر مبكرا من خالل كل من 
إدارة العمليات املركزية وإدارة 
تكنولوجيا املعلومات العمل على 
تنفيذ تعليمات البنك املركزي 
من خالل فريق عمل متخصص 
ذي تقنية عالية س���اعدت في 
إجناز املهم���ة ليكون من أوائل 
املصارف التي أعطت املوضوع 
اهتماما وساعدت في اجناز املهمة 
بدقة وفي أسرع وقت، مؤكدا ان 
البنك أصبح جاهزا في الوقت 
الراهن لتنفيذ النظام، وأضاف: 
ان األهلي املتحد أعطى املوضوع 
اهتماما ضمن منظومة متكاملة 
م���ن تطوي���ر األداء واخلدمات 
املصرفية التي تالقي استحسانا 
من العمالء سواء كانوا احلاليني 
أو املرتقبني، السيما بعد ان كرس 

أحمد ذوالفقار


