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تخص موظفي الشركة

»الوطنية« و»البترول الوطنية« توّقعان اتفاقية سفر تجارية

احتياجات جميع املسافرين من 
وإلى الكويت، وقد أعلنت اخلطوط 
الوطنية إضافة 10 مدن أوروبية 
جديدة لشبكتها، رافعة بذلك عدد 
رحالتها األوروبية بالتعاون مع 
اخلطوط النمساوية إلى 29 وجهة 

أوروبية. 
وقد حازت اخلطوط الوطنية 
مؤخرا على لقب أفضل ش���ركة 
طيران كويتية لعام 2010 من خالل 
استبيان سيرفس هيرو السنوي 
والذي ضم أكثر من 400 شركة 

شملت 15 قطاعا محليا.

املزايا األخ���رى يعزز اختيارنا 
للخط���وط الوطني���ة، ونح���ن 
فخورون بأن نعقد هذه الشراكة 

مع شركة كويتية.
يذك���ر ان اخلطوط الوطنية 
تسير رحالتها إلى دبي، بيروت، 
القاهرة، شرم الشيخ، اسطنبول، 
وڤيينا. وترتبط باتفاقية الرمز 
املشترك واالنترالين جتمعها مع 
شركة اخلطوط النمساوية متيحة 
بذلك إيصال ضيوفها إلى العديد 
من امل���دن األوروبية عبر ڤيينا 
من خالل جدول رحالت يناسب 

البت���رول الوطني���ة الكويتية، 
م.أسعد الس���عد: »نحن سعداء 
بتوقيع هذه االتفاقية مع اخلطوط 
الناقلة  الوطنية وبالتعاون مع 
الكويتية مبا حتمله من سمعة 
طيبة في مجال خدمات الطيران 
املتميزة مانحة موظفي الشركة 
املزيد من الراحة والرفاهية إضافة 
إلى خيارات عديدة ألوقات السفر 
التي يفضلونها«. مشيرا إلى أن 
مستوى اخلدمات وإمكانية أداء 
األعمال على منت الطائرة من خالل 
التواصل الهاتف���ي والعديد من 

االتفاقي���ة، والتي تعتبر األولى 
من نوعها لشركة طيران كويتية 
خاصة مع إحدى أعرق الشركات 
الكويتية البترولية. وكش���ركة 
طي���ران ذات خدم���ات متميزة، 
الوطنية  نتطلع في اخلط���وط 
إلى استقبال ضيوفنا من شركة 
البترول الوطنية الكويتية على 
منت رحالتها وتقدمي أعلى مستوى 

من اخلدمات املتميزة«. 
بدوره قال نائب رئيس مجلس 
االدارة ونائ���ب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء االحمدي لشركة 

أعلنت اخلط���وط الوطنية 
عن توقيعها اتفاقية شراكة ملدة 
عام مع شركة البترول الوطنية 
الكويتية تكون مبوجبها الشركة 
شريكا رئيسيا للسفر ملوظفي 

البترول الوطنية. 
مت توقيع االتفاقية في حفل 
البترول  أقيم مببن���ى ش���ركة 
الكويتي���ة مبنطقة  الوطني���ة 
األحمدي خالل األسبوع اجلاري 
بحضور كل من رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للخطوط 
الوطني���ة عبدالس���الم البح���ر 
االدارة  ونائب رئيس مجل���س 
املنتدب ملصفاة  ونائب العضو 
ميناء االحمدي لشركة البترول 
الوطنية الكويتية م.أسعد السعد. 
وتخول االتفاقية اجلديدة، موظفي 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
مبختلف فروع الشركة األربعة في 
املكتب الرئيسي ومصفاة ميناء 
عبداهلل ومصفاة ميناء األحمدي 
ومصفاة الشعيبة، السفر على منت 
رحالت اخلطوط الوطنية إلى أي 

من وجهات الناقلة املتنامية. 
وق���د أعرب رئي���س مجلس 
املنت���دب  والعض���و  اإلدارة 
للخطوط الوطنية عبدالس���الم 
البحر: »يسرنا ان نوقع مثل هذه 

عارف العجمي

مي دشتي

سمير عريقات

السعد والبحر عقب التوقيع على االتفاقية

»بيت االستثمار الخليجي«
يدشن موقعه اإللكتروني الجديد

اخلدمات التي يقدمها والسيما 
نش���رة »اخلليجي« اإلخبارية 
اليومية، فضال عن أهمية املوقع 
في زيادة مساحة التواصل مع 
وس���ائل اإلع���الم انطالقا من 
إميان »اخلليجي« بأهمية دور 
اإلعالم في نشر الوعي والثقافة 

االقتصادية.
 وب����نّ أن املوق���ع يحتوي 
العديد م���ن الوصالت  عل���ى 
التي تتضمن رس���الة الشركة 
وأهدافها وأنشطتها واخلدمات 
العربية  التي تقدمها باللغت� 
واإلجنليزية، ويتضمن أيضا 
اإلصدارات الفصلية ك� »تقرير 
املالية  البيانات   � املستثمرين 
املجمعة الفصلية والسنوية«، 
و»التقري���ر الس���نوي ودليل 
الزكاة« إضافة إلى األرش���يف 
ال���ذي يحت���وي عل���ى جميع 
اإلصدارات السابقة للشركة، ما 
يجعل املوقع اإللكتروني وسيلة 
فعالة للتواصل ب� »اخلليجي« 
واملستثمرين واملساهم� ملعرفة 
آخر املس���تجدات في الشركة 
وأحدث اخلدمات التي تقدمها.

واملتطلبات الرقابية في البالد، 
وذلك متاشيا مع جهود القطاعات 
املالي���ة واملصرفي���ة، ومواكبة 
لتطورات الصناعة االقتصادية 
العاملية  ومتطلبات التصنيف 
واملرتبطة بتوفي���ر اإلجراءات 
الوقائي���ة، ونحن على ثقة بأن 
الس���جل احلافل لبنك الكويت 
الدولي، سيمكننا دائما من حماية 

عمالئنا.
وتابعت دش���تي: »يس���رنا 
اعتماد نظ���ام احلماية اجلديد 
ملوق���ع »الدول���ي اون الي���ن«، 
واخل���اص بتوفي���ر مزيد من 
األمان للعمالء والبنك، ونعتقد 
أنه من خ���الل أنظمة احلماية 
اجلديدة، فإن البنك يتخذ خطوة 
مهمة في اجتاه تعزيز وتطوير 
إجراءات احلماية، وكذلك لتلبية 
الضوابط التنظيمية الوقائية مع 
احلرص على سهولة وبساطة 
اإلجراء بحيث ال يسبب مشاكل 

للعميل«.
واختتمت دشتي قائلة: »يؤكد 
تطويرنا املستمر جلميع خدماتنا 
على مكانتنا املهمة كمؤسس���ة 
مالية رائدة في توفير احللول 

املالية املوثوقة واآلمنة«.

هو الوصول الى رضا املستهلك 
املنتجات وارقى  بتقدمي افض����ل 

اخلدمات.
واوضح انه الى جانب انتاج 
الش����ركة لرقائق البطاطا »ميكي 
شيبس« فإنها تنتج ايضا البطاطا 
»سناكس باليت« نصف مصنعة 
ومستوردة من كبرى الشركات 
الش����ركة  االوروبية حيث تقوم 
بتصنيعها وتوزيعها مع اضافة 
اجود انواع النكهات اليها وتعبئتها 
بأحدث ماكينات التعبئة في العالم 
اذ متتلك الشركة الوكالة الوحيدة 

في الكويت لهذه املنتجات.
واكد ان مشكلة االغراق تعد من 
اكثر املشكالت التي تهدد الصناعة 
الكويتية تهديدا حقيقيا وخاصة 
ان قوان� التجارة العاملية متنع 
فرض حماية للمنتجات الوطنية 
الناشئة، واهاب عريقات بالهيئات 
الرسمية املعنية لوضع السياسات 
واالجراءات التي من شأنها حماية 
ودعم املنتج الوطني حتى يتمكن 
من مواجهة املنافسة اخلارجية.

واختتم عريقات تصريحاته 
مؤك����دا ان فتح مناف����ذ التصدير 
ودعم الشركات املصدرة سيكون له 
اكبر االثر بفتح املجال امام القطاع 
اخلاص الكويت����ي للقيام بالدور 
املنوط به في تنمي����ة الصناعة 
الكويتي����ة واس����تيعاب العمالة 
القومي  الدخل  الوطنية وتعزيز 
للبالد، اذ ان الصناعة الوطنية في 
امس احلاجة لتكاتف كل اجلهات 
املعنية مع الشركات الوطنية من 
اجل ترس����يخ وحماية الصناعة 
الوطنية حتى تصبح قادرة على 
التحدي ومنافس����ة مثيالتها من 
ف����ي داخل  املنتج����ات االجنبية 

وخارج الكويت.

التوظيف وإدخال  تقدمي طلب 
البيان���ات الضروري���ة لتقوم 
الش���ركة بدراس���تها بشفافية 
وسرية تامة، ووضع املتقدم� 
الش���واغر  اجلدد ضمن خطة 

لديها.
 وأش���ار الى ان متصفحي 
للش���ركة  اجلدي���د  املوق���ع 
س���يحظون بفرصة التسجيل 
في قائمة بريدي���ة إلكترونية 
املوق���ع للتواصل  من خ���الل 
الش���ركة، واالستفادة من  مع 

األم���ن على أجهزة  في تعزيز 
»ATM«، حيث يعتبر »الدولي« 
البنك الرائد في حتديث األجهزة 
للتحكم فيها عن بعد، بالتعاون 
م���ع»NCR« وهو ما يتوافق مع 
أحدث املعايي���ر العاملية لألمن 
ويعزز من حماية املعلومات على 

.»ATM« أجهزة
أم���ن نظم  وقال���ت مدي���ر 
املعلومات في البنك مي دشتي ان 
»الدولي« ارتأى تطوير األنظمة 
احلالية بتبني نظام جديد قادر 
على مالءمة ومواكبة املستجدات 
التي تطرأ في مجال أمن املعلومات 

كمنتج وموزع ألن����واع متعددة 
من الوجب����ات الغذائية الصحية 
الصغيرة ضمن الوجبات الثالث 
اليومية حيث تخطط لزيادة انواع 
منتجاتها خالل العش����ر سنوات 
املقبلة والى التوس����ع اجلغرافي 
التوزيع  والى زي����ادة مس����احة 
حتى تكون وجبة االختيار االول 

للعائالت في املنطقة.
واستعرض ما تنتجه الشركة 
م����ن منتجات وقال ان الش����ركة 
تس����تورد البطاطا الطبيعية من 
العالم من  افضل الش����ركات في 
هولندا ولبنان ومصر والسعودية 
النكهات عليها  مع اضافة افضل 
وتعبئتها وتوزيعها داخل االسواق 

احمللية واخلليجية والعربية.
واوض����ح ان الش����ركة قامت 
بتحديث افالم التغليف واختيار 
افض����ل االف����الم م����ن الكوي����ت 
والس����عودية ودبي حيث القت 
العم����الء جلودتها  استحس����ان 
وجماله����ا، وال تغف����ل الش����ركة 
اهتمامها بجودة الكرتون واختيار 
افضل االنواع من السوق احمللي 
حيث ان الهدف الوحيد للشركة 

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي عن تدش���� موقعها 
اإللكتروني اجلديد متضمنا عددا 
املتميزة للعمالء  من اخلدمات 
واملساهم� والزوار أهمها خدمة 
التوظيف أون الين التي تفخر 
الشركة بكونها إحدى الشركات 
الرائدة في تقدميها بصورتها 

اإللكترونية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
البش���رية والشؤون  للموارد 
العامة  اإلداري���ة والعالق���ات 
بالش���ركة ع���ارف العجمي إن 
الشركة حرصت على أن يكون 
املوقع اجلديد ذا تصميم جمالي 
متميز ويتضمن روابط متنوعة 
ته���م زواره ومتصفحي���ه من 
العمالء واملساهم� لالطالع عليها 

واالستفادة من محتوياتها.
 وأوضح العجمي في تصريح 
صحافي أن املوقع يتميز بخدمة 
»التوظيف أون الين« مما يضع 
»بيت االستثمار اخلليجي« في 
التي  القليلة  مصاف الشركات 
تقدم هذه اخلدم���ة، مبينا أن 
اخلدمة اجلديدة تتيح للزوار 

أعلن بنك الكويت الدولي انه 
مت تعزيز آلي���ة الدخول ملوقع 
»الدول���ي اون الي���ن«، ليكون 
أكثر أمانا حسب أحدث املعايير 
الدولية، ومتاشيا مع تعليمات 
بنك الكوي���ت املركزي لتعزيز 
الضواب���ط الرقابي���ة واألمنية 
وحماي���ة العم���الء، حيث يتم 
الدخول بسهولة ويسر باستخدام 
طريقة »املصادقة العكسية« عن 
طريق اختي���ار صورة وجملة 
واإلجابة عن بعض األس���ئلة، 
والتي تساهم في تأكيد الهوية 
الصحيحة للعميل وللبنك، وقد 
مت وضع ه���ذا اإلجراء حلماية 
معلومات العميل أثناء استخدامه 
خلدمة »الدولي اون الين« بحيث 
التعرف  ال يستطيع أي دخيل 
على هذه املعلومات أو اختراقها، 
فلكل عميل ضوابط أمنية خاصة 

به.
الدولي  وس���يالحظ عمالء 
وجود شريط أخضر عند الدخول 
ملوقع البنك وهذا الشريط يؤكد 
للعميل صحة وس���المة املوقع 
الدخول ملواقع  واحلماية م���ن 

مزيفة أو غير سليمة.
كم���ا جن���ح البن���ك مؤخرا 

أعلنت شركة االغذية اخلفيفة 
)ميكي شيبس( عن رعايتها ملعرض 
الصناعات الكويتية الذي تقيمه 
الكويت  وتنظمه شركة معرض 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 25 يناير 
اجلاري الى 5 فبراير املقبل حتت 
رعاية مدير ع����ام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف ومبشاركة 
نحو 55 شركة ومؤسسة صناعية 

كويتية.
وبهذه املناس����بة، شدد مدير 
عام شركة االغذية اخلفيفة )ميكي 
شيبس( سمير عريقات على حرص 
الرعاية واملشاركة  الشركة على 
الكويتية  مبعرض الصناع����ات 
باعتباره واحدا من اهم القنوات 
التسويقية والتعريفية باملنتج 

الوطني على الصعيد احمللي.
وذك����ر ان »االغذية اخلفيفة« 
تأسست في عام 1982 معلنة بذلك 
بداية صناع����ة االغذية اخلفيفة 
بالكوي����ت، حيث بدأ العمل بخط 
انتاج واحد إلنتاج رقائق البطاطا 
الش����يبس، ومضت الشركة في 
انتاجها لتصبح »ميكي شيبس« 
بعد مضي 25 عاما احدى شركات 
االغذية الرائدة في الكويت، يعمل 
بها اكثر من مائة موظف، وتوسعت 
وتطورت في االنتاج وباتت من 
خالل اداراتها التس����ويقية تقدم 
مفاهيم جديدة للتسويق، وتفخر 
االغذية اخلفيفة »ميكي شيبس« 
مبوظفيها ومنتجاتها فيما تطمح 
للتوسع في صناعة االغذية اخلفيفة 
ومواكبة التنافس التجاري الكبير 

في السوق احمللي.
وب����� عريقات ف����ي تصريح 
صحافي ان الش����ركة تهدف الى 
احت����الل منتجاتها موقعا رياديا 

تنطلق أنشطته على أرض المعارض الدولية بمشاركة 55 شركة كويتية 

»ATM« أول بنك ينتهي من تحديث األجهزة للتحكم عن بعد في أجهزة

عريقات: »ميكي شيبس« ترعى
معرض الصناعات الكويتية في 25 الجاري

»الدولي« يعزز آلية الدخول لموقع
»الدولي أون الين«  تماشيًا مع تعليمات »المركزي«

خالل ندوة أقامها المجلس الثقافي البريطاني حول مهارات المستقبل للخدمات المالية 

خبراء ومصرفيون: ضرورة تضييق الفجوة بين التعليم 
وسوق العمل لضمان مستقبل أفضل للقطاع المصرفي

العجيل: خطة »برقان« في 2011 ستركز على تعزيز الربحية وتحقيق عائدات جيدة ونتائج 2010 بها نمو وربحية

»الوطني« يستأثر بـ 1473 موظفًا كويتيًا.. األعلى محليًا

منى الدغيمي 
أكدت ندوة مهارات املستقبل 
للخدمات املالي���ة التي نظمها 
البريطاني  الثقاف���ي  املجلس 
يوم أمس على أهمية تضييق 
الفجوة ب���� مرحلتي التعليم 
والعمل املهني ملستقبل أفضل 
للقطاع املالي في الكويت حيث 
اجمع املش���اركون على أهمية 
فتح باب احل���وار ب� القطاع 
املالي وقطاع التعليم من أجل 
وضع منصة ملشاركة املعرفة 
والتجرب���ة لضم���ان تعلي���م 
يتناسب منهجه مع متطلبات 
الس���وق وخلق موارد بشرية 
فاعل���ة ومنتجة تقدم اإلضافة 

لسوق التشغيل. 
بداي���ة قال مدي���ر املجلس 
الثقاف���ي البريطاني بالكويت 
ستيف� فوربز ان هناك حتفيزا 
في الكويت إلنشاء قطاع مالي 
رائد عاملي، مشددا على انه لن 
يتحقق ذلك إال من خالل قوى 

العمل فيه.
وكش���ف خالل مداخلته أن 
املجلس الثقافي البريطاني إلى 
جانب املنظم���ات واحملترف� 
في مج���ال التعليم والتدريب 
م���ن اململك���ة املتح���دة لديهم 
استعداد لتقدمي اخلبرة والدعم 

للمؤسسات املالية.
من جانبه���ا، قدمت مديرة 
مجلس مهارات اخلدمات املالية 
في اململكة املتحدة سارة ثويترز 
ش���رحا لكيفي���ة عمل مجلس 
امله���ارات ف���ي الش���ركات مع 
املالية واحلكومية  املؤسسات 
ومحترف���ي التعلي���م من اجل 
وضع معايي���ر مهنية وطنية 
لتعزيز امله���ارات املعترف بها 
واملطلوبة لدور وظيفي مع� 
التزام املؤسسات  وترس���يخ 
املالية باكتش���اف املوهبة في 
قوى العم���ل لديها واالحتفاظ 

بها وتعزيزها. 
وقدمت مديرة املوارد البشرية 

في منطقة الش���رق األوس���ط 
وأفريقيا وباكستان من سيتي 
بنك جولي إسيام محاضرة حول 
خلق قوة عمل رائدة عامليا من 
خالل اكتساب املهارات واملعرفة 

والتنمية الوظيفي.

االستثمار البشري 

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك برقان ماجد العجيل 
ان البنك جتاوز نس���بة %60 
في توظي���ف العمالة الوطنية 
الكويتية ويعم���ل على زيادة 
النس���بة عن طريق التشجيع 
العنصر  على االس���تثمار في 

البشري.
وقال العجيل خالل تصريح 
صحافي على هامش الندوة أن 
خطة البنك في 2011 س���تركز 
على تعزيز الربحية وحتقيق 
عائدات جيدة، متوقعا أن نتائج 
2010 سيكون فيها منو وربحية. 
وأشار إلى أن البنك ميضي في 
التوسع واالستحواذات ضمن 
اخلط���ة الت���ي وضعه���ا منذ 

عام�.
وأكد العجيل أن التسهيالت 
االئتماني���ة ليس���ت معدومة 
ل���دى الب���نوك بل يوجد منح 
للق���روض وف��ق الش�����روط 
املعمول بها والس�����يما منها 
اجلدية في املش���اريع املق�دمة 
الالزمة، مش���يرا  والضمانات 
بقوله: »ال إقراض للش���ركات 

املتعثرة«.
وأفاد بأن »برقان« مستعد 
لتمويل مش���اريع التنمية مع 

شرط الضمانات.
وتعليق���ا عل���ى مس���ألة 
اللجوء  املخصصات وإمكانية 
إليها ف���ي 2011 قال العجيل ان 
»البنوك الكويتية ليس���ت لها 
حاجة للمخصصات وقطعت 

شوطا مع األزمة«. 
وأكد أن املكرمة األميرية التي 
أمر بها سموه ستكون ايجابية 

بالنسبة للمصارف نظرا الى أنها 
ستدعم حجم السيولة.

وأبرز ما قاله في كلمته أن 
عام 2011 سيكون عاما ديناميكيا 
بالنس���بة للكوي���ت وقط���اع 

املصارف.

تنمية القوى العاملة 

م���ن جانبها اس���تعرضت 
املشرفة على إدارة تنمية القوى 
العاملة في برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة جناة يوس���ف بيانات 
الوطنية  إحصائية للعمال���ة 
احلالية في البنوك، مشيرة إلى 
أن بنك الكويت الوطني يستحوذ 
على 1473 موظفا كويتيا ميثلون 
64% من إجمال���ي العمالة في 
البنك وهو اكبر عدد من العمالة 
الوطنية مقارنة بالبنوك احمللية 

األخرى.
وأشارت في مداخلتها إلى أن 
الوطنية شهدت منوا  العمالة 
متزايدا ف���ي القطاع املصرفي 
م���ن 2008 حيث جتاوز العدد 
اإلجمالي للعمالة الوطنية 5330 
عامال ويتوقع أن يصل إلى 6980 

عامال خالل 2011. 
وكشفت من خالل إحصائية 
العمل لعام 2010  حول فرص 
الكويتي  القطاع املصرفي  في 
أن عدد املرش���ح� للوظائف 
الش���اغرة في البن���وك يفوق 
بكثي���ر املطلوب مش���يرة إلى 
خلل واضح في قاعدة العرض 

والطلب للوظائف.
ودعت في نهاي���ة عرضها 
إل���ى مواصل���ة دع���م تدريب 
الوطنية في  العمالة  وتطوير 
القطاع املصرفي وسد الفجوة 

الوظيفية. 
هذا وناقش احلضور خالل 
الندوة إمكانية النمو في قطاع 
اخلدمات املالية لتحقيق التزام 
الكويت بتحولها إلى مركز مالي 

وجتاري.

)محمد ماهر(ماجد العجيل متوسطا مسؤولي املجلس الثقافي البريطاني

بيانات العمالة الوطنية الحالية في البنوك

البنوك
عدد العمالة 

الوطنية

النسب الحالية في 

2011
64%1473بنك الكويت الوطني

63%1315بيتك
71%1427اخلليج

66%782البنك التجاري
66%552البنك األهلي
61%415األهلي املتحد

63%390برقان
62%349بنك الكويت الدولي

80%8بوبيان
67%162بنك الكويت الصناعي
62%44بنك الكويت والبحرين
70%32البنك األهلي أبوظبي

 إحصائية فرص العمل لعام 2010 في قطاع البنوك

البنك
الوظائف 

الشاغرة
البقيةالمرشحون

--4اتش اس بي سي
105313بنك قطر الوطني

41214بنك بوبيان
296311أبوظبي الوطني

2005417بيت التمويل الكويتي
3010835البنك التجاري
3318026البنك األهلي

268828بنك الكويت الدولي
1010325بنك الكويت الوطني

2213بنك مسقط
--20سيتي بنك

-2012األهلي املتحد
80979بنك برقان

-13بنك الكويت والبحرين

جدول بياني يوضح العدد المتزايد
للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي


