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«التجاري» يختتم حملة
«برنامج التجاري للعناية بصحة املوظفني»

«بوبيان» يعلن شراكته االستراتيجية
مع جامعة «دووك» األميركية

٥ توجهات لألعمال ستؤثر على قطاع التصنيع في ٢٠٢١
اســتعرضت شــركة جارتنر أبرز ٥ 
توجهات لألعمال والتي من شأنها التأثير 
على قطاع التصنيع العاملي في عام ٢٠٢١. 
وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه التوجهات 
إلى توسعات كبيرة ضمن قطاع األعمال 
وتعزيز الفرص أمام شركات التصنيع. 
وفــي هــذا الســياق، قالت ميشــيل 
دورســت، نائبــة رئيس األبحــاث لدى 
جارتنر: استجابت العديد من الشركات 
املصنعــة للجائحــة من خــالل تطبيق 
التحول الرقمي في عملياتها بأســرع ما 
ميكن. وعلى الرغم من النظر إلى التحول 
الرقمي باعتباره وسيلة مناسبة ملواجهة 
مثل هذه الظروف، إال أنه ال يكفي. وميكن 
للتوجهات التي حددتها جارتنر أن تساعد 
مدراء تكنولوجيا املعلومات ضمن قطاع 
التصنيع على االســتعداد بشكل أفضل 
ألية اضطرابات مستقبلية مشابهة على 
املدى الطويــل، ومواجهة حتديات عدة 
والتخلص منها، مثل قلة نقاط االتصال 
مع العمالء، والوصول ألســواق جديدة 
وتوفير خطوط إنتاج أوسع، ومواجهة 

أية ضائقة مالية ميكن أن حتدث. 
 األول: جتارب املنتجات واخلدمات الرقمية

جتارب املنتجات واخلدمات الرقمية 
هي مزيج من املنتجات املادية واخلدمات 
الرقميــة التي تهدف إلى توفير عروض 
منتجات فريدة للعمالء واملستهلكني ضمن 
قطــاع األعمال B٢B. فقــد أدت اجلائحة 
املنتشر إلى تقييد القدرة على التواصل 
مع العمالء بسبب قيود اإلغالق الشديدة 
التي انتشرت على مستوى العالم. ويهدف 
اجلمــع بني جتارب املنتجات واخلدمات 
الرقميــة إلى مواجهة حتديات انتشــار 
اجلائحة من خالل توفير منصة تفاعلية 
تتوافق مع توقعات املستهلكني. وال يتعلق 
األمر بتوفير خدمــات إضافية فقط، بل 
في تعزيز القدرة على استخدام منوذج 
عمل رقمي جديد ميكن شركات التصنيع 
من احلفاظ على تواصلها مع املستهلكني 
بعد بيع منتجاتها، وذلك من خالل تعزيز 
تواصلهم مع العالمة التجارية، واخلبراء 
املتخصصني بهذه املنتجات، باإلضافة إلى 

التواصل مع العمالء اآلخرين واملستخدمني 
ذوي اخلبرة. 

وتتوقع جارتنر أن تســتثمر أفضل 
٥٠ شــركة تصنيع للمواد االستهالكية 
بعالماتهــا  خاصــة  تطبيقــات  فــي 
التجارية باستخدام الذكاء االصطناعي، 
والتكنولوجيات املضمنة في املنتجات، 
ومقاطــع الفيديو كأصــول رقمية، أوو 
االبتكارات املتكاملة مع فرق تكنولوجيا 
املعلومــات والبحث والتطويــر، وذلك 

بحلول العام ٢٠٢٥. 
 الثاني: التجربة الكاملة

يتمثل نهج التجربة الكاملة في كيفية 
اســتخدام مدراء تكنولوجيا املعلومات 
للتقنيات وعمليات األعمال لتعزيز ومتكني 
وتشــجيع العمالء واملوظفــني على حد 
سواء لتحسني جتاربهم باستمرار. ومن 
خالل اســتخدام هذا النهج، ميكن ملدراء 
تكنولوجيا املعلومات حتديد منوذج العمل 
املناسب الذي يساعد على ربط العمالء 
والشركاء واملوظفني. كأن يقوم موظف 
يعمــل كخبير عالمة جتاريــة أو وكيل 
خدمة العمالء، باإلجابة على أية أسئلة. 
وتتوقــع جارتنر أنه بحلــول العام 
٢٠٢٤، سوف تتفوق املؤسسات التي توفر 
منوذج التجربة الكاملة على املنافســني 
بنســبة ٢٥٪ وذلــك علــى مقياس رضا 

العمالء واملوظفني على جتاربهم. 
 الثالث: الشراكات التعددية

ميكن للمؤسسات العاملية االستفادة 
من شراكات األعمال كفرصة لتعزيز منوها 
ليس فقــط في األســواق الناضجة، بل 
في األســواق قيد التطور أيضا. وضمن 
قطاع التصنيع، ميكن للشراكات التعددية 
متكني كافة أنواع املبادرات، مثل عمليات 
التعبئــة والتغليف الصديقــة للبيئة، 
ومتكني املجتمعــات النامية واحملرومة 
من اخلدمات، وتقليل االنبعاثات من خالل 

تعزيز القدرة على العمل عن بعد. 
ووفقــا جلارتنر، فــإن ٧٥٪ من أكبر 
٢٠ شركة سلع استهالكية عاملية سوف 
تنخــرط فــي شــراكات األعمــال التــي 

ستساهم بدورها في حتقيق أهداف النمو 
واالستدامة، وذلك بحلول عام ٢٠٢٤. 

الرابع: حتقيق الربح من البيانات 

مينح نهج حتقيق الربح من البيانات 
مدراء تكنولوجيا املعلومات ضمن قطاع 
التصنيع القدرة علــى تعزيز اإليرادات 
من خالل رقمنــة منتجاتهم وخدماتهم. 
حيث تخلق عمليات الرقمنة الســريعة 
داخل شــركات التصنيــع كميات كبيرة 
من البيانات. وميكن ملدراء تكنولوجيا 
البيانــات  املعلومــات مشــاركة هــذه 
واستثمارها عبر منظومة العمل املتكاملة. 
ومن خالل اتباع هذا النهج، ميكن للمدراء 
التنفيذيني استخدام املعلومات كإحدى 
األصول وإنشاء خدمات جديدة أو إدخال 
مناذج عمل جديدة. وميكن لذلك أن يضمن 
استمرار اإليرادات حتى في حال توقف 
عمليات األعمال بسبب عوامل خارجية، 
مثل التحديات املتعلقة بسالسل التوريد 
أو نقص املوارد البشرية. وتتوقع جارتنر 
أن تنجح نصف شركات التصنيع العاملية 
الضخمــة مــن حتقيق الربــح من خالل 
حتليل بياناتها بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. 

EaaS اخلامس: توفير املعدات كخدمة 

 EaaS منوذج توفير املعدات كخدمة
هو عبارة عن منوذج جتاري تدفع فيه 
الشركات مقابل األصول التشغيلية من 
خالل رسوم التشغيل املتكررة بدال من 
شراء املعدات. وفي هذا النموذج يستخدم 
مــدراء تكنولوجيا املعلومــات تقنيات 
إنترنت األشياء املضمنة، والتي تستفيد 
بدورها من أمناط تصاميم إنترنت األشياء 
الشائعة، وأطر العمل ضمن القطاع بغية 
ضمان فعالية األصول، وإيجاد احللول 

لألصول منخفضة األداء. 
وتتوقع جارتنر أن تدعم ٢٠٪ من 
شــركات تصنيع املعــدات الصناعية 
 EaaS منــوذج توفير املعــدات كخدمة
من خــالل اإلمكانات التــي تتمتع بها 
تقنيــات إنترنت األشــياء الصناعية، 
وذلك بعــد أن كان اعتمادها على تلك 

التقنيات حاليا شبه معدوم.

سماعات هواوي FreeBuds 4 تصميم مريح 
بجودة صوت االستوديو وخاصية إلغاء الضجيج

«األهلي» يعلن فائزي سحب «التحويل تغيير»

«برقان» يختتم برنامج «املصرفي الشامل» االفتراضي
فــي إطار حــرص البنك 
الدائم  الكويتــي  التجــاري 
على االلتزام التام باإلجراءات 
االحترازيــة الصــادرة عن 
وزارة الصحة وذلك لضمان 
صحــة وســالمة موظفيه، 
أطلق قطاع املوارد البشرية 
العديد من األنشطة والبرامج 
واملبــادرات الهادفــة التــي 
تســعى إلى حماية وتوعية 
املوظفني وحتقيق املرونة في 
اإلجراءات االحترازية ملكافحة 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد وتوفير بيئة عمل 
تراعي أفضل وأعلى معايير 

الصحة والسالمة املهنية. 
وفي هذا السياق، صرح 
صادق عبداهللا - مدير عام 
قطــاع املوارد البشــرية أن 
البنك قد قام بتدريب وتوعية 
املوظفني علــى «بروتوكول 
العــودة للعمــل: مــا بعــد 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املســتجد كوفيد-١٩» حيث 
يقدم البروتوكول سلســلة 
إرشادات وتعليمات صحية 
واضحة ويتضمن االجراءات 
االحترازيــة واالحتياطــات 
الواجب على املوظفني االلتزام 
بها لــدى العودة إلى العمل 
مبا يتناسب مع االشتراطات 
الصحية املتبعة في الكويت، 

أعلــن بنــك بوبيان عن 
توقيع شراكة استراتيجية 
بالتعاون مع جامعة دووك 
DUKE األميركيــة إلطــالق 
البرنامج التدريبي اخلاص 
بإعداد القادة داخليا في بنك 
بوبيان وتعزيــز مهاراتهم 
القيادية ملواكبة التطورات 
والتحديــات فــي املرحلــة 
احلالية التي تعزز اخلدمات 

اإللكترونية والرقمية. 
وقــال املديــر التنفيذي 
وإدارة  تطويــر  إلدارة 
املواهــب في بنــك بوبيان 
إن  الرومــي،  عبدالعزيــز 
شراكتنا مع جامعة دووك 
األميركيــة جاءت بالتزامن 
مــع التطورات املتســارعة 
واملتالحقــة التي يشــهدها 
قطاع األعمال الرقمي حاليا 
في الكويت وحول العالم مع 
سعي بنك بوبيان املتواصل 
نحو تقدمي كافة السبل لدعم 
وحتفيز كوادره البشــرية 
وتبني أفضل املمارسات في 

تطوير موارده البشرية.
برنامج القادة 

وأضاف: من هذا املنطلق 
جــاءت هــذه الشــراكة مع 
واحدة من أفضل اجلامعات 
في مجال التدريب والتطوير 
املهنــي في العالم من خالل 
برنامج القادة والذي يعد أول 

تتميز سماعات هواوي FreeBuds 4 التي مت إطالقها مؤخرا 
ببعض املزايا الرائعــة التي تضم جودة الصوت التي تعادل 
االستوديو وخاصية إلغاء الضجيج والتصميم املريح لساعات 
طويلة، باإلضافة إلى أنها أكثر راحة في االرتداء من سابقتها، لذلك 

ال داعي للقلق بشأن الضغط على أذنيكم أثناء استخدامها 
لفترات طويلة.

وهي متوافقة مع أنظمة تشغيل Android و
iOS، ما يعني أنكم تستطيعون استخدامها 

مع األجهزة األخرى، وليس فقط أجهزة 
هــواوي. وميكنكــم أيضــا تنزيــل 

تطبيــق HUAWEI AI Life لضبط 
إعداداتها أو استخدام أوامر التحكم 
املختلفة مثل اكتشــاف اللحظة 
التي يتم ارتداء السماعات فيها 
والتحكم الســريع واستعالم 
احلالة والتحكم بخاصية إلغاء 

الضوضاء وإدارة اجلهاز. 
أول شــيء يجب أن نفكر 
به عنــد اختيار الســماعات 
هو جودة الصــوت. وتتميز 
سماعات FreeBuds 4 مبحرك 
14.3 ملم مــع نطاق تردد 40 
التفاصيل  كيلوهرتز يكشــف 

الغنية لكل نغمة، ومحرك طاقة 
لتحسني الصوت اجلهير العميق. 

وعند اســتخدامها لالســتماع إلى 
أغانيكم املفضلة، ستذهلكم اجلودة 

التي ســتنقلكم إلى عالم من اإليقاعات 
الرائعة.

وســتحتاجون إلى ســماعات توفر لكم 
صوتــا عالي اجلــودة وتخلصكم من الضوضاء 

احمليطة. وهذا بالضبط ما ستحصلون عليه مع سماعات 
FreeBuds 4 التــي مت تزويدها بتقنية امليكروفون املزدوج 
إللغــاء الضوضــاء خــالل إجرائكم ملكاملة في الســيارة أو 
استماعكم إلى املوسيقى وأنتم على الشاطئ عندما ترغبون 

بسماع أغانيكم وسط الضوضاء احمليطة. عالوة على ذلك، 
تستخدم سماعات FreeBuds 4 تقنية التنسيق حسب شكل 
األذن Adaptive Ear Matching للكشــف عــن شــكل أذنيكم 
وحتديد اإلعداد األمثل إللغاء الضوضاء بشكل تلقائي كي 

تستمتعوا بتجربة إلغاء ضجيج أكثر راحة.
وقد يكون ارتداء السماعات لساعات طويلة 
وأنتم على الشــاطئ هذا الصيف أو أثناء 
تواجدكم في املســبح أمــر غير مريح. 
لكن هذه ليســت احلال مع سماعات 
FreeBuds 4 التي تستخدم منصة 
محاكاة مريحة لتقييم مستوى 
الراحة عند ارتداء الســماعات 
وانحنائها. ومت حتسني احلجم 
وصقله على أدق املستويات 
كي يناســب األذنني بشــكل 
أفضل ويوفر الراحة املطلقة 
وإلغاء الضوضاء بنجاح.
Free- وتأتي سماعات

Buds 4 أيضا مزودة مبزايا 
رائعة أخرى مثل القدرة على 
االتصال بأجهزة مزدوجة مع 
التبديل السلس من جهاز إلى 
آخر. كما ســتمكنكم عناصر 
التحكــم الذكيــة واملخصصة 
مبا فيها التمرير السريع/ النقر 
املــزدوج/ الضغط لفترة طويلة 
على جذع السماعة من إجناز املهام 

بسهولة أكبر.
يعد العثور على ســماعات مناسبة 
هذا الصيف للسفر أو الترفيه حتديا كبيرا، 
وخاصة إذا كنتم حتاولون العثور على سماعات 
تتوافق مع مجموعة املزايا التي تبحثون عنها. وتعد سماعة 
هــواوي ذات جودة الصوت املماثلة لالســتوديو والتصميم 
املريح وتقنية االتصال القريب FreeBuds 4 هي اخليار املثالي 

دون أي منازع.

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي امس أسماء الفائزين 
األربعة بالســحب اخلامس 
حلملة «التحويــل تغيير» 
ألصحــاب حســابات الرائد 
والبرستيج وحسابات الراتب 
من عمالء النخبــة، وقد مت 
إجراء الســحب بتاريخ ٢٧ 
يوليو املاضي، حتت إشراف 

وزارة التجارة والصناعة.
وأســفر الســحب عــن 
فوز كل مــن: عوض خزعل 
عوض الطرقي، مشعل محمد 
إســماعيل الصغير، ناشير 
ميا واصل ميا، نوشاد أدفانا 

كوني.
جدير بالذكر أن السحب 
القــادم ســيقام بتاريخ ١٧ 
أغســطس اجلاري، وفضال 
عــن ذلــك، ســيكون هناك 
٤ فائزيــن كل شــهر لديهم 
فرصة للفوز باسترداد قيمة 
رواتبهــم (٢ من الكويتيني 

اختتم بنك برقان برنامجه 
«املصرفي الشامل» االفتراضي 
الــذي مت إطالقه فــي فبراير 
٢٠٢٠ فــي نســخته األولية 
متاشــيا مــع اســتراتيجية 
البنك املستقبلية التي تركز 
على االستثمار في رأس املال 
البشــري لتمكــني املوظفني 
وتعزيــز تطويــر معارفهم 
وقدراتهــم دعما إلعداد قادة 
القطاع املصرفي املتميزين. 
ويندرج البرنامج أيضا في 
إطار استجابة برقان الفاعلة 
لدعوة بنك الكويت املركزي 
إلعــداد مهنيــني مصرفيــني 
كويتيــني لتولــي مناصــب 
تنفيذيــة رائدة فــي القطاع 

املصرفي في املستقبل.
وحضــر ٣٨ موظفــا من 
مختلــف اإلدارات برنامــج 
«املصرفي الشامل» االفتراضي 
الــذي مت تقدميه بنســخته 
اجلديدة في شهر مايو ٢٠٢١ 
مبشاركة متزايدة من املوظفني 
التنفيذيني على  واملديريــن 
حد ســواء. وقــد مت تصميم 
البرنامــج لتوفيــر فرصــة 
للمشاركني الكتساب املعارف 
التي تدعم فهما أشمل وأعمق 
جلميــع الوظائــف واألدوار 
املصرفيــة والعالقــات بــني 
إدارات البنك. وركز البرنامج 
علــى متكــني املوظفــني من 
التــي  األساســية  األدوات 
تضيــف قيمــة ألدوارهــم 
احلاليــة وتعــزز تطورهــم 
املهني وتقدمهم الوظيفي نحو 

املناصب التنفيذية العليا.
جلســات  تنظيــم  ومت 
البرنامــج فــي شــكل حوار 
مباشر مبشاركة العديد من 
الرؤساء التنفيذيني ملجموعة 
بنك برقــان الذيــن حتدثوا 

واملقاالت والنصائح البسيطة 
التدريبيــة عن  والــدورات 
بعد (Online) بالتعاون مع 
جهات تدريبية متخصصة 
بغرض رفع مستوى الوعي 
واملمارسات الصحية السليمة 
في موقع العمــل، وقد جاء 
إطالق هــذا البرنامج ليؤكد 
من جديد حــرص التجاري 
على تعزيز صحة وسالمة 
املوظفني ضمــن بيئة عمل 
صحيــة وآمنة بهدف زيادة 
اإلنتاجيــة ورفع معنويات 

املوظفني. 
وبــني أن البنــك يســعى 
التعامــل مــع  الــى  جاهــدا 
التي  املؤسســات املختلفــة 
تقــدم برامج تعنى بالصحة 
النفســية وترســخ الــروح 
اإليجابية لدى املوظفني ومنها 
مؤسسة النوير غير الهادفة 
للربــح، حيــث أتــاح البنك 
للموظفني الفرصة للتسجيل 
في بعض الدورات التدريبية 
التي تقدمها املؤسسة عن بعد 
وخارج األوقات العمل بشكل 
يحقق االستفادة للموظفني 
ويسهم في توعيتهم بأهمية 
احملافظة على الدوافع املعنوية 
اإليجابية في جميع األوقات. 
ملســؤوليته  وتأكيــدا 
االجتماعيــة ودعــم خطــة 

الشخصية واألخيرة بالقيادة 
واإلدارة.

األول من نوعه 

القــادة  وحــول برنامــج 
أوضح الرومي أنه يعد األول 
من نوعه الذي تقدمه جامعة 
دوك والذي يهدف إلى تأهيل 
الكــوادر البشــرية فــي بنك 
بوبيــان خاصــة فــي قطــاع 
املنتجــات الرقمية املصرفية 
وذلك عبر االطالع على أحدث 
التطبيقات اإلدارية والقيادية 
فــي البنــوك الرقميــة وبناء 
وتعزيــز الفكــر والتخطيط 
االستراتيجي وبناء فرق العمل 
الناجحة لالرتقاء مبســتوى 

املؤسسة ذاتها.
وأضــاف أن هذا البرنامج 
يعد املرحلة األولى من رحلة 
التطــور لقادة بنــك بوبيان 
والتي تهدف إلى خلق فريق 
عمــل قيــادي فعال يســعى 
إلــى إجنــاح االســتراتيجية 
التوسعية للبنك وتعزيز قيمه 
لتقدمي منتجات وخدمات أفضل 

للعمالء.
وأشــار إلى أن توجه بنك 
بوبيان الرقمي احلالي يتماشى 
مــع محــاور برنامــج قيادة 
آليــة تطوير القادة من خالل 
منصة دوك الرقمية التعليمية 
والتوجيه التنفيذي ما يعزز 
قيمــة البرنامج للمشــاركني 

لدى البنك األهلي الكويتي، 
يســتطيع العمــالء اختيار 

إحدى املكافآت التالية:
٭ هدية نقدية تصل إلى ١٠٠٠ 

دينار للكويتيني.
٭ قرض بدون فوائد يصل 
إلى ١٠٠٠٠ دينار للكويتيني.

اجلزء التطبيقي من البرنامج 
كما سيقوم أحد خبراء التعلم 
وتطوير الكفاءات مبتابعتهم 
للتأكد مــن حتقيق األهداف 

املوضوعة.
وتعليقا على هذا البرنامج، 
قالت رئيــس مديري املوارد 
البشرية والتطوير للمجموعة، 
هالة الشربيني: يندرج مفهوم 
املصرفي الشــامل فــي إطار 
استراتيجية بنك برقان الهادفة 
إلى إعداد مهنيني متخصصني 
لشــغل املناصــب القياديــة 
العليا في القطــاع املصرفي 
في املستقبل. وقد مت تنظيم 
هذا البرنامج في إطار يجمع 
املشــاركني في حوار مباشر 
مفتــوح لتزويدهــم بنظــرة 
شاملة عن القطاع املصرفي، 
ودعمهم باملعارف واملهارات 
التي من شــأنها مســاعدتهم 
على حتديد مسارهم وأهدافهم 
وحتسني خبراتهم وإمكاناتهم. 
هدفنــا فــي برقان هــو دعم 
موظفينــا باســتمرار لرفــع 
مســتوى مهاراتهم، وتعزيز 
قدرتهم على التكيف واملرونة 
حتى يكونوا مستعدين بشكل 
جيد للتطور بسهولة في بيئة 
عمل تتغير بوتيرة متسارعة 

وزارة الصحة للتطعيم ضد 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
كشــف عبداهللا أن البنك قد 
قام بالتنسيق والتعاون مع 
وزارة الصحة - بتخصيص 
لكافــة  التطعيــم»  «يــوم 
املوظفني في البنك وذلك داخل 
الرئيسي للبنك حيث  املقر 
القــت احلملة إقبــاال كثيفا 
من املوظفني ما يعكس مدى 
رغبتهم فــي احلصول على 
التطعيم ووعيهم والتزامهم 
بتوجهات الدولة وجهودها 
في مكافحة هذه اجلائحة، وما 
زال البنك مســتمرا بتوفير 
أكثر مــن فرصة يحث فيها 
املوظفني على املبادرة على 
التطعيم لضمــان صحتهم 

وسالمتهم.
تقــدم  اخلتــام،  وفــي 
التجاري  عبداهللا ملوظفــي 
وكل من ســاهم فــي جناح 
الفعاليــات واحلمالت  هذه 
واملبادرات بالشــكر، مؤكدا 
حرص واهتمام البنك بسالمة 
وصحة املوظفني باعتبارهم 
الركيزة األساســية للبنك، 
مؤكدا حــرص البنك الدائم 
علــى إطالق هــذا النوع من 
البرامج بصورة دورية سيما 
وإنها تنعكــس على جودة 

العمل واإلنتاجية.

ويتناسب مع متطلبات العمل.
وأوضح الرومي: متكن بنك 
بوبيان خالل السنوات األخيرة 
من تغيير الكثير من املفاهيم 
املتعلقة باخلدمات واملنتجات 
املصرفيــة الســيما تلك التي 
تعتمــد علــى التكنولوجيــا 
الرقمية والتي ستكون احملرك 
الرئيسي ملتغيرات الصناعة 
املصرفيــة مســتقبال خاصة 
في ظل استمرار آثار جائحة 
كورونا وزيــادة اإلقبال على 

اخلدمات الرقمية.
وأكد أننا في بنك بوبيان 
ملتزمون دائما جتاه مواردنا 
البشــرية وإعدادهم وتوفير 
كل ما يساعدهم على النهوض 
باجلانــب اإلبداعي وذلك من 
خالل خلق بيئة عمل تدريبية 
مطورة تعتمــد على االرتقاء 
بقدراتهــم وصقــل مهاراتهم 

الوظيفية.
يذكــر أن بنــك بوبيــان 
يعتبــر مــن البنــوك الرائدة 
على مستوى املنطقة في العمل 
على تطويــر وزيادة مهارات 
وخبــرات موظفيه من خالل 
املتميزة،  التدريبيــة  دوراته 
ما ســاهم في خلق املزيد من 
الوالء بني املوظفني للمؤسسة 
التــي ينتمون إليها وذلك من 
خالل التعاون مع مؤسسات 
تدريبيــة وجامعــات محلية 

وعاملية عريقة.

٭ قرض بدون فوائد يصل 
إلى ٥٠٠٠ دينار للمقيمني.

علما بأن العرض مفتوح 
لعمــالء الراتــب اجلدد عند 
قيامهم بإيــداع راتب واحد 
في حســابهم قبل شهر من 

تاريخ السحب.

يوما بعد يوم. ونحن ممتنون 
للغاية جلميع املتحدثني الذين 
أضافوا الكثير إلى جناح هذا 
البرنامج من خالل مشــاركة 
جتاربهم مع القادة الطامحني.
من ناحيــة أخرى، قالت 
رئيس قسم التعلم وتطوير 
القاضــي:  الكفــاءات غــادة 
نحن نقيس جنــاح برنامج 
«املصرفي الشامل» من خالل 
العــدد املتزايد للمشــاركني 
إدارات  جميــع  مــن  فيــه 
البنــك باإلضافة إلى التأثير 
التحفيزي للغاية للمتحدثني 
الذين يعكســون  املميزيــن 
ثقافتنــا املصرفية من خالل 
مشاركة معارفهم وخبراتهم 
مع احلاضرين في البرنامج. 
ويســعدنا أن نحصــل على 
دعم رؤســاء مجموعتنا من 
الذيــن  اإلدارات،  مختلــف 
بــكل  تطوعــوا للمشــاركة 
شغف في هذا البرنامج. كما 
نشــكر جميع املتحدثني من 
جميع املستويات واإلدارات 
على التزامهم املستمر بدعمنا 
في تقدمي اجللسات املباشرة 

للبرنامج.
وأعلــن بنك برقــان عن 
تنظيــم الــدورة القادمة من 
الشامل»  برنامج «املصرفي 
في شهر أكتوبر في نسخته 
اجلديدة واملبتكرة للبناء على 
جناح البرنامج وتعظيم أثره 
في إطار سعي البنك املتواصل 
في االستثمار في موظفيه من 
خالل تقدمي دورات تدريبية 
وبرامج تركز على دعم تطوير 
املوظفني لبناء كفاءات متفوقة 
حتدث الفرق في إجناح عمل 
البنك واحلفاظ على سمعته 
كمؤسسة مالية رائدة محليا 

وإقليميا.

دعماً الستراتيجيته املستقبلية لتمكني موظفي البنك وتطوير مهاراتهم القيادية

صادق عبداهللا

عبدالعزيز الرومي

هالة الشربيني غادة القاضي

مشــيرا الى أن البنك يقوم 
بتعميــم رســائل إخباريــة 
أسبوعية على جميع موظفيه 
بهدف رفع التوعية بأهمية 
اتبــاع اإلجــراءات الصحية 
املوصــى بها من الســلطات 
الصحية املختصة، وتستند 
هــذه الرســائل إلــى أفضل 
املمارسات املتبعة في حاالت 
األزمات الصحية، ومراعاة 
اشتراطات ومعايير الصحة 
والسالمة املهنية في مواقع 

العمل. 
فضــال عن ذلــك، أضاف 
عبــداهللا أن البنك قد أطلق 
 «PULSE برنامــج «نبــض
املوظفــني  يــزود  الــذي 
باألدوات واملوارد واملصادر 
الالزمة مثل مقاطع الڤيديو 

البرامج التدريبية املندرجة 
 Boubyan Business حتــت
School التــي أطلقها البنك 

مؤخرا.
 Boubyan أن  يذكــر 
Business School يعتبــر 
ابتكاريــا وهــو  مشــروعا 
األول من نوعه على مستوى 
الكويت واملنطقة ككل، حيث 
يعمل مثابة مظلة تنطوي 
حتتها العديد من األكادمييات 
والــدورات التدريبية التي 
تســتهدف جميع شــرائح 

املوظفني.
ويضــم املشــروع أربع 
أكادمييات فرعية ومجموعة 
مــن األكادمييــات تختص 
بالتكنولوجيــا  األولــى 
والثانية باإلبداع واالبتكار 
وإدارة التغيير بينما تختص 
الثالثة باخلدمات املصرفية 

و٢ مــن املقيمني)، وللتأهل 
لدخــول الســحب، يحتاج 
العمالء إلى إيداع راتب واحد 
في حســابهم قبل شهر من 

تاريخ السحب.
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه 
عنــد فتــح حســاب الراتب 

عن جتربتهم للمساهمة في 
إنشاء مجموعات عمل عالية 
األداء وتطوير مسارات تعلم 
جديدة في األدوار والوظائف 
املصرفيــة. مت تكــرار دعوة 
جميــع املشــاركني للتحاور 
في النقاشــات التي أدت إلى 
تعزيز فهمهم ألنشطة البنك 
التي  وإجنازاته والتحديات 
واجهته مــن خالل اخلبرات 
التي شاركها كبار قادة بنك 
برقان خالل اجللســات. كما 
مت تسجيل جلسات البرنامج 
وحتميلها على بوابة برقان 
للتعلــم وتطويــر الكفاءات 
ملشاركتها مع جميع املوظفني 
من أجل تعميم االستفادة من 

البرنامج.
ومن أجل دعــم املعارف 
التــي مت اكتســابها خــالل 
جلســات البرنامج، ســوف 
يتــم تنظيم فتــرات تدوير 
في العمل بني اإلدارات ينضم 
إليها املشاركون في البرنامج 
الكتساب خبرة عملية مباشرة 
من خالل العمل في القســم 
الذي يتم اختياره وفقا خلطة 
النمو الوظيفي اخلاصة بهم. 
وســيتم تعيــني مرشــدين 
الرومي: الشراكة أولى ثمار Boubyan Business School لدعم الكوادر الوطنية في «بوبيان»ملساعدة املشــاركني في هذا 


