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«بوبيان» يطلق «Tap واربح»

«نفط الكويت» تستعرض خارطة «التحول الرقمي»

«برقان» يجدد شراكته احلصرية مع «جراند سينماز»«األهلي» يسلط الضوء على عملية االقتراض والتمويل

أمني عام «أوابك» بحث التعاون
مع أمني عام «أوپيك» والسفير القطري بالكويت

أطلق بنك بوبيان املرحلة 
الثانية مــن حملته الصيفية 
Tap واربح التي متنح جميع 
عمالئه مــن حاملي البطاقات 
الدفع  االئتمانيــة وبطاقــات 
املســبق والبطاقــات الرقمية 
فرصــة الدخول في الســحب 
الربــح حلضــور  وإمكانيــة 
 FIFA مباريــات كأس العالــم
قطــر ٢٠٢٢ مــع مرافق وذلك 
عند الدفع باستخدام بطاقات 
بوبيان االئتمانية داخل وخارج 
الكويت أو من خالل التسوق 

عبر اإلنترنت.
إدارة  وقالــت مديــر أول 
البطاقات في البنك سارة املال: 
ســعيا منا إلطالق العروض 
واحلمــالت اجلديدة واملميزة 
لعمالئنا في بنك بوبيان السيما 
مبا يتناســب مــع توجهاتهم 
اليومية،  ومتطلبات حياتهم 
نعلن اليوم عن إطالق املرحلة 
الثانية من حملة Tap واربح 
والتي تتميز مبنح ٢٠ فرصة 
ربح حلضــور واالســتمتاع 

برعايــة وحضور كل من 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
ملديرية الغــاز واالبتكار بدر 
الرئيــس  املنيفــي، ونائــب 
التنفيذي للتخطيط والشؤون 
املالية بدر العطار، وبحضور 
عدد من القيادات واملختصني، 
نظمــت مجموعــة االبتــكار 
والتكنولوجيا فعالية بعنوان 
الرقمــي لشــركة  (التحــول 
نفــط الكويت) فــي معرض 
أحمد اجلابــر للنفط والغاز، 
حيــث مت اســتعراض رحلة 
التحول الرقمي في الشــركة 
منذ بدايتها، وخارطة الطريق 
التــي مت وضعها وفق خطط 
استراتيجية ومن خالل رؤية 
مستقبلية تتوافق مع أهداف 
البترول  وتطلعات مؤسسة 
الوطنية املستقبلية، لتتمخض 
عنهــا جهود تطوير منصات 
الشركة الرقمية وصوال إلى 
رقمنة معظم عمليات وأعمال 
الشــركة بشــكل تقني فعال 

ومترابط داخليا وخارجيا.
هذا وقد حضر هذه الفعالية 
نائب الرئيس التنفيذي جلنوب 
وشرق الكويت عيسى املراغي، 
ونائــب الرئيــس التنفيــذي 
لشمال الكويت علي الكندري، 
ونائب الرئيس التنفيذي لغرب 
الكويت فؤاد الشيخ، ونائب 
الرئيــس التنفيــذي ملديرية 

يواصل البنك األهلي الكويتي دعم 
حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان 
«لنكن علــى دراية»، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف الكويت 
والتي تهــدف إلى نشــر الوعي حول 
حقوق وواجبات العمالء عند التعامل مع 
املنتجات واخلدمات املصرفية املختلفة.
وتهدف حملــة «لنكن على دراية» 
بشكل أساسي إلى توجيه العمالء نحو 
االستخدام األمثل للمنتجات واخلدمات 
املصرفية. كما أن تعزيز معرفة العمالء 
باإلجراءات االحتياطيــة التي ينبغي 
عليهم اتخاذها للحفاظ على أموالهم، 
يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحملة. 
ومتاشــيا مع تلك األهــداف، فإن هذه 
احلملة تساعد العمالء على جتنب أي 
سوء اســتخدام للمنتجات واخلدمات 
املصرفيــة، فضــال عن عــدم اإلخالل 
مبسؤولياتهم، وحتقيق أقصى استفادة 
من التسهيالت املصرفية لتمكينهم من 
إدارة مدخراتهم على النحو األمثل. كما 
تقدم حملة «لنكن على دراية» نصائح 
حــول الســالمة واألمن الســيبراني، 
وتعــرف أصحاب الهمم على حقوقهم 
واخلدمــات املتاحة لهم، باإلضافة إلى 
توضيح عملية تقدمي الشكاوى بشأن 
مختلف اخلدمات واملنتجات املصرفية.
وتبرز هــذه احلملة أهمية البنوك 
ودورها في تقدمي اخلدمات املصرفية، 
وتســلط الضــوء علــى السياســات 
الصريحة واحملــددة املتعلقة بعملية 
االقتراض، وأنواع البطاقات املصرفية، 
وإرشــادات اســتخدامها، واملنتجــات 
واخلدمــات ذات الصلــة باالســتثمار 
واالدخــار، والتمويل الشــخصي. كما 
تهدف احلملة إلى تعزيز الوعي حول 
الشمول املالي لتعزيز االستقرار النقدي 

أعلن بنك برقان عن جتديد شراكته 
احلصرية مع شركة دور السينما (جراند 
سينماز) للسنة السادسة على التوالي، 
بحيث ميكن جلميع عمالئه االستفادة 
من اخلصومات احلصرية بجميع أفرع 
جراند ســينماز عند احلجز من شباك 
التذاكر أو املوقع اإللكتروني أو التطبيق 
اخلاص بها، باستخدامهم ألي من بطاقات 

برقان في عملية الدفع.
الشــراكة  هــذه  بدايــة  ترجــع 
االستراتيجية لعام ٢٠١٦، حينما أصبح 
بنك برقان البنك الوحيد في الكويت الذي 
مينح عمالءه خصومات حصرية على 
تذاكر جراند سينماز. وقد صرح رئيس 
مديري اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك برقان، ناصر محمد القيسي بهذا 
الصدد قائال: استمرت هذه الشراكة لـ ٦ 
سنوات على أساس من الثقة املتبادلة 
بيننا وبني جراند سينماز ملا تتمتع به من 
إقبال في أوساط املجتمع، محققني بذلك 
رغبات عمالئنا واهتماماتهم، وانطالقا 
من اســتراتيجيتنا الرامية إلى تطوير 
جتربتهــم بشــكل مســتمر». وأضاف 
أيضا: «نواصل في بنــك برقان ابتكار 
أفضل الطرق لتزويد عمالئنا بالعروض 
االستثنائية واملزايا احلصرية، ملنحهم 
جتربة مصرفية شخصية تتماشى مع 
احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم مبا هو 

أبعد من ذلك.
مــن جهتــه، علق ايزاك فهــد، مدير 
املبيعات والتسويق في جراند سينماز 
بقوله: نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع 

العــام  األمــني  اســتقبل 
ملنظمــة األقطــار العربيــة 
املصدرة للبتــرول (أوابك) 
علي بن ســبت، فــي مكتبه 
أمس، األمني العــام ملنظمة 
(أوپيك) هيثم الغيص، حيث 

عبر اإلنترنت. 
وحول فرص الربح أشارت 
ســارة املال أنه ميكن للعميل 
احلصول على فرصة واحدة 
لــكل ٥٠ دينــار يتــم انفاقها 
داخل الكويت، وفرصتني لكل 
٥٠ دينار يتــم انفاقها خارج 
الكويت او خالل التسوق عبر 

االنترنت.
وأوضحــت أنه بالنســبة 
لعمالء البنك من حاملي بطاقة 
 FIFA كأس العالم Visa بوبيان
قطر ٢٠٢٢ مسبقة الدفع ذات 
اإلصدار احملدود فانه ســيتم 
الدخــول  مضاعفــة فــرص 

بالسحب لهم.
وأشــارت ســارة املال الى 
أن احلملــة تتضمــن إجراء ٣ 
سحوبات واالعالن عن ٢٠ رابح 
مع مرافق للحصول على تذاكر 
سفر شاملة التنقالت واإلقامة 
حلضور مباريات كأس العالم 
FIFA، حيث سيتمكن عميلني 
حضــور مبــاراة االفتتاحية 
وعميلني مــن حضور مباراة 

املجموعات ورؤساء الفرق في 
الشركة. 

الفعاليــة بكلمة  وبــدأت 
لنائــب الرئيــس التنفيــذي 
ملديرية الغــاز واالبتكار بدر 
املنيفي أكــد فيها أن التحول 
الرقمي لم يعد خيارا بل هو 
جزء ال يتجزأ من استراتيجية 
شــركة نفط الكويت، معربا 
في الوقت نفسه عن اعتزازه 
الشــبابية  وفخره بالطاقات 
املشــاركة في رحلة التحول 
الرقمــي في الشــركة، والتي 
مــن خاللها حتققــت العديد 

من االجنازات.
الرئيــس  وأشــار نائــب 
التنفيذي للتخطيط والشؤون 
املالية بدر العطار أن التحول 
الرقمــي هو رحلة مســتمرة 
وتقدمية تتطلب تضافر كافة 

واالقتصادي.
وقد وضــع بنك الكويــت املركزي 
القواعــد  مــن  واضحــة  مجموعــة 
والسياسات لدعم العمالء واملؤسسات 
املالية أثناء مرحلة االقتراض والتمويل، 
ويتعني على البنوك اإلفصاح بوضوح 
عــن التفاصيــل املتعلقــة بالقروض 
املمنوحــة للعمالء، مثــل مقدار وعدد 
األقساط وتواريخ الدفع ونسبة القسط 
إلى صافي الراتب وعواقب عدم السداد. 
وباإلضافة لذلك، تلتزم البنوك أيضا 
بتوضيــح واجباتها جتاه العمالء في 
حال التقاعد أو التحــوالت املهنية أو 

التغير في سعر الفائدة املطبق.
ووفقــا لسياســات بنــك الكويــت 
املركــزي، يحــق للعمــالء احلصــول 
على مهلــة يومني على األقل، ملراجعة 
العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه. 
وبعد التوقيع، بإمــكان العمالء طلب 
احلصــول على مســودة العقــد التي 
تتضمــن تفاصيل مثل نــوع القرض 

بنك برقان للعام السادس على التوالي، 
كما نهدف إلى تقدمي جتربة سينمائية ال 
مثيل لها من خالل هذا التعاون، بصفتنا 
معا الوحيدين اللذين يقدمان خصومات 
مباشرة وغير محدودة لرواد السينما في 
الكويت من شباك التذاكر أو من خالل 
احلجز أونالين». وأضاف قائال: «ندرك 
جميعا أن دور الســينما هــي الوجهة 
الترفيهية األكثر شــعبية في الكويت، 
وكجــزء من اســتراتيجيتنا في جراند 
ســينماز نطمح إلى جعل هذه الوجهة 
في متناول اجلميع، في أي وقت ومن أي 
مكان، دون التزامات أو شروط مسبقة، 
ولذلــك قمنا بتمديد شــراكتنا مع بنك 
برقان لـ ٦ سنوات متتالية حتى اآلن.

وسيحصل عمالء برقان على أسعار 
خاصــة، بواقع ٨ دنانير لتذاكر قاعات 

علي بن عبداهللا آل محمود، 
الزيــارة  حيــث مت خــالل 
اســتعراض أهم نشــاطات 
األمانة العامة للمنظمة على 
صعيــد تعزيز التعاون بني 
الــدول األعضاء فــي مجال 

مرحلة املجموعات و٥ عمالء 
حلضور إحدى املباريات ربع 
النهائــي، باإلضافــة لربح ١٠ 
عمالء تذاكــر لنصف النهائي 
وتذكــرة واحــدة حلضــور 

املباريات النهائية.
وأضافت أن هذه احلملة امنا 
تؤكد على التزام بنك بوبيان 
بتحقيق أقصى مســتوى من 
رضــا العمالء ومنــح عمالئه 
أفضــل العروض دائمــا، إلى 
أفضــل احللــول واملنتجــات 
املالية واملصرفية  واخلدمات 
املتنوعــة، وذلك ألنــه األكثر 

متيزا بني البنوك احمللية.
البنــك قــد أطلــق  وكان 
 Visa مؤخــرا بطاقة بوبيــان
كأس العالــم FIFA قطر ٢٠٢٢ 
مســبقة الدفــع بالتعاون مع 
شــركة فيــزا العامليــة وهي 
البطاقة التي تتميز بتصميمها 
العمودي ومزاياها الكثيرة من 
إلى  اخلصومات والعــروض 
جانب إمكانية استخدمها مع 
كافة التطبيقات احلديثة للدفع.

اجلهود وعمل اجلميع كفريق 
واحد، وأكد على أهمية التكامل 
بني استراتيجية شركة نفط 
الكويت ومؤسســة البترول 
الكويتية في التحول الرقمي، 
ثم ختم حديثه بشكر جميع 
العاملني القائمني على التحول 

الرقمي.
بعد ذلك مت تقدمي عدد من 
املرئيــة املختلفة  العروض 
حيــث اســتهلتها رئيــس 
فريق تخطيــط تكنولوجيا 
املعلومات رهاف احلساوي 
بنظــرة عامة علــى خارطة 
الرقمــي  التحــول  طريــق 
ملؤسسة البترول الكويتية، 
مشددة على ضرورة التعاون 
الكامــل لتحقيق  التنظيمي 
األهداف، ثم ناقشت رئيس 
فريق النظم االدارية ورئيس 
الفنيــة ملجموعــة  اللجنــة 
تكنولوجيــا املعلومات في 
احلقول الذكية الدكتورة رمي 
الشمري والتي قامت بسرد 
قصــص النجاح فــي رحلة 
التحــول الرقمــي العريقــة 
لشركة نفط الكويت والتي 
بدأت من السبعينات معربة 
«أن البيانــات هــي النفــط 
اجلديد» وان قصص النجاح 
كانت ثمرة التفاني واإلخالص 
وروح الفريق الواحد ملوظفي 

شركة نفط الكويت.

ومدة السداد ومقدار القسط والعائد. 
كما يتعني على املؤسســات املصرفية 
تقدمي النصح واملشــورة إلى العمالء 
أثناء العملية وقبل استكمال إجراءات 

حصولهم على القرض.
وقال فوزي الثنيان مدير عام شؤون 
مجلس اإلدارة بالبنك األهلي الكويتي: إن 
لدى البنك األهلي الكويتي التزام راسخ 
جتاه حملة «لنكن على دراية»، ويدعم 
باستمرار كافة املبادرات التي يطلقها 
بنك الكويت املركزي. ونعتقد بأن من 
واجبنا، في البنك األهلي الكويتي، نشر 
الوعي حول عملية االقتراض والتمويل 
لضمان توافقها مع متطلبات العميل، 
ومبا يساهم في تعزيز االستقرار املالي 
واالقتصادي في الكويت. ونود التأكيد 
بأن سياســاتنا وخدماتنــا وحمالتنا 
املوحدة تتماشــى كليا مع أهداف هذه 
احلملة. كما نرى بــأن من الضروري 
بالنســبة لنا أن نلعب دورا نشطا في 
تعزيز الوعــي املصرفي لدى عمالئنا 

واملجتمع عموما.
وفي هذا الصدد، يطلب بنك الكويت 
املركزي من كافة املؤسسات املالية تقدمي 
املشــورة املالية للعمالء قبــل وأثناء 

فترة التمويل.
وجتدر اإلشارة إلى أن حملة «لنكن 
على دراية» تسلط الضوء على بعض 
املواضيــع املهمة في مجــال اخلدمات 
املصرفيــة، ومــن ضمنهــا: إجــراءات 
املصرفيــة  والبطاقــات  االقتــراض 
ومعامالت العمالت الرقمية املشــفرة 
واألمــن الرقمــي واخلدمــات املقدمــة 
للعمالء من أصحاب الهمم وعملية تقدمي 
الشكاوى الرسمية. كما تساهم احلملة 
في توعية عامــة الناس حول مخاطر 

االستهالك املفرط وأهمية االدخار.

جراند VIP، و٦٫٥ دنانير لتذاكر قاعات 
MX٤D، و٣ دنانير للتذاكر العادية، إضافة 
إلى منح عمالء حساب YOUTH فرصة 
احلجز بسعر مميز بواقع دينارين فقط 
لكل تذكرة عادية عند الدفع باستخدام 

بطاقة حساب YOUTH اخلاص بهم.
تنفيــذ  برقــان  بنــك  يواصــل 
استراتيجيته لتطوير خدماته املصرفية 
الشخصية مبنح عمالئه جتربة فريدة 
تالقي تطلعاتهم، مــن خالل العروض 
واخلصومات احلصرية عند استخدام 
بطاقــات برقان البنكية، ليضيف بذلك 
قيمــة أكبر إلــى أســلوب حياتهم، إلى 
جانب تزويدهم مبجموعة واسعة من 
البطاقــات التــي تقــدم حلامليها أرقى 
اخلدمــات املصرفيــة، وتضيــف إلــى 

جتربتهم مستوى آخر من الرفاهية.

الصناعة البترولية، كما مت 
االطالع على آخر املستجدات 
املتعلقة بالتحضير واإلعداد 
ملؤمتر الطاقة العربي الـ ١٢ 
املزمع عقده في قطر بالربع 

األخير من ٢٠٢٣.

حلملة بطاقاته االئتمانية والدفع املسبق

في إطار سعيه لتعزيز جتربة عمالئه املصرفية وتلبية تطلعاتهم بأفضل املزايا احلصريةاستمراراً لدعمه حلملة «لنكن على دراية»

سارة املال

بدر املنيفي

 صورة جماعية إلداريي «نفط الكويت»

بدر العطار

فوزي الثنيان

ناصر القيسي وايزاك فهد أثناء توقيع اتفاقية جتديد الشراكة

.. وخالل استقباله السفير القطري لدى الكويت علي بن عبداهللا آل محمود علي بن سبت مستقبالً األمني العام ملنظمة «أوپيك» هيثم الغيص

بفعاليات مباريات كأس العالم 
.FIFA

وأضافت من خالل املشاركة 
في حملة Tap واربح سيتاح 
لعمــالء بوبيــان مــن حاملي 
البطاقات االئتمانية وبطاقات 
الدفــع املســبق والبطاقــات 
الرقمية فرصة لدخول السحب 
علــى جوائز مختلفــة وذلك 
عند الدفع باستخدام بطاقات 
بوبيان االئتمانية داخل وخارج 
الكويت أو من خالل التسوق 

التجارية واخلدمات املشتركة 
عبدالوهــاب املــذن، ونائــب 
الرئيس التنفيذي للمشاريع 
في شــركة البترول الوطنية 
الكويتيــة ورئيــس اللجنــة 
العليــا لتقنيــات املعلومات 
في القطــاع النفطي عبداهللا 
فهاد العجمي، ونائب الرئيس 
التنفيذي للتخطيط واملالية 
في شــركة البترول الوطنية 
الكويتيــة خالد اخلياط، كما 
تواجد عدد من املدراء املعنيني 
متثل بحضور مدير مجموعة 
االبتــكار والتكنولوجيا حمد 
الزعابــي، ومديــر مجموعــة 
تطويــر حقول غرب الكويت 
السيد أحمد اجلسمي، ومدير 
مجموعة تكنولوجيا املعلومات 
املشتركة علي النقيب، فضال 
عن حضور عــدد من مديري 

مت خالل الزيارة البحث في 
إمكانية تعزيز التعاون القائم 
بني املنظمتــني في املجاالت 

ذات االهتمام املشترك.
كما اســتقبل بن ســبت 
سفير دولة قطر لدى الكويت 

٢٠ رابحـًا مـع مرافـق حلضـور مباريـات كأس العالـم FIFA قطـر ٢٠٢٢

الثنيـان: سياسـاتنا وخدماتنـا املوحـدة تتماشـى كليـًا مع أهـداف احلملة

املنيفـي: التحـول الرقمـي جـزء ال يتجـزأ مـن إسـتراتيجية «نفـط الكويت»
واحد كفريق  والعمل  اجلهود  كافة  تضافر  تتطلب  مستمرة  رحلة  العطار: 

٩١ ٪ من املهنيني في املنطقة
يفكرون بتغيير وظائفهم خالل ٢٠٢٢

كشف استبيان أجري مؤخرا عن 
اجتاهات التوظيف املتغيرة والتحوالت 
اجلذرية في املنطقة في مجال البحث عن 
وظائف بعد أزمة كوفيد-١٩، وفي هذا 
اإلطار صرح ٩١٪ من املهنيني عن رغبتهم 
في تغيير وظائفهم خالل عام ٢٠٢٢. 

ويهدف االستبيان الذي أجراه موقع 
«بيت.كوم» إلــى تعزيز الوعي بحجم 
التغيير الذي يشهده سوق العمل، بهدف 
مساعدة املهنيني على إيجاد وظيفة في 
ظل الظروف احلاليــة. وتوقع غالبية 
املجيبني (٨٦٪) زيادة التوظيف عن بعد 
في السنوات القليلة املقبلة. في الواقع، 
يفضل ٨٣٪ من املهنيــني العمل لدى 
الشركات التي تسمح لهم بالعمل عن 

بعد بشكل كامل أو جزئي. 
وتعليقا على نتائج االستبيان، قالت 
عال حداد املديرة اإلدارية للموارد البشرية 
في بيت.كوم: لم يعد أسلوب العمل املرن 
مجرد ميزة إضافية توفرها الشركات، 
حيث أظهر اســتبيان االستراتيجيات 
احلديثة للبحث عــن وظائف أن هذه 
امليزة باتت جزءا ال يتجزأ من املتطلبات 
التي يهتم بها الباحثون عن عمل عند 
اختيار وظائفهم اجلديدة. كما ســلط 
هذه االســتبيان الضوء على ضرورة 
التكيف مــع بيئة العمل املتغيرة، فهو 
من العوامل األساسية التي تعزز فرص 
إيجاد وظيفة مناسبة في الوقت احلالي.
وتتغير املهــارات واملؤهالت التي 
تبحث عنها الشركات أيضا، فقد سلط 
املجيبون الضوء على مجموعة متنوعة 
من املهارات التي يعتقدون أنها أصبحت 
أكثر أهمية ومن ضمنها: املرونة والقدرة 
علــى التكيف مع التغييــرات (٣٣٪)، 

العمل من دون إشراف  والقدرة على 
(٢٦٪)، والتحفيز الذاتي واالنضباط (١٨٪)، 
واإلملام بآليات العمل االفتراضية (١٨٪)، 
والتمتع مبهارات تواصل كتابية وشفهية 
جيدة (٦٪). ومن الواضح أن الباحثني عن 
عمل بحاجة اليوم إلى تسليط الضوء 
على هذه املهارات واملؤهالت عند كتابة 
سيرتهم الذاتية، أو عند التقدم إلى وظيفة 

جديدة.
وتنوعت آراء املجيبني حول العوامل 
األكثر أهمية املتعلقة بالبحث عن عمل، 
حيث شملت: إنشاء سيرة ذاتية ورسالة 
تعريفية متميزة عبر اإلنترنت (٤٢٪)، 
والبحث عن وظائف عبر اإلنترنت (٣٤٪)، 
واكتساب مهارات جديدة مبا في ذلك 
التدريبية عبر  الدورات  التسجيل في 
اإلنترنــت (١٧٪)، واألخذ في االعتبار 
الوظائف احلرة وبشــكل جزئي وعن 
بعد (٥٪)، وحضور معارض التوظيف 
االفتراضية (٣٪). وتتنوع الوسائل التي 
يستخدمها الباحثون عن عمل للتواصل 
مع أصحاب العمل، حيث شملت: البريد 
اإللكتروني (٤٦٪)، واملواقع اإللكترونية 
للبحــث عن وظائــف (٣٨٪)، ومواقع 
التواصــل االجتماعي (٩٪)، ومعارض 
(٣٪)، والرسائل  الوظائف االفتراضية 

الفورية (٣٪). 
وعلى نحــو متوقع، صرح غالبية 
املجيبني عن زيادة عمليات البحث عن 
وظائف عبر اإلنترنت، حيث شــملت 
أكثر األدوات شيوعا التي يستخدمها 
املجيبــون للبحث عن وظائف: مواقع 
التوظيف اإللكترونية (٧٨٪)، واملواقع 
اإللكترونية للشــركات (١٢٪)، ومواقع 
التواصل االجتماعــي (٨٪) ومعارض 

الوظائف االفتراضية (٢٪). في الواقع، 
التوظيــف  زادت أهميــة معــارض 
االفتراضية منذ بداية اجلائحة، حيث 
صرح ٣١٪ من املجيبني بأنهم حضروا 
معــارض توظيف افتراضية من قبل، 
فيما أظهر ٦٠٪ رغبتهم باملشاركة في 

هذه املعارض في القريب العاجل.
من جانب آخر، باتت مقابالت العمل 
عبر الڤيديو من الوسائل الرئيسية اليوم. 
وقد أظهر االستبيان أن ٥٦٪ من املجيبني 
لديهم معرفة جيدة في إجراء املقابالت 
عبر الڤيديو، فيما قال ٣٣٪ إن لديهم 
خبرة بســيطة فيها، بينما صرح ١١٪ 
فقط أنه ال ميلكون أي معرفة مبقابالت 

الڤيديو. 
من ناحية أخرى، يفضل ٣٤٪ من 
الوجاهية،  املقابــالت  املجيبني إجراء 
بينما يفضل ٢٨٪ إجراء املقابالت عبر 
الڤيديو، في حــني يفضل ٢٥٪ منهم 
املقابــالت الهاتفية. وهنا تظهر أهمية 
قيام األشخاص الذين ال يستخدمون 
التواصل االفتراضية، بتعزيز  أدوات 
معرفتهم فيها لتجنب أي توتر أو قلق 
عند إجراء مقابالت عمل عبر الڤيديو.
اســتبيان  بيانــات  جمــع  مت 
اإلســتراتيجيات احلديثة للبحث عن 
وظائف في الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، عبــر االنترنت خالل الفترة 
املمتدة ما بني ١ يونيو ٢٠٢٢ وحتى ٣ 
يوليو ٢٠٢٢، مبشاركة ٣٫٠٦٧ شخصا 
من اإلمارات، والســعودية، والكويت، 
وعمان، وقطــر، والبحرين، ولبنان، 
واألردن، والعراق، وفلسطني، وسورية، 
ومصر، واليمن، واملغرب، واجلزائر، 

وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.


