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«احتاد املصارف»: ١٠ آالف مواطن ومواطنة يعملون بالبنوك الكويتية
قال رئيــس مجلس إدارة 
احتاد مصارف الكويت الشيخ 
القطــاع  الدعيــج إن  أحمــد 
املصرفــي يعد أكبــر موظف 
للعمالــة الوطنية في القطاع 
اخلاص، وهو أكثر القطاعات 
جذبا للخريجني الباحثني عن 
فرص عمــل متميزة بالقطاع 

اخلاص.
وأضــاف الدعيج في بيان 
صحافــي أن العمــل بالقطاع 
املصرفي يســاهم في حتقيق 
طموحــات الكــوادر الوطنية 
الشابة من خالل دعمهم لإلبداع 
والنجاح، فضال عن مساهماته 
فــي تأهيل وتدريــب الكوادر 
الشــابة لتواكــب  الوطنيــة 
التطورات العاملية في الصناعة 
املصرفية كأحد أهداف التنمية 

املستدامة. 
كما يساهم القطاع املصرفي 
بشــكل غير مباشــر في رفع 
درجة توظيف العمالة الوطنية 
من خالل الــدور الذي يؤديه 
في متويل املشاريع واألنشطة 
املختلفة، التي توفر فرص عمل 
للمواطنني وترفع من معدالت 

املصرفي واحملددة بـ ٧٠٪ وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨
لعــام ٢٠١٨ بتعديــل بعــض 
أحكام قرار مجلــس الوزراء 
رقــم ٩٠٤ لعام ٢٠٠٢ بتحديد 
نســب العمالة الوطنية لدى 

اجلهات غير احلكومية.
علمــا أن نســبة العمالــة 
الوطنيــة تراوحــت بني ٧١٪ 
و٨٤٪ فــي البنوك الكويتية. 
وفي املقابل، انخفضت نسبة 
العمالــة الوافدة فــي البنوك 
الكويتية مــن ٦٥٫١٪ في عام 
٢٠٠٠ إلى نحو ٢٢٫٥٪ بنهاية 

عام ٢٠٢٢، مبعدل منو سنوي 
متوسط مقداره ٩٫٢٪ بنهاية 

عام ٢٠٢١.
 فيما ارتفــع إجمالي عدد 
العمالــة الوطنية العاملة في 
فروع البنوك األجنبية من ١١٢

عامال في ٢٠٠٨، إلى ٣٠٩ بنهاية 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، أي 
مبعدل منو ســنوي متوسط 
مقداره ٨٫٢٪ بنهاية عام ٢٠٢١.

كما ارتفعت نسبة العمالة 
الوطنيــة في فــروع البنوك 
األجنبية مــن ٤٩٫١٪ في عام 
٢٠٠٨ إلى ٧١٫٩٪ بنهاية الربع 

عدد العاملني بالقطاع املصرفي 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. 

وأضاف أن املــرأة تتولى 
العديد من املناصب القيادية 
في القطاع املصرفي بدءا من 
مستوى رئيس تنفيذي مرورا 
برئاســة اإلدارات واألقســام 
املختلفــة في البنــك، ويقوم 
القطــاع املصرفــي بتوفيــر 
البرامج التدريبية التي تعمل 
على متكني املرأة ومساعدتها 
على االرتقاء الوظيفي، ويأتي 
ذلــك ضمــن أهــداف التنمية 
املستدامة التي يحرص عليها 
القطاع املصرفي للمساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة وتعزيز 
دورها في مختلف املجاالت. 

مــن جانــب آخــر، أشــار 
الدعيج الى حرص بنك الكويت 
الكويتية  املركزي والبنــوك 
على تنمية الفرص الوظيفية 
للعمالــة الوطنية في القطاع 
املصرفي، وبناء كوادر وكفاءات 
وطنية قادرة على املســاهمة 
في دعم املسيرة التنموية في 

الكويت.
ولفت إلى ان البنك املركزي 

الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.
اجلدير بالذكر أن إجمالي 
عــدد العمالــة الوطنيــة في 
القطاع املصرفي قد ارتفع من 
١٥٤٣ عامال بنهاية عام ٢٠٠٠

ليصل إلى ١٠٫٥٥٢ عامال بنهاية 
الربع الثاني مــن عام ٢٠٢٢، 
ومبعدل منو سنوي متوسط 

بلغ ٩٫٤٪ بنهاية عام ٢٠٢١. 
وقــد ارتفــع إجمالي عدد 
العمالــة الوطنية العاملة في 
البنــوك الكويتية مــن ١٥٤٣
عامال في عام ٢٠٠٠ إلى ١٠٫٢٤٣
عامال بنهاية الربع الثاني من 

الثاني من عام ٢٠٢٢، لتنخفض 
نسبة العمالة الوافدة فيها من 
٥٠٫٩٪ في نهاية عام ٢٠٠٨، إلى 
٢٨٫١٪ بنهاية الربع الثاني من 

عام ٢٠٢٢.
وأشار الدعيج إلى االهتمام 
الكبيــر الذي يوليــه القطاع 
املصرفــي باملرأة بشــكل عام 
وخاصة املرأة الكويتية، حيث 
شــكلت النساء الكويتيات ما 
نســبته ٨٢٫٣٪ مــن إجمالي 
عدد النساء العامالت بالقطاع 
املصرفي البالغ ٤٩٥٣ عاملة، 
حيث يشكلن ٣٧٪ من إجمالي 

أطلق مبــادرة كفاءة بتمويل 
من البنوك الكويتية وبإدارة 
الدراســات املصرفية  معهــد 
العمالــة  لتدريــب وتأهيــل 
الوطنيــة إلعدادهــا لتولــي 
الوظائف في جميع املستويات 
اإلدارية وذلك من خالل حزمة 
متكاملة من البرامج التدريبية 
التي  التعليميــة  والبعثــات 
تقدمهــا بالتعاون مــع أرقى 
املؤسسات العلمية واألكادميية 
على مستوى العالم، يأتي ذلك 
باإلضافة إلى ما تقدمه البنوك 
الكويتية من برامج تدريبية 
مهنية مستمرة لتطوير قدرات 
وكفاءة موظفيها واستثمارا في 
مهاراتهم ومواهبهم لتحقيق 
منوهــم الشــخصي والنمــو 
املستدام للبنوك، وهى تقدم 
هذه البرامج بالشراكة مع أكبر 
املؤسسات وأرقى اجلامعات 
حول العالم. كما تقوم بتنفيذ 
خططها االستراتيجية لتطوير 
الرقميــة  التحتيــة  البنيــة 
ملنظومــة التدريب لســهولة 
الوصــول إلــى العديــد مــن 
البرامج التدريبية التي تقدمها.

بنهاية يونيو ٢٠٢٢ وبنسبة تكويت تتراوح بني ٧١ و٨٤٪.. ارتفاعاً من ١٥٤٣ موظفاً فقط عام ٢٠٠٠
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النمو في االقتصاد الوطني.
وبهــذا الصــدد، أوضــح 
الدعيج أن متوســط نســبة 
العمالــة الوطنيــة فــي كافة 
البنــوك احملليــة (البنــوك 
البنــوك  الكويتيــة وفــروع 
األجنبية) ارتفــع من ٣٤٫٩٪ 
فــي عــام ٢٠٠٠، ليصــل إلى 
مستوى ٧٧٫٣٪ بنهاية الربع 

الثاني من ٢٠٢٢.
وأشــار الــى ان النســبة 
ارتفعت في البنوك الكويتية 
إلى ٧٧٫٥٪، وهى النسبة التي 
تفوق النسبة املقررة للقطاع 

العمل بالقطاع املصرفي يحقق طموحات الكوادر الوطنية الشابة.. عبر دعمهم لإلبداع والنجاحالدعيج: القطاع املصرفي يعد أكبر موظف للمواطنني في «اخلاص».. واألكثر جذبًا للخريجني

«stc» تطلق «go».. الدفع املسبق على طريقتك
كشفت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عــن االســم 
التجاري اجلديد للدفع املسبق 
وهو «go»، حيث تهدف الشركة 
لتزويــد عمالئهــا مبجموعة 
واسعة من اخلدمات احلصرية 
والشخصية، مشيرة إلى أن هذا 
االسم اجلديد جاء ليحل محل 
خدمة «allo» للدفع املســبق، 
مبميــزات محدثــة وباقــات 
رقمية مرنة وخيارات متنوعة 
مصممــة خصيصــا لتلبيــة 
االحتياجات املتنوعة لعمالء 

الدفع املسبق.
في بيان لها، أعلنت stc أن 
«allo أصبحت go» وأصبحت 
حتمل شــعار «الدفع املسبق 
علــى طريقتك»، في إشــارة 
إلى مرونة التجربة اجلديدة 
وتعــدد احللــول املخصصة 
لعمالء الدفع املســبق. حيث 
تقدم «go» مجموعة متنوعة 
من الباقات بأسعار جذابة تبدأ 
مــن ٥ دنانير فقــط للباقات 
الصوتيــة مــع مجموعة من 

املزايا االستثنائية. 
ومبناســبة هذا اإلطالق، 
ســتقوم stc بتوفير شــبكة 
التــي   ٥G اجليــل اخلامــس
٥G FULL متت ترقيتها الــى

حصريا وألول مرة في الكويت 
الشــرق االوســط  ومنطقــة 
وشــمال افريقيا، على باقات 

على متكني التحول الرقمي في 
الكويت.

وتعليقا على إطالق االسم 
التجاري اجلديد للدفع املسبق، 
قال الرئيس التنفيذي لقطاع 
مبيعات األفراد في stc م.عامر 
 «go» عطوي: «سعداء بإطالق
للدفع املسبق والتي ستوفر 
لعمالئنا خدمة الدفع املسبق 
من خالل جتربة راقية وأكثر 
مرونة». وأكد عطوي أن خدمة 
«go» توفر مجموعة من مزايا 
التجوال املتاحة في أكثر من 
١٢٠ دولة. كمــا ميكن لعمالء 
الدفــع املســبق االســتمتاع 
بإنترنت ٥G خــالل التجوال 
والتواصــل بســرعات غيــر 
مسبوقة، وذلك فور وصولهم 
لوجهة السفر. كما ميكن لعمالء 
الدفع املســبق تفعيل وإدارة 

االســتهالك أثناء السفر عبر 
التطبيق بكل سهولة.

كما يتيح التطبيق لعمالء 
الدفع املســبق إعادة شــحن 
الوصــول  مــع  رصيدهــم، 
العــروض احلصريــة  إلــى 
والشــخصية وإمكانية إدارة 
خدماتهم والتحكم في باقاتهم 
والتحقق من رصيدهم، الفتا: 
my stc KW لقد صممنا تطبيق

بطريقة تتيــح لعمالء الدفع 
املسبق االســتمتاع بعروض 
حصرية وشخصية. وأضاف 
أيضا أن عمالء الدفع املسبق 
احلاليني الذين يســتخدمون 
باقــات allo ســيتم حتويلهم 
تلقائيا إلى «go»، مع إمكانية 
الوصول الفوري إلى احللول 
املقدمة في إطار االسم التجاري 

اجلديد للدفع املسبق.

م.عامر عطوي

go الرئيسية. كما ستوفر مع 
boosters الباقات خدمــات الـ
للمكاملات احملليــة والدولية 
واالنترنت إلبقاء العمالء دائما 

على اتصال أينما كانوا.
ومن خالل دراسة وحتديد 
اســتراتيجيتها إلثراء أمناط 
حياة قاعدة عمالئها املتنوعة، 
صممت stc خدمة «go» لتوفير 
مجموعــة مرنة ومختارة من 
الرقمية واإلضافات،  الباقات 
وبأســعار تنافســية، حيــث 
سيتمكن العمالء من التحكم في 
املبالغ التي ينفقونها وحجم 
اســتهالكهم دون أي التــزام 
طويل املدى، ومبا يتماشــى 
مــع احتياجاتهــم وأســلوب 
حياتهم. وأشارت stc إلى أن 
هذه اخلطوة تأتي انســجاما 
مع استراتيجية stc التي تركز 

«Ooredoo» تستقبل العام الدراسي بباقات حصرية
شهدت «Ooredoo» الكويت، 
أول مــن قــدم خدمــات رقمية 
مبتكرة في الكويت، بداية رائعة 
للسنة املالية ٢٠٢٢، موجهة نحو 
األهداف، وعلى السعي املستمر 
لتطوير وإثــراء جميع جوانب 
أعمالها من االرتقــاء بخدماتها 
ومنتجاتها وعروضها الترويجية. 
مع اقتراب نهاية فصل الصيف 
واقتراب العام الدراســي، بذلت 
Ooredoo جهــودا إلطالق حملة 
جديــدة للعــودة إلــى املدارس 
مصممــة ومتطــورة خصيصا 
للطــالب الذيــن يســتخدمون 
خطوط إعــادة التعبئة (الدفع 
اآلجل). ولتلبية احتياجات هذه 
الشــريحة، تتمحــور صفقات 
SIM حــول عــروض Ooredoo
التنافســية، وباقــات اإلنترنت 
التــي تشــمل أجهــزة الراوتر 
iPad وباقة اإلنترنت مع أجهزة
وأجهــزة الكمبيوتــر احملمولة 
ملســاعدة الطالب علــى اجتياز 
العام الدراسي بأفضل الباقات 
لرحلة أكادميية ثرية والبقاء على 
اتصال في عطلة نهاية األسبوع. 
توفر هذه احلزم قيمة إضافية 
بأسعار تنافسية ويتم تقدميها 

وفقا لنمط استخدام الطالب.
ولتعزيز مكانتها في السوق، 
قامت Ooredoo بتخصيص هذه 
الباقات لتتناســب مــع أمناط 
حياتها مما يسمح لها باحلصول 

في ذلك تلك التي تشكل السوق 
الكويتــي، ممــا مينحهم حرية 
اختيار ما يناســبهم في جميع 
املراحل. وتشــمل هذه الباقات 
نوعني، مبا في ذلك رصيد إضافي، 
دقائق مجانية، خصومات على 
املكاملــات أو اإلنترنــت، مبا في 

ذلــك الوصول إلى جهاز لوحي 
وغيرها من امليزات. للحصول 
على أفضــل خدمات ومنتجات 
وعــروض االتصاالت، ما عليك 
سوى زيارة أقرب فرع من فروع 
Ooredoo واالستفادة من أفضل 

ما في األمر.

على هذه القيمة املضافة، وهو 
مــا تفتقر إليه Ooredoo في هذا 
القطــاع، وتبني عليــه وتقوم 
بترقيته. وتأخذ Ooredoo على 
عاتقها توفير الباقات والباقات 
التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم 
في جميــع مراحل حياتهم، مبا 

«حماية املنافسة» يدّشن ٦ خدمات إلكترونية على موقعه
أعلن جهاز حماية املنافســة 
عــن إطالق ٦ خدمات الكترونية 
جديدة ضمن سلسلة خدماته التي 
تسهل تقدمي الشكاوى والبالغات 
للمراجعني عبر املوقع الرســمي 

للجهاز.
بيــان  فــي  اجلهــاز  وقــال 
صحافي ان خدماتــه املطروحة 
تشــمل تقدمي شــكوى، وتقدمي 
بــالغ، وطلب اســتثناء، وتقدمي 
تظلم من قرارات مجلس االدارة، 
والتشاور ما قبل تقدمي طلب تركز 

اقتصادي، واعتراض على طلب 
التركز االقتصادي.

وأضاف اجلهاز أن العمل جار 
على استكمال اخلدمات التي من 
شــأنها ان تعمــل علــى تطوير 
ادائه، مشــددا على ان اخلدمات 
الســت ميكــن االســتفادة منها 
عبــر الدخول الــى موقع اجلهاز 
 ،www.cpa.gov.kw االلكترونــي
واتباع اخلطوات الواردة في كل 
خدمة بالتسلســل وصــوال الى 

استكمالها.

وأشــار اجلهاز الى ان إطالق 
هذه اخلدمات يأتي في إطار النهج 
احلكومي بجعل جميع اخلدمات 
إلكترونيــة، مبا يضمن ســرعة 
اإلجناز وتسهيل اخلدمات املقدمة.
وأكــد اجلهــاز حرصــه على 
تطويــر أدواته مبا ينســجم مع 
التوجه الذي تنتهجه االقتصادات 
العاملية في املنافسة في مواكبة 
الثورة املعلوماتية واالســتفادة 
من ادواتها فــي االرتقاء بالعمل 
وتقدمي اخلدمات بسهولة ويسر.

«محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» حتصد
املركز األول كأفضل وكيل بالشرق األوسط

حصلت شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني، الوكيل 
املعتمد لسيارات إيسوزو في 
الكويــت، علــى املركــز األول 
كأفضل وكيل على مســتوى 
الشــرق األوســط من بني ٥٨

وكيــال، ممــا جعلها الشــركة 
األولى في الشــرق األوســط 
التي حققت هذا اإلجناز الرفيع 
املستوى. وقد قام بإجراء هذا 
التقييم وفد رفيع املســتوى 
من مصانع إيســوزو اليابان 
من خــالل عمل جولــة حول 
الشرق األوسط لتقييم الوكالء 
املشاركني. واجلدير بالذكر أنه 
مت استناد معايير التقييم الى 
ثالثة محاور رئيســية، حيث 
حصلت إيسوزو بهبهاني على 
املركز األول في كل من املبيعات 
وخدمة الصيانة وقطع الغيار. 
ومعلقا على هذا اإلجناز، قال 
الرئيس التنفيذي إليســوزو 
عبــد الغنــي بهبهانــي: «إننا 

لتلبية كل احتياجات عمالئنا 
وتأديتهــا علــى أكمــل وجــه 
وجتاوز توقعاتهم، إذ إننا في 
إيسوزو بهبهاني نؤمن إميانا 
بالغــا بأهمية تدريــب فريق 
عملنــا ونحرص على تطوير 
مهاراته من خالل عقد دورات 
تدريبية مستمرة وإخضاعهم 
الختبارات تقييم أداء دورية. 
وبهذه املناسبة أتقدم باسمي 

يخضعون باستمرار إلى دورات 
تدريبية عالية املستوى ويعد 
الفريــق األفضــل مــن حيث 
التأهيل والتدريب على مستوى 
دول اخلليج العربي والشرق 
األوســط، كذلك على الصعيد 
احمللي تتوافــر لدينا خدمات 
صيانة متنقلة خلدمة مركبات 
إيســوزو في مخازن وورش 

كبرى الشركات.

وبالنيابة عن فريق الصيانة 
واملبيعات في إيسوزو بهبهاني 
بالشكر اجلزيل لشركائنا في 
«إيسوزو» اليابان ولعمليات 
الشرق األوســط، الذين لوال 
دعمهم ملا كان ممكنا الوصول 
لهــذا املركز املتميــز». جدير 
بالذكــر أن فريــق مبيعــات 
املركبات وقطع الغيار وفريق 
اخلدمة في إيسوزو بهبهاني 

مجموعة اجلوائز التي حصلت عليها الشركةعبدالغني بهبهاني يتوسط فريق العمل

فخورون حلصولنا على درع 
املركز األول لكل من استشاري 
مبيعــات وفنيــني معتمديــن 
الغيــار  ومستشــاري قطــع 
وإداريــني محترفــني، ونحن 
نهنئ أنفسنا بفريق إيسوزو 
الذي اعتدنا على متيزه ونشكر 
جهــوده املســتمرة التــي من 
شأنها زيادة عزمنا وإصرارنا 
على مواصلة مسيرتنا وسعينا 


