
اقتصـاد
اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

13

املستشار الكويتي

الترشيح بوظائف قيادية 
بعيدًا عن «احملسوبية 

والبراشوتية»!
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«بوينغ» تتوقع منو قطاع الشحن اجلوي 
مبقدار الضعف خالل العقدين القادمني

كشــفت «بوينــغ» عن 
تقريــر توقعــات قطــاع 
الشحن اجلوي العاملي لعام 
٢٠٢٢، الذي تصدره الشركة 
كل عامني ويتضمن حتليال 
تفصيليا ملتغيرات القطاع، 
وذلك خالل منتدى االحتاد 
الدولي للشحن اجلوي في 
مدينــة ميامــي األميركية، 
وتتوقــع الشــركة زيــادة 
الطلــب بشــكل كبير على 
خدمات الشحن اجلوي حتى 
نهاية عام ٢٠٤١، باإلضافة 
إلى منو حركة الشحن إلى 
الضعف وتوســع أسطول 

طائرات الشحن في العالم بأكثر من ٦٠٪.
وتشير توقعات التقرير اجلديد إلى أن 
أسطول الشحن اجلوي في العالم يحتاج 
إلى نحو ٢٨٠٠ طائرة جديدة ومعدلة لتلبية 
الطلــب نتيجة النمو وعمليات اســتبدال 
الطائــرات القدمية باجلديــدة حتى نهاية 
عام ٢٠٤١. وفي ظل تضاعف حركة الشحن 
اجلوي خالل تلك املدة، يتعني على الشركات 
املشغلة أن تزيد من اعتمادها على طائرات 
أكثر استدامة وأقل استهالكا للوقود وبقدرات 

 .Freighter أعلى، مثل طائرة ٧٧٧-٨

بــأن  التقريــر  وأفــاد 
طائرات الشــحن اجلديدة 
تشــكل ثلث عدد صفقات 
التســليم، بينمــا تشــكل 
الثلثني  املعدلة  الطائــرات 
املتبقيــني، مثـــل طائـــرة
٨٠٠-٧٣٧ Boeing Converted

،Freighter ما يعزز مرونة 
عمليات شركات الطيران في 
األسواق احلالية والناشئة.
هــذا  علــى  وتعليقــا 
املوضــوع، قــال داريــن 
هولســت، نائــب رئيــس 
التسويق لدى بوينغ: في 
ظل تعافي ســوق الشحن 
اجلــوي نتيجة ارتفاع مســتويات الطلب 
في العامني املاضيني، تسهم بعض العوامل 
الهيكليــة في تعزيز معــدالت الطلب على 
طائرات الشــحن، مثل منو شبكة الشحن 
بشكل سريع، وتطور استراتيجيات سلسلة 
التوريد، ودخول شركات جديدة إلى سوق 
الشحن اجلوي. وستواصل طائرات الشحن 
احملافظــة علــى مكانتها في شــبكة النقل 
العاملية بوصفها وسيلة مهمة لنقل البضائع 
عالية القيمة، السيما مع تزايد أحجامها في 
مختلف األسواق التي تشهد توسعا مستمرا.

دارين هولست

«املركزي» مينح األولوية للمنتجات 
واخلدمات الداعمة ملعايير االستدامة

«األهلي» يعلن رابح سحب «الفوز»

«املتحد»: ١٠ فائزين في «احلصاد» اإلسالمي

أعلــن بنــك الكويت املركــزي عن منح 
األولوية فــي البيئة الرقابيــة التجريبية 
للمنتجات واخلدمــات التي تدعم معايير 
االســتدامة، وذلك في إطــار حرص البنك 
على دعم التقنيات املالية احلديثة، ومواكبة 
التوجهــات العاملية املرتبطة باالســتدامة 
لتحقيق األهــداف االجتماعيــة واألهداف 
املتصلــة باملنــاخ واملمارســات البيئيــة 
اخلضــراء، وتزامنــا مــع صــدور املبادئ 

.ESG التوجيهية مؤخرا بشأن
جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت 
املركزي، أشار فيه إلى العناية التي يوليها 
البنك للتقنيات املالية احلديثة، وحرصه 
على تشجيع املنتجات واخلدمات املبتكرة 
ذات التقنيــة املالية التــي تدعم النواحي 
البيئية واالجتماعيــة وجوانب احلوكمة 
من خالل منحها األولوية لالختبار ضمن 
البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت 

املركزي.
ولفت البيان إلى أن البنك قد بادر بطرح 
اإلطــار العام للبيئة الرقابيــة التجريبية 
في عام ٢٠١٨ الختبار املنتجات واخلدمات 
املبتكرة في إطار التقنيات املالية احلديثة 
دون تعريــض النظــام املالــي واملصرفي 

أعلــن البنك األهلي 
فــوز  عــن  الكويتــي 
ميرفت إبراهيم القطان 
في السحب األسبوعي 
«الفــوز»  حلســاب 
بجائــزة  للجوائــز، 
نقديــة قدرهــا ١٠ آالف 
دينار والذي أقيم يوم 
االثنــني املاضــي حتت 
التجارة  إشراف وزارة 

والصناعة.
وحســاب «الفــوز» 
للجوائز، هو حســاب 
اجلوائز األول من نوعه 
والــذي يتيــح لعمالء 
البنــك األهلي الكويتي 

فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن 
خالل حساب «الفوز»، سيحظى عمالء البنك 
األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠
دينــار ضمن الســحب األســبوعي األعلى 
لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 
٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات. وجتدر اإلشارة 
إلى أنه سيكون مبقدور كل من عمالء البنك 

قــام البنك األهلي املتحــد يوم األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ١٠ من العمالء 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: محمد خالد 
خلف املخيزمي، أحمد عباس عبداهللا، أسيل 
عبدالنبي يوسف جمال، وفاء عباس غلوم 
حسني، أحمد صادق حاجي معرفي، صالح 
عبداهللا عثمان الكوح، فيصل فهد موســى 
السعد، زامل رشــم عواد الضفيري، عمار 
أبوحجلــة مصطفى عبدالغنــي أبوحجلة، 

تركي عبداهللا مرزوق املطيري.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقي اجلوائز ربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر. 
وينفرد حســاب احلصــاد بالعديد من 
املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 

للمخاطر، كما اســتمر فــي حتديث اإلطار 
العــام وذلك ملزيد من التطوير وحتســني 

جودة املخرجات.
كما أشار بنك الكويت املركزي إلى الشوط 
الذي قطعه في السنوات األخيرة في العمل 
على حتســني اخلدمات التي تخدم القطاع 
املصرفي واقتصاد الكويت، وأكد أن تبني 
هذا النوع من املنتجات واخلدمات هو مسيرة 

متواصلة.

األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة 
من هذه الفرصة الفريــدة في حالة توافر 
رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط.

والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢. وكلما 
زادت املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

ادخار، فضال عن ميزة فتح احلســاب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 
الفوري في احلســاب، علما أن احلد األدنى 
للمشاركة واالستفادة من السحوبات كافة 
هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول على 
فرصتني لدخول السحب والتي تزيد حتى 
٣٠٫٠٠٠ فرصة في الســحب باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينــارا في حســاب العميل فرصة 
واحدة للمشــاركة في الســحب بشرط أن 
يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر يوما 
على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت 
مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول الســحب 
لكل ٥٠ دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل 

يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

ضمن البيئة الرقابية التجريبية للبنك.. وحرصاً منه على دعم التقنيات املالية احلديثة

ممثلو البنك يسلمون اجلائزة للفائزة

ظهرت مشاكل على مدى سنوات 
بسوء اإلدارة احلكومية من خالل بعض 
األشخاص بوظائف قيادية، ومنها رداءة 
اإلنتاجية للقطاع املسؤول عنه وعدم 
حتقيق األهــداف واملصالح الوطنية 
وانتشر الفساد وإهدار املال العام، وكل 
هذا بسبب وجود بعض القياديني الذين 
مت ترشيحهم بواسطة وبعضهم جاء 
من خارج اجلهــة احلكومية التي مت 
ترشيحه لها بوظيفة قيادية مسؤوال 
عن قطاع اجلهــة احلكومية، وهؤالء 
مؤهالتهم وخبراتهم ليست لها عالقة 
بجهة العمل وال بالقطاع املسؤول عنه 
وهذا اثر على مهام ومشروعات القطاع 
وعلى املوظفني الكويتيني الذين ساءت 
عالقتهم ونفسيتهم معه لعدم تقديرهم 
ومعاملته لهم دون تشجيع ودعم وتقدير 
جلهودهم وأدائهــم وبالعكس يقدر 
ويشجع ويكافئ املوظفني احملسوبني 
عليه عن طريق الذي اختاره ورشحه 

للمنصب القيادي.
واملفروض ان هناك قانونا وقرارا 
واجراءات رسمية الختيار وترشيح 

تعديال وتغييرا في الترشيحات؟
ولهــذا أعتقد أن هنــاك اقتراحا 
مت من قبــل ديوان اخلدمــة املدنية 
منذ ســنة بإنشاء مركز حكومي تابع 
ملجلس اخلدمة املدنية ملقابلة واختبار 
وترشيح الشخص املناسب للوظائف 
القيادية واإلشرافية ويتكون من أعضاء 
مستشارين كويتيني متقاعدين ذوي 
مؤهالت وخبرات وســيرتهم الذاتية 
بأعمالهم جهات  نظيفة وال تتدخــل 
حكومية وال أعضاء مجلس األمة وراح 
يتضح بأول ترشيحات لوظائف قيادية 
اذا كان هناك واســطة أو محسوبية 
لتقييم عمل هذا املركز ونتائج ترشيحاته 
وأهم اجراء يجب أن يتخذ بعد ترشيح 
أشخاص لوظائف قيادية هو أن تكون 
هناك فترة جتربة لهؤالء القياديني الذين 
مت ترشيحهم ويتم تقييمهم من اجلهة 
احلكومية التي يعملون فيها ومن مركز 
اختبار القياديني واالشرافيني وبعدها 
اذا فترة التجربة جنحت يتم تثبيتهم 
أو يتم ترشيح اشخاص آخرين غيرهم 

إذا لم ينجحوا في فترة التجربة.

اشخاص بوظائف قيادية، وقد يكون 
كل هذا موجودا ولكن هل يتم تطبيقه 
بعدالة وصدق، والذي أعرفه ومن خالل 
سنوات هناك الكثير من األشخاص مت 
ترشيحهم ملناصب قيادية في جهات 
حكومية مؤهالتهم وخبراتهم ليست 
لهــا عالقة بالقطاع الذي يشــرفون 
عليه، كما انه ليســت لديهم املهارات 
والسلوكيات التي حتقق اهداف وخطط 
عمل القطاع وال الطريقة املثلى لتشجيع 

ودعم املوظفني الكويتيني الذين ينجزون 
بأمانــة ويقدمون  ويــؤدون عملهم 
مقترحات ومالحظــات تفيد قطاعهم 

وتطور عملهم.
وكثرت اقتراحات وتساؤالت اعضاء 
مجلس األمة عن التعيني لقياديني في 
احلكومــة في الفترة األخيرة ولديهم 
مالحظات على بعضهم، وهل هذا يعني  
انه مازالت هناك تعيينات لم تتم بالطريقة 
الصحيحة وغير مناســبة ويريدون 

«بوبيان كابيتال» يعّني بدرية احلميضي رئيسًا تنفيذيًا للشركة
أعلنت شــركة بوبيــان كابيتال 
(الذراع االستثمارية لبنك بوبيان) 
عن اختيار بدرية احلميضي ملنصب 
الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في 
إطار استراتيجية التطوير اإلداري 
وتلبية ملتطلبات املرحلة املقبلة التي 
تســعى بوبيان كابيتال من خاللها 
إلى تعزيز تطورها وانتشــارها في 

السوق احمللي واألسواق األخرى.
ويأتي هذا االختيار ليؤكد حرص 
مجموعــة بنك بوبيــان على متكني 
املرأة ومنحها الفرص القيادية التي 
متكنها من التواجد في اتخاذ القرارات 
االستراتيجية التي تتعلق باملجموعة 
التي باتت واحدة من أهم املجموعات 

العاملة في الكويت.
وكانت احلميضي قد تولت منصب 
نائب الرئيس منذ أكتوبر من العام 

املاضــي، حيــث تعتبــر واحدة من 
الكفاءات الوطنية في شركة بوبيان 
كابيتال، التي انضمت إلى العمل منذ 
املراحل األولى لتأسيسها، كما تعتبر 
مــن الكوادر النســائية املتميزة من 
خالل التدرج الوظيفي واملناصب التي 
تولتها على مدار السنوات املاضية 
في بوبيان كابيتال منذ االلتحاق بها 

عام ٢٠١٣.
وســتتولى بدريــة احلميضــي 
مسؤوليات منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة بوبيان كابيتال التي تقتضي 
مهامها خلق فرص استثمارية إقليمية 
ودولية وتطوير وتنفيذ استراتيجيات 
االستثمار واإلشراف على منتجات 
إدارة االســتثمار وخدمــات التداول 

إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.
ومتتلك احلميضي خبرة عملية 

طويلة تتجاوز ١٩ عاما في مجاالت 
االستثمار وإدارة األصول، وشغلت 
علــى مدار فتــرة عملهــا العديد من 
املناصب اإلشــرافية والتنفيذية في 
العديد من املؤسســات والشــركات 
املاليــة املرموقة فــي الكويت ومنها 
شركة بيت االستثمار العاملي وشركة 

إن بي كي كابيتال.
كما اكتسبت خبرة عملية متميزة 
منــذ تخرجها والتحقت بالعديد من 
البرامــج التدريبيــة املتخصصــة، 
فهي حتمل درجة البكالوريوس في 
نظــم إدارة املعلومــات مــن جامعة 
ماساتشوســتس األميركية ودرجة 
املاجستير التنفيذي في إدارة األعمال 
مــن كليــة لنــدن لألعمــال بجانب 
حضورها برنامج تطوير القادة في 

كلية هارفارد لألعمال.

االختيار يؤكد حرص مجموعة بنك بوبيان على متكني املرأة في املناصب القيادية

بدرية احلميضي

«زين» الشريك اإلستراتيجي للمؤمتر السنوي
الـ ٣٨ الحتاد طلبة «أميركا»

أعلنت زين املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن شراكتها االســتراتيجية 
للمؤمتر السنوي الـ ٣٨ لالحتاد 
الوطنــي لطلبــة الكويت في 
الواليات املتحــدة األميركية، 
والــذي ينطلق حتت شــعار 
«شباب يسمو به الوطن» في 
الفتــرة مــن ٢٤-٢٧ نوفمبر 
اجلــاري فــي مدينــة لــوس 
أجنيليس حتت رعاية رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد النواف األحمد الصباح.
فــي  «زيــن»  وشــاركت 
مؤمتــر صحافــي فــي فندق 
Intercontinental Downtown
املســتضيف للمؤمتر بلوس 
أجنيليس لإلعالن عن برامجها 
وأنشــطتها، وذلــك بحضور 
الرئيــس التنفيذي للعالقات 
والشؤون املؤسسية بشركة 
زين الكويت وليد اخلشــتي، 
ورئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية يوســف أشكناني، 
باإلضافــة إلــى فريــق زيــن 

واالحتاد، وممثلي الرعاة.
وخالل الكلمة التي ألقاها 
في املؤمتــر الصحافــي، قال 
الرئيــس التنفيذي للعالقات 
والشــؤون املؤسســية وليد 
اخلشــتي: «نتشــرف اليــوم 
بالتواجــد معكــم فــي لوس 
أجنيليس لإلعالن عن شراكة 
زين االســتراتيجية للمؤمتر 
السنوي الـ ٣٨ لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فــي الواليات 
املتحدة، والــذي نتواجد فيه 

وبكل فخر منذ عام ٢٠٠٢».
وأضاف اخلشتي: «حترص 
زين في كل عام على تقدمي كل 
ما هو جديد لطلبتنا في أميركا، 
وســنقدم هذا العام بإذن اهللا 
العديد من الفعاليات واألنشطة 

أيضا ندوة مميــزة بعنوان 
«اخلق فرصتك» حول ريادة 
األعمال، والتي تســتضيف 
نخبة مميزة من رواد األعمال 
الكويتيني الشباب ممن أسسوا 
شركاتهم اخلاصة وعملوا في 
كبرى شركات التكنولوجيا 
العاملية مثل «مايكروسوفت» 
و«أمــازون»، وذلــك لكــي 
الطلبة والطالبات  يشاركوا 
خبراتهــم وقصص جناحهم 
وجتاربهم في كيفية حتقيق 

وعّبــرت «زين» عن فخرها 
باستمرار شراكتها االستراتيجية 
مــع االحتــاد، حيــث تعتبــر 
الشــركة داعما رئيســيا له ملا 
يقــارب ٢٠ عامــا، خاصــة أنه 
يشــكل التجمع األكبر للطلبة 
الكويتيني الدارسني في اخلارج، 
ويأتــي دعم الشــركة في إطار 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
االجتماعية واالســتدامة اجتاه 
قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إميانها بأهمية التواصل 
مــع أبنــاء الكويت مــن طالب 
العلــم في اخلــارج. وإذ بينت 
الشركة أن دعمها لهذا التجمع 
الوطني جاء إلميانها الشــديد 
بأهمية فئة الشباب والطلبة في 
احلياة االقتصادية والسياسية، 
فقــد أوضحــت أنهــا حريصة 
علــى املشــاركة في مثــل هذه 
الفعاليات لرغبتها في مشاركة 
أجيــال املســتقبل والتواصــل 
معهم، والتعرف على أفكارهم 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقــوم االحتــاد 
لطلبة الكويتـ  فرع الواليات 
املتحــدة األميركية بخدمة ما 
يقارب ١٤٫٠٠٠ طالب وطالبة من 
الكويتيني الدارسني في أميركا، 
ويهــدف االحتــاد مــن خالل 
أنشطته وبرامجه املتنوعة إلى 
ربط الطلبة الكويتيني ببعضهم 
البعض مــن ناحية، وربطهم 
بالوطن وأخبــاره من ناحية 
أخرى، وقد مت إشهار االحتاد 
في الواليات املتحدة األميركية، 
حيــث نال اعتــراف احلكومة 
األميركية، وهو اإلجناز الذي 
يعــد مفخرة ألبنــاء الكويت، 
وهو إحدى نتائــج العالقات 
العريقة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية، وما هو إال 
انعكاس لكون الكويت حليفا 
استراتيجيا للواليات املتحدة.

النجاح في عالم األعمال».
وأضاف اخلشــتي قائال: 
«إلى جانب الندوات الثقافية 
واألكادميية، يتنظر طلبتنا 
في أميــركا كل عام بطوالت 
زيــن الرياضية التي تخلق 
أجواء من املتعة واحلماس، 
والتي عادة ما تكون في كرة 
القدم، وارتأينا هذا العام أن 
نقــدم بطولة متجــددة في 
رياضة مختلفة وهي رياضة 
البــادل التي شــهدت رواجا 
كبيرا بني الشباب في الكويت 
والعالم مؤخرا، هذا إلى جانب 
تقدمينا للفقرات الترفيهية 
واملسابقات وتقدمي اجلوائز 
القيمة للطلبــة والطالبات 

خالل فعاليات املؤمتر».

شاركت مبؤمتر صحافي في لوس أجنيليس لإلعالن عن برامجها وأنشطتها

وليد اخلشتي ويوسف أشكناني خالل املؤمتر الصحافي في لوس أجنيليس

على مدار فترة تنظيم املؤمتر 
خالل ثالثة أيام متتالية، والتي 
سنبدأها مع الندوة الرياضية 
التي تشــهد دوما إقباال كبيرا 
وتفاعــال إيجابيــا مميــزا من 
والطالبــات،  الطلبــة  قبــل 
وسنستضيف خاللها العديد 
مــن الشــخصيات الكويتيــة 
الذيــن ســافروا  الرياضيــة 
للواليــات املتحــدة خصيصا 

للمشاركة فيها».
وتابع بقوله: «ترعى زين 

«شركات االستثمار» نّظم «إدارة وقياس مخاطر اخلزينة والسيولة»
دراســات  مركــز  نظــم 
التدريبية  الذراع  االســتثمار 
الحتــاد شــركات االســتثمار 
بالتعاون مــع معهد احملللني 
املاليــني الدوليــني، البرنامج 
التدريبي «إدارة وقياس مخاطر 
اخلزينة والسيولة» على مدار 
ستة أيام ابتداء من ١٧ إلى ٢٤

نوفمبر ٢٠٢٢ ملرشحي شركات 
االســتثمار واملصارف، وقدم 

البرنامج جاك بيالليان.
وفي هــذا الســياق، قالت 
األمني العــام باإلنابة لالحتاد 
أساليب القياس وإدارة ومراقبة فدوى درويش: ســيتم خالل  البرنامج استعراض مختلف 

املتعلقة  الســيولة واملخاطر 
بإدارة األصول واخلصوم. مت 
تصميم الهدف من هذه الدورة 
ملساعدة املشاركني على اكتساب 
فهم متعمق لآلليات املختلفة 
ملخاطر السيولة وإدارة األصول 
واخلصوم من املنظور املصرفي 

وشركات االستثمار.
ومت خالل ٦ أيام تدريبية 
التعــرف وزيــادة مهــارات 
احلاضرين في عدد من املجاالت 
منها نســبة تغطية السيولة 
(LCR)، ونسبة صافي التمويل 
الثابت (NSFR)، ومؤشــرات 

اإلنذار املبكر (EWIs)، وتقنيات 
إدارة استحقاق الدين، وخطة 
 ،(CFP) الطــارئ  التمويــل 
مخاطــر  واختبــار ضغــط 
امليزانيــة  الســيولة، وإدارة 
إلــى  العموميــة، باإلضافــة 

موضوعات أساسية أخرى.
هــذا، ومت عــرض حــاالت 
عمليــة وأمثلــة مــن واقــع 
شركاتنا االستثمارية والبنوك 
فــي الكويــت والتي تســتند 
الــى مفاهيم وأســس علمية 
ومقارنتهــا فيما هــو معمول 

به على الصعيد الدولي.

فدوى درويش خالل مشاركتها بالبرنامج التدريبي


