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ْن» كَّ «الوطني» ُيحفز إبداعات اخلريجني الكويتيني في «َمتَ
انطلقت فعاليات النسخة اجلديدة من برنامج 
«متكن» لتدريب الكويتيني من حملة الشهادات 
اجلامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي 
من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي 

.«Creative Confidence» وبتنظيم من شركة
ويستضيف البنك املتدربني البالغ عددهم 
نحو ٣٥ متدربا في مواقع تدريب مختلفة مبقره 
الرئيسي قرابة ثالثة أشهر، وذلك ابتداء من ٩

يناير ٢٠٢٣ ويستمر ١٠ أسابيع لغاية ٢٠ مارس 
٢٠٢٣، حيــث يقدم البنــك للمتدربني الدورات 
التي تعمــل على تطويــر مهاراتهم وتأهيلهم 

لدخول سوق العمل.
ومت تدشــني البرنامج خــالل حفل أقيم في 
مقر البنك الرئيســي، وعقدت حلقة نقاشــية 
مع املتدربني بحضور اإلدارة التنفيذية للبنك، 
وذلك في إطار حرصها على دعم كافة املبادرات 
التي تسهم في متكني وتنمية الشباب الكويتي 

وإعداده ليكون قادة املستقبل.
وجاء في مقدمة حضور احللقة النقاشــية 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، 
ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني - الكويت صالح الفليج، ونائب 
الرئيــس التنفيذي لبنك الكويــت الوطني - 
الكويت سليمان املرزوق، والرئيس التنفيذي 
إلدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف 

احلمــد ومدير عام املوارد البشــرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عماد العبالني.

يذكر أن جلنة وزراء الشــؤون االجتماعية 
لدول مجلــس التعاون اخلليجــي كرمت بنك 
الكويت الوطني لفوزه بجائز املشروع الرائد في 
العمل االجتماعي على مستوى القطاع التجاري 
اخلاص، وذلك عن مشروعه املرشح «برنامج 

متكن لتدريب الكويتيني حديثي التخرج».
ويتطلــب برنامج متكن التزامــا كامال من 

املتدربــني فهو مبنزلة جتربــة وظيفية بدوام 
كامل، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير املهارات 
الشــخصية الالزمة خلوض احليــاة العملية 
باإلضافــة إلى حتفيز الشــباب الكويتي على 
استكشاف اإلمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، 
باإلضافــة إلى إطالق العنان إلبداعات الكوادر 

الشابة.
ويعتمد البرنامج على منوذج التعليم املدمج 
من خالل احلضور الشــخصي والتدريب عبر 

اإلنترنــت باســتخدام املنصــات اإللكترونية 
واألدوات التفاعلية للتعليم عن ُبعد، كما يركز 
على العديــد من احملــاور وورش العمل التي 
تتناول اإلبداع واالبتكار، والتفكير التصميمي، 
وتصميم منوذج األعمال، واالستكشاف الوظيفي 

وابتكار حلول لتجنب املخاطر.
وبسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج 
منــذ انطالقته، شــهدت طلبات املشــاركة في 
البرنامج إقباال الفتا، حيث بلغ عدد املتقدمني 

قرابة ٦٠٠ متقدما، ومت إجراء مئات من املقابالت 
الشخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد املتدربني 
حاليا في إلى ٣٥ متدربا باإلضافة إلى تطوير 
منهجية وتصميم املواد تعليمية عبر استضافة 
خبراء عامليني وإقامة ورش عمل، وذلك بهدف 

حتفيز الطاقات اإلبداعية للمتدربني.
وعلى مدى ٣ سنوات انضم للبرنامج أكثر 
من ١٢٠ متدربا ومتدربة انضم نحو ٢٠٪ منهم 

إلى اإلدارات املختلفة في البنك.
وطوال ١٠ أسابيع ســيعمل البرنامج على 
تأهيل املتدربني وصقل مهاراتهم لسوق العمل 
احلقيقي، حيث يشكل جتربة تدريبية مبتكرة 
للخريجني الكويتيني الذين يحتاجون إلى دعم 
في مواجهة حتديات التوظيف أو تأسيســهم 
ألعمالهم اخلاصة، وذلك بسبب تطوير املهارات 

املطلوبة باإلضافة إلى اخلبرات. 
وتعد Creative Confidence شركة استشارات 
وتدريب كويتية متخصصة في حتفيز االبتكار 
واإلبداع وتوفر جتارب تدريبية عملية للخريجني 
الكويتيني بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية 

الشابة.
وفي ختام حفل االستقبال، عبر املتدربون 
عن شــكرهم لبنك الكويــت الوطني على دعم 
واحتضــان البرنامــج وتقدمي خبــرات البنك 
العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق 
العمل علــى نحو احترافي مبــا يتمتع به من 

أسلوب مؤسسي يتسم باحلرفية العالية.

يُعقد للسنة الرابعة على التوالي برعاية ودعم استراتيجي من البنك
عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج في صورة جماعية مع املشاركني في البرنامج

جانب من احللقة النقاشية

باإلبداع يتميز  كويتي  جيل  إلعداد  تتواصل  البنك  فرصة للشباب ليطلقوا العنان إلمكاناتهم واكتساب اخلبراتاستضافة خبراء عامليني وإقامة ورش عمل لتحفيز الطاقاتمبادرات 

«اخلليج» يختتم مشاركته في «وظيفتي»

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي

ع شراكة مع «احملللني املاليني» «وربة» ُيوقِّ

دعمــه  إطــار  فــي 
ومســاعيه  للشــباب، 
املتواصلة الســتقطاب 
أفضل املواهب والكفاءات 
مــن الكــوادر الوطنية، 
اختتــم بنــك اخلليــج 
رعايته ومشــاركته في 
معــرض «وظيفتــي»، 
الــذي نظمتــه شــركة 
زون للموارد البشرية، 
حتت شعار «قدم، قابل، 

توظف»، على مدى ٣ أيام في أرينا ٣٦٠
مول، مبشاركة أكثر من ٨٠ شركة.

وســلط ممثلو بنــك اخلليــج خالل 
مشاركتهم في املعرض الضوء على طبيعة 
العمــل املصرفي التي يجســدها البنك، 
وقدموا شــرحا تفصيليا لزوار املعرض 
من الباحثني عن عمل حول طبيعة العمل 
املصرفي وفرص التطور الوظيفي التي 

يوفرها البنك للعاملني فيه.
والقى جناح البنك في املعرض إقباال 
واســعا من الراغبني في التعرف بشكل 
تفصيلي عن إدارات البنك وبيئة العمل 
املصرفــي، وتقدمي طلبــات توظيف في 
البنك، مدفوعني بالســمعة الطيبة التي 
يحظى بهــا «اخلليج» كأحد أبرز جهات 
التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية 

في الكويت.
وانطالقا من استراتيجيته الرامية إلى 
ترسيخ مبادئ االســتدامة في املجتمع، 
حــرص بنك اخلليج على املشــاركة في 
املعرض بجناح مكون من مواد صديقة 
للبيئة، من خالل تقدمي طلبات التوظيف 
«أونالين» بدون أوراق، كما شجع الباحثني 
عن عمل على اســتبدال سيرتهم الذاتية 
بشــتلة زراعيــة للحفــاظ علــى البيئة 

والتوعية بأهمية التشجير.
بهذه املناســبة، قالت مدير عام إدارة 

أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
فوز العميلة نورة جمعان املطيري 
في الســحب األســبوعي حلســاب 
«الفــوز» للجوائــز، بجائزة نقدية 
قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي أقيم يوم 
االثنني املاضي حتت إشراف وزارة 

التجارة والصناعة.
وحساب «الفوز» للجوائز، هو 
حســاب اجلوائز األول مــن نوعه 
والذي يتيح لعمــالء البنك األهلي 

الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
ومن خالل حساب «الفوز»، سيحظى عمالء 
البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب األسبوعي، كذلك 
فرصة للفــوز باجلائزة الكبرى وهي راتب 
شــهري بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات. 
وجتــدر اإلشــارة إلى أنه ســيكون مبقدور 
كل من عمــالء البنك األهلي الكويتي اجلدد 

أعلــن بنــك وربة عــن توقيع 
اتفاقية شــراكة اســتراتيجية مع 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين 
فــي الكويت، وذلك بهــدف رعاية 
األنشطة التي ستقوم بها اجلمعية 
خالل عام ٢٠٢٣، وتأتي هذه الشراكة 
االســتراتيجية دعمــا ألنشــطة 
اجلمعيــة االقتصاديــة والثقافية 
واالجتماعية، باإلضافة إلى الندوات 
املالية واملؤمترات التي تهدف إلى 
تطوير وتنميــة القطاع املصرفي 

واالستثماري في الكويت، عالوة على األنشطة 
الصيفية وصوال آلخر العام.

وفي هذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق 
واالتصال املؤسسي في بنك وربة أمين املطيري: 
إن هذه الشراكة هي بداية العمل املشترك بني 
اجلمعيــات املتخصصة في مجــال االقتصاد 
واملرتبطة ارتباط جــذري بالقطاع املصرفي، 
مضيفا أن «وربة» يسعى إلى تعزيز شراكاته 
االســتراتيجية على كل القطاعات واألصعدة 

التي تخدم وتعزز العمل املصرفي.
وأوضح أن جمعية احملللني املاليني املعتمدين 
في الكويت تتمتع بطاقات شبابية كويتية ذات 
خبرات متمرســة في مجــال القطاع املصرفي 
واملالي، مشــيرا إلى أن مجلس إدارتها يتمتع 
بكفاءات مــن حملة الشــهادات العليا، والتي 
تسهم في تطوير القطاع املصرفي، واالعتماد 
على الكفاءات الوطنية خالل املرحلة املقبلة.

بدورها، قالت رئيس جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت أمينة أبوتلف: نســعد 

املوارد البشرية ســلمى احلجاج: نؤمن 
في بنك اخلليج بأن موظفينا هم أساس 
جناحنا وسر متيزنا، ولهذا نعمل دائما على 
حتديث آليات وأنظمة عملنا، لتمكينهم من 
التفوق واالرتقاء مبستوياتهم الوظيفية، 
ولنحافــظ على مكانتنــا كجهة توظيف 
مفضلة لدى املوظفني والباحثني عن عمل.
وأشارت إلى أن املشاركة في املعارض 
الوظيفية وفي طليعتها معرض «وظيفتي»، 
الــذي يعــد أضخم معــرض توظيف في 
الكويت، تعد فرصــة حقيقية للتواصل 
مع شــباب اخلريجني، ومساعدتهم على 
اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق مبسارهم 

الوظيفي ومستقبلهم العملي.
ولفتت إلــى أن بنــك اخلليج واصل 
خالل عام ٢٠٢٢ رحلته املميزة في ترسيخ 
ريادتها باالستثمار في املوارد البشرية، 
توظيفــا وتدريبــا وتطويــرا، حيث مت 
توظيــف نحو ٣٠٩ موظفني جدد، في مت 
تدريب نحــو ١٢٨٩ موظفا من خالل ١٤١

دورة تدريبية.
وذكرت أن البنك يحرص على تطوير 
الكــوادر البشــرية مبســتوى راق مــن 
التدريب وتزويدهم بشهادات مهنية على 
أعلى مستوى بالتعاون مع جهات مرموقة 
عامليا، تؤهل الشباب واملواهب ليكونوا 

قادة املستقبل.

واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة الفريدة 
في حالة توافر رصيد في حســابهم مببلغ 

١٠٠ دينار فقط.
والبنك األهلي الكويتي يشــجع اجلميع 
على فتح حســاب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القــادم يوم االثنني ١٦ اجلاري. وكلما زادت 

املبالغ املودعة زادت فرص الفوز.

اليوم بهذه الشراكة االستراتيجية مع أحد أكثر 
البنوك منوا في الكويت، مؤكده أن بنك وربة 
يعتبر من أكثر البنوك دعما لألعمال الشبابية 

خالل الفترة األخيرة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستكون على 
مــدار عام ٢٠٢٣، وستســهم في تطوير العمل 
املشــترك خلدمة القطاع املصرفي وموظفيه، 
باإلضافــة إلى حتقيق التطلعات اخلاصة بني 

جمعيات النفع العام والقطاع املصرفي.
وأفادت بأن جمعية احملللني املاليني املعتمدين 
في الكويت التي تأسست عام ٢٠٠٨ تتألف من 
ممتهني االستثمار، مديري احملافظ، ومحللي 
األسهم، ومستشــاري االستثمار وغيرهم من 
املمارسني املاليني في القطاع االستثماري واملالي، 
موضحة أن اجلمعية ومنذ التأســيس، تعمل 
على رفع معايير وأخالقيات السلوك املهني في 
القطاع املالي وتثقيف املستثمرين وحمايتهم 
من خالل تعزيز نزاهة السوق والشفافية بني 
صناع السياسات والهيئات التنظيمية اإلقليمية.

زينل: ترقية «أرزان» للسوق األول.. ثمرة سنوات من العمل
الكويت  كشــفت بورصة 
عن املراجعة السنوية لتقسيم 
السوق لعام ٢٠٢٣، وفقا ألحكام 
قواعــد البورصة، حيث متت 
زيادة عدد شــركات الســوق 
األول إلى ٣٣ شــركة، بترقية 
٧ شركات جديدة من السوق 
الرئيســي بعــد اســتيفائها 
متطلبــات الترقيــة، لتصبح 
بذلك القيمة السوقية لشركات 
السوق األول نحو ٣٨٫٤ مليار 

دينار.
وأوضحت «البورصة» أن 
مجموعة أرزان املالية للتمويل 
واالستثمار هي إحدى الشركات 
التي متت ترقيتها إلى السوق 
األول، اعتبــارا مــن األحد ١٢

فبراير املقبل، وذلك النطباق 
معايير السوق األول عليها.

حيــث جنحــت مجموعة 
للتمويــل  املاليــة  أرزان 
واالســتثمار في الترقية من 

وتســمح ترقية الشــركة 
إلى السوق «األول» بدخولها 
ضمن مؤشــر الســوق نفسه 
إضافــة إلى مؤشــر الســوق 
«العام»، وهي خطوة تعكس 
جناحها في توفير املتطلبات 
للترقيــة، ســواء مــن حجم 
التداول أو القيمة الرأسمالية، 
األمر الذي يؤكد بوضوح ثقة 

الورقــة املاليــة املصدرة عن 
الشــركة، أو وقــف أو إلغــاء 
أو  أو عــزل كل  ترخيصهــا، 
بعض أعضاء مجلس اإلدارة 

أو الرئيس التنفيذي.
وفي هذا الســياق، أعرب 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي جاســم 
زينل عن اعتزازه بهذا اإلجناز 
وأن الشــركة تقطف ثمار ١٠

سنوات من العمل واالجتهاد 
وتطبيق أجنح اإلستراتيجيات 
وتخطــي العقبــات املختلفة 
خــالل تلــك الفترة. وأشــاد 
بالدور الكبير ملجلس اإلدارة 
واجلهاز التنفيذي واملوظفني 
فــي حتقيق هــذه النجاحات 
املتتالية وشــكر املســاهمني 
علــى منحهم ثقتهــم الغالية 
متطلعا للمزيد من النجاحات 
واإلجنازات للمجموعة خالل 

الفترة املقبلة.

املساهمني في ســهم الشركة 
الذي ســجل معــدالت تداول 
تواكــب اشــتراطات الترقية 

والتأهيل.
ومن أهم شروط الترقية أن 
تبلغ القيمة السوقية ملجموع 
األوراق املاليــة املصدرة عن 
الشركة ٧٨ مليون دينار كحد 
أدنى، أي ما يعادل متوســط 
القيمة الســوقية للشــركات 
املدرجــة حاليا فــي بورصة 
الكويت وذلك لكل ســنة من 
الســنتني الســابقتني لوقــت 
املراجعــة الســنوية، وهو ما 
جنحت الشركة في توفيره من 
خالل عملها الريادي املستمر 
القائم على جذب املستثمرين.

كما أن من ضمن الشروط، 
أال يكون قد صدر ضد الشركة 
جزاءات تأديبية خالل السنتني 
املراجعة  الســابقتني لوقــت 
السنوية تتعلق بوقف تداول 

بعد جناحها في استيفاء الشروط الفنية واملعايير املعمول بها في «البورصة»

جاسم زينل

السوق «الرئيسي» واالنضمام 
إلى السوق «األول» في بورصة 
الكويــت، في خطــوة توجت 
مــن خاللها جهودها احلثيثة 
الريــادي للشــركة  والــدور 
فــي عالــم اخلدمــات املاليــة 
واالســتثمار وتضعهــا فــي 
مصاف الكيانات االقتصادية 
ذات السيولة العالية والقيمة 

السوقية الكبيرة.
إعــالن بورصــة  ويأتــي 
الكويت عن ترقية الشركة بعد 
جناحها في استيفاء الشروط 
الفنية واملعايير املعمول بها 
فــي شــأن ترقية الشــركات، 
وعلى رأسها معدالت السيولة 
الرأسمالية  اليومية والقيمة 
للشركة، ويعكس تأهل الشركة 
إلــى الســوق «األول»، متانة 
املالــي، ومواكبتها  وضعهــا 
للمعاييــر والضوابط الفنية 
املطبقة في بورصة الكويت.

«االقتصادية» تنتخب العبداجلليل 
رئيسًا ملجلس إدارتها

عقدت اجلمعية االقتصادية الكويتية مساء األحد 
املاضي، اجتماع اجلمعية العمومية العادية لها، حيث 
مت خالل االجتماع مناقشــة وإقــرار التقرير اإلداري 
واملالي السنوي للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وانتخاب 
مجلــس إدارة جديد للســنتني املاليتــني ٢٠٢٣/٢٠٢٢

٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث أسفرت االنتخابات عن فوز قائمة 
التطوير االقتصادي بجميع املقاعد ومت تشكيل مجلس 

اإلدارة على النحو التالي:
مشاري العبداجلليل رئيسا ملجلس اإلدارة، ومحمد 
بدر اجلوعان نائبا للرئيس، وعبدالعزيز احلميضي 
أمينا للسر، وأحمد املال أمينا للصندوق، وعضوية كل 
من: أحمد الطحيح، وحمد العبدالكرمي وخالد املطيري 
ومحمد العريان ومحمد متعب الرشيد، وهيا بودي.

وقد أتت من املستقلني غادة الفارس احتياطي أول 
ورفعة الرشيدي احتياطي ثاني.

أعضاء مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية اجلديد في لقطة جماعية

جانب من توقيع الشراكة بني «وربة» وجمعية احملللني املاليني في الكويت

فريق «اخلليج» في جناح البنك املشارك في املعرض


