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«بوبيان» يطرح خدمتي «التحصيل الفوري 
للمستحقات» و«متديد فترة املدفوعات»

«برقان» ُيعزز مشاركته في «وظيفتي» 
بتقدمي ورشة عمل «سر التمكني الذاتي»

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
طــرح خدمــة جديــدة تقدم 
ألول مرة في السوق احمللي 
التحصيل  واملتخصصة في 
الفوري للمستحقات التجارية 
بالنسبة للموردين ومتديد 
فتــرة املدفوعــات التجارية 
للمشترين مع إمكانية حتقيق 
عائد علــى تلــك املدفوعات 
من خالل حلول تكنولوجية 
متكاملة تتمثــل في املنصة 
الذكيــة لتمويــل سلســلة 

التوريد.
وقــال الرئيس التنفيذي 
للخدمات املصرفية للشركات 
في بنك بوبيان عبدالســالم 
الصالح: تعتمد اخلدمة املقدمة 
من بنك بوبيان على دخول 
البنك كطرف ثالث بني البائع 
واملشتري من خالل معامالت 
جتاريــة يقــوم بهــا البائع 
(املورد) ببيع السلع املختلفة 
على احلساب للمشتري، ومن 

استكمــــل بنــك برقــان 
املعــرض  فــــي  مساهمتــــه 
األضخم من نوعه في الكويت 
للفرص الوظيفية «وظيفتي»، 
موسعا نطاق مشــاركته من 
خالل تقدمي ورشة عمل «سر 
التمكني الذاتي» لزوار املعرض، 
والتي جاءت في مبادرة تؤكد 
على دوره الرائد في مجاالت 
تنميــة رأس املال البشــري، 
وامتدادا الستراتيجية برقان 
املعنيــة مبمارســاته البيئية 
واالجتماعـيــــة وحوكمــــــة 
الشــركات، واملصوبــة نحو 
تنمية املجتمع من خالل أنشطة 
وفعاليات تعليمية متنوعة.

وقام بتقدمي ورشة العمل، 
كل مــن فاطمة يعقوب مدير 
قســم التعلــم فــي برقــان، 
وبشــار القطان مدير متكني 
الكفــاءات في البنــك، وذلك 
حتــت قيــادة إدارة املــوارد 
البشــرية لدى البنك، حيث 
نظمــت لتتضمــن محتوى 
جــاذب وقدمــت بأســلوب 
خاص فــي اإللقاء، جنح في 
أن يحظى بنسبة كبيرة من 
املشــاركة والتفاعل من قبل 
احلضور الالفت من املهنيني 
الطموحني، فلم يتوانى فريق 
برقان التعليمي عن مشاركة 
خبراتهم الواسعة ومعرفتهم 
التقنية، في محاضرة هدفها 

االتفاقية التي تبرم بني البنك 
والبائع واملشتري لن تؤثر 
التجارية  الترتيبــات  علــى 
بني البائع واملشــتري وإمنا 
ســتعود بالنفع على جميع 

األطراف.
وحــول أهميــة اخلدمــة 
اجلديدة، أضاف الصالح أنه 
يأتي مواكبــا لرؤية بوبيان 
اإلستراتيجية لتقدمي خدمات 

املستوى الشخصي، وليس 
فقــط النجــاح الوظيفي أو 

املهني.
ومــن جانبــه، أضــاف 
القطان، إلى ذلك أنه في بنك 
برقــان، نــدرك أن جناحنــا 
املؤسسي هو انعكاس لتطور 
مجتمعنا، فنجــاح املرء من 
جنــاح مجتمعــه، ومنــوه 
ونضجه على الصعيد املهني 
يدفع بنمو ونضج من يحيط 
به، ولهذا الســبب، نحرص 
على تفعيل دورنا املجتمعي 
كجزء ال يتجزأ من عملياتنا 
اليوميــة واســتراتيجيتنا 

الشاملة.
ويذكر أن ورشــة العمل 
سجلت مشاركة أكثر من ٧٥

شخصا، والتي غطت سلسلة 
من املواضيع حول املهارات 

إضافية مميــزة للعمالء من 
العمليــات  رقمنــة  خــالل 
وتوفير مجموعــة متنوعة 
من اخلدمات. من جانبه، قال 
املدير العام ملجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات في البنك 
أشرف سويلم إن هذا املنتج 
املدعم باملنصة الذكية لتمويل 
سلســلة التوريد ســيحقق 
أهدافــا تتماشــى مــع رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ مــن خــالل 
دعــم الشــركات الصغيــرة 
واملتوسطة مبعدالت خصم 
تنافســية تالئــم طبيعــة 
واحتياج العمل دون حتميلها 
على قوائم الشــركة املالية، 
مشــيرا الى أن املســتحقات 
املدينة ســتتحول مباشــرة 
إلى ســيولة نقديــة، فضال 
عــن دعــم التحــول الرقمي 
الرقمية  التجارة  وتنشــيط 
واملســاهمة في دعــم الناجت 

احمللي اإلجمالي.

األساسية املطلوبة الختيار 
املسار املهني األفضل وبنجاح، 
مبا فــي ذلــك فهم وإنشــاء 
 ،(S.M.A.R.T) األهداف الذكية
وتقييــم الفــرص من خالل 
إجراء حتليل SWOT، وحتديد 
القيم والســمات الشخصية 
املختلفــة، وكذلك أســاليب 
التواصل اخلاصة، ولضمان 
حتقيق أقصى قيمة مضافة، 
اســتندت ورشــة العمل إلى 
أهمية حتقيق تفاعل صادق 
من قبل اجلمهور، من خالل 
الذاتي،  املناقشــات والتأمل 
والتــي توجــت بخطة عمل 
ميكــن لكل فــرد اتباعها في 
الســعي لتحقيــق النجــاح 

الوظيفي اخلاص به.
اجلديــر بالذكــر أن بنك 
برقان يواصل ابتكار الفعاليات 
التي تتضمن املشاركة احلية 
والعمليــة، التــي تهدف إلى 
حتقيق التنميــة املجتمعية 
في مختلف املجاالت، بصفته 
مؤسسة مالية وطنية رائدة 
وعضــو فعال فــي املجتمع 
الكويتــي، ويأتي ذلك حتت 
مظلة التزام البنك مبمارسات 
احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسسية، التي تدعو إلى 
منو مســتدام طويــل األجل 
يخــدم البيئة واملجتمع، مع 
االلتزام باحلوكمة في الكويت.

عبدالسالم الصالح أشرف سويلمفاطمة يعقوب بشار القطان

ثــم يتنازل البائــع عن تلك 
املستحقات الناشئة للطرف 
الثالث (بنك بوبيان) مقابل 
نســبة خصم متفــق عليها 
مســبقا، مــع إمكانية متديد 
املدفوعات للمشــتري  فترة 

مجانا.
وحــول املســتفيدين من 
هذه اخلطــوة املميزة لبنك 
بوبيان، أوضح الصالح: ان 

توجيه املشاركني نحو كيفية 
االســتفادة مــن القيمة التي 
تقدمها لهم رحالتهم املهنية 
ومسيرتها، من خالل اختيار 
املســار الوظيفــي األنســب 

لتطلعاتهم ومهاراتهم.
أهــداف  وتعليقــا علــى 
تقــدمي هــذه الورشــة فــي 
معــرض «وظيفتــي»، قالت 
يعقوب: جتســيدا لفلســفة 
برقــان «أنت دافعنــا»، قمنا 
بتقــدمي ورشــة عمل «ســر 
التمكني الذاتي» للمســاهمة 
في تسليح مجتمعنا باألدوات 
املناسبة التي ميكنها أن تدعم 
أي موظف أو باحث عن عمل 
في مســيرته نحو االزدهار 
في سوق العمل اليوم، ولعل 
الهدف األساسي من ذلك هو 
الــذات والنمو على  حتقيق 

«املركز» ينّظم ندوة «رؤى حول التغيير»

فــي إطــار حرصــه علــى االهتمــام 
بكــوادره البشــرية، أقام املركــز املالي 
الكويتي «املركز» أول فعالية للموظفني 
لهــذا العــام. وتأتي النــدوة التي حتمل 
عنوان «رؤى حول التغيير: كيف تؤثر 
طريقة التفكير واالنضباط على التحفيز 
واألداء»، متاشيا مع ركيزة «بناء القدرات 
البشرية»، وهي إحدى ركائز املسؤولية 

االجتماعية للشركة. 
وقدمت زينة الزبن، مؤســس شركة 
مسار لالستشارات النفسية واالجتماعية، 
في الندوة نهجا علميا للتحفيز وممارسة 
العادات الصحيــة واالرتقاء باإلمكانات 
الفرديــة والتغلــب علــى الضغوطات، 
وخاصــة ما بعد اجلائحــة. وقد نظمت 
اجللسة ملساعدة فرق عمل «املركز» على 

مواصلة خدمة العمالء بكفاءة، واالستفادة 
من النصائح العملية حول كيفية التكيف 
بثقة مع التغيير املصاحب لتطور «املركز» 

من خالل استراتيجيته اجلديدة. 
وتعد نــدوة «رؤى حــول التغيير» 
الفعالية األولى ضمن مجموعة واسعة من 
األنشطة والدورات التدريبية والفعاليات 
التي تديرها إدارة املوارد البشــرية في 
«املركز» على مستوى الشركة، مسترشدة 
باســتراتيجية بيئــة العمــل الداخليــة 
التي تهدف إلى تعزيز املشــاركة العامة 
للموظفني، وتعزيز الروح املعنوية في 
مكان العمــل، واإلنتاجية، نحو حتقيق 
الهــدف العام املتجســد في تعزيز مناخ 

عمل متماسك وصحي.
وفي تعليق له بهذه املناسبة، قال بيتر 

كيلــي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
البشرية في «املركز»: نحرص في «املركز» 
علــى تهيئة بيئة أعمال تعطي األولوية 
للحوكمة الرشــيدة والتنمية املستدامة 
احلقيقية، وبناء القدرات البشرية بجميع 
أشكالها. وقد مهدت هذه الندوة األولى في 
العام ٢٠٢٣ الطريق ملزيد من املناقشات 
حــول خدمات دعم صحــة املوظفني في 
«املركز». كما ساعدت في إزالة احلواجز 
املتعلقــة بتنــاول املوضوعــات املهمــة 
واحلساســة في كثير من األحيان حول 
خيارات منط احلياة والصحة العقلية، 
وهي نتيجة كنا نهدف بشكل خاص إلى 
حتقيقها. ونتطلع إلى إشراك أعضاء فريق 
«املركز» في املبادرات ذات الصلة خالل 

األشهر املقبلة.

أول فعالية للموظفني لهذا العام

زينة الزبن خالل الندوةجانب من احلضور

«وربة» يطلق إرشادات توعوية لدعم «لنكن على دراية»
يواصل بنك وربة دعمه، 
الفاعلة حلملة  ومساهماته 
«لنكن على دراية» خالل عام 
٢٠٢٣، وهي حملة توعوية 
مببــادرة من بنــك الكويت 
املركزي، واحتــاد مصارف 
الكويت، لتسليط الضوء على 
حقوق العمالء، وتوعيتهم، 
بالتعامــل  يتعلــق  فيمــا 
مــع البنــوك، وذلــك ضمن 
التزامه بتوعية العمالء حول 
حقوقهم، وكيفية احملافظة 
على حساباتهم ومدخراتهم.

وتستهدف حملة التوعية 
بحقــوق العمــالء مجــاالت 
التمويل الشــخصي، سواء 
التمويالت االســتهالكية أو 
اإلســكانية، وآليــة تقــدمي 
الشــكاوى بشــأن اخلدمات 
والبطاقــات  املصرفيــة، 
املتنوعة، وطرق  املصرفية 
التعــرض لعمليات  تفادي 
االحتيال والتوعية باملخاطر 
التي قد يتعرض لها العمالء 
واالستثمارات عالية املخاطر 
والتوعية بحقوق العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 

إلى توعية العمالء والشركاء 
البنوك  بخدمات ومنتجات 
اإلسالمية، وكيفية االستفادة 
منهــا، وذلــك عبــر نشــر 
التثقيفية والنشرات  املواد 
التوعويــة علــى منصــات 
التواصل االجتماعي، وجميع 
القنوات اإللكترونية للبنك، 
بهدف تسليط الضوء على 
حقوق العمــالء وتوعيتهم 
بشأن حقوقهم والتزاماتهم 

عند التعامل مع البنوك.
وتابع قائال: يحرص بنك 
وربة على القيام مبثل هذه 
احلمالت والبرامج التوعوية 
املصرفية، حيث يقدم هذه 
املبادرات بشكل منتظم على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى إرسال الرسائل 
الرقميــة عبر تطبيق وربة 
أونالين وإرســال رســائل 
نصيــة SMS، مؤكــدا على 
التــزام بنــك وربــة بدعــم 
االســتدامة على املســتوى 
واملســتوى  املجتمعــي 
االقتصــادي، فــي مبادرات 
يتــم اختيارهــا وحتديدها 

استراتيجيا مبا يعود بالنفع 
علــى البنك بشــكل خاص، 
وعلى البالد بشكل عام، كما 
يقيم البنك مسابقات دورية 
عبر اإلذاعات بهدف التوعية 

املجتمعية.
وأشــار املطيري إلى أن 
«وربة» يعمل بشــكل دائم 
علــى تنظيــم العديــد من 
الدورات التدريبية ملوظفيه 
لرفــع خبراتهــم في مجال 
عمليات االحتيال ومكافحة 
املاليــة خاصــة  اجلرائــم 
اإللكترونية، ويحثهم على 
نقل هذه املعلومات بشكل 
مبسط، ومركز إلى العمالء 
والشركاء من خالل االتصال 
املباشــر، في مواقع تقدمي 
اخلدمة وعبر أدوات وقنوات 
التواصل االجتماعي، الفتا 
إلــى أن «وربــة» يكثــف 
رسائله املتعلقة باحلملة إلى 
املوظفني بغرض االستفادة 
من تواصلهم املباشــر مع 
العمــالء، لتحقيــق أقصى 
قــدر من التوعيــة الفاعلة 

وحتقيق أهداف احلملة.

أمين املطيري

كما تتناول النصائح املتعلقة 
باألمن السيبراني، وحماية 
احلسابات املصرفية، وصوال 
إلــى توضيح آليــات تقدمي 
الشكاوى، مع التعريف مبهام 
القطاع املصرفي، ودوره في 

حتفيز االقتصاد وتنميته.
وحــول هــذه احلملــة، 
قــال أميــن املطيــري مدير 
قطاع التســويق واالتصال 
املؤسســي فــي بنــك وربة: 
نحرص في بنك وربة على 
نشر الثقافة املالية، وثقافة 
االدخار واالستثمار، إضافة 

«فانتسي دوري زين» ينطلق ألول مرة في الكويت
زيــن  أعلنــت شــركة 
الكويت عن إطالقها ألحدث 
مفاجآتها جلماهير ومحبي 
الكويتيــة، وهــي  الكــرة 
مســابقة «فانتســي دوري 
زيــن» - أول لعبــة لكــرة 
قدم «الفانتســي» للدوري 
الكويتي املمتاز، والتي تنقل 
الشركة من خاللها املنافسات 
إلى  الكويتيــة  الرياضيــة 
الرقمية، وتتوافر  الساحة 
dawrizain.com اآلن عبــر
الذكية  الهواتــف  وتطبيق 
على متجر App Store ومتجر 

 .Google Play
ويأتي هذا اإلطالق حتت 
مظلة الشراكة االستراتيجية 
بني زين واالحتاد الكويتي 
لكرة القدم، لتكون الشركة 
الراعي الرســمي ألنشــطة 
االحتاد خالل املواسم ٢٠٢٢-

٢٠٢٦ وهي الدوري الكويتي 
املمتــاز الذي يعــرف اآلن 
باسم «دوري زين»، ودوري 
الدرجة األولى، باإلضافة إلى 
دعمها لـ«أغلــى الكؤوس» 

األعلى بني جميع الالعبني 
في نهاية املوســم كالتالي: 
جائزة املركز األول ٥ آالف 
دينار، وجائزة املركز الثاني 
٣٥٠٠ دينار، وجائزة املركز 
الثالث ١٥٠٠ دينار، وتنطلق 
املســابقة رسميا ابتداء من 
اجلولة الثانية عشــرة من 

دوري زين.
وتعتبر لعبة «الفانتسي» 
مــن األلعــاب اإللكترونية 
األكثر انتشارا في الدوريات 
األوروبيــة والعاملية، وقد 
أرادت زين أن تقدم للجماهير 

التجربــة ذاتها  الكويتيــة 
لكــن بنكهــة محلية ١٠٠٪، 
بحيث تقدم املسابقة جتربة 
ممتعة للمشاركني متكنهم 
من اختيار فريقهم اخلاص 
والتنافس مع العبني آخرين 
وحتقيق الفوز بالبطوالت 
فيمــا بينهم، بحيث يختار 
املشــارك ١٥ العبا ليشــكل 
فريقــه، وتتفاوت أســعار 
أدائهــم  الالعبــني حســب 
الفعلي في الدوري الكويتي 

املمتاز.
ويتم إعطاء كل مشارك 
ميزانية قدرها ١٠٠ مليون 
دينار لشراء العبيه وتشكيل 
فريقــه اخلــاص، ويعتمد 
تسجيل كل مشارك للنقاط 
فــي اللعبــة علــى أحداث 
املباريــات احلقيقيــة فــي 
دوري زين، وتتواجد اللعبة 
عن طريق املوقع اإللكتروني 
dawrizain.com وتطبيــق 
Dawri Zain الهواتف الذكية

عبر متجر App Store ومتجر 
.Google Play

جوائز نقدية قيمة للفائزين باملراكز الثالثة األولى بإجمالي ١٠٠٠٠ دينار

كأس صاحب السمو األمير 
وكأس ســمو ولــي العهد، 
وكأس االحتاد الكويتي لكرة 

القدم «كأس زين».
وكمبادرة منها لتحمس 
اجلميــع علــى املشــاركة 
والتنافــس فيمــا بينهــم 
الكويتي  الدوري  ومتابعة 
بشــغف، وضعــت زيــن 
جوائز نقدية قيمة للفائزين 
مبسابقة الفانتسي بإجمالي 
١٠٠٠٠ دينــار، وســتقدمها 
الثالثة  للفائزيــن باملراكز 
األولــى أصحــاب النقــاط 

«املتحد» نّظم حملة للتطعيم ضد أمراض الشتاء
أعلن البنك األهلي املتحد 
عــن تنظيم حملــة تطعيم 
ضــد أمــراض الشــتاء مثل 
نــزالت البــرد «اإلنفلونزا» 
وااللتهاب الرئوي بالتعاون 
مع وزارة الصحة الكويتية. 
وقد استمرت احلملة خالل 
ساعات العمل من يوم اإلثنني 
املوافــق ٣٠ ينايــر املاضي، 
وتواجــد فريــق طبــي من 
مركز العارضية الطبي في 
البنــك، وذلك لزيــادة وعي 
املوظفــني بأهميــة حمايــة 
أنفســهم من األمراض التي 
تنتشر بشكل خاص في فصل 
الشتاء وتوفير اللقاح ضد 
هذه األمراض بسهولة لهم.

وتعليقــا علــى احلملة، 
أفادت رئيس إدارة االتصال 
املؤسســي بالبنــك األهلــي 

بفصل الشــتاء، كما نشجع 
موظفينــا على تلقي اللقاح 
حلمايــة أنفســهم وأهلهــم 
مــن هذه األمــراض، وكذلك 
التعرف على كيفية الوقاية 
من أمراض الشتاء من خالل 
فريق مركز العارضية الطبي.

وأضافــت: يأتي حرص 
البنك على تنظيم هذه احلملة 
متاشيا مع اإلجراءات الوقائية 
التي وضعتها الكويت للحد 
من انتشار األمراض املرتبطة 
بفصل الشتاء، ولضمان بيئة 
عمل آمنة للحفاظ على صحة 
وسالمة أفراد املجتمع كافة، 
الوعــي الصحي،  وتعزيــز 
واحلث على اتباع السلوكيات 

السليمة.
أن  التميمــي  وأكــدت 
«املتحد» يقــوم بدور ريادي 
في دعــم البرامج واملبادرات 
التــي تهــدف  االجتماعيــة 
إلــى زيادة الوعــي بالقضايا 
االجتماعـيـــــة والصحـيــة 
والتنمويــة والتعليميــة في 
الكويت من خــالل برنامجه 
املتميز للمسؤولية املجتمعية.

صورة جماعية لفريق املسؤولية املجتمعية بالبنك مع ممثلي مركز العارضية الطبي

املتحد فاتن التميمي: انطالقا 
من النجاح السابق حلمالت 
التوعية الصحية التي نظمها 
البنك، يسعدنا التعاون مع 
مركز العارضية الطبي لنشر 
الوعي حــول أهمية اللقاح 
ضــد األمــراض املرتبطــة 


