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«بيتك» يوّقع اتفاقية مبادئ متكني املرأة

«املركز» يختتم ٢٠٢٢ بحصوله على ٩ جوائز مرموقة

«املرافق» تنفذ عملية إخالء وهمي بنجاح

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
اتفاقية مبادئ متكني املرأة (WEPs) مع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وذلك في 

مبنى (بيت األمم املتحدة).
البشــرية  املــوارد  وقــال رئيــس 
للمجموعــة في «بيتــك» زياد عبداهللا 
العمــر، على هامش توقيــع االتفاقية، 
إنــه باملصادقة على هــذه املبادئ فإن 
«بيتك» يؤكد على ضرورة متكني النساء 
في تطور االقتصاد واملجتمع الكويتي، 
األمر الــذي ينعكس إيجابا على قطاع 

األعمال وتعزيز االستدامة.
وأضاف ان «بيتك» وفر قاعدة متينة 
وبيئة صحية متكن املوظفات من تنمية 
وبناء مهاراتهن القيادية، ويتمتع بوجود 
ثقافة مؤسسية شــاملة، حيث تشغل 
العديد من النساء مناصبا إدارية تنفيذية 
وأثبنت كفاءتهن على حتمل أدوار بارزة 
ومهمة، إضافة إلى ذلك فإن نسبة متثيل 
املــرأة في فروع بيتك بلغت نحو ٣٥٪ 

اختتم املركز املالي الكويتي 
(املركز) العام ٢٠٢٢ بحصوله على 
تسع جوائز وتصنيفات مرموقة 
فــي القطــاع املالــي بالكويــت، 
ليضيف إلــى ســجل إجنازاته 
نخبة من اجلوائــز في خدمات 
إدارة الثروات واخلدمات املصرفية 
االســتثمارية وإدارة األصــول. 
وبفضل األداء املتميز لفرق عمله، 
واصــل «املركز» التزامه بتلبية 
التطلعات االستثمارية لعمالئه، 
وحتقيق النمو املستدام لألعمال 
واألصول على الرغم من ظروف 
الســوق املختلفة، ما ساهم في 
حصوله على هذه اجلوائز في عام 
٢٠٢٢ من جلوبال فاينانس، وإمييا 
فاينانس، وجلوبال إنفســتور، 

ويورومني، وويلث بريفينج.
وحصل «املركز» خالل العام 
على تقدير مجلة جلوبال فاينانس 
املتخصصة في الشؤون املالية 
بجائزة «أفضل بنك استثماري في 
الكويت لعام ٢٠٢٢» وذلك للمرة 
احلادية عشرة على مدى ١٢ عاما، 
ما يؤكد التزامه باالرتقاء بجودة 

رسالة البنك وتبني التغييرات اإليجابية 
وتلبيــة املتطلبــات املاليــة اجلديــدة 

وحتقيق الربحية ورضا العمالء.
ولفــت إلى ان حتقيــق العدالة بني 
اجلنسني يشكل ميزة تنافسية، مبينا ان 
«بيتك» يوفر بيئة عائلية تتيح للنساء 
املوازنة بني العمل واحلياة االجتماعية 
من خــالل توفير ســاعات عمل مرنة، 
وإجازة األمومة واألبوة، واإلجازات غير 

مدفوعة األجر، وما إلى ذلك».
وأعرب العمر عن فخره بأن «بيتك» 
قد قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ سياسته 
لتمكــني املــرأة، حيث تــوج إجنازاته 
بتطبيق أهــداف برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي اخلاص بتمكني النساء.
وأكد أن «بيتك» يضمن املساواة في 
األجور واملكافآت لكل موظفيه من الرجال 
والنساء، مضيفا ان البنك يحرص كذلك 
على توفير فرص عمل متشابهة للرجل 

واملرأة لتجنب عدم التكافؤ.

نظمت شركة املرافق العمومية 
عملية إخالء بشكل ناجح لتقييم 
خطط مواجهة احلاالت الطارئة، 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
املدنــي وإدارة الطوارئ الطبية 

في وزارة الصحة.
وقــال الرئيــس التنفيــذي 
م.صالــح العثمــان: إن عمليــة 
اإلخــالء الوهمــي تأتــي ضمن 
املنظومــة األمنية التي تطبقها 
املرافق العمومية والتي تقضي 
بتنفيــذ هــذه العملية بشــكل 
دوري، وذلك للوقوف على مدى 
جاهزية نظم الشــركة لعملية 
إخالء وهمي بشكل ناجح لتقييم 
خطط مواجهة احلاالت الطارئة، 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
املدنــي وإدارة الطوارئ الطبية 

في وزارة الصحة.
وأضاف: «إن عملية اإلخالء 
الوهمي تأتي ضمــن املنظومة 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

زياد العمر مع مسؤولي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
عقب توقيع االتفاقية

جوائز «املركز» في ٢٠٢٢

صورة جماعية للمشاركني في عملية اإلخالءم.صالح العثمان

ممثلو املركز خالل تسلمهم اجلائزتني من «إمييا فاينانس»

في حني أن توظيف النساء في برنامج 
فرصة التدريبي قد بلغ نحو ٥٣٪ كما 

في ٢٠٢٢.
وأوضح: كما أن ٥٥ منصبا في اإلدارة 
العليا واملتوسطة  من السيدات، حيث 
الحظنا مؤخرا أن اإلدارة قد بدأت بتمكني 

النساء بشكل متسارع.
وأشــار إلــى أن «بيتــك» يحــرص 
باستمرار على التطوير من أجل تعزيز 

«التجاري» ُيطلق عرضًا خاصًا بقروض السيارات

«stc» تنظم ورشة عمل حول أساسيات العمل التطوعي

التجــاري  البنــك  أعلــن 
الكويتــي عن إطــالق عرض 
خــاص بتمويــل الســيارات 
املعــارض  جميــع  يشــمل 
والــوكاالت، وهــذا العــرض 
عبارة عن خصــم يصل إلى 
١٠٠٠ دينــار عنــد متويل أي 
سيارة يختارها العميل، علما 
بأن هذا العرض ســار حتى 

نهاية عام ٢٠٢٣.
وفي هذا الصدد، صرحت 
مســاعد مديــر عــام قطــاع 
اخلدمات املصرفيــة لألفراد 
نــورا كايــد قائلــة: يحرص 
البنــك التجــاري دائما على 
تقــدمي أفضــل مســتوى من 
اخلدمــة لعمالئــه ويضمــن 
تقــدمي أفضل العروض التي 

استضافت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، ورشة عمل حول اجلوانب األساسية 
للعمل التطوعي في الكويت بالتعاون مع 
الفريق التطوعي «تراحم». ومت تنظيم 
اجللسة في إطار الشراكة االستراتيجية 
بني stc و«دورات» منصة خدمات التعليم 
والــدورات الرقمية متاشــيا مع أهداف 
مبادرتهــا «وياك» في موســمه الثاني، 
بهدف متكني ودعم املجتمع وإثراء حياة 
املشاركني في الدورات من خالل تنظيم 
سلسلة من برامج تعليمية وورش العمل 
والــدورات التدريبية عبر اإلنترنت في 

عدد من املجاالت املتنوعة.
وتضمنت ورشة العمل التي استمرت 
ملــدة ٥ أيــام، تباحث كل مــن اجلوانب 
النظرية والعملية التي تهدف إلى تسليط 
الضوء على أهمية العمل التطوعي في 
املجتمع. ومتكن املشاركون الذين حضروا 
ورشة العمل من حتقيق فهم شامل حول 

كيفية إدارة املشاريع التطوعية، وكذلك 
بعض املهارات ذات العالقة مثل التصوير 
الفوتوغرافي للعمل التطوعي، والعالقة 
بني علم النفس والتطوع، وآداب العمل 
التطوعــي، وكذلــك ســبل تطبيق هذه 
املفاهيم في العالم احلقيقي. ومت تنظيم 
البرنامج واإلشراف عليه من قبل فريق 
تراحم التطوعي، حيث قدم اجللســات 
أحد أشــهر املدربني في هذا املجال، وهم 
عبدالعزيز الرومي وحسن العطار وعفاف 

اجلاسم وأحمد رجب.
وكثمار هذا البرنامج، ســيتم تنفيذ 
مشروع تطوعي خالل شهر رمضان، يتيح 
للمشاركني الفرصة لتطبيق املفاهيم التي 
تعلموها في بيئة واقعية. حيث تعد هذه 
املبادرة واحدة من العديد من املبادرات 
املماثلة التي أطلقتها stc من أجل تثقيف 
اجلمهور ونشــر الوعــي حول القضايا 
الرئيسية في املجتمع. باإلضافة إلى ذلك، 

دخلت الشركة في تعاون استراتيجي مع 
فريق «تراحم» التطوعي، وفرق أخرى 
من املتطوعني فــي الكويت، بهدف دعم 
املبادرات املختلفة التي تؤثر في املجتمع 
والتي تتماشــى مع برنامج املسؤولية 

.stc االجتماعية الشامل لشركة
وتعليقا على هذه املبادرة، قالت دانة 
اجلاســم، مدير عام اتصاالت الشركات 
في stc: ســعداء مبواصلــة تعاوننا مع 
«دورات» وفريق عمل «تراحم» من خالل 
فعالية هادفة تســهم في تثقيف األفراد 
حول أهمية املشاركة في العمل التطوعي. 
وباعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية 
لبناء مســتقبل أكثر اســتدامة، خاصة 
لألجيال الشــابة، ساهمت ورشة العمل 
هذه في إلقاء الضوء على بعض اجلوانب 
الرئيسية للعمل التطوعي وكيف ميكن 
أن تســاعد هذه البرامج في نشر تأثير 

أوسع وإيجابي.

البنك التجاري من الكويتيني 
واملقيمــني مع تطبيق جميع 
الشروط واألحكام االئتمانية. 
وبينت أن فريق املبيعات 
املباشرة - قســم السيارات 
متواجــد بجميــع املعــارض 
في الكويت وعلى اســتعداد 
للرد على جميع استفسارات 
العمالء وتقدمي االستشارات 
املالية، كاشــفة عن أن معدل 
الفائــدة احلالي على القرض 
الشــخصي هــو ٧٪ واحلــد 
األقصى ملبلغ قرض السيارة 
هو ٢٥٠٠٠ دينار، وأطول فترة 
ســداد لقرض السيارة هي ٥

سنوات.
هــذا، وأضافــت كايد أنه 
ميكن لعمالء التجاري وغير 

عمالء التجاري االطالع على 
املزيــد من املعلومــات حول 
القروض التي يقدمها التجاري 
الســيارات  لتمويــل شــراء 
بالرجــوع إلى موقــع البنك 
https://www. اإللكترونــي

cbk.com أو معرفة التفاصيل 
بالتواصل مع خدمة العمالء 
عن طريق خدمة الواتس آب 
(١٨٨٨٢٢٥) أو االتصال على 
نفس هذا الرقم، حيث سيكون 
املوظفون في خدمتهم، وعلى 
استعداد تام لإلجابة عن كل 
االستفسارات، داعية اجلميع 
لالســتفادة من هذا العرض 
الكبير واحلصول على سيارة 
األحــالم بشــروط متويلية 

ميسرة.

بالتعاون مع «تراحم» ومنصة «دورات» في مقرها الرئيسي

نورا كايد

stc عبدالعزيز الرومي يتوسط املشاركني في الدورةعفاف اجلاسم تتوسط أحمد النويبت وأنفال عبدالرحيم من

تلبــي احتياجاتهــم. وعــن 
إمكانية استفادة العميل من 
هذا العــرض، أوضحت كايد 
أن العــرض متــاح لعمــالء 
البنــك التجاري وغير عمالء 

األمنيــة التي تنفذها الشــركة 
وتقضي بتنفيذ هــذه العملية 
علــى مبانــي الشــركة بشــكل 
دوري، وذلك للوقوف على مدى 
جاهزية املنشآت والعاملني فيي 
الشــركة ملواجهة أي من حاالت 
طارئة.  وتابع ان العملية التي 
تقوم بها الشركة ساهمت بشكل 

كبير في زيادة خبرات موظفي 
املرافق في التعامل مع احلاالت 
الطارئــة واحلــوادث، وهــو ما 
ظهر واضحا فــي هذه العملية 
بحرص جميع املوظفني بتنفيذ 
العملية التي متت بشكل منظم 
وعن طريق اســتخدام مخارج 
الطــوارئ، وبإشــراف أعضــاء 

الفريق األمنــي. ولفت العثمان 
إلى أن املرافق العمومية حترص 
دائما على تدريب موظفيها على 
خطط اإلخالء، وذلك حرصا على 
أمنهم وسالمتهم، متوقعا أن يتم 
تكرار التجربة في أماكن أخرى، 
لتعزيز قدرة العاملني وجاهزيتهم 
في التعامل مع احلاالت الطارئة.

خدماته االســتثمارية وحصته 
في السوق. 

ولقد مت تكرمي «املركز» أيضا 
من قبل إمييا فاينانس بحصوله 
على جائزتني وهما: «أفضل بنك 
استثماري في الكويت» و«أفضل 
مدير أصول في الكويت»، وذلك 
خــالل احلفل الــذي أقيم يوم ٨
مارس في دبي بحضور ممثلي 
«املركــز». ويعكس هذا التكرمي 
جهود فرق «املركز» من إدارتي 
أســواق املــال واالستشــارات، 
باإلضافة إلى إدارة اســتثمارات 

األسهم.

كمــا حصــل «املركــز» على 
جائــزة «أفضل مديــر للثروات 
في الكويت لعام ٢٠٢٢» من قبل 
جلوبال إنفســتور، وذلك خالل 
احلفل السنوي التاسع لتوزيع 
جوائز الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا لعــام ٢٠٢٢، وهــو ما 
يعكس سمعة «املركز» وسعيه 
الدؤوب في تقدمي أفضل حلول 
إدارة الثــروات لدعم عمالئه في 
احلفاظ على ثرواتهم وتنميتها. 
ويقوم فريق إدارة الثروات بوضع 
خطط لتوزيع األصول وانتقاء 
الفــرص االســتثمارية مصممة 

خصيصــا مبا يتالءم مع درجة 
املخاطر املقبولــة لدى العميل، 
باإلضافــة إلى حتديــد العوائد 

والسيولة املستهدفة لعمالئها.
وتأتي جائزة «أفضل مؤسسة 
للخدمــات املصرفيــة اخلاصة 
وإدارة الثروات في الكويت لعام 
٢٠٢٢» من ويلث بريفينج تأكيدا 
على جهود «املركز» املتواصلة 
في توفير فريق مختص ميثل 
حلقة وصل بــني العمالء وبني 
الفرص اإلقليمية والعاملية في 
مجال اخلدمات االســتثمارية. 
ومتنــح هــذه اجلوائــز تقديرا 
إدارة  الشــركات فــي  ألفضــل 
الثروات مبنطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، والتي تتمتع 
باالستقاللية والنزاهة والرؤية، 
وعكســت التميز واالبتكار في 

أنشطتها خالل العام.
واحتل «املركز» املرتبة األولى 
فــي قائمــة يورومونــي لقادة 
السوق «كقائد للسوق في مجال 
اخلدمات املصرفية االستثمارية»، 
باإلضافــة إلــى تصنيفه كأحد 
املؤسســات الرائدة فــي فئتي 
«احللول الرقمية» و«املسؤولية 
االجتماعية للشركات»، واختياره 
من بني «أبــرز الفاعلني في فئة 
التنــوع والشــمول». وتعكس 
هذه التصنيفات ريادة «املركز» 
فــي قطاع اخلدمــات املصرفية 
االستثمارية وإدارة األصول في 
الكويت، وحرصه على مواكبة 
التطورات التقنية في هذا القطاع. 
كما أنها نتيجة الســتراتيجية 
املســؤولية االجتماعيــة التــي 
يتبناهــا «املركــز»، وجهــوده 
الراميــة لتعزيــز فريــق عمله 
عبر ثقافة اإلنصاف واملساواة 

الشاملة واملتنوعة.
وتعليقا علــى هذا التكرمي، 
صــرح علــي خليــل، الرئيس 
التنفيذي في «املركز»: يســرنا 
اإلعالن عــن اختتام عــام آخر 
بنجــاح يعزز مكانــة «املركز» 
بصفته شــركة رائدة في مجال 
اخلدمات املصرفية االستثمارية 
وإدارة األصــول فــي الكويت، 
وذلــك من خالل حتقيق العديد 
من اإلجنــازات وحصادنا لعدد 
من اجلوائز املرموقة. وإنه ملن 
دواعــي فخرنــا أن يتــم تقدير 
وتكرمي سجلنا احلافل في توفير 
املنتجات واخلدمات االستثمارية 
الرائــدة فــي الســوق لعمالئنا 
للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها، 

في ظل التقلبات في األسواق.


