«وول ستريت» أنهت أسبوعًا عاصفًا على خسائر حادة

األحد  12صفر 1443هـ
 19سبتمبر 2021م  -العدد 4393

أغلقت األسهم األميركية على انخفاض كبير في موجة بيع واسعة النطاق ،وذلك في نهاية أسبوع حفل ببيانات اقتصادية قوية ومخاوف من زيادة ضرائب الشركات
والساللة «دلتا» المتحورة من «كوفيد »-19والتحوالت المحتملة في الجدول الزمني لتقليص مجلس االحتياطي االتحادي األميركي مشترياته من األصول.
وتراجعت جميع مؤشرات األسهم األميركية الرئيسية الثالثة ،إذ تكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر خسارة مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة األميركية على األسهم
المرتبطة بالنمو التي تقود السوق .كما تكبدت خسائر أسبوعية ،وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز أكبر انخفاض له في أسبوعين منذ فبراير.

تحدث عن تجربة «بوبيان» في التحول الرقمي خالل تدشني «سهل»

«بيتك» كشف الفائزين بالذهب
في السحب الشهري لـ «الرابح»

املاجد :رقمنة الخدمات من الضروريات

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل
ع �ب��دال��وه��اب ال �م��اج��د أه �م �ي��ة ال �خ �ط��وة
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ب� �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ت �ق��دي��م
ج �م �ي��ع خ ��دم ��ات� �ه ��ا م� ��ن خ� � ��ال ت�ط�ب�ي��ق
حكومي م��وح��د للخدمات اإللكترونية
وه � ��و ت �ط �ب �ي��ق «س � �ه ��ل» ال� � ��ذي س�ي�ع�م��ل
ع �ل��ى ت �س �ه �ي��ل ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن اإلج � � � ��راءات
والمعامات اليومية التي يحتاج إليها
المواطنون.
وأض��اف «نحن ف�خ��ورون بهذه الخطوة
التي ستساهم بشكل كبير في التخفيف
م� ��ن االس � �ت � �خ� ��دام ال� ��ورق� ��ي ل �ل �م �ع��ام��ات
ال �ي��وم �ي��ة وت ��وف �ي ��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ج�ه��د
ً
والوقت الذي كان يبذل سابقا في إنهاء
هذه المعامات».
جاء ذلك خال كلمته في الملتقى األول
ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق �م ��ي واإلط� � � ��اق ال��رس �م��ي
ل �ت �ط �ب �ي��ق «س � �ه ��ل» ت �ح��ت رع ��اي ��ة س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
خ��ال��د ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح وب �ح �ض��ور ع��دد
كبير من الوزراء والمسؤولين.
وق ��ال ال�م��اج��د إن ال��رق�م�ن��ة تشمل ارب�ع��ة
مواضيع رئيسية هي االتصال والميكنة
وات �خ��اذ ال �ق��رارات واالب �ت �ك��ار وجميعها
موضوعات مترابطة وضرورية لنجاح
اي تجربة للتحول الرقمي.
واس �ت��وح��ى ال �م��اج��د ق �ص��ة ن �ج��اح بنك
بوبيان في التحول بقوة نحو الخدمات
المصرفية الرقمية ،حيث يحتل البنك
ً
ح��ال�ي��ا ال�م��رك��ز األول ف��ي خ��دم��ة العماء
وال�ث�ق��ة واالب �ت �ك��ار واإلب � ��داع إل ��ى جانب
ً
ً
اح� �ت ��ال ت�ط�ب�ي�ق��ه م ��رك ��زا م �ت �ق��دم��ا بين
ً
التطبيقات األفضل واألك�ث��ر استخداما
في الكويت.
وق��ال الماجد ان��ه ومنذ ع��ام  2012اطلق
بوبيان اكثر من  30خدمة ومنتج رقمي
ج��دي��د ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي

ً
الماجد مشاركا في إحدى الجلسات خالل اطالق التطبيق
أبرزها على سبيل المثال خدمة PayMe
ال �م �س��اع��د ال��رق �م��ي «م �س��اع��د» وإص� ��دار
البطاقات من خال اجهزة السحب اآللي
وال� �ف ��روع ال�م�ت�ح��ول��ة وك ��ان آخ��ره��ا بنك
 Nomoأول بنك رقمي اسامي في العالم
من لندن.

بنك نومو

ً
ً
وي �ع �ت �ب��ر ب �ن��ك  Nomoت�ط�ب�ي�ق��ا ع�م�ل�ي��ا
الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب ��وب� �ي ��ان ف� ��ي ال �ت��وس��ع
ً
ً
خ ��ارج �ي ��ا ب �ع��د ت��أك �ي��د م �ك��ان �ت��ه م�ح�ل�ي��ا
ً
وام� �ت ��دادا ل�خ�ط��ط ب��وب�ي��ان ل�ل�ت��وس��ع في
الخدمات المصرفية الرقمية ،حيث يعد
أول بنك من نوعه في العالم يجمع بين
التطور التقني كبنك رقمي متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسامية.
وت� ��م ت �ط��وي��ر  Nomo Bankالس�ت�ي�ع��اب
ش��ري �ح��ة م �ت �ن��ام �ي��ة م ��ن ال �ع �م��اء س ��واء
ف ��ي ال �ك��وي��ت أو ال�م �ن �ط �ق��ة م �م��ن ل��دي�ه��م
اح � �ت � �ي ��اج ��ات م� �ص ��رف� �ي ��ة دول� � �ي � ��ة ح�ي��ث

يمكنهم الوصول إلى أموالهم وتحويلها
واس �ت �ث �م��اره��ا ف ��ي ال �م �م �ل �ك��ة ال �م �ت �ح��دة
وال� �ع ��ال ��م ب �ك ��ل س �ه��ول��ة وأم� � � ��ان م ��ؤك ��دا
ان ج �م �ي��ع م� �ع ��ام ��ات ال �ب �ن ��ك خ��اض �ع��ة
للسلطات الرقابية البريطانية وكذلك
فإن البنك حاصل على تصنيف ائتماني
 A3م � ��ن وك � ��ال � ��ة ف� �ي� �ت ��ش ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئتماني.
وذك� � ��ر ال �م��اج��د ان ت �ج��رب��ة ب �ن��ك ن��وم��و
تمت م��ن خ ��ال تشكيل ف��ري��ق رائ ��ع من
الخبراء الذين يمتلكون خبرة كبيرة في
إنشاء النظم المصرفية الرقمية كما تم
تشكيل فريق من خبراء الدفع والخدمات
المصرفية الرقمية العالمية لمساعدتنا
ع � �ل� ��ى ص � �ي� ��اغ� ��ة م �س �ت �ق �ب ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات
المصرفية الرقمية الدولية اإلسامية.
وأضاف «جاء إطاق البنك الجديد بعد
ع� ��دة س� �ن ��وات م ��ن ال �ب �ح��ث وال� ��دراس� ��ات
الحتياجات العماء بمختلف شرائحهم
في الكويت والمنطقة والتى كشفت عن

ح��اج �ت �ه��م ال �م��اس��ة ل �خ��دم��ات م�ص��رف�ي��ة
ع��ال �م �ي��ة ال ي �م �ك��ن ان ت ��وف ��ره ��ا ال �ب �ن��وك
التقليدية ،م��ن هنا ج��اءت ف�ك��رة Nomo
 Bankكمنص�ة رقمية يمكن أن توفر لهم
متطلباتهم م��ن خ��ال تطبيق الهواتف
الذكية».
واشار الماجد «لعل ابرز ما يميز Nomo
 Bankأن شباب الكويت من بنك بوبيان
ك ��ان ل�ه��م دور رئ�ي�س��ي ف��ي ان �ط��اق��ة من
خ��ال التعاون مع الفريق ال��ذي سيقوم
ب��إدارت��ه وال��ذي يضم نخبة م��ن الخبراء
السابقين في العديد من البنوك العالمية
وال� ��ذي� ��ن س ��اه �م ��وا ف ��ي ت��أس �ي��س ب �ن��وك
رقمية عديدة حول العالم».
وأض � ��اف «س �ت �س��اع��د رق �م �ن��ة ال �خ��دم��ات
على تمكين العماء في الشرق األوسط
من فتح الحسابات البنكية في المملكة
ال�م�ت�ح��دة واالس �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��اه��ا مع
االط� �م� �ئ� �ن ��ان إل � ��ى ت��واف �ق �ه��ا م� ��ع أح �ك��ام
ومبادئ الشريعة اإلسامية الغراء».

«األهلي املتحد» اختتم برنامجه التدريبي
الصيفي لطالب «لوياك»
اخ�ت�ت��م ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�م�ت�ح��د ب��رن��ام�ج��ه ال�ت��دري�ب��ي
ال�ص�ي�ف��ي ل �ط��اب «ل��وي��اك» ل �ع��ام  2021وال� ��ذي يقام
س �ن��وي��ا ف ��ي ال �م �ب �ن��ي ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �ب �ن��ك ،وي�ت�ض�م��ن
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال � � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
المتخصصة ف��ي إط ��ار س�ي��اس��ة ال�ب�ن��ك ال��رام�ي��ة إل��ى
تنمية مهارات الشباب وتعزيز خبراتهم بمجاالت
العمل المصرفي .وبهذه المناسبة ،أف��اد مدير عام
ال �م��وارد البشرية ف��ي ال�ب�ن��ك األه�ل��ي المتحد نقيب
أم �ي ��ن :ت��رب�ط�ن��ا ع��اق��ة ت �ع��اون وث �ي �ق��ة م ��ع م��ؤس�س��ة
لوياك ،وفي هذا اإلطار قمنا بتنظيم برنامج تدريب
صيفي لطاب لوياك ،وتم تصميم برنامج تدريبي
م�ك�ث��ف ل� �ه ��م ،ل �ي �س��اع��ده��م ع �ل��ى اك �ت �س��اب ال�ت�ج��رب��ة
العملية من خال االنخراط في البيئة الفعلية للعمل
المصرفي وال�ت�ع��رف على آل�ي��ة العمل ضمن أقسام
البنك المختلفة .وف��ي نهاية البرنامج قمنا بمنح
ش �ه ��ادات ت�ق��دي��ر ل�ل�ط��اب ال��ذي��ن أظ �ه ��روا ال�ت��زام�ه��م
ورغبتهم في التعلم والعمل خال فترة التدريب.
وأك��د أمين أن ب��رام��ج التدريب الصيفية لها أهمية
ك�ب��رى ،حيث تساعد على ب�ل��ورة الجانب النظري
الذي يتم تدريسه في الجامعات من خال الممارسة
وال�ت��دري��ب العملي  ،بما يمكن الطلبة م��ن التعرف
على طبيعة العمل ف��ي القطاع المصرفي والمالي
بشكل أف �ض��ل .وأض ��اف نقيب  :ن�ح��رص ف��ي البنك

أع � � �ل � � ��ن ب � �ي� ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل
الكويتي «ب�ي�ت��ك» أسماء
ال � � � �ع � � � �م� � � ��اء ال � � �ف� � ��ائ� � ��زي� � ��ن
ب� � ��ال � � �س � � �ح� � ��ب ال � � �ش � � �ه� � ��ري
لحساب «الرابح» بجائزة
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن  1ك �ي �ل ��و م��ن
ذه� ��ب «ب �ي �ت��ك» ل �ك��ل ف��ائ��ز
وه��م :اس�م��اء عبدالحميد
ال � � �ق � � �ط � � ��ان ،م � �ح � �م� ��د زي � ��د
ال� � �س � ��رب � ��ل ،س � ��ال � ��م غ� � ��ازى
المطيري ،وذل��ك عن شهر
اغسطس .
وي �ق��دم «ب�ي�ت��ك» م��ن خ��ال
حساب «الرابح» مجموعة
ج��وائ��ز تصل ال��ى  77كلغ
م� � ��ن ال � � ��ذه � � ��ب ،م� � ��ن خ� ��ال
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة س � �ح � ��وب � ��ات
ش � �ه ��ري ��ة ورب � � � ��ع س �ن��وي��ة
وس �ن��وي��ة ،ت�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة
ل� � � �� 45م� ��ن ع � �م ��اء ح �س��اب
ال ��راب ��ح ل �ل �ف��وز ب��ال�ج��وائ��ز
التي تترواح بين  1الى 3
كلغ من الذهب على مدى
ع��ام ك��ام��ل ،ب��اإلض��اف��ة إلى
السحب السنوي بجائزته
الكبرى  12كلغ من الذهب.
وت� � �س� � �ت� � �ه � ��دف ال� � �ج � ��وائ � ��ز
ج � �م � �ي� ��ع ع � � �م � ��اء ح� �س ��اب
«ال � � � � ��راب � � � � ��ح» ال� �ح ��ال� �ي� �ي ��ن
وال � � �ج � ��دد ،ال� ��ذي� ��ن ال ت�ق��ل
روات �ب �ه��م ع��ن  500دي �ن��ار.
ف �ع �ن��د ت �ح��وي��ل روات �ب �ه��م
إل� � ��ى ح � �س� ��اب «ال� � ��راب� � ��ح»،
س �ي �ت �م �ك �ن��ون م � ��ن ال� �ف ��وز
ب �ب��اق��ة م ��ن ال �ج ��وائ ��ز غير
ال � �م � �س � �ب� ��وق� ��ة م � � ��ن خ � ��ال
المشاركة في السحوبات،
وه � � � � � ��ي :س� � �ح � ��ب ش � �ه� ��ري
بمعدل  3ف��ائ��زي��ن شهريا

ف � ��ي ك � ��ل س� �ح ��ب ب � � �� 1ك �ل��غ
م ��ن ال ��ذه ��ب م ��اع ��دا ش�ه��ر
دي� �س� �م� �ب ��ر ،وس � �ح ��ب رب ��ع
س�ن��وي ب�م�ع��دل  3فائزين
ف��ي ك��ل سحب ب�� 3كلغ من
ال��ذه��ب لكل ف��ائ��ز (م��ا عدا
ال� �س� �ح ��ب ال � ��رب � ��ع األخ� �ي ��ر
ف�ه�ن��اك ف��ائ��ز واح ��د ف�ق��ط).
كما يجري سحب سنوي
ب�م�ع��دل  3ف��ائ��زي��ن ،وف��ائ��ز
يكون من نصيبه الجائزة
ال �ك �ب��رى ،وه��ي ع �ب��ارة عن
 12كلغ م��ن ذه��ب «بيتك»
ل �ل �ف��ائ��ز األول 3 ،ك �ل��غ من
ال��ذه��ب ل�ل�ف��ائ��ز ال �ث��ان��ي ،و
 2ك�ل��غ م��ن ال��ذه��ب للفائز
ال� � �ث � ��ال � ��ث وب� � ��ذل� � ��ك ي� �ك ��ون
م � �ج � �م ��وع ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن 45
ً
عميا ،مجموع جوائزهم
ي� �ص ��ل ال � � ��ى  77ك� �ل ��غ م��ن
الذهب.
وي�ف�ت��ح ح �س��اب «ال��راب��ح»
ب � � ��ال � � ��دي� � � �ن � � ��ار ل � � � ��أف � � � ��راد،
وي�ش�ت��رط ت�ح��وي��ل ال��رات��ب
ك �ش ��رط أس ��اس ��ي ل��دخ��ول
ال � � �س � � �ح� � ��ب ،واس � � �ت � � �م� � ��رار
ت �ح ��وي �ل ��ه ف � ��ي ال� �ح� �س ��اب.

وف � �ي � �م� ��ا ي � �خ� ��ص ش� � ��روط
وأح � � � � � � �ك� � � � � � ��ام ال � � � �ج� � � ��وائ� � � ��ز
وال� �س� �ح ��ب ،ف �ه��ي ان ي�ت��م
تحويل الراتب لكل شهر
خ � � ��ال األش � � �ه � ��ر ال� �ث ��اث ��ة
ال� � �ت � ��ي ت� �س� �ب ��ق ال� �س� �ح ��ب،
وأال ي�ق��ل ال��رص�ي��د األدن��ى
ً
ل�ل�ح�س��اب ع��ن  50دي �ن��ارا
ف��ي نهاية ك��ل شهر خال
االش � � �ه� � ��ر ال � �ث � ��اث � ��ة ال� �ت ��ي
تسبق ال�س�ح��ب ،ح�ي��ث ان
ً
ك� ��ل  50دي� � �ن � ��ارا إض��اف �ي��ة
ف��ي ال�ح�س��اب ت��زي��د ف��رص
العميل في ال��رب��ح ،وبذلك
ي�ع�ت�ب��ر ح �س��اب «ال ��راب ��ح»
ب� � � �م � � ��زاي � � ��اه وج� � � � ��وائ� � � � ��زه،
مناسبا للعماء الراغبين
ف � ��ي ت � �ح ��وي ��ل روات � �ب � �ه� ��م،
وادارة ح � �س� ��اب� ��ات � �ه� ��م
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،م��ع إم�ك��ان�ي��ة
االدخار واالستثمار.
وي��ؤك��د ح �س��اب «ال��راب��ح»
حرص «بيتك» المتواصل
لتقديم منتجات متميزة
تلبي ط�م��وح��ات العماء،
وت � � �م � � �ن � � �ح � � �ه� � ��م ت� � �ج � ��رب � ��ة
مصرفية استثنائية.

البنك األهلي يطرح خدمة املساعد
التفاعلي «اسأل سند»

نقيب أمين وعدد من موظفي الموارد البشرية
األهلي المتحد على دعم الشباب بكافة السبل وذلك
ف��ي إط ��ار خ�ط��ة ال �ت��دري��ب ال�م�ت�ك��ام�ل��ة ال �ت��ي وضعها
البنك والتى َتعني بتدريب الكوادر الوطنية الشابة،
وإع��داده��م ِلشغل الوظائف التخصصية في العمل
المصرفي ،كما يهدف البنك من خ��ال دوره البارز
ف��ي ت�ق��دي��م ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�م�ت�م�ي��زة للشباب
إلى المحافظة على مكانته كصرح مصرفي متميز
اس�ت�ط��اع أن ي�خ��رج ال�ع��دي��د م��ن ال �ك��وادر المصرفية

ال� ��رائ� ��دة ع �ل��ى م� ��دار س �ن��وات ع�م�ل��ه م �ن��ذ ت��أس�ي�س��ه.
جدير بالذكر أن «األهلي المتحد» يقدم الكثير من
المبادرات التي تعمل على نشر المعرفة المصرفية
ب �ي��ن ط� ��اب ال � �م� ��دارس وال� �ج ��ام� �ع ��ات ،ك �م��ا ي�س�ع��ى
ال�ب�ن��ك إل��ى ال�ت�ف��اع��ل م��ع ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة الشابة
وتنمية معارفها واجتذاب العناصر الواعدة منهم
وتشجيعهم على االنضمام إل��ى أس��رة البنك خال
السنوات القليلة المقبلة.

أع� �ل ��ن ال� �ب� �ن ��ك األه� �ل ��ي
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ع � ��ن ط ��رح
خ� � � ��دم� � � ��ة ال� � �م � �س � ��اع � ��د
التفاعلي «اسأل سند»
ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ت� �م ��د ع �ل��ى
ال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن��اع��ي
ل � � �خ � � ��دم � � ��ة ع� � �م � ��ائ � ��ه.
وت ��وف ��ر ه� ��ذه ال �خ��دم��ة
ال �م �ت �ط��ورة اس�ت�ج��اب��ة
س� ��ري � �ع� ��ة وم� �ن ��اس� �ب ��ة
الستفسارات العماء ،فيصل التميمي
ّ
م��ا يمكنهم م��ن القيام
ب��إن �ج��از م�ع��ام��ات�ه��م م��ن خ ��ال ال�م�ح��ادث��ة
ذاتها عبر تطبيق الهاتف النقال.
وف ��ي ت�ع�ق�ي�ب��ه ع �ل��ى ه ��ذا ال �م ��وض ��وع ،أف ��اد
فيصل التميمي ،رئيس مركز االتصال في
البنك األه�ل��ي الكويتي «إن اه�ت�م��ام البنك
األه�ل��ي الكويتي بالتكنولوجيا الحديثة
ل �ت �ط��وي��ر وت �ح �س �ي��ن ت �ج��رب��ة ال� �ع� �م ��اء ق��د
أس�ه��م ف��ي االرت �ق��اء ب��ال�خ��دم��ات المصرفية
إل � � ��ى م� �س� �ت ��وى م �ت �م �ي ��ز ي � �ت � �ج� ��اوز ن �ط ��اق
ال�خ��دم��ات ال�م��ال�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة .وم��ن خ��ال
خدمة «اسأل سند» الجديدة التي يوفرها

ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي،،
ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ع �م��اء تنفيذ
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �م �ع��ام��ات
ال� �م� �ص ��رف� �ي ��ة ال �م �ت �ن ��وع ��ة،
مثل تحويل األم ��وال ،دفع
الفواتير ،الرد على األسئلة
واالس � � �ت � � �ف � � �س � � ��ارات ال� �ت ��ي
ت �غ �ط��ي م �خ �ت �ل��ف ج��وان��ب
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �م� �ص ��رف� �ي ��ة،
ومنها – على سبيل المثال
ال الحصر – فتح حسابات
ت ��وف� �ي ��ر ج� � ��دي� � ��دة ،وط �ل��ب
دفتر شيكات ،وإجراء التحويات المحلية
والدولية وغير ذلك».
ك�م��ا ت �ق��دم خ��دم��ة «اس� ��أل س �ن��د» م��ن البنك
األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ط��ري�ق��ة أخ ��رى للتواصل
م��ع البنك واالستجابة لتدابير وإج ��راءات
الصحة والسامة بسبب تداعيات جائحة
ك��ورون��ا ( ،)COVID-19ح�ي��ث أدى إج ��راء
ال �م �ع��ام��ات م��ن دون ت��ام��س إل ��ى تسريع
ت�ح��ول ال�ع�م��اء نحو اس�ت�خ��دام المنصات
ال��رق �م �ي��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م ال�م�ص��رف�ي��ة
الرئيسة.

ترسيخًا اللتزامه االستراتيجي باالستثمار في قادة املستقبل لـ «املصرفي»

«برقان» احتفى بتخرج موظفيه من برنامج جامعة «هارفارد»

أعلن بنك برقان عن ّ
تخرج ثاثة مديرين تنفيذيين
من برنامج جامعة هارفارد لتطوير القيادات الذي
يركز على القيادة واالبتكار والتغيير.
ُ
وي �ع��د ن �ج��اح خ��ري�ج��ي ج��ام�ع��ة ه ��ارف ��ارد ال�ج��دد
ً
إن� �ج ��ازا ي�ع�ك��س ف�ع��ال�ي��ة ال �ث �ق��اف��ة ال �ف��ري��دة للبنك
والتزامه االستراتيجي بجذب األفراد الموهوبين
واالح �ت �ف��اظ ب �ه��م ب��اإلض��اف��ة إل ��ى االس �ت �ث �م��ار في
تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.
وقالت رئيس مديرين الموارد البشرية والتطوير
ل �ل �م �ج �م��وع��ة ه ��ال ��ة ال �ش��رب �ي �ن��ي ،ان ب �ن��ك ب��رق��ان
ي�ع�م��ل ب��اس �ت �م��رار ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ق � ��درات موظفيه
م��ن المديرين التنفيذيين ف��ي إط��ار تدعمه رؤي��ة
وم �ن �ه �ج �ي��ة ال �ب �ن��ك ال �م �ب �ت �ك��رة ل� �ج ��ذب ال �م��واه��ب
وال�ح�ف��اظ عليها .وق��د تبنى البنك استراتيجية
طموحة لتطوير الموظفين من خال توفير برامج
مصممة لدعمهم ليصبحوا ق��ادة المستقبل في
القطاع المصرفي .ب��رام��ج التعلم والتطوير هذه
م�ص�م�م��ة ل�ت�م�ك�ي��ن ال �م �ش��ارك �ي��ن وت �ع��زي��ز ق� ��درات
االب �ت �ك��ار وال �ق �ي��ادة ل��دي�ه��م ك�م��ا أن �ه��ا ت �ه��دف إل��ى
إش��راك �ه��م ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ف��ي دع ��م ت�ط��وي��ر األع �م��ال
وزي � � ��ادة ال� �ق ��درة ال �ت �ن��اف�س �ي��ة ووض � ��ع م �م��ارس��ات
مؤسسية مؤثرة تسهم في إنجاح التحول الرقمي
للبنك ».وأش��اد المشاركون أيضا ببرامج البنك

التعليمية والتدريبية المتنوعة والمتكاملة التي
تدعم التطوير المهني للموظفين وتعزز قدراتهم
على مواجهة تغيرات السوق وتحدياته.
وق� ��ال م�ح�م��د ن�ج�ي��ب ال��زن �ك��ي ،رئ �ي��س العمليات
ال� �م� �ص ��رف� �ي ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات – م� �س ��اع ��د م� ��دي� ��ر ع ��ام
ال �م �ج �م��وع��ة ال �م �ص��رف �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ل �ق��د أت�م�م��ت
ال �ب��رن��ام��ج ع �ل��ى م��رح �ل �ت �ي��ن ،األول � � ��ى ف ��ي ال�ك�ل�ي��ة
والثانية باالعتماد على أدوات التعلم التفاعلية
ال�م�ت��اح��ة ع�ل��ى ال�م�ن�ص��ة ال��رق�م�ي��ة لكلية ه��ارف��ارد
ل��أع �م��ال .وي�ت�ك��ون ال�ب��رن��ام��ج م��ن خ�م��س وح��دات
ّ
ّ
متكاملة ت��رك��ز على التعامل م��ع التحديات التي
ت��واج��ه ق �ي��ادات ال�ش��رك��ات ف��ي مختلف ال��وظ��ائ��ف،
وقيادة التغيير في المؤسسة لتوجيه الموظفين
ذوي األداء العالي ،باإلضافة إل��ى تطوير فلسفة
ال�ق�ي��ادة الشخصية واالس �ت �ف��ادة م��ن ال �ف��رص في
عصر التحول ال��رق�م��ي .واوض�ح��ت رئيس وح��دة
الخدمات والطاقة ،المجموعة المصرفية للشركات
شيماء السلطان ان هذا البرنامج التعليمي المميز
هو ج��زء من م�ب��ادرة رؤي��ة اإلستراتيجية الرائدة
ّ
لبنك برقان التي تركز على تطوير مهارات وقدرات
ال �م �ص��رف �ي �ي��ن ال �ك��وي �ت �ي �ي��ن ال �م��وه��وب �ي��ن ل�ت�ع��زي��ز
اس �ت �ع��داده��م ل�ت��ول��ي أدوار ق�ي��ادي��ة ف��ي ال�ب�ن��ك في
المستقبل .وأن��ا أنتمي مثل المشاركين اآلخرين
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في البرنامج إلى فريق النسور في برنامج رؤية.
ّ
ً
وتعليميا
وي��ت �ب��ع ه ��ذا ال �ف��ري��ق م �س� ً�ارا ت��دري �ب� ً�ي��ا
ّ
ّ
ص��م�م��ه ق�س��م ال��ت�ع�ل��م وت �ط��وي��ر ال �ك �ف��اءات ال�ت��اب��ع
لمجموعة ال �م��وارد البشرية وال�ت�ط��وي��ر .برنامج
ك�ل�ي��ة إدارة األع� �م ��ال ب�ج��ام�ع��ة ه ��ارف ��رد ل�ت�ط��وي��ر
ّ
القيادات هو تجربة تعليمية محفزة بشكل خاص
ّ
توفر الفرصة الختبار بيئة تعليمية عملية تدعم
تمكين المشاركين وتدفعهم للخروج عن اإلط��ار
المألوف لديهم الكتساب معارف ومهارات جديدة.

لقد تمكنت من خال البرنامج من اكتشاف أدوات
ّ
فعالة ومفيدة لتطوير مهاراتي القيادية وتحقيق
النمو على الصعيدين الشخصي والمهني .كما
كانت ه��ذه الفرصة أيضا مناسبة رائ�ع��ة للتعلم
من تجارب محترفين متميزين من جميع أنحاء
ال�ع��ال��م .واش ��ارت رئ�ي��س أس ��واق رأس م��ال ال��دي��ن،
م�ج�م��وع��ة االس �ت �ث �م��ارات ال �م�ص��رف�ي��ة وال�خ��زي�ن��ة
ل�ل�م�ج�م��وع��ة دالل ال �ص��ان��ع ال ��ى ب��رن��ام��ج ت�ط��وي��ر
ال�ق�ي��ادة ف��ي كلية ه��ارف��ارد ل��أع�م��ال يساعد على

ّ
التمكن بساسة من القيام بمراجعة ذاتية والتأمل
بعمق في المهارات والقدرات الشخصية من عدة
ُ ّ
وي َمكن ذلك المشارك من استغال
زوايا مختلفة.
فضوله للتعلم ورغبته في تطوير وتنمية وعيه
وم ��دارك ��ه .ه ��ذه ال �م �ه��ارات أس��اس �ي��ة ل �ل�ق �ي��ادة من
منطلق ُي ّ
كرس فهم اآلخرين والتعاطف معهم لدعم
ثقافة الثقة التي ترتكز على المساواة الجوهرية
بين األفراد وتأخذ بعين االعتبار تدعيم قدراتهم
المتميزة لخدمة أهداف سامية.

