
2020 673 ألف عامل منزلي في الكويت بنهاية الربع الثالث 
ورد في تقرير الشال االسبوعي الصادر عن العمالة-
ب: العمالة املنزلية أو القطاع العائلي – الربع الثالث 
2020 : نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت 
عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من 
عام 2020 وفق جداول اإلدارة املركزية لإلحصاء نحو 
673 ألف عامل )680 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 

2020(، وموزعة مناصفة تقريباً ما بني الذكور البالغ 
عددهم نحو 329 ألف عامل، واإلناث البالغ عددهم نحو 
344 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من 
الهند بنحو 224 ألف عامل )225 ألف عامل في نهاية 
الربع الثاني 2020(، بينما تتصدر الفلبني عمالة اإلناث 
بنحو 143 ألف عاملة )148 ألف عاملة في نهاية الربع 

الثاني 2020(، وتتصدر الهند أرقام العمالة املنزلية من 
اجلنسني بنسبة %47.9 من إجمالي العمالة املنزلية، 
تليها الفلبني بنسبة %21.4 من اإلجمالي. وبشكل عام، 
تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبني، بنغالديش 
وسيريالنكا على نحو %94.2 من إجمالي عدد العمالة 

املنزلية من أصل 10 جنسيات.

من احملتمل خفض آخر للتصنيف خالل الشهور الستة القادمة

»الشال«: ال يوجد جهدًا يبذل 
إلطفاء حريق املالية العامة

ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال االس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن 
التصنيف اإلئ��ت��م��ان��ي ال��س��ي��ادي – “ستاندرد 
آن��د بورز” : ثبتت وكالة “ستاندرد آن��د بورز” 
ف��ي تقرير 15 يناير اجل���اري تصنيف الكويت 
اإلئتماني السيادي عند املرتبة )AA-( وهو 
نفس تصنيف شهر يوليو الفائت، وكانت الوكالة 
قد خفضت التصنيف من )AA( إلى )AA-( في 
شهر م��ارس الفائت، ثم أتبعته في شهر يوليو 
الفائت بتغيير النظرة املستقبلية من مستقرة إلى 
سلبية. ج��اء تثبيت التصنيف رمب��ا ألن الوكالة 
خفضت تقديراتها لعجز املوازنة العامة من 40% 
من حجم الناجت احمللي اإلجمالي في تقرير شهر 
يوليو الفائت، إل��ى %30 للسنة املالية احلالية 

2021/2020 في تقريرها احلالي. 
ما تذكره الوكالة حول املستقبل، أهم من تثبيت 
التصنيف الهابط، فهي ال ترى جهداً يبذل إلطفاء 
حريق املالية العامة، وال جهد يبذل لفهم إختالالت 
االقتصاد الهيكلية، لذلك من احملتمل خفض آخر 
للتصنيف خالل الشهور الستة إلى اإلثني عشر 
القادمة. فاإلعتماد على النفط املهيمن على كل 
مفاصل االقتصاد، فهو يشكل %50 من حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي، و%90 من حصيلة الصادرات، 
و%90 من إي��رادات امل��وازن��ة، البد من مواجهته. 
تلك الهيمنة صحيحة ف��ي أح���وال رواج سوق 
النفط، وه��ي صحيحة منذ هبطت أسعار النفط 
بشدة في خريف عام 2014، وهي صحيحة في 
ظروف جائحة كورونا، بينما كل من دول مجاورة 
للكويت حتركت في إجت��اه تخفيف اإلعتماد على 
النفط. كل ما فعلته اإلدارة العامة في الكويت، 
هو اإلنتظار حتى جفت سيولة اإلحتياطي العام، 
وسواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بدأت السحب 
من إحتياطي األجيال القادمة، سواء ببيع أصول 
غير سائلة عليه، أو بوقف التحويل املستحق له -
%10 من إجمالي اإليرادات العامة- أو سحب ما مت 

التحويل له في سنوات سابقة. أو بإختصار شديد، 
مشكلة الكويت ليست بشحة مواردها، فهي متلك 
ما يكفي، وإمنا بسوء إدارة تلك امل��وارد، ف��اإلدارة 
العامة تتصرف في حدود شراء الوقت على الزمن 
القصير، تاركة املشكالت احلقيقية تتفاقم حتى 

تصبح غير قابلة للحل. 
وتذكر الوكالة بأن السماح للحكومة باقتراض 
20 مليار دي��ن��ار كويتي س��وف يساعد ف��ي سد 
احلاجة لتمويل عجز امل��وازن��ة، ولكن اإلستمرار 
في إنكار وج��ود مشكالت هيكلية وع��دم عالجها، 
سوف يؤدي إلى ظهور كل املشكالت على السطح 
مرة أخرى بحلول عام 2024. وتعتقد الوكالة بأن 
تؤدي بيئة االقتصاد الكلي الضعيفة إلى الضغط 
على ج��ودة األص��ول مبا ي��ؤدي إل��ى زي��ادة حجم 
ال��ق��روض غير املنتظمة وتكلفة املخاطر إل��ى ما 
يقارب الضعف، أو مبعنى آخر، فشل اإلدارة العامة 
في عالج مشكالت االقتصاد الكلي سوف ينعكس 

بالسوء على وحدات القطاع اخلاص احمللية. 
 وك��ل م��ا ت��ق��دم ال ع��الق��ة ل��وك��االت التصنيف 
اإلئتماني به، وإمنا توصيف حلالة االقتصاد احمللي 
املريض، ويجب أال نعطي تقارير وكاالت التصنيف 
اإلئتماني أقل أو أكثر مما تستحق، فاملعني بعالج 
حالة املريض هو اإلدارة العامة للبلد، وإن صلحت 
اإلدارة العامة، سوف تعود تلقائياً التصنيفات 
اإلئتمانية اجليدة للكويت، والشواهد اجلديدة ال 
توحي بصالح اإلدارة العامة. وعودة التصنيفات 
اإلئتمانية العالية قد تكون كارثية بالقرار اخلطأ، 
فالتصنيف اإلئتماني يعني املُقرضني أو املتعاملني 
األجانب مالياً وجتارياً مع الكويت، وهم املعنيون 
بتقرير التصنيف، وقد يكون كافياً لعودته لألعلى 
بيع مؤسسة البترول الكويتية إلحتياطي األجيال 
القادمة كما يوحي تقرير الوكالة، وسوف يصبح 
خطأ جسيم في بعده االقتصادي، والحقاً املالي، إن 

تبنته احلكومة الكويتية.

1781 دينار معدل األجر الشهري للكويتيني الذكور 
ذكر تقرير الشال االسبوعي الصادر 
عن العمالة-أ: األع��داد واألج��ور وقطاع 
العمل – الربع الثالث 2020 : تشير آخر 
اإلحصاءات الصادرة عن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء حول أع��داد العمالة في دولة 
الكويت كما في نهاية الربع الثالث من 
عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد واجلنس 
واجلنسية واألجور واألعمار.. الخ، إلى 
أن حجمها بلغ نحو 2.035 مليون عامل 
من غير احتساب العمالة املنزلية )2.119 
مليون ع��ام��ل ف��ي نهاية ال��رب��ع الثاني 
2020(. وعند إضافة العمالة املنزلية 
وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة 
نحو 673 أل��ف ع��ام��ل، يصبح املجموع 
نحو 2.709 مليون عامل )2.799 مليون 
عامل في نهاية الربع الثاني 2020(، 
أي بانخفاض بنحو 90 ألف عامل رمبا 
بسبب اجلائحة، وتبلغ نسبة العمالة 
املنزلية نحو %24.9 من إجمالي العمالة 
في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من 
عام 2020 )%24.3 من إجمالي العمالة 

في نهاية الربع الثاني 2020(.
وبلغ معدل األجر الشهري للذكور من 
العمالة الكويتية في القطاع احلكومي 
نحو 1863 دينار كويتي )1846 دينار 
كويتي في نهاية الربع الثاني 2020(، 
وبلغ ذلك املعدل لإلناث الكويتيات نحو 
1300 دينار كويتي )1295 دينار كويتي 
في نهاية الربع الثاني 2020(، بفارق 
بحدود %43.3 لصالح أج��ور الذكور. 
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير 
الكويتيني في القطاع احلكومي نحو 748 
دي��ن��ار كويتي )743 دي��ن��ار كويتي في 
نهاية الربع الثاني 2020(، وبلغ لإلناث 
غير الكويتيات نحو 677 دينار كويتي 
)677 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 
2020( بفارق لصالح ال��ذك��ور بحدود 
%10.5، أي أن ال��ف��ارق ب��ني اجلنسني 
أك��ث��ر ع��دال��ة ف��ي ح��ال��ة غير الكويتيني. 
ويبلغ معدل األجر الشهري للكويتيني من 
اجلنسني في القطاع احلكومي نحو 1529 
دينار كويتي )1520 دينار كويتي في 
نهاية الربع الثاني 2020(، ويبلغ نفس 
املعدل لغير الكويتيني نحو 713 دينار 
كويت��ي )711 دينار كويتي في نهاية 
الربع الثاني 2020(، بفارق بني املعدلني 

بحدود %114.5 لصالح الكويتيني.
ويبلغ معدل األج��ر الشهري للذكور 
الكويتيني في القطاع اخلاص نحو 1477 

دينار كويتي )1472 دينار كويتي في 
نهاية ال��رب��ع الثاني 2020(، أي أدن��ى 
بنحو %20.7- من معدل أج��ر الذكور 
في القطاع احلكومي، ويبلغ ذلك املعدل 
لإلناث الكويتيات في القطاع اخلاص نحو 
931 دينار كويتي )922 دينار كويتي في 
نهاية ال��رب��ع الثاني 2020(، أي أدن��ى 
بنحو %28.4- من معدل زميالتهن في 
القطاع احلكومي، وال شك أن مخصصات 
دعم العمالة املواطنة تؤدي إلى ردم تلك 
ال��ف��وارق. ويبلغ معدل األج��ر الشهري 
للذكور غير الكويتيني في القطاع اخلاص 
نحو 286 دي��ن��ار كويتي )281 دينار 
كويتي في نهاية الربع الثاني 2020(، 
أي نحو %38.2 م��ن مستوى زمالئهم 
في القطاع احلكومي، ويبلغ معدل األجر 
الشهري لإلناث غير الكويتيات في القطاع 
اخل��اص نحو 399 دينار كويتي )396 
دي��ن��ار كويتي ف��ي نهاية ال��رب��ع الثاني 
2020(، وهو أعلى من معدل أجر الذكور 
غير الكويتيني في القطاع اخلاص بنحو 
%39.5 ولكنه أدنى من معدل زميالتهن 

في القطاع احلكومي بنحو 41.1%-.
وف��ي ح��ال دم��ج القطاعني احلكومي 
واخل���اص، يبلغ معدل األج��ر الشهري 
للكويتيني ال��ذك��ور نحو 1781 دينار 

ك��وي��ت��ي )1765 دي���ن���ار ك��وي��ت��ي في 
نهاية الربع الثاني 2020(، ولإلناث 
الكويتيات نحو 1241 دينار كويتي 
)1235 دينار كويتي في نهاية الربع 
الثاني 2020(، ويتسع الفارق لصالح 
الذكور إلى %43.5. ويبلغ معدل األجر 
الشهري للذكور غير الكويتيني 298 
دينار كويتي )293 دينار كويتي في 
نهاية ال��رب��ع الثاني 2020(، ويبلغ 
لإلناث غير الكويتيات نحو 460 دينار 
كويتي )456 دينار كويتي في نهاية 
الربع الثاني 2020( ويصبح الفارق 
لصالح اإلن���اث نحو %54.1. ويبلغ 
معدل األج��ر الشهري للكويتيني ذك��وراً 
وإناثاً في القطاعني نحو 1469 دينار 
كويتي )1459 دينار كويتي في نهاية 
ال��رب��ع ال��ث��ان��ي 2020(، ويبلغ لغير 
الكويتيني نحو 315 دينار كويتي )310 
دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 
2020(، والبد من إعادة التذكير بأن كل 
ه��ذه األرق���ام ال تشمل العمالة املنزلية 
ال��ت��ي س���وف ت��ت��رك أث���ر كبير ل��ألدن��ى 
على معدالت أج��ور غير الكويتيني لو 
أخ��ذت ف��ي اإلع��ت��ب��ار، كما أنها ال تشمل 
أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيني 

العاملني في القطاع اخلاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع 
احلكومي وفقاً لنفس املصدر نحو 328.1 
ألف عامل )323.4 ألف عامل في نهاية 
الربع الثاني 2020(، ويبلغ عددهم في 
القطاع اخل��اص نحو 72.8 أل��ف عامل 
)73.3 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 
2020( أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 
%81.8 عمالة حكومية و%18.2 عمالة 

قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيني العاملني في 
القطاع احلكومي من حملة الشهادات 
اجلامعية نحو %42.7، إض��اف��ة إلى 
نحو %4.4 من حملة الشهادات ما فوق 
اجلامعية، ونحو %14.6 ملن يحملون 
شهادات فوق الثانوية ودون اجلامعية، 
ونحو %21.5 حلملة الشهادات الثانوية 
أو ما يعادلها، أي أن نحو %83.3 من 
موظفي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي م��ن حملة 
ال��ش��ه��ادات م��ا ب��ني ال��ث��ان��وي��ة وحتى 
ال��دك��ت��وراة. ورغ��م ذل��ك، ظلت إنتاجية 
القطاع احلكومي ضعيفة، إم��ا بسبب 
بيئة العمل املزدحمة وغير املنظمة، أو 
بسبب ضعف املستوى التعليمي، أو 
بسبب اإلنفصال ما بني مخرجات التعليم 
ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب 

إنتشار شهاداته املضروبة.

التنفيذية الالئحة  مواد  حول  عامًا  استطالعًا  تطلق  التأمني  تنظيم  وحدة 
أطلقت وحدة تنظيم التأمني استطالعا عاما حول مواد 
الالئحة التنفيذية لها، وذل��ك على موقعها  االلكتروني
https://bylaw.iru.gov.kw   وعلى منصات حساب 
التواصل االجتماعي حتت ع��ن��وان   Irukuwait على 
منصتي تويتر واالنستغرام، اعتبارا من اليوم االحد ٢٤ 

يناير حتى يوم الثالثاء ٢ فبراير املقبل.    
ودعت الوحدة، في بيان صحافي، جميع األطراف ذوي 
الصلة بنشاط التأمني، على مستوى القطاعني، اخلاص 
والعام إل��ى املشاركة في االستطالع وإب��داء املالحظات 

الفنية والقانونية حولها.
وكشفت الوحدة عن أن الالئحة التنفيذية أخذت بعني 
االعتبار احل��دود الدنيا احملالة إليها مبوجب القانون، 
وأتت ملعاجلة ما يالمسه قطاع التأمني الكويتي من قصور 
رقابي، و لتلبية ما تسعى إليه الوحدة من تطوير يحقق 

أه��داف القانون )125( لسنة 2019 في ش��أن تنظيم 
التأمني. وذكرت أن أقسام الالئحة التنفيذية تتضمن 351 

مادة موزعة على 11 باباً حملت العناوين التالية:
أحكام عامة ووحدة تنظيم التأمني وتأسيس وتسجيل 
شركات التأمني وشركات إعادة التأمني ومجمعات التأمني 
وحتويل الوثائق واالن��دم��اج وشركات التأمني وإع��ادة 
التأمني التكافلي والتزامات الشركات املرخص لها مبزاولة 
نشاط التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية ووسطاء 
التأمني واملهن التأمينية ومراقبو احلسابات األشخاص 
امل��رخ��ص لهم وامل��خ��ال��ف��ات وال��ت��أدي��ب وف��ض وتسوية 

املنازعات التأمينية
 وأع��رب��ت ال��وح��دة عن أملها باملشاركة الواسعة من 
املعنيني في شأن التأمني وإب��داء مالحظاتهم، مؤكدة انها 

جميعا ستكون موضع تقدير وستأخذ بعني االعتبار.

وافراد ومؤسسات  وشركات  حكومية  ومؤسسات  جهات  بني  تتنوع 

»هارد تاسك« لتكنولوجيا املعلومات تخدم 
عميل  1200 من  عريضة  قاعدة 

أعلنت شركة هارد تاسك لتكنولوجيا 
املعلومات عن جناحها منذ تأسيسها قبل 
نحو 17 عاماً في تكوين قاعدة عريضة 
من العمالء داخل وخارج الكويت تنوعت 
م��ا ب��ني ج��ه��ات وم��ؤس��س��ات حكومية 
وش��رك��ات وم��ؤس��س��ات طبية واف���راد 

بإجمالي عمالءيبلغ 1200 عميل.
وفي هذا السياق قال مدير التسويق 
ف��ي ش��رك��ة ه���ارد ت��اس��ك ول��ي��د رفعتأن 
الشركة أطلقت أعمالها في الكويت منذ 
عام 2004، وجنحت في وقت قصير بأن 
تصبح رائ��دة في مجالها وذل��ك بفضل 
انتهاجهااستراتيجية واضحة املعالم 
في عملها ولعل أهمها املصداقية والدقة 
والسرعة في اإلجناز، لتنجح الشركة في 
كسب ثقة عمالؤها ولتحدث طفرة في منو 

حجم أعمالها.
وذكر أن الشركة تركز في اعمالها على 
تقدمي العديد من اخلدمات التكنولوجية 
مثل ح��ل��ول ال��ب��رام��ج الذكية وتصميم 
م��واق��ع اإلنترنت وتطبيقات الهواتف 
الذكية وت��ق��دمي احل��ل��ول املتكاملة على 
شبكة اإلنترنت وتركيب بوابات الدفع 
االلكترونية لشركتي “كي نت” وفيزا، 
فضال عن تقدمي االستشارات واحللول 
التكنلوجية للمعلومات وخدمات اجلافا 
واالوراك���ل و 3 دي ماكس وفوتوشوب 

وإليستراتور.
وأشارإلى ان شركة هارد تاسك لديها 
فريق عمل من احملترفني الذين ميتلكون 
خ��ب��رات واس��ع��ة ف��ي أع��م��ال البرمجة 
والتطوير ليواكبو التطورات احمللية 

والعاملية،  وفريق إداري على قدر عالي 
من اخلبرة وق��ادر على مواكبة وسائل 

االدارة احلديثة. 
وذكر أن الشركة جنحت خالل الفترة 
املاضية في التعاون مع عشرات العيادات 
األهلية في الكويت وجنحت في تركيب 
ن��ظ��م إلدارة ال��ع��ي��ادات ون��ظ��ام إدارة 
احلسابات العامة فضال عن نظم إدارة 

شئون املوظفني واملخازن.
واختتم وليد رفعت تصريحه قائال:” 
بفضل جهود الشركة الكبيرة في مجال 
عملها فإنها حازت على العديد من اجلوائز 
وشهادات التقدير من العديد من اجلهات 
التي قدمت لها خدمات تكنولوجية وذلك 
بفضل الدقة في االع��م��ال والسرعة في 

التنفيذ والدعم الفني املتواصل”.

alwasat.com.kw5

»أسواق املال« تعلن إنشاء أكادميية 
متخصصة باألوراق املالية

مع اصدار  قرارها رقم )5( لسنة 2021 تبدأ هيئة 
أس��واق امل��ال أول��ى مراحل اإلع��داد لتنفيذ مشروعها 
اإلستراتيجي بإنشاء أكادميية متخصصة بأسواق 
امل��ال، وه��ي مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال 
أس��واق األوراق املالية، تتمتع بشخصية اعتبارية 
مستقلة غير هادفة للربح، تخضع لرقابة الهيئة 

وإشرافها.
ومتثل”املساهمة الفعالة في رفغ كفاءة أسواق 
امل��ال في دول��ة الكويت” هدفاً رئيسياً إلنشاء هذه 
األكادميية، إضافًة إلى أهداٍف أخرى: كتطوير وتنمية 
االقتصاد املعرفي ذي الصلة بقطاع أنشطة األوراق 
املالية، و تأهيل الكوادر البشرية العاملة في ذلك 
القطاع وتنمية مهاراتها وقدراتها، وتوعية اجلمهور 
بنشاط األوراق املالية واملنافع واملخاطر وااللتزامات 
املرتبطة باالستثمار في هذا النشاط وتشجيع تنميته، 
وتعزيز عملية التعاون مع أهم اجلهات التعليمية 
واملهنية الدولية وتبادل اخلبرات مع اجلهات الرقابية 
املماثلة واملنظمات اإلقليمية والدولية املتخصصة في 

املجاالت املتعلقة بتطوير أسواق املال.
ه��ذا، وتتوزع  أنشطة األكادميية وبرامجها بني 
برامج تدريبية متصلة بأنشطة األوراق املالية مبا 
ف��ي ذل��ك ب��رام��ج املراجعة للحصول على الشهادة 
اخلاصة باالختبارات التأهيلية للوظائف واجبة 
التسجيل، وال��ش��ه��ادات املهنية العاملية مبختلف 
أنواعها، إضافًة إلى برامج توعوية ذات صلة، وتوفير 
مركز معتمد لالختبارات التأهيلية املهنية، وتقدمي 

اختبارات خاصة مبوظفي الهيئة واملرشحني لشغل 
مختلف وظائفها، إضافًة إلى توفير مكتبة افتراضية 
إلكترونية، وتنفيذ التحالفات الالزمة مع اجلامعات 
احمللية والعاملية لتقدمي البرامج األكادميية للدراسات 

العليا والبرامج التدريبية.
كما تتنوع الشرائح املستهدفة ببرامج األكادميية 
بني موظفي الهيئة وشاغلي املناصب والوظائف 
واج��ب��ة التسجيل ل��دى األش��خ��اص امل��رخ��ص لهم 
وموظفي ه��ؤالء األش��خ��اص، إض��اف��ة ً إل��ى موظفي 
الشركات امل��درج��ة ف��ي ب��ورص��ات األوراق املالية، 
وحديثي التخرج والطالب في املستويات التعليمية 
املختلفة، إض��اف��ة إل��ى ش��رائ��ح مجتمعية مختلفة 
وجمهور املعنيني واملهتمني بأنشطة األوراق املالية 
على وج��ه العموم. ويتولى اإلش���راف على إدارة 
األكادمييةمجلسأمناءيعني أو ينتدب أع��ض��اؤه 
اخلمسة م��ن قبل مجلس مفوضي الهيئة مبوجب 
ق��رار يصدر عنه ملدة سنتني قابلة للتجديد ملرتني، 
ول��ه جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة 

األكادميية.
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وليد رفعت

»األس�����رع  ب��ج��ائ��زت��ي  ي���ف���وز  ورب������ة«   «
منوًا« و»أفضل بنك إسالمي رقمي«

م���ع س��ع��ي ب��ن��ك ورب�����ة امل��س��ت��م��ر 
واملتطور لتعزيز مكانته، أثمرت جهود 
إدارته، عن االنتقال إلى القيادة محلياً، 
بحصول البنك على جائزتني مرموقتني 
على مستوى الكويت، من مؤسسة” 
 Global Banking & Finance
Review” العاملية للعام الثاني على 

التوالي.
وحت��م��الن جائزتا “وربة” أهمية 
مصرفية خ��اص��ة ف��إح��داه��م��ا جائزة 
األس����رع من���واً ل��ق��ط��اع ال��ش��رك��ات في 
الكويت 2020، والثانية جائزة أفضل 
بنك إس��الم��ي رقمي 2020 ع��ن أدائ��ه 
خ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي،  م��ا يحمل نقلة 
نوعية على طريق املستقبل الذي ينشده 
مسؤولو ورب���ة، وي��ؤك��د ق��درت��ه على 
تطويع التحديات  وتوظيفها في خدمة 
قفزته إل��ى ال��ص��دارة. ومصرفيا تأتي 
اجلائزتان تتويجاً جلهود مسؤولي 
البنك الواسعة خالل السنوات املاضية 
س��واًء على صعيد تعزيز بنية أعمال 
البنك، باحلدود التي نقلت ورب��ة إلى 
ال��ص��دارة محلياً، أو جلهة التحول 
السريع لركوب قطار احلداثة مببادرات 
رقمية. ولعل ما يزيد من أهمية فوز 
بنك وربة بهاتني اجلائزتني استنادهما 
إلى معايير شملت: قوة اإلستراتيجية 
جل��ذب العمالء الرقميني وخدمتهم، 
والنجاح في جعل العمالء يستخدمون 
ال��ع��روض واملنتجات الرقمية، ومنو 
أعداد العمالء الرقميني، واتساع نطاق 
املنتجاتاخلاص في املجموعة املصرفية 
للشركات، ووج��ود دليل على الفوائد 

امللموسة املكتسبة من املبادرات الرقمية 
ال��ت��ي يطلقها ال��ب��ن��ك، ب��اإلض��اف��ة إلى 
تصميم امل��وق��ع أو التطبيق وطريقة 
استخدامه، وكما تقوم املجلة العاملية 
باختيار الفائزين بناًء على تقييم جلنة 
حتكيم رفيعة املستوى متخصصه في 
مجال االستشارات املالية والتكنولوجيا 
الرقمية. وبهذه املناسبة ق��ال شاهني 
حمد الغامن الرئيس التنفيذي في بنك 
وربة:” يسعدنا حصول البنك على 
هاتني اجلائزتني من مؤسسة حيادية 
ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة،األم��ر ال���ذي يعكس 
ق��درة موظفي “وربة” على االرت��ق��اء 
مبكانته املصرفية من خ��الل محاولة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه امل��ص��رف��ي��ة الرقمية 
املميزة”، م��ؤك��دا أن البنك أصبح في 
قائمة املتصدرين في السوق الكويتي 
من حيث االس��رع منوا بني البنوك في 
القطاع املصرفي للشركات ومن خالل 
طرحه ألكثر من خدمة ومنتج مصرفي 

رقمي ألول مرة في الكويت.

شاهني الغامن

»KIB« يحصد جائزتني من مجلة 
كابيتال فاينانس انترناشونال

تقديراً جلهوده املستمرة والرامية نحو تقدمي 
أفضل جتربة للعمالء وأحدث احللول واملنتجات 
املصرفية اإلسالمية، حصل بنك الكويت الدولي 
“KIB” مؤخراً على جائزتني من مجلة كابيتال 
فاينانس انترناشونال، املتخصصة في القطاع 
املالي واملصرفي، وهما جائزة “البنك اإلسالمي 
األسرع منواً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا” 
لعام 2020، وذل��ك للعام اخلامس على التوالي، 
وجائزة “أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا” 

لعام 2020، وذلك للعام السادس على التوالي.

ولقد ن��ال “KIB” هاتني اجلائزتني بعد أن 
أجمعت جلنة التحكيم املستقلة - التي ضمت في 
عضويتها نخبة من احملررين املتخصصني - على 
اختياره بناًء على عدة معايير رئيسية كان أولها 
عدد الترشيحات التي حصل عليها، إلى جانب أدائه 
املالي املتميز على الرغم من الظروف االقتصادية 
التي يعيشها العالم، وقدرته على إدارة املخاطر 
وخدمة العمالء دون أي تقصير خالل أزمة فيروس 
كورونا )كوفيد19-(، وم��ا يتميز به باستمرار 
من ابتكار وإب��داع متثل في تقدمي أفضل اخلدمات 

املصرفية اإللكترونية املتطورة،.


