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»كامكو إنفست«: النفط بالقرب من أعلى مستوياته املسجلة في عام واحد
قال تقرير “كامكو إنفست” حول أداء أسواق النفط العاملية 
– العام 2020: العام ال��ذي انقضى يناير 2021 ، واصلت 
أسعار النفط ارتفاعاتها خالل يناير 2021 بعد أن انهت العام 
2020 بارتياح ف��وق مستوى 50 دوالر أمريكي للبرميل. 
وج��اء االرتفاع األخير على خلفية عدد من العوامل مبا في 
ذلك درجات احل��رارة األكثر برودة وإعالن األوبك وحلفائها 
عن استمرار خفض اإلنتاج وانخفاض املخزونات األمريكية 

وضعف الدوالر األمريكي وتسارع وتيرة برامج التلقيح في 
كافة أنحاء العالم. وارتبطت العوامل التي أثرت على األسعار 
بصفة رئيسية بعودة حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد19- 
في أوروبا مما أدى إلى إعادة فرض عمليات اإلغالق املشددة 
في ظل ارتفاع ح��االت اإلصابة إلى مستويات قياسية غير 
مسبوقة. كما أدى صعود أس��واق األسهم العاملية وتسجيل 
العديد من األس��واق الكبرى مبا في ذل��ك ال��والي��ات املتحدة 

واليابان والهند الرتفاعات قياسية إلى تعزيز معنويات سوق 
النفط. في ذات الوقت، ساهم تزايد حاالت اإلصابة بالفيروس 
وارتفاع حاالت الوفيات إلى مستويات قياسية في الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وعمليات اإلغ��الق املشددة التي مت 
تطبيقها بالفعل أو املقرر إدخالها حيز التنفيذ في التأثير 
على امكانية انتعاش الطلب في سوق النفط على األقل خالل 

النصف األول من العام 2021.
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25.11 مليون دينار التداوالت تراجعت .. و السيولة بلغت 

مؤشرات »البورصة« الرئيسية 
تتباين في اخلتام

تباينت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
في ختام تعامالت أمس األحد، إذ انخفض املؤشران 
األول وال��ع��ام بنسبة %0.19 و%0.03 على 

التوالي.
وعلى اجل��ان��ب اآلخ��ر صعد مؤشر الرئيسي 
50 بنسبة %0.66، ومنا الرئيسي %0.40 عن 

مستوى اخلميس املاضي.
وت��راج��ع��ت ال��ت��داوالت ، فقد بلغت السيولة 
25.11 مليون دينار، مقابل 46.17 مليون دينار 
بجلسة اخلميس، وبلغت أحجام ال��ت��داول نحو 
229.26 مليون سهم، مقارنة ب� 308.11 مليون 

سهم في اجللسة اسالبقة.
وشهد تداوالت ارتفاع 7 قطاعات تقدمها النفط 
والغاز بنسبة %1.54، فيما انخفضت 5 قطاعات 
على رأسها لتكنولوجيا بواقع %1.82، فيما استقر 

منافع.
وعلى مستوى األسهم، فقد تصدر سهم ياكو 
القائمة اخل��ض��راء ب�%10، فيما ت��ق��دم أرك��ان 

التراجعات ب�8%.
وت��ص��در سهم أرزان املرتفع %3.76 نشاط 
الكميات ب�31.67 مليون سهم، بينما تقدم بيتك 
السيولة بقيمة 2.46 مليون دينار، بانخفاض 

.0.29%

كما أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس  
األحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر1 نقطة 
ليبلغ مستوى 34ر5654 نقطة بنسبة هبوط 

بلغت 03ر0 في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 5ر229 مليون 
سهم متت عبر 8904 صفقات نقدية بقيمة 11ر25 

مليون دينار )نحو 8ر82 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة 
ليبلغ مستوى 59ر4637 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 40ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
8ر199 مليون سهم متت عبر 6295 صفقة نقدية 
بقيمة 4ر12 مليون دينار )نحو9ر40 مليون 

دوالر(.
 وانخفض مؤشر السوق األول 7ر11 نقطة 
ليبلغ مستوى 03ر6171 نقطة بنسبة هبوط 
بلغت 19ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
4ر29 مليون سهم متت عبر 2609 صفقة بقيمة 

6ر12 مليون دينار )نحو 5ر41 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر )رئيسي 50( 35ر31 نقطة ليبلغ 
مستوى 94ر4792 نقطة بنسبة صعود بلغت 
66ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر126 
مليون سهم متت عبر 4021 صفقة نقدية بقيمة 

14ر9 مليون دينار )نحو 16ر30 مليون دوالر(.

للتأمني« »اخلليج  رأسمال  زيادة  أسهم  في  االكتتاب  عملية  انتهاء 
أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني اكتمال 
عملية االكتتاب ال��ع��ام ف��ي أسهم زي��ادة 
رأسمال الشركة، وإقفال ب��اب االكتتاب 

بنهاية 14 يناير اجلاري.
وح��س��ب ب��ي��ان امل��ج��م��وع��ة لبورصة 
الكويت أمس  األح��د، فقد مت االكتتاب في 
كامل أسهم الزيادة املصدرة بعدد 14.2 
مليون سهم ع��ادي، بقيمة إجمالية 7.1 
مليون دينار. وبينت اخلليج للتأمني أن 
قيمة اإلص��دار شملت 1.42 مليون دينار 
قيمة اس��م��ي��ة، ف��ض��الً ع��ن ع���الوة إص��دار 
ب�5.68 مليون دينار، منوهة بأن عوائد 
اإلص���دار س��وف تنعكس على البيانات 
املالية املرحلية للشركة املنتهية ب�31 
م��ارس 2021. وكانت املجموعة أعلنت 
متديد فترة االكتتاب العام في أسهم زيادة 
رأسمال الشركة، ليصبح تاريخ إقفال باب 
االكتتاب في 14 يناير اجلاري، بدالً من 31 
ديسمبر املاضي. وارتفعت أرباح مجموعة 
اخلليج للتأمني بنسبة %22.4 في التسعة 
أشهر األولى من العام اجلاري، لتصل إلى 
13.1 مليون دينار، مقارنة بصافي ربح 
قدره 10.7 مليون دينار لنفس الفترة من 

عام 2019.

حصد اجلائزتني من مجلة »وورلد فاينانس«

2020 »KIB»: »أفضل بنك إسالمي« و»البنك األكثر أمانًا« للعام 
 ”KIB“ حصل بنك الكويت الدولي
مؤخراً على جائزة “أفضل بنك إسالمي 
في الكويت” لعام 2020، للعام السابع 
على التوالي، إلى جانب جائزة “البنك 
األكثر أماناً في الكويت” للعام 2020، 
وذلك ضمن سياق اجلوائز التي متنحها 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ري��ر ف��ي م��ج��ل��ة “وورلد 
فاينانس”، املختصة بالشأن املالي 
وامل��ص��رف��ي، للمؤسسات والشركات 
امل��ال��ي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة على مستوى 

الكويت ودول اخلليج العربي.
وج������اء ف�����وز “KIB” ب��ه��ات��ني 
اجل��ائ��زت��ني ب��ن��اًء على تصويت ق��راء 
مجلة “وورلد فاينانس” والنتيجة 
النهائية للجنة التحكيم التي تكونت 
من نخبة من احمل��رري��ن، حيث أجمعت 
اللجنة على اختيار “KIB” استناداً 
إل��ى ع��دة معايير شملت: ما يتمتع به 
البنك م��ن ج���ودة عالية ف��ي اخل��دم��ات 
واملنتجات املصرفية اإلسالمية املتوافقة 
م��ع الشريعة اإلس��الم��ي��ة، واالل��ت��زام 
مبعايير احملاسبة اإلسالمية وتوجهه 
املستقبلي نحو التمويل اإلسالمي، إلى 

جانب التطّور واالبتكار الرقمي والنمو 
املستمر، والتزامه باحلوكمة والشفافية، 
واملسؤولية االجتماعية نحو املجتمع. 
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ق��وة استراتيجية 
التحّول الرقمي اجلديدة التي يتبناها 
ال��ب��ن��ك، وجن��اح��ه ف��ي ج��ع��ل ال��ع��م��الء 
يفضلون استخدام اخلدمات واملنتجات 
الرقمية التي تتميز بالراحة واألم��ان، 

باإلضافة إلى اتباعه أعلى معايير األمن 
واألم��ان في حماية اخلدمات املصرفية 

اإللكترونية.
ول��ق��د ص���رح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في البنك، 
رائد جواد بوخمسني: قائالً: “يسعدنا 
حصد هاتني اجلائزتني املشرفتني، مما 
يؤكد على أن “KIB” ميضي بخطوات 

ثابتة في تطبيق خطة التحّول الرقمي 
االستراتيجية اجل��دي��دة والتي تهدف 
إلى أن يكون املصرف اإلسالمي الرقمي 
األول في الكويت، حيث جنح البنك في 
تطوير طريقة عمله وإعادة هيكلة شبكة 
فروعه، إلى جانب إح��رازه تقدماً كبيراً 
في ابتكار املزيد من اخلدمات واحللول 
املصرفية اآلمنة واملتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية ال��غ��راء مم��ا يفوق توقعات 
عمالئه.” وم��ن جانبه، أف���اد مساع�د 
مدير ع��ام - رئيس أم��ن املعلومات في 
البنك، باسل السويدان: “أن حصول 
“KIB” على جائزة “البنك األكثر أماناً 
في الكويت” للعام 2020 جاء بجدارة، 
حيث يعتبر البنك أن أمن املعلومات ال 
يعتبر جزءاً مكمالً الستراتيجية التحّول 
الرقمي اجل��دي��دة التي يتبناها البنك، 
بل أنه يعتبر عنصراً أساسياً من هذه 
االستراتيجية وجزءاً ال يتجزأ من الهيكل 
التنظيمي للمؤسسة. ومن هذا املنطلق، 
استثمر البنك بكثافة في تبني التقنية 
احلديثة في الكشف و الوقاية للحفاظ 

على سرية املعلومات.

2021 في الكويت لعام 

»بيت.كوم«: الرواتب وبيئة العمل أهم سمات الوظائف املثالية 
قام بيت.كوم بإجراء استبيان جديد 
بالتعاون م��ع ي��وج��وف بهدف الكشف 
عن االجت��اه��ات احلالية املتعلقة بجذب 
الكفاءات واالحتفاظ بها من وجهة نظر 
املوظفني وأص��ح��اب العمل. وق��د أظهر 
استبيان “جذب ال��ك��ف��اءات واالحتفاظ 
بها في منطقة الشرق األوس��ط وشمال 
إفريقيا” أن العوامل الثالثة الرئيسية 
التي تساهم في جذب املوظفني هي الراتب 
والتعويضات )٪56 م��ن امل��ش��ارك��ني(، 
وبيئة العمل )٪51(، واس���م الشركة 
وسمعتها )٪05(. بينما أظهر أن أقل 
العوامل أهمية تتمثل في املظهر اخلارجي 
للشركة مثل الشعار وتصميم املوقع 
اإللكتروني )٪11( والتواجد اإلعالمي 

.)5٪(
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك، ص��رح ٪71 من 
املشاركني في الكويت أن الشركة تكون 
أكثر جاذبية في حال اتسمت باألخالق 

واتبعت ممارسات جيدة.
وتعليقاً على االستبيان، قالت ُعال 
حداد، املديرة اإلدارية للموارد البشرية في 
بيت.كوم: “نحن نخدم أكثر من 39 مليون 
مهني عبر كافة أن��ح��اء املنطقة، ل��ذا من 
املهم التعرف بشكل دقيق على توقعاتهم 

والعوامل التي حتّفزهم، حيث تعتبر هذه 
العوامل عنصراً أساسياً جلذب الكفاءات 
واالحتفاظ بها في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. وتساهم أم��ور متعددة 
في تعزيز التزام املوظفني جتاه وظائفهم، 
أبرزها التدريب والتقييم، وبيئة العمل، 
وفرص النمو والتقدم الوظيفي، وبالطبع 

عالقاتهم مع شركاتهم.”
ويعد جذب الكفاءات من أهم اخلطوات 
التي يتعني على الشركات اتخاذها والعمل 

على حتسينها، وعندما ُسئل املشاركون في 
الدولة عن اجلهود التي تبذلها الشركات 
لتسويق ثقافتها أمام الباحثني عن عمل 
وتشجيعهم على التقدم إليها، قال 32٪ 
أن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق 
ذلك، فيما قال ٪22 منهم أنها تبذل بعض 
اجلهود في هذا املجال، بينما اعتبر 23٪ 
من املشاركني بأن اجلهود املبذولة في هذا 
املجال قليلة، في حني قال ٪8 أن الشركات 

ال تبذل أي جهد في هذا املجال.
وف��ي اإلط��ار ذات��ه، يعتقد املشاركون 
بأن مواقع التواصل االجتماعي )29٪( 
وصفحات الشركات اإللكترونية التي 
تستهدف الباحثني ع��ن عمل )28٪(، 
هي أب��رز وسائل ترويج ثقافة الشركة. 
وع��ن��دم��ا ُس��ئ��ل امل���ش���ارك���ون ع���ن ن��وع 
املعلومات التي تثير حماسهم للتقدم 
بطلب وظيفة في شركة معينة، اختار 
٪71 منهم املزايا والفوائد التي تقدمها 
الشركة، فيما اختار ٪41 آراء ومالحظات 
املوظفني، بينما قال ٪32 من املشاركني 
أن جوائز الشركة وإجنازاتها هي األكثر 

أهمية في هذا املجال. 
العوامل األكثر أهمية بعد احلصول 

على وظيفة

أظ��ه��ر االس��ت��ب��ي��ان أن أه���م السمات 
الوظيفية التي يهتم بها املهنيون في 
ال��ك��وي��ت بعد حصولهم على الوظيفة 
تتمثل في نوعية العمل )وفًقا ل�٪67 من 
املشاركني(، يليها فرص التطّور الوظيفي 

)٪64( وأسلوب اإلدارة )60٪(.
وباملثل، يعتقد املشاركون أن فرص 
التقدم الوظيفي على املدى الطويل )39٪(، 
تليها فرص التدريب والتطوير )38٪( 
واألمن الوظيفي )٪30(، هي أهم العوامل 
التي تعّزز والء املوظفني جتاه شركاتهم 

إلى جانب الراتب.
وم��ن جهته، ق��ال ظ��اف��ر ش���اه، مدير 
األب��ح��اث ف��ي ي��وج��وف: “إن استبيان 
جذب الكفاءات واالحتفاظ بها في منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا يسلط 
ال��ض��وء على األم���ور ال��ت��ي يبحث عنها 
املوظفون وتلك التي ن��ادراً ما يجدونها. 
وميتلك املهنيون في املنطقة احتياجات 
وأولويات متنوعة فيما يتعلق بالوظيفة 
وبيئة العمل املثالية. ويجب أن تواصل 
ال��ش��رك��ات ف��ي حتفيز موظفيها وطلب 
آرائهم باستمرار بهدف حتسني قدرتها 
على جذب الكفاءات وتعزيز مستويات 

والئها.”

»التجاري«: فائزان  في سحبي 
»النجمة« و حملة »أكثر من الراتب« 

أج��رى البنك التجاري سحوباته على حساب 
النجمة وحملة “أكثر م��ن رات��ب “. وق��د مت إج��راء 
السحب يوم األحد املوافق 17 يناير 1202 في مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة أحمد البصمان، مع االلتزام باالشتراطات 

الصحية والوقائية املتمثلة في التباعد االجتماعي.  
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي . وجاءت نتيجة السحب 
على النحو التالي : أوال : حساب النجمة االسبوعي 
– جائزة 5،000/-  دينار كويتي من نصيب الفائزة 
اس��راء ص��ادق معرفي ، ثانيا : سحب حملة “أكثر 
م��ن راتب” – ج��ائ��زة ت��ع��ادل رات��ب و تصل لغاية 
1،000/-  دينار كويتي من نصيب الفائز عبدالرحمن 

عبداحملسن البابطني .
وأوضح البنك بأن حملة “أكثر من راتب” موجهة 
للعمالء الكويتيني الذين يقومون بتحويل رواتبهم 
البالغه -/ 500دينار كويتي أو أكثر على البنك 
وبصفة خاصة العاملني ف��ي القطاعني احلكومي 
والنفطي والشركات املدرجة لدى البنك ، واالستفادة 
من مزايا ه��ذه احلملة واحلصول على هدية نقدية 
فورية تبلغ قيمتها من  250/-  دينار إلى 500/- 
دي��ن��ار أو ق��رض م��ن دون ف��ائ��دة بقيمة 5 أضعاف 
الراتب وبحد أقصى 10،000/- دينار ، وسيكون 
هناك سحب أسبوعي للعمالء الكويتيني احلاليني 
واجل��دد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك 

لربح مبلغ ي��ع��ادل رات��ب واح��د م��ن ال��روات��ب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن للعمالء الكويتيني 
املتقاعدين باإلضافة ال��ى املقيمني الذين يقومون 
بتحويل مديونيتهم البالغة 10،000 د.ك وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية نقدية قدرها %1 من 

قيمة املديونية احملولة. 
ويذكر أن جوائز “حساب النجمة” مميزة بحجم 
مبالغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال 
السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 
5،000/- دينار كويتي، وشهرية بقيمة 20،000/- 
دينار كويتي، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية 
بقيمة 500،000/- ديناركويتي، وسحب آخر العام 
على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في 

العالم بقيمة 1،500،000 دينار كويتي . 
وع��ن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات، فمن املعروف أن��ه  ميكن فتح احلساب 
فقط بإيداع 100/- دينار كويتي ويجب أن يكون 
في احلساب مبلغ ال يقل عن 500/- دينار كويتي 
للتأهل ودخ��ول جميع السحوبات على كل اجلوائز 
التي يقدمها احلساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت 
فرصة الفوز، فضالً عن املزايا اإلضافية التي يوفرها 
احلساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي 
ويستطيع احل��ص��ول على بطاقة ائتمان بضمان 
احلساب وكذلك احلصول على كل اخلدمات املصرفية 

من البنك التجاري.

»أجيليتي« تستعد لتنفيذ أول مستودع 
رأسي متعدد الطوابق في الكويت
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أعلنت أجيليتي، أنها وبالتعاون مع شركات عاملية 
متخصصة تستعد لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير 
أول مستودع رأس��ي متعدد الطوابق خلدمة قطاع 

السيارات في املنطقة التخزينية في ميناء عبد الله. 
ويعتبر نظام التخزين الرأسي متعدد الطوابق 
ب��دي��اًل خل��دم��ات التخزين التقليدية ف��ي الساحات 
املفتوحة، حيث يعزز من استخدام املساحات بأفضل 
صورة ممكنة األمر الذي سوف يزيد من السعة دون 
احلاجة إل��ى استخدام مساحات سطحية إضافية. 
وسوف يقوم هذا النظام عند تشغيله بخفض تكلفة 
التخزين على العمالء والدولة وهو األمر الذي سيعود 
بالفائدة على املستهلك. وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
مساعي أجيليتي املستمرة لتطوير منشآتها وتعزيز 
خدماتها باحللول والتقنيات احلديثة وبكل ما يعود 
ز  بالنفع على املستثمرين والعمالء، حيث سُيعزَّ
املبنى اجل��دي��د ف��ي ميناء عبد الله ب��أرق��ى املعايير 
العاملية للبناء وأحدث النظم الرقمية لألمن واملراقبة 
وخدمات القيمة املضافة األخ��رى.  وبهذه املناسبة، 

قال نادر سكني الكندري الرئيس التنفيذي ألجيليتي 
للمجمعات اللوجستية بالكويت واخلليج: “بينما 
نعمل على بناء وتطوير مجمعاتنا اللوجستية وفق 
أرق��ى املعايير العاملية وأحدثها، نضع دائماً نصب 
أعيننا رؤية الكويت 2035 وأهدافها. فدعم الصناعات 
الوطنية واملشاريع الصغيرة واملساهمة في تنويع 
االقتصاد وخلق فرص وظيفية للمواهب الوطنية 

تأتي في مقدمة أولوياتنا.” 
وأضاف الكندري: “إن توفير بنى حتتية لوجستية 
مدعمة ب��أح��دث النظم والتقنيات العاملية يعزز 
من إمكانات ال��دول��ة اللوجستية وم��ن استعدادها 
وجهوزيتها ملواجهة األزمات، وهذا بالفعل ما أثبتته 
جائحة كوفيد 19-. فقد كانت أجيليتي على قدر 
عال من اجلهوزية لتساهم بشكل فاعل مع الدولة 
ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذه األزم���ة م��ن خ��الل توفير أح��دث 
املستودعات حلفظ املخزون االستراتيجي وامل��واد 
الدوائية وغيرها من االحتياجات األساسية لكل أفراد 

املجتمع.

اجتماع سابق للشركة

باسل السويدانرائد بوخمسني

.. ويعنينَّ منال الربيعان مبنصب نائب مدير عام إدارة التدقيق الداخلي
 ”KIB“ أعلن بنك الكويت الدولي
عن انضمام منال عدنان الربيعان 
إلى فريق عمل البنك لتشغل منصب 
نائب مدير عام إدارة التدقيق الداخلي. 
ومن املقرر أن تتولى الربيعان إدارة 
فريق التدقيق الداخلي املسؤول عن 
حتديد وقياس ومراقبة نظم الرقابة 
الداخلية، إلى جانب تقدمي التوصيات 
واإلرش����ادات ال��الزم��ة لتصحيح أي 
خلل أو قصور في عمليات وإجراءات 
البنك، مما سيساهم في تطوير أعماله 
وحت��س��ني عمليات إدارة املخاطر 

والرقابة واحلوكمة.
يذكر أن الربيعان متتلك مسيرة 
مهنية متميزة متتد ألكثر من 12 عاماً 
في احلقل املصرفي اإلسالمي، حيث 
كانت تشغل منصب رئيس التدقيق 

الداخلي في مصرف الراجحي فرع 
الكويت، وقبلها عملت كمدقق أول في 

بيت التمويل الكويتي، كما شغلت 
أيضاً منصب مدقق داخلي في بنك 
ب��وب��ي��ان. ولقد مت تكرميها م��ن قبل 
محافظ بنك الكويت املركزي مبنحها 
مسكوكة ت��ذك��اري��ة خ��اص��ة تقديراً 
جل��ه��وده��ا ف��ي األب��ح��اث األك��ادمي��ي��ة 
في مجال التدقيق الداخلي. كما أنها 
تعتبر أول كويتية يتم اختيارها 
كأحد القيادات النسائية املؤثرة في 
قطاع األع��م��ال والتمويل اإلسالمي 
ل���ع���ام 2020 م���ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة 
ك��ام��ب��ري��دج ل��الس��ت��ش��ارات امل��ال��ي��ة 
 Cambridge – Islamic( الدولية
Finance Advisory(، وج��اء 
تصنيفها باملرتبة 45 ضمن قائمة 
ضمت 300 شخصية نسائية قيادية 

في نفس املجال على مستوى عاملي.

وبهذه املناسبة، ذكر بنك الكويت 
الدولي “KIB” في تصريح صحفي 
ل���ه: “أن ان��ض��م��ام ال��رب��ي��ع��ان إل��ى 
ف��ري��ق عمل “KIB” س��وف يساهم 
ف��ي تعزيز وت��رس��ي��خ مكانتنا بني 
غيرنا من البنوك احمللية، إلى جانب 
حتقيق األه����داف ب��ع��ي��دة وقصيرة 
املدى إلدارة التدقيق الداخلي، وذلك 
بفضل ما تتمتع به من خبرة عريقة 
في إدارة العمليات التشغيلية املتعلقة 
ب��ال��رق��اب��ة واحل��وك��م��ة، إل���ى جانب 
تقدمي التوصيات ال��الزم��ة لتحسني 
البيئة الرقابية. كما أنها تعتبر من 
الشخصيات الكويتية املرموقة حيث 
حققت نتائج متميزة على صعيد إدارة 
وتنظيم أعمال التدقيق الداخلي مع 

االلتزام مبعايير اجلودة.”

منال الربيعان

ُعال حداد


