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اقتصاد

انطالق فعاليات الملتقى الثاني للخدمات االستشارية لخطة التنمية بتنظيم «نوف أكسبو»

اإلدارات
الحكومية
المعنية
ستتحول إلى
الدور الرقابي
فقط

ان ـط ـل ـقــت ف ـع ــال ـي ــات الـمـلـتـقــى
ال ـثــانــي ل ـل ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة
لخطة التنمية ،مساء أمس األول،
تحت شعار "دور القطاع الخاص
ف ــي الـتـنـفـيــذ وال ــرب ــط اآللـ ــي بين
ال ـج ـهــات ذات ال ـعــاقــة لتحقيق
االن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ومـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـه ــدر
والفساد" ،الذي أقيم تحت رعاية
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـيــخ
نــاصــر ص ـبــاح األح ـم ــد ،بتنظيم
شركة نوف إكسبو ،وبدعوة من
اتحاد المكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية ،وذلــك في
فندق شيراتون الكويت بالقاعة
الماسية ،وتستمر أنشطته إلى
اليوم.
وبـهــذه المناسبة ،أكــد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
األسـبــق رئيس جهاز المراقبين
ال ـمــال ـي ـيــن ع ـبــدال ـعــزيــز الــدخ ـيــل،
فــي كلمة ألقاها نيابة عــن وزيــر
الصحة الشيخ د .باسل الصباح،
م ـم ـثــل راع ـ ــي ال ـم ـل ـت ـقــى وال ـح ـفــل
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،أن الحكومة تتجه
لـيـتـحـمــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص دورا
رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـشــاريــع
التنموية ،على أن تتحول اإلدارات
الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة إل ــى ال ــدور
الرقابي فقط.

وأض ــاف الــدخـيــل ،أن الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة م ـط ــال ـب ــة بـتـسـخـيــر
إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية
فاعلة على أسس علمية ومعايير
عالمية معترف بها ،وهذا يسهم
ف ــي ال ـت ـخ ـل ــص م ــن االزدواجـ ـ ـي ـ ــة
والتضارب في المصالح عندما
تـ ـق ــوم ج ـه ــة واحـ ـ ـ ــدة بــوظـيـفـتــي
التنفيذ والرقابة ،كما أنه يسهم
في تعزيز قدرات كل من القطاعين
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص ض ـم ــن ال ـ ــدور
المحدد لكل منهما.

تطوير القوانين
وشـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة تـطــويــر
القوانين وإج ــراء ات العمل التي
ي ـم ـك ــن أن ت ـح ــد مـ ــن أو تـقـضــي
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــدر وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،م ـش ـيــرا
الــى أهمية اعـتـمــاد خطة شاملة
لمكننة األعمال المتعلقة بتنفيذ
ال ـم ـشــاريــع ب ـمــا فـيـهــا ال ـخــدمــات
االستشارية ،فيمكن لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات أن ت ـن ـقــل اإلدارات
المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة
متكاملة توحد منافذ اإلجراءات
والعمليات للوصول إلى الخدمات
التي تختص بها كل جهة.

الدورة المستندية
من جانبه ،قال ممثل االمانة

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى
للتخطيط والتنمية م .صباح
أس ــد ،إن الـجـهــات الحكومية
نجحت في الوصول الى نتائج
ملموسة ساهمت في تقليص
ال ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـنــديــة الـ ــى 13
أسبوعا بدال من  53أسبوعا،
كما كان سابقا.
وأضـ ـ ــاف أس ـ ــد ،ف ــي كلمته
خ ــال الـمـلـتـقــى ،أن الـمــرحـلــة
الحالية تتطلب إعــادة هيكلة
إجـ ـ ـ ــراء ات ال ـع ـمــل ف ــي إدارات
الــدولــة وميكنتها فــي الــوقــت
ذات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،آخ ـ ـ ــذي ـ ـ ــن بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار
الترابط والتكامل بين إدارات
الـ ــدولـ ــة ،م ــؤك ــدا "ض ـ ـ ــرورة ان
تتغير نظرتنا للحكومة من
مجرد وزارات يقوم كــل منها
ب ــواج ـب ــه إلـ ــى م ـ ــزود خــدمــات
م ـ َّ
ـوح ــد ويـ ـك ــون ال ـتــرك ـيــز فيه
ع ـلــى ال ـخــدمــة ال ـعــامــة كقيمة
أس ــاس ـي ــة س ـ ــواء ف ــي الـتـعـلـيــم
أو الـمـعــامــات الـحـكــومـيــة او
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
وغيرها".
وب ــدوره ،أفــاد االمين العام
الـمـســاعــد بــالـجـهــاز الـمــركــزي
للمناقصات العامة م .اسامة
ال ــدع ـي ــج ،بـ ــأن ال ـع ــال ــم م ــر في
التاريخ المعاصر بعدة حقب
منها ،حقبة الثورة الثقافية،
فالثورة الصناعية تالها حقبة

االستشارية م .بــدر السلمان ،ان
الملتقى يتمتع بأهمية خاصة،
فـهــو يـتـطــرق إل ــى أف ـضــل السبل
لتنفيذ م ـشــار يــع خـطــة التنمية
بـمــا يضمن تحقيقها أل هــدا فـهــا
الحقيقية في التنمية ،والخدمات
االستشارية التي تأتي كمرحلة
أولى ألي مشروع ،وعليها يعتمد
نجاحه أو تعثره.

محاور الملتقى

عبدالعزيز الدخيل
حماية البيئة والمحافظة على
الموارد الطبيعية.

قانون المناقصات
وأشار الدعيج إلى أن القانون
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات وض ــع
ال ـق ــواع ــد االس ــاس ـي ــة الس ـت ـخــدام
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
والرقمية في التعامالت ،وهذا ما
يؤكد اهتمامنا ورغبتنا الجادة
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
االلكترونية والرقمية في اجراءات
التسجيل والتصنيف والتأهيل

«زين» تستعرض دورها في المساهمة برفع
كفاءة تنفيذ خطة التنمية الوطنية

والـ ـط ــرح وال ـتــرس ـيــة والـمـتــابـعــة
لعمليات الشراء العام.
وتــابــع" :نــؤكــد الـتــزامـنــا الـتــام
في برامج الحكومة االلكترونية
تحقيقا لمعايير التميز في االداء
واخ ـت ـي ــار االس ــال ـي ــب الـمـنــاسـبــة
والفعالة لتحقيق االه ــداف وفق
م ـ ـبـ ــادئ الـ ـع ــانـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة
والمنافسة".

أهمية خاصة
مــن جانبه ،قــال رئيس اتحاد
الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة والـ ـ ـ ــدور

م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـم ــدي ــرة
العامة لشركة نوف اكسبو نوف
خ ــال ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،ان تــوجـيـهــات
الـ ـن ــائ ــب االول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،كان لها أثر بارز
في تحديد محاور الملتقى ،والتي
تهدف إلى تعبيد طريق النجاح
لتنفيذ خطة التنمية .2035
وبـيـنــت ال ـم ــرزوق أن الملتقى
يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش أرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــواض ـ ـي ـ ــع
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ،تـ ـتـ ـلـ ـخ ــص فـ ـ ــي س ــام ــة
تـنـفـيــذ م ـشــاريــع الـتـنـمـيــة ضمن
المواصفات الميزانيات والمهل
ال ـم ـح ــددة ل ـه ــا ،وت ـح ـس ـيــن بيئة
العمل من أجل تحقيق ذلك ،ورفع
مستوى الشفافية ومكافحة الهدر
والـ ـفـ ـس ــاد ،وت ـط ـب ـيــق س ـيــاســات
ال ـم ـي ـك ـن ــة وال ـ ــرب ـ ــط اآلل ـ ـ ـ ــي ب ـيــن
الـجـهــات الحكومية المعنية في

تنفيذ الـمـشــاريــع بكل مراحلها،
وآخرها يتعلق بتوجه الحكومة
ن ـح ــو إع ـ ـطـ ــاء الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
دورا أكـبــر فــي تنفيذ الـمـشــاريــع
ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـقـ ـتـ ـص ــر مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الجهات الحكومية على اإلشراف
والمراقبة.

مواكبة خطة التنمية
بدوره ،أكد رئيس مجلس ادارة
دار "اس اس اتــش لالستشارات
الـهـنــدسـيــة ع ـمــران ح ـيــات ،قــدرة
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص الس ـي ـمــا قـطــاع
االن ـ ـشـ ــاءات ع ـلــى م ــواك ـب ــة خطة
التنمية.
وأضـ ـ ـ ــاف حـ ـيـ ــات ،فـ ــي كـلـمـتــه
خالل افتتاح الملتقى ،ان التطور
في قطاع االستشارات الهندسية
يـ ـسـ ـي ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــرة بـ ـطـ ـيـ ـئ ــة ،وأن
التطور فيه محدود ،وذلــك ليس
فــي الـكــويــت فـقــط بــل فــي الـعــالــم،
مــرجـعــا ذل ــك ال ــى ب ــطء الحصول
على البيانات والمعلومات.
وطالب حيات بضرورة إعادة
هيكلة إجراءات العمل في إدارات
الدولة وميكنتها في الوقت ذاته،
والـتــرابــط والـتـكــامــل بين إدارات
الــدولــة ،الفـتــا الــى أن االستثمار
في الكادر البشري أمر مهم ،ومن
ال ـضــروري الـخــروج مــن الملتقى
بتوصيات تفيد القطاع الخاص.

تكريم «زين» و EXFOفي حفل
توزيع جوائز 5G MENA

ضمن رعايتها البالتينية للملتقى الثاني للخدمات االستشارية
اختتمت شــركــة زي ــن رعايتها
ال ـب ــات ـي ـن ـي ــة ل ـل ـم ـل ـت ـقــى ال ـث ــان ــي
ل ـل ـخ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــاري ــة لـخـطــة
ال ـت ـن ـم ـيــة لـ ــدولـ ــة الـ ـك ــوي ــت تـحــت
ش ـعــار "دور الـقـطــاع ال ـخــاص في
التنفيذ والربط اآللي بين الجهات
ذات الـعــاقــة لتحقيق اإلنتاجية
ومكافحة الهدر والفساد" ،الذي عقد
بفندق شيراتون الكويت في الفترة
من  30أبريل الماضي وحتى اليوم،
برعاية النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية الشيخ
ناصر صباح األحمد.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ،أنـهــا شــاركــت فــي حفل
افتتاح ُ
الملتقى ،الذي شهد حضور
رئيس جهاز المراقبين الماليين
الكويتي ،د .عبدالعزيز الدخيل،
ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية
وال ــدور االستشارية الكويتية ،م.
ب ــدر الـسـلـمــان ،وال ـم ــدي ــرة الـعــامــة
ّ
ل ـش ــرك ــة  NoufEXPOالـ ُـم ـنــظ ـمــة
ُ
للملتقى ،نــوف ال ـمــرزوق ،والذين
كرموا الرئيس التنفيذي للعالقات
واالتصاالت في "زين الكويت" وليد
الخشتي على رعاية "زين" ُ
للملتقى.
وأوضـحــت "زي ــن" أنها شاركت
في الجلسة النقاشية األولى التي
ُعقدت على هامش أعمال المؤتمر
ـاص
ب ـع ـن ــوان "دور ال ـق ـط ــاع ال ـخ ـ ّ
في تنفيذ خطط التنمية"ُ ،ممثلة
ب ــال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة لمبيعات
ال ـه ـي ـئ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي "زيـ ــن
ال ـكــويــت" ،بــاسـمــة ال ـع ـنــزي ،وذلــك
ب ـ ُـم ـش ــارك ــة ك ــل م ــن األمـ ـي ــن ال ـعــام
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية ،د .خالد مهدي ،والرئيس

الدخيل والسلمان والمرزوق ّ
يكرمون الخشتي على رعاية «زين» للملتقى
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـم ـك ـت ــب الـ ـع ــرب ــي
لالستشارات الهندسية ،م .طارق
ش ـع ـيــب ،وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
مــولــدن لالستشارات والمشاريع
الفنية عبدالعزيز السعدون ،حيث
استعرضت العنزي الدور الريادي
لـ "زين" في المساهمة برفع كفاءة
تـنـفـيــذ خ ـطــة الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة،
وذلــك لكونها شركة وطنية رائدة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـكــوي ـتــي،
ً
ً
الــذي ُيعتبر شريكا استراتيجيا
فــي خـطــط التنمية لـلــدولــة وأحــد
ركائزها األساسية.
وأض ــاف ــت الـشــركــة أن الملتقى
شـهــد وجـ ــود نـخـبــة م ــن الـجـهــات
والمؤسسات من القطاعين العام
والخاص ،مما أثرى برنامج أعمال
ُ
الملتقى بشكل كبير على العديد
من المستويات ،حيث نظمت شركة
ُ NoufEXPO
الملتقى بالتعاون مع

اتحاد المكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية ،وبمشاركة
من األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة ،وال ـج ـهــاز
ال ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة،
وال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لتكنولوجيا
المعلومات ،وبلدية الكويت.
كما سيشهد الملتقى ُمشاركة
جـ ـه ــاز تـ ـط ــوي ــر م ــديـ ـن ــة ال ـح ــري ــر
(الصبية) وجزيرة بوبيان ،وهيئة
ت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـبــاشــر،
واإلدارة العامة لــإطـفــاء ،ووزارة
الكهرباء وال ـمــاء ،والهيئة العامة
للبيئة ،ووزارة األش ـغــال ،ووزارة
الصحة ،وجامعة الكويت ،ووزارة
التربية والتعليم العالي ،ومؤسسة
البترول الكويتية ،إضافة إلى عدد
مــن الجهات الرقابية المختصة،
وه ــي دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،وإدارة
الفتوى والتشريع ،والهيئة العامة

لمكافحة الفساد ،وجهاز المراقبين
الـمــالـيـيــن ،وج ـه ــاز مــراق ـبــة األداء
الحكومي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـت ــزامـ ـه ــا
بالوجود في األنشطة والفعاليات
ُ
الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي دفــع
عجلة االقتصاد الوطني وتحقيق
األهداف التنموية للدولة ،لتعكس
بذلك دورها الرئيس كشركة وطنية
رائ ــدة بالقطاع الـخــاص الكويتي
في التفاعل مع مختلف المشاريع
الـتـخـطـيـطـيــة وال ـت ـطــويــريــة الـتــي
تسهم في االرتقاء برفعة وازدهار
الـكــويــت على جميع المستويات
والصعد.
وأشــارت "زيــن" إلى أن ُ
الملتقى
الثاني للخدمات االستشارية لخطة
التنمية الـكــويــت قــد ه ــدف بشكل
رئيس إلى المساهمة في رفع كفاءة
تنفيذ خطة التنمية  2035بدولة

راع ذهبي لمعرض  AUMالوظيفي
ٍ VIVA

جناح « »VIVAفي المعرض
أعـلـنــت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة  VIVAرعايتها
الذهبية لفعاليات معرض الفرص الوظيفية ،الذي نظمته
جامعة الشرق األوسط األميركية ( ،)AUMمن  29إلى 30
أبريل ،بتنظيم من مركز التطوير الوظيفي "توطين" في
الحرم الجامعي بمنطقة العقيلة.
وت ـح ــرص  VIVAع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ال ـس ـنــويــة ف ــي هــذا
الـمـعــرض الـمـمـيــز لـمــا يـشـهــده مــن إق ـبــال كـبـيــر مــن قبل
الـطـلـبــة وخــري ـجــي ال ـجــام ـعــة ،حـيــث شـهــد ج ـنــاح VIVA
مقابالت فورية للعديد من الطالب المقبلين على التخرج
الراغبين في االنضمام إلى عائلة  ،VIVAمن فريق قطاع
الموارد البشرية.
بـهــذه المناسبة ،قــال مــديــر إدارة اتـصــاالت الشركات
في  VIVAعبدالرزاق العيسى" :تسعى  VIVAإلى تقديم
فرص عمل للشباب الكويتي تتناسب مع تخصصاتهم
وتطلعاتهم ،مــع الـحـفــاظ على االل ـتــزام ببرنامج نسبة
التكويت".

وأضاف العيسى" :تعكس رعاية  VIVAلهذا المعرض
السنوي المميز مدى التزامها في دعم الشباب الكويتي
بمختلف ا لـمـجــاالت ضمن استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية ،وخطتها للتنمية البشرية في جذب المواهب
الكويتية الواعدة".
وت ــاب ــع VIVA" :س ـبــاقــة ف ــي مـ ـ ــؤازرة جـمـيــع األنـشـطــة
االجتماعية التي تساعد على تعزيز مكانتها في السوق
المحلي ،من خالل دعم وتدريب القوى العاملة الوطنية
ال ـتــي تـمـثــل رك ـيــزة ال ــدول ــة ،واالس ـت ـث ـمــار فــي ال ـم ـبــادرات
المجتمعية التي تشجع الشباب الكويتي لالنضمام إلى
صناعة االتصاالت ،وتوفر لهم الفرصة لتقديم سيرهم
الذاتية وطلبات التوظيف لتحديد الموهوبين منهم ذوي
الكفاءات والخبرات المؤهلين لالنضمام إلى عائلة VIVA
ومعرفة المزيد حول احتياجات ومتطلبات سوق العمل
في قطاع االتصاالت".

الكويت خالل مراحلها المختلفة،
والتأكد مــن صحة وســامــة ودقــة
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،وال ـت ــزام ـه ــا
بالمواصفات الفنية الموضوعة
لها ،ومــن بينها اختصار الــدورة
الـمـسـتـنــديــة ،وال ـح ــد م ــن األوامـ ــر
ً
الـتـغـيـيــريــة ،وصـ ـ ــوال إل ــى أقـصــى
درجات الشفافية ،وتقليص الهدر،
والـقـضــاء على الـفـســاد ،ومواكبة
متطلبات العصر في سرعة اإلنجاز.
وتناول ُ
الملتقى تطوير البنية
اإلداريـ ـ ــة والـتـكـنــولــوجـيــة لميكنة
إص ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص ف ــي الـجـهــات
التنفيذية والرقابية المعنية بتقديم
الخدمات االستشارية ،وذلــك لكي
يتم العمل على إصدارها آليا من
قبل القطاع االسـتـشــاري الخاص
وربـ ـطـ ـه ــا آلـ ـي ــا مـ ــن خ ـ ــال إن ـش ــاء
بــوابــة إلكترونية مــوحــدة كمنفذ
إلصـ ـ ــدار ال ـم ــواف ـق ــات وتــراخ ـيــص
البناء لمشاريع القطاعين العام
والخاص ،كما طرح ُ
الملتقى أفضل
السبل لتولي القطاع االستشاري
ً
الـ ـخ ــاص أيـ ـض ــا تـنـفـيــذ مـشــاريــع
التنمية بجميع مراحلها ،على أن
يكون مواكبا بجور رقــابــي ّ
فعال
للجهات الحكومية بـمــا يتوافق
مع استراتيجية الدولة في تعزيز
دور القطاع الخاص في االقتصاد
الوطني .وأكدت "زين" أنها تحرص
على المشاركة ّ
الفعالة في مختلف
ّ
األنشطة المحلية واإلقليمية التي
تهدف إلى اإلسهام في دفع عجلة
االقتصاد الوطني ،حيث لن ّتدخر
ً
الشركة جهدا في تقديم المساندة
والــدعــم لكل جهة تـخــدم األه ــداف
ُ
التنموية للدولة وتسهم في رفعة
الوطن.

تكريم مجموعة زين و EXFOخالل حفل جوائز «»5G MENA
تم تكريم مجموعة زين ،التي تعد واحــدة من
مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرائدة ،والتي
تعمل فــي  8ب ـلــدان بــالـشــرق األوس ــط وافــريـقـيــا،
و ش ــر ك ــة (EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO،TSX:
 ))EXFالمتخصصة في تقديم خدمات االختبار
والمراقبة والتحليل لقطاع االتصاالت الختبار
صناعة االتـصــاالت بصفة مشتركة ،خــال حفل
تــوزيــع جــوائــز مؤتمر الجيل الخامس بالشرق
األوسط وشمال افريقيا ( )5G MENAعن أفضل
ابتكار لخدمات االتصاالت.
وتم تقديم الجائزة خالل مؤتمر الشرق األوسط
وش ـمــال افــريـقـيــا لتقنية الـجـيــل الـخــامــس لعام
 ،2019وهو أكبر حدث في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا يركز على تطوير شبكات الجيل
الخامس وتسويقها ،حيث سلط المؤتمر الضوء
على المشغل "الفائز في الثورة الرقمية من خالل
االستفادة من القدرات التكنولوجية الحالية أو
تطوير قدرات جديدة لتقديم منتجات وخدمات
جديدة للمستهلكين والعمالء".
ومـ ــن أب ـ ــرز م ــا ورد ف ــي الـ ـط ــرح ال ـ ــذي قــدمـتــه
مجموعة زين-اكسفو :EXFO
ّ
• اسم الحل :نوفا .NOVA
• الـهــدف :إطــاق قيمة بيانات الشبكة إلثــراء
تجربة العمالء وزيادة عائدات خدمة البيانات.
• دعــم إدارة تجربة العمالء  CEMليس فقط

لصالح عمليات الشبكة والخدمات وإنما أيضا
لصالح فرق التسويق والمبيعات.
• ت ـعــاونــت إك ـس ـفــو وزيـ ــن ع ـلــى أك ـث ــر م ــن 40
حالة استخدام مبتكرة تتضمن استخدام الذكاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـت ـع ـلــم اآللـ ــي لـتـحـسـيــن تـجــربــة
الـعـمـيــل ورفـ ــع رض ــا ال ـع ـمــاء وم ـكــاف ـحــة الـغــش
وتوفير تدفقات إيرادات جديدة.
• نمذجة ناجحة للتنبؤ باحتمالية خسارة
العمالء بمعدل يتجاوز .70%
• ن ـم ــوذج تـبـنــي اس ـت ـخ ــدام خــدمــة الـبـيــانــات
يساعد زين على زيادة وصول العمالء إلى خدمات
البيانات وقياس وتقديم تجربة عمالء متفوقة؛
ومراقبة تأثير تحسين أداء الشبكة والحمالت
التسويقية ،إضافة إلى اإليرادات ذات الصلة.
• نتيجة شراكة استمرت أكثر من  10سنوات
تمتد عبر رحلة زين للجيل الثاني والثالث حتى
الـجـيــل ال ــراب ــع وال ـخــامــس بــاسـتـخــدام مجموعة
حلول من  EXFOلالختبار والرصد والتحليل.
وقالت المديرة التنفيذية الستراتيجية وأداء
التكنولوجيا في مجموعة زين خولة الجابر إن
استراتيجية زيــن الرقمية المبتكرة ترتكز على
إدارة قوية لتجربة العمالء وتطوير العمليات
المعمول بها حاليا ،بهدف زيادة القيمة المرجوة
منها.

راع ذهبي للمعرض
 ...و«التجاري» ٍ

قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية
الذهبية لمعرض الـفــرص الوظيفية
الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـجــام ـعــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الشرق األوسط ( ،)AUMتأكيدا لدوره
االجتماعي كمؤسسة مصرفية تحرص
عـلــى تــوفـيــر ف ــرص الـعـمــل المناسبة
للشباب الكويتي الطموح الذي شارف
على إنهاء دراسته الجامعية.
يــأتــي ذل ــك إدراك ـ ــا م ــن "ال ـت ـج ــاري"
بــأه ـم ـيــة ال ـت ــواص ــل م ــع ك ــل قـطــاعــات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار م ـس ــؤول ـي ـت ــه
االجتماعية ،وحرصا منه على أهمية
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـســواعــد وال ـطــاقــات
الكويتية الشابة.
وج ــاءت رعــايــة البنك لهذا الحدث
لـ ـت ــؤك ــد مـ ــن ج ــدي ــد دعـ ـم ــه ل ـل ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـب ــاح ــث عـ ــن ف ـ ــرص عـمــل
متميزة فــي القطاع المصرفي ،حيث
يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات
وطاقات الشباب ،ويؤمن بأن الشباب
الـكــويـتــي الـطـمــوح لــديــه ال ـق ــدرة على
اإلب ــداع والنجاح إذا توافرت له سبل
الدعم والرعاية.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لقطاع
الـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ـ ــريــة ص ـ ــادق عـبــدالـلــه:
"نـ ـح ــرص ف ــي ال ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري على
الـمـشــاركــة الـمـتــواصـلــة فــي مـثــل هــذه
ال ـم ـع ــارض وال ـم ـن ـتــديــات الــوظـيـفـيــة،
حيث إنها تمثل نافذة مهمة للتواصل

جناح «التجاري» في المعرض
بـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـط ـم ــوح
الراغب في الحصول على فرص عمل
مميزة بالقطاع الخاص بصفة عامة
والمصرفي بصفة خاصة من ناحية،
وبين أصحاب العمل من ناحية أخرى".
وبـيــن عـبــدالـلــه أن الـبـنــك الـتـجــاري
ي ـ ــرى أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ال ـع ـن ـصــر
البشري يساهم فــي تحقيق التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـب ــاد ،م ــؤك ــدا ح ــرص
البنك على استقطاب الشباب الكويتي
الطموح وتأهيله وتدريبه للعمل في
كل قطاعات وإدارات البنك ،لرفع نسبة

العمالة الوطنية بالبنك وخلق جيل
من المصرفيين الجدد ،في إطار رسالة
ً
البنك الهادفة إلى بناء المستقبل معا.
وعلى هامش الرعاية التي قدمها
البنك ،أجــرى فريق الـمــوارد البشرية
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواجـ ــد فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ب ـعــض
المقابالت الشخصية الختيار بعض
المرشحين للعمل في البنك ،بناء على
التخصصات المطلوبة ،وقــام بعض
أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق بــاس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة
واف عن كيفية
الدارسين وتقديم شرح ٍ
التقدم بطلب التوظيف لدى البنك عبر

موقع البنك على شبكة االنترنت.
وت ـ ــم أيـ ـض ــا ع ـ ــرض مـ ــزايـ ــا ال ـع ـمــل
بالقطاع المصرفي بشكل عام والبنك
التجاري بشكل خاص ،وفرص التطوير
الوظيفي التي تنتظر شباب الخريجين
فــي البنك الـتـجــاري الـكــويـتــي ،والتي
ت ـســاهــم ف ــي تــأهـيـلـهــم وظ ـي ـف ـيــا ،بما
يساعدهم على تحقيق طموحاتهم
ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبـلـهــم ،بــاع ـت ـبــارهــم هم
الــركـيــزة األســاسـيــة لتحقيق التنمية
والتقدم والتطور للوطن.

