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ضمن سعيها للمشاركة في برامج املسؤولية االجتماعية جتاه الشباب

املزايا: أبرمنا اتفاقية تعاون 
1000 طالب  مع »اجناز الكويت« لتدريب 

أبرمت شركة املــزايــا القابضة اتفاقية 
تــعــاون مــع “ اجنــــاز الكويت” تهدف 
إلــى تدريب الطلبة في املــراحــل الثانوية 
واجلامعية من خــال متطوعني ذو خبرة 
في شركة املزايا وذلك خال برنامج تدريب 
حتــت اشـــراف “اجناز الكويت” يتناول 
املــدارس واجلامعات احلكومية واخلاصة 
بهدف ترسيخ مبادئ العمل اجلاد وتهيئة 
أكثر من 1000 طالب إلى مرحلة متقدمة في 

اتخاذ القرار نحو مستقبل واعد.
تفتخر شركة املزايا القابضة بتقدميها 
الرعاية لهذا البرنامج من جهة وتقدمي 
طاقمها للمساهمة في بناء جيل صاعد ، 
من جهة أخرى في خطوة تصب في صالح 

وطننا احلبيب الكويت.
كما وشاركت شركة املزايا في مسابقة 
برنامج الشركة كأحد أعضاء جلنة التحكيم 
فــي املسابقة التي تقيمها جمعية اجنــاز 
الكويتية سنوياومّثلت الشركة في هذا 
املقام املهندسة سلوى ملحس رئيس قطاع 
تطوير األعــمــال والتسويق واملبيعات. 
حيث أشــادت مبستوى الطاب في مراحل 
املسابقة املختلفة وقدرتهم الفائقة على طرح 
ــرادات  مشاريعهم وتسويقها وحتقيق اي
وريــع منها مما أعطاهم الثقة الكبيرة في 
حتقيق انــطــاقــة فــي مــجــال األعــمــال فور 

انتهاءهم من دراساتهم األكادميية. 
من جهة أخرى قالت أن وجود املزايا على 
منبر جلنة التحكيم في مسابقة “ برنامج 
الشركة “ كان اللبنة األولى للمساهمة في 
تقييم أداء البرنامج والطلبة والــذي كان 
با شك جتربة سوف حترص املزايا على 

االستمرار في تقدميها. 
وفي هذا اإلطــار قالتملحس أن مشروع 
تدريب الطلبة هو عملة ذهبية ذات وجهني 
حــيــث يــقــدم أحـــد وجــهــي العملة فرصة 
التقاء الطلبة بــذوي اخلبرة واالستفادة 
من حياتهم العملية في حني يقدم الوجه 
اآلخــر  فرصة التقاء املتطوعني باصحاب 
ــدارس التعليمية األمر الذي  الشركات وامل
يضمن التواصل بني القائمني على التربية 
التعليمية واملنهجية والعاملني في سوق 

العمل.
كما أضافت ملحس أن جتربة املزايا في 
تقدمي متطوعني إلى البرنامج قد أثمرت عن 
نتائج ايجابية تأمل الشركة في املضي في 

حتقيقها خال العام 2017. 
وفــي لفتة جميلة قامت شركة املزايا 
القابضة بعمل حفل خاص لتكرمي الفائزين 

فــي مسابقة “اجناز الكويت” السنوية 
“برنامج الشركة” حضره رئيس مجلس 
اإلدارة السيد رشيد النفيسي والرئيس 
التنفيذي للمجموعة املهندس ابراهيم 
الصقعبي واجلــهــاز التنفيذي فــي شركة 
املزايا القابضة أما عن “ اجناز الكويت “ فقد 
حضر احلفل السيدة رنا النيباري الرئيس 
التنفيذي وباقي اجلهاز اإلداري في الشركة 
، وبعض من خريجي البرنامج واملتطوعني 
من القطاع اخلــاص القائمني على تدريب 
الطلبة عــاوة على الفائزين في مسابقة 

“برنامج الشركة “ . 
ومــن جانبه افتتح احلفالسيد رشيد 
النفيسي رئــيــس مجلس إدارة شركة 
املزايا القابضة بكلمة ترحيبية أثنى فيها 
ــدور الكبير الــذي تلعبه إجنــاز في  على ال
خلق جيل جديد قائم على قواعد راسخة 
وجاهز خلوض سوق العمل ، كما وأشاد 
مبشاركات الطلبة بافكارهم وحماستهم 
وقدم لهم بعضا من النصائح التي تساهم 
في مسيرتهم املستقبلية مؤكدا أن ثقتنا بهم 
كبيرة وأننا نتطلع لرؤية املزيد منهم عاما 

بعد عام.
تلى الكلمة االفتتاحية كلمة للرئيس 
التنفيذي للمجموعة املهندس ابراهيم 
الصقعبي أكد فيها على مواصلة الشركة 
االستثمار في البرامج التعليمية املوجهة 

للشباب، إلى جانب سعيها املستمر نحو 
تعزيز مــهــارات القيادة والثقة بالنفس 
لديهم، وكذلك تطوير اخلبرة التي جتعل 
منهم قــادة للمستقبل في جميع القطاعات 
مبديا سعادته مبدى احلماس الكبير الذي 
أبداه الطلبة والطالبات املشاركون في هذا 
البرنامج، مؤكدا على أن الشباب الكويتي 
أثبت مراراً وتكراراً أنه شباب مبدع وقادر 
على العطاء واإلنــتــاج متى ما توفرت له 
البيئة والظروف املناسبة، لذا فقد استحق 
كل التكرمي الذي حصل عليه، بعد أن لعب 
دوراً في تقدمي منتجات مميزة وذات أثر 

اجتماعي.
من جهتها قدمت السيدة رنا النيباري 
ــاز كلمة  الرئيس التنفيذي جلمعية اجن
تضمنت التعريف برسالة اجلمعية على أن 
“إجنازالكويت” تأسست فيالعام 2005 
كمؤسسة غـير ربحية وغـير حكومية، 
بدعم من القطاع اخلاص في الكويت، 
وعبر شراكة وتعاون إستراتيجي مع 
القطاع اخلاص وقــــطــــاع التعليم في 
الكويت، ومبساعدة متطوعين ذوي خبرة 
وكفاءة في مختلف املــجــاالت، وهي جزء 
من مؤسـسة «إجناز العـرب» التي تعد 
من كـبريات املؤسسات العاملية املختصة 
بتعليم وتثقـيف الطلـبة، لتأهيلهم خلوض 
معترك احلياة العملية وتنظيم املشاريع 

ومحو األمية املالية من خال التدريب 
العملي.

وأفادت أن “إجناز الكويت” تقدم برامج 
تعليمية وتربوية تنمي املهارات القيادية 
والتنظيمية في بيئة األعمال منذ تأسيسها 
في العام 2005، بهـدف تعليم وإلهام 
اجليل القادم في إدارة األعمال، كما وانها 
ألهمت أكثر من 40 ألف طالب وطالبة 
بفضل أكثر من 3000 متطوع من القطاع 
اخلاص الكويتي، وفــي أكثر من  60 مدرسة 

وجامعة في الكويت.
وقــــد تــخــلــل احلـــفـــل تـــكـــرمي جمعية 
“اجناز الكويت” والطلبة الفائزين، حيث 
استعرضت كــل شركة فــائــزة مشروعها 
أمام احلضور وقام مــدراء املزايا القابضة 
بتوزيع درع تكرمي لـ” اجنــاز الكويت” 
تسلمه السيدة رنــا النيباري في حني مت 
توزيع جوائز نقدية على الفائزين بداية 
بفريق “يوث كرييشن” بجائزة “ أفضل 
شركة طابية وفكرة مبدعة لعام 2017” 
عن فئة اجلامعات بينما فازت شركة أساس 
عــن أفضل شركة ذات أثــر اجتماعي أما 
عن فئة املرحلة الثانويةفقد فاز فريق “ 
أغريفاج” عــن أفضل شركة طابية كما 
كرمت الفرق األخرى على غرار فريق “دي 
استرس “ وشركة “دريويل” عن أفضل 

شركات ذات أثر اجتماعي وفكرة جديدة.

املزايا تبرم اتفاقية مع اجناز الكويت

 2017 red  لعام   »اخلليج«  يجري السحب الشهري اخلامس حلساب الطالب 
ـــرى  بنك اخلليج السحب  أج
 red الشهري اخلــامــس  حلساب
ــوم األثنني  لــعــام 2017 وذلـــك ي
املــوافــق 22 مــايــو 2017، حيث 
فــاز ثاثة طــاب بجوائز قيمة، 
ــان  وأثــمــر ســحــب  red عــن اإلع
ــاب فـــازوا بجوائز  عــن ثــاثــة ط
“أبل” تراوحت بني أيفون 7بلس  
و آيباد برو وساعة أبل ووتش. 
ــازي مساعد  والفائزون هــم:  اجل
فرحان النويعم “أيفون 7بلس” و 
ماك سامه سعود البذالي “آيباد 
برو”  وبدر طارق بدر فضل “أبل 

ووتش” 
وقــال البنك Red هــو حساب 
مخصص لطلبة املدارس الثانوية 
والكليات واجلامعات ملن تتراوح 
أعــمــارهــم مــن 15 إلــى 25 عاماً. 
ويحصل حاملو حساب red  على 
فرصة الــدخــول فــي السحوبات 
الشهرية عند حتويل إعاناتهم 

بنك اخلليج يعلن الفائزين في سحوباته الشهريةالطابية.

من مجلة »فوربس للشرق األوسط«

»2017 »بيتك« يحصد جائزة« أفضل املؤسسات في الكويت لعام 
حصد بيت التمويل الكويتي “بيتك”، 
جــائــزة “افضل املــؤســســات فــي الكويت 
لعام 2017” من مجلة “فوربس للشرق 
االوسط”، وذلــــك ضــمــن حــفــل اجلــوائــز 
ــذي عقد اول امــس فــي فندق جــي دبليو  ال
مــاريــوت لاحتفال بنجاح الكويت لعام 
2017 وتكرمي املؤسسات التي عززت منو 

االقتصاد الكويتي.
وتــســلــم اجلــائــزة الــرئــيــس التنفيذي 
ملجموعة “بيتك” مازن سعد الناهض، خال 
احلفل الــذي اقيم بحضور ورعاية الشيخ 
محمد عبد الله املبارك الصباح، وزير الدولة 
ــام  لــشــؤون مجلس الــــوزراء ووزيـــر االع
الكويتي بالوكالة، وضــم نخبة مــن أهم 
الرؤساء التنفيذيني للشركات واملؤسسات 
العامة واخلاصة وعدد كبير من قادة املال 

واالعمال.
وأعرب الناهض عن فخره بالفوز بجائزة 
“افضل املؤسسات في الكويت لعام 2017” 
من مجلة عريقة كـ”فوربس” الفتا الى ان 
اجلائزة تعكس تقديرا عامليا الداء البنك 
وتشكل حافزا نحو مزيد من التميز والريادة 
في الصناعة املصرفية االسامية، كما تؤكد 
اجلائزة دور “بيتك” التنموي ومساهماته 

االقتصادية املتنوعة.
ـــادت “فوربس للشرق األوسط”  وأش

خال احلفل بــأداء “بيتك” مشيرة الى انه 
اول بنك اسامي في الكويت مت تأسيسه عام 

1977، وهو االن رائد الصيرفة االسامية 
عاملياً، حيث تقدم مجموعة “بيتك” باقة 

متنوعة مــن املنتجات واخلــدمــات املالية 
اإلسامية، وتعمل ضمن شبكة مصرفية 
إقليمية وعاملية متتد عبر 7 مناطق حول 
العالم، من خال 480 فرعاً مصرفيا، وما 
ــازاً للصرف اآللــي،  ــه يــزيــد على 990 ج

وحوالي 15،400 موظفاً.
ونــوهــت “فوربس الــشــرق األوسط” 
بــأن اجلــائــزة تقدر اسهامات “بيتك” في 
التنمية االقتصادية وتؤكد قوته ومتانة 
مركزه املالي ومتيزه على جميع األصعدة، 
كما تعكس قـــدرات وامكانيات البنك في 
مواجهة االزمات والتصدي لها بفضل تنوع 
استثماراته وانتشاره اجلغرافي محليا 
واقليميا وعامليا، والقدرة على ادارة املخاطر 

بفعالية عالية.
ومنحت “فوربس” اجلائزة لـ”بيتك” 
بــنــاء على معايير تشمل صــافــي الــربــح، 
وجودة االصول والقيمة السوقية حتى مايو 
2017. وألقت “فوربس للشرق االوسط” 
ــاح الــكــويــت الــتــي متشي  الــضــوء على جن
بخطوات راسخة نحو التنمية الشاملة، اذ 
ان تكرمي العديد من املؤسسات الكويتية 
يجعل الــكــويــت واحـــدة مــن أهــم وجهات 
االستثمار جاذبية على صعيد العالم، حيث 
ضمت قائمة الكويت 2017 أقوى الشركات 

املدرجة في سوق األسهم الكويتية.

خاجة: اإلجنازات تتماشى مع أولويات الشركة اإلستراتيجية

»مدى لالتصاالت«  حتوز على ثالث 
من أهم شهادات اجلودة العاملية

ــدى لــاتــصــاالت عــن حصولها  أعلنت شركة م
 ISO 9001:2015على شهادة نظامإدارة اجلودة
 ، ISO 14001:2015 وشــهــادة إدارة البيئة ،
باإلضافة إلى شهادة إدارة الصحة والسامة املهنية

.OHSAS 18001
اجلدير بالذكر أن هذه الشهادات متنح للشركات 
احملققة ألعلى مقاييس اجلــودة اإلداريــة املطابقة 
للمواصفات العاملية. كما تقدم للشركات التي تطبق 
مجموعة من املواصفات العاملية بتوجيه وضبط 
املؤسسة ومنها، التركيز على إرضاء العماء، وجود 
القيادة الفعالة، والتعاون بني املوظفني، ووجود 
آلية للتطوير املستمر. فمن املعروف أن نظام إدارة 
اجلودة - ISO 9001 ، يساعد على مراقبة مستوى 
اجلودة وإدارة العمليات في الشركة. حيث يوضح 
هذا املعيار والذي يعد من أكثر معايير إدارة اجلودة 
انتشاراً في العالم، الطرق التي ميكن من خالها 
االرتــقــاء باخلدمات التي تقدمها الشركة ألعلى 

املستويات.
 ISO 14001 كما يعتبر نظام املواصفات الدولية
، األشهر عاملياً لـــإدارة البيئية. حيث يقوم هذا 
النظام بتحديد الطريقة املثلى لوضع معايير إدارة 
بيئية فعالة. وقد مت تطويره ليساعد املؤسسات 
على استدامة جناحها التجاري مع أخذ احلفاظ على 

البيئة احمليطة بعني االعتبار.
أما بالنسبة ملعيار OHSAS 18001 ، فيشكل 
إطار العمل لنظام إدارة الصحة والسامة املهنية. 
فهو يساعد املؤسسات على تطبيقجميع السياسات 
والضوابط واإلجراءات التي حتتاجها لضمان أفضل 
املمارسات في بيئة العمل بحيث تكون متوافقة مع 

املعايير الدولية.
وقد صرح صاحب صالح خاجه، رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي لـشركة مدى لاتصاالت، 

بأن هذه اإلجنــازات تتماشى مع أولويات الشركة 
االستراتيجية، والرؤية التي تهدف إلى ربط عمائها 
بأحدث وسائل االتصاالت الاسلكية لتقدمي خدمات 
اإلنترنت واسعة النطاق وذات اجلودة العالية، و 
خدمات نقل و تبادل املعلومات الاسلكية ، وأكد 
ــدى( تعمل دائماً بجهد لتصبح من  خاجه بــأن )م
أوائــل مقدمي اخلدمات ومــوردي حلول االتصاالت 
الذكية واألنظمة املتكاملة في الكويت والشرق 

األوسط.

التقرير أرجع العجز إلى التدهور املستمر في ميزان السلع

»الوطني«: احلساب اجلاري سجل عجزًا على 
2016 خلفية تراجع أسعار النفط في العام 

ذكــر تقرير البنك الوطني 
ـــادر أمــــس الـــثـــاثـــاء ان  ـــص ال
احلساب اجلاري الكويتي سجل 
اول عجزاً له في العام 2016 
ــع عــائــدات  ــراج عــلــى خلفية ت
الــصــادرات. حيث حتول ميزان 
ــاري الكويتي من  احلساب اجل
تسجيل فائض قــدره ٪3.5 من 
الناجت احمللي اإلجمالي في العام 
2015 إلى تسجيل عجز بنسبة 
٪4.5 في العام 2016. ويعزى 
هذا العجز إلى حد كبير للتدهور 
املستمر في ميزان السلع حيث 
انخفضت الــعــائــدات النفطية 
بسبب تــراجــع أســعــار النفط. 
وعلى الرغم من هذا العجز، إال 
ان الــوضــع اخلــارجــي للكويت 
يظل قــويــاً مــع احتفاظ الدولة 
مبستويات مرتفعة من األصول 
اخلارجية و سعر تعادل نفطي 

منخفض.   
وقـــال التقرير : نتوقع أن 
يتحول رصيد احلساب اجلاري 
إلــى حتقيق فــائــض فــي العام 
2017 مع حتسن أسعار النفط. 
حيث يتوقع أن يعود احلساب 
اجلــــاري الـــى تسجيل فائض 
بــواقــع ٪2 مــن الــنــاجت احمللي 

اإلجمالي في العام 2017.
ووأضــاف : قد تراجع ميزان 
السلع إلى أدنــا مستوياته منذ 
12 عاماً ليبلغ 6.1 مليار دينار 
كويتي في العام 2016، فيما 
يعزى في األساس إلى استمرار 
ـــع عــــائــــدات صـــــادرات  ـــراج ت
النفط. حيث تراجعت ايــرادات 

الصادرات النفطية بواقع 14٪ 
على أســـاس ســنــوي فــي العام 
2016 في اعقاب تراجع أسعار 
النفط بنسبة ٪19 على أساس 
سنوي. كما أثر استمرار ارتفاع 
صافي تدفقات اخلــدمــات على 
املــيــزانــالــســلــع . حــيــث ارتــفــع 
مستوى عجز صــافــي تدفقات 
اخلدمات إلى ان بلغ 6.4 مليار 
ديــنــار فــي الــعــام 2016، نظراً 
لتزايد أنشطة املشروعات التي 
قــامــت بــدورهــا بــدعــم إستيراد 
خدمات التشييد بواقع ٪24على 

أساس سنوي.
ــر : قــد ساعد غياب منو  وذك
الــواردات في معادلة بعضاً من 
آثــار تراجع احلساب اجلــاري. 
حيث استقر مستوى الــواردات 
جزئياً نتيجة ضعف فيقطاع 
املستهلك. وبالفعل، تراجعت 

واردات السلع االستهاكية 
بواقع ٪9 في العام 2016. إال 
ــــواردات قــد تــأثــرت أيضاً  ان ال
بارتفاع مستويات االستثمار، 
ــواردات  مع استمرار تسجيل ال

الرأسمالية منو قوي.
وتابع : من جهة أخرى، ساهم 
منو صافي الدخل االستثماري 
واالرتفاع الهامشي في حتويات 
العمالة الوافدة إلى اخلارج في 
معادلةعجز احلساب اجلــاري. 
حيث ارتفع الدخل االستثماري 
بواقع ٪5.1 في 2016 إلــى ما 
يــقــدر بنسبة ٪12 مــن الناجت 
ــي اإلجـــمـــالـــي. مـــن جهة  ــل احمل
أخــرى، ساهم استقرار مستوى 
حتويات العمالة الوافدة عند 
4.5 مليار دينار إلى اخلارج في 
احلفاظ على مستوى التدفقات 

اخلارجية للتحويات اجلارية.

احلساب اجلاري

صالح خاجه

اإلمارات«  »طيران  مع  باالشتراك  ويقدم   ..
عرضا لقضاء اإلجازة الصيفية 

قدم  بنك الكويت الوطني بالتعاون مع طيران 
ــارات عرضا لقضاء االجــازة الصيفية حيث  االم
يحصل عماء بنك الكويت الوطني على فرصة 
مميزة لاستمتاع بخصم يصل إلى 10 في املائة 

عند حجز تذاكر السفر على طيران االمارات. 
وفــي إطــار تعليقها ، قالت مساعد مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية هنادي 
خزعل “يسافر عماء بنك الكويت الوطني بصفة 
متكررة، وخاصة خال فترة الصيف، لذا قمنا 
بالتعاون مع طيران اإلمارات لتقدمي هذا اخلصم 
املشوق والقيم لعماء بطاقات الوطني االئتمانية 

وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع”.
يحصل حاملي البطاقات على خصما يصل 
إلى 10 في املائة عند حجز التذاكر على درجة 
رجــال األعمال و7 في املائة على مقاعد الدرجة 
السياحية )للقيمة الكاملة للتذكرة( عند السفر 
على منت طيران اإلمـــارات للسفر خــال الفترة 
ما بني 1 مايو و30 نوفمبر 2017. كما يتمتع 
حاملو بطاقات الوطني االئتمانية باحلصول 
على خصومات إضافية )5 فــي املــائــة لدرجة 
رجال األعمال و3 في املائة للدرجة السياحية( 
مقارنة باألسعار الترويجية خال فترة العرض. 
ويجب ان تتم كافة احلجوزات من خال الصفحة 
املخصصة على املــوقــع االلــكــتــرونــي لطيران 
https://www.emirates.com/  :االمارات

kw/kwbanknbk
ويتوافر الــعــرض لعماء بطاقات الوطني 
االئتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع، 

واقربائهم من الدرجة األولى عند القيام باحلجز 
باستخدام بطاقات عماء بنك الكويت الوطني. 
ويسري العرض حتى 19 يونيو 2017، ويشمل 
جميع وجهات سفر طيران االمــارات باستثناء 
جدة واملدينة املنورة باململكة العربية السعودية. 

وقد يخضع العرض لتطبيق شروطاً أخرى.
توفر بطاقات بنك الوطني االئتمانية وبطاقات 
الدفع املسبق وسيلة آمنة ومريحة للدفع عند 
ــارج. وبإمكانك السفر إلــى أكثر  السفر إلــى اخل
مــن 50 وجــهــة واســتــكــشــاف الــعــالــم مــع  ربح 
اخلصومات واملكافآت مع بنك الكويت الوطني، 

شريكك املالي املوثوق به.

هنادي خزعل

“فوربس” والوزير مازن الناهض متسلما اجلائزة من 


