
أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة 
ع��ني للتأمني التكافلي ع��دن��ان محمد 
العون على جناح الشركة في تطبيق 
خطة إع��ادة تشغيل الشركة لنشاطها 
اإلكتتابي ومزاولة جميع أنواع عمليات 
التأمني التكافلي داخل سوق الكويت من 

جديد وذلك منذ شهر يونيو املاضي.
وق��ال ال��ع��ون ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي 
ال��ذي عقدته الشركة أم��س بفندق جي 
دبليو ماريوت بحضور الدكتور سعد 
البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة 
وذل��ك مبناسبة االحتفال مب��رور عشر 
س��ن��وات على إن��ش��اء الشركة وإع��ادة 
هيكلتها، أن التطوير ال��ذي تقوم به 
الشركة ك��ان نتيجة دراس���ات متأنية 
ت��راع��ي م��ت��غ��ي��رات ومتطلبات س��وق 

التأمني داخل دولة الكويت. 
ك��م��ا ح��رص��ت ال��ش��رك��ة ع��ل��ى وض��ع 
خطة محكمه إلع��ادة تشغيل األعمال 
بداية بتعاقدها مع مجموعة من معيدي 
التأمني املصنفني عامليا واملتمرسني 
داخل سوق العمل الكويتي، واحلرص 
على استقطاب مجموعة مم��ي��زة من 

الكوادر الفنية الغنية بخبرات التأمني 
لهدف ال��وص��ول إل��ى أعلى مستويات 
اجل���ودة ف��ي إدارة الشركة كما عملت 
أيضا على وضع سياسات واج��راءات 
واض��ح��ة آلل��ي��ات ال��ع��م��ل م��ع تطبيق 
بعض الصالحيات التي من شأنها أن 
تطور تسلسل العمليات لضمان زيادة 

اإلنتاجية.
واك��د إن ما حققته الشركة منذ بدأ 
عملية إعادة االنطالق خالل شهر يونيو 
املاضي يأتي من منطلق حرص الشركة 
على رض��ا العمالء واملساهمني في آن 
واح��د، وأيضا التزاما بأهداف الشركة 
االستراتيجية ال��ت��ي تضع االل��ت��زام 
بالوعود ومن اهمها سداد التعويضات 
في ص��دارة أولوياتها.  فقد استطاعت 
الشركة وم��ن خ��الل ستة شهور عمل 
فقط أن تتجاوز اهدافها املتوقعة لسنة 
2016 بنسبة 53 باملئة وذلك من خالل 
اكتتابها بإجمالي اشتراكات تقارب 
2،000،000 دك ومبحفظة متنوعه 
من االخطار ويأتي ذلك تأكيدا إلصرار 
الشركة على وجودها بقطاع التأمني في 

السوق الكويتي.
ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع رؤية 
الشركة املستقبلية لتطوير منتجات 
التأمني والتوسع داخل السوق احمللي، 
وأن ت��ك��ون ال��ش��رك��ة ج���زءا ال يتجزأ 
م��ن عملية التنمية ف��ي الكويت حيث 
شهدت الفترة املاضية حركة دائمة 

من اإلجن��ازات قادتها اإلدارة التنفيذية 
بتوجيهات مجلس اإلدارة املوقر ومت 
تنفيذ العديد من اخلطوات الكبيرة نحو 
حتقيق رؤي��ة واستراتيجية الشركة 
في التوسع لتواكب كافة التطورات 
التي يشهدها قطاع التأمني التكافلي في 

الكويت.
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جانب من املؤمتر الصحافي

أكد أن ما حققته الشركة يأتي من منطلق حرص الشركة على رضا العمالء

العون: التأمني التكافلي جنحت في تطبيق خطة إعادة تشغيل نشاطها االكتتابي 
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د. سعد سليمان البلوشي عدنان محمد العون

حتت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

»زين« الشريك اإلستراتيجي للمعرض الدولي 
التاسع لالختراعات في الشرق األوسط

أع��ل��ن��ت زي����ن ع���ن ش��راك��ت��ه��ا 
االستراتيجية لفعاليات ال��دورة 
ال��ت��اس��ع��ة م��ن امل��ع��رض ال��دول��ي 
لالختراعات في الشرق األوسط 
الذي يقام في الفترة من 16 – 19 
يناير اجل��اري في فندق اجلميرا 
حت��ت رع��اي��ة سامية م��ن صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح. 
وأف�����ادت ال��ش��رك��ة ف���ي ب��ي��ان 
صحافي أن��ه��ا ش��ارك��ت ف��ي حفل 
افتتاح املعرض من خالل جناحها 
اخل���اص، وال���ذي استقبلت فيه 
كبار الضيوف في مقّدمتهم ممثل 
صاحب السمو أمير البالد معالي 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال����وزراء الشيخ محمد عبدالله 
امل��ب��ارك الصباح واألم���ني العام 
ملجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج 
العربية عبداللطيف الزياني 
ونائب رئيس مجلس إدارة النادي 

العلمي طالل اخلرافي.
وبينت زي��ن أن دعمها لهذه 
امل���ب���ادرة العلمية م��ن��ذ نشأتها 
تأتي متاشيا مع استراتيجيتها 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالس��ت��دام��ة، وال��ت��ي تسعى من 
خ��الل��ه��ا إل���ى ت��ش��ج��ي��ع مختلف 
املجاالت العلمية واملساهمة في 
دف��ع عجلة التنمية العلمية في 
الكويت واملنطقة، حيث يجمع هذا 
احلدث البارز حشدا من املخترعني 

على املستوى احمللي واإلقليمي 
والعاملي، ويعتبر فرصة رائعة 
إلب��راز اجلانب احلضاري لدولة 

الكويت. 
وأوضحت الشركة أن املعرض 
ال��دول��ي لالختراعات في الشرق 

األوس���ط يعد م��ن أه��م األنشطة 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى أرض 
ال��ك��وي��ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع معرض 
جنيف الدولي، حيث يهدف لنشر 
ثقافة حقوق امللكية الفكرية في 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وي��وف��ر فرصة 

التقارب والتعاون بني املستثمرين 
وامل��خ��ت��رع��ني وإي���ج���اد مساحة 
تعاون بينهم، وقد شهد املعرض 
م��ش��ارك��ة م��ن ك��ب��ار املستثمرين 
ورج��ال األعمال واملخترعني على 

مدى دوراته التسع املاضية. 
وأضافت زي��ن أنها تسعى من 
خ��الل دعمها ل��ه��ذه امل��ب��ادرة إلى 
توفير البيئة احلاضنة للشباب 
ال��ع��رب��ي وال��ك��وي��ت��ي وب��األخ��ص 
امل��خ��ت��رع��ني ال��ك��وي��ت��ي��ني إلب���راز 
طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنبا 
إلى جنب مع املشاركني العامليني 
الذين أتوا من مختلف دول العالم 
الستعراض أفكارهم واختراعاتهم 
ال��ت��ي ت��خ��دم م��خ��ت��ل��ف م��ج��االت 

احلياة. 
وأّك�����دت ال��ش��رك��ة ع��ل��ى م��دى 
اهتمامها بدعم ومساندة اجلهات 
ال��ت��ي ت��ق��دم ي��د ال��ع��ون لألجيال 
ال��ق��ادم��ة وف��ي مقدمتها املعرض 
ال��دول��ي ل��الخ��ت��راع��ات، حيث لن 
ت��ّدخ��ر جهدا ف��ي تقدمي املساندة 
والدعم لكل جهة متلك فكرة ورؤية 
تتسم ب��ن��واح��ي اإلب����داع وتخدم 

املجتمع واالقتصاد الوطني.

الشيخ محمد العبدالله الصباح وعبداللطيف الزياني وطالل اخلرافي في جناح زين

2016 مدفوعة بزيادة الودائع احلكومية  في عام 

31.2 مليار دينار ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
7.2 باملئة احمللية بنسبة زيادة سنوية قدرها 

قال تقرير بيت التمويل الكويتي الصادر امس 
الثالثاء لقد تطور حجم ودائ���ع القطاع اخل��اص 

والودائع احلكومية:
ارتفع النمو السنوي إلجمالي الودائع في القطاع 
املصرفي الكويتي نحو 6.9 باملئة في أكتوبر من عام 
2016، إذ بلغت الودائع خالله نحو 40.8 مليار 
دينار، وذلك وفق آخر املعلومات التي يصدرها بنك 
الكويت املركزي. مبا يفوق النمو السنوي في العام 
املاضي البالغ نحو 3.9 باملئة، حني بلغت الودائع 

38.13 مليار دينار  في أكتوبر عام 2015.
وق��د ج��اء ه��ذا النمو السنوي ال��ذي جت��اوز 2.6 
مليار دي��ن��ار م��ع ارت��ف��اع سنوي ل��ودائ��ع القطاع 
اخلاص بنسبة 4.6 باملئة، ومدفوعا بزيادة ودائع 
القطاع احلكومي بنسبة كبيرة تفوق 20 باملئة في 

عام 2016. 
وعلى أساس املقارنة الشهرية، انخفضت الودائع 
في القطاع املصرفي بنحو 193 مليون دينار أي 
نصف في املائة في أكتوبر مقارنة مع حجمها الذي 

تخطى 40.9 مليار دينار في سبتمبر عام 2016.
بلغت حصة ودائ��ع القطاع اخلاص من إجمالي 
ال��ودائ��ع ف��ي أكتوبر ع��ام 2016 نحو 84 باملئة 
متراجعه من نحو 85 باملئة من أجمالي الودائع 
في أكتوبر 2015، فيما حتسنت حصة الودائع 
للقطاع احلكومي من إجمالي الودائع من 15 باملئة 
في أكتوبر عام 2015، إلى 16 باملئة في أكتوبر عام 
2016. ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع 
اخل��اص م��ن إجمالي ال��ودائ��ع عموما إل��ى ارتفاع 
الودائع للقطاع اخلاص بنحو 4.6 باملئة على أساس 
سنوي، وهي أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ 
نحو 6.9 باملئة وأقل أيضا بنحو ملحوظ من ارتفاع 

الودائع احلكومية البالغ نسبة نحو 20.1 باملئة.

ودائع القطاع اخلاص
زادت ودائ��ع القطاع اخل��اص في أكتوبر 2016 
بنحو 4.5 باملئة وبحوالي 1.5 مليار دينار على 
أس��اس س��ن��وي، وص��وال إل��ى 34.0 مليار دينار، 
مقارنة مع 32.5 مليار دينار في أكتوبر 2015، في 
حني تراجعت بنسبة 0.3 باملئة عند املقارنة على 
أس��اس شهري مع 34.1 مليار دينار في سبتمبر 

.2016
وتتكون ودائ���ع القطاع اخل���اص م��ن مجموع 
ال��ودائ��ع بالعملة احمللية وال��ودائ��ع بالعمالت 
األجنبية، وبلغت ال��ودائ��ع بالعملة احمللية نحو 
31.2 مليار دينار  في أكتوبر  2016، أي تشكل 
91.6 باملئة من إجمالي ودائ��ع القطاع اخل��اص، 
مرتفعة بشكل كبير عن حصتها التي مثلت 89.4 
باملئة من إجمالي ودائع القطاع اخلاص في أكتوبر 

.2015
يشير ت��وزي��ع ال��ودائ��ع بالعملة احمللية وفقا 
آلجالها إلى أن الودائع ألجل متثل اجلانب األكبر 
من ودائ��ع القطاع اخل��اص بالعملة احمللية، فقد 
مثلت 59.9 باملئة من ودائ��ع العملة احمللية في 

أكتوبر 2016 مقابل 57.7 باملئة في نفس الشهر 
م��ن 2015، بينما تراجعت حصة ال��ودائ��ع حتت 
الطلب إلى 25.1 باملئة في أكتوبر 2016 مقارنة مع 
26.2 باملئة في أكتوبر 2015، كما تراجعت حصة 
الودائع االدخارية إلى 14.9 باملئة مقارنة مع 16.1 
باملئة من إجمالي ودائ��ع القطاع اخل��اص بالعملة 

احمللية في عام 2015.

النمو الشهري
تراجعت ال��ودائ��ع حتت الطلب إل��ى 7.8 مليار 
دينار في أكتوبر مقابل 8.1 مليار دينار في سبتمبر 
2016، أي بنسبة تراجع شهرية بلغت 3.2 باملئة 
ما يعادل 263.3 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع 
االدخ��ار إلى 4.65 مليار دينار بنسبة 0.7 باملئة 
ومبقدار 30.8 مليون دينار عن 4.62 مليار دينار 
في سبتمبر من نفس العام. في حني أن ودائع القطاع 
اخلاص ألجل قد ارتفعت بنسبة 2.3 باملئة وصوال 
إلى 18.69 مليار دينار في أكتوبر مقارنة مع 18.27 

مليار دينار في سبتمبر 2016.
وعليه زادت ودائ���ع القطاع اخل��اص بالعملة 
احمللية 31.18 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 
0.6 باملئة أي بحوالي 188.4 مليون دينار. على 
اجل��ان��ب اآلخ��ر تراجعت ودائ���ع القطاع اخل��اص 
بالعمالت األجنبية بنحو 9.1 باملئة على أساس 
شهري، وبحوالي 286.8 مليون دينار عن سبتمبر 

.2016

النمو السنوي
 ارتفعت ودائ���ع القطاع اخل��اص حت��ت الطلب 
بنسبة 2.7 باملئة في أكتوبر عن العام املاضي، بينما 
انخفضت الودائع االدخارية بنسبة 0.5 باملئة على 
أساس سنوي في أكتوبر، في حني ارتفعت الودائع 
ألجل بشكل كبير نسبته 11.3 باملئة على أساس 

سنوي.

ودائع القطاع احلكومي
تراجعت ودائ��ع القطاع احلكومي في البنوك 
احمللية الكويتية بنسبة 1.4 باملئة خ��الل شهر 
أكتوبر 2016على أس��اس شهري، إذ بلغت 6.72 
مليار دينار في أكتوبر مقابل 6.82 مليار دينار 
في سبتمبر، أما على أساس املقارنة السنوية فقد 
زادت بنسبة ملحوظة وصلت إلى 20.1 باملئة في 
أكتوبر2016 مقارنة مع 5.59 مليار دينار في 

أكتوبر 2015.
ويشير توزيع ودائ��ع القطاع احلكومي وفقا 
آلجالها إال أن ودائ��ع القطاع احلكومي ألجل متثل 
اجلانب األكبر من ودائ��ع القطاع احلكومي بحصة 
ارتفعت نسبيا إل��ى 96.1 باملئة ف��ي أكتوبر من 
إجمالي الودائع القطاع احلكومي مقارنة مع 96.7 
باملئة في أكتوبر 2015، بينما تشكل الودائع حتت 
الطلب 3.9 باملئة مقارنة مع 3.3 باملئة في أكتوبر 

عام 2015.

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدني في وزارة الداخلية

»Ooredoo« جتري إخالء وهميًا للمبنى الرئيسي
نظمت Ooredoo، إخ���الءا وهميا 
للمبنى الرئيسي وذل��ك بالتعاون مع 
اإلدارة العامة للدفاع املدني في وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة األس��ب��وع امل��اض��ي. ويهدف 
اإلخالء الوهمي إلى زيادة مستوى الوعي 
لدى موظفي الشركة عن كيفية التصرف 
في ح��االت احلرائق. وت��درب املوظفون 
أث��ن��اء التجربة على تنفيذ إج���راءات 
اإلخ��الء للتأكد من حسن اطالعهم على 
أماكن التجمع والتدابير الواجب اتخاذها 

في حاالت الطوارئ الفعلي�ة.
يشّكل تدريب املوظفني على إجراءات 
اإلخ���الء ف��ي ح���االت ال��ط��وارئ ج���زءا ال 
يتجزأ من خطة السالمة التي تتبعها 
شركة  Ooredoo بل وتتصدر قائمة 
أولوياتها. وق��د أت��اح التنفيذ الناجح 
خلطة اإلخ���الء الوهمية التأكد م��ن أن 
جميع موظفني الشركة على دراية تامة 
بكافة اإلجراءات الواجب عليهم اتباعها 

حفاظا على سالمتهم وسالمة العمالء 
واملوردين والزائرين على حد سواء.

يجدر بالذكر أن عملية اإلخالء والتي 
 Ooredoo ش��ارك فيها جميع موظفي
العاملني باملبنى الرئيسي متت في أقل 
م��ن عشر دق��ائ��ق حيث تولى متطوعو 
األم��ن والسالمة من املوظفني املدربني 
في كل طابق باملبنى مهمة اإلشراف على 
عملية اإلخ��الء وإرش��اد األف��راد مباشرة 
إل��ى نقاط التجمع اآلم��ن خ��ارج املبنى. 
كما تتبع  ال��ش��رك��ة أي��ض��ا االج����راءات 
االمنية والصحية مبا يتوافق مع اللوائح 
والقوانني املتعلقة بالصحة والسالمة 
لدى دولة الكويت. كذلك حترص الشركة 
على تنظيم دورات تدريبية بانتظام 
ملوظفيها حول إجراءات السالمة انطالقا 
م��ن ال��ت��زام��ه��ا ال��راس��خ بتطبيق أرق��ى 
املعايير واملمارسات التشغيلية املعتمدة 

إخالء وهمي للمبنى بالتعاون مع الدفاع املدني عامليا.

»كفيك« تقيم مخيمها السنوي للموظفني والعاملني
أقامت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
مخيمها السنوي للموظفني والعاملني ببر 
الوفرة حيث احتوى على العديد من األنشطة 
الترفيهية والثقافية التي ش��ارك فيها جميع 

احلاضرين.
وبهذه املناسبة قال ط��ارق أحمد اجلاسم 
– نائب رئيس أول العالقات العامة والتسويق 
بالشركة أن املخيم حظي بالنجاح الكبير 
واحلضور الوفير من املوظفني والعاملني في 
الشركة من مختلف األقسام. وأوضح اجلاسم 
أن »الدافع األكبر وراء إقامة املخيم السنوي -
باإلضافة إلى األنشطة الترفيهية األخرى التي 
تقيمها شركة كفيك - هو احل��رص على رفع 
احلالة املعنوية جلميع املوظفني، لتمكينهم من 

مزاولة عملهم بهمة ونشاط.«
وفي سياق متصل صرح اجلاسم أن املخيم 
إحتوى على العديد من األنشطة التي من شأنها 
الترفيه عن املوظفني وب��ثّ فيهم روح العمل 

اجلماعي والتنافسية اإليجابية، فضال عن 
توطيد الترابط اإلجتماعي فيما بينهم كذلك. 
وأضاف اجلاسم: »تضّمن املخيم على العديد 
من األنشطة الترفيهية والرياضية املتمثلة ب� 

مباريات كرة القدم، وكرة الطائرة، وركوب 
ن  مركبات الباجي، والترامبولني. كما تضمَّ
املخيم على العديد من املسابقات املختلفة التي 
حتمل الطابع الثقافي؛ والتي أظهرت روح 

التعاون الطيبة بني املوظفني«. ه��ذا وق��د مت 
إهداء مختلف اجلوائز للفائزين بالفعاليات. 
إضافة إل��ى ذل��ك، مت تكرمي موظفني الشركة 
ال��ذي��ن س��ع��وا واج��ت��ه��دوا على م��دى خمسة 
عشر عاما بالشركة. وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة 
إنعكاسا إلهتمام )كفيك( مبوظفيها وتشجيعها 
للموظفني اجلدد على البذل والعطاء لينالوا 
مثل هذا التقدير.   هذا وقد اصطحب العاملني 
عائلتهم وأطفالهم إلى املخيم حيث كان هناك 
أنشطة ترفيهية وشخصيات م��رح��ة عدة 
مخصصة ل��ألط��ف��ال. مم��ا َم��ّك��ن العاملني من 
التواصل والترابط على املستوى اإلنساني 
بالتعرف على عائالت بعضهم البعض وخلق 
ص��داق��ات وع��الق��ات إجتماعية خ��ارج نطاق 
العمل. واختتم اجل��اس��م تصريحه معّبرا 
عن سعادته بنجاح مخيم كفيك، وأع��رب عن 
تفاؤله وتوقّعه بالنجاح املستمر للمخيم في 

السنوات القادمة.

جانب من املشاركني باملخيم

رسم بياني توضيحي

م��ل��ي��ار   40.8 إل������ى  ب���امل���ئ���ة   6.9 ب���ن���س���ب���ة  ال������ودائ������ع  زي���������ادة 
ال����ب����ن����وك م��������وج��������ودات  م������ن  ب����امل����ئ����ة   67.9 ومت�����ث�����ل  دي������ن������ار 

ارت��������ف��������اع ودائ�������������ع ال�����ق�����ط�����اع اخل�����������اص ع�����ل�����ى أس�����������اس س����ن����وي 
دي����ن����ار م����ل����ي����ار   34 م������ن  أك�����ث�����ر  إل��������ى  ب����امل����ئ����ة   4.6 ب���ن���س���ب���ة 


