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بهدف بناء القدرات وتبادل اخلبرات بني البنوك املركزية 

»املركزي« ومجلس النقدي اخلليجي
يعقدان ورشة عمل عن إدارة السيولة

5.9 مليون دينار إجمالي 
الصادرات غير النفطية

في سبتمبر املاضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية  امس  الثالثاء أن 
قيمة إجمالي الصادرات الكويتية املنشأ خالل شهر سبتمبر 
املاضي بلغت نحو 9ر5 ماليني دينار كويتي )حوالي 19 
مليون دوالر أمريكي( مقابل 4ر7 مليون دينار )نحو 24 

مليون دوالر( في سبتمبر العام املاضي.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي إن الصادرات للدول 
اخلليجية بلغت 1ر3 مليون دينار )نحو 10 مليون دوالر( 
ولدول آسيا 417 ألف دينار )نحو 3ر1 مليون دوالر( وإفريقيا 
مليون دينار )نحو 3 مليون دوالر( وأوروبا 3ر1 مليون دينار 

)نحو 4 مليون دوالر(.
وأضافت أن قيمة إجمالي الصادرات إلى الدول العربية غير 
اخلليجية بلغت 5ر1 مليون دينار )نحو 9ر4 مليون دوالر( 
مقارنة ب 2ر1 مليون )نحو 9ر3 مليون دوالر( توزعت 
على كل من األردن واجلزائر وتونس ولبنان واليمن ومصر 

وموريتانيا والسودان.
وح���ول أك��ث��ر عشر دول اس��ت��ي��رادا للمنتجات الوطنية 
الكويتية قالت الوزارة إن العراق جاءت في الصدارة ب 3ر1 
مليون دينار )نحو 4 مليون دوالر( رغم تراجعه عن العام 
املاضي بنسبة 4ر13 في املئة مضيفة أن قطر جاءت في املرتبة 
الثانية ب 967 ألف دينار )نحو 3 مليون دوالر(.وذك��رت أن 
بلجيكا حلت في املرتبة الثالثة ب 462 ألف دينار )نحو 5ر1 
مليون دوالر( موضحة أن الصادرات الكويتية حققت إليها 

ارتفاعا بنسبة 28 في املئة.
وأش���ارت إل��ى أن اإلم���ارات ج��اءت في املرتبة الرابعة ب 
395 ألف دينار )نحو 3ر1 مليون دوالر( تلتها األردن في 
املرتبة اخلامسة ب 373 ألف دينار )نحو 2ر1 مليون دوالر( 

متراجعة بنسبة 5ر40 في املئة عن الشهر في 2017.
ولفتت إلى أن إيطاليا جاءت في املرتبة السادسة ب 360 
ألف دينار )نحو 1ر1 مليون دوالر( متراجعة أيضا بنسبة 46 
في املئة مقارنة بالشهر ذاته العام املاضي ثم تبعتها في املركز 
السابع اجلزائر ب 290 ألف دينار )نحو 955 ألف دوالر( 

مرتفعة بنسبة 6 في املئة عن العام املاضي.
وأفادن بأن تونس حلت ثامنا ب 256 ألفا )نحو 843 ألف 
دوالر( مرتفعة بنسبة 40 في املئة عن 2017 ولبنان تاسعا ب 
232 ألف دينار )نحو 764 ألف دوالر( متراجعة بنسبة 7 في 
املئة عن العام املاضي وأخيرا تركيا ب 222 ألف دينار )نحو 

731 ألف دوالر( متراجعة 14 في املئة عن 2017. 

»مؤسسة البترول«: لم نستلم تقرير جلنة دراسة محاور االستجواب املقدم لوزير النفط
أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها لم تستلم بشكل رسمي 
تقرير جلنة دراسة محاور االستجواب املقدم لوزير النفط ووزير 

الكهرباء واملاء بخيت الرشيدي في شهر مايو 2018.
وأوضحت املؤسسة في بيان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
مساء اول امس  االثنني أنها تعمل حتت العديد من االجهزة الرقابية 
ومنها رقابة دي��وان احملاسبة مبينة “أن )احملاسبة( لم يشر في 
تقاريره ط��وال ه��ذه السنني ال��ى أي جت��اوزات مالية وإداري���ة أو 

تضليل للمجتمع وال��رأي العام والقيادة السياسية على النحو 
الوارد فيما نشر”. وشددت على أنها وباالشارة إلى ما مت تداوله 
مؤخرا من تقرير منسوب للجنة دراسة محاور االستجواب املقدم 
لوزير النفط ووزير الكهرباء واملاء في مايو 2018 وما مت ذكره 
من أن اللجنة رصدت في تقريرها العديد من احلقائق واألدلة حول 
حقيقة أوضاع املشاريع النفطية والتجاوزات اإلدارية في القطاع 
النفطي التي مت التطرق إليها مبحاور استجواب وزير النفط فإنها 

لم تستلم هذا التقرير مطلقا. وأشارت الى أن القطاع النفطي يلتزم 
متى ما استلم التقرير بأن يكون الرد فقط للجنة املشكلة من رجال 
القضاء بتوجيه من مجلس الوزراء املوقر مدعوما بالقرائن واألدلة 
التي تثبت بأن القطاع يعمل وفق أسس إدارية ومحاسبية عالية 
الدقة في إدارة القطاع وتنفيذ جميع املشاريع الهامة فيه الفتة إلى 
أن القطاع ممثال بجميع عامليه يثمن الثقة العالية التي أوكلت له 

في هذا الشأن.

في إطار برنامج بنك اخلليج لتطوير 
اخلريجني “أجيال” في نسخته الرابعة، 
حصل أفضل خمسة من املوظفني املتفوقني 
املشاركني في البرنامج التدريبي الذي 
مدته ستة أشهر على فرصة  السفر إلى 
ف��ران��ك��ف��ورت، خل��وض دورة تدريبية 
مكثفة في إعداد النماذج املالية في مدرسة 

فرانكفورت املالية واإلدارية بأملانيا.
ت��ع��د م��درس��ة ف��ران��ك��ف��ورت امل��ال��ي��ة 
واإلداري��ة، من أفضل 50 مدرسة شهيرة 
عاملياً في إدارة األعمال، وتركز على تقدمي 
الدورات التدريبية ذات املستوى الرفيع 
ف��ي االع��م��ال التجارية واألب��ح��اث، وقد 
َخرجت على مر األعوام أكثر من مئة ألف 

طالب من جميع برامجها.
وخ���الل جتربتهم ال��دول��ي��ة، أتيحت 
الفرصة للموظفني املشاركني في برنامج 
“ أجيال4”  التفاعل م��ع ال��زم��الء في 
مجال الصناعة املالية العاملية من خالل 
حضور دورة تدريبية بعنوان “ القيادة 
املؤثرة “. تعرف خاللها املشاركني على 
أهم التحديات واملخاطر التي يواجهها 
املشهد املصرفي، إلى جانب عرض أفضل 
امل��م��ارس��ات ح��ول كيفية التغلب على 
العقبات من خالل دمج التدريب والتعليم 

أثناء العمل.
وعلى مدى السنوات األربع املاضية، 
ت��خ��رج  م��ن برنامج” أجيال” لتطوير 

اخل��ري��ج��ني أك��ث��ر م��ن 60 م��وظ��ف��اً غطوا 
خاللها مجموعة كاملة م��ن اخللفيات 
التعليمية واملهنية. وعند االنتهاء من 
البرنامج، يعمل  املوظفون على تطوير 
مسارهم الوظيفي في البنك من خالل عدة 
إدارات متنوعة مثل املخاطر، اخلدمات 
املصرفية للشركات، واالس��ت��ث��م��ارات، 
واخلزينة وإدارة املوارد البشرية  وذلك 
على سبيل املثال ال احلصر. مما يجعل 
البرنامج فريًدا في تصميمه وأهدافه  نحو 
تطوير “املصرفي الشامل” الذي يقدمون 

أداًء استثنائياً للبنك.
وق��ال��ت سلمى احل��ج��اج، م��دي��ر عام 
إدارة امل��وارد البشرية لدى بنك اخلليج: 
“نفتخر برؤية  كوادر جديدة من الشباب 
املصرفيني احملترفني ال��ذي��ن ه��م محور 
استراتيجية منو البنك الطويلة االم��د. 
ح��ي��ث ش��ه��د ب��رن��ام��ج أج��ي��ال  لتطوير 
اخلريجني العديد م��ن قصص النجاح 
داخ���ل البنك م��ع ت��واج��د ع��دد أك��ب��ر من 
الكوادر الوطنية في مجاالت كانت تفتقر 

وجودهم في املجال املصرفي.”

صورة جماعية خلريجني أجيال مع جنه املطر

»اخلليج« مينح موظفيه املشاركني في  
برنامج »أجيال4«  اخلبرة املصرفية الدولية 
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عقد املجلس النقدي اخلليجي وبنك 
الكويت امل��رك��زي  ام��س  الثالثاء ورشة 
ع��م��ل اقليمية ح���ول ت��وق��ع��ات وحتليل 
وادارة السيولة ب��ه��دف ب��ن��اء ال��ق��درات 
وتبادل اخلبرات بني البنوك املركزية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي في ظل 
املتغيرات االقتصاداية وماتفرضه من 

حتديات.
وتطرق املتحدثون في الورشة التي 
افتتحها محافظ بنك الكويت املركزي 
ورئ��ي��س مجلس ادارة املجلس املجلس 
النقدي اخلليجي الدكتور محمد الهاشل 
إلى االثار الناجمة عن الزيادة املفرطة في 
عرض السيولة داخل النظام املصرفي مما 
ساهم باتساع الفارق بني أسعار الفائدة 
في الواليات املتحدة األمريكية وأسعار 

الفائدة احمللية في دول اخلليج.
ون���اق���ش امل��ج��ت��م��ع��ون اي��ض��ا االث���ار 
الناجمة عن عدم توفر السيولة الكافية 
داخ��ل النظام املصرفي وال��ذي قد يؤدي 

إل��ى ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة وإض��ع��اف 
التعافي االقتصادي املستمر االم��ر الذي 
يستدعي م��ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ضمان 

وج��ود مستويات مناسبة من السيولة 
في النظام املصرفي. وتقام الورشة التي 
تستمر ليومني بالتعاون مع البنك املركزي 

األوروبي وصندوق النقد الدولي وتشارك 
فيها ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي فضال ع��ن ممثلني من 
األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
وهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية.
يذكر ان املجلس النقدي اخلليجي أنشئ في 
مارس من عام 2010 ومقره الرياض وهو 
منظمة إقليمية اقتصادية تقتصر عضويتها 
على دول مجلس التعاون اخلليجي ويضم 
اآلن في عضويته أرب��ع دول هي البحرين 

والسعودية وقطر والكويت.
ويهدف املجلس النقدي بصفة أساسية 
إلى تهيئة البنى األساسية املطلوبة لقيام 
االحت����اد ال��ن��ق��دي وع��ل��ى األخ���ص إن��ش��اء 
البنك املركزي وإرس��اء قدراته التحليلية 
والتشغيلية حيث ي��رأس الدكتور محمد 
الهاشل حاليا مجلس اإلدارة املكون من 
محافظي البنوك املركزية في الدول األعضاء 
ويتولى الدكتور عاطف الرشيدي منصب 

الرئيس التنفيذي للمجلس.

جانب من ورشة العمل

خالل ندوه نظمتها وزارة »النفط« بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية

 اخلياط: مشروع »الدبدبة« للطاقة 
1.5 مليار دوالر  الشمسية تبلغ تكلفته 

ه�شام املن�شاوي 

ق����ال م��س��اع��د االب����ح����اث في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
املهندس محمد اخلياط ان مشروع 
“الدبدبة” للطاقة الشمسية تبلغ 
تكلفته 1.5 مليار دوالر ، حيث يقع 
على مساحة 23 كيلو متر مربع 
وي��ح��ت��وي على 5 وح���دات خلية 
كهروضوئية مب��ا ت��ع��ادل 1500 
ميجا وات ، مبينا ان الوحدة تنتج 
630 الف ميجا وات في الساعة 
سنويا وه��و م��ا ي��ع��ادل استهالك 
8070 منزل ، وهو ما يوفر نحو 
567 الف طن من انبعاثات ثاني 

اكسيد الكربون . 
وأوض���ح اخل��ي��اط خ��الل ن��دوة 
نظمتها وزارة “النفط” أم��س 
حول مشروع “الدبدبة” لثانوية 
“الواحة” بنني ب��ال��ت��ع��اون مع 
معهد الكويت لألبحاث العلمية ان 
مشروع “الدبدبة” يعتبر املرحلة 
الثانية داخ��ل مجمع “الشقايا” 
لتوليد ال��ط��اق��ة الكهربائية من 
املصدر املتجددة وهو يتبع شركة 

البترول الوطنية الكويتية .
 وب���ني امل��ش��روع ان امل��ش��روع 
مت طرحة رسميا من قبل القطاع 
النفطي وه��و ف��ي ان��ت��ظ��ار تقدمي 

الشركات العروض على تنفيذه .
 وك��ش��ف اخل���ي���اط ان معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ينوي 
تنفيذ مرحلة ثالثة داخ��ل مجمع 
“الشقايا” وسيتم تنفيذها من 
قبل ال��ق��ط��اع اخل���اص ، موضحا 

ان امل��رح��ل��ة االول����ى م��ن مجمع 
“الشقايا” تنتج 70 ميجا وات 
وتضمن 3 انواع من التكنولوجيا 
االولى طاقة الرياح والثانية طاقة 
التركيز احلراري والثالثة الطاقة 

الكهروضوئية . 
وب��ني ان ه��ن��اك خطة يجريها 
معد االب��ح��اث للمرحلة الثالثة 
ملجمع “الشقايا” والتي يتم من 
خاللها اختيار انواع التكنولوجيا 
داخل املجمع ويتم العمل معها مع 
وزارة الكهرباء واملاء ، متوقعا ان 
يتم االنتهاء من هذه املرحلة عام 

 . 2030
واوض���ح اخل��ي��اط ان مشروع 
الدبدبة سوف يستخدم اكثر من 6 

ماليني لوح شمسي . 
وق���ال ان معهد االب��ح��اث قام 
بدراسة املناخ داخل الكويت على 
م��دار العام واثبتت تلك االبحاث 
ج��دوى اقامة مثل ه��ذه املشاريع 
ال���ك���ب���رى م����ن ح���ي���ث اجل�����دوى 
االقتصادية ، مشيرا ال��ى ان ان 
منطقة “ الشقايا” تعتبر من افضل 
االماكن في الكويت التي مت تنفيذ 

تلك املشاريع عليها .

جماعية تضم مسؤولي النفط ومعهد األبحاث 

محمد النفيسي مكرما اخلياط  

وزير املالية  يبحث مع وزير خارجية 
الدومينيكان التعاون املشترك

ب��ح��ث وزي�����ر امل��ال��ي��ة ن��اي��ف 
احلجرف  امس  الثالثاء في مكتبه 
م��ع وزي����ر خ��ارج��ي��ة جمهورية 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان ميغيل ف��ارغ��اس 
والوفد املرافق له أوج��ه التعاون 

املشترك.  
 وأوض��ح��ت ال���وزارة ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي أن����ه مت خ����الل ال��ل��ق��اء 
استعراض عدد من املواضيع في 
إط��ار االهتمام املتبادل بترسيخ 
وت��ق��وي��ة ال��ع��الق��ات االقتصادية 
وال��ت��ج��اري��ة الثنائية ب��ني دول��ة 

الكويت وجمهورية الدومينيكان.  
 وذك����رت أن ه���ذا ال��ل��ق��اء ج��اء 
خالل الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها وزي��ر اخلارجية جلمهورية 
الدومينيكان ال��ى دول��ة الكويت 
لبحث أوجه التعاون املختلفة بني 

نايف احلجرف و ميغيل فارغاسالبلدين.

من قبل وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

تثبيت تصنيف »التجاري«  على املرتبة 
»A+« مع نظرة مستقبلية مستقرة 

أعلن البنك التجاري الكويتي أن 
وكالة فيتش ريتنجز قد قامت بتثبيت 
تصنيف اجلدارة االئتمانية طويل األجل 
)تصنيف تعثر االئ��ت��م��ان على امل��دى 
الطويل( IDR  للبنك التجاري الكويتي 
على املرتبة A+  بنظرة مستقبلية 
مستقرة. كما قامت الوكالة بتثبيت 
تصنيف “القابلية للنمو واالستدامة” 
Viability Rating “ للبنك التجاري 

.”bb“ على املرتبة
وق��ال البنك أن الوكالة أش��ارت إلى 
متتعه بتواجد مناسب داخ��ل الكويت 
في سوق اخلدمات املصرفية للشركات 
وأثنت على العالمة التجارية املرموقة 
للبنك وشبكة ف��روع��ه وه��و م��ا يعمل 
على تعزيز إمكاناته وقدرته على تقدمي 
منتجاته وخدماته املصرفية لعمالئه 
ف��ي جميع م��ن��اط��ق ال��ك��وي��ت مشيدة  
بنموذج أنشطة أعمال البنك القائم على 

التواجد والتركز احمللي. 
وق��د أش��ار تقرير الوكالة أن البنك 
ي��ق��ود إدارت����ه ف��ري��ق يتسم بالكفاءة 
واخلبرة العالية في مجال اخلدمات 
املصرفية املقدمة لألفراد في الكويت 
وك��ذل��ك اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للشركات 
مبينة في هذا الصدد أن البنك ميضي 
قدماً  نحو حتقيق وتنفيذ أهدافه ضمن 
خطته االستراتيجية التي تتسم بالدقة 
والوضوح.  وفي سياق متصل تناولت 
الوكالة نسبة القروض غير املنتظمة 
والنسب الرأسمالية املتميزة األخرى 
التي يتمتع بها البنك التجاري،  حيث 
أشارت الوكالة أن نسبة القروض غير 
املنتظمة في البنك واصلت التحسن 
لتبلغ نسبتها %0.5 وه��ي بذلك تقل 
عن النسب املسجلة ل��دى نظرائه من 
البنوك االخرى. وبني التقرير الصادر 
عن الوكالة أن البنك  يخالف نظرائه 
من البنوك الكويتية األخ��رى إذ  يقوم 
بشطب ال��ق��روض غير املنتظمة بعد 
وق��ت قصير م��ن تصنيفها كقروض 
غير منتظمة، ويبادر البنك إلى اتخاذ 
إج�����راءات اس���ت���رداد ه���ذه ال��ق��روض. 
وتظل نسبة التغطية باملخصصات 

للقروض غير املنتظمة مطمئنة جداً 
نظراً لإلجراءات احلصيفة املتخذة من 
قبل بنك الكويت املركزي في هذا الشأن 
والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة 
احترازية. وترى فيتش ضرورة تكوين 
ت��ل��ك امل��خ��ص��ص��ات ف��ي ض���وء التركز 
االئتماني امللحوظ للبنك على املستوى 
القطاعي وعلى مستوى العميل الواحد 
نتيجة حملدودية النشاط االقتصادي 
في الكويت. وسوف تظل تلك التركزات 
االئتمانية متثل أحد القيود املرتبطة 
ب��ج��ودة ون��وع��ي��ة األص�����ول.  وبينت 
الوكالة أن النسب الرأسمالية للبنك 
تظل  ف��ي وضعية مريحة متجاوزة 
م��ع��دل النسب ال��س��ائ��دة ب��ني البنوك 
الكويتية والبالغة %15  وبنسبة 
تغطية للمصاريف الثابتة مقدارها 
%19.8 كما بنهاية النصف األول من 
عام 2018.  وفي نفس السياق يستمر 
البنك في إدارة السيولة بشكل جيد 
وتظل مخاطر السيولة لدى البنك دوماً 
حتت السيطرة.  وأثنى التقرير الصادر 
ع��ن ال��وك��ال��ة على م��ع��دالت الربحية  
ب��ال��ب��ن��ك وال��ت��ي أص��ب��ح��ت ف��ي وض��ع 
تنافسي جيد م��ع م��ع��دالت الربحية 
احملققة م��ن قبل نظرائه م��ن البنوك 
األخرى )بلغت نسبة الربح التشغيلي 
/ نسبة األص���ول امل��رج��ح��ة ب���أوزان 
املخاطر %1.7 في ع��ام 2017(. كما 
يشهد صافي هوامش الفائدة ارتفاعاً، 
حيث أظهر البنك كفاءة جيدة بالنسبة 
للتكاليف )بلغت نسبة التكاليف إلى 
اإليرادات %30 خالل النصف األول من 
عام 2018 وهي تقل عن النسب املسجلة 
لدى نظرائه من البنوك األخرى( وكذلك 
ق��درة البنك على تخفيض مخصصات 
هبوط القيمة )بالرغم من أنها ما تزال 
أعلى من البنوك األخرى(. إن املستوى 
اجليد لإليرادات من غير الفوائد )متثل 
الرسوم والعموالت %25 من اإليرادات 
التشغيلية وه���ي أع��ل��ى م��ن النسب 
احملققة من قبل البنوك االخرى( يساهم 
في تدعيم وتعزيز الربحية لتصبح 

مستقرة.

زين وسامسوجن توقعان  ُمذّكرة 
تفاهم  لتسريع التحّول الرقمي 

 
أعلنت زي��ن ع��ن عقد ش��راك��ة استراتيجية م��ع شركة سامسوجن 
والبابطني للحلول املتكاملة، وذل��ك لتطوير حلول وتقنيات إنترنت 
األشياء )IoT(مبا يساهم بتسريع عملية التحول الرقمي في البالد، 
وستساهم هذهالشراكة بتنمية وتطوير عدة قطاعات ذكية مثل التعليم 
الذكي والصحة الذكية إلى جانب تطوير حلول أمنية وتقنيات اتصال 
ذكية، وذلك متاشياً مع أهداف احلكومة الذكية الواردة في خطة التنمية 

الوطنية لدولة الكويت.
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع جيتكس 
للتقنية 2018، وال��ذي قامت زي��ن من خالله بطرح حلولها لقطاع 
األعمال واملدن الذكية. ومبوجب اتفاقية التعاون، ستعملسامسوجن 
باعتبارها رائدة عاملياً في مجال االبتكار، على تقدمي الدعم لشركة زين 
الكويت من أجل دفع عجلة االبتكارفي مجال تقنيات إنترنت األشياء 
لتوفير فرص أعمال جديدة للعمالء والشركات على حد س��واء.ومّت 
توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل منإميان الروضان الرئيس التنفيذي 
لشركة زين الكويت، حمد املرزوق الرئيس التنفيذي لألعمال واحللول 
في زين الكويت،تشونغ ليونغ لي، رئيس شركة سامسوجن اخلليج 
لإللكترونيات، محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة األعمال – الهواتف 
النقالة في سامسوجن اخلليج لإللكترونيات، ومحمدعبد العزيز 

البابطني، نائب رئيس مجموعة البابطينللحلول املتكاملة في الكويت.
وقالت إميان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: “نحن 
سعداء بالتوسع في عقد الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية 
العاملية مثل سامسوجن لتعزيز ُقدراتنا في مجال إنترنت األشياء، فقد 
بدأنا بإطالق أول سلسلة من اخلدمات واملنتجات الذكية مع تدشني 
عالمتنا التجارية اجلديدة Zain Life في شهر أبريل من هذا العام، 
وذلك لتعزيز منط احلياة الذكي لدى عمالئنا، وقمنا أيضاً بوضع حجر 
األساس لتمكني وتطبيق رؤية بالدنا )رؤية الكويت 2035(، وتوقيع 

مذكرة التفاهم هذه سيقوم بالتأكيد بدعم هذه اجلهود”.

»بوبيان« شارك في اجتماعات البنك والصندوق 
الدوليني في بالي بوفد رفيع املستوى

في إطار مشاركاته، اخلارجية شارك 
بنك بوبيان بوفد رفيع املستوى برئاسة 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي عبدالسالم 
الصالح في اجتماعات الصندوق والبنك 
الدوليني التى عقدت مؤخرا في جزيرة 

بالي االندونيسية .
وجاءت هذه املشاركة في إطار حرص 
إدارة البنك العليا على امل��ش��ارك��ة في 

الفعاليات اإلقليمية والدولية التى جتذب 
ح��ض��وراً مم��ي��زاً م��ن امل��س��ؤول��ني وق��ادة 
السياسة واالقتصاد في املنطقة والعالم 
في سبيل بحث سبل التعاون املشترك 

واإلطالع على خبرات اكثر.
وض��م وف��د بوبيان كال من مدير عام 
مجموعة الرقابة املالية محمد ابراهيم 
اسماعيل وامني سر مجلس اإلدارة احمد 

الفهد ومساعد املدير العام ملجموعة إدارة 
الشركات محمد اجلاسر.

وتضمن برنامج الوفد حضور العديد 
من اللقاءات واملناسبات التى نظمتها 
الوفود اخلليجية والعربية املشاركة الى 
جانب حضور مأدبة العشاء التى اقامها 
وزير املالية الدكتور نايف احلجرف على 

شرف الوفود الكويتية املشاركة .


