
اعتبر اقتصاديون كويتيون أن األخذ 
ب��ت��وص��ي��ات )ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي( 
بخصوص فرض الضرائب وخصخصة 
بعض الشركات وإعادة تسعير اخلدمات 
املقدمة للمواطنني من أجل اإلصالح املالي 
خطوة كفيلة بسد العجز ف��ي امل��وازن��ة 

العامة للدولة.
وأوض��ح هؤالء في لقاءات متفرقة مع 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( األربعاء 
أن حتقيق هذا األم��ر يتطلب اع��داد حزمة 
من اإلج��راءات لتهيئة البيئة االستثمارية 
وإعطاء دور أكبر للمشروعات الصغيرة 
والقضاء على )البيروقراطية( وسد منافذ 

الهدر.
وقال رئيس مجلس االدارة في شركة 
االستشارات املالية الدولية )ايفا( صالح 
السلمي إن حتقيق االصالح املالي يتطلب 
حتويل نظرة املجتمع في هذا الشأن من 
االستهالك إلى االنتاج لتكون تلك النظرة 

رديفا ملدخوالت الدولة.
وأضاف السلمي ان العديد من اجلهات 
احلكومية واخل��اص��ة ت��ن��ادي باالصالح 
االقتصادي وحل املشاكل التي تعترض 

ذل��ك م��ن خ��الل ات��خ��اذ بعض السياسات 
العملية التي تساهم في تنويع مصادر 
الدخل للدولة مبا يتوافق واالنظمة املالية 
السليمة غير املرهقة. وأوض��ح أن تهيئة 
املجتمع ليكون انتاجيا يتطلب توفير 
أس��س وق��واع��د تساهم في بلوغ مثل هذه 
اخلطة عبر زي��ادة االنفاق احلكومي على 
املشروعات التنموية وتوظيفها بأنسب 
الطرق ومبا ال يكبد املوازنة العامة للدولة 

أي اضرار بها.

م��ن جهته ق��ال رئ��ي��س مجلس االدارة 
العضو املنتدب في شركة )ارزان املالية 
للتمويل واالس��ت��ث��م��ار( ج��اس��م زي��ن��ل إن 
توصيات )النقد الدولي( تصب في مصلحة 
الدولة باعتبارها معايير دولية تستخدمها 
معظم الدول للقضاء على مكامن اخللل في 

املصروفات واحلد من الهد.
وأك��د زينل أن االس��راع في تطبيق هذه 
املعايير سيمكن الدولة من تفادى الزيادة في 
العجوزات املتوقعة واملساهمة في تخفيض 

املصروفات اضافة إلى ان فرض الرسوم 
سيكون رافدا جديدا ملداخيل للدولة.

وأش��ار إلى أن دفع املواطنني واملقيمني 
للرسوم من شأنه احلفاظ على اخلدمات 
املقدمة لهم من الدولة الفتا في الوقت ذاته 
إلى أن مواجهة الفساد والهدر أمران مهمان 
أيضا من اجل اإلصالح املالي وتطبيق تلك 

التوصيات.
من ناحيته قال مستشار مجلس اإلدارة 
في شركة )ارزاق كابيتال( صالح السلطان 

إن التوصيات اصابت مناطق الفجوات التي 
يعانيها االقتصاد الكلي لدولة الكويت.

وش���دد السلطان على ض���رورة فرض 
الضرائب ولكن مبراحل تدريجية اضافة 
إل��ى خصخصة بعض الشركات من اجل 

اعادة الروح فيها وجعلها أكثر ربحية.
وأف��اد ب��أن على احلكومة ضبط بعض 
امل��ص��روف��ات وت��رش��ي��د االن��ف��اق وتشديد 
الرقابة على منافذ الصرف في املشروعات 
مب��ا يساهم ف��ي احل��ف��اظ على امل��ال العام 

وتوفير سبل النجاح امام برنامج اإلصالح 
املالي وتعزيز بيئة االعمال واالستثمار في 

البالد.
وذك��ر ان هناك الكثير من احللول لوأد 
أي شبهات فساد أو اعوجاج في االنفاق 
العام لبعض املؤسسات الرسمية من خالل 

تأصيل برامج االدارات الرشيدة.
بدوره قال عضو مجلس االدارة في )بنك 
الكويت الدولي( حيدر اجلمعة إن توصيات 
صندوق النقد الدولي لالصالح املالي في 
دول��ة الكويت هي رؤي��ة بنيت من جانب 
خ��ب��راء البنك على بعض االوض���اع التي 

»نعانيها في القطاعات االقتصادية كافة«.
وأضاف اجلمعة أن تلك التوصيات هي 
ارش��ادي��ة وليست الزامية مشيرا إل��ى أن 
األخذ بها من عدمه يرجع إلى دولة الكويت 

وما تراه مناسبا لها والقتصادها.
وأش���ار إل��ى ان ال��دول��ة ت��ب��ذل قصارى 
جهدها الع���ادة صياغة امل��وازن��ة العامة 
التي تعاني عجزا وهو ما جعل احلكومة 
تخطط الص��دار سندات وصكوك لتغطية 

هذا العجز.
وبني أن التقارير املتوالية التي يصدرها 
ديوان احملاسبة تساعد احلكومة في الكشف 
عن مواطن الهدر وبعض التجاوزات املالية 
مم��ا يوفر عليها ماليني الدنانير سنويا 
األم���ر ال���ذي ي��س��اه��م ف��ي خ��ط��ة االص���الح 
االقتصادي للبالد. وك��ان صندوق النقد 
ال��دول��ي أوص��ى دول��ة الكويت باستخدام 
عمليات التخصيص )اخلصخصة( لزيادة 
االنتاجية واالستثمار ع��الوة على فرض 
ضرائب واعادة تسعير اخلدمات احلكومية 

لتنويع ايرادات الدولة.
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51.08 دوالر سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا في تداوالت اول امس 
الثالثاء ليبلغ 08ر51 دوالر أمريكي مقابل 64ر50 دوالر للبرميل 
في ت��داوالت أمس األول االثنني وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

وفي االس��واق العاملية استقرت أسعار النفط امس دون تغير 
يذكر مع انخفاض ال��دوالر والتصريحات السعودية بااللتزام 
باتفاق منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك( وذلك على الرغم من 

التوقعات بزيادة االنتاج في الواليات املتحدة خالل العام احلالي.

وفي الوقت ال��ذي انخفض فيه سعر برميل نفط خام القياس 
العاملي مزيج برنت 39 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 
47ر55 دوالر ارتفع سعر برميل خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 

األمريكي 11 سنتا ليصل إلى 48ر52 دوالر.
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عرض خالله حلوله التمويلية املبتكرة

»ورب����������ة« ي�����ش�����ارك ف�����ي م���ع���رض 
الفرص العقارية بالريجنسي

شارك بنك وربة في معرض الفرص العقارية الذي افتتحه 
الوكيل املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة 

التجارة والصناعة الكويتية عبدالله العنزي. 
 واستمر امل��ع��رض ال��ذي نظمته شركة أروم���ا للمعارض 
وامل��ؤمت��رات على م��دار 4 أي��ام من 8 ولغاية 11 يناير احلالي 
في فندق الريجنسي وشهد مشاركة من مجموعة كبيرة من 
الشركات العقارية املتخصصة في قطاع العقار باإلضافة 
إلى عدد من البنوك التي قدمت خدماتها للراغبني في التمويل 

لفرصهم العقارية.
ومتّيز حضور بنك وربة بالفعالية واإلحترافية، حيث عمل 
فريق مهني محترف من البنك، خالل أيام املعرض، على تزويد 
زوار املعرض بفكرة واضحة حول حلول بنك وربة التمويلية 
التي تتسم باملرونة وتالئم كافة اإلحتياجات التمويلية. وشهد 
رك��ن بنك ورب��ة اقباالً الفتاً من قبل ال��زوار املهتمني بخدمات 
البنك سواًء جلهة التمويل أو جلهة اخلدمات املصرفية الريادية 
األخ��رى التي يقدمها لعمالئه السّيما وأنها تتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية الغراء.
جتدر اإلش��ارة إلى أن بنك ورب��ة يحرص على تقدمي حلول 
للتمويل الشخصي متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
ومن ضمنها متويل املواد اإلنشائية الذي ميكن من خالله شراء 
وامتالك امل��واد الالزمة لبناء أو ترميم املنازل بأفضل معدالت 
الربح التنافسية في السوق. ع��الوة على ذل��ك، يشمل متويل 
امل��واد اإلنشائية من بنك ورب��ة العديد من املميزات مع ضمان 
جودة اخلدمة وسرعة إجناز املعاملة، وتأمني دين مجاني لدى 
شركة تأمني تكافلي، وأقساط شهرية ميسرة قد تصل حتى 180 
شهر )15 سنة(، وال يشترط حتويل الراتب للحصول على هذا 
التمويل. أما برنامج وربة للتمويل » مساومة املواد املطروحة«، 
فيتيح السرعة في االجراءات ويقدم خيارات متنوعة في اجناز 
معاملة مساومة املواد املطروحة للعميل بطرق البيع )محلية 
ودولية( باإلضافة إلى عدم حتميل العميل أية مبالغ أو رسوم 
إضافية مقابل مبلغ التمويل. كما يواكب البنك عجلة التطور 
التقني احلالية من حيث خلق حلول تكنولوجية مبتكرة لتسهيل 
معامالت العمالء في تسديد قيمة إيجارات العقارات من خالل 
اخلدمة العقارية النوعية التي يقدمها إلى عمالئه وهي »أجار 
أونالين« التي صممت خصيصاً لسوق العقارات في الكويت 
واخلليج وتوّفر طريقة فعالة وسريعة لتحصيل اإليجارات 
عبر اإلنترنت من خالل استخدام الرسائل القصيرة أو البريد 
اإللكتروني كما تيّسر على أصحاب العقارات ومديري األمالك 

حتصيل اإليجارات إلكترونيا بشكل تلقائي وسريع وآمن.

بخصوص فرض الضرائب وخصخصة بعض الشركات

تنفيذ توصيات »النقد الدولي« يسهم في سد عجز املوازنة

مقر صندوق النقد الدولي

»التجاري« يحتفل بتخريج موظفيه 
املشاركني في البرامج االحترافية

احتفل البنك التجاري الكويتي بتخريج دفعة جديدة 
من موظفيه الذين اج��ت��ازوا بنجاح وتفوق البرامج 
االحترافية بالتعاون مع معهد ال��دراس��ات املصرفية 
واملعتمدة من قبل معهد الدراسات املالية في بريطانيا، 
في شهادات إدارة االئتمان، إدارة ائتمان متقدم، مدير 
ف��رع، ومساعد مدير ف��رع. وقد أقيم حفل التخرج في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت بحضور رئيس اجلهاز 
التنفيذي – األستاذة/ الهام محفوظ وفريق اإلدارة 
التنفيذية بالبنك ولفيف من املصرفيني العاملني في 

القطاع املصرفي.
وف��ي ه��ذا السياق صرحت مدير ع��ام إدارة امل��وارد 
البشرية السيدة /منى العبد الرزاق قائلة« نؤمن في 
البنك التجاري الكويتي بأهمية االستثمار في العنصر 
البشري ضمن إستراتيجية تضع املوظف في بؤرة 
اهتمام البنك وتهدف إلى سد احتياجات البنك احلالية 
واملستقبلية من القوى العاملة املدربة واحلاصلة على 
شهادات احترافية متقدمة في مجاالت العمل املصرفي«. 
وتابعت العبدالرزاق مبينة أن أحد أساليب التدريب 
املتبعة في البنك التجاري الكويتي هو إشراك املوظفني 
في دورات التدريب االحترافية واملتخصصة إلكسابهم 

املهارات والسلوكيات املطلوبة، لينعكس إيجابا على 
أدائهم في العمل ومنوهة بأن تخريج هذه املجموعة 
من املوظفني يأتي استكماال للنهج الذي يتبعه البنك 
لالرتقاء مبوظفيه مبا ينعكس على ج��ودة اخلدمات 

املصرفية املقدمة للعمالء. 
وشددت منى العبد الرزاق على أن مثل هذه البرامج 
التدريبية حتقق جزء من أهداف البنك التجاري الكويتي 
بتشجيع الكوادر الوطنية وتدريبهم لشغل مناصب 
إشرافية وقيادية في املستقبل. مؤكدة أن قدرة البنك 
التجاري على التوسع والنمو بصورة كبيرة تعتمد 
بشكل أساسي على العنصر البشرى امل��درب بكفاءة 
عالية وهو ما يحدو بالبنك إلى بذل قصارى جهده في 
احلفاظ على املستوى املهني العالي والسمعة الطيبة 
التي يتمتع بها موظفو التجاري، من خالل تدريبهم 

وتطويرهم وحتفيزهم بشكل مستمر.
وف��ي ختام احلفل قامت الهام محفوظ مبشاركة 
السيدة /منى العبدالرزاق وفريق اإلدارة التنفيذية 
بتهنئة املوظفني الذين اجتازوا بنجاح وتفوق البرامج 
االحترافية متمنني لهم كل التوفيق والنجاح في مجاالت 

أعمالهم املصرفية بالبنك التجاري الكويتي. 

البنك احتفل بتخريج دفعة جديدة

»15 البورصة تغلق على ارتفاع املؤشر السعري وانخفاض الوزني و»كويت 
أغلقت بورصة الكويت ت���داوالت امس 
االربعاء على ارتفاع املؤشر السعري بواقع 
65ر50 نقطة ليصل إل��ى مستوى 6351 
نقطة وان��خ��ف��اض ال��وزن��ي و)ك��وي��ت 15( 
ليصل االول إلى 17ر1 نقطة والثاني إلى 

45ر8 نقطة.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة 
اإلغالق نحو 2ر65 مليون دينار كويتي في 
حني بلغت كمية األسهم املتداولة حوالي 
1ر839 مليون سهم متت عبر 12724 صفقة 
)ال����دوالر األم��ري��ك��ي ي��ع��ادل نحو 305ر0 

دينار(.
وكانت قد ارتفع املؤشر السعري لبورصة 
الكويت الساعة 11 صباح امس االربعاء 
بواقع 8ر51 نقطة ليبلغ مستوى 6352 
نقطة بينما انخفض الوزني و)كويت 15( 

بواقع 22ر0 و77ر2 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى تلك 
الساعة نحو 8ر42 مليون دينار كويتي في 
حني وصلت كمية األسهم املتداولة إلى نحو 
5ر577 مليون سهم متت عبر 8311 صفقة 

)الدوالر األمريكي يعادل 305ر0 دينار(.
كما ك��ان ق��د ارتفعت م��ؤش��رات بورصة 
الكويت الثالثة الساعة 15ر9 من صباح امس 
االربعاء بواقع 6ر39 نقطة للسعري ليصل 
إل��ى مستوى 6340 نقطة و 85ر0 نقطة 

للوزني و نقطة واحدة ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى تلك 
الساعة حوالي 82ر9 مليون دينار كويتي 
في حني وصلت كمية األسهم املتداولة نحو 
3ر134 مليون سهم متت عبر 1824 صفقة 

)الدوالر األمريكي يعادل 305ر0 دينار(. جانب من تداوالت البورصة 

ال����س����ل����م����ي: حت���ق���ي���ق اإلص�����������الح امل������ال������ي ي���ت���ط���ل���ب حت�����وي�����ل امل���ج���ت���م���ع م������ن االس�����ت�����ه�����الك إل�������ى اإلن�����ت�����اج

زي�����ن�����ل: اإلس�����������راع ف�����ي ت���ط���ب���ي���ق امل���ع���اي���ي���ر مي���ك���ن ال������دول������ة م�����ن ت�����ف�����ادى ال������زي������ادة ف�����ي ال�����ع�����ج�����وزات امل���ت���وق���ع���ة

البورصة عضوا في االحتاد الدولي ألسواق املال 
تعلن بورصة الكويت بأنه قد مت منحها عضوية رسمية 
باالنضمام إلى االحتاد الدولي السواق املال )ICMA( في 

1 يناير 2017.
وتعليقا على هذه املناسبة، صرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد 
عبدالرزاق اخلالد ان: »إن االنضمام إلى ICMA هو خطوة 
رئيسية تضع بورصة الكويت على اخل��ارط��ة الدولية 
السواق املال واملشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل السوق 
املالي الكويتي من خالل االطالع على املمارسات والتجارب 

العاملية االخرى«.

وأضاف السيد خالد: » ان نكون جزءا من املجتمع الدولي 
مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من املهنيني واخلبراء 
املطلعني على آخ��ر مستجدات السوق سيبقينا على علم 
بالتطورات واملعايير التي تخص قطاع أسواق املال، مما 
سيكون له األثر اإليجابي على اقتصادنا الوطني. باإلضافة 
إلى تفعيل دور بورصة الكويت في احلوار املثمر مع اجلهات 

الرقابية وأعضاء البورصة على حد السواء ».
جتدر اإلش��ارة إلى ان ICMA هي منظمة دولية تضم 
حاليا أكثر من 500 عضوا من حوالي ستني بلدا حول 
العالم. وتسعى ICMA لتعزيز أسواق رأس املال الدولية 

بصورة مرنة وفعالة.
ومن اجلدير بالذكر أيضا أن ICMA تعمل على املساعدة 
في بناء الثقة في قطاع أسواق املال من خالل تعزيز املعايير 
املقبولة دوليا ملمارسات السوق من خالل تطوير املبادئ 
التوجيهية والقواعد والتوصيات املناسبة واملقبولة في 
هذا املجال، وكذلك صون وتعزيز إطار عمل ااصدار األوراق 
املالية وقطاع التجارة واالستثمار في أدوات الدين بني 
الدول. كما أنها جتمع بني العديد قطاعات االعمال من جانبي 
البيع والشراء معاً، وتشجع على إصدار اللوائح املالية التي 

تعزز الكفاءة واملرونة والفعالية في أسواق راس املال.

36 موظفا من »بيتك« حلصولهم على شهادات معتمدة »الدراسات املصرفية« يكرم 
كرم »معهد الدراسات املصرفية« 36 خريجا من 
موظفي بيت التمويل الكويتي »بيتك« حلصولهم 
على ش��ه��ادات مهنية معتمدة ضمن حفل تكرمي 
اخلريجني من متدربي معهد الدراسات املصرفية 
للعام 2015-2016 الذي اقيم يوم امس االول في 
غرفة التجارة والصناعة حتت رعاية محافظ بنك 
الكويت املركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل 
وبحضور ابرز القياديني ومدراء املوارد البشرية 

والتدريب في البنوك احمللية.
وشملت ال��ش��ه��ادات: ش��ه��ادة ادارة االئتمان 
)CCM(، وش���ه���ادة ادارة االئ��ت��م��ان متقدم 
)ACCM(، وشهادة مدير فرع مصرفي معتمد 
)CBBM(، وشهادة مساعد مدير فرع مصرفي 
معتمد )CABBM( باالضافة إلى برنامج ادارة 

.)RMC( املخاطر

ويعتبر »بيتك« م��ن اكبر املشاركني ف��ي عدد 
اخلريجني في برامج الشهادات املهنية املعتمدة، 
ما يؤكد االهتمام الكبير ال��ذي يوليه البنك في 
تطوير م��وارده البشرية بكافة االدوات والسبل 
وتلبية احتياجاتهم التدريبية املختلفة وصقل 
مهاراتهم لتطبيق ما اكتسبوه في ساحات العمل 
املصرفي كل في اختصاصه مبا يساهم في رفع 
أداء املؤسسة واالرتقاء مبستوى خدمة العمالء 
فيها والتي أصبحت أحد األركان الرئيسية لتقييم 
أداء املؤسسات املصرفية، وكذلك املساهمة في دفع 
عجلة التنمية الشاملة. كما يشكل تكرمي اخلريجني 
حافزا ايجابيا للكوادر البشرية في »بيتك« لالرتقاء 
مبستوى األداء وتعزيز ال��ق��درات على املنافسة 

والتميز. 
 وف��ى كلمته الفتتاح احل��ف��ل، اش��اد مدير عام 

معهد ال��دراس��ات املصرفية د. يعقوب يوسف 
الرفاعي بجهود »بيتك« في رف��ع كفاءة امل��وارد 
البشرية الكويتية لتحقيق اعلى مستويات اداء 
بكفاءة واتقان مزودة بكل التقنيات احلديثة للعمل 
املصرفي، مشددا على اهمية الشهادات املهنية 
املعتمدة ف��ي صقل م��ه��ارات وخ��ب��رات املوظفني 
واالرتقاء بتحصيلهم العلمي الذى يساعد كذلك 

على الترقي الوظيفي.
ويحرص »بيتك« على مواكبة افضل ما وصلت 
اليه العلوم املصرفية واستقطاب افضل العناصر 
البشرية وتطويع كافة االدوات املالئمة للعمل 
املصرفي من خالل تنظيم دورات نوعية ملوظفيه 
بالتعاون والتنسيق مع معهد الدراسات املصرفية 
وجهات ومؤسسات مرموقة مبا يساهم في تبادل 
مجموعة من اخلريجني مع عدد من قياديي »بيتك«اخلبرات وتعزيز الشراكات والتعاون املؤسساتي.


