«برقان» يحتفل بيوم املرأة العاملي مع موظفاته
ضمن إط��ار االحتفال السنوي بيوم امل��رأة العاملي
وتكرمياً لها وبهدف تسليط الضوء على دوره��ا في
املجتمع ،نسقت إدارة اإلت��ص��االت الداخلية فيبنك
برقان يوما ترفيهيا احتفاالت بهذا اليوم و تقديرا
جل��ه��ود امل��وظ��ف��ات .ح��ي��ث مت اس��ت��ض��اف��ة مجموعة
مناملوظفاتلحضور فيلم من اختيارهن يوم  7مارس في
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منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019

«موديز» :آفاق النظام املصرفي
الكويتي مُستقرة حتى عام 2020

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز ،أمس
األربعاء ،إن مستقبل النظام املصرفي الكويتي خالل
الـ  12إلى  18شهرا ً امل ُقبلة ال يزال مستقرا ً.
وبحسب التقرير قالت «موديز» إن الدافع وراء
توقعاتها امل ُستقرة للقطاع املصرفي الكويتي هو توقع
استمرار مستويات اإلنفاق احلكومي بشكل كبير في
دعم النمو االقتصادي امل ُطرد ،وتوفير ظروف ائتمانية
مواتية للبنوك الكويتية ،مع توقع ارت��ف��اع معدل
االئتمان إلى  .5%وأضافت الوكالة أن منو الناجت
احمللي اإلجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019
ما يدعم الظروف التشغيلية للبنوك ،متوقعة ارتفاع
إجمالي اإلنفاق احلكومي بشكل متواضع؛ ما يؤدي
إلى منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي من 2.7%
في  2018إلى  3%لعام  ،2019فيما تبقى احلكومة
ملتزمة باخلطة التنموية الوطنية .وقالت «موديز»
إن البنوك الكويتية ستستمر ف��ي االس��ت��ف��ادة من
مستويات السيولة العالية ،التي يشكل النقد والودائع
املصرفية واألوراق املالية احلكومية اجلانب الرئيسي
منها مستمدة الدعم من النمو القوي الودائع الذي ظل
نحو  4%لعامي  2017و.2018
ومتثل األص��ول املصرفية السائلة  34.3%من
األص��ول املصرفية امللموسة كما في نهاية سبتمبر
 ،2018كما تعززت السيولة مؤخرا ً بفضل تسويات

قروض الشركات الكبرى في عامي  2016و.2017
ولكن الوكالة قالت إن نوعية القروض ستضعف
بشكل معتدل فيما ترتفع القروض املتعثرة تدريجياً
في  2019لتصل إلى نحو  2%من إجمالي القروض
مقارنة مع  1.6%في  ،2018وستبقى شروط االئتمان
قوية استعدادا ً لتطبيق املعيار الدولي التاسع إلعداد
التقارير املالية.
مؤكدة أن القدرة على امتصاص اخلسائر ستبقى
قوية لدى البنوك الكويتية؛ نظرا ً الرتفاع مخصصات
القروض إلى  284%من إجمالي القروض املتعثرة في
ديسمبر .2018
وفيما يخص الربحية ،توقعت «موديز» استقرارها
بعد حتقيق من��و ف��ي ع��ام  2018على نطاق واس��ع
ومب��ع��دالت عالية حيث تبلغ  1.3%م��ن األص��ول
امللموسة مقارنة مع  1.1%في عام .2017
وقالت «موديز» إن لدى البنوك الكويتية مؤشر
رأسمال عال يبلغ  15.3%كما في سبتمبر ،2018
وبزيادة  2.5%عن متطلبات ب��ازل الثالثة التي مت
تطبيقها بالكامل.
كانت أرباح البنوك الكويتية ارتفعت  20.2%في
العام املاضي ،لتصل إلى  1188.76مليون دينار؛
مقابل أرب��اح بقيمة  989.35مليون دينار في عام
.2017

«املالية» :االجتماع التحضيري للجنة
الكويتية  -اليونانية بحث تعزيز التعاون
ق��ال��ت وزارة امل��ال��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إن االج��ت��م��اع
التحضيري للدورة األولى للجنة الوزارية الكويتية -
اليونانية املشتركة للتعاون االقتصادي والفني الذي
انطلقت أعماله أمس األربعاء في العاصمة اليونانية
أثينا بحث تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين.
وأضافت (املالية) في بيان صحفي أن االجتماع
التحضيري ال��ذي سيستمر يومني ناقش الكثير من
مجاالت التعاون التي تعزز أواصر التعاون الثنائي
بني البلدين السيما املتعلقة بالتعاون االقتصادي
واملالي واالستثماري والتجاري والصناعي.
وأوضحت أن االجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون
بني غرفتي التجارة والصناعة في البلدين وكذلك
ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال السياحة واإلع��ل�ام والصحة

والثقافة والطيران املدني.
ومثل اجلانب الكويتي في االجتماع الوكيل املساعد
للشؤون االقتصادية نبيل العبداجلليل في حني مثل
اجلانب اليوناني املدير العام للعالقات الثنائية
االقتصادية في وزارة اخلارجية اليونانية السفيرة
كونستانتينا أثيناسادو مبشاركة ع��دد كبير من
املسؤولني في البلدين.
وذك���رت (امل��ال��ي��ة) أن ال��وزي��ر ن��اي��ف احلجرف
سيترأس االجتماع الوزاري للجنة الوزارية الكويتية
اليونانية ال��ذي سيعقد بعد غ��د ف��ي أثينا ف��ي حني
سيمثل اجلانب اليوناني في االجتماع وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية واألوروب��ي��ة والتنموية سيا
أناغنوستوبولو.

أسهم االتصاالت تقود البورصة
لإلقفال باللون األحمر
انهت بورصة الكويت تعامالتها االسبوعية أمس
االرب��ع��اء على انخفاض املؤشر العام 06ر 2نقطة
ليبلغ مستوى 5ر 5302نقطة بنسبة انخفاض بلغت
04ر 0في املئة.
وبلغت كمية تداوالت املؤشر 6ر 105مليون سهم
متت من خالل  4633صفقة نقدية بقيمة 7ر 23مليون
دينار كويتي (نحو 21ر 78مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر ال��س��وق الرئيسي 5ر 2نقطة
ليصل إلى مستوى 12ر 4747نقطة وبنسبة 05ر0
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر 58مليون سهم
متت عبر  2329صفقة نقدية بقيمة 5ر 4مليون دينار
(نحو 85ر 14مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق األول 8ر 1نقطة ليصل
إلى مستوى 9ر 5599نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت  74مليون سهم

متت عبر  2304صفقات بقيمة 12ر 19مليون دينار
(نحو 09ر 63مليون دوالر).
وكانت شركات (عقار) و(وطنية د ق) و(سنام)
و(سند) و(منشآت) األكثر ارتفاعا في حني كانت
أسهم (خليج ب) و(جياد) و(لوجستيك) و(اهلي
متحد) و(عقارات ك) األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا
فكانت (ورب��ة كبيتل) و(املصالح ع) و(السورية)
و(اسمنت خ) و(املشتركة).
وت��اب��ع املتعاملون اي��ض��اح��ا م��ن ش��رك��ة (جياد
القابضة) في شأن إبرام صفقة شراء شركة كويتية
متتلك غالبية أسهم (كلية مجان اجلامعية) وهي
مدرجة في س��وق عمان فضال عن فضال عن اعالن
(بورصة الكويت) تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة
وغير مدرجة) لصالح حساب وزارة العدل -إدارة
التنفيذ.

املاجد  :اإلبداع واإلبتكار طريقنا لالستمرار
في النجاح وحتقيق اإلجنازات
استمر بنك بوبيان ف��ي حتقيق إجن��ازات��ه على
املستوى احمللي مضيفا ملسيرة جناحه التى بدأها
قبل سنوات إجناز جديد بحصوله للعام الرابع على
التوالي على جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت من
مؤسسة غلوبل فاينانس العاملية لعام  2019نتيجة
ما حققه من منو في مختلف مؤشراته املالية ومنو
حصصه السوقية .وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة و
الرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب املاجد تعليقا
على هذا اإلجناز املميز « بحمدالله متكنا من حتقيق هذا
اإلجناز والذي نرجعه بعد الله تعالى إلى مواردنا
البشرية املميزة وثقة عمالءنا ومساهمينا فيما نقوم

به منذ سنوات « .واضاف ان البنك فخور بسجله من
اجلوائز والتقديرات التى حصل عليها السيما في
السنوات اإلخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات
إقليمية وعاملية مشهود لها باحليادية والثقة الكبيرة
في اختياراتها املبنية على االرق��ام والنتائج املالية
واجن����ازات ال��س��وق «  .واك���د امل��اج��د « ان مثل هذه
التقديرات العاملية تلقى على عاتقنا كإدارة املزيد من
املسؤوليات باحلفاظ على مستويات اخلدمة املميزة
التى نقدمها للعمالء « مؤكدا ان اإلب��داع واإلبتكار
وخدمة العمالء املميزة طريق البنك للمحافظة على
جناحاته».

جراند سينماز في مركز احلمراء الفاخر.
يظل بنك برقان مؤيدًا لدور املرأة املتنامي ،واملساواة
بني اجلنسني ،ومتكني املرأة في مكان العمل .يعمل في
بنك برقان  401موظفة في فروعه في الكويت ،ويعود له
الفضل في تأسيس ثقافة مؤسساتية شاملة حيث تشغل
النساء أكثر من  38٪من املناصب القيادية في البنك  .لدى

بنك برقان حاليا ً سجالًحافالًملشاركة املرأة ومساهمتها
النشطة ومشاركتها الفعالة ،مبا في ذلك ورش التدريب
وال��ت��ط��وي��ر ،حيث شكلت ال��ن��س��اء أك��ث��ر م��ن  45٪من
املشاركات في جميع ورش العمل الداخلية واخلارجية
التي عقدت في عام .2018كما تقدم بنك برقان بالتهنئة
من نساء الكويت مبناسبة يوم املرأة العاملي.
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«التجاري» راعي بالتيني ملعرض الفرص
الوظيفية الـ  21جلامعة اخلليج

شارك البنك التجاري الكويتي في
م��ع��رض ال��ف��رص الوظيفية احل��ادي
والعشرون وال��ذي أقيم ومت تنظيمه
مؤخرا ً من قبل جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا حتت رعاية وبحضور
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ابراهيم محمد الكندري ،
ورئيس مجلس األمناء جلامعة اخلليج
محمد البحر.
وقد جاءت مشاركة البنك التجاري
في هذا احل��دث لتؤكد من جديد دعمه
للشباب الكويتي الباحث عن فرص
عمل متميزة ف��ي القطاع املصرفي ،
حيث ي��ول��ي البنك ال��ت��ج��اري أهمية
كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب
ويثق بإمكانياتهم الكبيرة على اإلبداع
والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم
والرعاية.
وفي تعقيبه على مشاركة البنك في
هذا احلدث قال صادق عبدالله  -مدير
عام قطاع امل��وارد البشرية « نحرص
ف��ي البنك ال��ت��ج��اري على املشاركة
امل��ت��واص��ل��ة ف��ي م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ارض
واملنتديات الوظيفية حيث أنها متثل
فرصة مناسبة للتواصل بني الشباب
الكويتي الطموح الراغب في احلصول
على ف��رص عمل مم��ي��زة ف��ي القطاع
اخلاص بصفة عامة واملصرفي بصفة

جناح البنك

خاصة من ناحية وبني أصحاب العمل
من ناحية أخ��رى» .وأض��اف مبيناً أن
البنك التجاري يرى أن االستثمار في
العنصر البشري يساهم في حتقيق

أملانيا تتجه نحو فتح آفاق
التعاون التجاري
مع العالم العربي

«هناك العديد من األسباب الوجيهة التي جتعلنا نستمر
في تطوير عالقات جيدة بيننا وبني الدول العربية» قالت
وزي��رة االقتصاد  Birgitte Zypriesفي مايو ،٢٠١٧
إال أنها دع��ت أيضا إل��ى توفير ظ��روف إط��اري��ة مالئمة
للمصدريني األملان .تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وجهتي تصدير هامة للغاية بالنسبة للشركات
األملانية ،ومع هذا انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ في
السنوات األخيرة إلى بعض هذه ال��دول .تعتبر التدابير
الداعمة للتعاون التجاري من النقاط املفصلية لفتح املجال
أمام اإلمكانات اإلقتصادية للشركات احمللية .على الرغم
من أن التعاون التجاري األملاني-العربي له باع طويل،
إال أنه ما زال هناك بعض الشركات األملانية ،على سبيل
املثال مقاطعة مكلينبورغ ،التي ال تزال تفتقر إلى الروابط
ذات الصلة مع الشركاء التجاريني في العديد من الدول
العربية .إن إحدى أنشطة معهد  HIE-ROلريادة األعمال
والتنمية اإلقليمية التابع جلامعة روستوك تتمثل في تنفيذ
اإلجراءات التي من شأنها تعزيز تدويل املؤسسات األملانية
الصغيرة واملتوسطة )SMEs(.
وللمعهد مت إسناد مهمة تأسيس هيكل تعاون للمنظمات
الوسيطة كرابط بني شركات مقاطعة مكلينبورغ وشركاء
جتارة محتملني في الدول العربية.
وبالفعل مت إت��خ��اذ خ��ط��وات أول��ي��ة بنجاح وبعض
إجراءات الشراكة قيد التحضير ،ومع هذا كله ما زال معهد
 HIE-ROيبدى رغبته بالتعاون مع شركاء آخرين
ذوي الصلة لدمج القدرات وبالتالي إنشاء منصة متينة
للتعاون التجاري.
و على الرغم من أن اإلهتمامات الرئيسية للشركات
املمثلة من قبل املعهد تغطي مجاالت االبتكار املتعلقة
بتجديد الطاقة ،وبناء املباني والهندسة والتنمية اإلقليمية
باإلضافة للزراعة ،فنحن ال نستبعد باقي القطاعات.
لذلك ميكن أن يعتبر إيجاد شركاء تعاون جدد خطوة
بالغة األهمية نحو من��و أفضل وأك��ث��ر إس��ت��دام��ة .ومن
هذا املنطلق فإننا ندعو كل املؤسسات املهتمة بالتعاون
املستقبلي للتواصل معنا.

التنمية املستدامة للبالد ،مؤكدا ً في
ه��ذا السياق ح��رص البنك التجاري
ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ب��اب الكويتي
الطموح وتأهيله وتدريبه للعمل في

كافة إدارات البنك من أجل رفع نسبة
العمالة الوطنية بالبنك وخلق جيل من
املصرفيني اجلدد في إطار رسالة البنك
الهادفة إلى بناء املستقبل معا ً.

«اخلليج» يتوج نايف الظفيري
بجائزة حساب الراتب

أعضاء فريق بنك اخلليج إلى جانب ممثل وزارة التجارة

أعلن بنك اخلليج ع��ن الفائزفي السحب
الشهري الثاني حلساب الراتب لهذا العام.
وقد حالف احلظ نايف عبيد سمير الظفيري
ال��ف��وز بجائزة نقدية تصل قيمتها إل��ى 12
ضعف الراتب .ومت اجراء السحبفي فرع البنك
مبنطقة مشرف ،بحضور واش��راف ممثل من
وزارة التجارة والصناعة.
مينح حساب ال��رات��ب العمالء اجل��دد ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إل��ى بنك اخلليج
فرصة احلصول على جائزة نقدية فورية
ق��دره��ا  100دي��ن��ار كويتي أو ق��رض ب��دون
فوائدلغاية  10,000دينار كويتي ،شرط أالَ
يقل الراتب الذي يتم حتويله إلى بنك اخلليج
عن  500دينار كويتي.

وب��إم��ك��ان ال��ع��م�لاء اجل���دد احل��ص��ول على
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية بدون
رس��وم سنوية في العام األول ،مع إمكانية
احلصول على قرض تصل قيمته إلى 70,000
دينار وتسديده خالل مدة  15سنة ،أو قرض
استهالكي تصل قيمته إلى25,000دينار
كويتي.
ك��م��ا ي��وف��ر ع���رض ح��س��اب ال��رات��ب لعام
2019إلى جميع العمالء الكويتييناجلدد ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج،
فرصة الدخول تلقائيا ً في السحوبات الشهرية
وال��ف��وز ب  12ضعف ال��رات��ب،وف��ي السحب
السنوي على أكبر جائزةحلساب الراتب في
الكويت و هي  100ضعف الراتب.

انطالق برنامج «طموح» لتطوير املواهب في الكويت
ه�شام املن�شاوي
أطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم
ال��ش��رق األوس���ط وأفريقيا ف��ي الكويت
برنامج «ط��م��وح» ،وه��ي على معناها
في العربية منتهى الغاية واألم��ل ،حيث
تتجلى في برنامج تدريب وطني يركز
على تنمية املسيرة املهنية للخريجني
اجلدد والتنفيذيني والقادة.
يهدف البرنامج إلى دمج مواطني دول
اخلليج في قطاع الضيافة ال��ذي يشهد
منوًا ملحوظً ا ودعم حضورهم في سوق
التوظيف .وك��ان قد مت إط�لاق برنامج
طموح لتطوير مواهب املتخرجني في كل
من اململكة العربية السعودية وعُ مان
واإلمارات.
ان��ع��ق��د امل���ؤمت���ر ال��ص��ح��ف��ي إلط�ل�اق
البرنامج في دول��ة الكويت رسميًا في
فندق ومركز مؤمترات ميلينيوم الكويت
بحضور مسؤولي فندق ومركز مؤمترات
ميلينيوم الكويت وك��وب��ث��ورن مدينة
ال��ك��وي��ت وف��ن��دق وم��ن��ت��ج��ع ك��وب��ث��ورن
اجلهراء وفنادق ومنتجعات ميلينيوم
الشرق األوس��ط وأفريقيا وشخصيات
حكومية رسمية وممثلني ع��ن وسائل
اإلعالم.
وعلق علي حمد خلرمي الزعابي ،رئيس

مسؤولو الفنادق املشاركني

ف��ن��ادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق
األوس��ط وأفريقيا ،ق��ائ�ًل�اً « :لقد خطونا
خطوة إلى األمام من خالل إطالق برنامج
ط��م��وح لنضمن رح��ل��ة ت��ط��ور وظيفي
جلميع املشاركني حتى يحققوا طموحاتهم
الوظيفية ويعززوا نقاط قوتهم ويتطوروا
دون حدود .كما تبرهن هذه اخلطوة بأننا
ملتزمون باملضي قدمًا في خلق وظائف
واحلفاظ على زمالئنا املواطنني».
وقال أحمد الصرافي ،املدير العام في

فندق ومركز مؤمترات ميلينيوم الكويت:
«نتطلع الى تشجيع املواطنني الكويتيني
من خالل برنامج طموح لالنضمام إلى
قطاع الضيافة واملساهمة ف��ي تطوير
ق��ط��اع السياحة ف��ي الكويت بالعموم
واستقطابهم المتهان وظيفة ف��ي هذا
القطاع وتطوير مسيرة مهنية فيه حيث
يتجه قطاع الضيافة في الكويت إلى منو
متصاعد خالل السنوات اخلمس املقبلة».
وف��ق تقرير «أل�بن كابيتال» األخير

ح��ول قطاع الضيافة ف��ي دول اخلليج
 ،2018من املتوقع أن تبلغ قيمة سوق
الضيافة في الكويت  0.4مليار دوالر
بحلول  2022مبعدل منو سنوي إجمالي
على مدى خمس سنوات -2017( 6.1%
 ،)2022ومن املتوقع كذلك أن ينمو عدد
الزائرين مبعدل سنوي إجمالي على مدى
خمس سنوات  4.3%إلى  0.5مليون ،في
حني من املتوقع أن ينمو مخزون الغرف
الفندقية مبعدل منو سنوي إجمالي على
مدى خمس سنوات  4.4%إلى ما يقارب
 10,112غرفة فندقية.
تتطلع الكويت إلى استقطاب 440,000
زائر بحلول  2024عبر تخصيص مليار
دوالر للترويج للبالد خالل تلك الفترة.
وتعمل الدولة بجد على تنويع االقتصاد
ال��ذي يعتمد على النفط من خالل القيام
باستثمارات ضخمة في قطاع الضيافة
ليدعم اقتصادها .كما ستتوزع مليارات
ميزانية التطوير على عدد من املشاريع
مثل توسيع مطار الكويت الدولي الذي من
املتوقع أن تصل قدرته االستيعابية إلى
 25مليون راكب سنويًا بحلول ،2025
إضافة إل��ى مشاريع أخ��رى مثل مدينة
احل��ري��ر مركز الشيخ سعد العبد الله
اإلسالمي.

