سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  60.95دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  43سنتا في
تداوالت اول امس ليبلغ 95ر 60دوالر امريكي
مقابل 52ر 60دوالر للبرميل في تداوالت االثنني
املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول
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الكويتية.
وفي األس��واق العاملية قلصت أسعار النفط
مكاسبها في تداوالت متقلبة اول امس الثالثاء
وس��ط م��خ��اوف م��ن أن يضعف الطلب بسبب

احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني
وقلق من أن تظل روسيا حجر عثرة في طريق
االتفاق على خفض إمدادات اخلام العاملية.
وزاد خ��ام القياس العاملي برنت  39سنتا

الروضان يؤكد أهمية تطوير البينة التشريعية للقوانني االقتصادية

خالد الروضان يتوسط احلضور

مراقبي احلسابات باتباع قواعد السلوك
واداب املهنة والقواعد واملعايير ذات الصلة.
واش��ار إل��ى أن امل��ش��روع يأتي في ظل ما
شهده االقتصاد الكويتي من تطور كبير على
مدار السنوات املاضية وتقدما ملحوظا في
حتسني بيئة األعمال.
وب�ي�ن أن احل��ك��وم��ة الكويتية أص���درت

ب��ال��ت��ع��اون م��ع مجلس األم���ة ال��ع��دي��د من
القوانني املالية واالقتصادية واإلستثمارية
وذلك ضمن استراتيجيتها ملواكبة االنفتاح
االق��ت��ص��ادي العاملي .ولفت إل��ى أن رعاية
وزارة التجارة والصناعة الكويتية ملثل هذه
املؤمترات والفعاليات تأتي نظرا لدورها في
إث��راء ورقي أدوات وأدبيات مهنة احملاسبة

واملراجعة وتطوير أساليبها ملواكبة كافة
التحديثات واملستجدات التي تضمن مسايرة
التطورات العاملية الراهنة وحتقيق أهداف
التنمية االقتصادية املستدامة.
وق���ال إن ه��ذا امل��ؤمت��ر أخ��ذ على عاتقه
تشخيص حت��دي��ات وت��ط��ل��ع��ات مستقبل
مهنة احملاسبة من قبل القائمني عليها في
الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي
وال��دول العربية األخ��رى واملهتمني باملهنة
ومعدي التقارير املالية ومراقبي احلسابات
واألك��ادمي��ي�ين واجل��ه��ات احلكومية ذات
الصلة .ودع��ا الروضان إلى وضع اخلطط
املستقبلية التي من شأنها مواجهة التحديات
وم��واك��ب��ة االجت���اه���ات احل��دي��ث��ة ف��ي نظم
املعلومات احملاسبية مبا يسهم في جعل
املهنة اح��دى األدوات املساعدة واملعينة
ملتخذي القرارات االقتصادية.
ويبحث املؤمتر العديد من املوضوعات
احملاسبية وتشخيص مشكالت التطبيق
العملي واحللول املقترحة لها ويعد حدثا
مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون على مهنة
احملاسبة واملراجعة واملهتمني باملهنة.
وتتضمن محاور املؤمتر محاسبة الضريبة
وال��زك��اة وتطبيقها واحل��وك��م��ة والتدقيق
الداخلي في القطاعني العام واخلاص إضافة
ال��ى املراجعة ودوره���ا ف��ي مكافحة الغش
والفساد.

«التجاري» :توقيع اتفاقية متويل مشروع مصفاة الدقم
أعلن البنك التجاري عن توقيع اتفاقية
مت��وي��ل مصفاة ال��دق��م أح��د أه��م املشاريع
احليوية بسلطنة عمان مع ع��دد من جهات
التمويل احمللية والعاملية.
وذل��ك بحضور مدير عام قطاع االئتمان
اخلدمات املصرفية للشركات ومدير قطاع
اخلدمات املصرفية الدولية بالوكالة سحر
الرميح  ،رئيس قطاع اخلدمات املصرفية
الدولية كونال سينج .ومن اجلدير بالذكر أن
مؤسسة البترول الكويتية متتلك حصة قدرها
 50%في مصفاة الدقم اجلديدة كليا ً مشاركة
مع شركة النفط العمانية حيث سيتم إنشاء
مصفاة بطاقة تكريرية قدرها 230,000
برميل يومياً .هذا ،وقد أفاد التجاري أن قيمة
التسهيالت املقدمة من البنك وجهات التمويل
احمللية والعاملية قد بلغت  4.6مليار دوالر
أمريكي بآجال استحقاق متتد من  16حتى
 19سنة .وقد شارك البنك التجاري الكويتي
مببلغ  150مليون دوالر أمريكي من تلك
التسهيالت التي حظيت مبشاركة العديد من
مؤسسات التمويل التجارية العاملية  .وفي
تعقيبها على توقيع البنك على التسهيالت

قياديو «الدقم» والبنك التجاري

املقدمة للمشروع ،قالت سحر عبد العزيز
الرميح مدير عام قطاع اخلدمات املصرفية
للشركات ومدير عام بالوكالة قطاع اخلدمات

«وربة» يجرى سحب
«السنبلة»الشهري واألسبوعي
يجرى بنك وربة سحوباته الشهرية والتي تتضمن:
سحب حساب السنبلة الشهري باالضافة الى سحب
السنبلة االسبوعي اخلامس واألربعني اليوم اخلميس؛
ويتم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعه و موظفي بنك وربة .ميثل حساب السنبلة
اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األم��وال وحتقيق
ع��وائ��د مالية ثابتة على أرصدتهم ف��ي ال��وق��ت نفسه
باالضافة الى فرصا ً شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال
العام .ونظرا ً لإلقبال الكبير الذي القاه هذا احلساب من
قبل العمالء ملا يؤمنّه من فرص كبيرة للربح ،عمل بنك
وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة
القت استحسان العمالء ،وتشمل التطورات التي متت
إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة عدد الرابحني عبر
اضافة سحب أسبوعي باالضافة الى السحب الشهري
وذلك إلتاحة فرص أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية
أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي تذهب إلى
 5رابحني ويتم السحب عليها في يوم اخلميس من كل
أسبوع.

املصرفية الدولية «قام البنك بالتوقيع على
اتفاقية التمويل املشترك البالغ قيمته 4.6
مليار دوالر أمريكي بآجال استحقاق متتد من

 16حتى  19سنة واملقدمة لتمويل مشروع
مصفاة الدقم أح��د أه��م املشاريع احليوية
بسلطنة عمان».
وأض��اف��ت الرميح مبينة أن��ه س��وف يتم
االستفادة من التسهيل املقدم لتمويل هذا
امل��ش��روع إلن��ش��اء مصفاة ج��دي��دة كلياً في
منطقة الدقم  -سلطنة عمان بطاقة تكريرية
قدرها  230,000برميل يومياً عن طريق
الشراكة املشتركة بني شركة النفط العمانية
(حصتها  )50%ومؤسسة البترول الكويتية
(حصتها  .)50%بلغ إجمالي تكلفة املشروع
 8.2مليار دوالر أمريكي ومن املخطط أن يتم
االنتهاء من بناء املصفاة خالل أربع سنوات
ونصف .واختتمت سحر الرميح حديثها
مؤكدة حرص البنك التجاري الكويتي على
متويل املشاريع الهامة للجهات احلكومية
في دول��ة الكويت ومنها مؤسسة البترول
الكويتية ،إضافة إلى سعيه الدائم لتمويل
مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة
بني القطاع العام واخلاص والتي تهدف في
مجملها إلى حتقيق التنمية املستدامة لدولة
الكويت.

«اخلليج» يحتضن  377من الكوادر الوطنية
ي��واص��ل ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ق��ي��ادة
القطاع املصرفي م��ن خ�لال دعم
وتوظيف العمالة الوطنية.فمنذ
بداية هذا العام ،قام البنك بتوظيف
377موظفا ً من الكوادر الوطنية في
مختلف أقسام وإدارات البنك.
ومتاشياً مع مبادرة وتوجهات
احلكومة بشأن العمالة الوطنية،
يدعم بنك اخلليج هذه الرؤية من
خ�لال تقدمي التدريب والتطوير
وتوظيف ال��ك��وادر الوطنية من
أجل كويت أفضل وأكثر ازده��ارا ً.
يستثمر بنك اخلليج ف��ي برامج
التطوير املهني لتنمية املواهب
الكويتية ومنح الشباب الكويتي
فرصة بناء مستقبلهمومسارهم
املهنيداخل القطاع املالي.
صرحت سلمى احلجاج ،مدير
ع��ام امل����وارد البشرية ل��دى بنك
اخلليج قائلةً « :لطاملامتحورت

رؤي���ة بنك اخلليج ح��ول أهمية
تسخير املواهب احمللية وتطويرها.
فقد أجنز البنك على مدى األعوام
املاضية العديد من برامج التدريب
واالرشاد الوظيفي لضمان حتقيق
إمكانات وقدرات موظفينا احلاليني
واملستقبليني .ب��دءا ً من برنامج «
«أجيال» لتطوير اخلريجني ،إلى
برنامج تدريب وتطوير مهارات
امل��وظ��ف�ين ،مب��ا ف��ي ذل��ك أكادميية
املبيعات املباشر التي مت اطالقها
حديثا ً خللق عمالة وطنية محترفة
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال وب��ال��ت��ال��ي إث��راء
السوق الكويتي مبواهب وطنية.
كلنا فخر بدعم املواهب الكويتية
في جميع مراحل حياتهم املهنية».
وأضافت احلجاج « :يفخر بنك
اخلليج بأن نسبة القوى العاملة
م��ن امل��واط��ن�ين ل���دى ال��ب��ن��ك تبلغ
 72.5%حتى تاريخه .حيث قامت

إدارة امل���وارد البشرية بتطبيق
استراتيجية توظيف الكفاءات
الوطنية وتطويرها من خالل عقد
العديد من الشراكات االستراتيجية
م��ع اجل��ه��ات التعليمية املختلفة
وفي مقدمتها برنامج إعادة الهيكلة
والقوى العاملة والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت
واجلامعات اخلاصة ،حيث تهدف
هذه الشراكات إلى تقدمي مختلف
س��ب��ل ال��دع��م للشباب الكويتي
ملساعدته على اكتساب املزيد من
اخلبرات واتاحة الفرص التدريبية
والتأهيلية لدخول سوق العمل.
أتقدم بجزيل الشكر لهم على ثقتهم
بنا كمستشارين وموجهني لألجيال
الكويتية الشابة ،كما نتطلع نحو
املزيد من التعاون من أجل توفير
كافة اإلمكانيات املناسبة للنهوض
بالطاقات الكويتية الشابة”.

«زين» ترعى مؤمتر الكويت لالستثمار بالتعاون

مع هيئة تشجيع االستثمار املباشر

أعلنت زين عن رعايتها ملؤمتر الكويت لالستثمار
،)Kuwait Investment Outreach (KIO
وال��ذي أ ُقيم في وادي السيليكون – كاليفورنيا
بالواليات املتحدة األمريكية بتنظيم مُشترك من
قبل هيئة تشجيع االستثمار املباشر ومجموعة
 ،)Financial Times (FT Eventsوذل��ك
مبشاركة الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت
إمي��ان ال��روض��ان .وأوض��ح��ت الشركة ف��ي بيان
صحافي أن فعاليات أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال��ذي أقيم
ف��ي وادي السيليكون  -كاليفورنيا ق��د شهدت
حضور امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة تشجيع االستثمار
املباشر الشيخ د .مشعل جابر األحمد الصباح
ومجموعة من القيادات واخلبراء وامل ُتخصصني
من القطاعني العام واخل��اص من دول��ة الكويت،
باإلضافة لتواجد ع��دد م��ن مسؤولي الشركات
األمريكية م��ن مختلف قطاعات التكنولوجيا،
والنفط والغاز ،واخلدمات الصحية ،والتمويل،
والبنوك ،والصناعة ،والتعليم ،وغيرها .وبينت
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خالل افتتاح املؤمتر املهني الدولي السادس ملهنة احملاسبة
أك���د وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة خالد
الروضان أهمية تطوير البنية التشريعية
للقوانني املنظمة لضبط السلوك االقتصادي
مب��ا ي��ع��ود ب��ال��رخ��اء على امل��واط��ن�ين ودع��م
املشروعات الصغيرة وتشجيع لالستثمار
جللب املزيد من التدفقات النقدية احمللية
واألجنبية.
جاء ذلك في كلمة للروضان امس األربعاء
في افتتاح املؤمتر املهني الدولي السادس
ملهنة احملاسبة واملراجعة واملعنون (حتديات
وتطلعات ملستقبل املهنة) الذي يستمر يومني
وتنظمه جمعية احمل��اس��ب�ين وامل��راج��ع�ين
الكويتية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وق���ال ال��روض��ان إن��ه ف��ي إط���ار برنامج
ال����وزارة ل�لاص�لاح التشريعي فقد أع��دت
قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي احلسابات
«إميانا منا بأهمية الدور الذي يقوم بقطاع
مراقبي احلسابات كأمني لتوافر املعلومات
املالية التى تعكس واقع الشركات و كمراقب
اللتزام الشركات بالقوانني ذات الصلة».
وأوضح أن مشروع القانون اجلديد يأتي
لوضع االطار القانوني السليم الذي يواكب
أفضل املمارسات العاملية السيما السماح
لترخيص للشركات املهنية للمحاسبني
ملزاولة مهنة مراقب احلسابات.
وذك��ر أن مشروع القانون اجلديد ينظم
عملية األع��م��ال االس��ت��ش��اري��ة بحيث تلزم

ليبلغ عند التسوية 08ر 62دوالر للبرميل
وارت��ف��ع اخل��ام األمريكي  30سنتا ليبلغ عند
التسوية 25ر 53دوالر للبرميل بعد جلسة
متقلبة.

زين أن رعايتها ومُشاركتها في هذا املؤمتر أتت
حتت مظلّة استراتيجيتها الرامية إلى املساهمة في
دفع عجلة التنمية ودعم االقتصاد الوطني كونها
إحدى أكبر املؤسسات الرائدة في القطاع اخلاص
الكويتي ،حيث تؤمن الشركة بأهمية التعاون
الفعّ ال بني القطاعني العام واخل��اص للنهوض
مبستقبل الكويت في شتى املجاالت ومنها مجاالت
األعمال واالستثمار .وخالل مُشاركتها في اجللسة
التي أقيمت على هامش أعمال املؤمتر في وادي
السيليكون – كاليفورنيا ،قالت إمي��ان الروضان
الرئيس التنفيذي لشركة زي��ن ال��ك��وي��ت « :إن
امل ُشاركة الفعّ الة من قبل شركات القطاع اخلاص
في توظيف إمكاناتها وقدراتها في شتى القطاعات
هو عام ٌل حيوي للمساهمة في حتقيق أهداف خطة
التنمية لدولة الكويت املنبثقة عن تصوّر حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورع��اه لرؤية دولة
الكويت بحلول عام .« 2035

يشارك في اجتماعات «أوبك»

الرشيدي :نناقش العرض والطلب
مبا يخدم استقرار األسواق

وزير النفط لدى وصوله فيينا

وصل الى العاصمة النمساوية فيينا مساء
اول امس الثالثاء وزير النفط ووزير الكهرباء
وامل���اء الكويتي امل��ه��ن��دس بخيت الرشيدي
للمشاركة في اعمال املؤمتر الوزاري السنوي
ال 175ملنظمة البلدان املصدرة للنفط (اوبك).
وقال الوزير الرشيدي في تصريح مقتضب
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) لدى وصوله
الى فيينا ان وزراء املنظمة سيناقشون اخلميس
أوض��اع االس��واق والعرض والطلب وكيفية
التعامل معها مبا يخدم استقرار االسواق.
واش����ار ال���ى ان ال�����وزراء سيقيمون في
اجتماعهم الوزاري التوازن احلاصل في اسواق

النفط العاملية ألن أي ه��زة فيها حتتاج الى
بعض الوقت لقياس مدى فعالياتها وهذا هدف
دائم حترص (أوبك) وبقية الدول املنتجة على
حتقيقه من خ�لال جلنة مراقبة االنتاج التي
ستجتمع ظهر امس االربعاء في مقر املنظمة.
وفيما يتعلق باالجتماع ال��وزاري املرتقب
بني ال��دول املنتجة من داخ��ل وخ��ارج (أوب��ك)
غ��دا ً اجلمعة ق��ال الوزير الرشيدي ان هناك
اجتماعا خاصا مع املنتجني من خارج املنظمة
لبحث آلية التعاون على املدى البعيد معربا
عن امله في ان يتوصل اجلانبان الى اتفاق بهذا
اخلصوص.

«نفط الكويت» 2.4 :مليار دوالر تعويضات
الغزو العراقي لتأهيل تربة الكويت
قال مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة
نفط الكويت منصور اخلارجي امس األربعاء
إن التعويضات الناجمة عن خسائر الغزو
العراقي لتأهيل تربة الكويت تقدر بنحو 4ر2
مليار دوالر أمريكي.
وأوضح اخلارجي في تصريح للصحفيني
على ه��ام��ش افتتاح م��ؤمت��ر (تأهيل التربة
الكويتية امللوثة) ال��ذي تنظمه شركة نفط
الكويت أن تلوث التربة في الكويت يعتبر
من أكبر الكوارث البيئية على الكوكب بسبب
مخلفات الغزو العراقي إضافة إلى عمليات
الشركة منذ تأسيسها.
وأض��اف أن عمليات التلوث تعتبر فريدة
من نوعها وعادة يكون من الصعب معاجلتها
بسبب التراكم الزمني وتأثير العوامل اجلوية

مع بقاء املواد الثقيلة.
وذك��ر أن مساحة التلوث تقدر بنحو 114
كليومترا مربعا كمسطح و  26مليون مترا
مكعبا مبينا أن عملية تأهيل التربة ستبدأ
في شمال الكويت بسبب احتواء املنطقة على
مصادر املياه.
وأش���ار إل��ى معاجلة مساحة م��ن التربة
بتكلفة تقدر بنحو  20مليون دينار كويتي
(نحو  66مليون دوالر أمريكي) وسوف تزيد
هذه التكلفة إلى  50مليون دينار (نحو 165
مليون دوالر) مع زيادة معاجلة مساحات أكبر
من التربة.
وت��وق��ع أن تنتهي عمليات تأهيل التربة
في الكويت خالل فترة زمنية تقدر بنحو 10
سنوات «وقد تزيد على ذلك».

السباق ينطلق السبت املقبل وسط اقبال كبير على عملية التسجيل

اإلدارة التنفيذية تزور مركز التسجيل
في سباق « الوطني» للمشي

زيارة اإلدارة التنفيذية

زارت اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني
مركز التسجيل اخلاص بسباق الوطني للمشي
وذلك للوقوف على االستعدادات األخيرة قبيل
ان��ط�لاق السباق ي��وم السبت املقبل امل��واف��ق 8
ديسمبر  .2018وقام الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ونائب
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني
شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الوطني – الكويت صالح يوسف الفليج ونائب
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت
ومدير ع��ام مجموعة اخلزانة في بنك الكويت
ال��وط��ن��ي سليمان ب���راك امل����رزوق وم��دي��ر عام
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية محمد
العثمان ومدير عام مجموعة املوارد البشرية عماد
العبالني بزيارة مركز التسجيل وسط حضور
الف��ت من قبل املشاركني على عملية التسجيل.
وكان في استقبال اإلدارة العليا فريق العالقات
العامة في البنك الوطني واملوظفني املتطوعني.
واطلعت االدارة على سير عمليات التسجيل في
السباق واالجراءات التابعة له وما تشمله عملية
التنظيم والتنسيق مع اجلهات املشاركة.
ويستمر مقر س��ب��اق بنك الكويت الوطني
للمشي باستقبال الراغبني بالتسجيل لتسليمهم
ع��دة السباق وذل��ك من الساعة ال��واح��دة ظهرا ً

ولغاية  9مساء لغاية اليوم اخلميس( 6ديسمبر
 )2018وذلك في مواقف اجلزيرة اخلضراء على
شارع اخلليج العربي .ويواصل البنك الوطني
استقبال الدفعة االخيرة من املسجلني الستالم
عدة السباق لليوم األخير من الساعة  1ظهرا ً
ولغاية  9مساء من اليوم اخلميس  6ديسمبر
وملختلف الفئات العمرية .وقد أمت البنك الوطني
استعداداته النهائية ليوم السباق ،كما أعد
برنامجا ً ختاميا ً حافالً باملفاجآت واجلوائز القيمة
على غرار كل عام ،يتخلله سحب على سيارتي
نيسان جديدتني مقدمة من مجموعة البابطني إلى
جانب جوائز نقدية قيمة ومفاجآت وسحوبات
فورية للمشاركني .وتقدم عدد من اجلهات دعمها
للسباق وفي مقدمتها الطوارئ الطبية ووزارة
الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية
الكويت وشركة املشروعات السياحية إلى جانب
االحتاد الكويتي أللعاب القوى للهواة.
وس��ي��ك��ون م��وع��د التجمع ي��وم السبت عند
السابعة والنصف صباحاً استعدادا ً لالنطالق
عند  8:30صباحاً مع سباق الرجال والنساء
من نفس نقطة البداية في اجل��زي��رة اخلضراء
واالنتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع
اخلليج العربي بجانب مبنى الـ KPCعلى
مسافة تبلغ  11كلم.

