
أع��ل��ن بنك اخلليج ف��ي 19 نوفمبر ع��ن أسماء 
الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب الدانة 
خالل األسبوع من 12 نوفمبر – 16 نوفمبر 2017. 
وتشمل السحوبات اليومية حلساب الدانة جائزتني 
قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خالل 

أيام العمل. 
وال��ف��ائ��زون ه��م: )األح���د 12 نوفمبر(: بيندو 
ج��وزي��ف الكسندر، عثمان ع��ب��دال��ق��ادر أجتيبا ، 
و)األثنني 13 نوفمبر(: محمد قالزار نواب خان، أحمد 
عدنان خازمه و)الثالثاء 14 نوفمبر(: اريني ألكس 
دمييلو، رواء حسن أحمد ك��ارون و)األرب��ع��اء 15 
نوفمبر(: مشهور أحمد العبدالله التدموري، رونالد 
تومس دميلو و)اخلميس 16 نوفمبر(: منصور 

صالح العصيمي، أحمد عيد فرحان عودعطالله 
يتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة لعام 
2017 سحوبات يومية خ��الل أي��ام العمل على 
جائزتني قيمة ك��ل منهما 1000 دي��ن��ار كويتي. 
ويجرى السحب الرابع واألخير في 11 يناير 2018 
و يتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي 

سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زي��ادة 
ف��رص ف��وزه��م ع��ن طريق زي���ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، مباشرة عبر حتول املبالغ من 
أي حساب محلي، بإستخدام خدمة الدفع اإللكتروني 
اجل��دي��دة امل��ت��اح��ة عبر م��وق��ع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.
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2017 نوفمبر   16 12إلى  من   األسبوع  خالل 

الفائزين  يعلن  »اخلليج« 
اليومية  الدانة  بسحوبات 

457 مليون دوالر  شركة تابعة لـ »أجيليتي« توقع عقد تسهيالت ائتمانية بقيمة 
أف���ادت شركة )أجيليتي( للمخازن العمومية ب��أن إح��دى 
شركاتها التابعة لها وهي املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية 
)يوباك( وقعت عقد تسهيالت ائتمانية بقيمة 457 مليون دوالر 

ملدة سبع سنوات.
وقالت )أجيليتي( في إفصاح على املوقع اإللكتروني لبورصة 

الكويت امس  الثالثاء إن )الفروانية للتطوير العقاري( كشركة 
تطوير مشروع رمي م��ول في أبوظبي وه��و املشروع املستثمر 
فيه من )األرف��اج( العقارية إحدى الشركات التابعة ل)يوباك( 
وباملشاركة مع إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية العقارية 

قد وقعت العقد مع عدد من البنوك الدولية واإلقليمية.

وأضافت أن البنوك هي بنك اخلليج وبنك أبوظبي التجاري 
وبنك نور وبنك ستاندرد تشارترد وذلك لتمويل تطوير املشروع 
موضحة أن التسهيالت ال تكون نافذة قبل االنتهاء من استكمال 
بعض اإلجراءات واستيفاء بعض الشروط املتعلقة بالتسهيالت 

من قبل كفالء املشروع الوطنية )يوباك( و)أجيليتي(.

...  ويختتم بنجاح رعايته لبطولة 
2017 الكويت الدولية للجوجيستو 

اختتم بنك اخلليج بنجاح رعايته لبطولة الكويت 
الدولية للجوجيستو 2017في نسختها الثانية، والتي 
انطلقت فعاليتها في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في 
صالة التزلج، مدينة الكويت التي استقطبت املواهب 
الشابة والعبي اجلوجيستو في مختلف أحزمتها، 
لعرض مهاراتهم وإبراز مواهبهم الرياضية في جميع 

املجاالت.

لقد فاقت بطولة الكويت الدولية للجوجيستو 2017 
جميع التوقعات، حيث كانت أيام البطولة الثالثمليئة 
باإلثارة واحلماس.وتأتي رعاية بنك اخلليج لبطولة 
الكويت الدولية للجوجيستو للعام الثاني،في إطار 
التزامه بدعم املبادرات الشبابية وضمن استراتيجيته 
الرامية إلىتعزيز مستوى األنشطة الصحية وتسليط 
ال��ض��وء على أهمية اللياقة البدنية ومن��ط احلياة 

الصحي.

مبناسبة تعيينها عضوا مبجلس ادارة جهاز حماية املنافسة  

وزير التجارة يكرم سميرة الغريب
أش��اد وزي��ر التجارة والصناعة وزير 
ال��دول��ة لشؤون الشباب بالوكالة خالد 
الروضان بوكيل ال��وزارة املياعد للشؤون 

االدارية و املالية  سميرة الغريب.
 وق��ال ال��روض��ان ل��دى تكرميه الغريب 
مبناسبة تعينها عضوا مبجلس ادارة جهاز 
حماية املنافسة  إنها من القيادات التي نعتز 
بها جلهودها الكبيرة وعملها الدؤوب خالل 
مسيرتها بالوزارة ، فهي قدوة يحتذى بها 

في اإلخالص والتفاني.
أض��اف إن ه��ذا التكرمي تتويج مسيرة 
ع��ط��اء حافلة ب���االجن���ازات والنجاحات 
استمرت على مدى ثالثني عاماً انصهرت 
فيها ال��غ��ري��ب ف��ي ب��وت��ق��ة ال��ع��م��ل اجل��اد 
واملخلص، مشيرا إل��ى انها ساهمت في 
تطوير العمل مبختلف أن��واع��ه وحيثما 

وج��دت، طيلة مسيرتها العملية وتركت 
بصمة  لها في كل ركن من أركان الوزارة.

وذك����ر ال���روض���ان ان ال��غ��ري��ب عملت 
بإخالص وتعاون وتفان فاستحقت التكرمي 
والتقدير والشكر، كما شاركت في العديد من 
اللجان وفرق العمل وكان لها بصمتها على 

أعمال تلك اللجان.
واختتم الروضان  إن الكلمات تعجز عن 
إيفاء حق الغريب فشكراً لك على كل ماقدمته 
ل��ل��وزارة وللكويت، متمنني لها التوفيق 

والسداد في حياتها  املستقبلية.
من جهتها قالت الغريب، إن علينا أن 
نعطي بال مقابل، مبينة أن جهود اجلميع 
أث��م��رت نقلة ن��وع��ي��ة ف��ي ع��م��ل ال����وزارة 
وحتقيقها إجن���ازات مميزة خ��الل الفترة 

القصيرة املاضية منذ تولي الروضان لها. خالل التكرمي

ق��ام البنك ال��ت��ج��اري الكويتي 
برعاية “حفل اليوم العاملي للطفل 
“ ال��ذي نظمته محافظة اجلهراء 
حتت رعاية الفريق م./ فهد أحمد 
األم��ي��ر محافظ اجل��ه��راء ،  وال��ذي 
أقيم في مبنى القصر األحمر، وذلك 
في إطار األنشطة واملساهمات التي 
يقدمها البنك خلدمة كافة أطياف 

املجتمع.
وفي هذا السياق أش��اد محافظ 
اجلهراء الفريق م. فهد األمير  بدور 
البنك التجاري الكويتي ورعايته 
لهذا احلفل ال��ذي حظي مبشاركة  
عدد من رياض األطفال ، وبحضور 

عدد من أهالي محافظة اجلهراء .

وب���دوره���ا أوض��ح��ت - أم��ان��ي 
ال��ورع - مساعدة مدير عام إدارة 
اإلع��الن والعالقات العامة بالبنك 
ال��ت��ج��اري أن رع��اي��ة البنك  لهذه 
االحتفالية جاءت ضمن الترتيبات 
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ب��ن��ك مسبقاً مع 
محافظات الكويت ومنها محافظة 
اجل��ه��راء، بهدف دع��م الفعاليات 
املجتمعية الهامة التي تقوم على 
تنظميها مؤسسات املجتمع املدني 
ومحافظات الكويت بشكل خاص 
وال��ت��ي  تصب جميعها ف��ي خدمة 
املجتمع واملواطن، الفتة أن رعاية 
البنك لهذه االحتفالية تنسجم مع 
اجلهود احلثيثة التي تبذلها الدولة 

حل��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وغ��رس 
ال��س��ل��وك ال��ص��ح��ي اإلي��ج��اب��ي في 
نفوس األطفال فضاًل عن تسليط 
ال��ض��وء ع��ل��ى ال����دور ال��ه��ام ال��ذي 
تضطلع به األسرة لتنشئة األطفال 
ب��ص��ورة سليمة تساهم ف��ي بناء 

جيل واعد في املستقبل.
وفي ختام احلفل، تقدم الفريق 
م. ف��ه��د األم��ي��رم��ح��اف��ظ اجل��ه��راء 
ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل إلدارة البنك 
التجاري الكويتي تقديراً جلهوده 
الدؤوبة في خدمة كافة الفعاليات 
اخليرية واإلنسانية والتربوية 
تكريساً ملسئوليته االجتماعية 

جتاه املجتمع الذي يعمل فيه.

الورع: نهدف إلى دعم الفعاليات املجتمعية الهامة 

»التجاري« يرعى »حفل اليوم العاملي 
للطفل« الذي نظمته محافظة اجلهراء

البنك يرعى حفل اليوم العاملي للطفل

اخلليج يختتم بطولة اجلوجيستو بنجاح

وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية

الناهض: »بيتك« قطع اشواطا كبيرة في مجال اخلدمات الرقمية
وق��ع بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية بهدف تعزيز التعاون 
والشراكة، وتفعيل العديد من اخلدمات 
االلكترونية التي من شأنها تسهيل اجراءات 
املعامالت املصرفية لعمالء البنك، وتعزيز 

اداء “بيتك” في أكثر من مجال.
ووق���ع االتفاقية ف��ي املبنى الرئيسي 
للهيئة، الرئيس التنفيذي ملجموعة “بيتك” 
مازن سعد الناهض، واملدير العام للهيئة 
العامة للمعلومات املدنية مساعد محمود 
العسعوسي بحضور عدد من مسؤولي 

الطرفني.
ومبوجب مذكرة التفاهم، تقوم الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية بتوفير خدمات 
متنوعة ل�”بيتك”، منها خ��دم��ات البنية 
التحتية املفتاح العام PKI الصدار شهادات 
الكترونية ملوظفي “بيتك” واستخدام 
البطاقة املدنية الذكية والشهادات الرقمية 
للتحقق اآلمن من هوية املستخدم وحماية 
أمن املعلومات وتفعيل استخدامات الهوية 
الرقمية والتوقيع الرقمي في أعماله. وتقوم 
الهيئة بتوفير خدمات التوقيع االلكتروني 
وب��واب��ة التحقق املرتبطة بها للعمالء 

والعاملني في البنك.

كما تقدم الهيئة خدمات نظم املعلومات 
اجل��غ��راف��ي��ة GIS، وخ��دم��ات البيانات 
االح��ص��ائ��ي��ة امل��ج��م��ع��ة ومت��ك��ني “بيتك” 
من استخدامها في التطبيقات والبرامج 
اخلاصة بذلك. وكذلك توفر الهيئة البيانات 
املكانية مجهولة املصدر من خالل التطبيقات 
واخلدمات اخلاصة ب�”بيتك” والواجهات 
البرمجية املقدمة من الهيئة، مع التأكيد 
على سرية تلك البيانات وع��دم السماح 

مبشاركتها مع اي جهة اخرى.
وعلى هامش توقيع املذكرة، أكد الناهض 
حرص البنك على االستفادة من التطورات 

التكنولوجية مبا يخدم العمالء ويسهل 
االج����راءات، مشيرا ال��ى ان “بيتك” قطع 

اشواطا كبيرة في مجال اخلدمات الرقمية.
وأك��د الناهض سعي البنك ال��ى تعزيز 
الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاعني 
العام واخل��اص مبا يحقق املنفعة جلميع 
االطراف ويساهم في حتقيق التقدم في طرح 
اخلدمات وحتديث بيانات العمالء ضمن 

اعلى معايير اجلودة السرية واالمان.
من جانبه، أكد املدير العام للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي 
حرص الهيئة على أن تضع كافة إمكاناتها 

وخدماتها ف��ي متناول مختلف اجلهات 
احلكومية وم��ؤس��س��ات القطاع اخل��اص، 
مشيدا ب��دور “بيتك” في تعزيز التعاون 
والشراكة مع الهيئة، موضحا ان الهيئة 
وقعت اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم مع 70 
جهة لتوفر لهم االستفادة من خدمات البنية 
التحتية للمفتاح العام )PKI( إلص��دار 
شهادات الكترونية، كما تقدم الهيئة خدمات 
نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( ألكثر 
من 60 جهة وخدمات البيانات االحصائية 
املجمعة، متقدماً بالشكر اجلزيل إلى فريق 

العمل بني الهيئة و”بيتك”.

“بيتك” والهيئة العامة للمعلومات املدنية مازن الناهض ومساعد العسعوسي يتوسطان مسؤولي 

خالل كلمتها في حفل تخريج الدفعة العاشرة من جمعية احملللني املاليني املعتمدين 

 CFA البحر: »الوطني« من أكبر اجلهات على مستوى الكويت توظيفًا حلملة شهادات 
قالت نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر “إن 
مجموعة بنك الكويت الوطني تعد من أكبر 
اجلهات على مستوى الكويت توظيفاً حلملة 
شهادات احملللني املاليني املعتمدين للعمل في 
البنك تليها شركة الوطني لالستثمار، حيث 
ميثل موظفي املجموعة ما نسبته أكثر من 

%15 من حملة تلك الشهادة في الكويت. 
ج���اء ك���الم ال��ب��ح��ر خ���الل كلمتها التي 
القتها بصفتها الضيف الرئيسي في احلفل 
السنوي الذي اقامته جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين ف��ي ال��ك��وي��ت مبناسبة تخرج 
الدفعة العاشرة من حملة شهاداتها، حيث 
أضافت أن البنك الوطني بصفته مؤسسة 
مالية رائ��دة، فهو ُيقدر بشكل كبير أهمية 
احلصول على هذه الشهادة ويسعى دائماً 
لتحقيق استفادة قصوى من اتساق قيمه 

املتمثلة في النزاهة واملهنية واالبتكار بشكل 
وثيق مع قواعد السلوك املهني اخلاص الذي 

يتطلبه االلتحاق بجمعية احملللني املاليني.
 وأعربت عن سعادتها باملشاركة في حفل 
التخرج والذي يواكب في الوقت ذاته الذكرى 
العاشرة إلنشاء فرع جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت عام 2008، موضحة 
أن اجلمعية قد لعبت دوراً هاماً في املساهمة 
في إضفاء الطابع املهني وم��ا يتطلبه من 
نزاهة وشفافية في العمل وما لذلك من تأثير 

على قطاع اخلدمات املالية في الكويت. 
وأش����ارت إل���ى أن اجلمعية ق��د حققت 
العديد من اإلجن��ازات املهمة منذ تأسيسها، 
حيث ب��دأت وك��ان ع��دد أعضاؤها ال يتعدى 
50 شخصاً فقط، فيما بلغ عدد أعضاؤها 
احلاليني 136 عضواً، كما كان عدد املنضمني 
اجلدد يبلغ 7 أعضاء وذلك خالل االحتفال 
السنوي األول الذي أقامته اجلمعية حينها، 
أم��ا اآلن فنشهد انضمام 21 عضواً جديداً 

خالل االحتفال احلالي.
وأوضحت البحر أن أعضاء اجلمعية في 
الكويت يضمون عدداً من كبار املتخصصني 
املاليني العاملني في القطاع، فهم ميثلون 
نخبة من املهنيني العاملني باملجال املالي ممن 
قاموا بتكريس سنوات عديدة من عمرهم 
ليصبحوا من حملة هذه الشهادة العلمية 
الرفيعة، حيث كان لزاماً عليهم اجتياز ثالثة 
امتحانات طويلة وشاقة، وأمضى العديد 
منهم ساعات طويلة رمبا بلغت 300 ساعة 
دراسية حتضيراً الجتياز كل مستوى على 

ح��دى، كما امت��وا أربعة سنوات من اخلبرة 
املهنية املطلوبة في هذا املجال.

املستقبل املالي
ودع��ت البحر اخلريجني ملواصلة العمل 
اجل��اد وال���دؤوب وتكريس أنفسهم لتنمية 
املستقبل املالي للكويت، السيما وأن البلد 
مت��ر مبرحلة مهمة م��ن تاريخها، إذ عليها 
أن تهيئ نفسها لتكون قابلة للتنافس في 
السوق املالي العاملي الذي يتسم بالعديد من 
السمات املميزة مثل شدة التنوع والشفافية، 
كما أنه يقع حتت رقابة مكثفة من املستثمرين 

العامليني.
وأشارت إلى أن الكويت بدأت بالفعل في 
العمل نحو تبني سوق عمل بصيغة جدية 
قوامها القوة والتقدم، ففي سبتمبر املاضي، 
قامت “فوتسي” بترقية بورصة الكويت 
لالنضمام إل��ى م��ؤش��ر األس���واق الناشئة 
الثانوية، فيما ذلك يعد اجنازاً هائالً ميكن أن 
يؤدي الستقطاب استثمارات بحوالي 700 

مليون دوالر نحو الكويت.
وأفادت أن هذا االجناز يعكس أيضا تقدما 
حقيقيا في تطوير البيئة التنظيمية املالية 
في الكويت، والتي شهدت أيضا تطورات 
رئيسية أخ��رى مثل: تأسيس هيئة أسواق 
امل���ال، إص��الح��ات ال��ب��ورص��ة، اعتماد نظام 
التسوية T + 3، فضالً عن سعيها إلى تطبيق 

معايير صناع السوق في وقٍت قريب.
مجال التمويل

وقالت البحر إن بناء مناخ استثماري 
قوي ومستقر ومستدام للكويت سيتطلب 

أيضا التنوع، وهو ما يقود إلى جانب أخر 
مهم، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه املرأة في 
بناء مستقبل الكويت املالي، فكما أشار معهد 
احملللني املاليني ، فإن هناك متثيل ضعيف 
للمرأة في قطاع االستثمار حيث متثل املرأة 
%11 فقط من أعضاء جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت وهي نسبة تعد ضئيلة 

جداً.
وش����ددت ع��ل��ى ض����رورة م��ع��اجل��ة ه��ذا 
االخ���ت���الل، الس��ي��م��ا وأن ال��ك��وي��ت حتتاج 
إل��ى وج��ود امل��رأة في مجال التمويل، حيث 
أظهرت الدراسات أن ِف��رْق العمل املختلطة 
بني اجلنسني ميكن أن حتسن بشكل كبير 
عملية ونتائج االستثمار، مشيرة إلى دراسة 
أجرتها ماكنزي كشفت أن تعزيز مساواة 
املرأة في مجال العمل االستثماري ميكن أن 

يضيف 12 تريليون دوالر إلى النمو العاملي.
وأك��دت أن امل��رأة تعتبر عنصراً رئيسياً 
بالنسبة ملستقبل قطاع اخل��دم��ات املالية 
ف��ي ال��ك��وي��ت، السيما وأن��ه��ا جتلب تنوعاً 
مختلفاً في نظرتها للعالم، وفي حل املشكالت 
والتنبؤ مبا سيحدث في املستقبل، مشيرة 
إلى أنه حسب دراس��ة أخ��رى ملاكنزي، فإن 
الشركات التي تضم عدداً أكبر من السيدات 
ضمن أعضاء مجلس إدارتها تتفوق في أدائها 
باملقارنة مع تلك الشركات التي لديها متثيل 
أق��ل على مستوى العديد من املعايير مثل 
“العائد على رأس امل��ال املستثمر” بنسبة 

تصل إلى 26%.
ميثاق أخالقي  

ومن جهته علق بول سميث ، عضو معهد 
احملللني املاليني املعتمدين الرئيس والرئيس 
التنفيذي ملعهد احملللني املاليني املعتمدين 
بقوله: “أود أن أهنئ اخلريجني اجل��دد في 
الكويت الذين أثبتوا التزامهم ملهنة االستثمار 
من خالل االلتزام بامليثاق األخالقي وميثاق 
املعايير املهنية املبنية على مستوى دراسي 

عاملي. 
وأض�����اف أن م��ع��ه��د احمل��ل��ل��ني امل��ال��ي��ني 
املعتمدين حريص على رف��ع املعايير في 
صناعة إدارة االستثمار من خ��الل تطوير 
العاملني ف��ي ق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار امللتزمني 
مبعايير عالية من األخالق في معامالتهم مع 
العمالء واملتقنون بالتزامهم في االنضباط 
وال��ت��رك��ي��ز واجل��ه��ود االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
يبذلونها م��ع أص��ح��اب العمل واملنظمني 
وصانعي السياسات التي ب��دوره��ا تخدم 

مجتمعاتهم.” 
وف��ي س��ي��اق تهنئته للخريجني اجل��دد 
بنجاحهم، قال مجبل القطان، رئيس جمعية 
احملللني املاليني املعتمدين ف��ي الكويت : 
“ ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ن��رح��ب فيه بانضمام 
اخلريجني اجل��دد، نشعر بالفخر النضمام 
املزيد من املهنيني إلينا كل عام، والقادرين 
على قيادة قطاع االستثمار بتميز. ونيابة 
عن 136 عضواَ في جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت ، أود أن أهنئ جميع 
حاملي الشهادة اجل��دد، ونتطلع إلى العمل 
سوياً لدعم منو واحتراف القطاع املالي في 

الكويت.”

لقطة جماعية


