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290 مليون دينار »املركزي« يخصص إصدار سندات وتورق بـ 
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اعلن بنك الكويت املركزي أمــس االثنني تخصيص 
اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 290 مليون 

دينار كويتي )نحو 957 مليون دوالر أمريكي(.

وقــال )املــركــزي( في بيان لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( ان اجل االصــدار ثالثة اشهر مبعدل عائد ثالثة 

في املئة.   

وكان اخر اصدار سندات وتورق لبنك الكويت املركزي 
في 5 اغسطس املاضي بقيمة 240 مليون دينار كويتي 

)نحو 792 مليون دوالر امريكي( لنفس االجل. 

منح مؤمتر وجائزة املسؤولية املجتمعية 
في املــصــارف االسالمية الــذي تستضيفه 
ــت  مــحــافــظ )األحـــمـــدي( الشيخ  ــوي ــك ال
ــواز اخلــالــد الصباح لقب )سفير دولــي  ف

للمسؤولية االجتماعية(.
ــك فــي افتتاح الـــدورة الرابعة  ــاء ذل ج
من مؤمتر وجائزة املسؤولية املجتمعية 
في املصارف االسالمية لعام 2019 التي 
حملت عنوان )القيادة املصرفية ودورهــا 
في تعزيز ممارسة املسؤولية املجتمعية( 
، مبقر املعهد العربي للتخطيط ، بحضور 
البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس 
مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة وعــمــيــد بــرنــامــج الــســفــراء 
الدوليون للمسؤولية االجتماعية،  والشيخ 
الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني 
عضو مجلس ادارة مــركــز قطر الــدولــي 
للتوفيق والتحكيم والــذي مت منحه اللقب 
أيضا، وعدد كبير من اخلبراء االقتصاديني 

واملصرفيني من الدول العربية.
ودعا الشيخ فواز اخلالد في كلمة عقب 
التكرمي الــى مواصلة العمل بــني شركاء 
التنمية بروح الفريق الواحد بغية النهوض 
باملجتمعات واستعادة مكانتها في مختلف 

مجاالت العمل واالنتاج واالبداع.
وطالب  محــــــافظ األحمــــدي الشيخ 
فــــــواز خــالد احلمــد الصبــاح مبواصلة 
ــروح الفريق الــواحــد ، للنهوض  العمل ب
مبجتمعاتنا  ورفعتها ، لتنهض أمتنا 
وتستعيد مكانتها فــي مختلف مجاالت 

العمل واإلنتاج.
وأعـــرب احملــافــظ عــن الشكر والتقدير 
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكـة 
اإلقليمية للمسؤوليـة االجتماعية علي 
ـــي للمسؤولية  تقليده لــقــب سفير دول
املجتمعية والــــذي يــأتــي ضــمــن أنشطة 
وفعاليات جائزة األحمدي املدينة العربية 
املسؤولة اجتماعيا للعام 2019 ، قائال: 
هــذا التقليد يعني لنا الكثير كونه يتوج 
جــهــوداً حثيثة ، وفقنا الله إلــى بذلها في 
محافظة األحمدي ، لكي نضع لنا بصمة 
على خارطة العمل ألجل تعزيز املسؤولية 
االجتمـاعية فكـراً ومنهاجاً وممـارسة ، مع 
طيف شركائنا من مؤسسات رسمية وأهلية 
ــالل مجمل مشروعاتنا  وخــاصــة ، مــن خ
وخاصة مشروعنا التنموي بعيد املــدى » 
محافظتي أجمل » الذي كان الركيزة املؤهلة 
لنيل مدينة األحمدي جائزة املدينة العربية 

املسؤولة اجتماعياً للعام 2019 من قبل 
الشبكة.

وختم اخلــالــد: نسأل العلي القدير أن 
يسدد خطانا جميعاً ، ويوفقنا إلى املزيد 
من إعمار األرض ، واحملافظة على ما حبانا 
سبحانه من خيرات ونعم ، ويعيننا على 
أن نعلي شأن التنمية املستدامة في أوطاننا 
ــال املعقـودة على  احلبيبة ، وحتقيق اآلم
جهودنا املخلصة ، خلدمة أهلنا ومجتمعاتنا 
عبر ممارسة املسؤولية االجتماعية في أبهى 
صورها. من جانبه اكد املدير العام للمعهد 
العربي للتخطيط رئيس املؤمتر الدكتور 
بدر مال الله في كلمة القاها نيابة عنه وكيل 
املعهد حسني الطالفحة ضــرورة تضافر 
جهود شركاء التنمية في القطاعني العام 
واخلــاص ومؤسسات النفع العام خلدمة 
قضايا املجتمع االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية. واوضــح مال الله ان املسؤولية 
املجتمعية تشكل ثقافة ونهجا للمنظمات 
واملؤسسات العاملة في املجتمعات املتطورة 
وواحدة من اهم مؤشرات التنمية املستدامة 
ــة املسؤولية  ــارس ــاد بـــأن مم ــا.واف ــه ــدي ل
املجتمعية تعتمد بــدرجــة اساسية على 
القيادات في مختلف املؤسسات مبا فيها 

املــؤســســات املصرفية وتقديرها للدور 
املناط بها جتاه بيئتها الداخلية ومحيطها 

اخلارجي الذي تعمل فيه.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشبكة 
االقليمية للمسؤولية االجتماعية يوسف 
عبدالغفار في كلمة مماثلة ان املسؤولية 
ــأداة لتقييم  االجتماعية باتت تستخدم ك
االداء املجتمعي لتلك املؤسسات املالية 
ودورهـــا في حتقيق التنمية االقتصادية 

والرعاية االجتماعية واحلفاظ على البيئة.
ورأى عبدالغفار الذي ميثل رئيس اللجنة 
االستشارية ان القطاعات االقتصادية 
حول العالم اصبحت ال تهتم فقط باالهداف 
الربحية النشطتها دون حتقيق االهــداف 
املجتمعية اذ تسعى لتحقيق التكامل بني 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ويبحث املــؤمتــر الـــذي ينظمه املعهد 
الــعــربــي للتخطيط والشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية ومجموعة البركة 
املصرفية على مدى يوم واحد استراتيجيات 
تعزيز ممارسة املسؤولية املجتمعية في 
املؤسسات املالية واملــصــارف االسالمية 
في ظل الظروف الراهنة التي متر بها دول 

املنطقة العربية. 

وقــع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية أمــس االثنني مع جمهورية غانا اتفاقية 
قرض بقيمة سبعة ماليني دينار )نحو 8ر23 مليون 

دوالر امريكي(.
واوضح الصندوق في بيان صحفي ان االتفاقية 
التي وقعت في العاصمة )اكــرا( تهدف الى متويل 
ــي - كيتاسي(  ــادة تاهيل طريق )دوم مشروع اع
ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في غانا من 

خالل توفير طريق صالح لالستخدام طوال العام.
واشار الى ان املشروع يهدف الى تاهيل الطريق 
ليكون صاحلا لالستخدام في معظم االحوال اجلوية 
في منطقة غابات شبه استوائية ضمن العاصمة 

واملناطق الشرقية في اجلزء اجلنوبي من غانا.
وبني ان املشروع سيحسن حركة املرور ويسهل 
الوصول الى اماكن العمل واخلدمات االجتماعية 
خصوصا لسكان املدن والتجمعات السكنية القائمة 
في مواقع مختلفة على امتداد مسار الطريق وتقليل 

زمن الرحلة وتكاليف تشغيل املركبات.
وتوقع الصندوق ان يساهم املشروع في حتفيز 

االستثمار في انشطة زراعــيــة وصناعات خفيفة 
متنوعة مبا في ذلك ايجاد فرص عمل واعمال جتارية 

جديدة في هذا اجلزء من البالد.
ولفت الى ان هذا القرض هو ال11 الــذي يقدمه 
ــروض في  الصندوق لغانا اذ سبق ان قــدم 10 ق
قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بلغت قيمتها 
االجمالية نحو 216ر45 مليون دينار )نحو 7ر148 

مليون دوالر(.
واضاف ان اجمالي مبالغ القروض التي سحبت 
بلغت حوالي 873ر33 مليون دينار )نحو 5ر111 
مليون دوالر( ســدد منها قرابة 713ر21 مليون 

دينار )نحو 4ر71 مليون دوالر(.
واوضــح الصندوق انه قدم ثالث معونات فنية 
ــدوى الفنية  ــداد دراســـات اجل سحبت بالكامل الع
واالقتصادية ملشاريع مختلفة مقدارها نحو 630 
الف دينار )نحو مليوني دوالر( موضحا انه مت دمج 
واحدة منها بقرض. ووقع االتفاقية وزير مالية غانا 
كني افــوري اتا ونائب مدير عام الصندوق نضال 

العليان.

»صندوق التنمية« يوقع اتفاقية قرض 
بقيمة »7« ماليني دينار مع غانا

»الشبكة اإلقليمية« متنح محافظ األحمدي لقب  »سفير للمسؤولية االجتماعية«

اخلالد: نعلي شأن التنمية املستدامة في أوطاننا خلدمة أهلنا ومجتمعاتنا 

أعلن بنك برقان، أحــد أنشط املصارف 
التجارية في دولــة الكويت واملنطقة، عن 
رعايته للمؤمتر املصرفي العاملي لبنك 
الكويت املركزي، والــذي يقام يوم االثنني، 
23 سبتمبر 2019، حتت رعاية حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله 
ورعــــاه،  فــي فــنــدق فــورســيــزونــز مبدينة 

الكويت .
وفــي إشـــارة منه إلــى دور البنك الهام 
كمساهم فعال في تطوير اخلدمات املصرفية 
التكنولوجية، قــال مسعود حيات، نائب 
رئــيــس مجلس اإلدارة ورئــيــس اجلهاز 
التنفيذي ملجموعة بنك بــرقــان: »يواجه 

القطاع املصرفي مخاطر عــدة ناجمة عن 
ــن االبــتــكــارات  التكنولوجيا الرقمية وع
التقنية املتسارعة مما قد يؤدي إلى حدوث 
مشاكل غير مسبوقة في جوانب عديدة. 
ويجب على املصارف اتخاذ قرارات مصيرية 
وعدم الركون إلى تكرار ما دأبت على عمله 
خالل العقود املاضية. وتساهم التكنولوجيا 
في تغيير توقعات العمالء وإحداث تغييرات 
في املشهد التنظيمي، نحن نرى أننا بأمس 
ــكــار وزيــــادة املــرونــة  ــة إلـــى االبــت ــاج احل
واستخدام البيانات والتحليالت املتقدمة 
خلفض التكاليف وحتسني اإليرادات وبناء 
شراكات مع العديد من املؤسسات والتي قد 

تكون حتى مؤسسات منافسة«.

يشارك بنك برقان في املؤمتر املصرفي 
العاملي جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية 
عاملية، والعديد من الشخصيات االقتصادية 
ــاء  مثل محافظي البنوك املركزية ورؤس
ــة، ومسؤولني  ــي ــراف هيئات رقــابــيــة وإش
ــاالت  تنفيذيني فــي القطاع املصرفي ووك
التصنيف االئتماني، فضاًل عــن عــدد من 
املنظمات وهيئات املعايير الدولية، وخبراء 
مصرفيني. وسيتم التركيز في املؤمتر على 
رؤيــة تطوير الصناعة املصرفية ودعــم 
التنمية املستدامة، كما سيتناول املؤمتر 
ضمن جـــدول أعــمــالــه، عــرضــاً للتحديات 
االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها 

القطاع املصرفي  في شتى املجاالت. 

يشارك بنك بوبيان في املؤمتر املصرفي 
العاملي الذي ينظمه بنك الكويت املركزي 
حتــت شــعــار ) صياغة املستقبل ( يوم 
االثــنــني املقبل 23 سبتمبر 2019 حتت 
رعــايــة سمو أمير الــبــالد الشيخ صباح 
االحمد الصباح ومبشاركة وحضور عدد 
كبير من املــدراء والرؤساء التنفيذيني في 
القطاع املصرفي الكويتي والعاملي وخبراء 

اقتصاديني .
وقال املدير التنفيذي إلدارة االتصاالت 
والعالقات املؤسسية قتيبه صالح البسام 
ان مشاركة بوبيان في املؤمتر ورعايته 
له تأتى انطالقاً من حرصه الدائم على 
املشاركة في الفعاليات التى من شأنها 
إثراء العمل املصرفي واملالي ومبا ينعكس 
ايجابياً على سوق اخلدمات واملنتجات 

احمللية.
واضاف ان مشاركة بوبيان في املعرض 

املــقــام ضمن فعاليات املــؤمتــر املصرفي 
العاملي تأتى مواكبة إلعالن بويبان كأفضل 
بنك يقدم خدمات تكنولوجية في الكويت 

واملنطقة من خالل جوائز غلوبل فاينانس 
التى حصدها البنك مؤخراً .

وحــول ما سيقدمه بنك بوبيان خالل 
املعرض قــال البسام ان عــدداً من إدارات 
البنك ســوف تــشــارك فــي املــعــرض وهي 
اإلدارات املعنية باخلدمات واملنتجات 
ــا سيتيح  املــصــرفــيــة التكنولوجية مم
الفرصة جلميع زوار املعرض من كبار 
الشخصيات واملصرفيني التعرف بصورة 
أكبر عن بوبيان وما يطرحه ويقدمه من 

خدمات مميزة في هذا اإلطار .
واضــاف » استثمر البنك في السنوات 
األخــيــرة كثيرا فــي مجال التكنولوجيا 
وهــو ما انعكس ايجابياً على اخلدمات 
واملنتجات التى القــت اقــبــاالً كبيراً من 
العمالء حتى بات اخليار األول للراغبني 
في احلصول على أفضل انــواع اخلدمات 

التقنية » .

واشــار البسام الى ان عــدداً من شركاء 
البنك في هذا املجال سوف يتواجدون خالل 
املعرض للتأكيد على أهمية الشراكات التى 

يقوم بها البنك في هذا اإلطار .
من ناحية اخرى قال البسام ان األعوام 
األخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في 
قاعدة عمالء بنك بوبيان الذين يستخدمون 
احللول املصرفية اإللكترونية سواء عبر 
موقع البنك اإللكتروني على االنترنت او 
من خالل خدمات بوبيان املصرفية عبر 

الهواتف الذكية.
واضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في 
عدد العمالء وبالتالي فإن عدد العمليات 
املــصــرفــيــة بــاســتــخــدام كــافــة الــقــنــوات 
تضاعف خالل السنوات األخيرة مقارنة 
بنسب منو معتدلة للبنوك األخــرى وهو 
حتــدى آخــر يضاف إلــى التحديات التي 

واجهت البنك.

البسام: مشاركتنا تأتى مواكبة لفوزنا بجوائز األفضل تكنولوجيًا

العاملي املصرفي  املؤمتر  في  اإللكترونية  املصرفية  خدماته  يستعرض  »بوبيان« 

قتيبه البسام

مسعود حيات

5 فائزين بسحب الدانة األسبوعي  »اخلليج«: 
أجــرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي 
بتاريخ 15 سبتمبر اجلاري، وأعلن من خالله عن 
أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة من 8 إلى 
12 سبتمبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 

1000 دينار كويتي أسبوعياً.
وفيما يلي أســمــاء الفائزين اخلمسة لهذا 
األسبوع: طارق فيصل جاسم الربيعان وراشد 
أحمد سعد العبيد ومرتضى بــاتــرواال  وأحمد 

خالد أحمد اجلسار وعلي حسني ناصر البلوشي 
هــذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة ربع 
ــاري على  السنوي الثالث في 25 سبتمبر اجل
جــائــزة قيمتها 500،000 ديــنــار كويتي. أما 
السحب األخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 
وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة 
لعام 2019 الــذي سيحصل على جائزة بقيمة 

مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زيــادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، باستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من اخلدمات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة »بطاقة الدانة 
لــإيــداع احلــصــري« التي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« املتاحة عبر موقع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي 
ن عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز  متِكّ
في سحوبات الدانة األسبوعية، ربع السنوية 

والسنوية.

اخلالد يتسلم لقب السفير الدولي للمسؤولية املجتمعيةمحافظ االحمدي متحدثا في املؤمتر

مختصون يؤكدون ضرورة 
استخدام موارد الشركات

 على نحو يدعم االقتصادات

اكد عدد من املختصني املشاركني بجلسات مؤمتر وجائزة املسؤولية املجتمعية في 
املصارف االسالمية الذي تستضيفه الكويت  اهمية استخدام موارد الشركات بطريقة 
تعود بالفائدة على املجتمعات لتحقيق االهداف التنموية لالقتصادات. وقال هؤالء 
املشاركون في كلماتهم ان قادة البنوك واملؤسسات املصرفية االسالمية لهم دور كبير 
في املواءمة بني الدور االساسي للمسؤولية االجتماعية في توفير خدمات مصرفية 
تتوافق مع الضوابط الشرعية وبني دورها املجتمعي في تنمية مجتمعاتهم والنهوض 

بها.
واوضح رئيس مؤمتر الكوجنرس الدولي للمسؤولية املجتمعية بدر املطيري 
ان البعد اإلعالمي واملجتمعي للمؤسسات واملصارف اإلسالمية في وقتنا احلاضر 
يستلزم مواكبة التطورات الهائلة في وسائل التواصل االجتماعي املختلفة كما 

يستوجب مواكبة االحتياجات املتنامية لكافة لإعالميني.
ودعــا املطيري الى ايصال صــورة املؤسسة أو املصرف الالسالمي إيجابيا في 
املجتمع عبر وضع االستراتيجيات الالزمة للخطط اإلعالمية والترويجية للمبادرات 
املجتمعية واحلــرص على فتح قنوات االتصال مع كافة وسائل االعــالم التقليدية 
واحلديثة. من جانبه قال عضو اجلهاز الفني باملعهد العربي للتخطيط الدكتور 
وليد عبدمواله ان البعد االخالقي واملسؤولية املجتمعية في القطاع املصرفي تتطلب 
االنتقال من املفهوم الضيق للمسؤولية املجتمعية من عمل تطوعي ملفهوم اوسع يعتمد 

على منهج متكامل يتضمن احملافظة على املوارد البشرية واملالية.
من جهته يــرى نائب رئيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية علي 
االبراهيم ان تطبيق املسؤولية املجتمعية في املؤسسات املالية واملصارف االسالمية 
وفق املفاهيم اجلديدة يستلزم وجود استراتيجية شاملة تساهم في ان تكون هذه 

املمارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وانشطة هذه املؤسسات.
واوضــح االبراهيم ان تبني املبادرات املجتمعية من قبل املؤسسات واملصارف 
االسالمية يتطلب دراسة احلاجات املجتمعية وتبني مبادرات تتسق مع هذه احلاجات 

وإيجاد ادوات لقياس اثرها بطريقة مهنية.
ــذي ينظمه املعهد العربي للتخطيط والشبكة االقليمية  ويبحث املــؤمتــر ال
للمسؤولية االجتماعية ومجموعة البركة املصرفية على مدى يوم واحد استراتيجيات 
تعزيز ممارسة املسؤولية املجتمعية في املؤسسات املالية واملصارف االسالمية في 

ظل الظروف الراهنة التي متر بها دول املنطقة العربية.

جانب من احلضور

23 اجلاري ينظمه بنك الكويت املركزي 

املستقبل« »صياغة  العاملي  املصرفي  املؤمتر  في  يشارك  »برقان« 


