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5 آالف دينار في سحب حساب يومي 5 فائزين بجائزة  »برقان«: 
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أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 

5،000 د.ك
ــوار  ــذه السحوبات مــن نصيب: أن ــظ فــي ه وكــان احل
عبدالكرمي الطاهر  وابرار محسن عيسى وسامح طلعت بدر 

محمد وسعيد صبحي جرجس ومرمي سعد ليلو السراجي .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب 
ربع سنوي حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
125،000 دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  

د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 
د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

قــالــت وزيــــرة الـــدولـــة للشؤون 
االقتصادية الكويتية مــرمي العقيل 
أمس االحد ان اخلطة االمنائية الثالثة 
لــلــدولــة )2020-2025( ستشهد 
نقلة تنموية نوعية مقارنة باخلطتني 

االمنائيتني السابقتني.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل 
ــاع  ــم ــت خــــالل مــشــاركــتــهــا فـــي االج
التعريفي بخطة التنمية السنوية 
اجلـــديـــدة )2020-2021( الــذي 
تنظمه االمانة العامة للمجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية.
ــت ان اخلــطــة االمنائية  ــح واوض
االولــى مت االنتهاء منها في حني يتم 
تنفيذ اخـــر خــطــة ســنــويــة باخلطة 

االمنائية الثانية هذا العام.
واضــافــت ان االهــتــمــام بالتنمية 
البشرية هــو محط اهتمام كــل دول 
العالم مشيرة الى ان الكويت اولت هذا 
اجلانب اهمية كبيرة ووضعته ركيزة 

مهمة ضمن ركائز خطة التنمية.
وذكرت ان التنمية البشرية ركيزة 
رأس املــال البشري االبداعي مشيرة 
ــذه الركيزة  ــى السعي لتحقيق ه ال
بــالــتــعــاون مــع اجلــهــات احلكومية 

املعنية.
وافادت بان اخلطة االمنائية الثالثة 
تتميز باحتوائها على مؤشرات اداء 
وسياسات موجهة للتنمية البشرية 
ومؤشرات دولية يتم توظيفها داخل 

اخلطة بهدف حتسني مؤشراتنا على 
الصعيد الدولي.

من جانبه قال االمني العام للمجلس 
االعــلــى للتخطيط والتنمية خالد 
مهدي في كلمة مماثلة ان هذه الورشة 
ــات  ــورش الــثــانــيــة ضــمــن سلسلة ال
التعريفي بخطة التنمية السنوية 
)2020-2021( التي تتعلق بالتنمية 

البشرية.
واوضـــح مــهــدي انــه مت االنتهاء 
مــن اعـــداد مــســودة اخلطة االمنائية 
الثالثة وسيتم رفعها للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء 
ـــى مــجــلــس االمــة  ـــال ال ـــن ثــم حت وم

ملناقشتها واقرارها.

وذكــر ان اخلطة االمنائية الثالثة 
ــرات  ــؤش ــع امل تتضمن مـــواءمـــات م
الدولية ومع اهداف التنمية املستدامة 

التي مت اقرارها من قبل االمم املتحدة.
واســتــعــرض رئيس قسم تطوير 
ـــي )امـــانـــة  ــة ف ــي ــوم ــك االدارة احل
التخطيط( حامد العيدان نبذة عن 
اخلطة االمنائية الثالثة بشكل عام 
واخلطة السنوية االولى منها بشكل 
ــح العيدان ان اخلطة  خــاص. واوض
االمنــائــة الثالثة مــن شأنها تعزيز 
ــع  ـــاص ووض مــشــاركــة الــقــطــاع اخل
اللبنات االساسية للخطط القادمة 
مشيرا الى ان اهم ما مييز هذه اخلطة 

انها خطة واقعية وقابلة للتنفيذ.

قــام البنك األهــلــي املتحد  فــى إطــار 
شراكته اإلستراتيجية مــع مؤسسة 
لوياك  بإستقبال مجموعة من متطوعي 
لــويــاك للتعريف بأنشطة املؤسسة 
ومبادراتها املختلفة وخاصة برنامج 
)التطوع سعادتي( وذلك عبر التفاعل 
املباشر مع مجموعة كبيرة من موظفي 

البنك في العديد من الفروع.
وتأتي هذه الزيارات، التي استمرت 
ــي مــجــمــوعــة من  عــلــى مـــدى يــومــني ف
الــفــروع، فى إطــار حــرص إدارة البنك 
األهــلــي املتحد على تشجيع موظفيه 
على اإلنــخــراط فــى العمل املجتمعي 
والــتــطــوعــي وإتـــاحـــة الــفــرصــة لهم 

للتواصل مع املؤسسات املتميزة  فى هذا 
املجال مثل لوياك.

وفــى تعليقها على هــذه الــزيــارات، 
أعربت سحر دشتي مدير عــام حماية 
ــس فــريــق املسئولية  ــي الــعــمــالء ورئ
املجتمعية بالبنك األهــلــي املتحد عن 
اعتزاز البنك بشراكته االستراتيجية مع 

مؤسسة لوياك، حيث قام البنك للعام 
الرابع على التوالي برعاية  برنامج 
)الــتــطــوع ســعــادتــي(، الـــذى أطلقته 
مؤسسة لوياك ، بهدف احلصول على 
التكاتف والتعاون ملساعدة مختلف 
األفـــراد احملتاجني، من خــالل التطوع 
في مجموعة من اجلهات ذات العالقة 
باخلدمة املجتمعية، مثل: اجلمعية 
الكويتية لرعاية االطفال في املستشفى 
)كــاتــش(، ومعهد بــردايــس للتدريب 
األهلي، وفريق عبير 2 التطوعي لذوي 
اإلعــاقــة الذهنية، والــنــادي الكويتي 
للمعاقني، وجمعية الــهــالل األحمر 
الكويتي، وغيرها من املؤسسات، حيث 
تركزت األنشطة باألساس على مساعدة 
ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن 

وتعليم مهارات اإلسعافات األولية.
وأضــافــت دشتي أن هــذه الــزيــارات 
جزء من أوجه التعاون فيما بني البنك 
األهلي املتحد ومؤسسة لوياك لتشجيع 
موظفينا على ممارسة العمل التطوعي 
واستشعار أثره  اإليجابي على  املجتمع 
وعلى املتطوعني أيضا الذين يجدون 
ســعــادة حقيقية فــى الــعــطــاء، وهــذه 
الــزيــارات تعكس أيضا حرصنا على 
نشر الثقافة املصرفية  حيث  تعتبر 
فرصة جيدة كذلك للشباب من منتسبي  
لــويــاك  للتعرف على طبيعة العمل 
املصرفي مما يعد جتربة ثرية لكافة 

األطراف .

»املتحد« يستقبل مجموعة من متطوعي »لوياك«

قــام البنك التجاري بإجراء 
السحب األسبوعي على«حساب 
النجمة »و حملة »راتبك وفوقه 
ـــراء السحب  ــاش »وقـــد مت إج ك
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني.  

وجــاءت نتائج السحب على 
النحو التالي : سحب حساب 
ــزة  ــائ الــنــجــمــة األســـبـــوعـــي ج
بقيمة  5،000 دينار كانت من 
نصيب عــبــدالــلــه محمد منشد 
سبع، السحب األسبوعي حلملة 
»راتــبــك وفــوقــه كـــاش« جائزة 
بقيمة 1،000 دينار كانت من 

نصيب علي محمد أحمد علي .
وقــد أوضــح البنك أن جوائز 
حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجلــوائــز املقدمة 
بــاإلضــافــة إلــى تنوعها طــوال 
السنة، وتتضمن السحوبات 
جــــائــــزة أســـبـــوعـــيـــة بــقــيــمــة 
5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 
20،000 د.ك، وجــائــزة نصف 
سنوية وقــدرهــا نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلى 
أكبر جائزة في العالم مرتبطة 
بحساب مصرفي والتي حصــل 

البنك مبوجبها على شهـــادة 
غينيس لألرقـــام القياسيـــة 
والبالغــــة مليــــون ونصف ) 

1،500،000 دينار كويتي ( .
وعن آلية فتح حساب النجمة 
والــتــأهــل لــدخــول السحوبات 
والفوز باجلوائز القيمة، كشف 
الــبــنــك أنـــه ميــكــن فــتــح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار 
ويــجــب أن يــكــون فــي احلساب 
ــن 500 ديــنــار  مبلغ ال يــقــل ع
لـــدخـــول جــمــيــع الــســحــوبــات 
على كافة اجلوائز التي يقدمها 

احلساب. 
ــرص الــفــوز  ــف وبــالــنــســبــة ل
فإنه كــل مــا زاد املبلغ احملتفظ 
ــرص فوز  فــي احلــســاب زادت ف
العميل حيث أن كــل 25 دينار 
ــــدة لــلــفــوز،  ــة واح ــرص ــر ف ــوف ت
فضالً عن املزايا اإلضافية التي 
ــاب، إذ يحصل  ــس يــوفــرهــا احل
العميل على بطاقة سحب آلي 
ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب و كذلك 
احلــصــول على كــافــة اخلــدمــات 

املصرفية من البنك التجاري.  

»النجمة«  سحب  في  فائزان  »التجاري«: 
كاش« وفوقه  »راتبك  وحملة 

قامت وكالة موديز للتصنيف 
ـــراً بــإجــراء  ـــؤخ ــي م ــان ــم ــت االئ
املراجعة الدورية لتصنيفات بنك 
وربــة االئتمانية والتصنيفات 
ـــرى املتعلقة بــذلــك، حيث  األخ
ثبتت الوكالة تصنيفات البنك 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان البنك للبورصة 
ــس  األحـــد، صنفت  الكويتية أم
»موديز« ودائــع بنك وربــة عند 
)Baa1 / P-2(، وأبقت على 
التقييم االئــتــمــانــي األســاســي 
عند )ba3(، وتصنيف مخاطر 
 Baa1 /( الــطــرف املقابل عند

.)P-2
كما ثبتت »موديز« تصنيف 
الودائه طويلة األجل للبنك عند 
الفئة )Baa2(، وهذا التصنيف 
قــائــم على التقييم االئتماني 
األســــاس )ba3( ويتضمن 4 
نــقــاط مــن الــرفــع نتيجة الدعم 
احلكومي، حيث تفترض الوكالة 
أن حكومة دولة الكويت )مصنفة 
Aa2( مستعدة لتقدمي الدعم عند 

الضرورة.
ــس تــصــنــيــف الــبــنــك  ــك ــع وي

األســاســي )ba3( التحسن في 
رأس املال ومــوارد البنك املتينة 
التي تتمتع بالسيولة، وتنخفض 
عوامل القوة بسبب النمو السريع 
وارتفاع التركيزات االئتمانية 
والربحية املنخفضة بصورة 
نسبية )التي تعكس حداثة ومنو 
البنك( وتركز القاعدة التمويلية.

ــح »وربــة« في البيان  وأوض
أن النظرة املستقبلية املستقرة 

للبنك تعكس السيولة القوية 
وحتسن الربحية.

ــن إصـــدار  وأعــلــنــت الــبــنــك ع
صــكــوك غــيــر مضمونة بقيمة 
500 مليون دوالر، ملدة 5 سنوات 
مصنفة، وفقاً ألحكام الشريعة 
ــة من  ــال ــوك اإلســالمــيــة، فــي ال
برنامج إصدار شهادات االئتمان 

بقيمة 2 مليار دوالر.

»موديز« تثبت تصنيفات
 »وربة« بنظرة مستقرة

أعلن بنك بوبيان عن إطالقه ) بطاقة 
املصاريف النثرية للشركات ( والتى 
ـــى مــن نوعها فــي الكويت  تعتبر األول
لتنظيم مصروفات الشركات اليومية 
أو ما يعرف باملصروفات النثرية والتى 
غالبا مــا تكون مــع بعض العاملني في 
الشركة بهدف تسيير األمــور اليومية 
واملــعــامــالت التى تتطلبها احتياجات 

الشركة او املؤسسة الدائمة .
وقال  املدير التنفيذي إلدارة مصرفية 
األعمال للشركات الصغيرة واملتوسطة 
فــي البنك زيــد الــســعــدون » مــع تزايد 
احلركة اليومية للنقد وحاجة الشركات 
واملــؤســســات إلــى مبالغ نقدية تسير 
معامالتهم اليومية فإن احلاجة تتزايد 
للنثريات النقدية التى متكن مندوبي 

الشركات مــن إنــهــاء كافة املعامالت إال 
انــه تظل هناك مخاطر مــن ضياعها او 
تعرضها للسرقة او اية ممارسات غير 

قانونية من قبل املستخدم  .
ــا جــــاءت فــكــرة  ــن ـــــاف » مـــن ه واض
بطاقة املــصــروفــات النثرية للشركات 
واملؤسسات والتى متنح الشركة احلق 
فــي منحها ألي مــن العاملني مــع وضع 
مختلف الضوابط التى تنظم عملها مثل 
وضع حدود معينة للصرف الشهري مع 
إمكانيات أخرى عديدة الهدف منها تنظيم 

وضبط املصروفات النثرية.
واوضــح السعدون ان هــذه البطاقة 
متاحة جلميع عمالء البنك من الشركات 
حيث ميكن اصدارها ألي عدد من املوظفني 
وهو ما ميكن ان يساعد ايضا في تنظيم 

املــصــروفــات حيث سيكون فــي امكانية 
الشركة االطالع بصورة مستمرة ودقيقة 
على مصروفاتها النثرية ووضع اخلطط 
اخلاصة بها خاصة وان متابعتها ميكن 
ان تتم الكترونياً،  مضيفاً انه ميكن إصدار 
هــذه البطاقة برسم إصــدار 10 دنانير 
مع الرسوم السنوية وقيمتها ايضا 10 

دنانير.
واختتم السعدون تصريحه بالتأكيد 
على ان بنك بوبيان حريص بصورة دائمة 
على منح عمالءه من الشركات املنتجات 
واخلدمات التى تسهل معامالتهم اليومية 
في ظل التزايد املستمر لهذه املعامالت مع 
احلرص الكامل على أعلى معايير االمن 
وسالمة املعلومات والبيانات وضبط 

كافة املعامالت املالية .

األولى من نوعها على مستوى الكويت

املصاريف بطاقة  يطلق  »بوبيان« 
اليومية مصروفاتها  لتنظيم  للشركات  النثرية   

أعلنت شركة » بيتك كابيتال » الذراع 
االســتــثــمــاريــة ملجموعة بــيــت التمويل 
الكويتى » بيتك« عن طرح أول صندوق 
متداول لالستثمار فى العقار احمللي )ريت( 
بــاســم » صــنــدوق بيتك كابيتال ريــت« 
ــى 100 مليون  بــرأســمــال ثــابــت يصل إل
دينار، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص 
االستثمار أمــام عمالئها، وتقدمي أدوات 
جديدة تساهم فى حتقيق عوائد مجدية، 
ــواق محليا  واالستفادة من تطورات األس
وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل 
الــوجــهــات االســتــثــمــاريــة عــلــى مستوى 

املنطقة.
وقـــال الــرئــيــس التنفيذى فــى »بيتك 
كابيتال« عبد العزيز ناصر املــرزوق أن 
الصندوق اجلديد يهدف لتحقيق عوائد 

نقدية مــن خــالل االستثمار فــي قطاعات 
ــت،  يــهــدف أن  ــوي ــك ـــة ال ــي دول الــعــقــار  ف
يحقق االستثمار فــي الــصــنــدوق عوائد 
نقدية يستفيد منها املساهمون على شكل  
توزيعات شهرية، مشيرا إلى أن الشركة 
تــعــتــزم فــي وقـــت الحـــق بصفتها مــديــرا 
للصندوق إدراج وحــداتــه فــي بورصة 
الــكــويــت ممــا يعد مــيــزة وقيمة مضافة  
للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة 
االستثمار، وإتــاحــة خيار جيد للدخول 
والتخارج وبحسب ظروف السوق. مشيدا 
في ذلك بدور هيئة أسواق املال وبورصة 
الكويت التى  تبنت وســانــدت والدة هذا 

املنتج. 
وأوضح املرزوق : » يستثمر الصندوق 
ــول عقارية مــدرة  بشكل أســاســي فــي أص

للدخل فــي مختلف مناطق ومحافظات 
دولــة الكويت، كما يسعى الصندوق إلى 
تنويع القطاعات العقارية ألصوله لتشمل 
القطاع االستثماري والتجاري والصناعي 
واحلرفي وغيرها من القطاعات املسموح 
قانونا االستثمار فيها، مع االستفادة من 
مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية 
فى السوق احمللي ، مشيرا إلى أن الصندوق 
سيتمتع بـــإدارة مهنية متمرسة تعكس 
خبرة بيت التمويل الكويتي » بيتك« في 

سوق العقار احمللي .
 جتدر اإلشارة  أن احلد األدنى لالستثمار 
في الصندوق 10 آالف دينار وقيمة الوحدة 
دينار واحــد، ما يتيح الفرصة أمــام أكبر 
عدد من املستثمرين لالستفادة من مزايا 

الصندوق وعوائده املتوقعة اجليدة. 

100 مليون دينار يستثمر بعقارات مدرة وتوزيعات شهرية برأسمال يصل إلى 

الكويت  بورصة  في  يدرج  »ريت«  صندوق  أول  تطرح  كابيتال«  »بيتك 

عبد العزيز املرزوق

زيد السعدون

دعم  قيمة  دينار  مليون   13.1 »التجارة«: 
أغسطس في  واإلنشائية  التموينية  املواد 

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان 
اجمالي قيمة الدعم الذي قدمته للسلع واملواد 
التموينية واالنشائية املــدعــومــة مبختلف 
اصنافها بلغ 1ر13 مليون دينار كويتي )نحو 
43 مليون دوالر امريكي( في شهر اغسطس 

املاضي.
وأضافت )التجارة( في بيان صحفي أمس 
ــد ان قيمة املبالغ املوجهة لدعم املــواد  األح
الغذائية التي تشمل املــواد االساسية اضافة 
الى حليب ومغذيات األطفال بلغت 9ر6 مليون 

دينار )نحو 7ر22 مليون دوالر(.
وأفــادت بان مجمل قيمة دعم مواد احلليب 
ومغذيات االطفال بانواعها بلغ 865 الف دينار 
)نحو 8ر2 مليون دوالر( مبينة انها انفقت على 

21 صنفا منها.
وذكرت ان قيمة دعم املواد االنشائية بلغت 
1ر6 مليون دينار )نحو 1ر20 مليون دوالر( 
مبينة ان عدد املستفيدين من املواد التموينية 
بلغ نحو 102ر2 مليون مستفيد موزعني على 

234153 بطاقة متوينية.

الوزيرة مرمي العقيل والدكتور خالد مهدي

متطوعون من لوياك فى زيارة لفرع البنك بالقادسية

الللعللمللاء مللن  أكللبللر  لللشللريللحللة  احمللللللي  الللعللقللار  فللي  اسللتللثللمللاريللة  أداة  تللوفلليللر  إللللى  يللهللدف  امللللللرزوق: 

اإلبداعي البشري  املال  رأس  ركيزة  البشرية  التنمية  أن  ذكرت 

نوعية تنموية  نقلة  ستشهد  الثالثة  اإلمنائية  اخلطة  العقيل: 


