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»التجارة« تطلق خدمة حجز مواقع العربات املتنقلة إلكترونيًا
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اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس  السبت 
اطالقها خدمة حجز مواقع العربات املتنقلة الكترونيا بغية 
دعم اصحاب الرخص من املبادرين وحتسني بيئة اعمالهم 

مبا يتناسب مع تطورات سوق العمل. 
وبينت )التجارة( في بيان صحفي انها انتهت من اعداد 
قائمة أولية تتضمن 400 موقف الصحاب العربات املتنقلة 

في الفترة االخيرة بالتوافق مع قطاع التنظيم في بلدية 
الكويت واالدارة العامة للمرور واجلهات ذات الصلة. 

وأوضحت ان ذلك يشمل العديد من االماكن مثل مواقف 
احلدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة 
احليوانية والواجهة البحرية التابعة لشركة املشروعات 
السياحية ومواقف األندية التابعة للهيئة العامة للرياضة 

اضافة للمواقف اخلارجية في بعض جمعيات النفع العام. 
وافـــادت ان العمل جــار على زيـــادة عــدد املــواقــع خالل 
الفترة املقبلة بعد التنسيق مع اجلهات املعنية مشيرة الى 
انها حددت خطوات مبسطة حلجز مواقع العربات املتنقلة 
www.( الكترونيا من خالل موقع مركز الكويت لالعمال

   .)kbc.gov.kw

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن 
سوق العقار احمللي – أكتوبر 2019 : تشير 
آخــر البيانات املتوفرة فــي وزارة العدل 
-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- )بعد 
استبعاد كــل مــن النشاط احلــرفــي ونظام 
الشريط الساحلي( إلى انخفاض في سيولة 
ــوق العقار فــي أكتوبر 2019 مقارنة  س
بسيولة سبتمبر 2019، حيـث بلغت جملة 
قيمــة تــداوالت العقــود والوكــاالت لشهــر 
أكتوبـر  نحو 223.4 مليون دينار كويتي، 
وهــي قيمة أدنــى مبا نسبته %32.1- عن 
مستوى سيولة سبتمبر 2019 البالغة 
نحو 328.9 مليون دينار كويتي، وأدنى مبا 
نسبته %27.1- مقارنة مع سيولة أكتوبر 
2018، عندما بلغت السيولة آنــذاك نحو 

306.5 مليون دينار كويتي. 
وتوزعت تــداوالت أكتوبر 2019 ما بني 
نحو 210.5 مليون دينار كويتي عقوداً، 
ونحو 12.9 مليون دينار كويتي وكاالت. 
وبلغ عــدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 
441 صفقة، توزعت ما بني 416 عقوداً و25 
وكــاالت. وحصدت محافظة األحمدي أعلى 
عــدد مــن الصفقات بـــ 137 صفقة وممثلة 
بنحو %31.1 من إجمالي عــدد الصفقات 
العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 
105 صفقة ومتثل نحو %23.8، في حني 

حظيت محافظة اجلهراء على أدنى عدد من 
الصفقات بـ 28 صفقة ممثلة بنحو 6.3%.

وبلغت قيمة تــــداوالت نــشــاط السكن 
اخلـــاص نــحــو 112.4 مليـــون دينــار 
كويتــي، منخفضــة بنحــو %23.2- مقارنة 
مع سبتمبر 2019 عندما بلغت نحو 146.5 
مليون دينار كويتي، في حني ارتفعت نسبة 
مساهمتها إلى نحو %50.3 من جملة قيمة 
تــداوالت العقار مقارنة مبا نسبته 44.5% 
في سبتمبر 2019. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تــداوالت السكن اخلــاص خــالل آخر 
12 شهراً نحو 128.6 مليون دينار كويتي، 
أي أن قيمة تداوالت أكتوبر 2019 أدنى مبا 
نسبتـه %12.6- مقارنة باملعدل. وانخفض 
عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 335 صفقة 
مقارنة بـ 423 صفقة في سبتمبر 2019، 
وبــذلــك بلغ معدل قيمة الصفقة الــواحــدة 
لنشاط السكن اخلاص نحو 336 ألف دينار 
كويتي مقارنة بنحو 346 ألف دينـار كويتـي 
فـي سبتمبر 2019، أي بانخفاض بحدود 

.-3.1%
وبلغت قيمة تــــداوالت نــشــاط السكن 
االســتــثــمــاري نحو 110.6 مليون دينار 
كويتي أي بارتفاع بنحو %7.2 مقارنة 
مع سبتمبر 2019 حني بلغت نحو 103.1 
مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها 

من جملة السيولة إلى نحو %49.5 مقارنة 
مبا نسبته %31.4. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تــداوالت نشاط السكن االستثماري 
خالل 12 شهراً نحو 119.4 مليون دينار 
كويتي، أي أن قيمة تداوالت أكتوبر أدنى مبا 
نسبته %7.4- مقارنة مبعدل آخر 12 شهراً. 
وانخفض عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة 
بـ 127 صفقة في سبتمبر 2019، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
االستثماري نحو 1.1 مليون دينار كويتي 
مقارنة بنحو 812 ألــف دينار كويتي في 
سبتمبر 2019، أي بارتفاع بحدود 38.9%.

ــداوالت  وانخفضت بشكل كبير قيمة ت
النشاط التجاري إلى نحو 375 ألف دينار 
كــويــتــي، أي انخفضت بنحو 99.5%- 
مقارنة مع سبتمبر 2019 حني بلغت نحو 
75.9 مليون ديــنــار كويتي، وانخفضت 
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 0.2% 
مقارنة مبا نسبته %23.1. وبلغ معدل قيمة 
تــداوالت النشاط التجاري خالل 12 شهراً 
نحو 54.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة 
تــداوالت أكتوبر أدنــى بنحو %99.3- عن 
متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 
صفقات مقارنة بـ 38 صفقة لشهر سبتمبر 
2019، وبــذلــك بلغ معدل قيمة الصفقة 
الواحدة لشهر أكتوبر 2019 نحو 47 ألف 

دينار كويتي مقارنة مبعدل سبتمبر 2019 
والبالغ نحو 2 مليون دينار كويتي، أي 

بانخفاض بحدود 97.7%-.
وعــنــد مــقــارنــة إجــمــالــي تــــداوالت شهر 
أكتوبر مبثيلتها للشهر نفسه من السنة 
الفائتة )أكتوبر 2018( نالحظ أنها حققت 
انخفاضاً مــن نحو 306.5 مليون دينار 
كويتي إلى نحو 223.4 مليون دينار كويتي، 
أي مبا نسبته %27.1- كما أسلفنا. وشمل 
االنخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة 

%99.2- وسيولة نشاط السكن اخلاص 
بنسبة %24.7-، بينما ارتفعت سيولة 

نشاط السكن اإلستثماري بنسبة 6.2%.
وعــنــد مقارنة جملة قيمة الــتــداوالت 
ــاري حتى  العقارية منذ بداية العام اجل
نهاية شهر أكتوبر 2019 مبثيلتها من 
عــام 2018، نالحظ ارتفاعاً في إجمالي 
سيولة السوق العقاري من نحو 2.815 
مليار دينار كويتي إلى نحو 2.823 مليار 
دينار كويتي، أي مبا نسبته %0.3. ولو 

افترضنا استمرار سيولة السوق خالل 
ما تبقى من السنة )شهران( عند املستوى 
ذاتــه، فسوف تبلغ قيمة تــداوالت السوق 
ــوداً ووكــــاالت( نحو 3.388 مليار  ــق )ع
دينار كويتي، وهي أدنى مبا قيمته 243.7 
مليون دينار كويتي عن مجموع السنة 
املاضية، أي انخفاض مبا نسبته 6.7%- 
عن مستوى عام 2018، حيث بلغ إجمالي 
ـــداوالت عــام 2018 نحو 3.631  قيمة ت

مليار دينار كويتي.

جاء في تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن إحصاءات مالية ونقدية – سبتمبر 
2019 : يذكر بنك الكويت املركزي في 
نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية لشهر 
سبتمبر 2019، واملنشورة على موقعه 
على اإلنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات 
الدين العام )مبا فيها سندات وعمليات 
الــتــورق منذ أبريل 2016( قد انخفض 
مبــا قيمته 600 مليون ديــنــار كويتي 
مقارنة مبستواه في نهاية يونيو 2019، 
ليصبح 2.372 مليار دينار كويتي في 
نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 
%5.6 من حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
اإلسمي لعام 2018 البالغ نحو 42.475 
مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار 
الفائدة )العائد( على أدوات الدين العام 
ملدة سنة %3.250، ملدة سنتني 3.375%، 
ملدة 3 سنوات %3.375، ملدة 5 سنوات 
%3.500، ملدة 7 سنوات %3.625 وملدة 
10 سنوات %3.875. وتستأثر البنوك 
احمللية مبــا نسبته %100 مــن إجمالي 
أدوات الــديــن الــعــام )%100 فــي نهاية 

يونيو 2019(. 
وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيالت 
االئتمانية للمقيمني املقدمة من البنوك 

احمللية فــي نهاية سبتمبر 2019 قد 
بلغ نحو 38.093 مليار دينار كويتي، 
وهو ما ميثل نحو %54.5 من إجمالي 
ــودات الــبــنــوك احملــلــيــة، بارتفاع  ــوج م
بلغ نحو 211.3 مليون دينار كويتي، 
أي بنسبة منو ربــع سنوي بلغت نحو 
%0.56 عما كان عليه في نهاية يونيو 
ــغ إجــمــالــي التسهيالت  2019. وبــل
الشخصية نحو 16.358 مليار دينار 

كويتي، أي ما نسبته نحو %42.9 من 
إجمالي التسهيالت االئتمانية )نحو 
15.976 مليار دينار كويتي في نهاية 
يونيو 2019( وبنسبة منو ربع سنوي 
بلغت نحو %2.4. وبلغت قيمة القروض 
املقسطة ضمنها نحو 11.871 مليار 
دينار كويتي أي ما نسبته نحو 72.6% 
مــن إجــمــالــي التسهيالت الشخصية، 
ـــراء األســهــم ضمنها نحو  ونــصــيــب ش

2.765 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 
نحو %16.9 مــن إجمالي التسهيالت 
الشخصية، وبــلــغــت قيمة الــقــروض 
االستهالكية نحو 1.331 مليار دينار 
كويتي. وبلغت التسهيالت االئتمانية 
لقطاع العقار نحو 8.575 مليار دينار 
كويتي أي ما نسبته نحو %22.5 من 
اإلجــمــالــي )نــحــو 8.615 مليار دينار 
كويتي في نهاية يونيو 2019(، أي أن 
نحو ثلثي التسهيالت اإلئتمانية متويالت 
شخصية وعــقــاريــة. ولقطاع التجارة 
نحـو 3.383 مليار دينار كويتي أي ما 
نسبته نحو %8.9 )نحو 3.430 مليار 
دينار كويتي في نهاية يونيو 2019(، 
ولقطاع املــقــاوالت نحو 2.067 مليار 
دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.4% 
)نحو 2.008 مليار دينار كويتي في 
نهاية يونيو 2019(، ولقطاع الصناعة 
نحو 2.008 مليار دينار كويتي أي ما 
نسبته نحو %5.3 )نحو 1.997 مليار 
دينار كويتي في نهاية يونيو 2019(، 
ولقطاع املؤسسات املالية -غير البنوك- 
نحو 1.083 مليار دينار كويتي أي ما 
نسبته نحو %2.8 )نحو 1.159 مليار 

دينار كويتي في نهاية يونيو 2019(. 

سبتمبر  بنهاية  دينار  مليار   2.372 إلى  العام  الدين  أدوات  رصيد  انخفاض 
أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها اخلامسة في 
معرض الكويت الرابع واألربعون للكتاب وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، حيث ستنطلق فعاليات املعرض 
في الفترة املمتدة من 20 إلي 30 نوفمبر اجلاري 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ 
جابر املبارك وبحضور وزير اإلعالم ووزير الدولة 

لشئون الشباب محمد اجلبري.
ــي بــيــان صحفي أن  ــت وزارة الــنــفــط ف ــال وق
مشاركتها في املعرض يأتي ضمن دورها التثقيفي 
لتعزيز دورهــا املجتمعي في ترسيخ املسئولية 
املجتمعية وتعريف جمهور املعرض بدورها من 
خالل ما يتضمنه جناحها من كتب ومطبوعات حول 

الصناعة النفطية .
وذكرت الوزارة أن املعرض الذي يأتي في دورته 
احلالية يزخر بالعديد من األنشطة والفعاليات 
التي تهم كافة املهتمني بالقراءة والبحث العلمي في 
مختلف مجاالت احلياة مشيرة أنها سوف تشارك 
في جلسات عمل ومحاضرات تبرز دور القطاع 

النفطي وأهميته في دولة الكويت .
وأوضحت الوزارة أن املشاركة في هذا املعرض 
يــأتــي مــن ضمن سعيها لــغــرس مفهوم الثقافة 
البترولية لــدى اجليل الصاعد من األبناء وذلك 

بالتعاون مع مؤسسات الدولة املختلفة خصوصاً 
بعدما جنحت علي مدي السنوات السابقة بتقدمي 
مجموعة مــن الــنــدوات واحملـــاضـــرات الثقافية 
والتوعوية لكافة املــراحــل الدراسية ، وأشــارت 
إلــي أنها ستشارك مبحاضرات توعوية نفطية 
حــول أهمية الصناعة البترولية لطلبة املــدارس 
الزائرين ، كاشفة أن املعرض سيشارك به العديد 
ــارج الكويت والذين  من املشاركني من داخــل وخ

يتراوح عددهم حوالي نحو مليون مشارك سنوياً.

»النفط« تشارك في معرض الكتاب

أعلن رئيس نقابة الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة كيبيك مساعد مشاري الشريد 
ّعن حتقيق النقابة إلجناز تعديل بدل وقت االنتقال 
للعاملني بالشركة ليكون مبجموع ساعتني ) ساعه 
ذهابا وساعه وإيابا ( من والي مواقع مصفاة الُزّور 
ومشروع استيراد الغاز ومشروع البتروكيماويات 
، موكدا ان إقــرار التعديل يعد اجنــازاً جديدا لنقابة 

العاملني بالشركة خالل دورته احلالية .
وأضاف الشريد في بيان صحفي للنقابة مبناسبة 
هذا اإلجنــاز ان نقابة العاملني تعمل بجد ليل نهار 
لتحقيق طموحات ومكتسبات العاملني بالشركة 
السيما فيما يتعلق باحلقوق واملكتسبات التي تعد 
حقا أصيال للعاملني موضحا ان النقابة ال تالو جهدا 
في املطالبة بكافة احلقوق واالمتيازات التي يستحقها 

العاملني بالشركة .
وأعـــرب الــشــريــد عــن شــكــره لكل مــن ســاهــم في 
حتقيق تلك املطالبات وجعلها أمراً مستحقا للعاملني 
بالشركة وعلي رأسهم الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية هاشم هاشم  والرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
ــامت الــعــوضــي ونــائــب الرئيس  كيبيك املــهــنــدس ح

ـــة بالشركة محمود ابل  التنفيذي للمالية واإلداري
واملديرين وكافة العاملني بالشركة ، مشددا علي ان 
نقابه العاملني ستعمل علي حتقيق كافة املطالب 

واملستحقات التي يطالب بها العاملني بالشركة .

أشاد بتعاون الرئيسني التنفيذيني للمؤسسة أو الشركة

بدل  تعديل  تنجز   كيبيك  نقابة  الشريد: 
ور الُزّ ملصفاة  للعاملني  االنتقال  وقت 

2019 32.1 باملئة  عن مستوى سبتمبر  قيمة أدنى مبا نسبته  

223.4 مليون دينار خالل أكتوبر »الشال«: انخفاض سيولة سوق العقار إلى 

انطلق أمس السبت »مــاراثــون بنك 
اخلليج 642«، أحــد أهــم الفعاليات 
ــي الــبــالد،  الــريــاضــيــة االجــتــمــاعــيــة ف
بــحــضــور ومــشــاركــة مــحــافــظ بنك 
الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل، 
والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج أنطوان 
ظاهر، وقيادات البنك التنفيذية، في 
مقدمة املتسابقني عند خط االنطالق، 
مبشاركة أكثر من 9،300 شخص من 
أكثر من 100 جنسية، وأكثر من 300 
متطوع للتنظيم، فــي يــوم رياضي 

وعائلي ممتع.
انطلق املــاراثــون في متــام الساعة 

السابعة والــنــصــف مــن جسر سوق 
شرق، في أجــواء من النشاط والطاقة 
اإليجابية، والطقس املمتاز، الذي كان 
مثالًيا ملرور املشاركني على أبرز معالم 
دولة الكويت، حيث بدأ مسار السباق 
وانتهى عند ســوق شــرق على طريق 
اخلليج العربي، وبالقرب من املسجد 
ــوق املباركية ممــا كــان له  الكبير وس
كبير األثر على حماس املشاركني. وبناًء 
على مسافة السباق التي اختارها كل 
مشارك، فقد مر املشاركون أيًضا مبركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي إلى أبراج 
الكويت قبل الوصول إلــى خط نهاية 

السباق.
وقال مساعد املدير العام لالتصاالت 
اخلارجية في بنك اخلليج، السيد أحمد 
األمير: »سعدنا جــًدا بالنجاح الكبير 
الـــذي حققه »مــاراثــون بنك اخلليج 
ــعــام، ومبــشــاركــة أكثر  ــذا ال 642« ه
من 9،300 من أكثر من 100 جنسية 
مختلفة، منهم أكثر من 2،200 شخص 
من خــارج الكويت، خصوًصا وأن من 
بينهم رياضيني وعــدائــني محترفني 
زاروا الكويت خصيًصا للمشاركة في 
ــذا السباق احلــاصــل على تصنيف  ه
 AbbottWMM أبــوت دبليو أم أم

ــي. نــفــخــر بــالــنــجــاح املــتــزايــد  ــامل ــع ال
للمراثون عاًما بعد عام، ونشكر جميع 
من شارك في جعل هذا اليوم مناسبة 
رياضية واجتماعية ال تنسى، ونخص 
بالشكر وزارتــي الداخلية والصحة، 
وبلدية الــكــويــت، وهيئة الرياضة، 
وجميع املتطوعني .«مـــاراثـــون بنك 
اخلليج 642« مبادرة فريدة وفعالية 
ــداً بالنسبة لبنك اخلليج،  خاصة ج
حيث يعكس التزامنا باستراتيجية 
املسؤولية االجتماعية التي نتبناها 
كجزء من التزامنا األكبر نحو وطننا 

احلبيب، الكويت.«

»642 اخلليج  بنك  »ماراثون  من  السادسة  النسخة  انطالق 

ذكر تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن  خصائص   التداول   في   بورصة  
الكويت  –  أكتوبر 2019 : أصــدرت 
الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها 
»حجم الــتــداول في السوق الرسمي 
»عـــن الــفــتــرة مــن 2019/01/01 
إلــى 2019/10/31 وفــقــاً جلنسية 
ــني« واملــنــشــور عــلــى املــوقــع  ــداول ــت امل
اإللكتروني لبورصة الكويت. وأفاد 
التقرير إلى أن األفــراد ال يزالون أكبر 
املتعاملني ونصيبهم إلى ارتفاع كل من 
مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا 
على %44.7 من إجمالي قيمة األسهم 
املـُـبــاعــة )%36.6 للشهور العشرة 
األولــى 2018( و%40.9 من إجمالي 
ــراة )36.7%  ــت ــش ــم املُ ــه قيمة األس
للشهور الــعــشــرة األولـــى 2018(. 
وبـــاع املستثمرون األفــــراد أسهماً 
بقيمة 2.991 مليار دينار كويتي، 
كما اشــتــروا أســهــمــاً بقيمة 2.740 
مليار دينار كويتي، ليصبح صافي 
تــداوالتــهــم بيعاً وبنحو 250.872 

مليون دينار كويتي.
وثـــانـــي أكـــبـــر املــســاهــمــني في 

سيولة السوق هو قطاع املؤسسات 
والشركات ونصيبه إلى انخفاض كل 
من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ 
على %30.3 من إجمالي قيمة األسهم 
ــشــتــراة )%34.1 للفترة نفسها  املُ
2018( و%21.8 من إجمالي قيمة 
األسهم املُباعة )%28 للفترة نفسها 
2018(، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً 

بقيمة 2.031 مليار دينار كويتي، في 
حني بــاع أسهماً بقيمة 1.459 مليار 
دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالته 
الوحيد شراًء وبنحو 572.551 مليون 

دينار كويتي.
ــن خصائص بــورصــة الكويت  وم
استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان 
املستثمرون الكويتيون أكبر املتعاملني 

فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.651 
مليار ديــنــار كــويــتــي، مستحوذين 
بذلك على %84.4 من إجمالي قيمة 
األسهم املُباعة )%80.9 للفترة نفسها 
2018(، في حني اشتروا أسهماً بقيمة 
5.143 مليار دينار كويتي مستحوذين 
بذلك على %76.8 من إجمالي قيمة 
األســهــم املُــشــتــراة )%75.5 للفترة 
نفسها 2018(، ليبلغ صافي تداوالتهم 
األكثر بيعاً بنحو 508.355 مليون 

دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين 
ــن مــن إجــمــالــي قيمة األسهم  ــري اآلخ
ــراة نــحــو 18.5% )19.4%  ــت ــش املُ
للفترة نفسها 2018(، واشــتــروا ما 
قيمته 1.242 مليار دينار كويتي، في 
حني بلغت قيمة أسهمهم املُباعة نحو 
716.925 مليون دينار كويتي، أي ما 
نسبته %10.7 من إجمالي قيمة األسهم 
املُباعة )%13.3 للفترة نفسها 2018(، 
ليبلغ صافي تــداوالتــهــم الوحيدون 
شــراًء بنحو 524.820 مليون دينار 
كويتي، أي أن ثقة املستثمر األجنبي 

إلى إزدياد في بورصة الكويت.

44.7باملئة من إجمالي قيمة األسهم امُلباعة األفراد يستحوذون على 

دينار مليار   5.651 بـ  أسهمًا  يبيعون  الكويتيون  املستثمرون  »البورصة«: 

مساعد الشريد

نــائــب  املــبــاركــي  هــشــام  يــعــنّي   »KIB«
املدير العام لإلدارة املصرفية التجارية

أعلن بنك الكويت الدولي »KIB« عن تعيني 
هشام أحمد املباركي في منصب نائب املدير 
العام لــإدارة املصرفية التجارية - رئيس 
اخلدمات املصرفية التجارية احمللية، وهو 
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال تخصص التمويل من جامعة الكويت، 
ــى جــانــب الــعــديــد مــن الــشــهــادات العلمية  إل
ــدورات التدريبية من مؤسسات أكادميية  وال

وجامعات معتمدة دولياً.
ــن املــقــرر أن يــقــوم املــبــاركــي مــن خالل  وم
منصبه اجلديد باإلشراف على تطوير فريق 

العمل وتعزيز اخلدمات املصرفية التجارية 
واألنــشــطــة التمويلية واملنتجات املتعددة 

املقدمة لعمالء البنك من الشركات احمللية.
يذكر أن »KIB« يسعى دائماً الستقطاب 
أفضل اخلــبــرات والــكــفــاءات الوطنية عالية 
املستوى في القطاع املصرفي، ومن هنا جاء 
تعيني املــبــاركــي فــي هــذا املنصب ملهاراته 
وقــدراتــه العملية وخبرته املهنية الواسعة 
التي متتد ألكثر من 19 عاماً في مجال اخلدمات 
املصرفية التجارية ومتويل الشركات واألفراد، 

إلى جانب متيزه بالصيرفة اإلسالمية.


