
ثبتت وكالة التصنيف االئتماني العاملية 
)ستاندرد آند ب��ورز( أمس السبت التصنيف 
االئتماني السيادي للكويت عند املرتبة )أيه 

أيه( مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف 
الكويت ونشرته على موقعها اإللكتروني بقاء 
صافي أوض���اع األص���ول اخلارجية للكويت 
“ضخمة” على املدى املتوسط والتي ينبغي أن 

توفر مصدات أمان ضد الصدمات اخلارجية.
وأك��دت استقرار آف��اق التصنيف االئتماني 
ال��س��ي��ادي للكويت ف��ي ح��ن تعكس النظرة 
املستقبلية املستقرة لتصنيف الكويت توقعات 
الوكالة ببقاء األوضاع املالية واخلارجية قوية 
خالل العامن املقبلن مدعومة مبخزون ضخم 
من األص��ول األجنبية املتراكمة في صندوق 

الثروة السيادية.
وتوقعت الوكالة أن تساهم هذه األوض��اع 
جزئيا ف��ي تخفيف امل��خ��اط��ر املتعلقة بعدم 
تنويع االقتصاد الكويتي واعتماده على النفط 
وال��ت��وت��رات اجليوسياسية املتصاعدة في 

املنطقة.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف االئتماني 
ال��س��ي��ادي للكويت “إذا جنحت اإلص��الح��ات 
االقتصادية والسياسية واسعة النطاق في 
تعزيز الفعالية املؤسساتية وحتسن التنويع 
االقتصادي على املدى الطويل” على الرغم من 
اعتقاد الوكالة “بأن هذا السيناريو قد ال يتحقق 

خالل آفاق توقعاتها”.
ولفتت )ستاندرد آن��د ب��ورز( إل��ى إمكانية 
تخفيض التصنيف االئتماني السيادي لكويت 
إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض 
مستمر ف��ي مستويات ال��ث��روة االقتصادية 
أو معدالت أضعف من النمو االقتصادي أو 
إذا تصاعدت املخاطر اجليوسياسية بشكل 

ملحوظ.
وع��ن مبررات التصنيف قالت إن تأكيدها 
للتصنيف االئتماني السيادي للكويت جاء 
مدعوما باملستويات املرتفعة م��ن املصدات 
املالية واخلارجية السيادية املتراكمة”لكن 
التصنيف االئتماني للدولة مقيد بسمة التركز 

ف��ي االق��ت��ص��اد وال��ض��ع��ف النسبي ف��ي القوة 
املؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من 

خارج اإلقليم”.
وبينت أن املنتجات النفطية في الكويت 
تشكل نحو 55 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي وأكثر من 90 في املئة من الصادرات 
ون��ح��و 90 ف��ي امل��ئ��ة م��ن اإلي�����رادات العامة 
وبالنظر إل��ى ه��ذا االعتماد الكبير على قطاع 

النفط فإن االقتصاد الكويتي “غير متنوع”.
وت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة ت��ب��اط��ؤ من��و النشاط 
االقتصادي خالل عام 2019 نتيجة تخفيض 
إنتاج النفط من منظمة الدول املصدرة للبترول 
)أوب���ك( وأش���ارت إل��ى بعض النقاط التي مت 
األخ��ذ بها في التصنيف وع��ددت ه��ذه النقاط 
ببقاء االقتصاد الكويتي معتمدا كليا على النفط 
ال��ذي يشكل نحو 90 في املئة من الصادرات 

واإليرادات العامة.
وأضافت )ستاندرد آند ب��ورز( أنها نتيجة 
لقرار )أوبك( تخفيض إنتاج النفط في ديسمبر 
فقد خفضت )أي ال��وك��ال��ة( توقعاتها للنمو 
االقتصادي للكويت لعام 2019 إل��ى نحو 1 
في املئة مقارنة بتوقعاتها السابقة بنحو 2ر3 

في املئة.
وقالت إن��ه على الرغم من جهود اإلص��الح 
والتنويع االقتصادي التي أعلنتها احلكومة 
الكويتية فإن الوكالة تتوقع أن يكون التقدم 
تدريجيا مشيرة الى أن هذا يحمل في ثناياه 
مخاطر سلبية على التصنيف إذا أصبحت 

أسعار النفط أضعف مما كان متوقعا.
وم��ن النقاط التي أخ��ذت بها الوكالة عند 
التصنيف هو بقاء االقتصاد الكويتي معتمدا 
كليا على النفط إذ يشكل نحو 90 في املئة من 

ال��ص��ادرات ونحو 90 في املئة من اإلي���رادات 
العامة وأكثر من 50 في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي.
وذك��رت أن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط 
اخل���ام وس����ادس أك��ب��ر اح��ت��ي��اط��ي نفطي في 
العالم حسب بيانات الربع الثالث لعام 2018 
و”بافتراض مستويات اإلنتاج احلالية فإن 
إجمالي االحتياطيات امل��ؤك��دة للنفط تكفي 

الكويت لنحو 100 سنة”.
وتابعت أن��ه بالنظر إل��ى تركز االقتصاد 
امل��رت��ف��ع ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ن��ف��ط سيبقى األداء 
االقتصادي للكويت حتدده بشكل كبير اجتاهات 
صناعة النفط متوقعة أن يصل متوسط سعر 
خام برنت إلى نحو 55 دوالرا للبرميل خالل 

السنوات 2022-2019.
وأضافت أن البيانات الرسمية أظهرت ان 

الناجت اإلجمالي احلقيقي حقق منوا بنحو 6ر0 
في املئة خالل األرباع الثالثة األولى من العام 
املاضي وبناء على ذلك قامت الوكالة مبراجعة 
تقديراتها لنمو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

لعام 2018.
وأش���ارت إل��ى توقعها بنمو الناجت احمللي 
احلقيقي بنحو 5ر2 في املئة في املتوسط خالل 
السنوات 2020 - 2022 مدفوعا بعاملن 
األول هو أن اتفاق منظمة )أوبك( على تخفيض 
اإلنتاج يقترب من نهايته أما الثاني فلخصته 
الوكالة بالزيادة التدريجية للطاقة اإلنتاجية 

للنفط.
وأش��ارت إل��ى خطط الكويت للوصول إلى 
الطاقة القصوى بإنتاج نحو 4 مالين برميل 
يوميا على املدى املتوسط مقارنة بنحو 7ر2 
مليون برميل يوميا حاليا من خالل اكتشافات 

نفطية جديدة وتعزيز اإلنتاج القائم واستئناف 
اإلن��ت��اج ف��ي املنطقة احمل��اي��دة املشتركة بن 

الكويت والسعودية.
ولفتت )س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز( إل��ى خطط 
احل��ك��وم��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن امل��ش��اري��ع 
االستثمارية تستهدف من خاللها التوسع في 
قدرات املصافي التكريرية مبا في ذلك االنتهاء 
من مصفاة الزور كذلك مشروع الوقود النظيف 
الذي يستهدف حتديث املصافي القائمة مشيرة 
ال��ى بعض التأخير ف��ي بعض املشاريع في 

املاضي.
وأض���اف���ت أن ن��ص��ي��ب ال���ف���رد م���ن النمو 
االقتصادي في الكويت سيبقى أقل من أقرانها 
ف��ي التصنيف مم��ن ل��ه��م م��س��ت��وى التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة ذات����ه ف��ف��ي ح��ن س��ج��ل النمو 
االقتصادي معدالت معتدلة منا ع��دد سكان 
الكويت بنحو 3 في املئة باملتوسط على مدى 
السنوات اخلمس املاضية مدعوما بزيادة عدد 
الوافدين الذين يشكلون أكثر من 60 في املئة من 

إجمالي عدد السكان.
وعن املرونة واألداء أفادت وكالة )ستاندرد 
آن��د ب��ورز( ب��أن امل��ص��دات املالية واخلارجية 
الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة األساسية 
للتصنيف االئتماني مع األخذ بعن االعتبار عدد 

من النقاط.
وع���ددت ال��وك��ال��ة ه��ذه النقاط بتقديريها 
لصافي األص���ول احلكومية بنحو 400 في 
املئة من الناجت احمللي اإلجمالي في نهاية عام 
2018 وهي أعلى نسبة بن جميع الدول التي 
تصنفها الوكالة.بيد أن الوكالة وعلى الرغم 
من توقعاتها بانخفاض أسعار النفط توقعت 
أن حتقق املوازنة العامة للدولة فوائض مالية 
مدعومة بعوائد االستثمارات احلكومية على 

األصول املتراكمة يصندوق الثروة السيادية.
وتوقعت “بقاء نظام سعر صرف الدينار 
الكويتي مرتبطا بسلة عمالت يهيمن عليها 
ال��دوالر األمريكي وأن تبقى السياسة النقدية 
لبنك الكويت امل��رك��زي متوافقة بشكل وثيق 
م��ع سياسة مجلس االح��ت��ي��اط��ي الفيدرالي 

األمريكي”.

بقاء صافي أوضاع األصول اخلارجية »ضخمة« على املدى املتوسط

»ستاندرد آند بورز« تثبت تصنيف الكويت عند »AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة

خللق فرص خاصة بتطوير املشاريع الكويتية وتعزيز التعاون املشترك

»اقتصادية دبي« و»مجلس األعمال الكويتي« 
يوقعان مذكرة تفاهم

وق��ع��ت دائ���رة التنمية االق��ت��ص��ادي��ة في 
دب��ي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص 
التجاري ومجلس األع��م��ال الكويتي بدبي 
واإلمارات الشمالية أمس السبت مذكرة تفاهم 
لتعزيز العالقات الثنائية وخلق فرص خاصة 
بتطوير املشاريع الكويتية التي ت��دار عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
وشملت م��ذك��رة التفاهم اط���الع مجتمع 
األعمال الكويتي على الفرص التجارية في 
دبي في إطار جهود االم��ارة لتسهيل مزاولة 
االعمال وتذليل كافة التحديات للراغبن في 
دخول سوق دبي وباألخص أشقاؤها من دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وقام بتوقيع االتفاقية عن اجلانب اإلماراتي 
ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي ل��ق��ط��اع التسجيل 
والترخيص التجاري لدى )اقتصادية دبي( 
عمر خليفة وع��ن اجلانب الكويتي رئيسة 

مجلس االعمال الكويتي بدبي ملى بورسلي.
وأع��رب��ت ب��ورس��ل��ي ف��ي تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( عقب توقيع املذكرة عن 
بالغ سعادتها بان يستهل العام اجلديد ببناء 
شراكات ذات قيمة نوعية للمشاريع الكويتية 
“السيما أن الشركات الكويتية الصغيرة 
واملتوسطة احلائزة على رخصة تاجر داخل 
ام��ارة دب��ي بلغت 11 رخصة كويتية تدير 

جتارتها عبر مواقع التواصل االجتماعي”.
 وأش��ارت الى ان مجلس االعمال الكويتي 
ب��دب��ي يتطلع م��ن خ��الل ه��ذه ال��ش��راك��ة مع 
)اقتصادية دب��ي( إلى تعزيز فرص النجاح 

والنمو للمشاريع املبتكرة الكويتية في دبي 
من خ��الل تسهيل عملية ترخيص املشاريع 
وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر 

إلكترونية أو تقليدية.
واوض��ح��ت بورسلي ان ال��ش��راك��ة تنص 
على فتح املجال للشركات الكويتية الراغبة 
ف��ي تقدمي خدماتها الداعمة واللوجستية 
ألص��ح��اب م��ش��اري��ع التجزئة وغ��ي��ره��ا من 
القطاعات األخرى من حاملي رخصة )تاجر( 

في دبي.
 وبينت ان مذكرة التفاهم تشمل التعاون 

والتنسيق لتنظيم فعاليات وحمالت توعوية 
مشتركة في دول��ة الكويت أو في إم��ارة دبي 
حول )رخصة تاجر( و)الرخصة الفورية( 
وغ��ي��ره��م��ا م��ن م���ب���ادرات ق��ط��اع التسجيل 
والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.
من جانبه قال خليفة ان الشراكة مع مجلس 
االعمال الكويتي تسعى إلى “تعزيز العالقات 
مع أشقائنا الكويتين الباحثن عن فرص 
جتارية في إم��ارة دب��ي وتشجيع الشركات 
الكويتية لتقدمي ب��اق��ات وع���روض خاصة 

حلاملي )رخصة تاجر(.
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ال�����وك�����ال�����ة ت����وق����ع����ت ت����ب����اط����ؤ من������و ال���ن���ش���اط 
النفط إن��ت��اج  تخفيض  نتيجة  االق��ت��ص��ادي 

السيادي  االئتماني  التصنيف  آفاق  استقرار 
ي���وف���ر م���ص���دات ض���د ال���ص���دم���ات اخل��ارج��ي��ة

م���خ���زون األص������ول األج��ن��ب��ي��ة ف���ي ص��ن��دوق 
ال���ث���روة ال��س��ي��ادي��ة ي��ح��س��ن األوض�����اع امل��ال��ي��ة

نحو  تشكل  الكويت  ف��ي  النفطية  املنتجات 
اإلج���م���ال���ي احمل����ل����ي  ال����ن����اجت  م����ن  ب���امل���ئ���ة   55

Sunday 20th January 2019 - 12 th year - Issue No.3359 األحد 14 من جمادى األولى 1440 ه�/ 20 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3359

»التجارة« تطلق خدمة استخراج الرخص التجارية 
اإللكترونية للشركات واألنشطة اجلديدة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
إطالقها خدمة استخراج الرخص 
التجارية اإللكترونية اعتبار من 
اليوم بعد اجتياز الفترة التجريبية 
التي طبقتها مطلع يناير اجلاري 
جل��م��ي��ع ال���ش���رك���ات واحمل����الت 

واألنشطة التجارية اجلديدة.
وق��ال��ت )ال��ت��ج��ارة( ف��ي بيان 
صحفي إن ه��ذه اخلدمة سيسهم 
في حتقيق طفرة كبيرة في بيئة 
األعمال احمللية وتقليص الوقت 
العتماد طلبات تأسيس وترخيص 
ال��ش��رك��ات اجل���دي���دة ألص��ح��اب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وتقليل أع����داد م��راج��ع��ي م��راك��ز 

الوزارة.
وأوض����ح����ت أن ال��ت��رخ��ي��ص 
ال��ت��ج��اري اإللكتروني م��ن شأنه 
أيضا املساهمة في حتسن بيئة 
األعمال وتسريع ممارستها بإتاحة 
خ��دم��ة ال��ت��ق��دم بالطلب وس���داد 
رس��وم��ه عبر امل��وق��ع اإللكتروني 
ملركز الكويت لألعمال دون رسوم 
إضافية على الالئحة املطبقة حاليا 

دعما ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة.

وأض��اف��ت أن م��ق��دم الطلب لن 
يضطر ملراجعة ال��وزارة مباشرة 
إال في بعض املراحل التي تستلتزم 
موافقة يدوية منه من خالل زيارة 
مركز الكويت لألعمال مؤكدة أن 
الترخيص اإللكتروني ال يتطلب 

أي مستندات إضافية باستثناء 
عقد اإليجار ووصل اإليجار اللذين 
يندرجان ضمن متطلبات بلدية 

الكويت.
وبينت أن الرخصة اجلديدة 
م��ؤم��ن��ة ب)ب����ارك����ود( ي��ع��رض 
ملفتشيها ب��ي��ان��ات ال��ش��رك��ة في 
الرخصة بشكل متصل مع قواعد 

بيانات ال���وزارة للتحقق من دقة 
البيانات وصحتها الفتة إل��ى أن 
ه��ذه اآللية وتفعيل الربط اآللي 
م��ع اجل��ه��ات احلكومية األخ��رى 
يضيقان اخل��ن��اق ع��ل��ى م���زوري 
ال���رخ���ص ال���ت���ج���اري���ة.وق���ال���ت 
)التجارة( إن رقمنة التراخيص 
ال���ف���ردي���ة ت��س��اع��د ف���ي ت��س��ري��ع 
وتسهيل إصدار التراخيص حسب 
اللوائح والنظم املتبعة مضيفة 
أن ذلك يعزز التوجهات في توفير 
املزيد من اخل��دم��ات اإللكترونية 
الذكية لقطاع األعمال الكويتي مبا 
يسهم في تطوير ري��ادة األعمال 

ودعم الشباب.
وأش���ارت ال��ى أن ه��ذه اخلدمة 
اجل��دي��دة س���وف مت��ك��ن أص��ح��اب 
األعمال الصغيرة واملتوسطة من 
جتنب معوقات ال���دورة الزمنية 
واإلج��راءات الروتينية التقليدية 
معتبرة أن الرخصة االلكترونية 
ب��داي��ة لطفرة كبيرة ستشهدها 
اخلدمات التي ستقدمها الوزارة في 

املستقبل القريب.

ملى بورسلي وعمر خليفة اثناء التوقيع على مذكرة التفاهم

»الكويتية« ترعى  بطولة الكويت السابعة 
جلمال اخليل العربية األصيلة

رعت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية بطولة 
الكويت السابعة جلمال اخليل العربية األصيلة 
للمنتج احمللي، وذلك في الفترة من 10 حتى 12 
يناير 2019 واملقامة حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء الشيخ جابر امل��ب��ارك الصباح 
حفظه الله، حيث شاركت “الكويتية” في البطولة 
كراٍع رئيسي، ملا لتلك البطولة من أهمية في دعم 

ثقافة الشباب واملجتمع الكويتي.
وبهذا الصدد، قال مدير دائرة العالقات العامة 
واإلع���الم فايز العنزي: “حرصاً م��ن اخلطوط 
اجلوية الكويتية على دعم الفعاليات واملبادرات 
الشبابية، رعت اخلطوط اجلوية الكويتية بطولة 
الكويت جلمال اخليل العربية األصيلة وذلك 
سعياً منها بأن تكون قريبة من املجتمع الكويتي 
بجميع شرائحه ونشاطاته األم��ر ال��ذي يعكس 
أهمية دور اخلطوط اجلوية الكويتية في املساهمة 
بالفعاليات االجتماعية كما يبرز أهمية مشاركة 

القطاعات احلكومية في تلك الفعاليات ودعمها”.
وأضاف العنزي: “لهذه البطولة طعماً خاصاً 
حملبي وعشاق تربية اخليول العربية األصيلة، 
حيث أن االهتمام باخليول العربية وتربيتها 
واالعتناء مبظهرها من الهوايات اجلميلة لدى 
الكويتين على مر التاريخ، وتعد مبثابة امليراث 
الذي انحدر من االجداد وسرى إلى اجليل احلالي، 
لذا فهو واجب على اخلطوط اجلوية الكويتية أن 
تنمي وتشجع تلك الهواية، حيث تعد تلك الفعالية 
من أهم الفعاليات التي لطاملا تضفي أج��واءاً من 
املتعة والتشويق واملنافسة وكذلك التحدي بن 

املشاركن في البطولة”.
وختم العنزي تصريحه بتقدمي خالص الشكر 
والتقدير للقائمن على تنظيم هذه البطولة وذلك 

جلهودهم املبذولة في اجناح البطولة في نسختها 
السابعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في 
الفعاليات القادمة. وقد أقيم على هامش الفعالية، 
حفل توزيع اجلوائز على الفائزين، حيث قدمت 

اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ج��وائ��ز للفائزين 
باملراكز الثالثة االول��ى بفئة املهور لعمر سنتن 
– 3 سنوات ، متمنية لهم التوفيق والنجاح في 

الفعاليات املقبلة.

تكرمي اخلطوط اجلوية الكويتية

»أسواق املال«  تستكمل استعداداتها 
النهائية لتنظيم فعالياتها الدولية 

ت����واص����ل ه��ي��ئ��ة أس�������واق امل����ال 
استعداداتها لتنظيم فعاليات استثنائية 
ع��دة أواخ��ر األس��ب��وع احل��ال��ي، تبدأها 
الثالثاء القادم في الثاني والعشرين من 
شهر يناير احلالي باستضافة فعاليات 
االجتماع السنوي الثاني واألربعن 
للجنة اإلقليمية ملنطقة أفريقيا والشرق 
األوس���ط ))AMERC، وه��ي إح��دى 
اللجان الرئيسية لدى املنظمة الدولية 
لهيئات األوراق املالية )األيسكو(، 
وتضم في عضويتها أكثر من عشرين 

دولة.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن استضافة 
دول���ة ال��ك��وي��ت أله��م فعاليات إح��دى 
اللجان التابعة للمنظمة الدولية )وهي 
األولى من نوعها محلياً( تأتي تكريساً 
حلرص الهيئة ألن تكون عضواً فاعالً 
ف��ي تلك املنظمة الدولية س���واًء على 
مستوى مجلس إدارت��ه��ا أو من خالل 
عضوية جلانها العاملة، وذل��ك بعد 
حصولها على عضويتها في مايو من 

عام 2017.
أما ثاني تلك الفعاليات والتي تعقب 
االجتماع الدولي آنف الذكر، وحتديداً 
في اليوم التالي له مباشرة، واعتباراً 
من الساعة التاسعة صباحاً، فتتمثل في 

افتتاح رابع املؤمترات السنوية للهيئة 
والذي يحمل عنوان “ تطوير سوق املال 
من خالل امل��ب��ادرات اإلقليمية”، وذلك 
في قاعة “بدرية” الكائنة في فندق 

ومنتجع جميرا على شاطئ املسيلة.
وي��ن��درج ت��وج��ه الهيئة لعقد هذا 
املؤمتر  في إطار نهجها املتبع منذ عام 
2016 واملتمثل في عقد مؤمتٍر سنوي 
في الربع األول من كل عام ميثل فرصة 
لبحث أهم القضايا ذات الصلة بأسواق 
امل��ال وأنشطة األوراق املالية ومهام 
اجل��ه��ات الرقابية عليها، ومناقشة 
أح��دث املستجدات بشأنها م��ن خالل 
استعراض جت��ارب إقليمية وعاملية 
رائدة في املجاالت آنفة الذكر، تعرضها 
نخبة من اخلبراء واملختصن الدولين 
واإلق��ل��ي��م��ي��ن، ح��ي��ث ب����دأت سلسلة 
مؤمتراتها تلك مبؤمترها األول الذي 
تناول موضوع: )حوكمة الشركات: 
أهميتها، متطلباتها، آفاقها املستقبلية( 
لتعقب ذل��ك وحت��دي��داً في ع��ام 2017 
بثاني مؤمتراتها الذي خصص ملوضوع 
)تطوير أسواق املال في دولة الكويت(، 
أم��ا ثالث تلك املؤمتر ف��ي  ع��ام 2018  
فقد كان” أس���واق امل���ال واالس��ت��دام��ة 

املؤسسية( موضوعاً رئيسياً له. 

»يال وطني« يستقبل 
الدفعة الثانية من متدربي 

2019 عام 
استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثانية لعام 
2019 م��ن متدربي برنامج “يال وطني” لتأهيل 

املوظفن اجلدد وذلك للعمل في فروع البنك املختلفة.
ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل املصرفي 
التي تضم: امل��ب��ادئ املصرفية، بطاقات االئتمان، 
القروض، أنواع احلسابات، التأمن، مخاطر االحتيال، 
غسيل األم��وال، باإلضافة إلى تقييم الفروع وأنظمة 
البنك. وقال مدير عام امل��وارد البشرية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عماد العبالني “إن برنامج يال وطني 
يعد أحد أهم برامج التأهيل الوظيفي حلديثي التخرج 
من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع اخلاص في 
الكويت، حيث يهدف إل��ى تدريب اخلريجن بشكل 
احترافي على مختلف جوانب العمل املصرفي وذلك 
بهدف تأهيلهم للعمل ضمن املنظومة االحترافية التي 

يتمتع بها البنك.
وأضاف العبالني أن مجموعة بنك الكويت الوطني 
تعد أفضل مؤسسة للباحثن عن التطور الوظيفي 
الذي توفره بيئة العمل املثالية وفرص التدريب التي 
يوفرها البنك بالتعاون مع أرقى املؤسسات التعليمية 
حول العالم.  وأوضح العبالني أن البرامج التدريبية 
التي ينظمها البنك ملوظفيه تساهم في االرتقاء بقدراتهم 
وحصيلتهم املعرفية إلى جانب اكتساب مهارات جديدة 
تساعد على حتقيق أه��داف البنك من جهة وحتقيق 

طموحات املوظفن من جهة أخرى  

احد املشاركن


