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ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي

»برقان« يقّدم رعايته الفضية ملعرض»إعادة الهيكلة« للفرص الوظيفية
ـــد أكــثــر  ـــان،أح ـــرق ــك ب ــن قــــّدم ب
املــســاهــمــن فـــي تــوفــيــر فــرص 
وظيفية محلية، رعايته الفضية 
لفعاليات معرض التوظيف املهني 
لعام 2018، الــذي نظمه برنامج 
ــادة الهيكلة واجلهاز التنفيذي  إع
في الدولة، للتعريف ببيئة العمل 

الديناميكية وعالية اجلودة لديه.
وتأتي هذه الرعاية من بنك برقان 
بهدف تطوير العالمة التجارية 
والــقــطــاع املــصــرفــي، مـــن خــالل 
املساهمة في جذب الشباب الطموح 
للعمل لديه، حيث يّقدم فريق املوارد 
البشرية في بنك برقان حملة شاملة 

عن احتياجاته احلالية.
ويواصل البنك مشاركاته الفعالة 
في مختلف املــعــارض املهنية مثل 
ــط  مــعــرض جامعة الــشــرق األوس

األمــيــركــيــة “AUM” و جامعة 
اخلــلــيــج “GUST” و اجلامعة 
األمريكيية “AUK” الــذي انعقد 
العام املاضي، وذلك بهدف تسهيل 
متطلبات الــشــركــات واخلريجن 
سنوياً، إضافة إلى العملعلى تطوير 
قــدرات املواهب الوطنية، وتعزيز 
ـــوق العمل  أداء الــشــبــاب فـــي س

التنافسي.
ويــعــتــبــربــنــك بــرقــان توظيف 
ــزءاً ال يتجزأ من مهمته  املهنين ج
األساسية،عبرمتكينهم من مواكبة 
الــتــحــوالت التي تشهدها أوضــاع 
الــســوق املتقلبة، ودفـــع األعــمــال 
اإلقليميةللمجموعة املالية إلى األمام 
في مجاالت جديدة، إلى جانبتوظيف 
املرشحن الذين يتمتعون بخبرة 
جيدة في التواصل مع فريق عمل 

يتمتع بقدرات إبداعية وأخالقيات 
عمل قوية إليجاد احللول املناسبة.

ــت هـــذه املـــبـــادرة للبنك  ــاح وأت
العمل على سد الثغرات احلالية، 
وإيجاد موظفن جدد، وشرح فوائد 

االنضمام إلى القطاع اخلاص.
ــن  ــح ــرش ـــاع امل ـــض كــمــا مت إخ
احملتملن إلــىاخــتــبــارات عملية، 
ــالل ورشـــة عمل على  واطــلــعــوا خ
ــوات املطلوبة للنجاح في  ــط اخل
مــقــابــالت الــعــمــل، وقــــام الــطــالب 
الراغبونباالنضمام إلى البنك احلائز 
ــدة، بتقدمي السيرة  على جوائز ع
الذاتية خــالل معرض التوظيف، 
إرســال بريد إلكتروني إلــى إدارة 
املــوارد البشرية من خــالل صفحة 
الوظائف على املوقع اإللكتروني 

للبنك.

وجتدر اإلشارة إلى أن بنك برقان 
كان قد حصد جائزة “أفضل جهة 
لتنمية قـــدرات املوظفن فــي دول 
مجلس الــتــعــاون اخلليجي”عام 
2013، من قبل إحدى أبرز املجالت 
املالية العاملية “وورلد فاينانس”، 
تقديراً لبرامجه التدريبية الشاملة 
ـــى  تــوفــيــر مصرفن  الــتــي أدت إل

عاملين في القطاع.
وتــضــم مجموعة بنك بــرقــان، 
املجموعة اإلقليمية القوية في منطقة 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا، 
أكثر من 850 موظفاً في الكويت، 
عبر شبكة واسعة مؤلفة أكثر من 
170فرعاً موزعاًوفق استراتيجية 
مدروسة في جميع أنحاء الكويت 
ــط وشمال أفريقيا  والشرق األوس

وتركيا.
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2016 179.938 خالل  255.644 مسافًرا مقارنة بـ   و صل العدد إلى 

2017 42 باملئة  نسبة منو املسافرين الكويتيني إلى تركيا في 
ــدث البيانات الــصــادرة عن  وفــًقــا ألح
املكتب الــعــام للثقافة واملــعــلــومــات في 
القنصلية التركية في دبــي، فيما يخص 
ــن دول مجلس  ـــــزّوار م إحــصــائــيــات ال
التعاون اخلليجي إلى تركيا، فقد ارتفع 
عدد املسافرين الكويتين من الكويت إلى 
تركيا ليصل إلى 255،644 مسافًرا في 
عام 2017 مقارنة ب 179،938 مسافًرا 
فــي عــام 2016 أو مبــعــدل منــو سنوي 

نسبته 42.07%.
وفــي عــام 2016، بلغ عــدد املسافرين 
االماراتين من دولــة اإلمـــارات العربية 
املتحدة إلــى تركيا 38،315. وكــان قد 
ارتفع هذا العدد في عام 2017 ليصل إلى 
49،360 زائًرا، بنسبة منو %28.83 في 

عام 2017 مقارنًة مع أرقام عام 2016.
ــال صالح أوزيـــر، امللحق الثقافي  وق
واإلعالمي لتركيا في دولة اإلمــارات، “ ال 
تزال جهود تركيا في جذبها للمسافرين 
ــا تلو  اخلليجين آخـــذة فــي النمو عــاًم

اآلخر. ويأتي معظم هؤالء املسافرين إلى 
تركيا بصفتهم سّياح أو سياح من أجل 
تلقي العالج أو رجــال أعمال يتطلعون 

ــى االستثمار فــي العديد مــن الفرص  إل
االقتصادية املربحة في البالد “.

ــــر أوزيـــــر أن عـــدد املــســافــريــن  وذك

البحرينين من البحرين إلى تركيا ارتفع 
ـــًرا فــي عــام 2016 إلى  مــن 41،505 زائ
59،442 زائًرا في عام 2017، أو مبعدل 

منو نسبته 43.43%.
لــقــد جنــحــت اســتــثــمــارات تــركــيــا في 
تنويع قطاع السياحة لتلبية احتياجات 
السياح القادمن من أجــل تلقي العالج 
ــال االعــمــال، مــع النمو  والسياح مــن رج
الكبير واالستثمار في قطاع االجتماعات 
ــارض في  ــع ــز واملـــؤمتـــرات وامل ــواف واحل
البالد. وفي عام 2017، استقبلت تركيا ما 
مجموعه 32،410،034 زائــًرا من جميع 
أنحاء العالم، مقارنة مع عام 2016 حيث 
زار البالد 25،352،213 مسافًرا، بزيادة 

نسبتها 27.84٪.
كما أدت الزيادة في حركة املسافرين 
إلى تعزيز السياحة القائمة على اإليرادات، 
والتي ارتفعت لتصل إلى 26،283،656 
دوالر أمريكي، بزيادة نسبتها 18.9% 

مقارنة مع عام 2016.

يأمل في تخفيف القيود على إنتاج النفط العام املقبل

الفالح: الدول املنتجة داخل أوبك 
وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق

ــر الطاقة السعودي  قــال وزي
خالد الفالح إنه يأمل أن يشهد عام 
2019 تخفيف القيود على إنتاج 
النفط مبوجب اتــفــاق بــن كبار 

املنتجن داخل أوبك وخارجها.
وتخفض دول أوبــك إنتاجها 
بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في 
إطار اتفاق مع روسيا ومنتجن 
آخـــريـــن مـــن خــــارج املــنــظــمــة. 
ــاق حــتــى نهاية  ــف ويستمر االت
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وذكر الفالح أن الدول املنتجة 
داخـــل أوبـــك وخــارجــهــا ملتزمة 

باستقرار وتوازن السوق.
وقال ”اخلطوة املقبلة قد تكون 
تخفيف قيود اإلنــتــاج. تقديري 
هو أن هــذا سيحدث في وقــت ما 
عام 2019، لكننا ال نعلم متى وال 

خالد الفالحنعرف كيف“.

ارتفاع اعداد املسافرين الكويتين إلى تركيا

»ستاندرد أند بورز« حتدد التصنيف السيادي 
لتركيا عند »بي بي« مع نظرة سلبية 

حــددت وكالة )ستاندرد أنــد بــورز( العاملية امس  
السبت تصنيف تركيا السيادي عند مستوى )بي بي( مع 

اإلبقاء على النظرة املستقبلية السلبية.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن الوكالة 
قولها فــي تقرير ان التغيرات فــي ظـــروف التمويل 

اخلارجي قد تقيد القطاع املالي واملؤسسي في تركيا.
وحذرت من ان التصنيف االئتماني لتركيا قد ينخفض 
في حال عدم متكن السياسة النقدية من وقف ضغوط 

التضخم والعمالت األجنبية.
ـــارت الــى ان النظرة املستقبلية ستعدل الى  واش
مستقرة في حال خفض نسبة الدين العام الى الناجت 
االجمالي وتقليل ضغوط التضخم واستعادة الليرة 
التركية توازنها وزيادة توقعات النمو وحتقيق توازن 

في التمويل اخلارجي.
وتوقعت ان ينمو االقتصاد التركي بنسبة أربعة في 

املئة هذا العام ونسبة 2ر3 في املئة العام املقبل.

وكالة  ستاندرد أند بورز

البنك يرعى معرض »إعادة الهيكلة«

حجم التجارة بني الصني وكوريا الشمالية يهبط
2014  ألدنى مستوى منذ يونيو 

انخفض حجم التجارة الصينية مع 
كوريا الشمالية إلى أدنى مستوى منذ 
يونيو حزيران 2014 على األقــل، في 
ــارة على أن الصن تضغط  أحــدث إش
على جارتها املنعزلة التزاما بالعقوبات 

التجارية التي تفرضها األمم املتحدة.
وتظل الصن أكبر شريك جتاري 
لكوريا الشمالية واحلليف الكبير 
الوحيد على الرغم من أن إجمالي حجم 
التجارة هبط خالل األشهر املاضية مع 

دخول العقوبات حيز التنفيذ.
وبلغ إجمالي حجم الــتــجــارة بن 
الــصــن وكــوريــا الشمالية 215.97 
مليون دوالر في يناير كانون الثاني 

بــانــخــفــاض نسبته 52 بــاملــئــة على 
أساس سنوي و31 باملئة على أساس 
شهري وفق ما أظهرته بيانات التجارة 
النهائية الصادرة عن اإلدارة العامة 

للجمارك يوم اجلمعة.

وبلغ إجمالي حجم صادرات الصن 
لــكــوريــا الشمالية 168.88 مليون 
دوالر في يناير كانون الثاني مقارنة 
مع 257.73 مليون دوالر في ديسمبر 
كانون األول، بينما سجلت الــواردات 
القادمة من كوريا الشمالية 47.09 
مليون دوالر مقارنة مع 54.68 مليون 

هبوط في التجارة بن بكن وكوريافي ديسمبر كانون األول.

التضخم في منطقة اليورو يتباطأ خالل يناير
أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات التابع 
لالحتاد األوروبي )يوروستات( اول امس  
اجلمعة أن منو أسعار املستهلكن مبنطقة 
اليورو تباطأ قليال في يناير كانون الثاني، 
لكن مؤشر التضخم األساسي الذي يحظى 
مبتابعة وثيقة من البنك املركزي األوروبي 

ارتفع ألول مرة خالل أشهر.
وقال يوروستات إن أسعار املستهلكن 
في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 
دولة انخفضت %0.9 على أساس شهري 
في يناير بينما زادت %1.3 على أساس 
سنوي، وهو ما يؤكد تقديرات صدرت في 
وقت سابق ويتماشى مع توقعات السوق.

لكن أسعار األغذية غير املصنعة زادت 
%0.7 على أساس شهري و%1.1 على 
أســـاس ســنــوي وقــفــزت أســعــار الطاقة 
%1.8 خالل يناير كانون الثاني لتسجل 

ارتفاعا سنويا قدره 2.2%.
وبــاســتــبــعــاد أســعــار األغـــذيـــة غير 
املصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما 
ـــي  يطلق عليه البنك املــركــزي األوروب
“التضخم األساسي” ويراقبه التخاذ 
ـــرارات السياسة النقدية فــي ضوئه،  ق
انخفضت األســعــار %1.3 على أســاس 
شهري وزادت %1.2 على أساس سنوي 
ارتــفــاعــا مــن %1.1 فــي األشــهــر الثالثة 

السابقة.
ويشتري البنك املــركــزي األوروبـــي 
ــي منطقة العملة  ــدات حــكــومــيــة ف ــن س
املــوحــدة مبــلــيــارات الــيــورو فــي السوق 
كــي يضخ سيولة فــي النظام املصرفي 
ويعزز االئتمان في االقتصاد من أجل دعم 
التضخم الذي يستهدف وصوله إلى أقل 

قليال من اثنن في املئة. مقر منطقة اليورو
رفعت وكالة التصنيف العاملية “ستاندرد آند بورز” 
ــدة إلــى درجــة “BBB-” مع  تصنيف روسيا مرتبة واح
توقعات مستقرة، في خطوة أعلنت موسكو أنها نضجت 

منذ زمن.
ــزت الوكالة التي تنتمي إلــى “ثالثية التصنيف  وع
الكبرى” )ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز( مساء اجلمعة، 
رفع تصنيف روسيا االئتماني للسياسة االقتصادية التي 
تنتهجها احلكومة الروسية منذ وقت طويل، ما أتــاح لها 
التكيف مع انخفاض أسعار السلع األساسية وتداعيات 

العقوبات االقتصادية.
وأشارت الوكالة إلى أن موسكو أظهرت متسكا بسياسة 
مالية محافظة، أتــاحــت لها التقليل مــن مخاطر تراجع 

ميزانيتها.
فــي غضون ذلــك، احتفظت وكــالــة “فيتش” العاملية 

للتصنيف االئتماني بدرجة تصنيف روسيا على مستوى 
“BBB-” أيضا مع توقعات إيجابية.

وأشادت الوكالة بسياسات احلكومة الروسية السليمة 
في مجال امليزانية واألصول اخلارجية وتطوير السياسات 
االقتصادية، محذرة في الوقت نفسه من املشاكل الهيكلية 
املتبقية تتعلق باستغالل سلع معينة، واملخاطر اإلدارية 

والتوترات اجليوسياسية.
أما بخصوص وكالة “موديز”، ثالث أعضاء الثالثية 
 ”Ba1“ الكبرى فأكدت تصنيف روسيا االئتماني عند درجة
مع توقعات إيجابية، وهو تصنيف أدنى مبرتبة عن درجة 
االستثمار. ووصف وزير املالية الروسي أنطون سيلوانوف 
تصنيف موسكو عند الدرجة االئتمانية من قبل “ستاندرد 
آند بورز” بأنه قــرار متوقع، مشددا على أنه سيزيد من 

اهتمام املستثمرين جتاه روسيا.

»ثالثية التصنيف االئتماني«
 حتسن  من توقعاتها لالقتصاد الروسي

احــــتــــيــــاطــــي تـــــونـــــس األجـــنـــبـــي 
يهبط ملستويات حرجة

هبطت احتياطيات تونس من العملة األجنبية إلى ما يغطي واردات 82 يوما 
فقط ألول مرة منذ 16 عاما مع تعطل صادرات الفوسفات بسبب االحتجاجات.

ويعد هذا أول اختبار يواجه محافظ البنك املركزي اجلديد مروان العباسي، 
الذي تعهد هذا الشهر باتخاذ إجراءات استثنائية ملعاجلة مؤشرات اقتصادية 

مخيفة.
وقال البنك املركزي في موقعه على اإلنترنت، اخلميس، إن احتياطي العملة 
واصل هبوطه إلى 11.596 مليار دينار )4.85 مليار دوالر( مبا يكفي لتغطية 
واردات 82 يوما، مقارنة مع 13.702 مليار دينار تكفي واردات 116 يوما في 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وإنتاج الفوسفات، الذي ميثل مصدرا رئيسيا للعملة األجنبية، متوقف 
بشكل كامل منذ شهر بسبب احتجاجات تطالب بفرص عمل في منطقة احلوض 

املنجمي بجنوب البالد، مما عطل صادرات البالد.
هذا وبلغ العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا أيضا في نهاية العام 

املاضي، حيث وصل إلى 6.25 مليار دوالر.
ويحذر محللون من أن هذا املستوى احلرج لالحتياطي يهدد قدرة البالد على 

تسديد ديونها واستيراد بعض املواد مثل الطاقة واألدوية والغذاء.

لبنان يستعد إلطالق عملة رقمية
 من شأنها دعم الليرة اللبنانية

يستعد مصرف لبنان املركزي إلصــدار عملة 
رقمية من شأنها إحــداث نقلة نوعية لالقتصاد 
اللبناني وذلك في مواكبة منه للتطورات العلمية 

والتكنولوجية في مجال األسواق واألعمال.
وتعمل هيئة األسواق املالية على إجناز منصة 
إلكترونية للتبادل بــاألوراق املالية، مما يتيح 
للشركات الناشئة إدراج أَسهمها على هذه املنصة.

ــار، اعتبر اخلبير االقتصادي،  وفــي هــذا اإلط
الدكتور جاسم عجاقة، أن العملة الرقمية التي 
سيطلقها مصرف لبنان املــركــزي تدعم الليرة 
اللبنانية بحد ذاتها، مشيرا إلى أنها خطوة جبارة 

وكبيرة.
ولفت اخلبير عجاقة إلى أن العملة الرقمية 
التي سيصدرها مصرف لبنان تختلف عن العملة 
الرقمية التي نعرفها، “العملة الرقمية العادية مثل 

)بيتكوين( وتوابعها هي عملة ليس لها مقومات 
العملة، حتى املصارف املركزية ترفض تسميتها 
عملة رقمية، بل تسمى سلعة، ألنــه بالنظرية 
اإلقتصادية العملة لها مقومان أساسيان، أوال 
اقتصاد البلد، الــذي يدعم الليرة اللبنانية هو 
االقــتــصــاد، الـــدوالر األميركي اقتصاد أمريكا، 
وكلما قوي اقتصاد البلد قويت العملة الرقمية”. 
وبن اخلبير أن املقوم الثاني هو االحتياطات من 
العمالت األجنبية التي ميتلكها املصرف املركزي 
ليدافع عن هــذه العملة، معتبرا هــذا الــواقــع ال 
يطال العمالت الرقمية املــوجــودة فــي األواق 
مثل )بيتكوين( أو غيرها، لذلك نالحظ بالفترة 
األخيرة ارتفعت العمالت وانخفضت بشكل كبير، 
هناك تغيرات كبيرة… لذلك املصارف الكبيرة 

منعت التعامل بالعمالت الرقمية.

ارتفعت األسهم األمريكية اول امــس  اجلمعة بدعم 
من املكاسب التي حتققت في قطاع التكنولوجيا وتراجع 
العائد على السندات في الوقت الــذي هــدأ فيه مجلس 

االحتياطي االحتـــادي )البنك املــركــزي األمريكي( من 
املخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة األمريكية هذا 

العام.

وول ستريت تقفز مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا 
وانخفاض عائد السندات األميركية


