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أسعار المعادن الثمينة والنفط

أسعار صرف العمالت العربية

«وربة» يجري سحب السنبلة أسعار صرف العمالت العالمية
األسبوعي الـ ٤٣ 

ــة  ــ يــــجــــري بــــنــــك وربـ
ســــــــحــــــــب الـــــســـــنـــــبـــــلـــــة 
األســــــــبــــــــوعــــــــي الـــــــــــــ43 
المؤجل، نظرا لتزامنه 
مـــــــع عــــطــــلــــة الــــمــــولــــد 
ــــف  ــريـ ــ ــشـ ــ الــــــنــــــبــــــوي الـ
مــــع ســـحـــب الــســنــبــلــة 
األســـــبـــــوعـــــي الـــــرابـــــع 
واألربعين إلعالن 10 
فــائــزيــن، ظــهــر الــيــوم، 
بــــــحــــــضــــــور مــــمــــثــــلــــي 
ة  ر لـــــــتـــــــجـــــــا ا ة  ر ا ز و

والصناعة وموظفي "وربة".
ويمثل "السنبلة" الخيار 
ــثــــل لـــكـــل الـــراغـــبـــيـــن فــي  األمــ
تـــوفـــيـــر األمــــــــوال، وتــحــقــيــق 
ــد مـــالـــيـــة ثـــابـــتـــة عــلــى  ــوائــ عــ
أرصدتهم في الوقت نفسه، 
إضـــافـــة إلــــى فــــرص شــهــريــة 
للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام. 
ــبـــال الــكــبــيــر   لـــإلقـ

ً
ونــــظــــرا

ــذا الــحــســاب  ــ ــاه هـ ــ ــــذي القــ الــ
ه من 

ّ
من العمالء، لما يؤمن

فــــرص كــبــيــرة لـــلـــربـــح، عــمــل 
"وربة" على إضافة تطورات 
نوعية على "السنبلة" القت 
استحسان العمالء، تشمل: 
زيـــادة عــدد الــرابــحــيــن، عبر 
ــبـــوعـــي،  إضــــافــــة ســـحـــب أسـ
إلى جانب السحب الشهري، 
إلتاحة فرص أكبر للعمالء 
ــة  ــيــ ــالــ لـــــلـــــفـــــوز بــــــجــــــوائــــــز مــ
أســـبـــوعـــيـــة قــيــمــة كــــل مــنــهــا 
ألـــــف ديــــنــــار تــــذهــــب إلـــــى 5 
ــم الـــســـحـــب  ــ ــتـ ــ رابـــــحـــــيـــــن، ويـ
عليها يوم الخميس من كل 

أسبوع. 
وإضافة إلى ذلك، يستمر 
سحب السنبلة الشهري في 
بداية كل شهر على الجوائز 
الــكــبــرى، بحضور وإشــراف 
ممثل من "التجارة"، والتي 
30 ألــــف  ــلــــغ إجــــمــــالــــهــــا  يــــبــ

ــة كـــالـــتـــالـــي  ــ ــوزعـ ــ ــار، مـ ــ ــنــ ــ ديــ
عــلــى 4 رابـــحـــيـــن: الــجــائــزة 
10 آالف  ــرى بـــقـــيـــمـــة  ــبــ ــكــ الــ
ديــنــار ســتــكــون مــن نصيب 
رابحين اثنين، والثانية بـ5 
 .

ً
آالف لرابحين اثنين أيضا

وبذلك، يكون "وربــة" زاد 
عدد الرابحين في سحوبات 
الـــســـنـــبـــلـــة إلـــــــى 24 فــــائــــزا 
بــالــشــهــر، كــمــا زاد إجــمــالــي 
ــز الـــشـــهـــريـــة  ــوائــ ــجــ قـــيـــمـــة الــ
مــن 30 إلـــى 50 ألـــف ديــنــار 

شهريا. 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــرص 
ــــح، يــــحــــق لــــكــــل عــمــيــل  ــربــ ــ الــ
فرصة دخول السحب مقابل 
كل 10 دنانير في الحساب. 
جـــــــــديـــــــــر بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر، أن 
"وربـــــــــــــــــــة" أطـــــــلـــــــق حــــديــــثــــا 
ــة، الــــتــــي  ــلــ ــبــ ــنــ ــســ وديــــــعــــــة الــ
ــيــــن بـــعـــوائـــد  ــمــــودعــ تـــعـــد الــ
مــتــوقــعــة عــالــيــة تــصــل إلــى 
3 في المئة، كما يحصلون 
أيــضــا عــلــى فـــرص ربـــح في 
سحوبات السنبلة الشهرية 

واألسبوعية.

والصناعة وموظفي "وربة".

ًأبو الحسن: مبادرات «المركزي» بشأن 
التكنولوجيا المالية إيجابية جدا

«Tap Payments» مستعدة لمتطلبات السوق والعبيه األساسيين

 Tap" أكــد مــؤســس مــشــروع
Payments" علي أبو الحسن، 
أن الـــمـــبـــادرات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي بــشــأن 
التكنولوجيا المالية إيجابية 
 أصحاب 

ً
 وتــســاعــد كــثــيــرا

ً
جــدا

ــبــــادريــــن فــي  ــاريـــع والــــمــ ــمـــشـ الـ
هــذا الــمــجــال، وهــي مــســاٍع من 
شأنها تطوير السوق المحلي 
لهذه الشركات لتتقدم أكثر في 
الكويت ودول الخليج والشرق 

األوسط.
ــــن فـــي  ــــسـ ــــحـ وشــــــــــدد أبــــــــو الـ
كلمته خالل "الملتقى العالمي 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة" الـــمـــنـــعـــقـــد 
فــــــي الـــــكـــــويـــــت، أمــــــــس األول، 
ــكـــون هــنــاك  عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يـ
الــمــزيــد مــن الــوضــوح مــن بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي بخصوص 
جــمــيــع أنــــــواع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية، الــتــي ال تقتصر فقط 

 
ً
ــــات الـــــدفـــــع، الفـــتـــا ــــدمـ عـــلـــى خـ
ــــواع  ــذه األنـ إلــــى أن تــحــديــد هــ
ــركـــات مـــن اإلبـــــداع  يــمــكــن الـــشـ
"وستعرف ما لها وما عليها".
 Tap وقـــــــــــــال إن شـــــــركـــــــة "
Payments" حــريــصــة عــلــى أن 
"تكون مستعدة ألي متطلبات 
ــلـــيـــة فـــي  ــبـ ــقـ ــتـ وتـــــوقـــــعـــــات مـــسـ
السوق والالعبين األساسيين 
فيه، وعــدم التوقف عن إحــراز 

المزيد من التقدم"، 
وحرصت على فهم األنظمة 
والمساهمين في هذا السوق، 
السيما أن دول المنطقة تشمل 
أنظمة مختلفة وخاصة بها".

ــــور  ــــى أن مــــن األمــ ــفــــت إلــ ولــ
اإليــجــابــيــة هــو إدراك الــبــنــوك 
الــعــالــمــيــة ألهــمــيــة الــعــمــل مــع 
 
ً
لمالية، مبينا ا لتكنولوجيا  ا

 
ً
أن بنوك المنطقة أدركت أخيرا

أهمية هذا القطاع وهي تتطلع 

للعمل فيه لكن تحتاج إلى أن 
تـــركـــز عــلــى كــيــفــيــة الــعــمــل فــي 

هذا المجال.
وأشــــار أبـــو الــحــســن إلـــى أن 
الكويت ودول المنطقة وضعت 
 سكة الــحــديــد المناسبة 

ً
فــعــال

لــعــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
 ضــــــرورة أن تــســتــفــيــد 

ً
ــدا ــؤكــ مــ

الــمــشــاريــع الـــجـــديـــدة فـــي هــذا 
الــقــطــاع مــن تــجــارب الــشــركــات 
ــــب أال  ــــجـ ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، و"يـ الــ
نخاف من المنافسة بل علينا 
 نــحــو خــارج 

ً
أن ننطلق أيــضــا

الكويت".

جانب من الملتقى

«التجاري» يطلق «التحقق من 
«QR Code» المستندات» بواسطة

أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري إطــالق 
خدمة "التحقق من المستندات" 
الجديدة بواسطة رمز االستجابة 
الــســريــع "QR Code"، وبموجب 
هذه الخدمة الجديدة، التي تعد 
األولــــى مــن نــوعــهــا فــي الــكــويــت، 
أصــبــحــت الــمــســتــنــدات الــصــادرة 
من البنك تحمل "QR Code" رمز 
استجابة سريع خــاص بعملية 

التحقق.
وبناء على ذلك أصبح بإمكان 
أي شـــخـــص أو جـــهـــة أو شــركــة 
وبكل سهولة التحقق من صحة 
 QR" الــــمــــســــتــــنــــدات عــــبــــر مــــســــح
Code" بــواســطــة تــطــبــيــق البنك 
CBK mobile والـــمـــتـــوفـــر عــلــى 
نظامي األنـــدرويـــد وIOS، وهــذه 
الــخــدمــة تــشــمــل شــريــحــة كــبــيــرة 
من المستندات ككشف الحساب 
ــادة الـــرصـــيـــد وخـــطـــابـــات  ــ ــهـ ــ وشـ
ة الــذمــة وغيرها  الــضــمــان وبــــراء

من المستندات المهمة.
وقـــال حميد السلمان المدير 
العام لقطاع الخدمات المصرفية 
ــراد فـــي الــبــنــك فـــي تــصــريــح  لـــألفـ
ــــس، "إنــــنــــا ســـعـــداء  ــ صـــحـــافـــي أمـ
بـــإطـــالق هـــذه الــخــدمــة الــجــديــدة 
ــعـــد األولــــــــى مــــن نــوعــهــا  ــتــــي تـ الــ
فــــي الـــكـــويـــت وتــــأتــــي اســتــكــمــاًال 
للعديد من الخدمات المصرفية 

اإللــــكــــتــــرونــــيــــة والــــرقــــمــــيــــة الـــتـــي 
يحرص البنك على إطالقها من 

حين إلى آخر". 
وأكــــــد الـــســـلـــمـــان أن الــتــعــامــل 
المصرفي عبر منصة التجاري 
اإللكترونية أصبح أسهل وأكثر 
ــــن أي وقــــــت مــــضــــى، إذ  راحـــــــة مـ
يدرك البنك أن معظم المعامالت 
 ومــــن هــذا 

ً
الــمــصــرفــيــة تــتــم آلـــيـــا

 
ً
الــمــنــطــلــق يــعــمــل الــبــنــك جـــاهـــدا

ليتيح لعمالئه إمكانية الوصول 
إلــــى كــــل  الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
كيفما شاءوا ومن أي مكان وعلى 

مدار الساعة.

«الوطني لالستثمار» تحصل على «أفضل مدير أصول 
في الكويت ٢٠١٨» من «غلوبل إنفيستور»

فازت شركة الوطني لالستثمار 
ــــول  ــــل مــــديــــر أصـ بــــجــــائــــزة "أفـــــضـ
فــي الــكــويــت لــعــام 2018" للسنة 
الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، الــتــي 
تمنحها مجلة غلوبل انفيستور 
العالمية المتخصصة في مجال 
تقييم المؤسسات االستثمارية 
والــمــالــيــة، وتــمــنــح هـــذه الــجــائــزة 
لــلــنــخــبــة مــمــن ســاهــمــوا بــأعــمــال 
مميزة في قطاعاتهم، إضافة إلى 
رفع مستوى الخدمات والمنتجات 

المقدمة.
ــي بـــيـــان  ــ ــــت الـــــشـــــركـــــة، فــ ــالــ ــ وقــ
صحافي أمس، إن فوزها بالجائزة 
ــتـــزامـــهـــا   عـــلـــى الـ

ً
يـــمـــثـــل تــــأكــــيــــدا

بالتميز والمكانة الرائدة، ويأتي 
 إلــى سلسلة من معايير 

ً
استنادا

إدارة الصناديق، ووفق اعتبارات 
أعضاء هيئة التحرير في المجلة، 
وبــإجــمــاع عــــدد مـــن الــخــبــراء في 
قطاع االستثمار وإدارة األصول، 
إذ يمنح هــذا البرنامج المرموق 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز لــلــشــركــات 
الــكــبــرى فــي المنطقة الــتــي تقود 
مجال االستثمار من حيث األداء 

واالبتكار والتميز.
ــــوع فـــي  ــنــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــافــــــــت أن الــ
المنتجات والخدمات االستثمارية 

الــــمــــبــــتــــكــــرة واعــــــتــــــمــــــاد أفــــضــــل 
الممارسات في عمليات االستثمار 
وكــيــفــيــة إدارة الـــمـــخـــاطـــر جعل 
"الوطني لالستثمار" تتفوق على 
نــظــرائــهــا فــــي الــمــنــطــقــة لــتــقــديــم 
أفضل الحلول في إدارة األصــول 

لعمالئها.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال نائب 
ـــ "الــوطــنــي  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
لــالســتــثــمــار" نــبــيــل مـــعـــروف، "إن 
 على نمونا 

ً
الجائزة تمثل دليال

المستمر، واالهــتــمــام المتواصل 
بتقديم الجودة وأعلى المعايير 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ فـــــــي الــــمــــنــــتــــجــــات والــ
ــي نـــوفـــرهـــا  ــ ــتـ ــ االســــتــــثــــمــــاريــــة الـ
لعمالئنا والمستثمرين، ونعتز 
 لنيل مثل هذه 

ً
بترشيحنا دومــا

 
ً
الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافا
ــاعــــي والـــــجـــــهـــــود الـــتـــي  ــمــــســ ــالــ بــ
نبذلها إلضافة قيمة لمساهمينا 
وأصحاب المصالح في كل ناحية 

من نواحي أنشطتنا وأعمالنا".
وأضاف معروف "أن حصولنا 
ــزة يــــؤكــــد ريـــادتـــهـــا  ــائــ ــجــ ــلـــى الــ عـ
 
ً
فــي مــجــال إدارة األصــــول محليا

، ويكلل في تطوير أدائها 
ً
واقليميا

وخدماتها من أجل تعزيز الريادة 
الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة فـــي قــطــاع 

 لها 
ً
إدارة األصــول، ويمثل حافزا

مــن أجــل االســتــمــرار فــي مواصلة 
الجهد في سبيل تحقيق األفضل 

للمستثمرين والعمالء".
وأوضح "أن قدرة شركة الوطني 
لالستثمار على نيل هذه الجوائز 
 بعد آخر هي نتيجة 

ً
المرموقة عاما

التزامنا المستمر بالتميز من خالل 
تقديم حــلــول استثمارية مبتكرة 
تلبي طموحات عمالئنا في عالم 

االستثمار". 
وأكــــد أن الــمــنــتــجــات المبتكرة 
والتفكير اإلبداعي والتميز في األداء 
كانت وراء حصول شركة الوطني 

لالستثمار على عدة جوائز تقديرية 
مماثلة على مدى السنوات السابقة.
ــزة د. حــســيــن  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــلــــم الـ وتــــســ
ــام إلدارة  ــ ــعـ ــ شـــــحـــــرور، الــــمــــديــــر الـ
األصول اإلقليمية في شركة الوطني 
ــــالل الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ لـــالســـتـــثـــمـــار، خـ
السنوية لجوائز الــشــرق األوســط 
الــــتــــي عــــقــــدت بــــدبــــي فــــي نــوفــمــبــر 
ــرور أن  ــ ــحـ ــ ــبــــر شـ ــتــ الـــــــجـــــــاري.  واعــ
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة يعد شهادة 
على نجاح استراتيجية الوطني 
ــــى إيـــجـــاد  لــالســتــثــمــار الـــرامـــيـــة إلـ
فرص استثمارية ذات قيمة عالية 

لمستثمريها.

حسين شحرور يتسلم الجائزة 

«الوطني» يرعى الحلقة النقاشية 
«الجوانب الشخصية لالبتكار» 

أعلن بنك الكويت الوطني رعايته 
للحلقة النقاشية التي ستعقد في 4 
ديسمبر المقبل بعنوان "الجوانب 
الشخصية لالبتكار" التي يقدمها 
المحاضر العالمي ستيف فاربر 
ــل 50  ــــن ضـــمـــن أفــــضــ الـــمـــصـــنـــف مـ
 فــي مــجــال الــقــيــادة واإلدارة 

ً
خبيرا

على مستوى العالم، وذلك في إطار 
حرص البنك الدائم على المساهمة 
الفاعلة في زيــادة الوعي والمعرفة 

بين جميع فئات المجتمع.
ــيـــان صـــحـــافـــي لــلــبــنــك،  ووفــــــق بـ
ستتناول الحلقة النقاشية، التي 
ينظمها معهد الدراسات المصرفية 
وتــعــقــد فـــي فـــنـــدق الــفــورســيــزونــز 
ــبــــدع، بــحــث الـــعـــديـــد من  – قـــاعـــة الــ
الموضوعات المهمة منها اإلطــار 
األســاســي للتعلم والتخطيط في 
مــكــان الــعــمــل وخـــارجـــه، والــمــعــيــار 
الذهبي الجديد للتوجيه وتطوير 
الــــمــــواهــــب، واالنــــتــــقــــال مــــن خشية 

اإلخفاق إلى متعة االستكشاف.
ــــدف الـــحـــلـــقـــة إلــــــى تـــدريـــب  ــهـ ــ وتـ
الــمــشــاركــيــن عــلــى زيــــــادة قــدرتــهــم 
ــــخـــــوض الـــمـــخـــاطـــر  ــيـــة لـ الـــشـــخـــصـ
ــة الــتــحــديــات الــتــي تواجههم  ورؤيــ
باعتبارها مغامرات إيجابية وحث 
 من 

ً
المشاركين على التحلي بمزيدا

االبتكار واإلبداع في العمل، إضافة 
ــى الــتــعــلــم مــن األخـــطـــاء وتــجــربــة  إلـ

ــن االســـتـــعـــداد  ــل جـــديـــد بــمــزيــد مـ كـ
والحماس.

ويــعــد الــمــحــاضــر ستيف فــاربــر 
 في 

ً
 من ضمن أفضل 50 خبيرا

ً
واحدا

مجال القيادة واإلدارة على مستوى 
 لـ Inc.’s المتخصصة، 

ً
العالم وفقا

كما احتل المرتبة األولى ضمن 12 
 .Huffington على قائمة 

ً
محاضرا

ــــو مـــؤلـــف لـــعـــدد مـــن الــكــتــب تم  وهـ
تصنيفها على أنها من بين األكثر 
، كما أنــه مــوجــه ومستشار 

ً
مبيعا

ــال الـــقـــيـــادة حيث  مــتــمــيــز فــــي مـــجـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــ عـــمـــل مـ
المؤسسات العامة والــخــاصــة في 

شتى المجاالت.

الناهض يستعرض في سيليكون فالي 
أهمية الـ FinTech بالسوق الكويتي

خالل مؤتمر «االستثمار في الكويت- استكشاف الفرص في اقتصاد متغير»
يشارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في مؤتمر 
االستثمار بالكويت، الذي ينعقد اليوم في وادي 
الــســيــلــيــكــون- ســـان فرانسيسكو فــي كاليفورنيا 
بالواليات المتحدة األميركية، بعنوان "االستثمار 
في الكويت- استكشاف الفرص في اقتصاد متغير".

وتأتي مشاركة "بيتك"، في إطار االهتمام بالشأن 
االقتصادي واالستثماري، وتشجيع االستثمارات 
ذات القيمة المضافة لالقتصاد الكويتي، حيث 
ــراز الــفــرص  ــ يــعــتــبــر الــمــؤتــمــر مــنــصــة مــنــاســبــة إلبـ
االستثمارية الواعدة في القطاعين العام والخاص، 
وبحث تطورات بيئة األعمال ومجاالت التمويل، 
واستعراض دور القطاع المصرفي في دعم عملية 
الــتــنــمــيــة، تماشيا مــع رؤيـــة الــكــويــت 2035، التي 
تهدف إلى تحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري 

عالمي.
وضمن فعاليات المؤتمر، يستعرض الرئيس 
التنفيذي للمجموعة في "بيتك"، مــازن الناهض، 
أهمية التكنولوجيا المالية FinTech بالكويت، 
ودور "بيتك" في تبني ودعم خدمات التكنولوجيا 
المالية، بما يعزز كفاءة األداء، ويضيف قيمة للعمل 

المصرفي والعمالء والمستثمرين.
ويناقش المؤتمر موضوعات ومحاور متنوعة، 
مثل: دور الحكومة في جذب االستثمار األجنبي 
المباشر، وأهداف خطة الكويت االقتصادية، ولماذا 
 
ً
 أساسيا

ً
ا ُيعد االستثمار األجنبي المباشر جــزء

من الخطة، والقوانين الجديدة بشأن االستثمار 
األجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
وكيف يمكن للمستثمرين في الكويت االستفادة 

من التطورات االقتصادية في المنطقة على نطاق 
أوسع.

كما يناقش التطورات بشأن فتح سوق األوراق 
المالية لغير الكويتيين، ودخول الشركات األجنبية 
ــثـــل: الـــبـــنـــوك، ودور  فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـة، مـ
االستثمار األجنبي المباشر وأسواق رأس المال 
في تعزيز التنافسية، والعالقة بين التكنولوجيا 
ــاد فــــي الـــكـــويـــت، ومــــــدى تـــأثـــيـــر قــطــاع  ــتــــصــ واالقــ
تكنولوجيا المعلومات واالتـــصـــاالت على بيئة 
الــكــويــت لالستثمار األجــنــبــي المباشر، وغيرها 
مــن الــمــحــاور الــتــي تــبــرز أهــمــيــة بيئة االستثمار 

في الكويت.

CITI Bank New York يمنح «برقان» جائزة 
«تميز الجودة» لعام ٢٠١٧

 من بين 
ً
أصبح بنك برقان واحدا

مجموعة قليلة من المصارف في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا التي تحصد الجائزة 
المرموقة عن عمليات تحويالت 
العمالء والتحويالت المصرفية 

بين البنوك.

ــان حــصــولــه  ــ ــرقـ ــ ـــن بـــنـــك بـ ــلـ أعــ
على جائزة التميز بالجودة من 
"سيتي بنك نيويورك" لعام 2017، 
"نتيجة نجاح البنك في الحفاظ 
على المستوى المميز للخدمات 
والعمليات التي قدمها على مدار 
العام في مجال تحويالت الدوالر 
ــيـــركـــي، الـــتـــي تــعــكــس الـــتـــزام  األمـ
الموظفين المسؤولين عــن مثل 
هــذه العمليات بمعايير رفيعة 

للجودة".
ووفق بيان للبنك أمس، أكدت 
جــائــزة "سيتي بــنــك" أن "بــرقــان" 
استحق عن جدارة الفوز بجائزة 
الــتــمــيــز بــالــجــودة بــعــد تحقيقه 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــة فــ ــيــ ــالــ  عــ

ً
ــا ــبــ ــســ نــ

المباشرة (STP) لتحويل األموال 
ــة ضـــمـــن  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــغــــت 95 فـــــــي الـ ــلــ بــ
تــصــنــيــف الــــــ MT103 و97 فــي 
 ،MT202 المئة ضمن تصنيف الـ
مما قاد البنك إلى الحصول على 
جائزة التميز لجودة العمليات. 

 من 
ً
وأصبح بنك برقان واحدا

بين مجموعة قليلة من المصارف 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفــريــقــيــا الــتــي تــحــصــد الــجــائــزة 
المرموقة عن عمليات تحويالت 
العمالء والتحويالت المصرفية 

بين البنوك.

ــائـــب  وقـــــــــال مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد نـ
رئيس مجموعة البنوك المراسلة 
لـ"سيتي بنك"، إننا نقدم جوائز 
 
ً
ــرا ــقــــديــ الـــتـــمـــيـــز فـــــي الــــــجــــــودة تــ

لجهود عمالئنا وأدائهم المتميز 
ــم أفـــضـــل  ــديـ ــقـ ــى تـ ــلـ وقــــدرتــــهــــم عـ
الــخــدمــات والعمليات فــي مجال 
تحويالت الدوالر، ويسعدني أن 
أهنئ بنك برقان ألنه ضمن هذه 
الفئة المحدودة والمميزة، وهذا 
اإلنجاز يبرهن على مكانة البنك 

الريادية.
فــي السياق ذاتـــه، قــال هــارون 

رأفــــــــت مــــســــاعــــد الــــمــــديــــر الــــعــــام 
رئيس قسم البنوك المراسلة في 
بــنــك بـــرقـــان،  "إن جــوائــز سيتي 
بنك أكــبــر دلــيــل على الــتــزام بنك 
بــــرقــــان بـــتـــقـــديـــم أعــــلــــى مــعــايــيــر 
الــــجــــودة فـــي الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
 MT103 لعمالئها في تصنيف الـ
ـــ MT202، ونــحــن  ــ وتــصــنــيــف الـ
فخورون بتحقيقنا أفضل نسب 
 (STP) فــي الــعــمــلــيــات الــمــبــاشــرة
لتحويل األموال، وما حققناه هو 
دليل على العمل الجاد والتفاني 
الذي بذله فريق العمليات لدينا 

لتحقيق أفضل النتائج وتقديم 
الحلول لتلبية احتياجات العمالء 

المالية".
وأضـــاف رأفـــت: "بالنيابة عن 
جميع أفراد فريق بنك برقان أود 
أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
ــريـــق لــمــنــحــنــا  ــعـ لــســيــتــي بـــنـــك الـ
هذه الجائزة المرموقة، والشكر 
موصول لموظفينا على جهودهم 
في الحفاظ على معايير الجودة 
لــعــمــلــيــات الــتــحــويــل، وتــنــعــكــس 
ثمار ذلك  على عمالئنا، إذ يؤكد 
شعار بنك برقان (أنت دافعنا)". 

خالل تسلم الجائزة

مازن الناهض

حميد السلمان ستيف فاربر
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

أسعار صرف العمالت العربية

«وربة» يجري سحب السنبلة أسعار صرف العمالت العالمية
األسبوعي الـ ٤٣ 

ــة  ــ يــــجــــري بــــنــــك وربـ
ســــــــحــــــــب الـــــســـــنـــــبـــــلـــــة 
األســــــــبــــــــوعــــــــي الـــــــــــــ43 
المؤجل، نظرا لتزامنه 
مـــــــع عــــطــــلــــة الــــمــــولــــد 
ــــف  ــريـ ــ ــشـ ــ الــــــنــــــبــــــوي الـ
مــــع ســـحـــب الــســنــبــلــة 
األســـــبـــــوعـــــي الـــــرابـــــع 
واألربعين إلعالن 10 
فــائــزيــن، ظــهــر الــيــوم، 
بــــــحــــــضــــــور مــــمــــثــــلــــي 
ة  ر لـــــــتـــــــجـــــــا ا ة  ر ا ز و

والصناعة وموظفي "وربة".
ويمثل "السنبلة" الخيار 
ــثــــل لـــكـــل الـــراغـــبـــيـــن فــي  األمــ
تـــوفـــيـــر األمــــــــوال، وتــحــقــيــق 
ــد مـــالـــيـــة ثـــابـــتـــة عــلــى  ــوائــ عــ
أرصدتهم في الوقت نفسه، 
إضـــافـــة إلــــى فــــرص شــهــريــة 
للفوز بجوائز نقدية طوال 

العام. 
ــبـــال الــكــبــيــر   لـــإلقـ

ً
ونــــظــــرا

ــذا الــحــســاب  ــ ــاه هـ ــ ــــذي القــ الــ
ه من 

ّ
من العمالء، لما يؤمن

فــــرص كــبــيــرة لـــلـــربـــح، عــمــل 
"وربة" على إضافة تطورات 
نوعية على "السنبلة" القت 
استحسان العمالء، تشمل: 
زيـــادة عــدد الــرابــحــيــن، عبر 
ــبـــوعـــي،  إضــــافــــة ســـحـــب أسـ
إلى جانب السحب الشهري، 
إلتاحة فرص أكبر للعمالء 
ــة  ــيــ ــالــ لـــــلـــــفـــــوز بــــــجــــــوائــــــز مــ
أســـبـــوعـــيـــة قــيــمــة كــــل مــنــهــا 
ألـــــف ديــــنــــار تــــذهــــب إلـــــى 5 
ــم الـــســـحـــب  ــ ــتـ ــ رابـــــحـــــيـــــن، ويـ
عليها يوم الخميس من كل 

أسبوع. 
وإضافة إلى ذلك، يستمر 
سحب السنبلة الشهري في 
بداية كل شهر على الجوائز 
الــكــبــرى، بحضور وإشــراف 
ممثل من "التجارة"، والتي 
30 ألــــف  ــلــــغ إجــــمــــالــــهــــا  يــــبــ

ــة كـــالـــتـــالـــي  ــ ــوزعـ ــ ــار، مـ ــ ــنــ ــ ديــ
عــلــى 4 رابـــحـــيـــن: الــجــائــزة 
10 آالف  ــرى بـــقـــيـــمـــة  ــبــ ــكــ الــ
ديــنــار ســتــكــون مــن نصيب 
رابحين اثنين، والثانية بـ5 
 .

ً
آالف لرابحين اثنين أيضا

وبذلك، يكون "وربــة" زاد 
عدد الرابحين في سحوبات 
الـــســـنـــبـــلـــة إلـــــــى 24 فــــائــــزا 
بــالــشــهــر، كــمــا زاد إجــمــالــي 
ــز الـــشـــهـــريـــة  ــوائــ ــجــ قـــيـــمـــة الــ
مــن 30 إلـــى 50 ألـــف ديــنــار 

شهريا. 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــرص 
ــــح، يــــحــــق لــــكــــل عــمــيــل  ــربــ ــ الــ
فرصة دخول السحب مقابل 
كل 10 دنانير في الحساب. 
جـــــــــديـــــــــر بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر، أن 
"وربـــــــــــــــــــة" أطـــــــلـــــــق حــــديــــثــــا 
ــة، الــــتــــي  ــلــ ــبــ ــنــ ــســ وديــــــعــــــة الــ
ــيــــن بـــعـــوائـــد  ــمــــودعــ تـــعـــد الــ
مــتــوقــعــة عــالــيــة تــصــل إلــى 
3 في المئة، كما يحصلون 
أيــضــا عــلــى فـــرص ربـــح في 
سحوبات السنبلة الشهرية 

واألسبوعية.

والصناعة وموظفي "وربة".

ًأبو الحسن: مبادرات «المركزي» بشأن 
التكنولوجيا المالية إيجابية جدا

«Tap Payments» مستعدة لمتطلبات السوق والعبيه األساسيين

 Tap" أكــد مــؤســس مــشــروع
Payments" علي أبو الحسن، 
أن الـــمـــبـــادرات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي بــشــأن 
التكنولوجيا المالية إيجابية 
 أصحاب 

ً
 وتــســاعــد كــثــيــرا

ً
جــدا

ــبــــادريــــن فــي  ــاريـــع والــــمــ ــمـــشـ الـ
هــذا الــمــجــال، وهــي مــســاٍع من 
شأنها تطوير السوق المحلي 
لهذه الشركات لتتقدم أكثر في 
الكويت ودول الخليج والشرق 

األوسط.
ــــن فـــي  ــــسـ ــــحـ وشــــــــــدد أبــــــــو الـ
كلمته خالل "الملتقى العالمي 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة" الـــمـــنـــعـــقـــد 
فــــــي الـــــكـــــويـــــت، أمــــــــس األول، 
ــكـــون هــنــاك  عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يـ
الــمــزيــد مــن الــوضــوح مــن بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي بخصوص 
جــمــيــع أنــــــواع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية، الــتــي ال تقتصر فقط 

 
ً
ــــات الـــــدفـــــع، الفـــتـــا ــــدمـ عـــلـــى خـ
ــــواع  ــذه األنـ إلــــى أن تــحــديــد هــ
ــركـــات مـــن اإلبـــــداع  يــمــكــن الـــشـ
"وستعرف ما لها وما عليها".
 Tap وقـــــــــــــال إن شـــــــركـــــــة "
Payments" حــريــصــة عــلــى أن 
"تكون مستعدة ألي متطلبات 
ــلـــيـــة فـــي  ــبـ ــقـ ــتـ وتـــــوقـــــعـــــات مـــسـ
السوق والالعبين األساسيين 
فيه، وعــدم التوقف عن إحــراز 

المزيد من التقدم"، 
وحرصت على فهم األنظمة 
والمساهمين في هذا السوق، 
السيما أن دول المنطقة تشمل 
أنظمة مختلفة وخاصة بها".

ــــور  ــــى أن مــــن األمــ ــفــــت إلــ ولــ
اإليــجــابــيــة هــو إدراك الــبــنــوك 
الــعــالــمــيــة ألهــمــيــة الــعــمــل مــع 
 
ً
لمالية، مبينا ا لتكنولوجيا  ا

 
ً
أن بنوك المنطقة أدركت أخيرا

أهمية هذا القطاع وهي تتطلع 

للعمل فيه لكن تحتاج إلى أن 
تـــركـــز عــلــى كــيــفــيــة الــعــمــل فــي 

هذا المجال.
وأشــــار أبـــو الــحــســن إلـــى أن 
الكويت ودول المنطقة وضعت 
 سكة الــحــديــد المناسبة 

ً
فــعــال

لــعــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
 ضــــــرورة أن تــســتــفــيــد 

ً
ــدا ــؤكــ مــ

الــمــشــاريــع الـــجـــديـــدة فـــي هــذا 
الــقــطــاع مــن تــجــارب الــشــركــات 
ــــب أال  ــــجـ ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، و"يـ الــ
نخاف من المنافسة بل علينا 
 نــحــو خــارج 

ً
أن ننطلق أيــضــا

الكويت".

جانب من الملتقى

«التجاري» يطلق «التحقق من 
«QR Code» المستندات» بواسطة

أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري إطــالق 
خدمة "التحقق من المستندات" 
الجديدة بواسطة رمز االستجابة 
الــســريــع "QR Code"، وبموجب 
هذه الخدمة الجديدة، التي تعد 
األولــــى مــن نــوعــهــا فــي الــكــويــت، 
أصــبــحــت الــمــســتــنــدات الــصــادرة 
من البنك تحمل "QR Code" رمز 
استجابة سريع خــاص بعملية 

التحقق.
وبناء على ذلك أصبح بإمكان 
أي شـــخـــص أو جـــهـــة أو شــركــة 
وبكل سهولة التحقق من صحة 
 QR" الــــمــــســــتــــنــــدات عــــبــــر مــــســــح
Code" بــواســطــة تــطــبــيــق البنك 
CBK mobile والـــمـــتـــوفـــر عــلــى 
نظامي األنـــدرويـــد وIOS، وهــذه 
الــخــدمــة تــشــمــل شــريــحــة كــبــيــرة 
من المستندات ككشف الحساب 
ــادة الـــرصـــيـــد وخـــطـــابـــات  ــ ــهـ ــ وشـ
ة الــذمــة وغيرها  الــضــمــان وبــــراء

من المستندات المهمة.
وقـــال حميد السلمان المدير 
العام لقطاع الخدمات المصرفية 
ــراد فـــي الــبــنــك فـــي تــصــريــح  لـــألفـ
ــــس، "إنــــنــــا ســـعـــداء  ــ صـــحـــافـــي أمـ
بـــإطـــالق هـــذه الــخــدمــة الــجــديــدة 
ــعـــد األولــــــــى مــــن نــوعــهــا  ــتــــي تـ الــ
فــــي الـــكـــويـــت وتــــأتــــي اســتــكــمــاًال 
للعديد من الخدمات المصرفية 

اإللــــكــــتــــرونــــيــــة والــــرقــــمــــيــــة الـــتـــي 
يحرص البنك على إطالقها من 

حين إلى آخر". 
وأكــــــد الـــســـلـــمـــان أن الــتــعــامــل 
المصرفي عبر منصة التجاري 
اإللكترونية أصبح أسهل وأكثر 
ــــن أي وقــــــت مــــضــــى، إذ  راحـــــــة مـ
يدرك البنك أن معظم المعامالت 
 ومــــن هــذا 

ً
الــمــصــرفــيــة تــتــم آلـــيـــا

 
ً
الــمــنــطــلــق يــعــمــل الــبــنــك جـــاهـــدا

ليتيح لعمالئه إمكانية الوصول 
إلــــى كــــل  الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
كيفما شاءوا ومن أي مكان وعلى 

مدار الساعة.

«الوطني لالستثمار» تحصل على «أفضل مدير أصول 
في الكويت ٢٠١٨» من «غلوبل إنفيستور»

فازت شركة الوطني لالستثمار 
ــــول  ــــل مــــديــــر أصـ بــــجــــائــــزة "أفـــــضـ
فــي الــكــويــت لــعــام 2018" للسنة 
الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، الــتــي 
تمنحها مجلة غلوبل انفيستور 
العالمية المتخصصة في مجال 
تقييم المؤسسات االستثمارية 
والــمــالــيــة، وتــمــنــح هـــذه الــجــائــزة 
لــلــنــخــبــة مــمــن ســاهــمــوا بــأعــمــال 
مميزة في قطاعاتهم، إضافة إلى 
رفع مستوى الخدمات والمنتجات 

المقدمة.
ــي بـــيـــان  ــ ــــت الـــــشـــــركـــــة، فــ ــالــ ــ وقــ
صحافي أمس، إن فوزها بالجائزة 
ــتـــزامـــهـــا   عـــلـــى الـ

ً
يـــمـــثـــل تــــأكــــيــــدا

بالتميز والمكانة الرائدة، ويأتي 
 إلــى سلسلة من معايير 

ً
استنادا

إدارة الصناديق، ووفق اعتبارات 
أعضاء هيئة التحرير في المجلة، 
وبــإجــمــاع عــــدد مـــن الــخــبــراء في 
قطاع االستثمار وإدارة األصول، 
إذ يمنح هــذا البرنامج المرموق 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز لــلــشــركــات 
الــكــبــرى فــي المنطقة الــتــي تقود 
مجال االستثمار من حيث األداء 

واالبتكار والتميز.
ــــوع فـــي  ــنــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــافــــــــت أن الــ
المنتجات والخدمات االستثمارية 

الــــمــــبــــتــــكــــرة واعــــــتــــــمــــــاد أفــــضــــل 
الممارسات في عمليات االستثمار 
وكــيــفــيــة إدارة الـــمـــخـــاطـــر جعل 
"الوطني لالستثمار" تتفوق على 
نــظــرائــهــا فــــي الــمــنــطــقــة لــتــقــديــم 
أفضل الحلول في إدارة األصــول 

لعمالئها.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال نائب 
ـــ "الــوطــنــي  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
لــالســتــثــمــار" نــبــيــل مـــعـــروف، "إن 
 على نمونا 

ً
الجائزة تمثل دليال

المستمر، واالهــتــمــام المتواصل 
بتقديم الجودة وأعلى المعايير 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ فـــــــي الــــمــــنــــتــــجــــات والــ
ــي نـــوفـــرهـــا  ــ ــتـ ــ االســــتــــثــــمــــاريــــة الـ
لعمالئنا والمستثمرين، ونعتز 
 لنيل مثل هذه 

ً
بترشيحنا دومــا

 
ً
الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافا
ــاعــــي والـــــجـــــهـــــود الـــتـــي  ــمــــســ ــالــ بــ
نبذلها إلضافة قيمة لمساهمينا 
وأصحاب المصالح في كل ناحية 

من نواحي أنشطتنا وأعمالنا".
وأضاف معروف "أن حصولنا 
ــزة يــــؤكــــد ريـــادتـــهـــا  ــائــ ــجــ ــلـــى الــ عـ
 
ً
فــي مــجــال إدارة األصــــول محليا

، ويكلل في تطوير أدائها 
ً
واقليميا

وخدماتها من أجل تعزيز الريادة 
الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة فـــي قــطــاع 

 لها 
ً
إدارة األصــول، ويمثل حافزا

مــن أجــل االســتــمــرار فــي مواصلة 
الجهد في سبيل تحقيق األفضل 

للمستثمرين والعمالء".
وأوضح "أن قدرة شركة الوطني 
لالستثمار على نيل هذه الجوائز 
 بعد آخر هي نتيجة 

ً
المرموقة عاما

التزامنا المستمر بالتميز من خالل 
تقديم حــلــول استثمارية مبتكرة 
تلبي طموحات عمالئنا في عالم 

االستثمار". 
وأكــــد أن الــمــنــتــجــات المبتكرة 
والتفكير اإلبداعي والتميز في األداء 
كانت وراء حصول شركة الوطني 

لالستثمار على عدة جوائز تقديرية 
مماثلة على مدى السنوات السابقة.
ــزة د. حــســيــن  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــلــــم الـ وتــــســ
ــام إلدارة  ــ ــعـ ــ شـــــحـــــرور، الــــمــــديــــر الـ
األصول اإلقليمية في شركة الوطني 
ــــالل الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ لـــالســـتـــثـــمـــار، خـ
السنوية لجوائز الــشــرق األوســط 
الــــتــــي عــــقــــدت بــــدبــــي فــــي نــوفــمــبــر 
ــرور أن  ــ ــحـ ــ ــبــــر شـ ــتــ الـــــــجـــــــاري.  واعــ
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة يعد شهادة 
على نجاح استراتيجية الوطني 
ــــى إيـــجـــاد  لــالســتــثــمــار الـــرامـــيـــة إلـ
فرص استثمارية ذات قيمة عالية 

لمستثمريها.

حسين شحرور يتسلم الجائزة 

«الوطني» يرعى الحلقة النقاشية 
«الجوانب الشخصية لالبتكار» 

أعلن بنك الكويت الوطني رعايته 
للحلقة النقاشية التي ستعقد في 4 
ديسمبر المقبل بعنوان "الجوانب 
الشخصية لالبتكار" التي يقدمها 
المحاضر العالمي ستيف فاربر 
ــل 50  ــــن ضـــمـــن أفــــضــ الـــمـــصـــنـــف مـ
 فــي مــجــال الــقــيــادة واإلدارة 

ً
خبيرا

على مستوى العالم، وذلك في إطار 
حرص البنك الدائم على المساهمة 
الفاعلة في زيــادة الوعي والمعرفة 

بين جميع فئات المجتمع.
ــيـــان صـــحـــافـــي لــلــبــنــك،  ووفــــــق بـ
ستتناول الحلقة النقاشية، التي 
ينظمها معهد الدراسات المصرفية 
وتــعــقــد فـــي فـــنـــدق الــفــورســيــزونــز 
ــبــــدع، بــحــث الـــعـــديـــد من  – قـــاعـــة الــ
الموضوعات المهمة منها اإلطــار 
األســاســي للتعلم والتخطيط في 
مــكــان الــعــمــل وخـــارجـــه، والــمــعــيــار 
الذهبي الجديد للتوجيه وتطوير 
الــــمــــواهــــب، واالنــــتــــقــــال مــــن خشية 

اإلخفاق إلى متعة االستكشاف.
ــــدف الـــحـــلـــقـــة إلــــــى تـــدريـــب  ــهـ ــ وتـ
الــمــشــاركــيــن عــلــى زيــــــادة قــدرتــهــم 
ــــخـــــوض الـــمـــخـــاطـــر  ــيـــة لـ الـــشـــخـــصـ
ــة الــتــحــديــات الــتــي تواجههم  ورؤيــ
باعتبارها مغامرات إيجابية وحث 
 من 

ً
المشاركين على التحلي بمزيدا

االبتكار واإلبداع في العمل، إضافة 
ــى الــتــعــلــم مــن األخـــطـــاء وتــجــربــة  إلـ

ــن االســـتـــعـــداد  ــل جـــديـــد بــمــزيــد مـ كـ
والحماس.

ويــعــد الــمــحــاضــر ستيف فــاربــر 
 في 

ً
 من ضمن أفضل 50 خبيرا

ً
واحدا

مجال القيادة واإلدارة على مستوى 
 لـ Inc.’s المتخصصة، 

ً
العالم وفقا

كما احتل المرتبة األولى ضمن 12 
 .Huffington على قائمة 

ً
محاضرا

ــــو مـــؤلـــف لـــعـــدد مـــن الــكــتــب تم  وهـ
تصنيفها على أنها من بين األكثر 
، كما أنــه مــوجــه ومستشار 

ً
مبيعا

ــال الـــقـــيـــادة حيث  مــتــمــيــز فــــي مـــجـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة واسـ عـــمـــل مـــ
المؤسسات العامة والــخــاصــة في 

شتى المجاالت.

الناهض يستعرض في سيليكون فالي 
أهمية الـ FinTech بالسوق الكويتي

خالل مؤتمر «االستثمار في الكويت- استكشاف الفرص في اقتصاد متغير»
يشارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في مؤتمر 
االستثمار بالكويت، الذي ينعقد اليوم في وادي 
الــســيــلــيــكــون- ســـان فرانسيسكو فــي كاليفورنيا 
بالواليات المتحدة األميركية، بعنوان "االستثمار 
في الكويت- استكشاف الفرص في اقتصاد متغير".

وتأتي مشاركة "بيتك"، في إطار االهتمام بالشأن 
االقتصادي واالستثماري، وتشجيع االستثمارات 
ذات القيمة المضافة لالقتصاد الكويتي، حيث 
ــراز الــفــرص  ــ يــعــتــبــر الــمــؤتــمــر مــنــصــة مــنــاســبــة إلبـ
االستثمارية الواعدة في القطاعين العام والخاص، 
وبحث تطورات بيئة األعمال ومجاالت التمويل، 
واستعراض دور القطاع المصرفي في دعم عملية 
الــتــنــمــيــة، تماشيا مــع رؤيـــة الــكــويــت 2035، التي 
تهدف إلى تحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري 

عالمي.
وضمن فعاليات المؤتمر، يستعرض الرئيس 
التنفيذي للمجموعة في "بيتك"، مــازن الناهض، 
أهمية التكنولوجيا المالية FinTech بالكويت، 
ودور "بيتك" في تبني ودعم خدمات التكنولوجيا 
المالية، بما يعزز كفاءة األداء، ويضيف قيمة للعمل 

المصرفي والعمالء والمستثمرين.
ويناقش المؤتمر موضوعات ومحاور متنوعة، 
مثل: دور الحكومة في جذب االستثمار األجنبي 
المباشر، وأهداف خطة الكويت االقتصادية، ولماذا 
 
ً
 أساسيا

ً
ا ُيعد االستثمار األجنبي المباشر جــزء

من الخطة، والقوانين الجديدة بشأن االستثمار 
األجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
وكيف يمكن للمستثمرين في الكويت االستفادة 

من التطورات االقتصادية في المنطقة على نطاق 
أوسع.

كما يناقش التطورات بشأن فتح سوق األوراق 
المالية لغير الكويتيين، ودخول الشركات األجنبية 
ــثـــل: الـــبـــنـــوك، ودور  فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـة، مـ
االستثمار األجنبي المباشر وأسواق رأس المال 
في تعزيز التنافسية، والعالقة بين التكنولوجيا 
ــاد فــــي الـــكـــويـــت، ومــــــدى تـــأثـــيـــر قــطــاع  ــتــــصــ واالقــ
تكنولوجيا المعلومات واالتـــصـــاالت على بيئة 
الــكــويــت لالستثمار األجــنــبــي المباشر، وغيرها 
مــن الــمــحــاور الــتــي تــبــرز أهــمــيــة بيئة االستثمار 

في الكويت.

CITI Bank New York يمنح «برقان» جائزة 
«تميز الجودة» لعام ٢٠١٧

 من بين 
ً
أصبح بنك برقان واحدا

مجموعة قليلة من المصارف في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا التي تحصد الجائزة 
المرموقة عن عمليات تحويالت 
العمالء والتحويالت المصرفية 

بين البنوك.

ــان حــصــولــه  ــ ــرقـ ــ ـــن بـــنـــك بـ ــلـ أعــ
على جائزة التميز بالجودة من 
"سيتي بنك نيويورك" لعام 2017، 
"نتيجة نجاح البنك في الحفاظ 
على المستوى المميز للخدمات 
والعمليات التي قدمها على مدار 
العام في مجال تحويالت الدوالر 
ــيـــركـــي، الـــتـــي تــعــكــس الـــتـــزام  األمـ
الموظفين المسؤولين عــن مثل 
هــذه العمليات بمعايير رفيعة 

للجودة".
ووفق بيان للبنك أمس، أكدت 
جــائــزة "سيتي بــنــك" أن "بــرقــان" 
استحق عن جدارة الفوز بجائزة 
الــتــمــيــز بــالــجــودة بــعــد تحقيقه 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــة فــ ــيــ ــالــ  عــ

ً
ــا ــبــ ــســ نــ

المباشرة (STP) لتحويل األموال 
ــة ضـــمـــن  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــغــــت 95 فـــــــي الـ ــلــ بــ
تــصــنــيــف الــــــ MT103 و97 فــي 
 ،MT202 المئة ضمن تصنيف الـ
مما قاد البنك إلى الحصول على 
جائزة التميز لجودة العمليات. 

 من 
ً
وأصبح بنك برقان واحدا

بين مجموعة قليلة من المصارف 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفــريــقــيــا الــتــي تــحــصــد الــجــائــزة 
المرموقة عن عمليات تحويالت 
العمالء والتحويالت المصرفية 

بين البنوك.

ــائـــب  وقـــــــــال مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد نـ
رئيس مجموعة البنوك المراسلة 
لـ"سيتي بنك"، إننا نقدم جوائز 
 
ً
ــرا ــقــــديــ الـــتـــمـــيـــز فـــــي الــــــجــــــودة تــ

لجهود عمالئنا وأدائهم المتميز 
ــقـــديـــم أفـــضـــل  وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى تـ
الــخــدمــات والعمليات فــي مجال 
تحويالت الدوالر، ويسعدني أن 
أهنئ بنك برقان ألنه ضمن هذه 
الفئة المحدودة والمميزة، وهذا 
اإلنجاز يبرهن على مكانة البنك 

الريادية.
فــي السياق ذاتـــه، قــال هــارون 

رأفــــــــت مــــســــاعــــد الــــمــــديــــر الــــعــــام 
رئيس قسم البنوك المراسلة في 
بــنــك بـــرقـــان،  "إن جــوائــز سيتي 
بنك أكــبــر دلــيــل على الــتــزام بنك 
بــــرقــــان بـــتـــقـــديـــم أعــــلــــى مــعــايــيــر 
الــــجــــودة فـــي الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
 MT103 لعمالئها في تصنيف الـ
ـــ MT202، ونــحــن  ــ وتــصــنــيــف الـ
فخورون بتحقيقنا أفضل نسب 
 (STP) فــي الــعــمــلــيــات الــمــبــاشــرة
لتحويل األموال، وما حققناه هو 
دليل على العمل الجاد والتفاني 
الذي بذله فريق العمليات لدينا 

لتحقيق أفضل النتائج وتقديم 
الحلول لتلبية احتياجات العمالء 

المالية".
وأضـــاف رأفـــت: "بالنيابة عن 
جميع أفراد فريق بنك برقان أود 
أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
ــريـــق لــمــنــحــنــا  ــعـ لــســيــتــي بـــنـــك الـ
هذه الجائزة المرموقة، والشكر 
موصول لموظفينا على جهودهم 
في الحفاظ على معايير الجودة 
لــعــمــلــيــات الــتــحــويــل، وتــنــعــكــس 
ثمار ذلك  على عمالئنا، إذ يؤكد 
شعار بنك برقان (أنت دافعنا)". 

خالل تسلم الجائزة

مازن الناهض

حميد السلمان ستيف فاربر

Online: http://www.aljarida.com/articles/1543416335006839100/
E-Paper: http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/pdfs/1543425125000/1543425094947403300/file.pdf

http://www.aljarida.com/articles/1543416335006839100/
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/pdfs/1543425125000/1543425094947403300/file.pdf


العقارية  نظمت شركة وفرة 
ندوة خاصة ملوظفيها بعنوان 
 UK Residential Market«
خـــالـــهـــا  تــــنــــاولــــت   ،»Update
آخـــر الــتــطــورات الــتــي يشهدها 
بريطانيا،  في  العقاري  السوق 
واالطاع على تحليل التأثيرات 
لــخــروج بريطانيا مــن االتــحــاد 
األوروبــــــــــــــــــي، وتـــــــذبـــــــذب ســعــر 

الجنيه اإلسترليني. 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
أهمية  السميط،  خالد  للشركة 
هذه الندوة في ظل ما يتمتع به 
بريطانيا،  في  العقاري  القطاع 
ال سيما السكني واالستثماري 
ــة، كـــونـــه يــبــقــى من  ــيـ ــاذبـ مـــن جـ
أبـــــرز الـــوجـــهـــات االســتــثــمــاريــة 

عامليًا.
الـــــعـــــقـــــار  أن  إلــــــــــــى  ولــــــــفــــــــت 
الــبــريــطــانــي يــعــتــبــر مـــن األكــثــر 
اســتــقــطــابــًا لــلــمــســتــثــمــريــن بني 
مؤكدًا  العالم،  عواصم  مختلف 
أن قرارات االستثمار بشكل عام 
بيانات  وفــق  تــؤخــذ  أن  ينبغي 
ــة  ــ وتـــحـــالـــيـــل املــخــتــصــني ودرايــ
ــة، وتــــوقــــعــــات  ــالـ ــهـ ــجـ ــلـ نــــافــــيــــة لـ
الخبراء في مجال اختصاصهم 
لــكــي تــكــون بــمــأمــن مــن تقلبات 

األسواق العاملية. 
ــرة« الــعــقــاريــة  ــ وأفـــــاد أن »وفــ

تـــقـــوم بــبــيــع وشــــــراء الـــعـــقـــارات 
ــا داخــــــــــل وخــــــــارج  ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــكــويــت، وبـــــإدارة أمـــاك الغير 
وإعـــــــــــداد الـــــــدراســـــــات وتـــقـــديـــم 
العقاري  املجال  في  استشارات 
ــه، مـــشـــددًا على  ــواعـ فـــي كــافــة أنـ
اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــــــاالطــــــــاع عـــلـــى 
الحقيقية  والتطورات  األحــداث 
ــــم وفــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــلــ ــاصــ ــحــ الــ
من حيث  بالتحديد،  بريطانيا 
الوضع السياسي واالقتصادي 
ــروج املـــمـــلـــكـــة مــن  ــخــ ــبـــط بــ ــرتـ املـ
األوروبـــي، ما يجعلها  االتحاد 
فرصة  تــشــكــل  ــة،  رمـــاديـ منطقة 
ــراء الـــعـــقـــارات  ــ لــاســتــثــمــار وشــ
عند البعض ومخاطرة وترقب 

عند البعض اآلخر.
إدارة  أن  الــســمــيــط  وأضـــــاف 
الــعــقــاريــة، تعتمد على  »وفـــرة« 
الخبرات  ذات  الوطنية  الكوادر 
الــطــويــلــة فـــي هــــذا املـــجـــال، إلــى 
جـــانـــب االســـتـــعـــانـــة بــالــجــهــات 

.»JLL« الخارجية العاملية مثل
من جانبه، قدم ممثل شركة 
غــاردنــر، شرحًا  نايثان   ،»JLL«
ــًا عــــن أحـــــــدث الـــــدراســـــات  ــيـ ــافـ كـ
خـــــــــال الـــــــــنـــــــــدوة، وركـــــــــــز عـــلـــى 
الـــســـوق الــبــريــطــانــي، لــتــعــريــف 
الــحــضــور بــآخــر الــتــطــورات في 
مختلف القطاعات االقتصادية 

واالستثمارية. 
فــي »جي  الباحثني  أن  وأكـــد 
إل إل« يــرون أن عــدم االستقرار 
ــــوق  ــــسـ الـ فـــــــي  اآلن  الـــــحـــــاصـــــل 
موقتة  مرحلة  هــو  البريطاني، 
لن تــدوم، إذ سيعود االستقرار 
على جميع األصعدة عند إتمام 

االتفاق مع االتحاد األوروبي.
وتـــوقـــع أن يــرتــفــع إجــمــالــي 
الــنــاتــج املــحــلــي الــبــريــطــانــي من 
1.5 فــي املــئــة عـــام 2019، إلـــى 2 
يزيد  وأن   ،2023 عـــام  املــئــة  فــي 
ــم فــــــي مـــــؤشـــــر ســعــر  ــخــ ــتــــضــ الــ
صــــرف املــســتــهــلــك، مـــن 1.6 في 
1.9 في  عـــام 2019، حــتــى  املــئــة 

املئة عام 2023.

مت ندوة عن آخر تطورات اململكة املتحدة
ّ

»وفرة« نظ

السميط: العقار البريطاني 
من أبرز الوجهات االستثمارية

مجلس  ــــؤون  شـ إدارة  قـــامـــت 
 ،»KIB« في  السر  وأمانة  اإلدارة 
خاصة  تــدريــبــيــة  دورة  بتنظيم 
ــــل األمـــــــــــــوال  ــيـ ــ ــــسـ بــــمــــكــــافــــحــــة غـ
وتــــمــــويــــل اإلرهـــــــــــاب وااللــــــتــــــزام 
 )  CRS    /  Fatca  ( الـــضـــريـــبـــي 
قّدمها  إدارتــــه،  ألعــضــاء مجلس 
ــــات  ــيـ ــ ــــاقـ ــر مــــجــــمــــوعــــة أخـ ــ ــديــ ــ مــ
ــال فــي  ــيـ ــتـ ــاطـــراالحـ املـــهـــنـــة ومـــخـ
املصرفي،  الخبير  بيبلوس  بنك 

أنطوان داغر.
وأشـــــــار الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان لـــه، 
أقيمت بحضور  الــــدورة  أن  إلــى 
أعضاء مجلس اإلدارة يترأسهم 
الشيخ  اإلدارة،  مــجــلــس  رئــيــس 
مــحــمــد جــــراح الــصــبــاح، ونــائــب 
الرئيس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
في  بــوخــمــســني،  رائـــد  التنفيذي 
إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــه الـــرامـــيـــة 
لتدريب وتوعية أعضاء مجلس 

اإلدارة.
وأضــــاف أن ذلـــك يــأتــي أيضًا 

بتعليمات  الــتــزامــه  مــع  تماشيًا 
ــركـــــزي، والـــتـــي  ــكـــويـــت املـــ بـــنـــك الـ
تــتــعــلــق بــالــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
تهم  التي  واملــواضــيــع  املصرفية 
الــبــنــوك وتـــطـــوراتـــهـــا املــتــاحــقــة 
على كل األصعدة، وانطاقًا من 
اإلدارة  مــجــلــس  عــمــل  نـــجـــاح  أن 
كبير  بشكل  يعتمدان  وفاعليته 
عـــلـــى الـــــــدور الــــــذي تــضــطــلــع بــه 
أمانة سر مجلس اإلدارة، ومدى 
قيامها بمهامها على أكمل وجه 

ممكن.
ــنــــك بـــــــأن الـــــــــدورة  ــبــ وأفــــــــــاد الــ
تطرقت إلــى تــحــديــات املــصــارف 
ــيـــل األمــــــــوال  فـــــي مـــكـــافـــحـــة غـــسـ
وتــــمــــويــــل اإلرهـــــــــــاب، وااللـــــتـــــزام 
 ،)CRS    /  Fatca( ــبــــي  ــريــ الــــضــ
والــــــــقــــــــوانــــــــني والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات 
واألنظمة املطبقة في هذا املجال، 
إلى جانب طرق الوقاية واعتماد 
أقــصــى درجــــات الــدقــة والحيطة 
والحذر، مع تسليط الضوء على 

أفــضــل املـــمـــارســـات واإلجــــــراءات 
ــة  ــيــ ــافــ ــفــ ــيــــة، والــــشــ ــيــــحــ ــتــــصــــحــ الــ
ــة عــلــى  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــي الــــتــــعــــامــــل، والـ فـ
الــعــمــلــيــات املــصــرفــيــة، والــعــاقــة 
مــع املــصــارف املــراســلــة وغيرها 

من املواضيع ذات الصلة.
وذكــر »KIB« أن هــذه الــدورة 
التدريبية تأتي في إطار التزامه 
بتعليمات بنك الكويت املركزي، 
ــلـــيـــمـــات الـــجـــهـــات  ــذ تـــعـ ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
ــة الـــــتـــــي تــــحــــث عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
تــعــمــيــم ونــشــر ثــقــافــة االمــتــثــال 
ــلـــي واســـــع في  عــلــى نـــطـــاق داخـ
ــوك، مــــــن خــــــــال تــــدريــــب  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وتوعية العاملني فيها بمن في 
ذلــك الــقــيــادات وأعــضــاء مجلس 
الكامل،  الفهم  لتحقيق  اإلدارة، 
واإلملـــــــــام بــاملــتــطــلــبــات الـــازمـــة 
ــيــــة  ــــني الــــدولــ ــوانـ ــ ــقـ ــ لـــتـــطـــبـــيـــق الـ
والتشريعات العاملية، في مجال 
مكافحة غسيل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

»KIB« أقام دورة مكافحة غسيل األموال 

رعــت شــركــة الــخــطــوط الجوية 
ــة ذهـــــبـــــيـــــًا، فـــعـــالـــيـــات  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــيــــج 642  ــلــ ــخــ الــ بــــنــــك  مــــــــاراثــــــــون 
ــنــــوي الــــــرابــــــع، والـــــــــذي أقـــيـــم  الــــســ
أكثر  مــن  مــشــارك  بمشاركة 7500 
من 66 جنسية. وأشــارت الشركة 
فـــي بــيــان لــهــا، إلــــى أن املـــاراثـــون 
ــي، إذ يعد  ــ يــحــظــى بــاعــتــمــاد دولـ
ــاراثــــون  أكـــبـــر حــــدث ريـــاضـــي واملــ
الــــكــــامــــل الــــوحــــيــــد فـــــي الـــكـــويـــت 
كيلومترًا،   42 إلــى  بمسافة تصل 
ــانـــة الـــــدولـــــة عــلــى  ــكـ مــــا يــــرســــخ مـ
خـــريـــطـــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــريــاضــيــة 

العاملية.
ــرة الــعــاقــات  وأعــــرب مــديــر دائــ
»الكويتية«  فــي  الــعــامــة واإلعــــام 
ــه  ــادتــ ــعــ ــزي، عــــــن ســ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ فـــــايـــــز ال
بــــــاملــــــشــــــاركــــــة فــــــــي الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــشــركــة  تـــكـــون  ــيـــة، وأن  الـــريـــاضـ
الرسمي  والناقل  الذهبي  الراعي 

الــخــلــيــج 642 في  بــنــك  ملــــاراثــــون 
نسخته الرابعة.

تلتزم  »الكويتية«  أن  وأضـــاف 

دائمًا بدعم املبادرات والفعاليات 
الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــدم قـــــيـــــمـــــة مــــضــــافــــة 
هــذا  ومــنــهــا  الــكــويــتــي،  للمجتمع 

الـــحـــدث املــمــيــز، الــــذي يــركــز على 
ــتـــوى الــــوعــــي الــصــحــي  ــع مـــسـ ــ رفــ
وأهـــمـــيـــة اتـــبـــاع أســـلـــوب الــحــيــاة 

الصحية السليمة، باإلضافة إلى 
املالي  الــدعــم  فــي جمع  مساهمته 
األحمرالكويتي،  الهال  لجمعية 
ــا فــــــي املــــشــــاريــــع  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــة داخــــــل  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ اإلنـ

الكويت وخارجها.
ــون  ــاراثــ وتـــابـــع الـــعـــنـــزي أن املــ
تزامن مع اليوم العاملي للسكري، 
ولذا حرصت »الكويتية« على أن 
تــشــارك فــي هــذا الــحــدث الضخم، 
أهدافها  ضمن  تضع  أنها  مبينًا 
االهتمام  ضــرورة  اإلستراتيجية 
بالصحة واللياقة البدنية تجنبًا 
السكري  مثل  بــأمــراض  لاصابة 
والسمنة، كما تلتزم بنشر الوعي 
تطلقها  التي  الحمات  من خــال 
وعلى  لركابها  الراهن  الوقت  في 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  وســـائـــل الـ
لتعزيز ثقافة الرياضة واالهتمام 

بالصحة واللياقة البدنية.

»الكويتية« راٍع ذهبي ملاراثون »الخليج 642«

ــــت الــــتــــمــــويــــل  ــيــ ــ ــارك »بــ ــ ــ ــشـ ــ ــ يـ
الــكــويــتــي« )بــيــتــك(، فــي مؤتمر 
االســتــثــمــار، الـــذي يعقد الــيــوم 
ســان  الــســيــلــيــكــون-  وادي  فـــي 
فــرانــســيــســكــو فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
ــات املــــتــــحــــدة، تــحــت  ــالــــواليــ - بــ
عنوان »االستثمار في الكويت 
فـــي  الـــــــفـــــــرص  اســـــتـــــكـــــشـــــاف   -

اقتصاد متغير«.
ــار الــبــنــك فـــي بـــيـــان لــه،  ــ وأشــ
إلى أن املشاركة تأتي في إطار 
االهتمام في الشأن االقتصادي 
ــاري، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
الـــقـــيـــمـــة  ذات  االســـــتـــــثـــــمـــــارات 
املــضــافــة لــاقــتــصــاد الــكــويــتــي، 
معتبرًا املؤتمر منصة مناسبة 
إلبــــــراز الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
ــدة فـــي الــقــطــاعــني الــعــام  ــواعــ الــ

ــطــــورات  والــــــخــــــاص، وبــــحــــث تــ
ــة األعـــــــــمـــــــــال ومـــــــجـــــــاالت  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ بـ
الـــتـــمـــويـــل، واســــتــــعــــراض دور 
ــم  ــــي دعــ الــــقــــطــــاع املــــصــــرفــــي فــ
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، تــمــاشــيــًا مع 
الـــتـــي   ،2035 الــــكــــويــــت  رؤيــــــــة 
تـــهـــدف لــتــحــويــلــهــا إلــــى مــركــز 

مالي وتجاري عاملي.
ــن فــعــالــيــات  ــمـ ــه وضـ ــ وأفـــــــاد أنـ
املـــؤتـــمـــر، ســيــســتــعــرض الــرئــيــس 
التنفيذي للمجموعة في »بيتك«، 
مـــــــازن ســـعـــد الــــنــــاهــــض، أهــمــيــة 
 )FinTech( املــالــيــة  التكنولوجيا 
تــبــنــي  فــــي  الـــكـــويـــت، ودوره  فــــي 
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــدمـ ودعـــــــم خـ
املـــالـــيـــة، بــمــا يـــعـــزز كـــفـــاءة األداء 
املصرفي  للعمل  قيمة  ويــضــيــف 

والعماء واملستثمرين.

يــنــاقــش  املـــؤتـــمـــر  وذكــــــر أن 
مـــواضـــيـــع ومــــحــــاور مــتــنــوعــة 
الكويتية  الــحــكــومــة  دور  مــثــل 
األجنبي  االستثمار  جــذب  فــي 
املـــــــبـــــــاشـــــــر، وأهــــــــــــــــــداف خـــطـــة 
الـــكـــويـــت االقـــتـــصـــاديـــة، وملــــاذا 
ــنــــبــــي  ــار األجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــعــــد االسـ
ــًا مــن  ــيــ ــبــــاشــــر جــــــــزءًا أســــاســ املــ
الـــخـــطـــة، والـــقـــوانـــني الــجــديــدة 
فــي شـــأن االســتــثــمــار األجنبي 
والـــــشـــــراكـــــات بـــــني الـــقـــطـــاعـــني 
الــعــام والــخــاص، وكــيــف يمكن 
ــكـــويـــت  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـ
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ االســــــتــــــفــــــادة مــــــن الـ
على  املنطقة  فــي  االقــتــصــاديــة 

نطاق أوسع.
املــؤتــمــر يبحث  وأضــــاف أن 
الـــتـــطـــورات بـــشـــأن فــتــح ســوق 

األوراق املالية لغير الكويتيني، 
ــركـــات األجــنــبــيــة  ودخــــــول الـــشـ
مثل  الرئيسية  الــقــطــاعــات  فــي 

االســـتـــثـــمـــار  ودور  ــــوك،  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــواق  ــ ــ ــبــــاشــــر، وأسـ االجـــنـــبـــي املــ
رأس املال في تعزيز التنافسية، 
ــة بـــني الــتــكــنــولــوجــيــا  ــعـــاقـ والـ
واالقتصاد في الكويت، ومدى 
تــــأثــــيــــر قـــــطـــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت على 
ــــت لـــاســـتـــثـــمـــار  ــــويـ ــكـ ــ بـــيـــئـــة الـ
من  وغيرها  املباشر،  األجنبي 
املحاور التي تبرز أهمية بيئة 

االستثمار في الدولة.
بتنظيم  املـــؤتـــمـــر  ويــنــطــلــق 
االستثمار  »هيئة تشجيع  من 
املباشر« و»فاينانشيال تايمز 
وهــو   ،»fDi« ومــجــلــة  اليــــــف«، 
الــثــانــي مــن 3 مــؤتــمــرات، األول 
عــقــد فـــي لـــنـــدن، عــلــى أن يعقد 

الثالث في سنغافورة.

في مؤتمر »االستثمار في الكويت«

الناهض يستعرض في »سيليكون فالي«
أهمية »FinTech« بالسوق املحلي

أطــــــــلــــــــق الـــــــبـــــــنـــــــك الـــــــتـــــــجـــــــاري 
ــة الـــتـــحـــقـــق مــن  ــدمــ الــــكــــويــــتــــي، خــ
املستندات الجديدة، بواسطة رمز 
 ،»QR Code« السريع  االستجابة 
والتي تعد األولــى من نوعها في 

الكويت.
وأفـــــــاد »الــــتــــجــــاري« فــــي بــيــان 
لـــه، أن املــســتــنــدات الـــصـــادرة منه 
رمز  وهــو   ،»QR Code« ستحمل 
اســتــجــابــة ســريــع خـــاص بعملية 
التحقق، موضحًا أنه بات بإمكان 
شــركــة  أو  ــة  ــهـ جـ أو  شـــخـــص  أي 
وبكل سهولة، التحقق من صحة 
 »QR code« املستندات عبر مسح
 »CBK mobile« تطبيق  بواسطة 
املــتــوافــر على نظامي »أنــدرويــد« 

.»IOS«و
وأضاف أن هذه الخدمة تشمل 

شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن املــســتــنــدات 
كــــكــــشــــف الــــــحــــــســــــاب، وشــــــهــــــادة 
الـــرصـــيـــد، وخـــطـــابـــات الـــضـــمـــان، 
ة الـــــــذمـــــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  وبـــــــــــــــراء

املستندات املهمة.
ــام لــقــطــاع  ــعــ ــر الــ ــديــ وأعــــــــرب املــ
ــراد،  ــ ــــأفـ الــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة لـ
ــــان، عــن  ــمـ ــ ــلـ ــ حـــمـــيـــد إبـــــراهـــــيـــــم سـ
ــــذه الــخــدمــة  ســـعـــادتـــه بــــإطــــاق هـ
ــــي تـــعـــد األولــــــى  ــتـ ــ ــــدة، والـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــكـــويـــت، وتــأتــي 
اســتــكــمــااًل لــلــعــديــد مــن الــخــدمــات 
والرقمية  اإللكترونية  املصرفية 
التي يحرص البنك على إطاقها 

من حني إلى آخر.
وأكد أن التعامل املصرفي عبر 
اإللكترونية،  »الــتــجــاري«  منصة 
ــر راحــــــة مــن  ــثــ أصـــبـــح أســـهـــل وأكــ

أي وقـــت مــضــى، بحيث يـــدرك أن 
مــعــظــم املــعــامــات املــصــرفــيــة تتم 
بشكل آلــي، الفتًا إلــى أنــه من هذا 

املـــنـــطـــلـــق يـــعـــمـــل جــــاهــــدًا لــيــتــيــح 
لعمائه إمكانية الوصول إلى كل 
الخدمات املصرفية كيفما شاؤوا 

ومن أي مكان وعلى مدار الساعة.
ــنّي أنـــه بــإمــكــان أي شخص  وبــ
تـــحـــمـــيـــل تـــطـــبـــيـــق »الـــــتـــــجـــــاري«، 
من  التحقق  خاصية  واســتــخــدام 
املستندات املوجودة في الواجهة 
ــن دون  الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــطــبــيــق، مــ
ـــراء أي تسجيل  إلـــى إجــ الــحــاجــة 

للحصول على الخدمة. 
وأشـــــــــار ســـلـــمـــان إلــــــى أن هـــذه 
الـــخـــطـــوة تــــأتــــي فــــي إطـــــــار ســعــي 
»التجاري« لدمج أحدث االبتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فـــي جــمــيــع أوجـــه 
ــيـــة وتــطــبــيــق  الـــعـــمـــلـــيـــات املـــصـــرفـ
الحماية ملستنداته،  أعلى معايير 
إلى  الخدمة تهدف  أن هــذه  مبينًا 
تــعــزيــز حــمــايــة املــســتــنــدات، ومنع 
تــزويــر من  أو  تــاعــب  أي عمليات 

املمكن أن تقع.

»QR Code« للمرة األولى في الكويت عبر

»التجاري« يطلق خدمة التحقق من املستندات

فازت شركة الوطني لاستثمار، 
ــزة »أفــــــضــــــل مـــــديـــــر أصــــــول  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بـ
للسنة   ،»2018 لـــعـــام  الـــكـــويـــت  فـــي 
الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي، مــن مجلة 
ــيــــة  ــاملــ »غـــــلـــــوبـــــل إنـــــفـــــســـــتـــــور« الــــعــ
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال تــقــيــيــم 

املؤسسات االستثمارية واملالية.
وذكرت »الوطني لاستثمار« في 
بيان لها، أن فوزها بالجائزة يمثل 
واملكانة  بالتميز  اللتزامها  تأكيدًا 
الرائدة، ويأتي استنادًا إلى سلسلة 
من معايير إدارة الصناديق، ووفق 
اعتبارات أعضاء هيئة التحرير في 
الخبراء  املجلة، وبــإجــمــاع عــدد مــن 
في قطاع االستثمار وإدارة األصول.
وأشــارت إلى منح هذا البرنامج 
ــد مــــــن الــــجــــوائــــز  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ املـــــــرمـــــــوق الـ
التي  املنطقة،  الكبرى في  للشركات 
تــقــود مــجــال االســتــثــمــار مـــن حيث 

األداء واالبتكار والتميز.
وأضافت أن التنوع في املنتجات 
املبتكرة،  االســتــثــمــاريــة  والــخــدمــات 
ــاد أفــــضــــل املــــمــــارســــات فــي  ــمــ ــتــ واعــ
إدارة  وكيفية  االســتــثــمــار،  عمليات 
املـــــخـــــاطـــــر جـــعـــلـــهـــا تــــتــــفــــوق عــلــى 
نظرائها في املنطقة، لتقديم أفضل 
الحلول في إدارة األصول لعمائها.
وقــــال نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الجائزة  إن  للشركة، نبيل معروف، 
 عـــلـــى نـــمـــو »الـــوطـــنـــي 

ً
ــيــــا تــمــثــل دلــ

لــاســتــثــمــار« املــســتــمــر، واالهــتــمــام 

املــتــواصــل بــتــقــديــم الـــجـــودة وأعــلــى 
والــخــدمــات  املنتجات،  فــي  املعايير 
االستثمارية التي توفرها لعمائها 

واملستثمرين.
ــزازه بــتــرشــيــح  ــ ــتـ ــ وأعـــــــرب عــــن اعـ
الـــشـــركـــة لــنــيــل مــثــل هــــذه الــجــوائــز 
باملساعي  اعترافًا  يمثل  مــا  املهمة، 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا، إلضــافــة 
ــا وأصــــــحــــــاب  ــهــ ــيــ ــمــ ــاهــ ــســ قــــيــــمــــة ملــ
املصالح فــي كــل ناحية مــن نواحي 

أنشطتها وأعمالها.
ــعـــروف أن الــحــصــول  ــاف مـ ــ وأضــ
على الــجــائــزة يــؤكــد ريـــادة الشركة 

مــحــلــيــًا  األصـــــــول  ادارة  مـــجـــال  فــــي 
وإقــلــيــمــيــًا، ويــكــلــل تــطــويــر ادائـــهـــا 
وخــدمــاتــهــا مــن أجــل تــعــزيــزالــريــادة 
ــة فـــــي قـــطـــاع  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ املـــحـــلـــيـــة واالقــ
لها  حـــافـــزًا  ويــمــثــل  ــول،  ــ األصــ ادارة 
مـــن أجــــل االســـتـــمـــرار فـــي مــواصــلــة 
األفــضــل  فــي سبيل تحقيق  الــجــهــد 

للمستثمرين والعماء.
»الــــــوطــــــنــــــي  قــــــــــــــدرة  أن  وأكــــــــــــــد 
لاستثمار« على نيل هذه الجوائز 
املـــرمـــوقـــة، تـــأتـــي نــتــيــجــة الــتــزامــهــا 
تقديم  خـــال  مــن  بالتميز  املستمر 
حـــلـــول اســتــثــمــاريــة مــبــتــكــرة تلبي 

ــم  ــالــ طــــــمــــــوحــــــات الــــــعــــــمــــــاء فــــــــي عــ
االستثمار.

ــم الــــجــــائــــزة املــــديــــرالــــعــــام  ــلـ ــسـ وتـ
فــي  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ األصــــــــــــول  إلدارة 
الــشــركــة، الــدكــتــور حــســني شــحــرور، 
لجوائز  السنوية  الفعاليات  خــال 
الــشــرق األوســــط الــتــي عــقــدت بدبي 

في نوفمبر الجاري. 
واعــتــبــر شــحــرور أن الــفــوز بهذه 
الـــجـــائـــزة يــعــد شـــهـــادة عــلــى نــجــاح 
إستراتيجية »الوطني لاستثمار«، 
الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية 

ذات قيمة عالية ملستثمريها.

الــــحــــصــــول عـــلـــى هـــذا  وقــــــــال إن 
تأكيد  بمنزلة  يعد  الدولي  التقدير 
على  لاستثمار«،  »الوطني  لــقــدرة 
تقديم خدمات منافسة وفريدة من 
نــوعــهــا، ولــنــجــاحــهــا خـــال األعــــوام 
املـــاضـــيـــة فــــي اســـتـــقـــطـــاب شــريــحــة 
كبيرة من العماء، وتوفيرمنتجات 
استثمارية متطورة ومبتكرة تخدم 

وتتواءم مع متغيرات السوق.
وأكد حرص الشركة على مواكبة 
معاييرالتميزاملحلية والعاملية، في 
مــجــال إدارة األصــــول والــصــنــاديــق 
ــة، مــبــيــنــًا أن نـــمـــوذج  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ــائـــم عـــلـــى اتــــبــــاع ســيــاســة  عــمــلــهــا قـ
ــتـــوازنـــة، تـــهـــدف إلــى  اســتــثــمــاريــة مـ
تــقــلــيــل املـــخـــاطـــراالســـتـــثـــمـــاريـــة مــن 

خال تنويع النشاط االستثماري.
إدارة  قـــطـــاع  أن  شـــحـــرور  وذكـــــر 
األصــــــول اإلقــلــيــمــيــة فـــي »الــوطــنــي 
لاستثمار«، سيواصل جهوده في 
في  يسهم  بما  األداء،  تعزيز  سبيل 
تعزيز مكانة الشركة، التي لن تألو 
احتياجات  تلبية  سبيل  فــي  جــهــدًا 

قاعدة عمائها الواسعة.
وتابع أن إدارة األصول اإلقليمية 
ــة، تــــــوفــــــر مـــنـــتـــجـــات  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــــي الـ
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــبـــتـــكـــرة ومـــتـــمـــيـــزة، 
ــن الـــــجـــــوائـــــز،  ــ ــ ــزة الـــــعـــــديـــــد مـ ــ ــ ــائـ ــ ــ حـ
ــم  ــ ــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق نـــمـــو دائـ ــهـ ــ وتـ
مــع الــتــركــيــزعــلــى الــشــفــافــيــة وإدارة 

املخاطر.

الشركة نالت اللقب للعام التاسع على التوالي من »غلوبل إنفستور«

»الوطني لالستثمار«... أفضل مدير أصول في الكويت

حصل بنك برقان على جائزة 
ــالــــجــــودة مــــن »ســيــتــي  الـــتـــمـــيـــز بــ
 ،2017 لــــعــــام  نـــــيـــــويـــــورك«  بــــنــــك 
ــــي الـــحـــفـــاظ  نـــتـــيـــجـــة لـــنـــجـــاحـــه فـ
املــمــيــز للخدمات  املــســتــوى  عــلــى 
ــّدمـــهـــا عــلــى  والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي قـ
مـــدار الــعــام فــي مــجــال تحويات 
ــزام  ــتـ ــتــــي تــعــكــس الـ الـــــــــدوالر، والــ
ــؤولــــني عــــن مــثــل  ــســ املــــوظــــفــــني املــ
رفيعة  بمعايير  الــعــمــلــيــات  هـــذه 

للجودة.
ولــــفــــت الــــبــــنــــك فـــــي بــــيــــان لــــه، 
إلــــى أنــــه حــصــد جـــائـــزة »ســيــتــي 
عالية  نسبًا  تحقيقه  بعد  بــنــك«، 
 ،)STP( الــعــمــلــيــات املــبــاشــرة فـــي 
ــوال بــلــغــت 95 في  ــ ــ لــتــحــويــل األمـ
 ،»MT103« املئة ضمن تصنيف الـ
املــــئــــة ضـــمـــن تــصــنــيــف  فــــي  و97 

.»MT202« الـ
وأفــــاد بــأنــه أصــبــح واحــــدًا من 
بني مجموعة قليلة من املصارف 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق األوســــــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الـــتـــي تحصد 

الـــجـــائـــزة املـــرمـــوقـــة عـــن عــمــلــيــات 
والتحويات  العماء  تحويات 

املصرفية بني البنوك.
نــائــب رئــيــس مجموعة  وقــــال 
»ســيــتــي بنك«  الــبــنــوك املــراســلــة لـــ
التميز  مــحــمــد أحــمــد، إن جــوائــز 
في الجودة، تأتي تقديرًا لجهود 
العماء وأدائهم املتميز وقدرتهم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
تحويات  مــجــال  فــي  والعمليات 

الدوالر.
ــرقــــان« لــكــونــه ضمن  وهـــنـــأ »بــ
ــدودة واملـــمـــيـــزة،  ــحــ ــذه الــفــئــة املــ هــ
مؤكدًا أن هذا اإلنجاز يبرهن على 
مكانة البنك الريادية في السوق. 
قــال مساعد مديرعام  من جانبه، 
ورئيس قسم البنوك املراسلة في 
»برقان«، هارون رأفت، إن جوائز 
»سيتي بنك« تعد أكبر دليل على 
التزام البنك بتقديم أعلى معايير 
ــات املـــالـــيـــة  ــدمــ ــخــ الـــــجـــــودة فــــي الــ
 )MT103( لعمائه، في تصنيف الـ

.)MT202( وتصنيف الـ

ــره بــتــحــقــيــق  وأعـــــــرب عــــن فـــخـ
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ أفـــــضـــــل نــــســــب فــــــي الـ
املباشرة )STP( لتحويل األموال، 
الجاد  العمل  على   

ً
دليا يعد  ما 

ــه فـــريـــق  ــ ــذلـ ــ والــــتــــفــــانــــي الـــــــــذي بـ
العمليات لدى »برقان«، لتحقيق 
الحلول  وتــقــديــم  النتائج  أفــضــل 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــعـــمـــاء 

املالية.
وشكر »سيتي بنك« ملنح هذه 
الــجــائــزة املــرمــوقــة إلــى »بــرقــان«، 
ــهـــود املــــوظــــفــــني فــي  ــيـــدًا بـــجـ مـــشـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة 
الــذي  األمـــر  الــتــحــويــل،  لعمليات 
ــوده عــلــى  ــ ــهــ ــ ــار جــ ــ ــمـ ــ ــكـــس ثـ ــعـ ــنـ تـ
ــعــــمــــاء، ويــــؤكــــد شــــعــــار »أنــــت  الــ

دافعنا« الذي يعتمده البنك. 
جوائزه  بنك«  »سيتي  ويقدم 
ألكثر املؤسسات املالية والبنكية 
تــمــّيــزًا، فــي تطبيق نــظــام الــدفــع 
»SWIFT« وتضم قائمة الفائزين 
وأفضل  أشهر  بها مجموعة من 

عماء مقاصة الدوالر.

»برقان« يفوز بجائزة التميز بالجودة 

الجراح متوسطًا أعضاء مجلس اإلدارة  

خالد السميط

مازن الناهض

حميد سلمان

مًا الجائزة
ّ
شحرور متسل

تكريم ممثل البنك 

 سلمان: التعامل 
عبر منصة »التجاري« 

اإللكترونية أصبح أسهل 
وأكثر راحة

جانب من تكريم »الكويتية«
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العقارية  نظمت شركة وفرة 
ندوة خاصة ملوظفيها بعنوان 
 UK Residential Market«
خـــالـــهـــا  تــــنــــاولــــت   ،»Update
آخـــر الــتــطــورات الــتــي يشهدها 
بريطانيا،  في  العقاري  السوق 
واالطاع على تحليل التأثيرات 
لــخــروج بريطانيا مــن االتــحــاد 
األوروبــــــــــــــــــي، وتـــــــذبـــــــذب ســعــر 

الجنيه اإلسترليني. 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
أهمية  السميط،  خالد  للشركة 
هذه الندوة في ظل ما يتمتع به 
بريطانيا،  في  العقاري  القطاع 
ال سيما السكني واالستثماري 
ــة، كـــونـــه يــبــقــى من  ــيـ ــاذبـ مـــن جـ
أبـــــرز الـــوجـــهـــات االســتــثــمــاريــة 

عامليًا.
الـــــعـــــقـــــار  أن  إلــــــــــــى  ولــــــــفــــــــت 
الــبــريــطــانــي يــعــتــبــر مـــن األكــثــر 
اســتــقــطــابــًا لــلــمــســتــثــمــريــن بني 
مؤكدًا  العالم،  عواصم  مختلف 
أن قرارات االستثمار بشكل عام 
بيانات  وفــق  تــؤخــذ  أن  ينبغي 
ــة  ــ وتـــحـــالـــيـــل املــخــتــصــني ودرايــ
ــة، وتــــوقــــعــــات  ــالـ ــهـ ــجـ ــلـ نــــافــــيــــة لـ
الخبراء في مجال اختصاصهم 
لــكــي تــكــون بــمــأمــن مــن تقلبات 

األسواق العاملية. 
ــرة« الــعــقــاريــة  ــ وأفـــــاد أن »وفــ

تـــقـــوم بــبــيــع وشــــــراء الـــعـــقـــارات 
ــا داخــــــــــل وخــــــــارج  ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــكــويــت، وبـــــإدارة أمـــاك الغير 
وإعـــــــــــداد الـــــــدراســـــــات وتـــقـــديـــم 
العقاري  املجال  في  استشارات 
ــه، مـــشـــددًا على  ــواعـ فـــي كــافــة أنـ
اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــــــاالطــــــــاع عـــلـــى 
الحقيقية  والتطورات  األحــداث 
ــــم وفــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــلــ ــاصــ ــحــ الــ
من حيث  بالتحديد،  بريطانيا 
الوضع السياسي واالقتصادي 
ــروج املـــمـــلـــكـــة مــن  ــخــ ــبـــط بــ ــرتـ املـ
األوروبـــي، ما يجعلها  االتحاد 
فرصة  تــشــكــل  ــة،  رمـــاديـ منطقة 
ــراء الـــعـــقـــارات  ــ لــاســتــثــمــار وشــ
عند البعض ومخاطرة وترقب 

عند البعض اآلخر.
إدارة  أن  الــســمــيــط  وأضـــــاف 
الــعــقــاريــة، تعتمد على  »وفـــرة« 
الخبرات  ذات  الوطنية  الكوادر 
الــطــويــلــة فـــي هــــذا املـــجـــال، إلــى 
جـــانـــب االســـتـــعـــانـــة بــالــجــهــات 

.»JLL« الخارجية العاملية مثل
من جانبه، قدم ممثل شركة 
غــاردنــر، شرحًا  نايثان   ،»JLL«
ــًا عــــن أحـــــــدث الـــــدراســـــات  ــيـ ــافـ كـ
خـــــــــال الـــــــــنـــــــــدوة، وركـــــــــــز عـــلـــى 
الـــســـوق الــبــريــطــانــي، لــتــعــريــف 
الــحــضــور بــآخــر الــتــطــورات في 
مختلف القطاعات االقتصادية 

واالستثمارية. 
فــي »جي  الباحثني  أن  وأكـــد 
إل إل« يــرون أن عــدم االستقرار 
ــــوق  ــــسـ الـ فـــــــي  اآلن  الـــــحـــــاصـــــل 
موقتة  مرحلة  هــو  البريطاني، 
لن تــدوم، إذ سيعود االستقرار 
على جميع األصعدة عند إتمام 

االتفاق مع االتحاد األوروبي.
وتـــوقـــع أن يــرتــفــع إجــمــالــي 
الــنــاتــج املــحــلــي الــبــريــطــانــي من 
1.5 فــي املــئــة عـــام 2019، إلـــى 2 
يزيد  وأن   ،2023 عـــام  املــئــة  فــي 
ــم فــــــي مـــــؤشـــــر ســعــر  ــخــ ــتــــضــ الــ
صــــرف املــســتــهــلــك، مـــن 1.6 في 
1.9 في  عـــام 2019، حــتــى  املــئــة 

املئة عام 2023.

مت ندوة عن آخر تطورات اململكة املتحدة
ّ

»وفرة« نظ

السميط: العقار البريطاني 
من أبرز الوجهات االستثمارية

مجلس  ــــؤون  شـ إدارة  قـــامـــت 
 ،»KIB« في  السر  وأمانة  اإلدارة 
خاصة  تــدريــبــيــة  دورة  بتنظيم 
ــــل األمـــــــــــــوال  ــيـ ــ ــــسـ بــــمــــكــــافــــحــــة غـ
وتــــمــــويــــل اإلرهـــــــــــاب وااللــــــتــــــزام 
 )  CRS    /  Fatca  ( الـــضـــريـــبـــي 
قّدمها  إدارتــــه،  ألعــضــاء مجلس 
ــــات  ــيـ ــ ــــاقـ ــوعــــة أخـ ــر مــــجــــمــ ــ ــديــ ــ مــ
ــال فــي  ــيـ ــتـ ــاطـــراالحـ املـــهـــنـــة ومـــخـ
املصرفي،  الخبير  بيبلوس  بنك 

أنطوان داغر.
وأشـــــــار الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان لـــه، 
أقيمت بحضور  الــــدورة  أن  إلــى 
أعضاء مجلس اإلدارة يترأسهم 
الشيخ  اإلدارة،  مــجــلــس  رئــيــس 
مــحــمــد جــــراح الــصــبــاح، ونــائــب 
الرئيس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
في  بــوخــمــســني،  رائـــد  التنفيذي 
إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــه الـــرامـــيـــة 
لتدريب وتوعية أعضاء مجلس 

اإلدارة.
وأضــــاف أن ذلـــك يــأتــي أيضًا 

بتعليمات  الــتــزامــه  مــع  تماشيًا 
ــركـــــزي، والـــتـــي  ــكـــويـــت املـــ بـــنـــك الـ
تــتــعــلــق بــالــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
تهم  التي  واملــواضــيــع  املصرفية 
الــبــنــوك وتـــطـــوراتـــهـــا املــتــاحــقــة 
على كل األصعدة، وانطاقًا من 
اإلدارة  مــجــلــس  عــمــل  نـــجـــاح  أن 
كبير  بشكل  يعتمدان  وفاعليته 
عـــلـــى الـــــــدور الــــــذي تــضــطــلــع بــه 
أمانة سر مجلس اإلدارة، ومدى 
قيامها بمهامها على أكمل وجه 

ممكن.
ــنــــك بـــــــأن الـــــــــدورة  ــبــ وأفــــــــــاد الــ
تطرقت إلــى تــحــديــات املــصــارف 
ــيـــل األمــــــــوال  فـــــي مـــكـــافـــحـــة غـــسـ
وتــــمــــويــــل اإلرهـــــــــــاب، وااللـــــتـــــزام 
 ،)CRS    /  Fatca( ــبــــي  ــريــ الــــضــ
والــــــــقــــــــوانــــــــني والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات 
واألنظمة املطبقة في هذا املجال، 
إلى جانب طرق الوقاية واعتماد 
أقــصــى درجــــات الــدقــة والحيطة 
والحذر، مع تسليط الضوء على 

أفــضــل املـــمـــارســـات واإلجــــــراءات 
ــة  ــيــ ــافــ ــفــ ــيــــة، والــــشــ ــيــــحــ ــتــــصــــحــ الــ
ــة عــلــى  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــي الــــتــــعــــامــــل، والـ فـ
الــعــمــلــيــات املــصــرفــيــة، والــعــاقــة 
مــع املــصــارف املــراســلــة وغيرها 

من املواضيع ذات الصلة.
وذكــر »KIB« أن هــذه الــدورة 
التدريبية تأتي في إطار التزامه 
بتعليمات بنك الكويت املركزي، 
ــلـــيـــمـــات الـــجـــهـــات  ــذ تـــعـ ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
ــة الـــــتـــــي تــــحــــث عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
تــعــمــيــم ونــشــر ثــقــافــة االمــتــثــال 
ــلـــي واســـــع في  عــلــى نـــطـــاق داخـ
ــوك، مــــــن خــــــــال تــــدريــــب  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وتوعية العاملني فيها بمن في 
ذلــك الــقــيــادات وأعــضــاء مجلس 
الكامل،  الفهم  لتحقيق  اإلدارة، 
واإلملـــــــــام بــاملــتــطــلــبــات الـــازمـــة 
ــيــــة  ــــني الــــدولــ ــوانـ ــ ــقـ ــ لـــتـــطـــبـــيـــق الـ
والتشريعات العاملية، في مجال 
مكافحة غسيل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

»KIB« أقام دورة مكافحة غسيل األموال 

رعــت شــركــة الــخــطــوط الجوية 
ــة ذهـــــبـــــيـــــًا، فـــعـــالـــيـــات  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــيــــج 642  ــلــ ــخــ الــ بــــنــــك  مــــــــاراثــــــــون 
ــنــــوي الــــــرابــــــع، والـــــــــذي أقـــيـــم  الــــســ
أكثر  مــن  مــشــارك  بمشاركة 7500 
من 66 جنسية. وأشــارت الشركة 
فـــي بــيــان لــهــا، إلــــى أن املـــاراثـــون 
ــي، إذ يعد  ــ يــحــظــى بــاعــتــمــاد دولـ
ــاراثــــون  أكـــبـــر حــــدث ريـــاضـــي واملــ
الــــكــــامــــل الــــوحــــيــــد فـــــي الـــكـــويـــت 
كيلومترًا،   42 إلــى  بمسافة تصل 
ــانـــة الـــــدولـــــة عــلــى  ــكـ مــــا يــــرســــخ مـ
خـــريـــطـــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــريــاضــيــة 

العاملية.
ــرة الــعــاقــات  وأعــــرب مــديــر دائــ
»الكويتية«  فــي  الــعــامــة واإلعــــام 
ــه  ــادتــ ــعــ ــزي، عــــــن ســ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ فـــــايـــــز ال
بــــــاملــــــشــــــاركــــــة فــــــــي الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــشــركــة  تـــكـــون  ــيـــة، وأن  الـــريـــاضـ
الرسمي  والناقل  الذهبي  الراعي 

الــخــلــيــج 642 في  بــنــك  ملــــاراثــــون 
نسخته الرابعة.

تلتزم  »الكويتية«  أن  وأضـــاف 

دائمًا بدعم املبادرات والفعاليات 
الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــدم قـــــيـــــمـــــة مــــضــــافــــة 
هــذا  ومــنــهــا  الــكــويــتــي،  للمجتمع 

الـــحـــدث املــمــيــز، الــــذي يــركــز على 
ــتـــوى الــــوعــــي الــصــحــي  ــع مـــسـ ــ رفــ
وأهـــمـــيـــة اتـــبـــاع أســـلـــوب الــحــيــاة 

الصحية السليمة، باإلضافة إلى 
املالي  الــدعــم  فــي جمع  مساهمته 
األحمرالكويتي،  الهال  لجمعية 
ــا فــــــي املــــشــــاريــــع  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــة داخــــــل  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ اإلنـ

الكويت وخارجها.
ــون  ــاراثــ وتـــابـــع الـــعـــنـــزي أن املــ
تزامن مع اليوم العاملي للسكري، 
ولذا حرصت »الكويتية« على أن 
تــشــارك فــي هــذا الــحــدث الضخم، 
أهدافها  ضمن  تضع  أنها  مبينًا 
االهتمام  ضــرورة  اإلستراتيجية 
بالصحة واللياقة البدنية تجنبًا 
السكري  مثل  بــأمــراض  لاصابة 
والسمنة، كما تلتزم بنشر الوعي 
تطلقها  التي  الحمات  من خــال 
وعلى  لركابها  الراهن  الوقت  في 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  وســـائـــل الـ
لتعزيز ثقافة الرياضة واالهتمام 

بالصحة واللياقة البدنية.

»الكويتية« راٍع ذهبي ملاراثون »الخليج 642«

ــــت الــــتــــمــــويــــل  ــيــ ــ ــارك »بــ ــ ــ ــشـ ــ ــ يـ
الــكــويــتــي« )بــيــتــك(، فــي مؤتمر 
االســتــثــمــار، الـــذي يعقد الــيــوم 
ســان  الــســيــلــيــكــون-  وادي  فـــي 
فــرانــســيــســكــو فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
ــات املــــتــــحــــدة، تــحــت  ــالــــواليــ - بــ
عنوان »االستثمار في الكويت 
فـــي  الـــــــفـــــــرص  اســـــتـــــكـــــشـــــاف   -

اقتصاد متغير«.
ــار الــبــنــك فـــي بـــيـــان لــه،  ــ وأشــ
إلى أن املشاركة تأتي في إطار 
االهتمام في الشأن االقتصادي 
ــاري، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
الـــقـــيـــمـــة  ذات  االســـــتـــــثـــــمـــــارات 
املــضــافــة لــاقــتــصــاد الــكــويــتــي، 
معتبرًا املؤتمر منصة مناسبة 
إلبــــــراز الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
ــدة فـــي الــقــطــاعــني الــعــام  ــواعــ الــ

ــطــــورات  والــــــخــــــاص، وبــــحــــث تــ
ــة األعـــــــــمـــــــــال ومـــــــجـــــــاالت  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ بـ
الـــتـــمـــويـــل، واســــتــــعــــراض دور 
ــم  ــــي دعــ الــــقــــطــــاع املــــصــــرفــــي فــ
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، تــمــاشــيــًا مع 
الـــتـــي   ،2035 الــــكــــويــــت  رؤيــــــــة 
تـــهـــدف لــتــحــويــلــهــا إلــــى مــركــز 

مالي وتجاري عاملي.
ــن فــعــالــيــات  ــمـ ــه وضـ ــ وأفـــــــاد أنـ
املـــؤتـــمـــر، ســيــســتــعــرض الــرئــيــس 
التنفيذي للمجموعة في »بيتك«، 
مـــــــازن ســـعـــد الــــنــــاهــــض، أهــمــيــة 
 )FinTech( املــالــيــة  التكنولوجيا 
تــبــنــي  فــــي  الـــكـــويـــت، ودوره  فــــي 
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــدمـ ودعـــــــم خـ
املـــالـــيـــة، بــمــا يـــعـــزز كـــفـــاءة األداء 
املصرفي  للعمل  قيمة  ويــضــيــف 

والعماء واملستثمرين.

يــنــاقــش  املـــؤتـــمـــر  وذكــــــر أن 
مـــواضـــيـــع ومــــحــــاور مــتــنــوعــة 
الكويتية  الــحــكــومــة  دور  مــثــل 
األجنبي  االستثمار  جــذب  فــي 
املـــــــبـــــــاشـــــــر، وأهــــــــــــــــــداف خـــطـــة 
الـــكـــويـــت االقـــتـــصـــاديـــة، وملــــاذا 
ــنــــبــــي  ــار األجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــعــــد االسـ
ــًا مــن  ــيــ ــبــــاشــــر جــــــــزءًا أســــاســ املــ
الـــخـــطـــة، والـــقـــوانـــني الــجــديــدة 
فــي شـــأن االســتــثــمــار األجنبي 
والـــــشـــــراكـــــات بـــــني الـــقـــطـــاعـــني 
الــعــام والــخــاص، وكــيــف يمكن 
ــكـــويـــت  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـ
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ االســــــتــــــفــــــادة مــــــن الـ
على  املنطقة  فــي  االقــتــصــاديــة 

نطاق أوسع.
املــؤتــمــر يبحث  وأضــــاف أن 
الـــتـــطـــورات بـــشـــأن فــتــح ســوق 

األوراق املالية لغير الكويتيني، 
ــركـــات األجــنــبــيــة  ودخــــــول الـــشـ
مثل  الرئيسية  الــقــطــاعــات  فــي 

االســـتـــثـــمـــار  ودور  ــــوك،  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــواق  ــ ــ ــبــــاشــــر، وأسـ االجـــنـــبـــي املــ
رأس املال في تعزيز التنافسية، 
ــة بـــني الــتــكــنــولــوجــيــا  ــعـــاقـ والـ
واالقتصاد في الكويت، ومدى 
تــــأثــــيــــر قـــــطـــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت على 
ــــت لـــاســـتـــثـــمـــار  ــــويـ ــكـ ــ بـــيـــئـــة الـ
من  وغيرها  املباشر،  األجنبي 
املحاور التي تبرز أهمية بيئة 

االستثمار في الدولة.
بتنظيم  املـــؤتـــمـــر  ويــنــطــلــق 
االستثمار  »هيئة تشجيع  من 
املباشر« و»فاينانشيال تايمز 
وهــو   ،»fDi« ومــجــلــة  اليــــــف«، 
الــثــانــي مــن 3 مــؤتــمــرات، األول 
عــقــد فـــي لـــنـــدن، عــلــى أن يعقد 

الثالث في سنغافورة.

في مؤتمر »االستثمار في الكويت«

الناهض يستعرض في »سيليكون فالي«
أهمية »FinTech« بالسوق املحلي

أطــــــــلــــــــق الـــــــبـــــــنـــــــك الـــــــتـــــــجـــــــاري 
ــة الـــتـــحـــقـــق مــن  ــدمــ الــــكــــويــــتــــي، خــ
املستندات الجديدة، بواسطة رمز 
 ،»QR Code« السريع  االستجابة 
والتي تعد األولــى من نوعها في 

الكويت.
وأفـــــــاد »الــــتــــجــــاري« فــــي بــيــان 
لـــه، أن املــســتــنــدات الـــصـــادرة منه 
رمز  وهــو   ،»QR Code« ستحمل 
اســتــجــابــة ســريــع خـــاص بعملية 
التحقق، موضحًا أنه بات بإمكان 
شــركــة  أو  ــة  ــهـ جـ أو  شـــخـــص  أي 
وبكل سهولة، التحقق من صحة 
 »QR code« املستندات عبر مسح
 »CBK mobile« تطبيق  بواسطة 
املــتــوافــر على نظامي »أنــدرويــد« 

.»IOS«و
وأضاف أن هذه الخدمة تشمل 

شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن املــســتــنــدات 
كــــكــــشــــف الــــــحــــــســــــاب، وشــــــهــــــادة 
الـــرصـــيـــد، وخـــطـــابـــات الـــضـــمـــان، 
ة الـــــــذمـــــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  وبـــــــــــــــراء

املستندات املهمة.
ــام لــقــطــاع  ــعــ ــر الــ ــديــ وأعــــــــرب املــ
ــراد،  ــ ــــأفـ الــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة لـ
ــــان، عــن  ــمـ ــ ــلـ ــ حـــمـــيـــد إبـــــراهـــــيـــــم سـ
ــــذه الــخــدمــة  ســـعـــادتـــه بــــإطــــاق هـ
ــــي تـــعـــد األولــــــى  ــتـ ــ ــــدة، والـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــكـــويـــت، وتــأتــي 
اســتــكــمــااًل لــلــعــديــد مــن الــخــدمــات 
والرقمية  اإللكترونية  املصرفية 
التي يحرص البنك على إطاقها 

من حني إلى آخر.
وأكد أن التعامل املصرفي عبر 
اإللكترونية،  »الــتــجــاري«  منصة 
ــر راحــــــة مــن  ــثــ أصـــبـــح أســـهـــل وأكــ

أي وقـــت مــضــى، بحيث يـــدرك أن 
مــعــظــم املــعــامــات املــصــرفــيــة تتم 
بشكل آلــي، الفتًا إلــى أنــه من هذا 

املـــنـــطـــلـــق يـــعـــمـــل جــــاهــــدًا لــيــتــيــح 
لعمائه إمكانية الوصول إلى كل 
الخدمات املصرفية كيفما شاؤوا 

ومن أي مكان وعلى مدار الساعة.
ــنّي أنـــه بــإمــكــان أي شخص  وبــ
تـــحـــمـــيـــل تـــطـــبـــيـــق »الـــــتـــــجـــــاري«، 
من  التحقق  خاصية  واســتــخــدام 
املستندات املوجودة في الواجهة 
ــن دون  الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــطــبــيــق، مــ
ـــراء أي تسجيل  إلـــى إجــ الــحــاجــة 

للحصول على الخدمة. 
وأشـــــــــار ســـلـــمـــان إلــــــى أن هـــذه 
الـــخـــطـــوة تــــأتــــي فــــي إطـــــــار ســعــي 
»التجاري« لدمج أحدث االبتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فـــي جــمــيــع أوجـــه 
ــيـــة وتــطــبــيــق  الـــعـــمـــلـــيـــات املـــصـــرفـ
الحماية ملستنداته،  أعلى معايير 
إلى  الخدمة تهدف  أن هــذه  مبينًا 
تــعــزيــز حــمــايــة املــســتــنــدات، ومنع 
تــزويــر من  أو  تــاعــب  أي عمليات 

املمكن أن تقع.

»QR Code« للمرة األولى في الكويت عبر

»التجاري« يطلق خدمة التحقق من املستندات

فازت شركة الوطني لاستثمار، 
ــزة »أفــــــضــــــل مـــــديـــــر أصــــــول  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بـ
للسنة   ،»2018 لـــعـــام  الـــكـــويـــت  فـــي 
الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي، مــن مجلة 
ــيــــة  ــاملــ »غـــــلـــــوبـــــل إنـــــفـــــســـــتـــــور« الــــعــ
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال تــقــيــيــم 

املؤسسات االستثمارية واملالية.
وذكرت »الوطني لاستثمار« في 
بيان لها، أن فوزها بالجائزة يمثل 
واملكانة  بالتميز  اللتزامها  تأكيدًا 
الرائدة، ويأتي استنادًا إلى سلسلة 
من معايير إدارة الصناديق، ووفق 
اعتبارات أعضاء هيئة التحرير في 
الخبراء  املجلة، وبــإجــمــاع عــدد مــن 
في قطاع االستثمار وإدارة األصول.
وأشــارت إلى منح هذا البرنامج 
ــد مــــــن الــــجــــوائــــز  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ املـــــــرمـــــــوق الـ
التي  املنطقة،  الكبرى في  للشركات 
تــقــود مــجــال االســتــثــمــار مـــن حيث 

األداء واالبتكار والتميز.
وأضافت أن التنوع في املنتجات 
املبتكرة،  االســتــثــمــاريــة  والــخــدمــات 
ــاد أفــــضــــل املــــمــــارســــات فــي  ــمــ ــتــ واعــ
إدارة  وكيفية  االســتــثــمــار،  عمليات 
املـــــخـــــاطـــــر جـــعـــلـــهـــا تــــتــــفــــوق عــلــى 
نظرائها في املنطقة، لتقديم أفضل 
الحلول في إدارة األصول لعمائها.
وقــــال نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الجائزة  إن  للشركة، نبيل معروف، 
 عـــلـــى نـــمـــو »الـــوطـــنـــي 

ً
ــيــــا تــمــثــل دلــ

لــاســتــثــمــار« املــســتــمــر، واالهــتــمــام 

املــتــواصــل بــتــقــديــم الـــجـــودة وأعــلــى 
والــخــدمــات  املنتجات،  فــي  املعايير 
االستثمارية التي توفرها لعمائها 

واملستثمرين.
ــزازه بــتــرشــيــح  ــ ــتـ ــ وأعـــــــرب عــــن اعـ
الـــشـــركـــة لــنــيــل مــثــل هــــذه الــجــوائــز 
باملساعي  اعترافًا  يمثل  مــا  املهمة، 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا، إلضــافــة 
ــا وأصــــــحــــــاب  ــهــ ــيــ ــمــ ــاهــ ــســ قــــيــــمــــة ملــ
املصالح فــي كــل ناحية مــن نواحي 

أنشطتها وأعمالها.
ــعـــروف أن الــحــصــول  ــاف مـ ــ وأضــ
على الــجــائــزة يــؤكــد ريـــادة الشركة 

مــحــلــيــًا  األصـــــــول  ادارة  مـــجـــال  فــــي 
وإقــلــيــمــيــًا، ويــكــلــل تــطــويــر ادائـــهـــا 
وخــدمــاتــهــا مــن أجــل تــعــزيــزالــريــادة 
ــة فـــــي قـــطـــاع  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ املـــحـــلـــيـــة واالقــ
لها  حـــافـــزًا  ويــمــثــل  ــول،  ــ األصــ ادارة 
مـــن أجــــل االســـتـــمـــرار فـــي مــواصــلــة 
األفــضــل  فــي سبيل تحقيق  الــجــهــد 

للمستثمرين والعماء.
»الــــــوطــــــنــــــي  قــــــــــــــدرة  أن  وأكــــــــــــــد 
لاستثمار« على نيل هذه الجوائز 
املـــرمـــوقـــة، تـــأتـــي نــتــيــجــة الــتــزامــهــا 
تقديم  خـــال  مــن  بالتميز  املستمر 
حـــلـــول اســتــثــمــاريــة مــبــتــكــرة تلبي 

ــم  ــالــ طــــــمــــــوحــــــات الــــــعــــــمــــــاء فــــــــي عــ
االستثمار.

ــم الــــجــــائــــزة املــــديــــرالــــعــــام  ــلـ ــسـ وتـ
فــي  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ األصــــــــــــول  إلدارة 
الــشــركــة، الــدكــتــور حــســني شــحــرور، 
لجوائز  السنوية  الفعاليات  خــال 
الــشــرق األوســــط الــتــي عــقــدت بدبي 

في نوفمبر الجاري. 
واعــتــبــر شــحــرور أن الــفــوز بهذه 
الـــجـــائـــزة يــعــد شـــهـــادة عــلــى نــجــاح 
إستراتيجية »الوطني لاستثمار«، 
الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية 

ذات قيمة عالية ملستثمريها.

الــــحــــصــــول عـــلـــى هـــذا  وقــــــــال إن 
تأكيد  بمنزلة  يعد  الدولي  التقدير 
على  لاستثمار«،  »الوطني  لــقــدرة 
تقديم خدمات منافسة وفريدة من 
نــوعــهــا، ولــنــجــاحــهــا خـــال األعــــوام 
املـــاضـــيـــة فــــي اســـتـــقـــطـــاب شــريــحــة 
كبيرة من العماء، وتوفيرمنتجات 
استثمارية متطورة ومبتكرة تخدم 

وتتواءم مع متغيرات السوق.
وأكد حرص الشركة على مواكبة 
معاييرالتميزاملحلية والعاملية، في 
مــجــال إدارة األصــــول والــصــنــاديــق 
ــة، مــبــيــنــًا أن نـــمـــوذج  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ــائـــم عـــلـــى اتــــبــــاع ســيــاســة  عــمــلــهــا قـ
ــتـــوازنـــة، تـــهـــدف إلــى  اســتــثــمــاريــة مـ
تــقــلــيــل املـــخـــاطـــراالســـتـــثـــمـــاريـــة مــن 

خال تنويع النشاط االستثماري.
إدارة  قـــطـــاع  أن  شـــحـــرور  وذكـــــر 
األصــــــول اإلقــلــيــمــيــة فـــي »الــوطــنــي 
لاستثمار«، سيواصل جهوده في 
في  يسهم  بما  األداء،  تعزيز  سبيل 
تعزيز مكانة الشركة، التي لن تألو 
احتياجات  تلبية  سبيل  فــي  جــهــدًا 

قاعدة عمائها الواسعة.
وتابع أن إدارة األصول اإلقليمية 
ــة، تــــــوفــــــر مـــنـــتـــجـــات  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــــي الـ
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــبـــتـــكـــرة ومـــتـــمـــيـــزة، 
ــن الـــــجـــــوائـــــز،  ــ ــ ــزة الـــــعـــــديـــــد مـ ــ ــ ــائـ ــ ــ حـ
ــم  ــ ــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق نـــمـــو دائـ ــهـ ــ وتـ
مــع الــتــركــيــزعــلــى الــشــفــافــيــة وإدارة 

املخاطر.

الشركة نالت اللقب للعام التاسع على التوالي من »غلوبل إنفستور«

»الوطني لالستثمار«... أفضل مدير أصول في الكويت

حصل بنك برقان على جائزة 
ــالــــجــــودة مــــن »ســيــتــي  الـــتـــمـــيـــز بــ
 ،2017 لــــعــــام  نـــــيـــــويـــــورك«  بــــنــــك 
ــــي الـــحـــفـــاظ  نـــتـــيـــجـــة لـــنـــجـــاحـــه فـ
املــمــيــز للخدمات  املــســتــوى  عــلــى 
ــّدمـــهـــا عــلــى  والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي قـ
مـــدار الــعــام فــي مــجــال تحويات 
ــزام  ــتـ ــتــــي تــعــكــس الـ الـــــــــدوالر، والــ
ــؤولــــني عــــن مــثــل  ــســ املــــوظــــفــــني املــ
رفيعة  بمعايير  الــعــمــلــيــات  هـــذه 

للجودة.
ولــــفــــت الــــبــــنــــك فـــــي بــــيــــان لــــه، 
إلــــى أنــــه حــصــد جـــائـــزة »ســيــتــي 
عالية  نسبًا  تحقيقه  بعد  بــنــك«، 
 ،)STP( الــعــمــلــيــات املــبــاشــرة فـــي 
ــوال بــلــغــت 95 في  ــ ــ لــتــحــويــل األمـ
 ،»MT103« املئة ضمن تصنيف الـ
املــــئــــة ضـــمـــن تــصــنــيــف  فــــي  و97 

.»MT202« الـ
وأفــــاد بــأنــه أصــبــح واحــــدًا من 
بني مجموعة قليلة من املصارف 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق األوســــــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الـــتـــي تحصد 

الـــجـــائـــزة املـــرمـــوقـــة عـــن عــمــلــيــات 
والتحويات  العماء  تحويات 

املصرفية بني البنوك.
نــائــب رئــيــس مجموعة  وقــــال 
»ســيــتــي بنك«  الــبــنــوك املــراســلــة لـــ
التميز  مــحــمــد أحــمــد، إن جــوائــز 
في الجودة، تأتي تقديرًا لجهود 
العماء وأدائهم املتميز وقدرتهم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
تحويات  مــجــال  فــي  والعمليات 

الدوالر.
ــرقــــان« لــكــونــه ضمن  وهـــنـــأ »بــ
ــدودة واملـــمـــيـــزة،  ــحــ ــذه الــفــئــة املــ هــ
مؤكدًا أن هذا اإلنجاز يبرهن على 
مكانة البنك الريادية في السوق. 
قــال مساعد مديرعام  من جانبه، 
ورئيس قسم البنوك املراسلة في 
»برقان«، هارون رأفت، إن جوائز 
»سيتي بنك« تعد أكبر دليل على 
التزام البنك بتقديم أعلى معايير 
ــات املـــالـــيـــة  ــدمــ ــخــ الـــــجـــــودة فــــي الــ
 )MT103( لعمائه، في تصنيف الـ

.)MT202( وتصنيف الـ

ــره بــتــحــقــيــق  وأعـــــــرب عــــن فـــخـ
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ أفـــــضـــــل نــــســــب فــــــي الـ
املباشرة )STP( لتحويل األموال، 
الجاد  العمل  على   

ً
دليا يعد  ما 

ــه فـــريـــق  ــ ــذلـ ــ والــــتــــفــــانــــي الـــــــــذي بـ
العمليات لدى »برقان«، لتحقيق 
الحلول  وتــقــديــم  النتائج  أفــضــل 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــعـــمـــاء 

املالية.
وشكر »سيتي بنك« ملنح هذه 
الــجــائــزة املــرمــوقــة إلــى »بــرقــان«، 
ــهـــود املــــوظــــفــــني فــي  ــيـــدًا بـــجـ مـــشـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة 
الــذي  األمـــر  الــتــحــويــل،  لعمليات 
ــوده عــلــى  ــ ــهــ ــ ــار جــ ــ ــمـ ــ ــكـــس ثـ ــعـ ــنـ تـ
ــعــــمــــاء، ويــــؤكــــد شــــعــــار »أنــــت  الــ

دافعنا« الذي يعتمده البنك. 
جوائزه  بنك«  »سيتي  ويقدم 
ألكثر املؤسسات املالية والبنكية 
تــمــّيــزًا، فــي تطبيق نــظــام الــدفــع 
»SWIFT« وتضم قائمة الفائزين 
وأفضل  أشهر  بها مجموعة من 

عماء مقاصة الدوالر.

»برقان« يفوز بجائزة التميز بالجودة 

الجراح متوسطًا أعضاء مجلس اإلدارة  

خالد السميط

مازن الناهض

حميد سلمان

مًا الجائزة
ّ
شحرور متسل

تكريم ممثل البنك 

 سلمان: التعامل 
عبر منصة »التجاري« 

اإللكترونية أصبح أسهل 
وأكثر راحة

جانب من تكريم »الكويتية«
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ملشاهدة الصفحة 28PDFاقتصاد
اخلميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨

مهندسو الشركة كرموه نظراً لجهوده المبذولة وتفانيه في العمل منذ توليه منصب مدير الدائرة

العازمي: دائرة الهندسة بـ »الكويتية« جاهزة الستقبال األسطول اجلديد
مصطفى صالح 

نظمــت دائرة الهندســة 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، حفل تكرمي ملدير 
دائرة الهندسة في الشركـة 
م. فيصل العازمي، وذلك على 
جهوده املبذولة وتفانيه في 
العمل منذ توليه منصب مدير 
الدائرة، حيث مت تكرميه من 
قبل مهندسي دائرة الهندسة 

في »اخلطوط الكويتية«.
وقد شهد احلفل حضور 
عــدد مــن قياديــي شــركة 
اخلطــوط الكويتيــة، وفي 
مقدمتهم الرئيس التنفيــذي 
الكويتيــة«  لـ »اخلطـــوط 
م. كامل العوضي، ومساعد 
الرئيس التنفيذي لشــؤون 
العمليات الكابنت عبداحلليم 
زيدان، باإلضافة إلى ممثلي 
نقابــة العاملــن باخلطوط 
الكويتية والشركات التابعة 
لها في مقدمتهم رئيس النقابة 
طــال الهاجــري، وعدد من 
الطيارين ومهندسي الطيران 
والفنين بدائرة الهندسة في 

الشركة.
وفي هــذا الســياق، قال 
م. فيصل العازمي: شــهدت 
الكويتيــة هــذا  اخلطــوط 

العام العديد من التغييرات، 
كان أبرزهــا فيمــا يخــص 
الهندســة بالشــركة  دائرة 
الســامة  تعليــق منظمــة 
األوروبية »EASA«، اعتماد 
إجــراءات الصيانــة املؤداة 
مــن »الكويتيــة« لطائرات 
ومحركات ومعدات وأجهزة 

تتقاضاهــا »الكويتية« عن 
اعمال الصيانة، مشيرا الى 
ان »الكويتية« لديها مراكز 
صيانــة في ١4 مطارا خارج 
الكويت، وهذا يدل على الثقة 
الكبيرة التي توليها شركات 
الطيــران بالعالم للخطوط 
الكويتية في مجال الصيانة، 

إجــراءات الصيانة اخلاصة 
بهــا في مدة 4 أشــهر فقط، 
معتبرا أن ذلك إجناز يعــود 
الفضــل اليـــه بشكل كبير 
إلى مهندســي وفنــي إدارة 
فــي اخلطــوط  الهندســة 

الكويتية.
وأكــد العازمــي جاهزية 

شركات الطيران التي تخضع 
للهيئة، مشيرا الى أن أسباب 
التعليق كانت لظروف خارج 

إرادة اخلطوط الكويتية.
وبن العازمي ان اخلسائر 
مــن هذا القرار كانت مؤقتة 
وال تكاد تذكــر، فهي عبارة 
عن توقف للرسوم فقط التي 

كمــا ان الكويتيــة معتمدة 
عامليــا في مجــال الصيانة 

حول العالم ايضا.
أن  العازمــي  وأوضــح 
اخلطــوط الكويتية تعتبر 
الشركة الوحيدة التي تتمكن 
من حل ماحظــات املنظمة 
األوروبية ورفع التعليق عن 

دائرة الهندسة في اخلطوط 
الكويتية الستقبال طائرات 
األســطول اجلديد للشركة، 
باإلضافــة الــى التعامل مع 
التــي  القدميــة  الطائــرات 
ستخرج من اخلدمة بالشركة، 
مشددا على وجود حتديــات 
كبيرة أمام فريق العمـــــل 
بدائرة الهندسة خال العـــام 
املقبل، وان الفريق جاهــــز 
للتعامــل معهـــــا بكـــــل 

كفـــاءة. 
وأضــاف: »أشــعر بفخر 
كبير كوني جــزءا من هذه 
املنظومة املميزة في اخلطوط 
الكويتية ودائرة الهندســة 
بالشركة، فاجلميع يتعامل 
هنا بروح الفرق الواحد، لذلك 
أتقــــدم إلى جميع العاملن 
الهندســـــة بالشكر  بدائرة 
على هذا التكرمي الذي أفخر 

به«.
وخــال احلفل مت تكرمي 
عــدد مــن مهندســي دائرة 
الهندسة في شركة اخلطوط 
الكويتية، نظرا ملا قدموه من 
تفان وإخــاص في عملهم، 
املنيــس،  م.عــادل  وهــم: 
وم.فالح الهاجري، وم.خالد 
الفضلي، والكابنت عبداحلليم 

زيدان.

)قاسم باشا(محمد الفضلي ممثال عن مهندسي دائرة الهندسة في »الكويتية« يكرم مدير دائرة الهندسة م.فيصل العازمي ويبدو م.عبدالعزيز دشتي الرئيس التنفيذي لـ »الكويتية« م.كامل العوضي وم.فيصل العازمي في مقدمة احلضور 

العازمي خالل تكرميه م.فالح الهاجريم. فيصل العازمي مكرما مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابنت عبداحلليم زيدان .. وتكرمي م.عادل املنيس 

متكنا من رفع إيقاف 
 »EASA« الـ

في وقت قياسي 

»الوطني لالستثمار«.. »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018«
الوطنــي  فــازت شــركة 
لاســتثمار بجائــزة »أفضل 
مدير أصول في الكويت لعام 
٢٠١٨« للســنة التاسعة على 
التوالي، والتي متنحها مجلة 
غلوبــل انفيســتور العاملية 
املتخصصة في مجال تقييم 
االســتثمارية  املؤسســات 
واملاليــة، حيــث متنــح هذه 
اجلائزة للنخبة ممن ساهموا 
بأعمال مميزة في قطاعاتهم، 
باإلضافة إلى رفع مســتوى 
اخلدمات واملنتجات املقدمة.

وذكــرت شــركة الوطني 
لاستثمار في بيان صحافي 
إن فوزها باجلائزة ميثل تأكيدا 
على التزامها بالتميز واملكانة 
الرائدة، ويأتي اســتنادا إلى 
سلســلة مــن معاييــر إدارة 
الصناديــق، ووفق اعتبارات 
أعضــاء هيئــة التحريــر في 
املجلــة، وبإجمــاع عــدد من 
اخلبراء في قطاع االستثمار 
وإدارة األصول، حيث مينح 
هذا البرنامج املرموق العديد 
من اجلوائز للشركات الكبرى 
في املنطقة التي تقود مجال 
االســتثمار من حيــث األداء 

واالبتكار والتميز.
التنــوع  أن  وأضافــت 
فــي املنتجــات واخلدمــات 
االستثمارية املبتكرة واعتماد 

أفضل املمارسات في عمليات 
إدارة  وكيفيــة  االســتثمار 
املخاطر جعل شركة الوطني 
لاستثمار تتفوق على نظرائها 
فــي املنطقــة لتقــدمي أفضل 
احللــول فــي إدارة األصــول 

لعمائها.
وتعقيبا على هذا اإلجناز، 
قال نائب الرئيس التنفيذي 
الوطني لاستثمار  لشــركة 
نبيل معــروف، »إن اجلائزة 
متثل دليا على منونا املستمر، 
واالهتمــام املتواصل بتقدمي 
املعاييــر  اجلــودة وأعلــى 
فــي املنتجــات واخلدمــات 
التــي نوفرها  االســتثمارية 

لعمائنا واملستثمرين، ونعتز 
بترشيحنا دوما لنيل مثل هذه 
اجلوائز املهمة، إذ متثل اعترافا 
باملساعي واجلهود التي نبذلها 
إلضافــة قيمــة ملســاهمينا 
وأصحــاب املصالــح في كل 
ناحية من نواحي أنشــطتنا 

وأعمالنا«.
وأضــاف معــروف: »ان 
حصولنا على اجلائزة يؤكد 
ريادتها في مجال إدارة األصول 
محليا وإقليميــا، ويكلل في 
تطوير ادائهــا وخدماتها من 
أجل تعزيــز الريادة احمللية 
واإلقليميــة في قطــاع إدارة 
حافــزا  وميثــل  األصــول، 

لها مــن أجل االســتمرار في 
مواصلــة اجلهــد في ســبيل 
حتقيق األفضل للمستثمرين 

والعماء«.
وأضاف معروف: »إن قدرة 
شركة الوطني لاستثمار على 
نيــل هذه اجلوائــز املرموقة 
عاما بعد عام ما هو إال نتيجة 
التزامنا املستمر بالتميز من 
خال تقدمي حلول استثمارية 
مبتكرة تلبي طموحات عمائنا 
فــي عالم االســتثمار«. وأكد 
معروف: »أن املنتجات املبتكرة 
والتفكير اإلبداعي والتميز في 
األداء كانت وراء حصول شركة 
الوطني لاستثمار على عدة 
جوائــز تقديرية مماثلة على 

مدى السنوات السابقة«.
وتسلم اجلائزة د.حسن 
شــحرور، املدير العام إلدارة 
األصول اإلقليمية في شركة 
الوطنــي لاســتثمار، وذلك 
الســنوية  الفعاليات  خــال 
جلوائز الشرق األوسط التي 
عقدت في دبي نوفمبر اجلاري.
واعتبر شحرور أن الفوز 
بهذه اجلائزة يعد شهادة على 
جناح اســتراتيجية الوطني 
لاستثمار الرامية إلى إيجاد 
فرص اســتثمارية ذات قيمة 

عالية ملستثمريها.
»إن  شــحرور:  وقــال 

د.حسني شحرور متسلما اجلائزة

إلى 326 مليون دينار خالل أكتوبر املاضي

»KIB«:  44% ارتفاع مبيعات سوق العقار

قــال تقرير وحدة البحــوث االقتصادية 
في بنك KIB ان مؤشــرات أداء سوق العقار 
واصلت حتسنها الذي شهدته خال األشهر 
املاضية، حيث بلغ مؤشر إجمالي املبيعات 
نحــو 3٢6 مليون دينار )عقــود ووكاالت( 
فــي أكتوبر املاضي مرتفعــا بنحو 44% عن 
مستوياته املسجلة في أكتوبر من عام ٢٠١7، 
كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات املسجلة في 
السوق خال اكتوبر بنحو 4٢% مسجا 7١٠ 
صفقات مقارنة بنحو 466 صفقة في أكتوبر 
٢٠١7، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

نحو 45٩ ألف دينار مرتفعا بأكثر من ١%.
وطال التحسن في مؤشرات سوق العقار 
الكويتي جميع قطاعات العقار الرئيسية، حيث 
ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنحو ٢٨% 
على أساس سنوي لتبلغ ١4٩ مليون دينار 
كويتي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في 
القطاع بنسبة مماثلة ليبلغ 4٨3 صفقة. فيما 
حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة املسجلة 
في القطاع على مستوياته املسجلة في ذات 
الفترة مــن عام ٢٠١7 عنــد 3٠٩ آالف دينار 

كويتي للصفقة الواحدة.
كما واصل القطاع االستثماري تفوقه على 
القطاعات األخرى حيث سجل أعلى نسبة منو 
في املبيعات خال أكتوبر ٢٠١٨ وعلى أساس 
سنوي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 
١٠4 مايــن دينار مقارنــة بنحو 6٠ مليون 
دينــار في أكتوبر من عــام ٢٠١7، كما ارتفع 
مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو ٩٢% 
على أســاس سنوي ليبلغ ٢٠٢ صفقة، فيما 
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 5١5 
مليون دينار متراجعا بنحو ١٠% على أساس 
ســنوي، أما القطاع التجــاري فقد ارتفعت 
مبيعاته بنحو 4% على أساس سنوي لتبلغ 
4٨ مليون دينار تقريبا جاءت موزعة على ١٠ 
صفقات ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

نحو 4.٨ ماين دينار.

هذا ومبقارنة مؤشرات أداء السوق خال 
اكتوبر احلالي مع شــهر اكتوبر من كل عام 
ومنذ عام ٢٠١7، فقد حل شــهر أكتوبر ٢٠١٨ 
في املرتبة الثالثة في مؤشر قيمة املبيعات 
ومؤشــر متوســط قيمة الصفقة، فيما حل 

رابعا في مؤشر عدد الصفقات.
ومبتابعة توزيع مبيعات ســوق العقار 
الكويتي وفقا للمحافظات، فقد حلت محافظة 
األحمدي أوال حيث استحوذت على 3١% من 
إجمالــي مبيعات الســوق، تلتهــا محافظة 
حولي بنسبة ٢6% من املبيعات، كما جاءت 
احملافظتان أوال وبنفس الترتيب وفقا ملؤشر 
عدد الصفقات وبنسبة 34% و٢١% على التوالي، 
وذلك مــن إجمالي عدد الصفقات املســجلة 

في السوق.
وبلغت مبيعات العقار اإلجمالية منذ بداية 
العام وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٨ نحو ٢.٩ مليار 
دينار مقارنة بنحو ٢.٢ مليار دينار خال ذات 
الفترة من عام ٢٠١7، ليسجل مؤشر إجمالي 
املبيعات ارتفاعا بنحو 34%، فيما بلغ مؤشر 
عدد الصفقات املجمــع لذات الفترة من عام 
٢٠١٨ نحو 5٢٠3 صفقات مرتفعا بنحو ١4% 
عن مستوياته املسجلة في عام ٢٠١7، األمر 
الذي يظهر التحســن الذي شهدته مؤشرات 

أداء السوق خال هذا العام.
كما اســتطاعت مبيعات عام ٢٠١٨ )حتى 
نهاية شهر أكتوبر( من جتاوز مبيعات عام 
٢٠١7 اإلجمالي بنحو ١5%، كما اقترب مؤشر 
عدد الصفقات املسجلة حتى نهاية اكتوبر ٢٠١٨ 
من مجمل عدد الصفقات املســجلة في ٢٠١7 
األمر الذي يؤكد جتاوز مستوياته املسجلة 

في العام السابق وقبل نهاية العام.
وتوقع التقرير أن يحافظ الســوق على 
مستويات نشاطه احلالية خال األشهر القليلة 
القادمة، وأن يكتســب مزيــدا من الزخم في 
حال حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي خال 

العام القادم.
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حصولنــا على هــذا التقدير 
الدولي يعد مبنزلة تأكيد على 
قدرة الوطني لاستثمار في 
تقدمي خدمات منافسة وفريدة 
من نوعها، وكذلك على جناحنا 
خــال األعــوام املاضيــة في 
اســتقطاب شــريحة كبيــرة 
من العماء وتوفير منتجات 
استثمارية متطورة ومبتكرة 
تخدم وتتواءم مع متغيرات 
الذي  الســوق، وهــو األمــر 
نسعى دوما من أجل حتقيقه، 
انطاقــا من حرصنــا الدائم 
على مواكبــة معايير التميز 
احمللية والعامليــة في مجال 
إدارة األصــول والصناديــق 

االستثمارية«.
منــوذج  »إن  وأضــاف: 
عملنا قائم على اتباع سياسة 
استثمارية متوازنة تهدف إلى 
تقليل املخاطر االســتثمارية 
مــن خــال تنويع النشــاط 

االستثماري«.
واختتم شحرور قائا: »إن 
قطاع إدارة األصول اإلقليمية 
في شركة الوطني لاستثمار 
ســيواصل جهوده في سبيل 
تعزيــز األداء مبا يســهم في 
تعزيز مكانة الشــركة، ولن 
نالوا جهدا في ســبيل تلبية 
احتياجــات قاعــدة عمائنا 

الواسعة«.

خالل مؤتمر »االستثمار في الكويت« في »سيليكون فالي«

الناهض يستعرض أهمية FinTech بالسوق الكويتي
يشــارك بيــت التمويــل 
الكويتي »بيتك«، في مؤمتر 
الكويــت  فــي  االســتثمار 
اليــوم فــي  الــذي ينعقــد 
وادي الســيليكون - ســان 
فرانسيسكو في كاليفورنيا 
- الواليات املتحدة األميركية، 
حتت عنوان »االستثمار في 
الكويت - استكشاف الفرص 

في اقتصاد متغير«.
وتأتي مشاركة »بيتك«، 
في إطــار االهتمام بالشــأن 
االقتصادي واالســتثماري، 
وتشجيع االستثمارات ذات 
القيمــة املضافــة لاقتصاد 
الكويتــي، حيــث يعتبــر 
املؤمتــر منصــة مناســبة 
الفرص االستثمارية  إلبراز 

الواعدة فــي القطاعن العام 
واخلــاص، وبحث تطورات 
بيئــة األعمــال ومجــاالت 
التمويل، واســتعراض دور 
القطــاع املصرفي فــي دعم 

عملية التنمية، متاشــيا مع 
رؤيــة الكويــت ٢٠35 التي 
تهدف لتحويل الكويت الى 
مركــز مالي وجتاري عاملي. 
وضمــن فعاليــات املؤمتر، 
يستعرض الرئيس التنفيذي 
للمجموعة في »بيتك«، مازن 
الناهض أهمية التكنولوجيا 
املالية FinTech في الكويت، 
ودور »بيتــك« فــي تبنــي 
التكنولوجيا  ودعم خدمات 
املالية مبا يعزز كفاءة األداء 
ويضيف قيمة للعمل املصرفي 

والعماء واملستثمرين. 
ويناقــــــش املؤمتــــــر 
موضوعات ومحاور متنوعة 
مثل: دور احلكومة الكويتية 
في جذب االستثمار األجنبي 

مازن الناهض

املباشــر، وأهــداف خطــة 
الكويــت االقتصادية، وملاذا 
يعــد االســتثمار األجنبــي 
املباشــر جزءا أساســيا من 
اخلطــة، والقوانن اجلديدة 
بشــأن االســتثمار األجنبي 
والشــراكات بــن القطاعن 
العام واخلاص، وكيف ميكن 
للمســتثمرين فــي الكويت 
االســتفادة مــن التطــورات 
االقتصادية في املنطقة على 
نطــاق أوســع، والتطورات 
بشــأن فتح ســوق األوراق 
الكويتيــن  املاليــة لغيــر 
ودخول الشركات األجنبية 
في القطاعات الرئيسية مثل 
البنــوك، ودور االســتثمار 
االجنبي املباشر وأسواق رأس 

املال في تعزيز التنافســية، 
والعاقة بــن التكنولوجيا 
واالقتصاد في الكويت، ومدى 
تأثيــر قطــاع تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت على 
بيئــة الكويــت لاســتثمار 
األجنبــي املباشــر، وغيرها 
من احملاور التي تبرز أهمية 
بيئة االستثمار في الكويت. 
وينطلق املؤمتر بتنظيم من 
»هيئة تشــجيع االستثمار 
املباشر« وفاينانشيال تاميز 
اليف، ومجلة fDi، وهو املؤمتر 
الثاني من 3 مؤمترات، األول 
الذي عقد في لندن، والثاني 
سيكون يوم غد في سيليكون 
فالــي، والثالث ســيعقد في 

سنغافورة.
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مهندسو الشركة كرموه نظراً لجهوده المبذولة وتفانيه في العمل منذ توليه منصب مدير الدائرة

العازمي: دائرة الهندسة بـ »الكويتية« جاهزة الستقبال األسطول اجلديد
مصطفى صالح 

نظمــت دائرة الهندســة 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، حفل تكرمي ملدير 
دائرة الهندسة في الشركـة 
م. فيصل العازمي، وذلك على 
جهوده املبذولة وتفانيه في 
العمل منذ توليه منصب مدير 
الدائرة، حيث مت تكرميه من 
قبل مهندسي دائرة الهندسة 

في »اخلطوط الكويتية«.
وقد شهد احلفل حضور 
عــدد مــن قياديــي شــركة 
اخلطــوط الكويتيــة، وفي 
مقدمتهم الرئيس التنفيــذي 
الكويتيــة«  لـ »اخلطـــوط 
م. كامل العوضي، ومساعد 
الرئيس التنفيذي لشــؤون 
العمليات الكابنت عبداحلليم 
زيدان، باإلضافة إلى ممثلي 
نقابــة العاملــن باخلطوط 
الكويتية والشركات التابعة 
لها في مقدمتهم رئيس النقابة 
طــال الهاجــري، وعدد من 
الطيارين ومهندسي الطيران 
والفنين بدائرة الهندسة في 

الشركة.
وفي هــذا الســياق، قال 
م. فيصل العازمي: شــهدت 
الكويتيــة هــذا  اخلطــوط 

العام العديد من التغييرات، 
كان أبرزهــا فيمــا يخــص 
الهندســة بالشــركة  دائرة 
الســامة  تعليــق منظمــة 
األوروبية »EASA«، اعتماد 
إجــراءات الصيانــة املؤداة 
مــن »الكويتيــة« لطائرات 
ومحركات ومعدات وأجهزة 

تتقاضاهــا »الكويتية« عن 
اعمال الصيانة، مشيرا الى 
ان »الكويتية« لديها مراكز 
صيانــة في ١4 مطارا خارج 
الكويت، وهذا يدل على الثقة 
الكبيرة التي توليها شركات 
الطيــران بالعالم للخطوط 
الكويتية في مجال الصيانة، 

إجــراءات الصيانة اخلاصة 
بهــا في مدة 4 أشــهر فقط، 
معتبرا أن ذلك إجناز يعــود 
الفضــل اليـــه بشكل كبير 
إلى مهندســي وفنــي إدارة 
فــي اخلطــوط  الهندســة 

الكويتية.
وأكــد العازمــي جاهزية 

شركات الطيران التي تخضع 
للهيئة، مشيرا الى أن أسباب 
التعليق كانت لظروف خارج 

إرادة اخلطوط الكويتية.
وبن العازمي ان اخلسائر 
مــن هذا القرار كانت مؤقتة 
وال تكاد تذكــر، فهي عبارة 
عن توقف للرسوم فقط التي 

كمــا ان الكويتيــة معتمدة 
عامليــا في مجــال الصيانة 

حول العالم ايضا.
أن  العازمــي  وأوضــح 
اخلطــوط الكويتية تعتبر 
الشركة الوحيدة التي تتمكن 
من حل ماحظــات املنظمة 
األوروبية ورفع التعليق عن 

دائرة الهندسة في اخلطوط 
الكويتية الستقبال طائرات 
األســطول اجلديد للشركة، 
باإلضافــة الــى التعامل مع 
التــي  القدميــة  الطائــرات 
ستخرج من اخلدمة بالشركة، 
مشددا على وجود حتديــات 
كبيرة أمام فريق العمـــــل 
بدائرة الهندسة خال العـــام 
املقبل، وان الفريق جاهــــز 
للتعامــل معهـــــا بكـــــل 

كفـــاءة. 
وأضــاف: »أشــعر بفخر 
كبير كوني جــزءا من هذه 
املنظومة املميزة في اخلطوط 
الكويتية ودائرة الهندســة 
بالشركة، فاجلميع يتعامل 
هنا بروح الفرق الواحد، لذلك 
أتقــــدم إلى جميع العاملن 
الهندســـــة بالشكر  بدائرة 
على هذا التكرمي الذي أفخر 

به«.
وخــال احلفل مت تكرمي 
عــدد مــن مهندســي دائرة 
الهندسة في شركة اخلطوط 
الكويتية، نظرا ملا قدموه من 
تفان وإخــاص في عملهم، 
املنيــس،  م.عــادل  وهــم: 
وم.فالح الهاجري، وم.خالد 
الفضلي، والكابنت عبداحلليم 

زيدان.

)قاسم باشا(محمد الفضلي ممثال عن مهندسي دائرة الهندسة في »الكويتية« يكرم مدير دائرة الهندسة م.فيصل العازمي ويبدو م.عبدالعزيز دشتي الرئيس التنفيذي لـ »الكويتية« م.كامل العوضي وم.فيصل العازمي في مقدمة احلضور 

العازمي خالل تكرميه م.فالح الهاجريم. فيصل العازمي مكرما مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابنت عبداحلليم زيدان .. وتكرمي م.عادل املنيس 

متكنا من رفع إيقاف 
 »EASA« الـ

في وقت قياسي 

»الوطني لالستثمار«.. »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018«
الوطنــي  فــازت شــركة 
لاســتثمار بجائــزة »أفضل 
مدير أصول في الكويت لعام 
٢٠١٨« للســنة التاسعة على 
التوالي، والتي متنحها مجلة 
غلوبــل انفيســتور العاملية 
املتخصصة في مجال تقييم 
االســتثمارية  املؤسســات 
واملاليــة، حيــث متنــح هذه 
اجلائزة للنخبة ممن ساهموا 
بأعمال مميزة في قطاعاتهم، 
باإلضافة إلى رفع مســتوى 
اخلدمات واملنتجات املقدمة.

وذكــرت شــركة الوطني 
لاستثمار في بيان صحافي 
إن فوزها باجلائزة ميثل تأكيدا 
على التزامها بالتميز واملكانة 
الرائدة، ويأتي اســتنادا إلى 
سلســلة مــن معاييــر إدارة 
الصناديــق، ووفق اعتبارات 
أعضــاء هيئــة التحريــر في 
املجلــة، وبإجمــاع عــدد من 
اخلبراء في قطاع االستثمار 
وإدارة األصول، حيث مينح 
هذا البرنامج املرموق العديد 
من اجلوائز للشركات الكبرى 
في املنطقة التي تقود مجال 
االســتثمار من حيــث األداء 

واالبتكار والتميز.
التنــوع  أن  وأضافــت 
فــي املنتجــات واخلدمــات 
االستثمارية املبتكرة واعتماد 

أفضل املمارسات في عمليات 
إدارة  وكيفيــة  االســتثمار 
املخاطر جعل شركة الوطني 
لاستثمار تتفوق على نظرائها 
فــي املنطقــة لتقــدمي أفضل 
احللــول فــي إدارة األصــول 

لعمائها.
وتعقيبا على هذا اإلجناز، 
قال نائب الرئيس التنفيذي 
الوطني لاستثمار  لشــركة 
نبيل معــروف، »إن اجلائزة 
متثل دليا على منونا املستمر، 
واالهتمــام املتواصل بتقدمي 
املعاييــر  اجلــودة وأعلــى 
فــي املنتجــات واخلدمــات 
التــي نوفرها  االســتثمارية 

لعمائنا واملستثمرين، ونعتز 
بترشيحنا دوما لنيل مثل هذه 
اجلوائز املهمة، إذ متثل اعترافا 
باملساعي واجلهود التي نبذلها 
إلضافــة قيمــة ملســاهمينا 
وأصحــاب املصالــح في كل 
ناحية من نواحي أنشــطتنا 

وأعمالنا«.
وأضــاف معــروف: »ان 
حصولنا على اجلائزة يؤكد 
ريادتها في مجال إدارة األصول 
محليا وإقليميــا، ويكلل في 
تطوير ادائهــا وخدماتها من 
أجل تعزيــز الريادة احمللية 
واإلقليميــة في قطــاع إدارة 
حافــزا  وميثــل  األصــول، 

لها مــن أجل االســتمرار في 
مواصلــة اجلهــد في ســبيل 
حتقيق األفضل للمستثمرين 

والعماء«.
وأضاف معروف: »إن قدرة 
شركة الوطني لاستثمار على 
نيــل هذه اجلوائــز املرموقة 
عاما بعد عام ما هو إال نتيجة 
التزامنا املستمر بالتميز من 
خال تقدمي حلول استثمارية 
مبتكرة تلبي طموحات عمائنا 
فــي عالم االســتثمار«. وأكد 
معروف: »أن املنتجات املبتكرة 
والتفكير اإلبداعي والتميز في 
األداء كانت وراء حصول شركة 
الوطني لاستثمار على عدة 
جوائــز تقديرية مماثلة على 

مدى السنوات السابقة«.
وتسلم اجلائزة د.حسن 
شــحرور، املدير العام إلدارة 
األصول اإلقليمية في شركة 
الوطنــي لاســتثمار، وذلك 
الســنوية  الفعاليات  خــال 
جلوائز الشرق األوسط التي 
عقدت في دبي نوفمبر اجلاري.
واعتبر شحرور أن الفوز 
بهذه اجلائزة يعد شهادة على 
جناح اســتراتيجية الوطني 
لاستثمار الرامية إلى إيجاد 
فرص اســتثمارية ذات قيمة 

عالية ملستثمريها.
»إن  شــحرور:  وقــال 

د.حسني شحرور متسلما اجلائزة

إلى 326 مليون دينار خالل أكتوبر املاضي

»KIB«:  44% ارتفاع مبيعات سوق العقار

قــال تقرير وحدة البحــوث االقتصادية 
في بنك KIB ان مؤشــرات أداء سوق العقار 
واصلت حتسنها الذي شهدته خال األشهر 
املاضية، حيث بلغ مؤشر إجمالي املبيعات 
نحــو 3٢6 مليون دينار )عقــود ووكاالت( 
فــي أكتوبر املاضي مرتفعــا بنحو 44% عن 
مستوياته املسجلة في أكتوبر من عام ٢٠١7، 
كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات املسجلة في 
السوق خال اكتوبر بنحو 4٢% مسجا 7١٠ 
صفقات مقارنة بنحو 466 صفقة في أكتوبر 
٢٠١7، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

نحو 45٩ ألف دينار مرتفعا بأكثر من ١%.
وطال التحسن في مؤشرات سوق العقار 
الكويتي جميع قطاعات العقار الرئيسية، حيث 
ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنحو ٢٨% 
على أساس سنوي لتبلغ ١4٩ مليون دينار 
كويتي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في 
القطاع بنسبة مماثلة ليبلغ 4٨3 صفقة. فيما 
حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة املسجلة 
في القطاع على مستوياته املسجلة في ذات 
الفترة مــن عام ٢٠١7 عنــد 3٠٩ آالف دينار 

كويتي للصفقة الواحدة.
كما واصل القطاع االستثماري تفوقه على 
القطاعات األخرى حيث سجل أعلى نسبة منو 
في املبيعات خال أكتوبر ٢٠١٨ وعلى أساس 
سنوي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 
١٠4 مايــن دينار مقارنــة بنحو 6٠ مليون 
دينــار في أكتوبر من عــام ٢٠١7، كما ارتفع 
مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو ٩٢% 
على أســاس سنوي ليبلغ ٢٠٢ صفقة، فيما 
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 5١5 
مليون دينار متراجعا بنحو ١٠% على أساس 
ســنوي، أما القطاع التجــاري فقد ارتفعت 
مبيعاته بنحو 4% على أساس سنوي لتبلغ 
4٨ مليون دينار تقريبا جاءت موزعة على ١٠ 
صفقات ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

نحو 4.٨ ماين دينار.

هذا ومبقارنة مؤشرات أداء السوق خال 
اكتوبر احلالي مع شــهر اكتوبر من كل عام 
ومنذ عام ٢٠١7، فقد حل شــهر أكتوبر ٢٠١٨ 
في املرتبة الثالثة في مؤشر قيمة املبيعات 
ومؤشــر متوســط قيمة الصفقة، فيما حل 

رابعا في مؤشر عدد الصفقات.
ومبتابعة توزيع مبيعات ســوق العقار 
الكويتي وفقا للمحافظات، فقد حلت محافظة 
األحمدي أوال حيث استحوذت على 3١% من 
إجمالــي مبيعات الســوق، تلتهــا محافظة 
حولي بنسبة ٢6% من املبيعات، كما جاءت 
احملافظتان أوال وبنفس الترتيب وفقا ملؤشر 
عدد الصفقات وبنسبة 34% و٢١% على التوالي، 
وذلك مــن إجمالي عدد الصفقات املســجلة 

في السوق.
وبلغت مبيعات العقار اإلجمالية منذ بداية 
العام وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٨ نحو ٢.٩ مليار 
دينار مقارنة بنحو ٢.٢ مليار دينار خال ذات 
الفترة من عام ٢٠١7، ليسجل مؤشر إجمالي 
املبيعات ارتفاعا بنحو 34%، فيما بلغ مؤشر 
عدد الصفقات املجمــع لذات الفترة من عام 
٢٠١٨ نحو 5٢٠3 صفقات مرتفعا بنحو ١4% 
عن مستوياته املسجلة في عام ٢٠١7، األمر 
الذي يظهر التحســن الذي شهدته مؤشرات 

أداء السوق خال هذا العام.
كما اســتطاعت مبيعات عام ٢٠١٨ )حتى 
نهاية شهر أكتوبر( من جتاوز مبيعات عام 
٢٠١7 اإلجمالي بنحو ١5%، كما اقترب مؤشر 
عدد الصفقات املسجلة حتى نهاية اكتوبر ٢٠١٨ 
من مجمل عدد الصفقات املســجلة في ٢٠١7 
األمر الذي يؤكد جتاوز مستوياته املسجلة 

في العام السابق وقبل نهاية العام.
وتوقع التقرير أن يحافظ الســوق على 
مستويات نشاطه احلالية خال األشهر القليلة 
القادمة، وأن يكتســب مزيــدا من الزخم في 
حال حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي خال 

العام القادم.
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حصولنــا على هــذا التقدير 
الدولي يعد مبنزلة تأكيد على 
قدرة الوطني لاستثمار في 
تقدمي خدمات منافسة وفريدة 
من نوعها، وكذلك على جناحنا 
خــال األعــوام املاضيــة في 
اســتقطاب شــريحة كبيــرة 
من العماء وتوفير منتجات 
استثمارية متطورة ومبتكرة 
تخدم وتتواءم مع متغيرات 
الذي  الســوق، وهــو األمــر 
نسعى دوما من أجل حتقيقه، 
انطاقــا من حرصنــا الدائم 
على مواكبــة معايير التميز 
احمللية والعامليــة في مجال 
إدارة األصــول والصناديــق 

االستثمارية«.
منــوذج  »إن  وأضــاف: 
عملنا قائم على اتباع سياسة 
استثمارية متوازنة تهدف إلى 
تقليل املخاطر االســتثمارية 
مــن خــال تنويع النشــاط 

االستثماري«.
واختتم شحرور قائا: »إن 
قطاع إدارة األصول اإلقليمية 
في شركة الوطني لاستثمار 
ســيواصل جهوده في سبيل 
تعزيــز األداء مبا يســهم في 
تعزيز مكانة الشــركة، ولن 
نالوا جهدا في ســبيل تلبية 
احتياجــات قاعــدة عمائنا 

الواسعة«.

خالل مؤتمر »االستثمار في الكويت« في »سيليكون فالي«

الناهض يستعرض أهمية FinTech بالسوق الكويتي
يشــارك بيــت التمويــل 
الكويتي »بيتك«، في مؤمتر 
الكويــت  فــي  االســتثمار 
اليــوم فــي  الــذي ينعقــد 
وادي الســيليكون - ســان 
فرانسيسكو في كاليفورنيا 
- الواليات املتحدة األميركية، 
حتت عنوان »االستثمار في 
الكويت - استكشاف الفرص 

في اقتصاد متغير«.
وتأتي مشاركة »بيتك«، 
في إطــار االهتمام بالشــأن 
االقتصادي واالســتثماري، 
وتشجيع االستثمارات ذات 
القيمــة املضافــة لاقتصاد 
الكويتــي، حيــث يعتبــر 
املؤمتــر منصــة مناســبة 
الفرص االستثمارية  إلبراز 

الواعدة فــي القطاعن العام 
واخلــاص، وبحث تطورات 
بيئــة األعمــال ومجــاالت 
التمويل، واســتعراض دور 
القطــاع املصرفي فــي دعم 

عملية التنمية، متاشــيا مع 
رؤيــة الكويــت ٢٠35 التي 
تهدف لتحويل الكويت الى 
مركــز مالي وجتاري عاملي. 
وضمــن فعاليــات املؤمتر، 
يستعرض الرئيس التنفيذي 
للمجموعة في »بيتك«، مازن 
الناهض أهمية التكنولوجيا 
املالية FinTech في الكويت، 
ودور »بيتــك« فــي تبنــي 
التكنولوجيا  ودعم خدمات 
املالية مبا يعزز كفاءة األداء 
ويضيف قيمة للعمل املصرفي 

والعماء واملستثمرين. 
ويناقــــــش املؤمتــــــر 
موضوعات ومحاور متنوعة 
مثل: دور احلكومة الكويتية 
في جذب االستثمار األجنبي 

مازن الناهض

املباشــر، وأهــداف خطــة 
الكويــت االقتصادية، وملاذا 
يعــد االســتثمار األجنبــي 
املباشــر جزءا أساســيا من 
اخلطــة، والقوانن اجلديدة 
بشــأن االســتثمار األجنبي 
والشــراكات بــن القطاعن 
العام واخلاص، وكيف ميكن 
للمســتثمرين فــي الكويت 
االســتفادة مــن التطــورات 
االقتصادية في املنطقة على 
نطــاق أوســع، والتطورات 
بشــأن فتح ســوق األوراق 
الكويتيــن  املاليــة لغيــر 
ودخول الشركات األجنبية 
في القطاعات الرئيسية مثل 
البنــوك، ودور االســتثمار 
االجنبي املباشر وأسواق رأس 

املال في تعزيز التنافســية، 
والعاقة بــن التكنولوجيا 
واالقتصاد في الكويت، ومدى 
تأثيــر قطــاع تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت على 
بيئــة الكويــت لاســتثمار 
األجنبــي املباشــر، وغيرها 
من احملاور التي تبرز أهمية 
بيئة االستثمار في الكويت. 
وينطلق املؤمتر بتنظيم من 
»هيئة تشــجيع االستثمار 
املباشر« وفاينانشيال تاميز 
اليف، ومجلة fDi، وهو املؤمتر 
الثاني من 3 مؤمترات، األول 
الذي عقد في لندن، والثاني 
سيكون يوم غد في سيليكون 
فالــي، والثالث ســيعقد في 

سنغافورة.

https://alanba.com.kw/870587
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 ,âjƒμdG  »a  É¡Yƒf  øe  ≈`̀dhC’G  ó©J  »àdGh  IójóédG
 QR πªëJ ∂æÑdG øe IQOÉ°üdG äGóæà°ùªdG âëÑ°UCG
 ≥≤ëàdG  á«∏ª©H  ¢UÉN  ™jô°S  áHÉéà°SG  õeQ  Code
 πμHh ácô°T hCG á¡L hCG ¢üî°T …CG ¿ÉμeEÉH íÑ°UCG å«M
 ôÑY  ∂`̀dPh  äGóæà°ùªdG  áë°U  øe  ≥≤ëàdG  ádƒ¡°S
 CBK  ∂æÑdG  ≥«Ñ£J  á£°SGƒH  QR code  í°ùe
 ,IOSh  ójhQóf’G  »eÉ¶f  ≈∏Y  ôaGƒàªdGh  mobile
 äGóæà°ùªdG øe Iô«Ñc áëjô°T πª°ûJ áeóîdG √ògh
 ¿Éª°†dG  äÉHÉ£Nh ó«°UôdG  IOÉ¡°Th ÜÉ°ùëdG  ∞°ûμc

.áª¡ªdG äGóæà°ùªdG øe Égô«Zh áeòdG IAGôHh
 ,…QÉéàdG  ∂æÑdG  É¡≤∏WCG  »àdG  IójóédG  áeóîdG  ≈∏Y ¬≤«∏©J »ah
 á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£≤d ΩÉ©dG ôjóªdG ¿Éª∏°S º«gGôHEG ó«ªM ∫Éb
 ó©J  »àdGh  IójóédG  áeóîdG  √òg  ¥ÓWEÉH  AGó©°S  øëf"  :OGôaCÓd
 øe  ójó©∏d  k’Éªμà°SG  »JCÉJ  »àdGh  âjƒμdG  »a  É¡Yƒf  øe  ≈dhC’G
 ∂æÑdG  ¢Uôëj  »àdG  á«ªbôdGh  á«fhôàμdE’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG

."ôNBG ≈dEG ø«M øe É¡bÓWEG ≈∏Y

 á°üæe ôÑY »aô°üªdG πeÉ©àdG ¿CG ócCGh
 ôãcCGh π¡°SCG íÑ°UCG á«fhôàμdE’G …QÉéàdG
 ∑Qój  å«M ≈°†e âbh  …CG  øe áMGQ
 á«aô°üªdG äÓeÉ©ªdG º¶©e ¿G ∂æÑdG
 ≥∏£æªdG  Gò`̀g  ø`̀eh  ,»`̀ dBG  πμ°ûH  ºàJ
 ¬FÓª©d  í«à«d  kGó`̀gÉ`̀L  ∂æÑdG  πª©j
 äÉeóîdG  πc  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  á«fÉμeEG
 ¿Éμe …CG øeh GhAÉ°T ÉªØ«c á«aô°üªdG

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh
 …CG  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  ¬``̀fCG  ¿Éª∏°ùdG  ±É`̀ °`̀ VCGh  
 …QÉéàdG ∂æÑdG ≥«Ñ£J π«ªëJ ¢üî°T
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀UÉ`̀N ΩGó`̀ î`̀ à`̀ °`̀ SGh
 ¿hO øe ≥«Ñ£à∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG »a IOƒLƒªdG äGóæà°ùªdG

 .áeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d π«é°ùJ …CG AGôLEG ≈dEG áLÉëdG
 çóMCG  èeód  …QÉéàdG  ∂æÑdG  »©°S  QÉWEG  »a Iƒ£îdG  √òg »JCÉJh
 á«aô°üªdG  äÉ«∏ª©dG  ¬LhCG  ™«ªL  »a  á«LƒdƒæμàdG  äGQÉμàH’G
 √òg ¿CÉH k Éª∏Y,∂æÑdG äGóæà°ùªd ájÉªëdG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£Jh
 äÉ«∏ªY …CG  ™æeh äGóæà°ùªdG ájÉªM õjõ©J ≈dEG  ±ó¡J áeóîdG

 .∂æÑdG äGóæà°ùe ≈∏Y ™≤J ¿CG øμªªdG øe ôjhõJ hCG ÖYÓJ

�  »a  ,"∂à«H"  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H  ∑QÉ°ûj
 »a  Ωƒ«dG  ó≤©æj  …òdG  âjƒμdG  »a  QÉªãà°S’G  ôªJDƒe
 -É«fQƒØ«dÉc »a ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S - ¿ƒμ«∏«°ùdG …OGh
 QÉªãà°S’G" ¿GƒæY âëJ ,á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
."ô«¨àe OÉ°üàbG »a ¢UôØdG ±É°ûμà°SG - âjƒμdG »a
 ¿CÉ°ûdG »a ΩÉªàg’G QÉWG »a ,"∂à«H" ácQÉ°ûe »JCÉJh
 äGP äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ,…QÉªãà°S’Gh …OÉ°üàb’G
 ôÑà©j  å«M  ,»àjƒμdG  OÉ°üàbÓd  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  RGôHE’  áÑ°SÉæe  á°üæe  ôªJDƒªdG
 äGQƒ£J åëHh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a IóYGƒdG
 QhO  ¢VGô©à°SGh  ,πjƒªàdG  ä’Ééeh  ∫ÉªY’G  áÄ«H
 É«°TÉªJ  ,á«ªæàdG  á«∏ªY  ºYO  »a  »aô°üªdG  ´É£≤dG

 »dÉe  õcôe  ≈dG  âjƒμdG  πjƒëàd  ±ó¡J  »àdG  2035  âjƒμdG  ájDhQ  ™e
.»ªdÉY …QÉéJh

 »a áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG  ¢Vô©à°ùj ,ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a øª°Vh
 FinTech  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  á«ªgCG  ¢†gÉædG  ó©°S  ¿RÉe ,"∂à«H"
 É«LƒdƒæμàdG  äÉ`̀eó`̀N  º`̀ YOh  »æÑJ  »`̀a  "∂à«H"  QhOh  ,âjƒμdG  »`̀a
 AÓª©dGh »aô°üªdG πª©∏d áª«b ∞«°†jh AGO’G IAÉØc Rõ©j ÉªH á«dÉªdG

.øjôªãà°ùªdGh

 :πãe  áYƒæàe  QhÉëeh  äÉYƒ°Vƒe  ôªJDƒªdG  ¢ûbÉæjh
 »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ÜòL  »a  á«àjƒμdG  áeƒμëdG  QhO
 GPÉªdh  ,ájOÉ°üàb’G  âjƒμdG  á£N  ±GógGh  ,ô°TÉÑªdG
 øe  k É«°SÉ°SCG  kGAõ`̀L  ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ó©j
 »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ¿CÉ°ûH  IójóédG  ø«fGƒ≤dGh  ,á£îdG
 øμªj ∞«ch ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H äÉcGô°ûdGh
 äGQƒ£àdG  øe  IOÉØà°S’G  âjƒμdG  »a  øjôªãà°ùª∏d
 äGQƒ£àdGh ,™°ShCG ¥É£f ≈∏Y á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G
 ø««àjƒμdG  ô«¨d  á«dÉªdG  ¥GQhC’G  ¥ƒ°S  íàa  ¿CÉ°ûH
 á«°ù«FôdG  äÉYÉ£≤dG  »a  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ∫ƒNOh
 ô°TÉÑªdG  »ÑæL’G  QÉªãà°S’G  QhOh  ,∑ƒæÑdG  πãe
 ábÓ©dGh  ,á«°ùaÉæàdG  õjõ©J  »a  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ¥Gƒ°SGh
 É«LƒdƒæμJ  ´É£b  ô«KCÉJ  ióeh  ,âjƒμdG  »a  OÉ°üàb’Gh  É«LƒdƒæμàdG  ø«H
 ,ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°SÓd  âjƒμdG  áÄ«H  ≈∏Y ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG

.âjƒμdG »a QÉªãà°S’G áÄ«H á«ªgCG RôÑJ »àdG QhÉëªdG øe Égô«Zh
 "ô°TÉÑªdG  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJ  áÄ«g"  øe  º«¶æàæH  ôªJDƒªdG  ≥∏£æjh
 3  øe  »fÉãdG  ôªJDƒªdG  ƒgh  ,fDi  á∏éeh  ,∞`̀j’  õªjÉJ  ∫É«°ûfÉæjÉah
 ¿ƒμ«∏«°S »a Ωƒ«dG ¿ƒμ«°S »fÉãdGh ,¿óæd »a ó≤Y …òdG ∫h’G ,äGôªJDƒe

.IQƒaÉ¨æ°S »a ó≤©«°S ådÉãdGh ,»dÉa

�  ¿Éª∏°S ó«ªM �  ¢†gÉædG ¿RÉe

É¡JÉeóNh É¡JÉéàæe ´ƒæàd "Qƒà°ù«ØfG πHƒ∏Z" øe

…õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe π°TÉ¡dG óªëe ájÉYôH á«aô°üªdG ä’GƒëdG »a ¬JGRÉéfE’

 »dÉëdG ΩÉ©∏d âjƒμdG »a ∫ƒ°UCG ôjóe π°†aCG "QÉªãà°SÓd »æWƒdG"

èeÉfôH øe áÑîf èjôîJ :"á«aô°üªdG äÉ°SGQódG"
"∑ƒæÑdG ´É£b »a πª©∏d  ø««àjƒμdG π«gCÉJ"

 IOƒédÉH õ«ªàdG ó°üëj "¿ÉbôH"
2017 ΩÉ©∏d "∂æH »à«°S" øe

�  ôjóe  π°†aCG"  IõFÉéH  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  äRÉa
 ≈∏Y  á©°SÉàdG  áæ°ù∏d  "2018  ΩÉ©d  âjƒμdG  »a  ∫ƒ°UCG
 á«ªdÉ©dG  Qƒà°ù«ØfG  πHƒ∏Z  á∏ée  É¡ëæªJ  »àdGh  ,»dGƒàdG
 ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒªdG  º««≤J  ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdG
 GƒªgÉ°S  øªe  áÑîæ∏d  IõFÉédG  √ò`̀g  íæªJh  ,á«dÉªdGh
 iƒà°ùe ™aQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º¡JÉYÉ£b »a Iõ«ªe ∫ÉªYCÉH

.áeó≤ªdG äÉéàæªdGh äÉeóîdG
 πãªj  IõFÉédÉH  ÉgRƒa  ¿EG  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  äô`̀ cPh
 kGOÉæà°SG  »JCÉjh  ,  áfÉμªdGh  õ«ªàdÉH  É¡eGõàdG  ≈∏Y  kGó«cCÉJ
 äGQÉÑàYG ≥ahh ,≥jOÉæ°üdG IQGOEG ô«jÉ©e øe á∏°ù∏°S ≈dEG
 øe  Oó`̀Y  ´ÉªLEÉHh  ,á∏éªdG  »a  ôjôëàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG
 íæªj  å«M  ,∫ƒ°UC’G  IQGOEGh  QÉªãà°S’G  ´É£b  »a  AGôÑîdG
 äÉcô°û∏d  õFGƒédG  øe  ójó©dG  ¥ƒeôªdG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 å«M øe QÉªãà°S’G ∫Éée Oƒ≤J »àdG á≤£æªdG »a iôÑμdG

.õ«ªàdGh QÉμàH’Gh AGOC’G
 ájQÉªãà°S’G äÉeóîdGh äÉéàæªdG »a ´ƒæàdG ¿G âaÉ°VCGh
 äÉ«∏ªY  »`̀a  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  OÉ`̀ª`̀à`̀YGh  IôμàÑªdG
 »æWƒdG  ácô°T  π©L  ôWÉîªdG  IQGOEG  á«Ø«ch  QÉªãà°S’G
 π°†aCG ºjó≤àd á≤£æªdG »a É¡FGô¶f ≈∏Y ¥ƒØàJ QÉªãà°SÓd

.É¡FÓª©d ∫ƒ°UC’G IQGOEG »a ∫ƒ∏ëdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ∫Éb  ,RÉéfE’G  Gòg  ≈∏Y  k ÉÑ«≤©Jh
 IõFÉédG  ¿EG"  ,±hô©e  π«Ñf  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd
 π°UGƒàªdG  ΩÉªàg’Gh  ,ôªà°ùªdG  Éfƒªf  ≈∏Y  kÓ«dO  πãªJ
 äÉeóîdGh  äÉéàæªdG  »a  ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCGh  IOƒédG  ºjó≤àH
 õà©fh ,øjôªãà°ùªdGh  ÉæFÓª©d Égôaƒf »àdG  ájQÉªãà°S’G
 PEG  ,áª¡ªdG  õFGƒédG  √ò`̀g  πãe  π«æd  k É`̀ ehO  Éæë«°TôàH
 áaÉ°VE’  É¡dòÑf  »àdG  Oƒ¡édGh  »YÉ°ùªdÉH  k ÉaGôàYG  πãªJ

�  π°TÉ¡dG  ∞°Sƒj  óªëe  QƒàcódG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,…õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe
 êôîJ πØM ó¡©ªdG ΩÉbCG ,á«aô°üªdG äÉ°SGQódG ó¡©e
 êôîàdG »ãjóM ø««àjƒμdG π«gCÉJ" èeÉfôH »HQóàe
 ,á°SOÉ°ùdG  á©aódG  -  "»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  πª©∏d
 27  ,âjƒμdG Ωƒ«æ«∏«e äGôªJDƒe õcôeh ¥óæa »a
 ø«jOÉ«≤dG øe áÑîf πØëdG ô°†M óbh ,2018 ôÑªaƒf
 äÉ«°üî°ûdGh  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  øe  AGQó`̀ª`̀dGh
 ,á«ÑæLC’G  äGQÉØ°ùdG  ¢†©H  øY  ø«∏ãªeh  ,áeÉ©dG
 º«∏©àdGh  ÖjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

.ø«éjôîdG QƒeCG AÉ«dhCGh
 äÉ°SGQódG  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »ah
 ìô°T  ,»YÉaôdG  ∞°Sƒj  ó«°ùdG  Üƒ≤©j  á«aô°üªdG
 ¿CG  k Éë°Vƒe  ,»ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  Gòg  á©«ÑW  É¡«a
 áeóîd  k É«æWh  k ÉYhô°ûe  ’EG  ƒg  Ée  èeÉfôÑdG  Gòg
 OQGƒªdG  »a  QÉªãà°SEÓd  k ÉLPƒªfh  âjƒμdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ≈dEG  ±ó¡j  ,á«æWƒdG  äGAÉØμdG  õjõ©Jh  ájô°ûÑdG
 º¡∏gDƒj  ÉªH  á«àjƒμdG  QOGƒμdG  ÖjQóJh  ∞«XƒJ
 óMCG Gƒfƒμ«d ,á«æ¡ªdG º¡JGQÉ°ùe »a Ωó≤àdG ≥«≤ëàd
 Éªc ,âjƒμdG ádhód á«ªæàdG »a á«°ù«FôdG ºFÉYódG
 »YÉªàLE’G QhódG ó«cCÉJ ≈dEG ±ó¡j èeÉfôÑdG Gòg ¿CG

 ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  á«ªæJ  »a  á«∏ëªdG  ±QÉ°üª∏d
 ∂æH ßaÉëe ≈dEG ôμ°ûdÉH »YÉaôdG Ωó≤Jh .á«æWƒdG
 ó¡©ªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,…õcôªdG  âjƒμdG
 ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ,π°TÉ¡dG ∞°Sƒj óªëe
 ,áeÉY  áØ°üH  ó¡©ªdG  á£°ûfC’  ôªà°ùªdG  º¡ªYO
 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ò«Øæàd  áÑ«£dG  º¡JQOÉÑe  ≈∏Yh

 .ìÉéæHh k Éjƒæ°S á°UÉN áØ°üH
 Ωƒ≤J  …òdG  »YÉªàLE’G  QhódÉH  »YÉaôdG  OÉ°TCG  Éªc
 ájô°ûÑdG QOGƒμdG á«ªæJ »a á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG ¬H
 êôîàdG  »ãjóM  õ«ªàªdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  á«æWƒdG
 ≈∏Y ºgôμ°T Éªc ,»æWƒdG  èeÉfôÑdG  Gò¡d  º¡ªYóH
 »a  ¬Ø«∏μàH  á«aô°üªdG  äÉ°SGQódG  ó¡©ªH  º¡à≤K
 ≈∏Y ¬JQó≤H ¿ÉªjE’Gh ,èeÉfôÑdG Gòg ò«ØæJh OGóYEG
 ≥≤ëj  ¿CG  k É«æªàe  ,áØ∏àîªdG  º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J
 πμH  ºgójhõàd  kÓgCG  ¿ƒμj  ¿CGh  º¡JÉMƒªW  ó¡©ªdG
 á«ªæJ  »a  ΩÉ¡dGh  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg  ¬LÉàëj  Ée
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL »YÉaôdG  ôμ°T Éªc .ádhódG  OÉ°üàbG
 ø««aGô°TEGh  ø`̀«`̀HQó`̀e  ø`̀e  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò`̀ g  ≈∏Y

.ø«jQGOEGh
 ÖjQóàdG  IQGOEG  ôjóe  ,¿ƒ°ù∏«f  ófƒª°ùjO  CÉægh
 ≈æªJh  ø«éjôîdG  á«aô°üªdG  äÉ°SGQódG  ó¡©ªH

 Iôàa ∫ÓN º¡eGõàdÉH OÉ°TCGh ,ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d
 ,ìÉéædG  ≥«≤ëàd  º¡æe  ∫hòÑªdG  ó¡édGh  ÖjQóàdG
 õ«ªàdG  ≥«≤ëàd  IôHÉãªdGh  πª©dG  ≈∏Y º¡ãM å«M
 ºdÉY  »a  ™jô°ùdG  Qƒ£àdG  ¿EG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,AGOC’G  »a
 ô«Ñch  ô°TÉÑ oe  πμ°ûHh  ô`̀KCG  …ò`̀ dGh  ,É«LƒdƒæμàdG
 IAÉØc  ôãcCG  âëÑ°UCG  ≈àM  ±QÉ°üªdG  ´É£b  ≈∏Y
 ôªà°ùªdG  ÖjQóàdG  ≈dEG  áLÉëdG  ≥∏N  ób  ,á«∏YÉah
 ìÉéædG ≥«≤ëàd πª©dG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh
 ÖjQóàdG »a QGôªà°SE’G Éæ«∏Y k ÉeGõd íÑ°UCÉa ,ƒªædGh
 ºjó≤àd  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  á©HÉàeh  ôjƒ£àdGh

 .ΩGôμdG ÉæFÓª©d äÉeóîdG π°†aCG
 ,¬ªMQƒH  õjõ©dG  óÑY  èjôîdG  øe  πc  ≈≤dCG  Éªc
 º¡FÓeR øY káHÉ«f káª∏c  ,√OÉªM áî«°T áéjôîdGh
 É¡«a  Ghôμ°T  ,äÉéjôîdGh  ø«éjôîdG  º¡JÓ«eRh
 á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG äGQGOEGh …õcôªdG âjƒμdG ∂æH
 ,áHÉ°ûdG á«àjƒμdG QOGƒμdG »a ôªà°ùªdG ÉgQÉªãà°S’
 ¢UÓNGh óéH πª©dG ≈∏Y º¡JÓ«eRh º¡FÓeR GƒãMh
 ≥«≤ëàd  áMÉàªdG  ¢UôØdG  √ò`̀g  øe  IOÉØà°S’Gh
 Gòg  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  πª©dG  ôjƒ£Jh  ìÉéædG
 IóªYCG ºgCG óMCG ó©oj …òdGh º¡ªdGh …ƒ«ëdG ´É£≤dG

.™ªàée …CG »a OÉ°üàb’G AÉæH

 ≈∏Y á∏KÉªe ájôjó≤J õFGƒL IóY ≈∏Y QÉªãà°SÓd »æWƒdG
".á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ióe

 »dhódG ôjó≤àdG Gòg ≈∏Y Éædƒ°üM ¿EG" :Qhôë°T ø«°ùM ∫Ébh
 ºjó≤J »a QÉªãà°SÓd »æWƒdG IQób ≈∏Y ó«cCÉJ ádõæªH ó©j
 ÉæMÉéf  ≈∏Y ∂dòch  ,É¡Yƒf  øe Iójôah  á°ùaÉæe äÉeóN
 øe  Iô«Ñc  áëjô°T  ÜÉ£≤à°SG  »a  á«°VÉªdG  ΩGƒYC’G  ∫ÓN
 IôμàÑeh  IQƒ£àe  ájQÉªãà°SG  äÉéàæe  ô«aƒJh  AÓª©dG
 …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,¥ƒ°ùdG  äGô«¨àe  ™e  ΩAGƒàJh  ΩóîJ
 ºFGódG  Éæ°UôM øe k ÉbÓ£fG ,¬≤«≤ëJ πLCG  øe k ÉehO ≈©°ùf
 ∫Éée »a á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  õ«ªàdG  ô«jÉ©e áÑcGƒe ≈∏Y

."ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdGh ∫ƒ°UC’G IQGOEG
 á°SÉ«°S  ´ÉÑJG  ≈∏Y  ºFÉb  Éæ∏ªY  êPƒªf  ¿EG"  :±É`̀°`̀VCGh
 ájQÉªãà°S’G ôWÉîªdG π«∏≤J ≈dEG ±ó¡J áfRGƒàe ájQÉªãà°SG

."…QÉªãà°S’G •É°ûædG ™jƒæJ ∫ÓN øe
 »a  á«ª«∏bE’G  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  ¿EG"   Qhôë°T  ºààNGh
 π«Ñ°S  »a  √Oƒ¡L  π°UGƒ«°S  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T
 GƒdÉf ødh .ácô°ûdG áfÉμe õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH AGOC’G õjõ©J
."á©°SGƒdG ÉæFÓªY IóYÉb äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J π«Ñ°S »a kGó¡L
 »æWƒdG  ácô°T  »`̀a  á«ª«∏bE’G  ∫ƒ`̀ °`̀UC’G  IQGOEG  Ωó`̀≤`̀Jh
 IõFÉM  ,Iõ«ªàeh  IôμàÑe  ájQÉªãà°SG  äÉéàæe  QÉªãà°SÓd
 ™e ºFGO ƒªf ≥«≤ëJ ≈dEG ±ó¡Jh ,õFGƒédG øe ójó©dG ≈∏Y
 √òg  ø«H  øeh  .ôWÉîªdG  IQGOEGh  á«aÉØ°ûdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 ≥jOÉæ°üdGh  π°üØæe πμ°ûH IQGóªdG  äÉHÉ°ùëdG  äÉéàæªdG
 ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh  .ájQÉªãà°S’G
 IôÑN É¡jód á°ü°üîàe áÑîf º°†j ácô°ûdG »a á«ª«∏bE’G
 ¥Gƒ°SCG  »a  QÉªãà°S’G  ∫Éée  »a  Oƒ≤©d  Ióàªe  á∏jƒW

.É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG

 øe  á«MÉf  πc  »a  ídÉ°üªdG  ÜÉë°UCGh  Éæ«ªgÉ°ùªd  áª«b
 Éædƒ°üM ¿G" :±hô©e ±É°VCGh ."ÉædÉªYCGh Éæà£°ûfCG »MGƒf
 k É«∏ëe ∫ƒ°UC’G IQGOG ∫Éée »a É¡JOÉjQ ócDƒj IõFÉédG ≈∏Y
 õjõ©J πLCG øe É¡JÉeóNh É¡FGOG ôjƒ£J »a π∏μjh ,k É«ª«∏bGh
 πãªjh ,∫ƒ°UC’G IQGOG ´É£b »a á«ª«∏b’Gh á«∏ëªdG IOÉjôdG
 π«Ñ°S »a ó¡édG á∏°UGƒe »a QGôªà°S’G πLCG øe É¡d kGõaÉM

."AÓª©dGh øjôªãà°ùª∏d π°†aC’G ≥«≤ëJ
 QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  IQó`̀b  ¿EG"  :±hô©e  ±É`̀°`̀VCGh
 ’EG ƒg Ée ΩÉY ó©H k ÉeÉY ábƒeôªdG õFGƒédG √òg π«f ≈∏Y
 ∫ƒ∏M  ºjó≤J  ∫ÓN  øe  õ«ªàdÉH  ôªà°ùªdG  ÉæeGõàdG  áé«àf
 ºdÉY  »a  ÉæFÓªY  äÉMƒªW  »Ñ∏J  IôμàÑe  ájQÉªãà°SG
 ô«μØàdGh  IôμàÑªdG  äÉéàæªdG  ¿CG"   ó`̀cGh  ."QÉªãà°S’G
 ácô°T  ∫ƒ°üM  AGQh  âfÉc  AGOC’G  »a  õ«ªàdGh  »`̀YGó`̀HE’G

�  IõFÉédG º∏°ùàj Qhôë°T ø«°ùM"á«Ø«XƒdG ¢UôØdG" »a ∑QÉ°T "QÉªãà°S’G OÉëJG"
�  QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG ø«H ¿hÉ©àdG QÉWEG »a

 ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh
 á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  ¢Vô©e  »a  OÉ`̀ë`̀J’G  ∑QÉ°T
 ôjóªdG - ∞°†ªdG »∏Y ájÉYôH á«fÉãdG á«°SGQódGh
 2018 ôÑªaƒf 28 – 26 IôàØdG ∫ÓN ,áÄ«¡∏d ΩÉ©dG
 ¿G  OÉëJ’G  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  –  ìGô°ûdG  ¿É°†eQ  ∫É`̀bh
 äÉcQÉ°ûªdG ≥∏£æe øeh QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG
 ¬aóg ¿Éc …òdGh ,¢Vô©ªdG »a ∑QÉ°T á«©ªàéªdG
 øe »àjƒμdG  ÜÉÑ°ûdG  OÉ°TQEGh  á«YƒJ  ≈∏Y πª©dG
 ø«éjôîdG  äÉ«∏μdGh  ógÉ©ªdGh  ¢SQGóªdG  áÑ∏W
 á«æ¡e ¢Uôa øY ø«ãMÉÑdG êôîàdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdGh
 ÖjQóàdGh ∞«XƒàdGh º«∏©àdG äGQÉ«N øe Égô«Zh

.áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG »a IôaƒàªdG ôjƒ£àdGh
 ¿É°†eQ  øe  πc  OÉ`̀ë`̀J’G  ÖfÉL  øe  ô°†M  ó`̀bh
 h ,QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG ΩÉY ø«eCG – ìGô°ûdG
 õcôe ôjóeh »æØdG ºYódG ôjóe – ¢ûjhQO ihóa

.ádÉcƒdÉH QÉªãà°S’G äÉ°SGQO
 º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äGOÉ«b  øe  ô°†M  Éª«a
 –  ∞°†ªdG  »∏Y  øe  πc  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG
 ôjóªdG  ÖFÉf  –  …QÉ°üfC’G  º°SÉLh  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÖFÉf  –  …QóæμdG  áªWÉa  h  ΩÉ©dG

ájQÉéàdG äÉ°SGQódG á«∏c ó«ªY – ójGõdG ó©°SCGh
 ¢ù«FQ  –  »aGôîdG  ø«°ùMQƒ°†ëdG  »a  ∑QÉ°T  Éªc

.á«àjƒμdG äÉYÉæ°üdG OÉëJG IQGOEG ¢ù∏ée

�  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  øY  ¿ÉbôH  ∂æH  ø∏YCG
 2017  ΩÉ©∏d  “∑Qƒjƒ«f  ∂æH  »à«°S”  øe  IOƒédÉH
 ®ÉØëdG  »a  ∂æÑdG  ìÉéæd  káé«àf  IõFÉédG  √òg  »JCÉJh  .
 É¡eób »àdG äÉ«∏ª©dGh äÉeóî∏d õ«ªªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 ,  »μjôeC’G  Q’hó`̀dG  äÓjƒëJ  ∫Éée  »a  ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y
 √òg πãe øY ø«dhDƒ°ùªdG ø«ØXƒªdG ΩGõàdG ¢ùμ©J »àdGh

.IOƒé∏d á©«aQ ô«jÉ©ªH äÉ«∏ª©dG
 ≥ëà°SG ób ¿ÉbôH ∂æH ¿CG "∂æH »à«°S" IõFÉL äócCGh
 ¬≤«≤ëJ  ó©H  IOƒédÉH  õ«ªàdG  IõFÉéH  RƒØdG  IQGóL  øYh
 πjƒëàd  (STP)  Iô°TÉÑªdG  äÉ«∏ª©dG  »a  á«dÉY  k ÉÑ°ùf
 hMT103   ∫G  ∞«æ°üJ  øª°V  %95  â¨∏H  ∫Gƒ``̀eC’G
 OÉb  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,  MT202  ∫G  ∞«æ°üJ  øª°V  %97
 .  äÉ«∏ª©dG  IOƒéd  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ∂æÑdG
 á∏«∏b  áYƒªée  ø«H  øe  G kóMGh  ¿ÉbôH  ∂æH  íÑ°UCG  óbh
 É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a ±QÉ°üªdG øe
 äÓjƒëJ  äÉ«∏ªY  øY  ábƒeôªdG  IõFÉédG  ó°üëJ  »àdG

.∑ƒæÑdG ø«H á«aô°üªdG äÓjƒëàdGh AÓª©dG
 ∑ƒæÑdG  áYƒªée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  –  óªMCG  óªëe  ∫É`̀bh
 õ«ªàdG  õFGƒL  Ωó≤f  øëf  "   ∂æH  »à«°ùd  –  á∏°SGôªdG
 õ«ªàªdG  º`̀¡`̀FGOCGh  ÉæFÓªY  Oƒ¡éd  kGôjó≤J  IOƒédG  »a
 »a  äÉ«∏ª©dGh  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  ≈∏Y  º¡JQóbh

 øgôÑj  RÉéfE’G  Gòg  ¿G  kGócDƒe  ,  Q’hó`̀dG  äÓjƒëJ  ∫Éée
 . ájOÉjôdG ∂æÑdG áfÉμe ≈∏Y

 ôjóe  óYÉ°ùe  ,  â`̀aGQ  ¿hQÉ`̀g  ∫Éb  ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 :¿ÉbôH  ∂æH  »a  á∏°SGôªdG  ∑ƒæÑdG  º°ùb  ¢ù«FQ  -  ΩÉY
 ΩGõàdG  ≈∏Y  π«dO  ôÑcCG  »g  ∂æH  »à«°S  õFGƒL  ¿G  "
 äÉeóîdG  »a  IOƒédG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ºjó≤àH  ¿ÉbôH  ∂æH
 ∞«æ°üJh  MT103  ∫G  ∞«æ°üJ  »a  É¡FÓª©d  á«dÉªdG
 Ö°ùf  π°†aCG  Éæ≤«≤ëàH  ¿hQƒîa  øëfh  .  MT202  ∫G
 Ée ¿EG .∫GƒeC’G πjƒëàd (STP) Iô°TÉÑªdG äÉ«∏ª©dG »a
 ≥jôa ¬dòH …òdG »fÉØàdGh OÉédG πª©dG ≈∏Y π«dO √Éæ≤≤M
 ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤Jh  èFÉàædG  π°†aCG  ≥«≤ëàd  Éæjód  äÉ«∏ª©dG

".á«dÉªdG AÓª©dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôãcC’  √õFGƒL  "∂æH »à«°S  "Ωó≤jh
 º°†Jh SWIFT™aódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J »a Gkõ q«ªJ á«μæÑdGh
 AÓªY  π°†aCGh  ô¡°TCG  øe  áYƒªée  É¡H  øjõFÉØdG  áªFÉb
 õ«ªàdG  IõFÉéd  Ωóîà°ùªdG  QÉ«©ªdGh  .  Q’hó`̀ dG  á°UÉ≤e
 á«dB’G  áédÉ©ªdG  »a  kGRÉéfEG  ≥≤ëJ  »àdG  ∑ƒæÑdÉH  ≥∏©àj
 áÑ°ùf  ôÑà©J  å«M  ¥ƒa  Éeh%  90  áÑ°ùæH  äÉYƒaóª∏d
  äÉÄØdG áaÉc »a äÉ«∏ª©dG Qhôe ácôM ºéM øe % 90 ∫G
 øY áédÉ©ªdG äÉ«∏ª©dG πHÉ≤e äÉYƒaóª∏d á«dCG  áédÉ©ªc

.∫ƒÑ≤e QÉ«©e πbCÉc ôÑà©J …hó«dG πNóàdG ≥jôW

�  ¢Vô©ªdG »a OÉëJ’G ìÉæL

�  IõFÉédG ¿ƒª∏°ùàj ∂æÑdG ƒdhDƒ°ùe�  ø«éjôîdG áÑcƒc k É£°Sƒàe »YÉaôdG Üƒ≤©j

10

االقتصادية
(17898) Oó©dG (50 áæ°ùdG) Ω2018 (»fÉãdG øjô°ûJ) ôÑªaƒf 29 ≥aGƒªdG  - `g1440  ∫hC’G ™«HQ øe 21 ¢ù«ªîdGThursday 29th November 2018 (50th Year) issue No (17898)

™jô°ùdG áHÉéà°S’G õeôH ≈dhC’G Iôª∏d "ô«¨àe OÉ°üàbG »a ¢UôØdG ±É°ûμà°SG"ôªJDƒªH

 áë°U øe ≥≤ëàdG ≥∏£j "…QÉéàdG"
"QR Code" ôÑY äGóæà°ùªdG

 ¿ƒμ«∏«°S" »a ¢Vô©à°ùj ¢†gÉædG
FinTech `dG á«ªgCG "»dÉa

�  ≥≤ëàdG"  áeóN  ¥Ó`̀WEG  øY  …QÉéàdG  ∂æÑdG  ø∏YCG
 áHÉéà°S’G  õeQ  á£°SGƒH  IójóédG  "äGóæà°ùªdG  øe
 áeóîdG  √ò`̀ g  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh  ,QR Code  ™jô°ùdG
 ,âjƒμdG  »a  É¡Yƒf  øe  ≈`̀dhC’G  ó©J  »àdGh  IójóédG
 QR πªëJ ∂æÑdG øe IQOÉ°üdG äGóæà°ùªdG âëÑ°UCG
 ≥≤ëàdG  á«∏ª©H  ¢UÉN  ™jô°S  áHÉéà°SG  õeQ  Code
 πμHh ácô°T hCG á¡L hCG ¢üî°T …CG ¿ÉμeEÉH íÑ°UCG å«M
 ôÑY  ∂`̀dPh  äGóæà°ùªdG  áë°U  øe  ≥≤ëàdG  ádƒ¡°S
 CBK  ∂æÑdG  ≥«Ñ£J  á£°SGƒH  QR code  í°ùe
 ,IOSh  ójhQóf’G  »eÉ¶f  ≈∏Y  ôaGƒàªdGh  mobile
 äGóæà°ùªdG øe Iô«Ñc áëjô°T πª°ûJ áeóîdG √ògh
 ¿Éª°†dG  äÉHÉ£Nh ó«°UôdG  IOÉ¡°Th ÜÉ°ùëdG  ∞°ûμc

.áª¡ªdG äGóæà°ùªdG øe Égô«Zh áeòdG IAGôHh
 ,…QÉéàdG  ∂æÑdG  É¡≤∏WCG  »àdG  IójóédG  áeóîdG  ≈∏Y ¬≤«∏©J »ah
 á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£≤d ΩÉ©dG ôjóªdG ¿Éª∏°S º«gGôHEG ó«ªM ∫Éb
 ó©J  »àdGh  IójóédG  áeóîdG  √òg  ¥ÓWEÉH  AGó©°S  øëf"  :OGôaCÓd
 øe  ójó©∏d  k’Éªμà°SG  »JCÉJ  »àdGh  âjƒμdG  »a  É¡Yƒf  øe  ≈dhC’G
 ∂æÑdG  ¢Uôëj  »àdG  á«ªbôdGh  á«fhôàμdE’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG

."ôNBG ≈dEG ø«M øe É¡bÓWEG ≈∏Y

 á°üæe ôÑY »aô°üªdG πeÉ©àdG ¿CG ócCGh
 ôãcCGh π¡°SCG íÑ°UCG á«fhôàμdE’G …QÉéàdG
 ∑Qój  å«M ≈°†e âbh  …CG  øe áMGQ
 á«aô°üªdG äÓeÉ©ªdG º¶©e ¿G ∂æÑdG
 ≥∏£æªdG  Gò`̀g  ø`̀eh  ,»`̀ dBG  πμ°ûH  ºàJ
 ¬FÓª©d  í«à«d  kGó`̀gÉ`̀L  ∂æÑdG  πª©j
 äÉeóîdG  πc  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  á«fÉμeEG
 ¿Éμe …CG øeh GhAÉ°T ÉªØ«c á«aô°üªdG

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh
 …CG  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  ¬``̀fCG  ¿Éª∏°ùdG  ±É`̀ °`̀ VCGh  
 …QÉéàdG ∂æÑdG ≥«Ñ£J π«ªëJ ¢üî°T
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀UÉ`̀N ΩGó`̀ î`̀ à`̀ °`̀ SGh
 ¿hO øe ≥«Ñ£à∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG »a IOƒLƒªdG äGóæà°ùªdG

 .áeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d π«é°ùJ …CG AGôLEG ≈dEG áLÉëdG
 çóMCG  èeód  …QÉéàdG  ∂æÑdG  »©°S  QÉWEG  »a Iƒ£îdG  √òg »JCÉJh
 á«aô°üªdG  äÉ«∏ª©dG  ¬LhCG  ™«ªL  »a  á«LƒdƒæμàdG  äGQÉμàH’G
 √òg ¿CÉH k Éª∏Y,∂æÑdG äGóæà°ùªd ájÉªëdG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£Jh
 äÉ«∏ªY …CG  ™æeh äGóæà°ùªdG ájÉªM õjõ©J ≈dEG  ±ó¡J áeóîdG

 .∂æÑdG äGóæà°ùe ≈∏Y ™≤J ¿CG øμªªdG øe ôjhõJ hCG ÖYÓJ

�  »a  ,"∂à«H"  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H  ∑QÉ°ûj
 »a  Ωƒ«dG  ó≤©æj  …òdG  âjƒμdG  »a  QÉªãà°S’G  ôªJDƒe
 -É«fQƒØ«dÉc »a ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S - ¿ƒμ«∏«°ùdG …OGh
 QÉªãà°S’G" ¿GƒæY âëJ ,á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
."ô«¨àe OÉ°üàbG »a ¢UôØdG ±É°ûμà°SG - âjƒμdG »a
 ¿CÉ°ûdG »a ΩÉªàg’G QÉWG »a ,"∂à«H" ácQÉ°ûe »JCÉJh
 äGP äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ,…QÉªãà°S’Gh …OÉ°üàb’G
 ôÑà©j  å«M  ,»àjƒμdG  OÉ°üàbÓd  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  RGôHE’  áÑ°SÉæe  á°üæe  ôªJDƒªdG
 äGQƒ£J åëHh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a IóYGƒdG
 QhO  ¢VGô©à°SGh  ,πjƒªàdG  ä’Ééeh  ∫ÉªY’G  áÄ«H
 É«°TÉªJ  ,á«ªæàdG  á«∏ªY  ºYO  »a  »aô°üªdG  ´É£≤dG

 »dÉe  õcôe  ≈dG  âjƒμdG  πjƒëàd  ±ó¡J  »àdG  2035  âjƒμdG  ájDhQ  ™e
.»ªdÉY …QÉéJh

 »a áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG  ¢Vô©à°ùj ,ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a øª°Vh
 FinTech  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  á«ªgCG  ¢†gÉædG  ó©°S  ¿RÉe ,"∂à«H"
 É«LƒdƒæμàdG  äÉ`̀eó`̀N  º`̀ YOh  »æÑJ  »`̀a  "∂à«H"  QhOh  ,âjƒμdG  »`̀a
 AÓª©dGh »aô°üªdG πª©∏d áª«b ∞«°†jh AGO’G IAÉØc Rõ©j ÉªH á«dÉªdG

.øjôªãà°ùªdGh

 :πãe  áYƒæàe  QhÉëeh  äÉYƒ°Vƒe  ôªJDƒªdG  ¢ûbÉæjh
 »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ÜòL  »a  á«àjƒμdG  áeƒμëdG  QhO
 GPÉªdh  ,ájOÉ°üàb’G  âjƒμdG  á£N  ±GógGh  ,ô°TÉÑªdG
 øe  k É«°SÉ°SCG  kGAõ`̀L  ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ó©j
 »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ¿CÉ°ûH  IójóédG  ø«fGƒ≤dGh  ,á£îdG
 øμªj ∞«ch ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H äÉcGô°ûdGh
 äGQƒ£àdG  øe  IOÉØà°S’G  âjƒμdG  »a  øjôªãà°ùª∏d
 äGQƒ£àdGh ,™°ShCG ¥É£f ≈∏Y á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G
 ø««àjƒμdG  ô«¨d  á«dÉªdG  ¥GQhC’G  ¥ƒ°S  íàa  ¿CÉ°ûH
 á«°ù«FôdG  äÉYÉ£≤dG  »a  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ∫ƒNOh
 ô°TÉÑªdG  »ÑæL’G  QÉªãà°S’G  QhOh  ,∑ƒæÑdG  πãe
 ábÓ©dGh  ,á«°ùaÉæàdG  õjõ©J  »a  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ¥Gƒ°SGh
 É«LƒdƒæμJ  ´É£b  ô«KCÉJ  ióeh  ,âjƒμdG  »a  OÉ°üàb’Gh  É«LƒdƒæμàdG  ø«H
 ,ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°SÓd  âjƒμdG  áÄ«H  ≈∏Y ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG

.âjƒμdG »a QÉªãà°S’G áÄ«H á«ªgCG RôÑJ »àdG QhÉëªdG øe Égô«Zh
 "ô°TÉÑªdG  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJ  áÄ«g"  øe  º«¶æàæH  ôªJDƒªdG  ≥∏£æjh
 3  øe  »fÉãdG  ôªJDƒªdG  ƒgh  ,fDi  á∏éeh  ,∞`̀j’  õªjÉJ  ∫É«°ûfÉæjÉah
 ¿ƒμ«∏«°S »a Ωƒ«dG ¿ƒμ«°S »fÉãdGh ,¿óæd »a ó≤Y …òdG ∫h’G ,äGôªJDƒe

.IQƒaÉ¨æ°S »a ó≤©«°S ådÉãdGh ,»dÉa

�  ¿Éª∏°S ó«ªM �  ¢†gÉædG ¿RÉe

É¡JÉeóNh É¡JÉéàæe ´ƒæàd "Qƒà°ù«ØfG πHƒ∏Z" øe

…õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe π°TÉ¡dG óªëe ájÉYôH á«aô°üªdG ä’GƒëdG »a ¬JGRÉéfE’

 »dÉëdG ΩÉ©∏d âjƒμdG »a ∫ƒ°UCG ôjóe π°†aCG "QÉªãà°SÓd »æWƒdG"

èeÉfôH øe áÑîf èjôîJ :"á«aô°üªdG äÉ°SGQódG"
"∑ƒæÑdG ´É£b »a πª©∏d  ø««àjƒμdG π«gCÉJ"

 IOƒédÉH õ«ªàdG ó°üëj "¿ÉbôH"
2017 ΩÉ©∏d "∂æH »à«°S" øe

�  ôjóe  π°†aCG"  IõFÉéH  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  äRÉa
 ≈∏Y  á©°SÉàdG  áæ°ù∏d  "2018  ΩÉ©d  âjƒμdG  »a  ∫ƒ°UCG
 á«ªdÉ©dG  Qƒà°ù«ØfG  πHƒ∏Z  á∏ée  É¡ëæªJ  »àdGh  ,»dGƒàdG
 ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒªdG  º««≤J  ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdG
 GƒªgÉ°S  øªe  áÑîæ∏d  IõFÉédG  √ò`̀g  íæªJh  ,á«dÉªdGh
 iƒà°ùe ™aQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º¡JÉYÉ£b »a Iõ«ªe ∫ÉªYCÉH

.áeó≤ªdG äÉéàæªdGh äÉeóîdG
 πãªj  IõFÉédÉH  ÉgRƒa  ¿EG  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  äô`̀ cPh
 kGOÉæà°SG  »JCÉjh  ,  áfÉμªdGh  õ«ªàdÉH  É¡eGõàdG  ≈∏Y  kGó«cCÉJ
 äGQÉÑàYG ≥ahh ,≥jOÉæ°üdG IQGOEG ô«jÉ©e øe á∏°ù∏°S ≈dEG
 øe  Oó`̀Y  ´ÉªLEÉHh  ,á∏éªdG  »a  ôjôëàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG
 íæªj  å«M  ,∫ƒ°UC’G  IQGOEGh  QÉªãà°S’G  ´É£b  »a  AGôÑîdG
 äÉcô°û∏d  õFGƒédG  øe  ójó©dG  ¥ƒeôªdG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 å«M øe QÉªãà°S’G ∫Éée Oƒ≤J »àdG á≤£æªdG »a iôÑμdG

.õ«ªàdGh QÉμàH’Gh AGOC’G
 ájQÉªãà°S’G äÉeóîdGh äÉéàæªdG »a ´ƒæàdG ¿G âaÉ°VCGh
 äÉ«∏ªY  »`̀a  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  OÉ`̀ª`̀à`̀YGh  IôμàÑªdG
 »æWƒdG  ácô°T  π©L  ôWÉîªdG  IQGOEG  á«Ø«ch  QÉªãà°S’G
 π°†aCG ºjó≤àd á≤£æªdG »a É¡FGô¶f ≈∏Y ¥ƒØàJ QÉªãà°SÓd

.É¡FÓª©d ∫ƒ°UC’G IQGOEG »a ∫ƒ∏ëdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ∫Éb  ,RÉéfE’G  Gòg  ≈∏Y  k ÉÑ«≤©Jh
 IõFÉédG  ¿EG"  ,±hô©e  π«Ñf  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd
 π°UGƒàªdG  ΩÉªàg’Gh  ,ôªà°ùªdG  Éfƒªf  ≈∏Y  kÓ«dO  πãªJ
 äÉeóîdGh  äÉéàæªdG  »a  ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCGh  IOƒédG  ºjó≤àH
 õà©fh ,øjôªãà°ùªdGh  ÉæFÓª©d Égôaƒf »àdG  ájQÉªãà°S’G
 PEG  ,áª¡ªdG  õFGƒédG  √ò`̀g  πãe  π«æd  k É`̀ ehO  Éæë«°TôàH
 áaÉ°VE’  É¡dòÑf  »àdG  Oƒ¡édGh  »YÉ°ùªdÉH  k ÉaGôàYG  πãªJ

�  π°TÉ¡dG  ∞°Sƒj  óªëe  QƒàcódG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,…õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe
 êôîJ πØM ó¡©ªdG ΩÉbCG ,á«aô°üªdG äÉ°SGQódG ó¡©e
 êôîàdG »ãjóM ø««àjƒμdG π«gCÉJ" èeÉfôH »HQóàe
 ,á°SOÉ°ùdG  á©aódG  -  "»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  πª©∏d
 27  ,âjƒμdG Ωƒ«æ«∏«e äGôªJDƒe õcôeh ¥óæa »a
 ø«jOÉ«≤dG øe áÑîf πØëdG ô°†M óbh ,2018 ôÑªaƒf
 äÉ«°üî°ûdGh  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  øe  AGQó`̀ª`̀dGh
 ,á«ÑæLC’G  äGQÉØ°ùdG  ¢†©H  øY  ø«∏ãªeh  ,áeÉ©dG
 º«∏©àdGh  ÖjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

.ø«éjôîdG QƒeCG AÉ«dhCGh
 äÉ°SGQódG  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »ah
 ìô°T  ,»YÉaôdG  ∞°Sƒj  ó«°ùdG  Üƒ≤©j  á«aô°üªdG
 ¿CG  k Éë°Vƒe  ,»ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  Gòg  á©«ÑW  É¡«a
 áeóîd  k É«æWh  k ÉYhô°ûe  ’EG  ƒg  Ée  èeÉfôÑdG  Gòg
 OQGƒªdG  »a  QÉªãà°SEÓd  k ÉLPƒªfh  âjƒμdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ≈dEG  ±ó¡j  ,á«æWƒdG  äGAÉØμdG  õjõ©Jh  ájô°ûÑdG
 º¡∏gDƒj  ÉªH  á«àjƒμdG  QOGƒμdG  ÖjQóJh  ∞«XƒJ
 óMCG Gƒfƒμ«d ,á«æ¡ªdG º¡JGQÉ°ùe »a Ωó≤àdG ≥«≤ëàd
 Éªc ,âjƒμdG ádhód á«ªæàdG »a á«°ù«FôdG ºFÉYódG
 »YÉªàLE’G QhódG ó«cCÉJ ≈dEG ±ó¡j èeÉfôÑdG Gòg ¿CG

 ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  á«ªæJ  »a  á«∏ëªdG  ±QÉ°üª∏d
 ∂æH ßaÉëe ≈dEG ôμ°ûdÉH »YÉaôdG Ωó≤Jh .á«æWƒdG
 ó¡©ªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,…õcôªdG  âjƒμdG
 ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ,π°TÉ¡dG ∞°Sƒj óªëe
 ,áeÉY  áØ°üH  ó¡©ªdG  á£°ûfC’  ôªà°ùªdG  º¡ªYO
 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ò«Øæàd  áÑ«£dG  º¡JQOÉÑe  ≈∏Yh

 .ìÉéæHh k Éjƒæ°S á°UÉN áØ°üH
 Ωƒ≤J  …òdG  »YÉªàLE’G  QhódÉH  »YÉaôdG  OÉ°TCG  Éªc
 ájô°ûÑdG QOGƒμdG á«ªæJ »a á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG ¬H
 êôîàdG  »ãjóM  õ«ªàªdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  á«æWƒdG
 ≈∏Y ºgôμ°T Éªc ,»æWƒdG  èeÉfôÑdG  Gò¡d  º¡ªYóH
 »a  ¬Ø«∏μàH  á«aô°üªdG  äÉ°SGQódG  ó¡©ªH  º¡à≤K
 ≈∏Y ¬JQó≤H ¿ÉªjE’Gh ,èeÉfôÑdG Gòg ò«ØæJh OGóYEG
 ≥≤ëj  ¿CG  k É«æªàe  ,áØ∏àîªdG  º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J
 πμH  ºgójhõàd  kÓgCG  ¿ƒμj  ¿CGh  º¡JÉMƒªW  ó¡©ªdG
 á«ªæJ  »a  ΩÉ¡dGh  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg  ¬LÉàëj  Ée
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL »YÉaôdG  ôμ°T Éªc .ádhódG  OÉ°üàbG
 ø««aGô°TEGh  ø`̀«`̀HQó`̀e  ø`̀e  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò`̀ g  ≈∏Y

.ø«jQGOEGh
 ÖjQóàdG  IQGOEG  ôjóe  ,¿ƒ°ù∏«f  ófƒª°ùjO  CÉægh
 ≈æªJh  ø«éjôîdG  á«aô°üªdG  äÉ°SGQódG  ó¡©ªH

 Iôàa ∫ÓN º¡eGõàdÉH OÉ°TCGh ,ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d
 ,ìÉéædG  ≥«≤ëàd  º¡æe  ∫hòÑªdG  ó¡édGh  ÖjQóàdG
 õ«ªàdG  ≥«≤ëàd  IôHÉãªdGh  πª©dG  ≈∏Y º¡ãM å«M
 ºdÉY  »a  ™jô°ùdG  Qƒ£àdG  ¿EG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,AGOC’G  »a
 ô«Ñch  ô°TÉÑ oe  πμ°ûHh  ô`̀KCG  …ò`̀ dGh  ,É«LƒdƒæμàdG
 IAÉØc  ôãcCG  âëÑ°UCG  ≈àM  ±QÉ°üªdG  ´É£b  ≈∏Y
 ôªà°ùªdG  ÖjQóàdG  ≈dEG  áLÉëdG  ≥∏N  ób  ,á«∏YÉah
 ìÉéædG ≥«≤ëàd πª©dG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh
 ÖjQóàdG »a QGôªà°SE’G Éæ«∏Y k ÉeGõd íÑ°UCÉa ,ƒªædGh
 ºjó≤àd  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  á©HÉàeh  ôjƒ£àdGh

 .ΩGôμdG ÉæFÓª©d äÉeóîdG π°†aCG
 ,¬ªMQƒH  õjõ©dG  óÑY  èjôîdG  øe  πc  ≈≤dCG  Éªc
 º¡FÓeR øY káHÉ«f káª∏c  ,√OÉªM áî«°T áéjôîdGh
 É¡«a  Ghôμ°T  ,äÉéjôîdGh  ø«éjôîdG  º¡JÓ«eRh
 á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG äGQGOEGh …õcôªdG âjƒμdG ∂æH
 ,áHÉ°ûdG á«àjƒμdG QOGƒμdG »a ôªà°ùªdG ÉgQÉªãà°S’
 ¢UÓNGh óéH πª©dG ≈∏Y º¡JÓ«eRh º¡FÓeR GƒãMh
 ≥«≤ëàd  áMÉàªdG  ¢UôØdG  √ò`̀g  øe  IOÉØà°S’Gh
 Gòg  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  πª©dG  ôjƒ£Jh  ìÉéædG
 IóªYCG ºgCG óMCG ó©oj …òdGh º¡ªdGh …ƒ«ëdG ´É£≤dG

.™ªàée …CG »a OÉ°üàb’G AÉæH

 ≈∏Y á∏KÉªe ájôjó≤J õFGƒL IóY ≈∏Y QÉªãà°SÓd »æWƒdG
".á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ióe

 »dhódG ôjó≤àdG Gòg ≈∏Y Éædƒ°üM ¿EG" :Qhôë°T ø«°ùM ∫Ébh
 ºjó≤J »a QÉªãà°SÓd »æWƒdG IQób ≈∏Y ó«cCÉJ ádõæªH ó©j
 ÉæMÉéf  ≈∏Y ∂dòch  ,É¡Yƒf  øe Iójôah  á°ùaÉæe äÉeóN
 øe  Iô«Ñc  áëjô°T  ÜÉ£≤à°SG  »a  á«°VÉªdG  ΩGƒYC’G  ∫ÓN
 IôμàÑeh  IQƒ£àe  ájQÉªãà°SG  äÉéàæe  ô«aƒJh  AÓª©dG
 …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,¥ƒ°ùdG  äGô«¨àe  ™e  ΩAGƒàJh  ΩóîJ
 ºFGódG  Éæ°UôM øe k ÉbÓ£fG ,¬≤«≤ëJ πLCG  øe k ÉehO ≈©°ùf
 ∫Éée »a á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  õ«ªàdG  ô«jÉ©e áÑcGƒe ≈∏Y

."ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdGh ∫ƒ°UC’G IQGOEG
 á°SÉ«°S  ´ÉÑJG  ≈∏Y  ºFÉb  Éæ∏ªY  êPƒªf  ¿EG"  :±É`̀°`̀VCGh
 ájQÉªãà°S’G ôWÉîªdG π«∏≤J ≈dEG ±ó¡J áfRGƒàe ájQÉªãà°SG

."…QÉªãà°S’G •É°ûædG ™jƒæJ ∫ÓN øe
 »a  á«ª«∏bE’G  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  ¿EG"   Qhôë°T  ºààNGh
 π«Ñ°S  »a  √Oƒ¡L  π°UGƒ«°S  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T
 GƒdÉf ødh .ácô°ûdG áfÉμe õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH AGOC’G õjõ©J
."á©°SGƒdG ÉæFÓªY IóYÉb äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J π«Ñ°S »a kGó¡L
 »æWƒdG  ácô°T  »`̀a  á«ª«∏bE’G  ∫ƒ`̀ °`̀UC’G  IQGOEG  Ωó`̀≤`̀Jh
 IõFÉM  ,Iõ«ªàeh  IôμàÑe  ájQÉªãà°SG  äÉéàæe  QÉªãà°SÓd
 ™e ºFGO ƒªf ≥«≤ëJ ≈dEG ±ó¡Jh ,õFGƒédG øe ójó©dG ≈∏Y
 √òg  ø«H  øeh  .ôWÉîªdG  IQGOEGh  á«aÉØ°ûdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 ≥jOÉæ°üdGh  π°üØæe πμ°ûH IQGóªdG  äÉHÉ°ùëdG  äÉéàæªdG
 ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh  .ájQÉªãà°S’G
 IôÑN É¡jód á°ü°üîàe áÑîf º°†j ácô°ûdG »a á«ª«∏bE’G
 ¥Gƒ°SCG  »a  QÉªãà°S’G  ∫Éée  »a  Oƒ≤©d  Ióàªe  á∏jƒW

.É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG

 øe  á«MÉf  πc  »a  ídÉ°üªdG  ÜÉë°UCGh  Éæ«ªgÉ°ùªd  áª«b
 Éædƒ°üM ¿G" :±hô©e ±É°VCGh ."ÉædÉªYCGh Éæà£°ûfCG »MGƒf
 k É«∏ëe ∫ƒ°UC’G IQGOG ∫Éée »a É¡JOÉjQ ócDƒj IõFÉédG ≈∏Y
 õjõ©J πLCG øe É¡JÉeóNh É¡FGOG ôjƒ£J »a π∏μjh ,k É«ª«∏bGh
 πãªjh ,∫ƒ°UC’G IQGOG ´É£b »a á«ª«∏b’Gh á«∏ëªdG IOÉjôdG
 π«Ñ°S »a ó¡édG á∏°UGƒe »a QGôªà°S’G πLCG øe É¡d kGõaÉM

."AÓª©dGh øjôªãà°ùª∏d π°†aC’G ≥«≤ëJ
 QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  IQó`̀b  ¿EG"  :±hô©e  ±É`̀°`̀VCGh
 ’EG ƒg Ée ΩÉY ó©H k ÉeÉY ábƒeôªdG õFGƒédG √òg π«f ≈∏Y
 ∫ƒ∏M  ºjó≤J  ∫ÓN  øe  õ«ªàdÉH  ôªà°ùªdG  ÉæeGõàdG  áé«àf
 ºdÉY  »a  ÉæFÓªY  äÉMƒªW  »Ñ∏J  IôμàÑe  ájQÉªãà°SG
 ô«μØàdGh  IôμàÑªdG  äÉéàæªdG  ¿CG"   ó`̀cGh  ."QÉªãà°S’G
 ácô°T  ∫ƒ°üM  AGQh  âfÉc  AGOC’G  »a  õ«ªàdGh  »`̀YGó`̀HE’G

�  IõFÉédG º∏°ùàj Qhôë°T ø«°ùM"á«Ø«XƒdG ¢UôØdG" »a ∑QÉ°T "QÉªãà°S’G OÉëJG"
�  QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG ø«H ¿hÉ©àdG QÉWEG »a

 ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh
 á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  ¢Vô©e  »a  OÉ`̀ë`̀J’G  ∑QÉ°T
 ôjóªdG - ∞°†ªdG »∏Y ájÉYôH á«fÉãdG á«°SGQódGh
 2018 ôÑªaƒf 28 – 26 IôàØdG ∫ÓN ,áÄ«¡∏d ΩÉ©dG
 ¿G  OÉëJ’G  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  –  ìGô°ûdG  ¿É°†eQ  ∫É`̀bh
 äÉcQÉ°ûªdG ≥∏£æe øeh QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG
 ¬aóg ¿Éc …òdGh ,¢Vô©ªdG »a ∑QÉ°T á«©ªàéªdG
 øe »àjƒμdG  ÜÉÑ°ûdG  OÉ°TQEGh  á«YƒJ  ≈∏Y πª©dG
 ø«éjôîdG  äÉ«∏μdGh  ógÉ©ªdGh  ¢SQGóªdG  áÑ∏W
 á«æ¡e ¢Uôa øY ø«ãMÉÑdG êôîàdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdGh
 ÖjQóàdGh ∞«XƒàdGh º«∏©àdG äGQÉ«N øe Égô«Zh

.áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG »a IôaƒàªdG ôjƒ£àdGh
 ¿É°†eQ  øe  πc  OÉ`̀ë`̀J’G  ÖfÉL  øe  ô°†M  ó`̀bh
 h ,QÉªãà°S’G äÉcô°T OÉëJG ΩÉY ø«eCG – ìGô°ûdG
 õcôe ôjóeh »æØdG ºYódG ôjóe – ¢ûjhQO ihóa

.ádÉcƒdÉH QÉªãà°S’G äÉ°SGQO
 º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äGOÉ«b  øe  ô°†M  Éª«a
 –  ∞°†ªdG  »∏Y  øe  πc  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG
 ôjóªdG  ÖFÉf  –  …QÉ°üfC’G  º°SÉLh  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÖFÉf  –  …QóæμdG  áªWÉa  h  ΩÉ©dG

ájQÉéàdG äÉ°SGQódG á«∏c ó«ªY – ójGõdG ó©°SCGh
 ¢ù«FQ  –  »aGôîdG  ø«°ùMQƒ°†ëdG  »a  ∑QÉ°T  Éªc

.á«àjƒμdG äÉYÉæ°üdG OÉëJG IQGOEG ¢ù∏ée

�  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  øY  ¿ÉbôH  ∂æH  ø∏YCG
 2017  ΩÉ©∏d  “∑Qƒjƒ«f  ∂æH  »à«°S”  øe  IOƒédÉH
 ®ÉØëdG  »a  ∂æÑdG  ìÉéæd  káé«àf  IõFÉédG  √òg  »JCÉJh  .
 É¡eób »àdG äÉ«∏ª©dGh äÉeóî∏d õ«ªªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 ,  »μjôeC’G  Q’hó`̀dG  äÓjƒëJ  ∫Éée  »a  ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y
 √òg πãe øY ø«dhDƒ°ùªdG ø«ØXƒªdG ΩGõàdG ¢ùμ©J »àdGh

.IOƒé∏d á©«aQ ô«jÉ©ªH äÉ«∏ª©dG
 ≥ëà°SG ób ¿ÉbôH ∂æH ¿CG "∂æH »à«°S" IõFÉL äócCGh
 ¬≤«≤ëJ  ó©H  IOƒédÉH  õ«ªàdG  IõFÉéH  RƒØdG  IQGóL  øYh
 πjƒëàd  (STP)  Iô°TÉÑªdG  äÉ«∏ª©dG  »a  á«dÉY  k ÉÑ°ùf
 hMT103   ∫G  ∞«æ°üJ  øª°V  %95  â¨∏H  ∫Gƒ``̀eC’G
 OÉb  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,  MT202  ∫G  ∞«æ°üJ  øª°V  %97
 .  äÉ«∏ª©dG  IOƒéd  õ«ªàdG  IõFÉL  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ∂æÑdG
 á∏«∏b  áYƒªée  ø«H  øe  G kóMGh  ¿ÉbôH  ∂æH  íÑ°UCG  óbh
 É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a ±QÉ°üªdG øe
 äÓjƒëJ  äÉ«∏ªY  øY  ábƒeôªdG  IõFÉédG  ó°üëJ  »àdG

.∑ƒæÑdG ø«H á«aô°üªdG äÓjƒëàdGh AÓª©dG
 ∑ƒæÑdG  áYƒªée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  –  óªMCG  óªëe  ∫É`̀bh
 õ«ªàdG  õFGƒL  Ωó≤f  øëf  "   ∂æH  »à«°ùd  –  á∏°SGôªdG
 õ«ªàªdG  º`̀¡`̀FGOCGh  ÉæFÓªY  Oƒ¡éd  kGôjó≤J  IOƒédG  »a
 »a  äÉ«∏ª©dGh  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  ≈∏Y  º¡JQóbh

 øgôÑj  RÉéfE’G  Gòg  ¿G  kGócDƒe  ,  Q’hó`̀dG  äÓjƒëJ  ∫Éée
 . ájOÉjôdG ∂æÑdG áfÉμe ≈∏Y

 ôjóe  óYÉ°ùe  ,  â`̀aGQ  ¿hQÉ`̀g  ∫Éb  ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 :¿ÉbôH  ∂æH  »a  á∏°SGôªdG  ∑ƒæÑdG  º°ùb  ¢ù«FQ  -  ΩÉY
 ΩGõàdG  ≈∏Y  π«dO  ôÑcCG  »g  ∂æH  »à«°S  õFGƒL  ¿G  "
 äÉeóîdG  »a  IOƒédG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ºjó≤àH  ¿ÉbôH  ∂æH
 ∞«æ°üJh  MT103  ∫G  ∞«æ°üJ  »a  É¡FÓª©d  á«dÉªdG
 Ö°ùf  π°†aCG  Éæ≤«≤ëàH  ¿hQƒîa  øëfh  .  MT202  ∫G
 Ée ¿EG .∫GƒeC’G πjƒëàd (STP) Iô°TÉÑªdG äÉ«∏ª©dG »a
 ≥jôa ¬dòH …òdG »fÉØàdGh OÉédG πª©dG ≈∏Y π«dO √Éæ≤≤M
 ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤Jh  èFÉàædG  π°†aCG  ≥«≤ëàd  Éæjód  äÉ«∏ª©dG

".á«dÉªdG AÓª©dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôãcC’  √õFGƒL  "∂æH »à«°S  "Ωó≤jh
 º°†Jh SWIFT™aódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J »a Gkõ q«ªJ á«μæÑdGh
 AÓªY  π°†aCGh  ô¡°TCG  øe  áYƒªée  É¡H  øjõFÉØdG  áªFÉb
 õ«ªàdG  IõFÉéd  Ωóîà°ùªdG  QÉ«©ªdGh  .  Q’hó`̀ dG  á°UÉ≤e
 á«dB’G  áédÉ©ªdG  »a  kGRÉéfEG  ≥≤ëJ  »àdG  ∑ƒæÑdÉH  ≥∏©àj
 áÑ°ùf  ôÑà©J  å«M  ¥ƒa  Éeh%  90  áÑ°ùæH  äÉYƒaóª∏d
  äÉÄØdG áaÉc »a äÉ«∏ª©dG Qhôe ácôM ºéM øe % 90 ∫G
 øY áédÉ©ªdG äÉ«∏ª©dG πHÉ≤e äÉYƒaóª∏d á«dCG  áédÉ©ªc

.∫ƒÑ≤e QÉ«©e πbCÉc ôÑà©J …hó«dG πNóàdG ≥jôW

�  ¢Vô©ªdG »a OÉëJ’G ìÉæL

�  IõFÉédG ¿ƒª∏°ùàj ∂æÑdG ƒdhDƒ°ùe�  ø«éjôîdG áÑcƒc k É£°Sƒàe »YÉaôdG Üƒ≤©j

https://bit.ly/2KHrBCV
https://docs.google.com/gview?url=http://al-seyassah.com/wp-content/uploads/10-18-11-29/11/2018.pdf


E-Paper: http://www.annaharkw.com/Resources/PdfPages/2018-11-29/P12.pdf

الخام  الكويتي انخفض  لـ 58.53 دوالرًا
 للبرميل 

ً
 مقابل 58٫63 دوالرا

ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات ليبلغ 58٫53 دوالرا

في تداوالت امس االول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األس��واق العالمية صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة 1٫68 دوالر 

 للبرميل بارتفاع نسبته 2٫9 في المئة.
ً
ليبلغ في التسوية 60٫40 دوالرا
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»الوطني لالستثمار« حصدت
لقب »أفضل مدير أصول« في الكويت

ف�������ازت ش����رك����ة ال����وط����ن����ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
ب����ج����ائ����زة »أف����ض����ل م����دي����ر أص�������ول ف��ي 
الكويت لعام 2018« للسنة التاسعة 
ع�����ل�����ى ال�������ت�������وال�������ي، وال�������ت�������ي ت���م���ن���ح���ه���ا 
م��ج��ل��ة غ��ل��وب��ل ان��ف��ي��س��ت��ور ال��ع��ال��م��ي��ة 
ال����م����ت����خ����ص����ص����ة ف�������ي م������ج������ال ت���ق���ي���ي���م 
ال��م��ؤس��س��ات االس��ت��ث��م��اري��ة وال��م��ال��ي��ة، 
وت��م��ن��ح ه����ذه ال���ج���ائ���زة ل��ل��ن��خ��ب��ة ممن 
ساهموا بأعمال مميزة في قطاعاتهم، 
باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمات 

والمنتجات المقدمة.
وذك������رت ش���رك���ة ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
في بيان صحفي إن فوزها بالجائزة 
ال��ت��زام��ه��ا بالتميز   على 

ً
ت��أك��ي��دا يمثل 

 إلى 
ً
والمكانة الرائدة، ويأتي استنادا

سلسلة من معايير إدارة الصناديق، 
ووفق اعتبارات أعضاء هيئة التحرير 
في المجلة، وبإجماع عدد من الخبراء 
في قطاع االستثمار وإدارة األص��ول، 
ح��ي��ث يمنح ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ال��م��رم��وق 
العديد من الجوائز للشركات الكبرى 
ف������ي ال����م����ن����ط����ق����ة ال�����ت�����ي ت�����ق�����ود م���ج���ال 
االستثمار م��ن حيث األداء واالبتكار 
وال���ت���م���ي���ز. وأض����اف����ت ان ال���ت���ن���وع ف��ي 
ال��م��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
المبتكرة واعتماد أفضل الممارسات 
ف�����ي ع���م���ل���ي���ات االس����ت����ث����م����ار وك��ي��ف��ي��ة 
إدارة المخاطر جعل ش��رك��ة الوطني 
لاستثمار تتفوق على نظرائها في 
ال��م��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��ح��ل��ول في 

إدارة األصول لعمائها.
و قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار ن��ب��ي��ل م��ع��روف، 
 على نمونا 

ً
ال��ج��ائ��زة تمثل دل��ي��ا »إن 

ال���م���س���ت���م���ر، وااله�����ت�����م�����ام ال���م���ت���واص���ل 
ال��ج��ودة وأع��ل��ى المعايير في  بتقديم 
ال��م��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
التي نوفرها لعمائنا والمستثمرين، 
 ل��ن��ي��ل مثل 

ً
ون��ع��ت��ز ب��ت��رش��ي��ح��ن��ا دوم�����ا

 
ً
هذه الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافا
ب��ال��م��س��اع��ي وال���ج���ه���ود ال���ت���ي ن��ب��ذل��ه��ا 
إلض��اف��ة قيمة لمساهمينا وأصحاب 
ال��م��ص��ال��ح ف��ي ك��ل ن��اح��ي��ة م��ن ن��واح��ي 

أنشطتنا وأعمالنا.
وأض���اف م��ع��روف: »ان حصولنا على 
الجائزة يؤكد ريادتها في مجال ادارة 
، ويكلل في 

ً
 واقليميا

ً
األص��ول محليا

ت��ط��وي��ر ادائ����ه����ا وخ��دم��ات��ه��ا م���ن أج��ل 
ال���ري���ادة المحلية واالقليمية  ت��ع��زي��ز 
 
ً
في قطاع ادارة األصول، ويمثل حافزا
لها م��ن أج��ل االس��ت��م��رار ف��ي مواصلة 
ال���ج���ه���د ف����ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق األف���ض���ل 

للمستثمرين والعماء«.
وأض�������اف م�����ع�����روف:  إن ق������درة ش��رك��ة 
ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ن��ي��ل ه��ذه 
 ب��ع��د ع��ام 

ً
ال���ج���وائ���ز ال���م���رم���وق���ة ع���ام���ا

ال��ت��زام��ن��ا المستمر  م��ا ه��و إال نتيجة 
ب���ال���ت���م���ي���ز م�����ن خ�������ال ت����ق����دي����م ح���ل���ول 
اس��ت��ث��م��اري��ة مبتكرة تلبي طموحات 
عمائنا ف��ي ع��ال��م االس��ت��ث��م��ار«. واك��د 
ال��م��ب��ت��ك��رة  ال��م��ن��ت��ج��ات  م����ع����روف: »أن 
والتفكير اإلبداعي والتميز في األداء 
ال��وط��ن��ي  ك���ان���ت وراء ح���ص���ول ش���رك���ة 
لاستثمار على عدة جوائز تقديرية 
مماثلة على مدى السنوات السابقة.«

وت���س���ل���م ال����ج����ائ����زة ال����دك����ت����ور ح��س��ي��ن 
ال�������ع�������ام إلدارة  ال�����م�����دي�����ر  ش��������ح��������رور، 
األص��ول اإلقليمية في شركة الوطني 
ل��اس��ت��ث��م��ار، وذل����ك خ���ال ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���س���ن���وي���ة ل���ج���وائ���ز ال����ش����رق األوس�����ط 
التي عقدت بدبي في نوفمبر الحالي.  
ب���ه���ذه  ال�����ف�����وز  واع����ت����ب����ر ش�����ح�����رور أن 
ال����ج����ائ����زة ي���ع���د ش����ه����ادة ع���ل���ى ن��ج��اح 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
إل��ى إيجاد ف��رص استثمارية  الرامية 

ذات قيمة عالية لمستثمريها.
وقال شحرور: »إن حصولنا على هذا 

ال��ت��ق��دي��ر ال���دول���ي ي��ع��د ب��م��ن��زل��ة تأكيد 
ع��ل��ى ق�����درة ال���وط���ن���ي ل��اس��ت��ث��م��ار في 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات م��ن��اف��س��ة وف���ري���دة من 
ن��وع��ه��ا، وك���ذل���ك ع��ل��ى ن��ج��اح��ن��ا خ��ال 
األع�����������وام ال����م����اض����ي����ة ف�����ي اس���ت���ق���ط���اب 
ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة م��ن ال��ع��م��اء وت��وف��ي��ر 
م����ن����ت����ج����ات اس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة م����ت����ط����ورة 
ومبتكرة تخدم وتتواءم مع متغيرات 
 
ً
السوق، وهو األمر الذي نسعى دوما
 من حرصنا 

ً
من أجل تحقيقه، انطاقا

ال���دائ���م ع��ل��ى م��واك��ب��ة م��ع��اي��ي��ر التميز 
ف��ي م��ج��ال إدارة  المحلية وال��ع��ال��م��ي��ة 

األصول والصناديق االستثمارية«.
ق��ائ��م  ن����م����وذج ع��م��ل��ن��ا  وأض��������اف: »إن 
ع����ل����ى ات�����ب�����اع س����ي����اس����ة اس���ت���ث���م���اري���ة 
إل��ى تقليل المخاطر  ت��ه��دف  م��ت��وازن��ة 
االستثمارية من خال تنويع النشاط 

االستثماري
: »إن ق��ط��اع 

ً
واخ���ت���ت���م ش���ح���رور ق����ائ����ا

ف���ي ش��رك��ة  إدارة األص������ول اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الوطني لاستثمار سيواصل جهوده 
في سبيل تعزيز األداء بما يسهم في 
 
ً
تعزيز مكانة الشركة. ولن نالوا جهدا
ف���ي س��ب��ي��ل ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ق��اع��دة 

عمائنا الواسعة«.

د. ح�سني �سحرور مت�سلماً اجلائزة

جانب من التكرمي»الكويتية« تكرم الفائزات

معروف: الجائزة تمثل دلياًل على نمونا 
املستمر واالهتمام بتقديم منتجات 

وخدمات استثمارية عالية الجودة

»الكويتية« رعت  ماراثون بنك »الخليج 642«

ينظمه اتحاد الصناعات وتنطلق فعالياته 2 ديسمبر

»KIB« راٍع بالتيني  ملعرض »جسور« إيمانًا بأهمية الصناعة
اعلنت مجموعة من كبرى الشركات الكويتية عن رعايتها معرض 
»جسور KIU EXPO 2018« الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية 
خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 2 إل���ى 4 دي��س��م��ب��ر ع��ل��ى أرض ال��م��ع��ارض ال��دول��ي��ة 
بمشرف )قاعة 8(، والذي سيقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح االحمد، بمشاركة كبرى المصانع المحلية 
وال���ش���رك���ات ذات ال��ع��اق��ة، وال���م���ب���ادري���ن م���ن أص���ح���اب ال��م��ش��روع��ات 
الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات 

الحكومية المعنية بالقطاع. 
وب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة أع��ل��ن ب��ن��ك »KIB« وه���و ب��ن��ك ي��ع��م��ل وف���ق أح��ك��ام 
الشريعة اإلسامية ومقره الكويت. تأسس »KIB« عام 1973 حيث 
ُعرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحّول إلى 

بنك إسامي عام 2007، عن رعايته الباتينية للمعرض.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال مدير وحده االتصال المؤسسي 
ن���واف ناجيا أن م��ش��ارك��ة )KIB( ف��ي ه��ذا ال��م��ع��رض ال��س��ن��وي )ك��راع 
باتيني(  ج���اءت م��ن منطلق ح��رص البنك على رع��اي��ة الفعاليات 
 منه 

ً
ال���ت���ي ت���دع���م ال��ص��ن��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة وت���ط���وره���ا، وذل�����ك إي���م���ان���ا

بأهمية القطاع الصناعي ف��ي تنمية وتطوير االق��ت��ص��اد المحلي، 
وباعتباره مؤسسة مالية وطنية تسعى للمساهمة في تنمية هذا 
القطاع من خال تقديم خدمات تمويلية متكاملة للشركات الكبيرة 

 لمتطلبات كل منها.
ً
والمتوسطة والصغيرة وفقا

ال��م��ص��رف��ي��ة م��ن خ���ال شبكة  ي��م��ارس عملياته   »KIB« وأض����اف ان
فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت. كما يقّدم مجموعة متنوعة 
وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة 
 مع رؤي��ة ورسالة البنك، 

ً
مع أحكام الشريعة اإلسامية. وانسجاما

ال��م��س��ؤول��ي��ة االجتماعية  ف��ي م��ج��ال   
ً
 رائ����دا

ً
ب��رن��ام��ج��ا  »KIB« يمتلك

يهدف إلى دعم جميع أف��راد المجتمع الكويتي من خال عدد كبير 
من المبادرات والنشاطات.

وأض��اف أن��ه في ع��ام 2015، أطلق »KIB« خطة استراتيجية شاملة 
تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، باإلضافة إلى تعزيز وتطوير 
المنتجات والخدمات التي يقدمها، وذلك في سبيل وضعه بمقدمة 
القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح 

»البنك اإلسامي المفضل« في السوق الكويتي.
ت��ح��ّول��ه االستراتيجي  ف��ي منتصف   

ً
ي��ق��ف »KIB« ش��ام��خ��ا وال���ي���وم، 

ال��ج��دي��د: وه���و ب��رن��ام��ج ش��ام��ل وط���وي���ل األج����ل ي��ه��دف إل���ى تحويل 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا م���ع ال��ع��م��اء م���ن خ���ال ج��م��ي��ع وس��ائ��ل 
التواصل سواء الشخصية أو اإللكترونية. تركز هذه االستراتيجية 
الجديدة على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعماء والتي تقّدم 
أكثر بكثير من مجرد »خدمات مصرفية« تقليدية - بل تعمل على 
تأسيس »KIB« كشريك في كل جانب من جوانب حياة عمائه تحت 

شعار »بنك للحياة«.
وحول الخطط المستقبلية للشركة قال ناجيا: »في عام 2015، أطلق 
»KIB« خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء 

ال��ب��ن��ك، ب��اإلض��اف��ة إل��ى تعزيز وت��ط��وي��ر المنتجات وال��خ��دم��ات التي 
ي��ق��دم��ه��ا، وذل����ك ف���ي س��ب��ي��ل وض��ع��ه ب��م��ق��دم��ة ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي في 
الكويت م��ع ترسيخ خطواته ف��ي سعيه ليصبح »البنك اإلسامي 

المفضل« في السوق الكويتي«.

اسيكو املجموعة

كذلك أعلنت »اسيكو المجموعة« دخولها كراع باتيني في معرض 
اتحاد الصناعات الكويتية في عامه الخامس.

وصرحت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، غصون الخالد: »نحن 
نحرص على المشاركة في المعارض الصناعية الوطنية التي تلبي 
متطلبات المواطنين المقبلين على البناء، كما ج��اءت مشاركتنا 
في هذاالمعرض لما له من دور مهم في رف��ع التوعية ح��ول أهمية 
دور القطاع الخاص بشكل عام والصناعي بشكل خاص في تحقيق 
رؤية الكويت نحو تنمية اقتصادية مستدامة يكون للقطاع الخاص 

 فيها«.
ً
 رئيسا

ً
والقطاع الصناعي دورا

وأضافت الخالد: »أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن سعادتنا 
وامتنانا كمصنعين لما تم من توزيعات لقسائم صناعية جديدة 
ن��ح��و بناء  ال��ب��اد وتوجيهاتهالسامية  أم��ي��ر  ل��رؤي��ة س��م��و   

ً
ت��ن��ف��ي��ذا

ف��ي م��ص��ادر دخل  نشاطات اقتصادية منتجة م��ن شأنها التنويع 
الكويت وتوفير ف��رص عمل للشباب.كما أننا نتطلع لما ستحققه 
ت��ل��ك ال��ت��وزي��ع��ات ال��ج��دي��دة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف��س ال��ب��ن��اء ف��ي القطاع 
الصناعي وفي التنوع في المنتجات ذو الجودة العالية التي تلبي 

احتياجات السوق المحلي واإلقليمي«.

  الخليج للكابات 

فقد اعلنت »ش��رك��ة الخليج للكابات والصناعات الكهربائية عن 
ب��رون��زي للمعرض، وذل��ك  ك���راع  ف��ي ه��ذا التجمع المهم  مشاركتها 
ت��ك��ون دائ��م��ا وأب���دا شريكا في  ف��ي أن  سعيا منها لتحقيق هدفها 

تنمية وتطوير بلدنا الكويت.
ب��اس��ل كنعان الجهود المبذولة  وث��م��ن الرئيس التنفيذي للشركة 
من قبل الحكومة الكويتية في دعم وتطوير البنية التحية وتذليل 
ال��ص��ع��وب��ات وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ص��ن��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ام��ة 
ال��وط��ن��ي بشكل خ���اص، ون��ح��ن ع��ل��ى يقين ب���أن المساعي  وال��م��ن��ت��ج 
والجهود سوف تثمر نتائج ملموسة في دعم وحماية الصناعات 
المحلية لمزيدا من التقدم واالزدهار لتكون الداعم الرئيسي في دفع 

عجلة التنمية في الدولة.
وق����ال ان ال��ش��رك��ة أن��ه��ا ق��د وض��ع��ت ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��ا أن ت��ق��وم بتلبية 
إح��ت��ي��اج��ات م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ش��ت��ى ال��م��ج��االت م���ن ق��ط��اع ان��ت��اج 
ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ق��ل وال���ت���وزي���ع، إل����ى ال��م��ش��اري��ع اإلن��ش��ائ��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم��ش��اري��ع ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي، ل���ذا زودت م��ص��ان��ع ال��ش��رك��ة 
بأحدث ما توصلت له التقنية الحديثة من معدات وآالت ومعدات 

اإلختبار لتقديم أعلى مستوى من الجودة.

في إطار تطبيقها الستراتيجية المسؤولية 
االجتماعية بالتوعية الصحية للمجتمع، 
رع����ت ش���رك���ة ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
فعاليات ماراثون بنك الخليج 642 السنوي 
الرابع والذي أقيم يوم 17  نوفمبر الماضي 
ب���م���ش���ارك���ة 7500 م�����ش�����ارك ألك����ث����ر م�����ن 66 

جنسية.
ح��ي��ث ي��ح��ظ��ى م����اراث����ون ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج 642 
باعتماد دول��ي، اذ يعد أكبر ح��دث رياضي 
وال����م����اراث����ون ال��ك��ام��ل ال��وح��ي��د ف���ي ال��ك��وي��ت 
إل��ى 42 كيلومترا، ما يرسخ  بمسافة تصل 
م���ك���ان���ة ال���ك���وي���ت ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة، اذ ش��ه��د ال���م���اراث���ون 
 ح��م��اس��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن قبل 

ً
ه���ذا ال��ع��ام روح����ا

ت��وزع��وا بأعمارهم من  المشاركين وال��ذي��ن 
الجنسين.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العاقات 
 
ً
ال���ع���ام���ة واإلع���������ام ف���اي���ز ال����ع����ن����زي: »س��ع��ي��ا
م���ن ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ت��واج��د 
والمشاركة في الفعاليات الرياضية ، يسر 
ال��ش��رك��ة أن ت��ك��ون ال��راع��ي ال��ذه��ب��ي وال��ن��اق��ل 
ال��رس��م��ي ل���م���اراث���ون ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج 642 في 

نسخته الرابعة، وبصفتنا الناقل الوطني 
ال��رس��م��ي ل���دول���ة ال��ك��وي��ت، ف���إن )ال��ك��وي��ت��ي��ة( 
ال��م��ب��ادرات والفعاليات  ب��دع��م   

ً
تلتزم دائ��م��ا

التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، 
ال��ذي يركز على  ومنها ه��ذا الحدث المميز 
رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية اتباع 
أسلوب الحياة الصحية السليمة، باإلضافة 
إل�����ى م��س��اه��م��ت��ه ف����ي ج���م���ع ال����دع����م ال���م���ال���ي 
ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي وال��ت��ي 
ال��م��ش��اري��ع االنسانية  ف��ي  يتم استخدامها 

والخيرية داخل الكويت وخارجها«.
وأض����اف ال��ع��ن��زي: »ي��ت��زام��ن ال���م���اراث���ون مع 
ال�����ي�����وم ال���ع���ال���م���ي ل���ل���س���ك���ري، ل������ذا ح���رص���ت 
ت��ش��ارك في  ال��ج��وي��ة الكويتية أن  ال��خ��ط��وط 
هذا الحدث الضخم، اذ تضع ضمن أهدافها 
االستراتيجية ض���رورة االه��ت��م��ام بالصحة 
 لاصابة بأمراض 

ً
واللياقة البدنية تجنبا

مثل السكري والسمنة، كما تلتزم الشركة 
ب���ن���ش���ر ال����وع����ي م����ن خ������ال ال���ح���م���ات ال��ت��ي 
تطلقها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ل��رك��اب��ه��ا ال��ك��رام 
وع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وذل��ك 
لتعزيز ثقافة الرياضة واالهتمام بالصحة 

واللياقة البدنية«.
وأش�����ار ال����ى ان »ال��ك��وي��ت��ي��ة« ت��س��ع��ى بشكل 
م��س��ت��م��ر ب�����أن ت���ك���ون ق���ري���ب���ة م����ن ال��م��ج��ت��م��ع 
الكويتي بجميع شرائحه ونشاطاته األمر 
ال����ذي ي��ع��ك��س دوره����ا ف��ي ال��م��س��اه��م��ة بدعم 
ورع��اي��ة الفعاليات االجتماعية والثقافية 
ويبرز أهمية مشاركة القطاعات الحكومية 
مع القطاع الخاص في برامجهم التوعوية 

وذلك رفعة لوطننا الغالي الكويت«.
وخ��ت��م ال��ع��ن��زي ت��ص��ري��ح��ه ب��ت��ق��دي��م خ��ال��ص 
الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا 
الماراثون في بنك وذلك لجهودهم المبذولة 
ال��م��اراث��ون ف��ي نسخته الرابعة،  ف��ي ان��ج��اح 
 ل��ه��م دوام ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح في 

ً
م��ت��م��ن��ي��ا

الفعاليات القادمة.
وق������د أق����ي����م ع���ل���ى ه����ام����ش ال���ف���ع���ال���ي���ة، ح��ف��ل 
ت�����وزي�����ع ال����ج����وائ����ز ع���ل���ى ال����ف����ائ����زي����ن، ح��ي��ث 
ك��ّرم��ت ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ممثلة 
ب��م��دي��ر دائ������رة ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة واإلع�����ام 
ف��اي��ز ال��ع��ن��زي، ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي ال��س��ب��اق، حيث 
تمنى لهم التوفيق والنجاح في الفعاليات 

المقبلة.

تقي أفضل مدير تنفيذي عربي

»هيئة الصناعة« حصلت
»Arab Best « على جائزة

حصلت الهيئة العامة للصناعة على جائزة )Arab Best( في الحفل الذي اقيم بمراكش بتاريخ 
٢٧-١١-٢٠١٨ . وتم منح مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي جائزة أفضل مدير 
تنفيذي عربي لعام ٢٠١٨ كما تم تصنيف الهيئة العامة للصناعة كأفضل مؤسسة حكومية 
عربية لعام ٢٠١٨ وكذلك حصل برنامج تنمية الصناعات الحرفيه على لقب افضل برنامج 
عربي. وحضر الحفل كل من مدير إدارة مركز المعلومات ودع��م القرار أحمد ص��ادق محمد 
ال��ص��ن��اع��ات الصغيرة وال��ح��رف��ي��ة محمد ع��ن��ام مطلق المطيري  ص���ادق ورئ��ي��س قسم تنمية 
ال��ع��ام عبدالكريم تقي بحضور ممثلي المؤسسات  ال��م��دي��ر  ب��اإلن��اب��ة ع��ن  ال��ج��وائ��ز  إلس��ت��ام 

المتوجة إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

عبدالكرمي تقي 

نواف ناجيا

خالد املهدي

با�سل كنعانغ�سون اخلالد

أعرب االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط 
وال��ت��ن��م��ي��ة )راع م��اس��ي( خ��ال��د م��ه��دي عن 
ف��ي فعاليات معرض  سعادته للمشاركة 

اتحاد الصناعات الكويتية الخامس.
وأك���د م��ه��دي، ان م��ش��ارك��ة االم��ان��ة العامة 
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية في هذا 
المعرض تأتي في اطار تعزيز الشراكة بين 
الحكومي وال��خ��اص والمجتمع  القطاعين 
 عن التأكيد على أن الخطة 

ً
المدني، فضال

الحالية تتماشى م��ع سياسات  االنمائية 
ال��ت��ي تعمل على تمكين  »ك��وي��ت ج��دي��دة« 
القطاع الخاص الكويتي )وبخاصة القطاع 
الصناعي( من أن يصبح هو عماد االقتصاد 
الكويتي. وأضاف أن الكويت تفخر بإمتالكها 
مجموعة من القطاعات االقتصادية الفاعلة، 

على غرار القطاع التجاري، والقطاع المالي، 
القطاع الصناعي  والقطاع الصناعي، لكن 
وبحسب الخطة الحالية لدولة الكويت بات 
ه���و ال��ق��ط��اع ال��م��س��ت��ه��دف ألن ي��ك��ون أح��د 
لدولة  القومي  للناتج  المكونات االساسية 
الكويت. واشار د. مهدي الى انه ومن هذا 
المنطلق فإن المشاركة الحالية في المعرض 
تأتي لتتناغم مع أهداف وسياسات الخطط 
الحكومية الجديدة التي ترمي إلى تعزيز دور 
 في الوقت 

ً
الصناعة بشكل خاص، مؤكدا

ذاته على أن الدولة تتجه في الوقت الحالي 
بشكل أكبر نحو بناء بنية تحتية متطورة 
تتماشى مع تطور القطاع الصناعي، وتعزز 
من منهج وفكر المدن الصناعية الحديثة 

بشكل أكبر وأكبر.

مهدي: : »كويت جديدة« تمكن القطاع 
الخاص ليصبح عماد االقتصاد

الخام  الكويتي انخفض  لـ 58.53 دوالرًا
 للبرميل 

ً
 مقابل 58٫63 دوالرا

ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات ليبلغ 58٫53 دوالرا

في تداوالت امس االول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األس��واق العالمية صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة 1٫68 دوالر 

 للبرميل بارتفاع نسبته 2٫9 في المئة.
ً
ليبلغ في التسوية 60٫40 دوالرا
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»الوطني لالستثمار« حصدت
لقب »أفضل مدير أصول« في الكويت

ف�������ازت ش����رك����ة ال����وط����ن����ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
ب����ج����ائ����زة »أف����ض����ل م����دي����ر أص�������ول ف��ي 
الكويت لعام 2018« للسنة التاسعة 
ع�����ل�����ى ال�������ت�������وال�������ي، وال�������ت�������ي ت���م���ن���ح���ه���ا 
م��ج��ل��ة غ��ل��وب��ل ان��ف��ي��س��ت��ور ال��ع��ال��م��ي��ة 
ال����م����ت����خ����ص����ص����ة ف�������ي م������ج������ال ت���ق���ي���ي���م 
ال��م��ؤس��س��ات االس��ت��ث��م��اري��ة وال��م��ال��ي��ة، 
وت��م��ن��ح ه����ذه ال���ج���ائ���زة ل��ل��ن��خ��ب��ة ممن 
ساهموا بأعمال مميزة في قطاعاتهم، 
باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمات 

والمنتجات المقدمة.
وذك������رت ش���رك���ة ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
في بيان صحفي إن فوزها بالجائزة 
ال��ت��زام��ه��ا بالتميز   على 

ً
ت��أك��ي��دا يمثل 

 إلى 
ً
والمكانة الرائدة، ويأتي استنادا

سلسلة من معايير إدارة الصناديق، 
ووفق اعتبارات أعضاء هيئة التحرير 
في المجلة، وبإجماع عدد من الخبراء 
في قطاع االستثمار وإدارة األص��ول، 
ح��ي��ث يمنح ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ال��م��رم��وق 
العديد من الجوائز للشركات الكبرى 
ف������ي ال����م����ن����ط����ق����ة ال�����ت�����ي ت�����ق�����ود م���ج���ال 
االستثمار م��ن حيث األداء واالبتكار 
وال���ت���م���ي���ز. وأض����اف����ت ان ال���ت���ن���وع ف��ي 
ال��م��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
المبتكرة واعتماد أفضل الممارسات 
ف�����ي ع���م���ل���ي���ات االس����ت����ث����م����ار وك��ي��ف��ي��ة 
إدارة المخاطر جعل ش��رك��ة الوطني 
لاستثمار تتفوق على نظرائها في 
ال��م��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��ح��ل��ول في 

إدارة األصول لعمائها.
و قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار ن��ب��ي��ل م��ع��روف، 
 على نمونا 

ً
ال��ج��ائ��زة تمثل دل��ي��ا »إن 

ال���م���س���ت���م���ر، وااله�����ت�����م�����ام ال���م���ت���واص���ل 
ال��ج��ودة وأع��ل��ى المعايير في  بتقديم 
ال��م��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
التي نوفرها لعمائنا والمستثمرين، 
 ل��ن��ي��ل مثل 

ً
ون��ع��ت��ز ب��ت��رش��ي��ح��ن��ا دوم�����ا

 
ً
هذه الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافا
ب��ال��م��س��اع��ي وال���ج���ه���ود ال���ت���ي ن��ب��ذل��ه��ا 
إلض��اف��ة قيمة لمساهمينا وأصحاب 
ال��م��ص��ال��ح ف��ي ك��ل ن��اح��ي��ة م��ن ن��واح��ي 

أنشطتنا وأعمالنا.
وأض���اف م��ع��روف: »ان حصولنا على 
الجائزة يؤكد ريادتها في مجال ادارة 
، ويكلل في 

ً
 واقليميا

ً
األص��ول محليا

ت��ط��وي��ر ادائ����ه����ا وخ��دم��ات��ه��ا م���ن أج��ل 
ال���ري���ادة المحلية واالقليمية  ت��ع��زي��ز 
 
ً
في قطاع ادارة األصول، ويمثل حافزا
لها م��ن أج��ل االس��ت��م��رار ف��ي مواصلة 
ال���ج���ه���د ف����ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق األف���ض���ل 

للمستثمرين والعماء«.
وأض�������اف م�����ع�����روف:  إن ق������درة ش��رك��ة 
ال��وط��ن��ي ل��اس��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ن��ي��ل ه��ذه 
 ب��ع��د ع��ام 

ً
ال���ج���وائ���ز ال���م���رم���وق���ة ع���ام���ا

ال��ت��زام��ن��ا المستمر  م��ا ه��و إال نتيجة 
ب���ال���ت���م���ي���ز م�����ن خ�������ال ت����ق����دي����م ح���ل���ول 
اس��ت��ث��م��اري��ة مبتكرة تلبي طموحات 
عمائنا ف��ي ع��ال��م االس��ت��ث��م��ار«. واك��د 
ال��م��ب��ت��ك��رة  ال��م��ن��ت��ج��ات  م����ع����روف: »أن 
والتفكير اإلبداعي والتميز في األداء 
ال��وط��ن��ي  ك���ان���ت وراء ح���ص���ول ش���رك���ة 
لاستثمار على عدة جوائز تقديرية 
مماثلة على مدى السنوات السابقة.«

وت���س���ل���م ال����ج����ائ����زة ال����دك����ت����ور ح��س��ي��ن 
ال�������ع�������ام إلدارة  ال�����م�����دي�����ر  ش��������ح��������رور، 
األص��ول اإلقليمية في شركة الوطني 
ل��اس��ت��ث��م��ار، وذل����ك خ���ال ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���س���ن���وي���ة ل���ج���وائ���ز ال����ش����رق األوس�����ط 
التي عقدت بدبي في نوفمبر الحالي.  
ب���ه���ذه  ال�����ف�����وز  واع����ت����ب����ر ش�����ح�����رور أن 
ال����ج����ائ����زة ي���ع���د ش����ه����ادة ع���ل���ى ن��ج��اح 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي ل��اس��ت��ث��م��ار 
إل��ى إيجاد ف��رص استثمارية  الرامية 

ذات قيمة عالية لمستثمريها.
وقال شحرور: »إن حصولنا على هذا 

ال��ت��ق��دي��ر ال���دول���ي ي��ع��د ب��م��ن��زل��ة تأكيد 
ع��ل��ى ق�����درة ال���وط���ن���ي ل��اس��ت��ث��م��ار في 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات م��ن��اف��س��ة وف���ري���دة من 
ن��وع��ه��ا، وك���ذل���ك ع��ل��ى ن��ج��اح��ن��ا خ��ال 
األع�����������وام ال����م����اض����ي����ة ف�����ي اس���ت���ق���ط���اب 
ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة م��ن ال��ع��م��اء وت��وف��ي��ر 
م����ن����ت����ج����ات اس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة م����ت����ط����ورة 
ومبتكرة تخدم وتتواءم مع متغيرات 
 
ً
السوق، وهو األمر الذي نسعى دوما
 من حرصنا 

ً
من أجل تحقيقه، انطاقا

ال���دائ���م ع��ل��ى م��واك��ب��ة م��ع��اي��ي��ر التميز 
ف��ي م��ج��ال إدارة  المحلية وال��ع��ال��م��ي��ة 

األصول والصناديق االستثمارية«.
ق��ائ��م  ن����م����وذج ع��م��ل��ن��ا  وأض��������اف: »إن 
ع����ل����ى ات�����ب�����اع س����ي����اس����ة اس���ت���ث���م���اري���ة 
إل��ى تقليل المخاطر  ت��ه��دف  م��ت��وازن��ة 
االستثمارية من خال تنويع النشاط 

االستثماري
: »إن ق��ط��اع 

ً
واخ���ت���ت���م ش���ح���رور ق����ائ����ا

ف���ي ش��رك��ة  إدارة األص������ول اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الوطني لاستثمار سيواصل جهوده 
في سبيل تعزيز األداء بما يسهم في 
 
ً
تعزيز مكانة الشركة. ولن نالوا جهدا
ف���ي س��ب��ي��ل ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ق��اع��دة 

عمائنا الواسعة«.

د. ح�سني �سحرور مت�سلماً اجلائزة

جانب من التكرمي»الكويتية« تكرم الفائزات

معروف: الجائزة تمثل دلياًل على نمونا 
املستمر واالهتمام بتقديم منتجات 

وخدمات استثمارية عالية الجودة

»الكويتية« رعت  ماراثون بنك »الخليج 642«

ينظمه اتحاد الصناعات وتنطلق فعالياته 2 ديسمبر

»KIB« راٍع بالتيني  ملعرض »جسور« إيمانًا بأهمية الصناعة
اعلنت مجموعة من كبرى الشركات الكويتية عن رعايتها معرض 
»جسور KIU EXPO 2018« الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية 
خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 2 إل���ى 4 دي��س��م��ب��ر ع��ل��ى أرض ال��م��ع��ارض ال��دول��ي��ة 
بمشرف )قاعة 8(، والذي سيقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح االحمد، بمشاركة كبرى المصانع المحلية 
وال���ش���رك���ات ذات ال��ع��اق��ة، وال���م���ب���ادري���ن م���ن أص���ح���اب ال��م��ش��روع��ات 
الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات 

الحكومية المعنية بالقطاع. 
وب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة أع��ل��ن ب��ن��ك »KIB« وه���و ب��ن��ك ي��ع��م��ل وف���ق أح��ك��ام 
الشريعة اإلسامية ومقره الكويت. تأسس »KIB« عام 1973 حيث 
ُعرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحّول إلى 

بنك إسامي عام 2007، عن رعايته الباتينية للمعرض.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال مدير وحده االتصال المؤسسي 
ن���واف ناجيا أن م��ش��ارك��ة )KIB( ف��ي ه��ذا ال��م��ع��رض ال��س��ن��وي )ك��راع 
باتيني(  ج���اءت م��ن منطلق ح��رص البنك على رع��اي��ة الفعاليات 
 منه 

ً
ال���ت���ي ت���دع���م ال��ص��ن��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة وت���ط���وره���ا، وذل�����ك إي���م���ان���ا

بأهمية القطاع الصناعي ف��ي تنمية وتطوير االق��ت��ص��اد المحلي، 
وباعتباره مؤسسة مالية وطنية تسعى للمساهمة في تنمية هذا 
القطاع من خال تقديم خدمات تمويلية متكاملة للشركات الكبيرة 

 لمتطلبات كل منها.
ً
والمتوسطة والصغيرة وفقا

ال��م��ص��رف��ي��ة م��ن خ���ال شبكة  ي��م��ارس عملياته   »KIB« وأض����اف ان
فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت. كما يقّدم مجموعة متنوعة 
وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة 
 مع رؤي��ة ورسالة البنك، 

ً
مع أحكام الشريعة اإلسامية. وانسجاما

ال��م��س��ؤول��ي��ة االجتماعية  ف��ي م��ج��ال   
ً
 رائ����دا

ً
ب��رن��ام��ج��ا  »KIB« يمتلك

يهدف إلى دعم جميع أف��راد المجتمع الكويتي من خال عدد كبير 
من المبادرات والنشاطات.

وأض��اف أن��ه في ع��ام 2015، أطلق »KIB« خطة استراتيجية شاملة 
تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، باإلضافة إلى تعزيز وتطوير 
المنتجات والخدمات التي يقدمها، وذلك في سبيل وضعه بمقدمة 
القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح 

»البنك اإلسامي المفضل« في السوق الكويتي.
ت��ح��ّول��ه االستراتيجي  ف��ي منتصف   

ً
ي��ق��ف »KIB« ش��ام��خ��ا وال���ي���وم، 

ال��ج��دي��د: وه���و ب��رن��ام��ج ش��ام��ل وط���وي���ل األج����ل ي��ه��دف إل���ى تحويل 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا م���ع ال��ع��م��اء م���ن خ���ال ج��م��ي��ع وس��ائ��ل 
التواصل سواء الشخصية أو اإللكترونية. تركز هذه االستراتيجية 
الجديدة على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعماء والتي تقّدم 
أكثر بكثير من مجرد »خدمات مصرفية« تقليدية - بل تعمل على 
تأسيس »KIB« كشريك في كل جانب من جوانب حياة عمائه تحت 

شعار »بنك للحياة«.
وحول الخطط المستقبلية للشركة قال ناجيا: »في عام 2015، أطلق 
»KIB« خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء 

ال��ب��ن��ك، ب��اإلض��اف��ة إل��ى تعزيز وت��ط��وي��ر المنتجات وال��خ��دم��ات التي 
ي��ق��دم��ه��ا، وذل����ك ف���ي س��ب��ي��ل وض��ع��ه ب��م��ق��دم��ة ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي في 
الكويت م��ع ترسيخ خطواته ف��ي سعيه ليصبح »البنك اإلسامي 

المفضل« في السوق الكويتي«.

اسيكو املجموعة

كذلك أعلنت »اسيكو المجموعة« دخولها كراع باتيني في معرض 
اتحاد الصناعات الكويتية في عامه الخامس.

وصرحت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، غصون الخالد: »نحن 
نحرص على المشاركة في المعارض الصناعية الوطنية التي تلبي 
متطلبات المواطنين المقبلين على البناء، كما ج��اءت مشاركتنا 
في هذاالمعرض لما له من دور مهم في رف��ع التوعية ح��ول أهمية 
دور القطاع الخاص بشكل عام والصناعي بشكل خاص في تحقيق 
رؤية الكويت نحو تنمية اقتصادية مستدامة يكون للقطاع الخاص 

 فيها«.
ً
 رئيسا

ً
والقطاع الصناعي دورا

وأضافت الخالد: »أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن سعادتنا 
وامتنانا كمصنعين لما تم من توزيعات لقسائم صناعية جديدة 
ن��ح��و بناء  ال��ب��اد وتوجيهاتهالسامية  أم��ي��ر  ل��رؤي��ة س��م��و   

ً
ت��ن��ف��ي��ذا

ف��ي م��ص��ادر دخل  نشاطات اقتصادية منتجة م��ن شأنها التنويع 
الكويت وتوفير ف��رص عمل للشباب.كما أننا نتطلع لما ستحققه 
ت��ل��ك ال��ت��وزي��ع��ات ال��ج��دي��دة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف��س ال��ب��ن��اء ف��ي القطاع 
الصناعي وفي التنوع في المنتجات ذو الجودة العالية التي تلبي 

احتياجات السوق المحلي واإلقليمي«.

  الخليج للكابات 

فقد اعلنت »ش��رك��ة الخليج للكابات والصناعات الكهربائية عن 
ب��رون��زي للمعرض، وذل��ك  ك���راع  ف��ي ه��ذا التجمع المهم  مشاركتها 
ت��ك��ون دائ��م��ا وأب���دا شريكا في  ف��ي أن  سعيا منها لتحقيق هدفها 

تنمية وتطوير بلدنا الكويت.
ب��اس��ل كنعان الجهود المبذولة  وث��م��ن الرئيس التنفيذي للشركة 
من قبل الحكومة الكويتية في دعم وتطوير البنية التحية وتذليل 
ال��ص��ع��وب��ات وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ص��ن��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ام��ة 
ال��وط��ن��ي بشكل خ���اص، ون��ح��ن ع��ل��ى يقين ب���أن المساعي  وال��م��ن��ت��ج 
والجهود سوف تثمر نتائج ملموسة في دعم وحماية الصناعات 
المحلية لمزيدا من التقدم واالزدهار لتكون الداعم الرئيسي في دفع 

عجلة التنمية في الدولة.
وق����ال ان ال��ش��رك��ة أن��ه��ا ق��د وض��ع��ت ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��ا أن ت��ق��وم بتلبية 
إح��ت��ي��اج��ات م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ش��ت��ى ال��م��ج��االت م���ن ق��ط��اع ان��ت��اج 
ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ق��ل وال���ت���وزي���ع، إل����ى ال��م��ش��اري��ع اإلن��ش��ائ��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم��ش��اري��ع ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي، ل���ذا زودت م��ص��ان��ع ال��ش��رك��ة 
بأحدث ما توصلت له التقنية الحديثة من معدات وآالت ومعدات 

اإلختبار لتقديم أعلى مستوى من الجودة.

في إطار تطبيقها الستراتيجية المسؤولية 
االجتماعية بالتوعية الصحية للمجتمع، 
رع����ت ش���رك���ة ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
فعاليات ماراثون بنك الخليج 642 السنوي 
الرابع والذي أقيم يوم 17  نوفمبر الماضي 
ب���م���ش���ارك���ة 7500 م�����ش�����ارك ألك����ث����ر م�����ن 66 

جنسية.
ح��ي��ث ي��ح��ظ��ى م����اراث����ون ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج 642 
باعتماد دول��ي، اذ يعد أكبر ح��دث رياضي 
وال����م����اراث����ون ال��ك��ام��ل ال��وح��ي��د ف���ي ال��ك��وي��ت 
إل��ى 42 كيلومترا، ما يرسخ  بمسافة تصل 
م���ك���ان���ة ال���ك���وي���ت ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة، اذ ش��ه��د ال���م���اراث���ون 
 ح��م��اس��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن قبل 

ً
ه���ذا ال��ع��ام روح����ا

ت��وزع��وا بأعمارهم من  المشاركين وال��ذي��ن 
الجنسين.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العاقات 
 
ً
ال���ع���ام���ة واإلع���������ام ف���اي���ز ال����ع����ن����زي: »س��ع��ي��ا
م���ن ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ت��واج��د 
والمشاركة في الفعاليات الرياضية ، يسر 
ال��ش��رك��ة أن ت��ك��ون ال��راع��ي ال��ذه��ب��ي وال��ن��اق��ل 
ال��رس��م��ي ل���م���اراث���ون ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج 642 في 

نسخته الرابعة، وبصفتنا الناقل الوطني 
ال��رس��م��ي ل���دول���ة ال��ك��وي��ت، ف���إن )ال��ك��وي��ت��ي��ة( 
ال��م��ب��ادرات والفعاليات  ب��دع��م   

ً
تلتزم دائ��م��ا

التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، 
ال��ذي يركز على  ومنها ه��ذا الحدث المميز 
رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية اتباع 
أسلوب الحياة الصحية السليمة، باإلضافة 
إل�����ى م��س��اه��م��ت��ه ف����ي ج���م���ع ال����دع����م ال���م���ال���ي 
ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي وال��ت��ي 
ال��م��ش��اري��ع االنسانية  ف��ي  يتم استخدامها 

والخيرية داخل الكويت وخارجها«.
وأض����اف ال��ع��ن��زي: »ي��ت��زام��ن ال���م���اراث���ون مع 
ال�����ي�����وم ال���ع���ال���م���ي ل���ل���س���ك���ري، ل������ذا ح���رص���ت 
ت��ش��ارك في  ال��ج��وي��ة الكويتية أن  ال��خ��ط��وط 
هذا الحدث الضخم، اذ تضع ضمن أهدافها 
االستراتيجية ض���رورة االه��ت��م��ام بالصحة 
 لاصابة بأمراض 

ً
واللياقة البدنية تجنبا

مثل السكري والسمنة، كما تلتزم الشركة 
ب���ن���ش���ر ال����وع����ي م����ن خ������ال ال���ح���م���ات ال��ت��ي 
تطلقها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ل��رك��اب��ه��ا ال��ك��رام 
وع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وذل��ك 
لتعزيز ثقافة الرياضة واالهتمام بالصحة 

واللياقة البدنية«.
وأش�����ار ال����ى ان »ال��ك��وي��ت��ي��ة« ت��س��ع��ى بشكل 
م��س��ت��م��ر ب�����أن ت���ك���ون ق���ري���ب���ة م����ن ال��م��ج��ت��م��ع 
الكويتي بجميع شرائحه ونشاطاته األمر 
ال����ذي ي��ع��ك��س دوره����ا ف��ي ال��م��س��اه��م��ة بدعم 
ورع��اي��ة الفعاليات االجتماعية والثقافية 
ويبرز أهمية مشاركة القطاعات الحكومية 
مع القطاع الخاص في برامجهم التوعوية 

وذلك رفعة لوطننا الغالي الكويت«.
وخ��ت��م ال��ع��ن��زي ت��ص��ري��ح��ه ب��ت��ق��دي��م خ��ال��ص 
الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا 
الماراثون في بنك وذلك لجهودهم المبذولة 
ال��م��اراث��ون ف��ي نسخته الرابعة،  ف��ي ان��ج��اح 
 ل��ه��م دوام ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح في 

ً
م��ت��م��ن��ي��ا

الفعاليات القادمة.
وق������د أق����ي����م ع���ل���ى ه����ام����ش ال���ف���ع���ال���ي���ة، ح��ف��ل 
ت�����وزي�����ع ال����ج����وائ����ز ع���ل���ى ال����ف����ائ����زي����ن، ح��ي��ث 
ك��ّرم��ت ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ممثلة 
ب��م��دي��ر دائ������رة ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة واإلع�����ام 
ف��اي��ز ال��ع��ن��زي، ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي ال��س��ب��اق، حيث 
تمنى لهم التوفيق والنجاح في الفعاليات 

المقبلة.

تقي أفضل مدير تنفيذي عربي

»هيئة الصناعة« حصلت
»Arab Best « على جائزة

حصلت الهيئة العامة للصناعة على جائزة )Arab Best( في الحفل الذي اقيم بمراكش بتاريخ 
٢٧-١١-٢٠١٨ . وتم منح مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي جائزة أفضل مدير 
تنفيذي عربي لعام ٢٠١٨ كما تم تصنيف الهيئة العامة للصناعة كأفضل مؤسسة حكومية 
عربية لعام ٢٠١٨ وكذلك حصل برنامج تنمية الصناعات الحرفيه على لقب افضل برنامج 
عربي. وحضر الحفل كل من مدير إدارة مركز المعلومات ودع��م القرار أحمد ص��ادق محمد 
ال��ص��ن��اع��ات الصغيرة وال��ح��رف��ي��ة محمد ع��ن��ام مطلق المطيري  ص���ادق ورئ��ي��س قسم تنمية 
ال��ع��ام عبدالكريم تقي بحضور ممثلي المؤسسات  ال��م��دي��ر  ب��اإلن��اب��ة ع��ن  ال��ج��وائ��ز  إلس��ت��ام 

المتوجة إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

عبدالكرمي تقي 

نواف ناجيا

خالد املهدي

با�سل كنعانغ�سون اخلالد

أعرب االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط 
وال��ت��ن��م��ي��ة )راع م��اس��ي( خ��ال��د م��ه��دي عن 
ف��ي فعاليات معرض  سعادته للمشاركة 

اتحاد الصناعات الكويتية الخامس.
وأك���د م��ه��دي، ان م��ش��ارك��ة االم��ان��ة العامة 
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية في هذا 
المعرض تأتي في اطار تعزيز الشراكة بين 
الحكومي وال��خ��اص والمجتمع  القطاعين 
 عن التأكيد على أن الخطة 

ً
المدني، فضال

الحالية تتماشى م��ع سياسات  االنمائية 
ال��ت��ي تعمل على تمكين  »ك��وي��ت ج��دي��دة« 
القطاع الخاص الكويتي )وبخاصة القطاع 
الصناعي( من أن يصبح هو عماد االقتصاد 
الكويتي. وأضاف أن الكويت تفخر بإمتالكها 
مجموعة من القطاعات االقتصادية الفاعلة، 

على غرار القطاع التجاري، والقطاع المالي، 
القطاع الصناعي  والقطاع الصناعي، لكن 
وبحسب الخطة الحالية لدولة الكويت بات 
ه���و ال��ق��ط��اع ال��م��س��ت��ه��دف ألن ي��ك��ون أح��د 
لدولة  القومي  للناتج  المكونات االساسية 
الكويت. واشار د. مهدي الى انه ومن هذا 
المنطلق فإن المشاركة الحالية في المعرض 
تأتي لتتناغم مع أهداف وسياسات الخطط 
الحكومية الجديدة التي ترمي إلى تعزيز دور 
 في الوقت 

ً
الصناعة بشكل خاص، مؤكدا

ذاته على أن الدولة تتجه في الوقت الحالي 
بشكل أكبر نحو بناء بنية تحتية متطورة 
تتماشى مع تطور القطاع الصناعي، وتعزز 
من منهج وفكر المدن الصناعية الحديثة 

بشكل أكبر وأكبر.

مهدي: : »كويت جديدة« تمكن القطاع 
الخاص ليصبح عماد االقتصاد

http://www.annaharkw.com/Resources/PdfPages/2018-11-29/P12.pdf
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Warba Bank 
announces 
Al-Sunbula 
weekly draw
KUWAIT: Warba Bank, “the Best investment Bank” and
“Best Corporate Bank” in Kuwait, will be organizing its
43rd weekly draw which has been delayed due to the hol-
iday given for Prophet Muhammad’s Birthday (PBUH) last
week along with the 44th weekly draw to announce the 10
winners at 11 am today in presence of a representatives
from the Ministry of Commerce and Industry and the
Bank officials. 

Al-Sunbula Account is the perfect choice for all cus-
tomers who wish to save money and achieve steady returns
while simultaneously have the opportunity to win cash
prizes throughout the year.  Due to the high traffic on this
account, for its offerings of unparalleled opportunities,
Warba Bank has worked on enhancing Al-Sunbula account
to provide customers with more benefits. Such enhance-
ments include increasing the number of winners and the fre-
quency of the draws.  Now, on every Thursday the Bank
holds draws for 5 weekly winners of KD 1,000 each. In
addition, the Bank continues its monthly draws held on the
first Thursday of every month, with cash prizes of KD
30,000 divided amongst 4 winners: two winners getting KD
10,000 each, and two winners getting KD 5,000 each.

Thus, the new development of Al-Sunbula account has
increased the total number of winners to 24, and the total
amount of prizes to KD 50,000 instead of KD 30,000. As
for the chances for winning, each customer is eligible to
enter the draw against each KD 10. It is noteworthy, that
Warba Bank has recently launched the Al-Sunbula Fixed
Deposit, which provides depositors with high returns of up
to 3 percent, as well as getting monthly chances to win in
Al-Sunbula Account draws.

Furthermore, Warba Bank has launched its latest
Customer Onboarding solution, in line with its ambitious
five-year strategy that enables non-Warba Bank customers
to request opening Al-Sunbula account in an easy electron-
ic manner through the Bank’s website without having to visit
any of the Bank’s branches, by following 5 simple steps that
might take up to 5 minutes. New customers will be able to
request opening the account at anytime, anywhere, and the
Bank will receive, process and pass the new application for
approval through whole new and unique electronic system
used to implement this service. Warba Staff will then con-
tact the customer to determine the appropriate time to visit
the branch to get required signatures, verify the customer’s
identity, deliver his/her debit card, and activate the account. 

KUWAIT: Watani Investment Company
K.S.C.C (NBK Capital) announced that it
has been awarded the “Asset Manager of
the Year | Kuwait for 2018” for the ninth
year in a row, awarded by Global Investor
Group, that gives you access to a wealth of
news, analysis and data across the Asset
Management, Securities Finance, Custody,
Fund Services and Derivatives markets.

NBK Capital said in a press release that
this award is a confirmation of its commit-
ment to excellence and leadership. It is
based on a series of fund management cri-
teria and, according to the editors of the
magazine, with the unanimous support of a
number of investment and asset manage-
ment experts. Has won numerous awards
for major companies in the region that lead
the investment field in terms of perform-
ance, innovation and excellence.

The diversification of innovative invest-
ment products and services, the adoption
of best practices in investment operations
and how to manage risk make NBK
Capital outperform its peers in the region
to offer the best asset management solu-
tions to its customers.

Commenting on the achievement, Nabil

Maroof, Deputy CEO of NBK Capital, said:
“The award is a testament to our continued
growth and continued interest in providing
quality and highest standards in the invest-
ment products and services we offer to our
clients and investors. We are always honored
to receive such important awards “It repre-
sents recognition of our efforts to add value
to our shareholders and stakeholders in
every aspect of our activities and business.”

Maroof said: “The award confirms
NBKC’s leadership in asset management
locally and regionally and is instrumental in
developing its performance and services to
enhance local and regional leadership in the
asset management sector and is an incen-
tive to continue to strive for the best for
investors and customers.” 

Maroof added: “The ability of NBK
Capital to win these prestigious awards
year after year is a result of our continued
commitment to excellence by offering inno-
vative investment solutions that meet the
aspirations of our clients in the investment
world. Innovative products, creative think-
ing and excellence in performance have
enabled to receive several similar awards
over the years.”

The award was received by Dr Husayn
Shahrur, Managing Director of MENA
Asset Management at NBK Capital, during
the annual Middle East Awards held in
Dubai in November. He said that winning
this award is a testimony to the success of
the strategy of the National Investment to
create investment opportunities of high val-
ue to investors.

Dr. Shahrur added that the innovative
products, creative thinking and excellence
in performance were behind NBK Capital,
winning several similar awards over the
years. and “Our business model is based on
a balanced investment policy aimed at
reducing investment risk by diversifying
investment activity”.

Dr. Shahrur concluded: “The regional
asset management sector at NBK Capital
will continue its efforts to enhance perform-
ance and enhance the company’s position,”
And will make every effort to meet the
needs of our extensive customer base. “

NBK Capital regional asset management
offers innovative and outstanding invest-
ment products that are award winning and
aim to achieve sustainable growth with a
focus on transparency and risk manage-

ment. These include separately managed
accounts and investment funds. The compa-
ny’s MENA Asset Management team

includes specialized and elite members with
decades of experience in the Middle East
and North Africa region.

Global Investor Group award for 9th year in a row

NBK Capital wins ‘Asset Manager 
of the Year Kuwait for 2018’

Dr Husayn Shahrur receives Asset Manager of the Year | Kuwait for 2018 award

Citibank Kuwait 
hosts annual event,
presents Leadership 
and Ingenuity Award
KUWAIT:  For the fifth year, Citibank Kuwait
hosted its annual Citi Alumni Network Event at
the Radisson Blu Hotel. Atiq Rehman, Middle East
and Africa Chief Executive Officer of Citi, CEO
for Citibank Kuwait, Fatah Adour, and other sen-
iors attended the event. 

The purpose of the event is to gather alumni
that worked at Citibank Kuwait and elsewhere.
Every year, Citi honors one or more alumnus for
exceptional work in one of three categories:
Leadership and Ingenui ty, Community
Involvement and Network Development. The
“Citi Distinguished Alumni Awards” are a global
practice and are presented at each alumni event
held in the countries Citi operates in around the
world. 

This year, Citi Bahrain presented the 2018 “Citi
Distinguished Alumni Award” in Leadership and
Ingenuity to Michel Accad, a veteran who served
27 years at Citi in several countries across the
Middle East and Africa region and is currently
the CEO of Al-Ahli Bank of Kuwait. Prior to ABK,
he was CEO and General Manager of Gulf Bank
in Kuwait and oversaw its turnaround following
the 2008 crisis. 

This year, Michel was listed as one of the 100

most powerful  Arabs. In 2013, he was l isted
among the Gulf’s 50 most efficient CEOs and was
ranked 133 in the Arabian Business Power 500. In
2016, Michel Accad was named ‘Bank CEO of the
Year’ by CEO Magazine, an ITP affiliate. 

Speaking at the event, Citibank Kuwait CEO
and General Manager, Fatah Adour said: “This
is the first year that we present the Leadership
and Ingenuity Award and it is a well-deserved
one by Michel who had many of us work under
his leadership. We are proud of all of our alum-
ni and plan to continue nominating prominent
bankers like Michel for awards in this and other
categories”.

The Citi Alumni Network is open to all alumni
who worked with Citi for at least one year. 

Group picture of Alumni and Citibank Kuwait employees during the fifth alumni event.

Malabar Gold 
& Diamonds 
to triple number
of outlets to 750 
MUMBAI/DUBAI: Malabar Gold &
Diamonds, one of the world’s largest jewellery
retailers, announces ambitious global growth
plan on the eve of its silver jubilee (25 years)
celebrations that will see the company triple
its retail network from 250 showrooms this
year to 750 outlets in the next five years with
annual turnover exceeding $6.16 billion
(INR45,000 crores) and the Group turnover
to $6.85 billion (INR50,000 crores) by 2023.

The Group currently operates retail outlets
spread across ten countries in the India,
Middle East, Southeast Asia and America. Its
massive expansion plan will see the company
expand its footprint across all Tier 1 and Tier
II cities in North and Central India - in order
to cater to the growing jewellery market. The
company’s plan of major expansion in interna-
tional market includes new territories such as
Bangladesh, Sri Lanka, Australia, Canada,
Egypt and Turkey. As much as 40 percent of
the group turnover will be generated from the
company’s operations outside India.

Considering the characteristics of the new
market planned to enter, Malabar Group
introduced a new concept - MGD Lifestyle
Jewellery - a smaller format store offering dai-
ly wear small-ticket jewellery and lifestyle
articles.

The company plans to invest $960 million
(INR 7,000 Cr) to manage the growth and
expansion. The expansion will see Malabar
Group expand its investor base from 2,752
and include more investors from North and
Central Indian states, so that they could also
be a part of the success of Malabar Gold and
Diamonds.

Malabar Gold & Diamonds is the jew-
ellery retail arm of the diversified business
conglomerate Malabar Group that includes
other business verticals such as real estate
developments, shopping malls, hypermarket,
technologies, retailing of home appliances &

electronics, watches, franchisee retailing and
services.

The new expansion will see Malabar
Group nearly double its headcount from
13,000 to 25,000 professionals on direct
payroll within the next five years to manage
the growth and expansion.

“Silver Jubilee is a major milestone in any
company’s history and during this time
Malabar Group grew from a local entity to an
Indian International brand with a large loyal
customer base. “Today, Malabar is a name to
reckon with and known to almost every con-
sumer. During the last 25 years, Malabar Gold
& Diamond has grown from strength to
strength and rose from being a small outfit to
an international player across a number of
verticals including gold and diamond jewellery
retail, jewellery manufacturing and multi-retail
concepts,” MP Ahammed, Chairman of
Malabar Group, told the media at a press
conference in Mumbai.

“The culture of gifting lives along with
human beings to express their love, affection
and emotion for their loved ones. Our aim is to
be No 1 in this segment and we will strength-
en the gifting aspect of jewellery that is fast
growing in India and other countries and use
it as a growth-driver of our jewellery busi-
ness,” he added.

Abdul Salam KP, Group Executive
Director of Malabar Group, said, “As a
responsible business, we are very mindful of
our obligations to our societies. Our expan-
sion will create more well-paid jobs and we
are very excited about our future growth plan.
We ensure our entire operation in a very
transparent way. We understand the sensitivi-
ty of the industry and ensure compliance
through responsible sourcing, ethical business
practices, transparent and professional fund
management. We associate with trade bodies,
financial houses, government regulators to
make sure that our operations are infallible
globally.

The group has a unique business model
where its expansion is fuelled by investors
who become shareholders in different entities
in a very transparent ownership model.
Malabar Gold & Diamonds currently have
over 2,752 investors under different entities
who share the same vision, dedication and
passion. Around 19.4 percent of these
investors are full time employees with the

Group, including the front-end managers and
directors.

Added Asher O, Managing Director - India
operations, said, “Our ambitious retail expan-
sion plan in North and Central Indian states
like Punjab, Maharashtra, Delhi, Madhya
Pradesh, etc will be supported by a new set of
investors from these regions. We will also
continue to strengthen our retail foot print in
the states where we currently have strong
presence. Our unique business model of shar-
ing and caring has worked for us very well
and it makes us a transparent and accountable
organisation with a solid foundation where all
investors have a financial and moral stake in
the company. We want our North and Central
Indian brothers also to join the movement and
share our success.”

The company’s expansion will help gener-
ate about 12,000 new jobs and help the
youths to earn a better living. We are also
planning to set up three more manufacturing
units and in order to manage the expansion
and to fix the skill shortage in jewellery manu-
facturing, we are in the process of setting up a
skill development centre to groom the youth
and absorb them in various job profiles, in line
with the Skills India campaign,” Asher added

Shamlal Ahamed, Managing Director of
Malabar Gold & Diamonds’ International
Operations, said, “As an Indian-born interna-
tional jewellery brand, we take pride in our
roots in India and help connect the global
consumers to the Indian heritage and art. Our
strong retail presence across 10 countries
coupled with the jewellery manufacturing
capabilities that mostly produces Indian cul-
ture-inspired designs that are exported to the
rest of the world through our international
retail network. Our further expansion in the
international arena will lead to Indian artisanal
jewellery being showcased at prominent glob-
al destinations.”

The group has earmarked 5 percent of its
annual profit for CSR activities in five key
areas such as housing, health, environment,
women empowerment and education.

The group is also in the process of formal-
ly opening its new global headquarters at
Montana Estate in Kozhikode, Kerala.
Montana Estate has been set up at a sprawl-
ing 150-acre green tract as an eco-friendly
township with signature bungalows, villas and
apartments, international school, convention
centre, organic farming, mini theatres, busi-
ness clubs, etc. 

(From left) Atiq Rehman, CEO of MEA presents the award to
Ruben Fernandez (right) who received the Leadership and
Ingenuity Award on behalf of Michel Accad.

Ghosn lines up 
‘The Breaker’ to 
fight his corner
TOKYO:  Motonari Ohtsuru, widely reported to be Carlos
Ghosn’s Japanese defense attorney, should be familiar with
the tactics of the prosecution-he used to run the elite unit
investigating the tycoon. As a prosecutor, the bespectacled
63-year-old with floppy greying hair earned the soubriquet
“the breaker” as he was so good at extracting confessions
from suspects.

Considered a straight-shooter, he also became affectionately
known as “Mr Square” as he was so straight-laced even in a
profession known for its seriousness. Being a prosecutor was
always Ohtsuru’s dream job and he rose up the ranks to become
chief of a special squad in the Tokyo District Public Prosecutors
Office, which probes the biggest financial cases-including
Ghosn’s. After his appointment in 2005, he vowed to work to
bring white-collar criminals to heel, spurred on by the sense of
injustice felt by the working class.

At his inaugural news conference, Ohtsuru told reporters he
wanted to “prosecute cases that anger honest workers and make
them wonder ‘How come this is allowed?’.”

Ohtsuru, in a past article on the justice ministry website
explaining his job, pledged to devote his team to defending
people who play by the rules. “We must not accept a society in
which unfair behavior triumphs and outdoes people who earn a
living by the sweat of their brow or who lost their jobs in cor-
porate restructuring, and companies that follow the law,”
Ohtsuru wrote. —AFP

MUMBAI: Malabar Group unveils its 25th anniversary celebration logo at a press con-
ference at Taj Mahal Palace, Mumbai. MP Ahammed, Chairman - Malabar Group, Abdul
Salam KP, Group Executive Director, Malabar Group and  Shamlal Ahamed, Managing
Director - International Operations, Malabar Gold & Diamonds are present.
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His Excellency, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan presents coveted trophy to T.S. Kalyanaraman

Kalyan Jewellers bags Lifestyle Brand of the Year Award
KUWAIT CITY, Nov 28: Kaly-
an Jewellers, one of the most 
trusted and leading jewellery 
brands in the GCC and India has 
won the Lifestyle Brand of the 
Year Award 2018 at the Eco-
nomic Times India-UAE Stra-
tegic Conclave. The award was 
presented by His Excellency, 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, UAE Cabinet Member 
and Minister of Tolerance, to 
Kalyan Jewellers Chairman and 
Managing Director T.S. Kaly-
anaraman along with Executive 
Directors Rajesh Kalyanaraman 
and Ramesh Kalyanaraman. 
His Excellency, Navdeep Singh 
Suri, Ambassador of India in 
the UAE was also present on the 
dais when the award was being 
conferred.

T.S. Kalyanaraman, Chairman 
and Managing Director of Kalyan 
Jewellers said, “It is very humbling 
to have received such as award 
from His Excellency, Sheikh Na-
hyan bin Mubarak Al Nahyan and 
this award is dedicated to all our 
customers and our team who have 
contributed to the unprecedented 
growth of brand Kalyan Jewel-
lers.”

“At a time when both the UAE 
and India are forging their relation-
ships on economic, community 
and social fronts, we at Kalyan 
Jewellers are proud to be a part of 

this strategic corridor, contributing 
to the strong bonds that have ex-
isted historically. Kalyan Jewellers 
presence in the region and the con-
tinuous efforts to invest more and 
more in the UAE underscores our 
commitment,” added Kalyanara-
man. 

The Economics Times Lifestyle 
brands was an attempt to highlight the 
journey of brands that have accom-
plished the everlasting status main-
taining to the day. Kalyan Jewellers 
was identified as one of the best life-
style brands 2018 and has been fea-
tured in the famous Economic Times 
coffee table book.  Kalyan Jewel-
lers was established in India in 
1993 and is one of India’s largest 
jewellery brands by revenues. It 
has established benchmarks in 
innovation, quality and customer 
service.The company forayed 
into GCC in 2013 with a power 
packed, multi-showroom launch 
in UAE and currently has 18 
showrooms in the country. This 
was followed by markets like 
Kuwait (four showrooms) and 
Qatar (seven showrooms), Oman 
(three stores) and today Kalyan 
has a network of 33 showrooms 
across these four countries. The 
company was the first to attract 
the largest private equity invest-
ment in the Indian jewellery sec-
tor by Warburg Pincus of USD 
200 million.

Pictured in the center is His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and Minister of Tolerance, UAE, presenting the Lifestyle 
Brand Of The Year Award to Kalyan Jewellers Chairman and Managing Director T.S. Kalyanaraman along with Executive Directors Rajesh Kalyanaraman 
and Ramesh Kalyanaraman (right). Second from the left is His Excellency, Navdeep Singh Suri, Ambassador of India in the UAE and first on the left is 

Deepak Lamba, CEO, World Wide Media and President, Times Strategic Solutions.

ALSAYER top executives in a group photo during the 7th Tmkeen Youth Empowerment Symposium 2018.

NBK Capital awarded Asset
Manager of the Year for 2018
KUWAIT CITY, Nov 28: Watani In-
vestment Company K.S.C.C (NBK 
Capital) announced that it has been 
awarded the “Asset Manager of the 
Year Kuwait for 2018” for the ninth 
year in a row, awarded by Global In-
vestor Group, that gives you access 
to a wealth of news, analysis and 
data across the Asset Management, 
Securities Finance, Custody, Fund 
Services and Derivatives markets.

 NBK Capital said in a press re-
lease that this award is a confirma-
tion of its commitment to excellence 
and leadership. It is based on a series 
of fund management criteria and, ac-
cording to the editors of the maga-
zine, with the unanimous support of 
a number of investment and asset 
management experts. Has won nu-
merous awards for major companies 
in the region that lead the investment 
field in terms of performance, inno-
vation and excellence.

The diversification of innovative 
investment products and services, 
the adoption of best practices in 
investment operations and how to 
manage risk make NBK Capital out-
perform its peers in the region to of-
fer the best asset management solu-
tions to its customers.

Commenting on the achievement, 
Nabil Maroof, Deputy CEO of NBK 
Capital, said: “The award is a testament 
to our continued growth and continued 
interest in providing quality and high-
est standards in the investment prod-
ucts and services we offer to our clients 
and investors. We are always honored 
to receive such important awards “It 
represents recognition of our efforts 
to add value to our shareholders and 
stakeholders in every aspect of our ac-
tivities and business.”

Maroof Said: “The award con-
firms NBKC’s leadership in asset 
management locally and regionally 
and is instrumental in developing its 
performance and services to enhance 
local and regional leadership in the 
asset management sector and is an 

incentive to continue to strive for the 
best for investors and customers.” 

Maroof added: “The ability of 
NBK Capital to win these prestigious 
awards year after year is a result of 
our continued commitment to excel-
lence by offering innovative invest-
ment solutions that meet the aspira-
tions of our clients in the investment 
world. Innovative products, creative 
thinking and excellence in perfor-
mance have enabled to receive sev-
eral similar awards over the years.”

The award was received by Dr 
Husayn Shahrur, Managing Direc-
tor of MENA Asset Management 
at NBK Capital, during the annual 
Middle East Awards held in Dubai 
in November. He said that winning 
this award is a testimony to the suc-
cess of the strategy of the National 
Investment to create investment op-
portunities of high value to investors.

Dr Shahrur added that the innova-
tive products, creative thinking and 
excellence in performance were be-
hind NBK Capital, winning several 
similar awards over the years. and 
“Our business model is based on a 
balanced investment policy aimed at 
reducing investment risk by diversi-
fying investment activity”.

 Dr Shahrur concluded:”The re-
gional asset management sector at 
NBK Capital will continue its efforts 
to enhance performance and enhance 
the company’s position,” And will 
make every effort to meet the needs 
of our extensive customer base.”

NBK Capital regional asset man-
agement offers innovative and 
outstanding investment products 
that are award winning and aim to 
achieve sustainable growth with a 
focus on transparency and risk man-
agement. These include separately 
managed accounts and investment 
funds. The company’s MENA Asset 
Management team includes special-
ized and elite members with decades 
of experience in the Middle East and 
North Africa region.

Dr Husayn Shahrur receives Asset Manager of the Year Kuwait 2018 
award

Cookie Shake, Cookies ‘n Cream Supreme, and Brooklyn Blackout

Youth Empowerment Symposium aims to drive innovation and leadership

ALSAYER partners to empower Kuwaiti youth

Black Tap opens second Kuwait branch in 360 Mall

KUWAIT CITY, Nov 28: As part of 
efforts towards the development of 
youth, ALSAYER Holding has par-
ticipated in the 7th Tmkeen Youth 
Empowerment Symposium 2018. 
The event was attended by Hamad 
Musaed Al Sayer, CEO ALSAYER 
Franchise and Vice-Chairman of 
the ALSAYER Sustainability and 
Corporate Excellence Committee, 
Bedour Faisal Al Sayer, Deputy 
Marketing Manager and member of 
the ALSAYER Sustainability and 
Corporate Excellence Committee, 
Nehad Mohammad Al-Haj Ali, Dep-
uty Group Manager Corporate Excel-
lence, Shibu Mohamed CSR Man-
ager, Ahmad Mostafa Alaean Sr CSR 
Executive along with Mithun Mohan 
Deputy Manager Field Operations, 
Mohamed Abd El Rahman Abd El 
Hady, Specialist Technical Training 
from Toyota Group Service Division.

The event which was held under 
the patronage of HH the Amir Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sa-
bah, witnessed the participation of 
industry experts across competitive 
sectors. ALSAYER participated as 
a Diamond Sponsor in event that 
concluded recently with an objective 
of empowering the aspiring Kuwait 
youth, through sharing knowledge 
from the industry veterans on ways 
to build and sustain the journey of 
entrepreneurship and be sustainable.

To achieve its strategic vision of 
New Kuwait vision by 2035 Kuwait 

National Development Plan (KNDP) 
has aligned its development theme and 
pillars in accordance to complement 
United Nations Sustainable Develop-
ment Goals (UNSDGs). Being a lead-
ing private sector entity ALSAYER 
Holding endorses such vision and has 
aligned sustainability and excellence 
as the strategic direction.The Group 
continues to involve in activities that 
motivate and encourage young entre-
preneurs to aim for self-made compe-
tent role to build sustainable growth, 
employment, innovation and leader-
ship for now and for future.

Youth Empowerment Organiza-

tion is an independent, private Non-
Profi t Organization (NPO) & Non-
Governmental Organization (NGO). 
Their vision is to empower the youth 
to drive new era of economic develop-
ment, growth & productivity among 
them and to the nation. Started in 2012, 
they conduct yearly symposium, and 
continuing each year by bringing in-
ternational and regional leaders and 
motivators to spark youth engagements 
towards entrepreneurship.  

It is signifi cant to say, Zidnei 
Application one of the online edu-
cational project supported by AL-
SAYER Corporate Excellence CSR 

initiatives received accolades at the 
event. Zidnei, an e-learning plat-
form offers online and interactive 
self-learning contents for secondary 
school students to excel in Mathe-
matics, Physics, Chemistry, English, 
Aptitude Tests and IELTs. Zidnei 
opens wide potential to the students 
and parents to be self-reliant, with 
online learning performance evalu-
ation and expert teaching guidance. 

According to Nehad Mohammad 
Al-Haj Ali, “The Symposium of-
fered Kuwaiti youth an opportunity 
to participate and interact with the 
diversifi ed panel of regional and in-
ternational guests who shared their 
experience of taking proactive steps 
to foster steady progress in their 
profession as well as the immersive 
style of tackling business dilemmas 
through deep involvements and posi-
tive approach”. 

Panel of speakers at the 2018 
event included Mitch Lowe CEO of 
Movie Pass who has also served as 
co-founding executive of Netfl ix and 
President of Redbox, Jason Wheeler 
former vice-president of fi nance at 
Google and former chief fi nancial 
offi cer of Tesla Motors, Mark Mas-
trov CEO & Founder of 24 Hour 
Fitness, Adam Sedlack President of 
UFC GYM, Arsen Avakian Founder 
of Argo Tea, who presented their 
time tested experience of manag-
ing business, people, operations and 
challenges.

KUWAIT CITY, Nov 28: Less than six months af-
ter New York cult burger venue Black Tap debuted 
in Kuwait, the food lovers’ favourite has responded 
to increasing consumer demand and has opened a 
second outlet at 360 Mall in Kuwait.

 Black Tap’s famous craft burger creations and 
monster Crazy Shakes have established the casual 
dining concept as a perennial hotspot and Insta-
gram sensation in the hearts and minds of Kuwait’s 
diners. And now 360 Mall regulars can look for-
ward to joining the Black Tap party; families and 
foodies living close to the popular mall will now 
be able to easily enjoy tucking into the restaurant’s 
award-winning meat patty specials and legendary 
milkshakes.

“We’re thrilled with the excitement we’ve seen 
at our fi rst Black Tap Kuwait location and can’t 
wait to welcome even more fans to this second lo-
cation at 360 Mall,” said Black Tap owner and res-
taurateur, Chris Barish. 

 “From our early discussions about bringing 
Black Tap to Kuwait, we were confi dent residents 
would love our crazy shakes, craft burgers and ur-
ban vibe,” said Antonio Gonzalez, Sunset Group 

CEO – the Black Tap franchise owners in the 
Middle East and Europe. “In coordination with our 
Kuwaiti partners at Tamdeen Food Company, we 
identifi ed a new location in 360 Mall that will fur-
ther enrich and expand Black Tap’s success story 
in Kuwait.”

 Black Tap’s cool, street-themed vibe is re-
nowned for permeating the interior design, charac-

ter and set-up of every single outlet. That history 
will be amplifi ed in Black Tap’s 360 Mall outlet, 
where renowned graffi ti artist, Fumero – a long-
time Black Tap creative partner in the US – will 
create a signature wall mural, his fi rst in the Middle 
East. Fumero will use his unique street art creation 
– dubbed Fumeroism – to promote family dining. 
“After all, the family that eats together stays togeth-
er,” said Fumero.

 Having overseen the arrival of Black Tap in Ku-
wait City, Muath B. Al Roumi, General Manager 
– Group Marketing, Tamdeen Group, believes the 
new venue that has launched at 360 Mall – located 
in Al Zahra area – will further cement the brand’s 
crowd-favourite reputation amongst the country’s 
discerning diners. 

 “Tamdeen Group’s relationship with Black Tap 
continues our rich history of shaping the consumer-
lifestyle landscape in Kuwait through careful selec-
tion and management of world-renowned retail and 
F&B franchises,” said Al Roumi. 

 The new Black Tap outlet at 360 Mall, which is 
now open to the public, will feature a host of never-
seen-before features in Kuwait, so watch this space!

A photo taken from the event.

Graffiti artist – Fumero
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His Excellency, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan presents coveted trophy to T.S. Kalyanaraman

Kalyan Jewellers bags Lifestyle Brand of the Year Award
KUWAIT CITY, Nov 28: Kaly-
an Jewellers, one of the most 
trusted and leading jewellery 
brands in the GCC and India has 
won the Lifestyle Brand of the 
Year Award 2018 at the Eco-
nomic Times India-UAE Stra-
tegic Conclave. The award was 
presented by His Excellency, 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, UAE Cabinet Member 
and Minister of Tolerance, to 
Kalyan Jewellers Chairman and 
Managing Director T.S. Kaly-
anaraman along with Executive 
Directors Rajesh Kalyanaraman 
and Ramesh Kalyanaraman. 
His Excellency, Navdeep Singh 
Suri, Ambassador of India in 
the UAE was also present on the 
dais when the award was being 
conferred.

T.S. Kalyanaraman, Chairman 
and Managing Director of Kalyan 
Jewellers said, “It is very humbling 
to have received such as award 
from His Excellency, Sheikh Na-
hyan bin Mubarak Al Nahyan and 
this award is dedicated to all our 
customers and our team who have 
contributed to the unprecedented 
growth of brand Kalyan Jewel-
lers.”

“At a time when both the UAE 
and India are forging their relation-
ships on economic, community 
and social fronts, we at Kalyan 
Jewellers are proud to be a part of 

this strategic corridor, contributing 
to the strong bonds that have ex-
isted historically. Kalyan Jewellers 
presence in the region and the con-
tinuous efforts to invest more and 
more in the UAE underscores our 
commitment,” added Kalyanara-
man. 

The Economics Times Lifestyle 
brands was an attempt to highlight the 
journey of brands that have accom-
plished the everlasting status main-
taining to the day. Kalyan Jewellers 
was identified as one of the best life-
style brands 2018 and has been fea-
tured in the famous Economic Times 
coffee table book.  Kalyan Jewel-
lers was established in India in 
1993 and is one of India’s largest 
jewellery brands by revenues. It 
has established benchmarks in 
innovation, quality and customer 
service.The company forayed 
into GCC in 2013 with a power 
packed, multi-showroom launch 
in UAE and currently has 18 
showrooms in the country. This 
was followed by markets like 
Kuwait (four showrooms) and 
Qatar (seven showrooms), Oman 
(three stores) and today Kalyan 
has a network of 33 showrooms 
across these four countries. The 
company was the first to attract 
the largest private equity invest-
ment in the Indian jewellery sec-
tor by Warburg Pincus of USD 
200 million.

Pictured in the center is His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and Minister of Tolerance, UAE, presenting the Lifestyle 
Brand Of The Year Award to Kalyan Jewellers Chairman and Managing Director T.S. Kalyanaraman along with Executive Directors Rajesh Kalyanaraman 
and Ramesh Kalyanaraman (right). Second from the left is His Excellency, Navdeep Singh Suri, Ambassador of India in the UAE and first on the left is 

Deepak Lamba, CEO, World Wide Media and President, Times Strategic Solutions.

ALSAYER top executives in a group photo during the 7th Tmkeen Youth Empowerment Symposium 2018.

NBK Capital awarded Asset
Manager of the Year for 2018
KUWAIT CITY, Nov 28: Watani In-
vestment Company K.S.C.C (NBK 
Capital) announced that it has been 
awarded the “Asset Manager of the 
Year Kuwait for 2018” for the ninth 
year in a row, awarded by Global In-
vestor Group, that gives you access 
to a wealth of news, analysis and 
data across the Asset Management, 
Securities Finance, Custody, Fund 
Services and Derivatives markets.

 NBK Capital said in a press re-
lease that this award is a confirma-
tion of its commitment to excellence 
and leadership. It is based on a series 
of fund management criteria and, ac-
cording to the editors of the maga-
zine, with the unanimous support of 
a number of investment and asset 
management experts. Has won nu-
merous awards for major companies 
in the region that lead the investment 
field in terms of performance, inno-
vation and excellence.

The diversification of innovative 
investment products and services, 
the adoption of best practices in 
investment operations and how to 
manage risk make NBK Capital out-
perform its peers in the region to of-
fer the best asset management solu-
tions to its customers.

Commenting on the achievement, 
Nabil Maroof, Deputy CEO of NBK 
Capital, said: “The award is a testament 
to our continued growth and continued 
interest in providing quality and high-
est standards in the investment prod-
ucts and services we offer to our clients 
and investors. We are always honored 
to receive such important awards “It 
represents recognition of our efforts 
to add value to our shareholders and 
stakeholders in every aspect of our ac-
tivities and business.”

Maroof Said: “The award con-
firms NBKC’s leadership in asset 
management locally and regionally 
and is instrumental in developing its 
performance and services to enhance 
local and regional leadership in the 
asset management sector and is an 

incentive to continue to strive for the 
best for investors and customers.” 

Maroof added: “The ability of 
NBK Capital to win these prestigious 
awards year after year is a result of 
our continued commitment to excel-
lence by offering innovative invest-
ment solutions that meet the aspira-
tions of our clients in the investment 
world. Innovative products, creative 
thinking and excellence in perfor-
mance have enabled to receive sev-
eral similar awards over the years.”

The award was received by Dr 
Husayn Shahrur, Managing Direc-
tor of MENA Asset Management 
at NBK Capital, during the annual 
Middle East Awards held in Dubai 
in November. He said that winning 
this award is a testimony to the suc-
cess of the strategy of the National 
Investment to create investment op-
portunities of high value to investors.

Dr Shahrur added that the innova-
tive products, creative thinking and 
excellence in performance were be-
hind NBK Capital, winning several 
similar awards over the years. and 
“Our business model is based on a 
balanced investment policy aimed at 
reducing investment risk by diversi-
fying investment activity”.

 Dr Shahrur concluded:”The re-
gional asset management sector at 
NBK Capital will continue its efforts 
to enhance performance and enhance 
the company’s position,” And will 
make every effort to meet the needs 
of our extensive customer base.”

NBK Capital regional asset man-
agement offers innovative and 
outstanding investment products 
that are award winning and aim to 
achieve sustainable growth with a 
focus on transparency and risk man-
agement. These include separately 
managed accounts and investment 
funds. The company’s MENA Asset 
Management team includes special-
ized and elite members with decades 
of experience in the Middle East and 
North Africa region.

Dr Husayn Shahrur receives Asset Manager of the Year Kuwait 2018 
award

Cookie Shake, Cookies ‘n Cream Supreme, and Brooklyn Blackout

Youth Empowerment Symposium aims to drive innovation and leadership

ALSAYER partners to empower Kuwaiti youth

Black Tap opens second Kuwait branch in 360 Mall

KUWAIT CITY, Nov 28: As part of 
efforts towards the development of 
youth, ALSAYER Holding has par-
ticipated in the 7th Tmkeen Youth 
Empowerment Symposium 2018. 
The event was attended by Hamad 
Musaed Al Sayer, CEO ALSAYER 
Franchise and Vice-Chairman of 
the ALSAYER Sustainability and 
Corporate Excellence Committee, 
Bedour Faisal Al Sayer, Deputy 
Marketing Manager and member of 
the ALSAYER Sustainability and 
Corporate Excellence Committee, 
Nehad Mohammad Al-Haj Ali, Dep-
uty Group Manager Corporate Excel-
lence, Shibu Mohamed CSR Man-
ager, Ahmad Mostafa Alaean Sr CSR 
Executive along with Mithun Mohan 
Deputy Manager Field Operations, 
Mohamed Abd El Rahman Abd El 
Hady, Specialist Technical Training 
from Toyota Group Service Division.

The event which was held under 
the patronage of HH the Amir Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sa-
bah, witnessed the participation of 
industry experts across competitive 
sectors. ALSAYER participated as 
a Diamond Sponsor in event that 
concluded recently with an objective 
of empowering the aspiring Kuwait 
youth, through sharing knowledge 
from the industry veterans on ways 
to build and sustain the journey of 
entrepreneurship and be sustainable.

To achieve its strategic vision of 
New Kuwait vision by 2035 Kuwait 

National Development Plan (KNDP) 
has aligned its development theme and 
pillars in accordance to complement 
United Nations Sustainable Develop-
ment Goals (UNSDGs). Being a lead-
ing private sector entity ALSAYER 
Holding endorses such vision and has 
aligned sustainability and excellence 
as the strategic direction.The Group 
continues to involve in activities that 
motivate and encourage young entre-
preneurs to aim for self-made compe-
tent role to build sustainable growth, 
employment, innovation and leader-
ship for now and for future.

Youth Empowerment Organiza-

tion is an independent, private Non-
Profi t Organization (NPO) & Non-
Governmental Organization (NGO). 
Their vision is to empower the youth 
to drive new era of economic develop-
ment, growth & productivity among 
them and to the nation. Started in 2012, 
they conduct yearly symposium, and 
continuing each year by bringing in-
ternational and regional leaders and 
motivators to spark youth engagements 
towards entrepreneurship.  

It is signifi cant to say, Zidnei 
Application one of the online edu-
cational project supported by AL-
SAYER Corporate Excellence CSR 

initiatives received accolades at the 
event. Zidnei, an e-learning plat-
form offers online and interactive 
self-learning contents for secondary 
school students to excel in Mathe-
matics, Physics, Chemistry, English, 
Aptitude Tests and IELTs. Zidnei 
opens wide potential to the students 
and parents to be self-reliant, with 
online learning performance evalu-
ation and expert teaching guidance. 

According to Nehad Mohammad 
Al-Haj Ali, “The Symposium of-
fered Kuwaiti youth an opportunity 
to participate and interact with the 
diversifi ed panel of regional and in-
ternational guests who shared their 
experience of taking proactive steps 
to foster steady progress in their 
profession as well as the immersive 
style of tackling business dilemmas 
through deep involvements and posi-
tive approach”. 

Panel of speakers at the 2018 
event included Mitch Lowe CEO of 
Movie Pass who has also served as 
co-founding executive of Netfl ix and 
President of Redbox, Jason Wheeler 
former vice-president of fi nance at 
Google and former chief fi nancial 
offi cer of Tesla Motors, Mark Mas-
trov CEO & Founder of 24 Hour 
Fitness, Adam Sedlack President of 
UFC GYM, Arsen Avakian Founder 
of Argo Tea, who presented their 
time tested experience of manag-
ing business, people, operations and 
challenges.

KUWAIT CITY, Nov 28: Less than six months af-
ter New York cult burger venue Black Tap debuted 
in Kuwait, the food lovers’ favourite has responded 
to increasing consumer demand and has opened a 
second outlet at 360 Mall in Kuwait.

 Black Tap’s famous craft burger creations and 
monster Crazy Shakes have established the casual 
dining concept as a perennial hotspot and Insta-
gram sensation in the hearts and minds of Kuwait’s 
diners. And now 360 Mall regulars can look for-
ward to joining the Black Tap party; families and 
foodies living close to the popular mall will now 
be able to easily enjoy tucking into the restaurant’s 
award-winning meat patty specials and legendary 
milkshakes.

“We’re thrilled with the excitement we’ve seen 
at our fi rst Black Tap Kuwait location and can’t 
wait to welcome even more fans to this second lo-
cation at 360 Mall,” said Black Tap owner and res-
taurateur, Chris Barish. 

 “From our early discussions about bringing 
Black Tap to Kuwait, we were confi dent residents 
would love our crazy shakes, craft burgers and ur-
ban vibe,” said Antonio Gonzalez, Sunset Group 

CEO – the Black Tap franchise owners in the 
Middle East and Europe. “In coordination with our 
Kuwaiti partners at Tamdeen Food Company, we 
identifi ed a new location in 360 Mall that will fur-
ther enrich and expand Black Tap’s success story 
in Kuwait.”

 Black Tap’s cool, street-themed vibe is re-
nowned for permeating the interior design, charac-

ter and set-up of every single outlet. That history 
will be amplifi ed in Black Tap’s 360 Mall outlet, 
where renowned graffi ti artist, Fumero – a long-
time Black Tap creative partner in the US – will 
create a signature wall mural, his fi rst in the Middle 
East. Fumero will use his unique street art creation 
– dubbed Fumeroism – to promote family dining. 
“After all, the family that eats together stays togeth-
er,” said Fumero.

 Having overseen the arrival of Black Tap in Ku-
wait City, Muath B. Al Roumi, General Manager 
– Group Marketing, Tamdeen Group, believes the 
new venue that has launched at 360 Mall – located 
in Al Zahra area – will further cement the brand’s 
crowd-favourite reputation amongst the country’s 
discerning diners. 

 “Tamdeen Group’s relationship with Black Tap 
continues our rich history of shaping the consumer-
lifestyle landscape in Kuwait through careful selec-
tion and management of world-renowned retail and 
F&B franchises,” said Al Roumi. 

 The new Black Tap outlet at 360 Mall, which is 
now open to the public, will feature a host of never-
seen-before features in Kuwait, so watch this space!

A photo taken from the event.

Graffiti artist – Fumero
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حكم  �صدور  عن  »زي��ن«  املتنقلة  االت�صاالت  �رشكة  اأعلنت 
ل�صاحلها من حمكمة اأول درجة؛ برف�ض دعوى �رشكة نهو�ض 
وقالت  »زي��ن«.  �صد  واملقاوالت  العامة  للتجارة  التنمية 
الدعوى املرفوعة �صدها  اإن  اأم�ض  للبور�صة  بيان  »زين« يف 
عمومية  انعقاد  تداعيات  بوقف  تتعلق  »نهو�ض«  قبل  من 
الدعوة  2018 وبطالن  مار�ض   28 املزمع عقدها يف  ال�رشكة 
النعقادها وما يرتتب عليها من اآثار. وكانت »زين« اأعلنت يف 
نهاية اأكتوبر املا�صي، عن حجز دعوى »نهو�ض« �صد ال�رشكة 
للحكم بجل�صة 27 نوفمرب 2018. وحققت »زين« اأرباحًا بقيمة 
137 مليون دينار يف الت�صعة اأ�صهر االأولى من العام احلايل، 
بنمو ن�صبته 12% عن قيمتها بذات الفرتة من العام ال�صابق، 
بدعم حت�صن قاعدة العمالء، ومنو خدمات البيانات يف عدد 

من اأ�صواقها الرئي�صية.

الدوالر يرتفع أمام الدينار إلى 304 
فلوس واليورو ينخفض إلى 343

الدوالر  �رشف  �صعر  ارتفع 
اإلى  اأم�����ض  الدينار  مقابل 
م�صتوى 304 فلو�ض يف حني 
اإلى م�صتوى  اليورو  انخف�ض 
باأ�صعار  مقارنة  فل�صًا   343
اأم�����ض.وق��ال  اأول  ����رشف 
يف  امل��رك��زي  الكويت  بنك 
موقعه  على  اليومية  ن�رشته 

�رشف  �صعر  اإن  االإل��ك��رتوين 
تراجع  اال�صرتليني  اجلنيه 
دينار   0.387 م�صتوى  اإل��ى 
الفرنك  �صعر  ا�صتقر  يف حني 
 0.304 ع��ن��د  ال�����ص��وي�����رشي 
الياباين  الني  وبقي  دينار 
دينار   0.002 م�صتوى  عند 

دون تغيري.

الوطني  الكويت  بنك  ك�صف 
النقا�صية  للحلقة  رعايته  عن 
دي�صمرب   4 يف  �صتعقد  التي 
املقبل حتت عنوان »اجلوانب 
والتي  لالبتكار«  ال�صخ�صية 
املحا�رش  فيها  �صيحا�رش 
العاملي �صتيف فاربر امل�صنف 
50 خبريا يف  اأف�صل  من �صمن 
على  واالإدارة  القيادة  جمال 
م�صتوى العامل.وخالل احللقة 
معهد  ينظمها  التي  النقا�صية 
وتعقد  امل�رشفية  الدرا�صات 
يف فندق الفور�صيزونز – قاعة 

بينها:  من  املهمة  املو�صوعات  من  العديد  بحث  �صيتم  البدع، 
وخارجه،  العمل  مكان  يف  والتخطيط  للتعلم  االأ�صا�صي  االإطار 
املعيار الذهبي اجلديد للتوجيه وتطوير املواهب، االنتقال من 
خ�صية االإخفاق اإلى متعة اال�صتك�صاف.وتهدف احللقة اإلى تدريب 
امل�صاركني على زيادة قدرتهم ال�صخ�صية خلو�ض املخاطر وروؤية 
وحث  اإيجابية  مغامرات  باعتبارها  تواجههم  التي  التحديات 
امل�صاركني على التحلي مبزيدًا من االبتكار واالبداع يف العمل 
باالإ�صافة اإلى التعلم من االخطاء وجتربة كل ما هو جديد مبزيد 
من اال�صتعداد واحلما�ض.ويعد املحا�رش �صتيف فاربر واحدًا من 
م�صتوى  على  واالإدارة  القيادة  50 خبريًا يف جمال  اأف�صل  �صمن 
اأنها من  العامل ووهو موؤلف لعدد من الكتب مت ت�صنيفها على 
جمال  يف  متميز  وم�صت�صار  موجه  اأنه  كما  مبيعًا،  االأكرث  بني 
العامة  املوؤ�ص�صات  من  وا�صعة  مع جمموعة  عمل  القيادة حيث 
النقا�صية  احللقة  رعاية  املجاالت.وتاأتي  �صتى  يف  واخلا�صة 
�صمن اإطار املبادرات االجتماعية التي داأب بنك الكويت الوطني 
على رعايتها وذلك تاأكيدًا على نهجه الرامي اإلى تنمية املجتمع 
االجتماعية  اجلوانب  على  ت�صمل  التي  املجاالت  خمتلف  يف 
تنميته  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  خدمة  اإلى  �صعيًا  والتعليمية 

على نحو اأف�صل.

رفض دعوى »نهوض للتجارة« 
ضد »زين«

»الوطني« راٍع رئيسي 
للحلقة النقاشية »الجوانب 

الشخصية لالبتكار« 

• �ستيف فاربر

خالل مشاركته في اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

تقي: الكويت تمتلك أفضل المقومات األساسية 
للنهوض بالصناعات المحلية

قال املدير العام للهيئة للعامة 
عبدالكرمي  الكويتية  لل�صناعة 
التنمية  م��ن  ال��ه��دف  ان  تقي 
التاأخر عن  امل�صتدامة هو عدم 
داعيا  ال�صناعية  التنمية  ركب 
ا�صرتاتيجية  وف��ق  العمل  ال��ى 
الهدف. هذا  لتحقيق  وا�صحة 

امام  له  كلمة  يف  تقي  واو�صح 
ملجل�ض   46 ال�  ال��دورة  اعمال 
التابع  االقت�صادية  التنمية 
للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
ال�صناعية »يونيدو« ان »حتقيق 
حتديد  يتطلب  ال��ه��دف  ه���ذا 
االأ�صا�صية  املتطلبات  مفهوم 
البلدان  يف  اال�صتقرار  ل�صمان 
النامية«. واكد ان هذا االمر ال 
يقت�رش على الدول التي تعاين 
مناخية  اأو  �صيا�صية  م�صكالت 
ذات  ال��دول  اي�صا  بل  فح�صب 
والتي  النامية  االقت�صاديات 
لكنها  قوية  بنية حتتية  متتلك 
بحاجة الى العمل مع »يونيدو« 
املحلية  ب�صناعاتها  للنهو�ض 
مدرو�صة  ا�صرتاتيجية  وف���ق 
ذات  لها  دول  عدة  يف  وجمربة 
واملكونات  املناخية  الظروف 
اجلغرافية واملوارد الطبيعية. 
وا�صتذكر تقي ان »الكويت متتلك 
االأ�صا�صية  امل��ق��وم��ات  اأف�����ص��ل 
وامل��وق��ع اجل��غ��رايف وامل��وارد 
بال�صناعات  للنهو�ض  الب�رشية 
عدم  ت��ع��اين  لكنها  املحلية 

توفر املعلومات والتكنولوجيا 
احلديثة ملواكبة الدول املتقدمة 
املتطورة  ال�صناعات  جمال  يف 
الثقيلة  ال�صناعات  وبخا�صة 
ال�صناعات  من  الرابع  واجليل 
على  املحافظة  حتقق  وال��ت��ي 
من  والبيئية  الطبيعية  املوارد 
ان  واكد  م�صتدامة«.  تنمية  اأجل 
اأ�صا�صي  مطلب  اخل��ربات  »نقل 
الكويت  ا�صرتاتيجية  تت�صمنه 
لال�صتفادة  وذل��ك  ال�صناعية 

االأ�صا�صي  امل��ورد  من  الق�صوى 
وهو  اال  الكويتي  لالقت�صاد 
ا�صتخدام  يتطلب  ال��ذي  النفط 
كل اخلربات لتنويع ال�صناعات 
من هذه املادة االأ�صا�صية والتي 
نتمنى اأن تكون احدى االولويات 
يف  عليها  املن�صو�ض  املقبلة 
وفقا  للمنظمة  املعلنة  االأهداف 
وتطرق   .»2030 ع��ام  الأجندة 
ال�صناعية  التنمية  الى مو�صوع 
متو�صطة  ال��دول  يف  امل�صتدامة 

اال�صتثمار يف  ان  معتربا  الدخل 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت 
للنمو  املهمة  املحركات  من 
�صيما  ال  العمل  فر�ض  واإيجاد 
ومتو�صطة  النامية  البلدان  يف 
الدول  لهذه  ان  واك��د  الدخل. 
وتقدمي  االبتكار  على  ال��ق��درة 
ما  االأ���ص��واق  ال��ى  بناءة  حلول 
حا�صمة  اأهمية  ذات  يجعلها 
الى  بالن�صبة  م�صافة  وقيمة 
يف  العاملية  التناف�صية  القدرة 

العقود املقبلة. ويف ختام كلمته 
»يونيدو«  على جهود  تقي  اثنى 
الفاعلة  اجلهات  مع  بالتعاون 
التكنولوجية  امل��ج��االت  يف 
الدول  تلك  مل�صاعدة  اجلديدة 
املبتكرة  احل��ل��ول  ف��ه��م  ع��ل��ى 
والفر�ض التجارية الناجمة عن 
وت�رشيع  التكنولوجي  التطور 
اجل  من  املنا�صبة  ال�صيا�صات 
هذه  من  اال�صتفادة  من  متكينها 

الفر�ض.

• عبدالكرمي تقي خالل االجتماع

 االستثمار 
في المنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة 

من المحركات 
المهمة للنمو

,,

قدمتها مجلة غلوبل إنفيستور العالمية

»الوطني لالستثمار« تحصل على لقب »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018« 
فازت �رشكة الوطني لال�صتثمار بجائزة »اأف�صل 
لل�صنة   »2018 لعام  الكويت  يف  اأ�صول  مدير 
جملة  متنحها  والتي  التوايل،  على  التا�صعة 
يف  املتخ�ص�صة  العاملية  انفي�صتور  غلوبل 
جمال تقييم املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية واملالية، 
�صاهموا  ممن  للنخبة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ومتنح 
اإلى  باالإ�صافة  قطاعاتهم،  يف  مميزة  باأعمال 

رفع م�صتوى اخلدمات واملنتجات املقدمة.
الوطني  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  وقال 
متثل  اجلائزة  »اإن  معروف:  نبيل  لال�صتثمار 
دلياًل على منونا امل�صتمر، واالهتمام املتوا�صل 
املنتجات  يف  املعايري  واأعلى  اجلودة  بتقدمي 
لعمالئنا  نوفرها  التي  اال�صتثمارية  واخلدمات 
لنيل  دومًا  برت�صيحنا  ونعتز  وامل�صتثمرين، 
اعرتافًا  متثل  اإذ  املهمة،  اجلوائز  هذه  مثل 
التي نبذلها الإ�صافة قيمة  بامل�صاعي واجلهود 
ناحية  كل  يف  امل�صالح  واأ�صحاب  مل�صاهمينا 

من نواحي اأن�صطتنا واأعمالنا«.
الوطني  �رشكة  ق��درة  »اإن  م��ع��روف:  واأ���ص��اف 
املرموقة  اجلوائز  هذه  نيل  على  لال�صتثمار 
عامًا بعد عام ما هو اإال نتيجة التزامنا امل�صتمر 
بالتميز من خالل تقدمي حلول ا�صتثمارية مبتكرة 
اال�صتثمار«.  عامل  يف  عمالئنا  طموحات  تلبي 

والتفكري  املبتكرة  »املنتجات  معروف:  واكد 
وراء ح�صول  كانت  االأداء  والتميز يف  االإبداعي 
جوائز  ع��دة  على  لال�صتثمار  الوطني  �رشكة 
تقديرية مماثلة على مدى ال�صنوات ال�صابقة«. 
وت�صلم اجلائزة ح�صني �صحرور، املدير العام 
الوطني  �رشكة  يف  االإقليمية  االأ���ص��ول  الإدارة 
ال�صنوية  الفعاليات  خالل  وذلك  لال�صتثمار، 
يف  بدبي  عقدت  التي  االأو�صط  ال�رشق  جلوائز 

نوفمرب احلايل.
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  اأن  ���ص��ح��رور  واع��ت��رب 
الوطني  ا�صرتاتيجية  جناح  على  �صهادة  يعد 
لال�صتثمار الرامية اإلى اإيجاد فر�ض ا�صتثمارية 
ذات قيمة عالية مل�صتثمريها.وقال �صحرور: »اإن 
ح�صولنا على هذا التقدير الدويل يعد مبنزلة 
تقدمي  يف  لال�صتثمار  الوطني  قدرة  على  تاأكيد 
خدمات مناف�صة وفريدة من نوعها، وكذلك على 
ا�صتقطاب  يف  املا�صية  االأع��وام  خالل  جناحنا 
منتجات  وتوفري  العمالء  من  كبرية  �رشيحة 
ا�صتثمارية متطورة ومبتكرة تخدم وتتواءم مع 
متغريات ال�صوق، وهو االأمر الذي ن�صعى دومًا 
من اأجل حتقيقه، انطالقًا من حر�صنا الدائم على 
يف  والعاملية  املحلية  التميز  معايري  مواكبة 

• ح�سني �سحرور خالل ت�سلمه اجلائزةجمال اإدارة االأ�صول وال�صناديق اال�صتثمارية«.

عمومية »الكوت« تنتخب 
مجلس إدارة جديداً

 

25 ديسمبر
ال�صناعية  للم�صاريع  الكوت  �رشكة  عمومية  تعقد 
النتخاب  وذلك  املقبل  دي�صمرب   25 الثالثاء  اجتماعًا 
املقبلة  �صنوات  الثالث  لفرتة  جديد  اإدارة  جمل�ض 
ال�رشكة  2021.وكانت  دي�صمرب   31 يف  تنتهي  والتي 
ك�صفت مطلع نوفمرب احلايل، عن تقدم اأع�صاء جمل�ض 
االإدارة با�صتقالتهم، حلني اإعادة ت�صكيل اإدارة جديدة، 
»بوبيان  الرئي�صيني  امل�صاهمني  اأحد  ا�صتحواذ  ب�صبب 
امل��ال. راأ���ض  من   %53.70 على  للبرتوكيماويات« 

وتراجعت اأرباح »الكوت« يف الت�صعة اأ�صهر االأولى من 
العام احلايل بن�صبة 9.8% لت�صل اإلى 5 ماليني دينار، 
مقابل اأرباح بقيمة 5.5 ماليني دينار بالفرتة املناظرة 

من 2017. • البيان ال�سادر عن ال�رشكة

ابتدائي  بيع  عقد  توقيع  عن  اأم�ض  العقارية،  رمي  �رشكة  ك�صفت 
 6.24« دينار  مليون   1.895 بقيمة  العقارية  اأ�صولها  اأحد  لبيع 
ان  الكويت،  لبور�صة  بيان  يف  ال�رشكة  وقالت  دوالر«.  ماليني 
االأثر املايل لل�صفقة �صيظهر يف الربع الرابع للعام احلايل بربح 
قيمته 969.5 األف دينار »3.2 ماليني دوالر«. وكانت اأرباح رمي 
بلغت 308.06 اآالف دينار خالل الت�صعة اأ�صهر االأولى من 2018؛ 
مقابل اأرباح بقيمة 706.92 اآالف دينار للفرتة املماثلة من العام 
ال�رشكة  موجودات  وارتفعت   .%56 ن�صبته  برتاجع  املا�صي، 
بن�صبة 49% خالل فرتة الت�صعة اأ�صهر اإلى 31.5 مليون دينار، من 

31.1 مليون دينار بالفرتة املقارنة من 2017.

• اإف�ساح ال�رشكة للبور�سة

»ريم« تبيع أحد أصولها
بـ 1.9 مليون دينار

»الصفاة لالستثمار« 
تواصل شراء أسهم 

في »سنرجي«
اأع��ل��ن��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت ع��ن قيام 
نحو  ب�رشاء  لال�صتثمار  ال�صفاة  �رشكة 
مليوين �صهم يف راأ�صمال �رشكة �صرنجي 
اإن  اأم�ض  البور�صة  القاب�صة.وقالت 
ال�رشاء خالل  بعملية  قامت  »ال�صفاة« 
 27.5 الثالثاء، وذلك ب�صعر  تعامالت 
القيمة  لت�صل  الواحد،  لل�صهم  فل�صًا 
االإجمالية لل�رشاء نحو 55 األف دينار. 
متتلك  »ال�صفاة«  اأن  بالذكر  جدير 
»�صرنجي«،  راأ���ص��م��ال  م��ن   %18.85
يف  م�صاهمة  ح�صة  اأك��رب  ث��اين  وه��ي 
اخلري  �رشكة  ح�صة  بعد  امل��ال  راأ���ض 
العاملية لبيع و�رشاء االأ�صهم البالغة 
19.9%.وميثل »ال�صفاة« 3 اأع�صاء يف 
جمل�ض اإدارة »�صرنجي«، باالإ�صافة اإلى 
م�صرتك  »طبيعي«  اإدارة  جمل�ض  ع�صو 
بني ال�رشكتني.ويبلغ راأ�صمال �صرنجي 
القاب�صة 20 مليون دينار موزعًا على 
تبلغ  ا�صمية  بقيمة  �صهم،  مليون   200
الواحد.و�صجلت  لل�صهم  فل�ض   100
األف   426.61 بقيمة  خ�صائر  ال�رشكة 
من  االأول���ى  اأ�صهر  بالت�صعة  دي��ن��ار 
بقيمة  خ�صائر  مقابل  احل��ايل؛  العام 
املماثلة  للفرتة  دينار  اآالف   907.27
اخل�صائر برتاجع يف   ،2017 عام   من 

بن�صبة %53.

الشركة أطلقت »البرمجة لألطفال« 

برنارد دن: »بوينغ« تتوافق مع طموحات الكويت في بناء اقتصاد مستدام

وامدي�صت  بوينغ  �رشكة  اطلقت 
»الربجمة  بعنوان  جديدًا  برناجمًا 
تعليم  اإل���ى  ي��ه��دف  ل��الأط��ف��ال«، 
ال��ربجم��ة ل��ل��ط��الب ال�����ص��غ��ار يف 
الربنامج  يف  وي�صارك  الكويت. 
اأعمارهم  24 طالبًا كويتيًا ترتاوح 
�صيتم  حيث  ع��ام��ًا،  و15   8 ب��ني 
وبرجمة  ت�صميم  كيفية  تعليمهم 
والر�صوم  والق�ص�ض  االأل���ع���اب 
با�صتخدام  التفاعلية  املتحركة 
عن  عبارة  وه��ي  �صكرات�ض،  لغة 
اإلى  ت�صتند  مرئية  برجمة  لغة 
برنارد  وق��ال،  االإن��رتن��ت.  �صبكة 
االأو�صط  ال�رشق  بوينغ  رئي�ض  دن، 
»نحن  وتركيا:  اأفريقيا  و�صمال 

اأهمية ق�صوى الإيجاد احللول  نويل 
اأهداف  مع  تتوافق  التي  املنا�صبة 
�رشكائنا يف املنطقة. ويظهر اإطالق 
هذا الربنامج مدى توافق بوينغ مع 
اقت�صاد  بناء  يف  الكويت  طموحات 
م�صتدام وناجح. لقد اأظهر ال�صباب 
حيوية مذهلة، واأ�صبحت الربجمة 
اليوم لغة مفهومة للكثريين �صمن 
ن�صتهدفها.  التي  العمرية  الفئة 
ومب�صاعدتهم يف ت�صخري هذه اللغة، 
ال�صباب  الطالب  هوؤالء  باأن  نعتقد 
العديد  بني  من  االأوائ��ل  �صيكونون 
من رواد هذا التفكري االإبداعي الذي 
من  الكويت«.  طموحات  �صيدعم 
جانبها، قالت �صمر خليف، املدير 

»نحن  امدي�صت:  ملوؤ�ص�صة  االإقليمي 
مع  �رشاكتنا  مبوا�صلة  ف��خ��ورون 
بوينغ. و�صيوفر برنامج »الربجمة 
لبناء  الفر�صة  للطالب  لالأطفال« 
قدراتهم املعرفية يف جمال التفكري 
واالإبداع.  امل�صكالت  وحّل  النقدي 
تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  وبف�صل 
بوينج، �صوف ي�صتفيد امل�صاركون 
�صيكون  فريدة  تدريبية  مبادرة  من 
لها تاأثري اإيجابي عليهم على املدى 
وامدي�صت  بوينغ  وتهدف  البعيد«. 
من خالل هذا الربنامج اإلى تعزيز 
روح االبتكار واالإبداع، واإبراز اأهمية 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
والريا�صيات لل�صباب الكويتي مبا 

التنمية  خطة  اأه��داف  مع  يتما�صى 
الكويت  روؤي����ة  �صمن  ال��وط��ن��ي��ة 
من�صة  ا�صتخدام  ومن خالل   .2035
تقنية ُت�رشك الطالب ال�صباب، فاإن 
اكت�صاب  يف  �صي�صاعدهم  الربنامج 
جمموعة جديدة من املهارات التي 
للم�صتقبل،  اأف�صل  ب�صكل  تهيئهم 
العاملية  البيئة  �صمن  ال�صيما 
التغرّي.من اجلدير بالذكر  �رشيعة 
اأمريكية  منظمة  هي  امدي�صت  اأن 
لتنمية  مكر�صة  رائ��دة  ربحية  غري 
فر�ض التدريب املهنية والتعليمية 
االأو�صط  ال�رشق  منطقة  الدولية يف 
من اأك���رث  منذ  اأف��ري��ق��ي��ا   و���ص��م��ال 

60 عامًا.

• عدد من امل�ساركني يف الربنامج

واال�صتثمار  للتمويل  يونيكاب  �رشكة  اأعلنت 
عدد  ببيع  والكويت  البحرين  بنك  قيام  عن 
19.77 مليون �صهم من اأ�صهم ال�رشكة بتاريخ 

21 نوفمرب 2018.
اإن  اأم�ض  للبور�صة  بيان  ال�رشكة يف  وقالت 
الواحد،  لل�صهم  فل�صًا   70 بلغ  البيع  �صعر 

بقيمة اإجمالية نحو 1.4 مليون دينار.
وكانت »يونيكاب« اأعلنت يف منت�صف اأغ�صط�ض 

وتقايل  مديونية  عقد  توقيع  عن  املا�صي، 
بني ال�رشكة وبنك البحرين والكويت، وذلك 
 31 يف  املوؤخرة  الت�صوية  التفاقية  تنفيذًا 
دي�صمرب 2013 واتفاقية وعد املوؤرخة بذات 
ال�صايغ  علي  اأن  بالذكر  التاريخ.جدير 
»يونيكاب«  راأ�صمال  يف  ح�صة  اأكرب  ميتلك 
اإ�صكان  �رشكة  ح�صة  تليه   ،%28.45 بن�صبة 
العاملية للتطوير العقاري بنحو %16.9، 

االجتماع  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ص�صة  ثم 
عبدالعزيز  عبدالله  ثم   ،%14.27 بواقع 
�رشكة  ح�صة  تليه   ،%8.25 بنحو  القندي 
.%5.9 بنحو  لال�صتثمار  الُعمانية  اإ�صكان 
 23.96 نحو  »يونيكاب«  راأ�صمال  ويبلغ 
 239.6 نحو  على  م��وزع��ًا  دي��ن��ار،  مليون 
فل�ض   100 تبلغ  ا�صمية  بقيمة  �صهم،  مليون 

لل�صهم الواحد.

»البحرين والكويت« يبيع 19.8 مليون سهم في »يونيكاب«
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حكم  �صدور  عن  »زي��ن«  املتنقلة  االت�صاالت  �رشكة  اأعلنت 
ل�صاحلها من حمكمة اأول درجة؛ برف�ض دعوى �رشكة نهو�ض 
وقالت  »زي��ن«.  �صد  واملقاوالت  العامة  للتجارة  التنمية 
الدعوى املرفوعة �صدها  اإن  اأم�ض  للبور�صة  بيان  »زين« يف 
عمومية  انعقاد  تداعيات  بوقف  تتعلق  »نهو�ض«  قبل  من 
الدعوة  2018 وبطالن  مار�ض   28 املزمع عقدها يف  ال�رشكة 
النعقادها وما يرتتب عليها من اآثار. وكانت »زين« اأعلنت يف 
نهاية اأكتوبر املا�صي، عن حجز دعوى »نهو�ض« �صد ال�رشكة 
للحكم بجل�صة 27 نوفمرب 2018. وحققت »زين« اأرباحًا بقيمة 
137 مليون دينار يف الت�صعة اأ�صهر االأولى من العام احلايل، 
بنمو ن�صبته 12% عن قيمتها بذات الفرتة من العام ال�صابق، 
بدعم حت�صن قاعدة العمالء، ومنو خدمات البيانات يف عدد 

من اأ�صواقها الرئي�صية.

الدوالر يرتفع أمام الدينار إلى 304 
فلوس واليورو ينخفض إلى 343

الدوالر  �رشف  �صعر  ارتفع 
اإلى  اأم�����ض  الدينار  مقابل 
م�صتوى 304 فلو�ض يف حني 
اإلى م�صتوى  اليورو  انخف�ض 
باأ�صعار  مقارنة  فل�صًا   343
اأم�����ض.وق��ال  اأول  ����رشف 
يف  امل��رك��زي  الكويت  بنك 
موقعه  على  اليومية  ن�رشته 

�رشف  �صعر  اإن  االإل��ك��رتوين 
تراجع  اال�صرتليني  اجلنيه 
دينار   0.387 م�صتوى  اإل��ى 
الفرنك  �صعر  ا�صتقر  يف حني 
 0.304 ع��ن��د  ال�����ص��وي�����رشي 
الياباين  الني  وبقي  دينار 
دينار   0.002 م�صتوى  عند 

دون تغيري.

الوطني  الكويت  بنك  ك�صف 
النقا�صية  للحلقة  رعايته  عن 
دي�صمرب   4 يف  �صتعقد  التي 
املقبل حتت عنوان »اجلوانب 
والتي  لالبتكار«  ال�صخ�صية 
املحا�رش  فيها  �صيحا�رش 
العاملي �صتيف فاربر امل�صنف 
50 خبريا يف  اأف�صل  من �صمن 
على  واالإدارة  القيادة  جمال 
م�صتوى العامل.وخالل احللقة 
معهد  ينظمها  التي  النقا�صية 
وتعقد  امل�رشفية  الدرا�صات 
يف فندق الفور�صيزونز – قاعة 

بينها:  من  املهمة  املو�صوعات  من  العديد  بحث  �صيتم  البدع، 
وخارجه،  العمل  مكان  يف  والتخطيط  للتعلم  االأ�صا�صي  االإطار 
املعيار الذهبي اجلديد للتوجيه وتطوير املواهب، االنتقال من 
خ�صية االإخفاق اإلى متعة اال�صتك�صاف.وتهدف احللقة اإلى تدريب 
امل�صاركني على زيادة قدرتهم ال�صخ�صية خلو�ض املخاطر وروؤية 
وحث  اإيجابية  مغامرات  باعتبارها  تواجههم  التي  التحديات 
امل�صاركني على التحلي مبزيدًا من االبتكار واالبداع يف العمل 
باالإ�صافة اإلى التعلم من االخطاء وجتربة كل ما هو جديد مبزيد 
من اال�صتعداد واحلما�ض.ويعد املحا�رش �صتيف فاربر واحدًا من 
م�صتوى  على  واالإدارة  القيادة  50 خبريًا يف جمال  اأف�صل  �صمن 
اأنها من  العامل ووهو موؤلف لعدد من الكتب مت ت�صنيفها على 
جمال  يف  متميز  وم�صت�صار  موجه  اأنه  كما  مبيعًا،  االأكرث  بني 
العامة  املوؤ�ص�صات  من  وا�صعة  مع جمموعة  عمل  القيادة حيث 
النقا�صية  احللقة  رعاية  املجاالت.وتاأتي  �صتى  يف  واخلا�صة 
�صمن اإطار املبادرات االجتماعية التي داأب بنك الكويت الوطني 
على رعايتها وذلك تاأكيدًا على نهجه الرامي اإلى تنمية املجتمع 
االجتماعية  اجلوانب  على  ت�صمل  التي  املجاالت  خمتلف  يف 
تنميته  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  خدمة  اإلى  �صعيًا  والتعليمية 

على نحو اأف�صل.

رفض دعوى »نهوض للتجارة« 
ضد »زين«

»الوطني« راٍع رئيسي 
للحلقة النقاشية »الجوانب 

الشخصية لالبتكار« 

• �ستيف فاربر

خالل مشاركته في اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

تقي: الكويت تمتلك أفضل المقومات األساسية 
للنهوض بالصناعات المحلية

قال املدير العام للهيئة للعامة 
عبدالكرمي  الكويتية  لل�صناعة 
التنمية  م��ن  ال��ه��دف  ان  تقي 
التاأخر عن  امل�صتدامة هو عدم 
داعيا  ال�صناعية  التنمية  ركب 
ا�صرتاتيجية  وف��ق  العمل  ال��ى 
الهدف. هذا  لتحقيق  وا�صحة 

امام  له  كلمة  يف  تقي  واو�صح 
ملجل�ض   46 ال�  ال��دورة  اعمال 
التابع  االقت�صادية  التنمية 
للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
ال�صناعية »يونيدو« ان »حتقيق 
حتديد  يتطلب  ال��ه��دف  ه���ذا 
االأ�صا�صية  املتطلبات  مفهوم 
البلدان  يف  اال�صتقرار  ل�صمان 
النامية«. واكد ان هذا االمر ال 
يقت�رش على الدول التي تعاين 
مناخية  اأو  �صيا�صية  م�صكالت 
ذات  ال��دول  اي�صا  بل  فح�صب 
والتي  النامية  االقت�صاديات 
لكنها  قوية  بنية حتتية  متتلك 
بحاجة الى العمل مع »يونيدو« 
املحلية  ب�صناعاتها  للنهو�ض 
مدرو�صة  ا�صرتاتيجية  وف���ق 
ذات  لها  دول  عدة  يف  وجمربة 
واملكونات  املناخية  الظروف 
اجلغرافية واملوارد الطبيعية. 
وا�صتذكر تقي ان »الكويت متتلك 
االأ�صا�صية  امل��ق��وم��ات  اأف�����ص��ل 
وامل��وق��ع اجل��غ��رايف وامل��وارد 
بال�صناعات  للنهو�ض  الب�رشية 
عدم  ت��ع��اين  لكنها  املحلية 

توفر املعلومات والتكنولوجيا 
احلديثة ملواكبة الدول املتقدمة 
املتطورة  ال�صناعات  جمال  يف 
الثقيلة  ال�صناعات  وبخا�صة 
ال�صناعات  من  الرابع  واجليل 
على  املحافظة  حتقق  وال��ت��ي 
من  والبيئية  الطبيعية  املوارد 
ان  واكد  م�صتدامة«.  تنمية  اأجل 
اأ�صا�صي  مطلب  اخل��ربات  »نقل 
الكويت  ا�صرتاتيجية  تت�صمنه 
لال�صتفادة  وذل��ك  ال�صناعية 

االأ�صا�صي  امل��ورد  من  الق�صوى 
وهو  اال  الكويتي  لالقت�صاد 
ا�صتخدام  يتطلب  ال��ذي  النفط 
كل اخلربات لتنويع ال�صناعات 
من هذه املادة االأ�صا�صية والتي 
نتمنى اأن تكون احدى االولويات 
يف  عليها  املن�صو�ض  املقبلة 
وفقا  للمنظمة  املعلنة  االأهداف 
وتطرق   .»2030 ع��ام  الأجندة 
ال�صناعية  التنمية  الى مو�صوع 
متو�صطة  ال��دول  يف  امل�صتدامة 

اال�صتثمار يف  ان  معتربا  الدخل 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت 
للنمو  املهمة  املحركات  من 
�صيما  ال  العمل  فر�ض  واإيجاد 
ومتو�صطة  النامية  البلدان  يف 
الدول  لهذه  ان  واك��د  الدخل. 
وتقدمي  االبتكار  على  ال��ق��درة 
ما  االأ���ص��واق  ال��ى  بناءة  حلول 
حا�صمة  اأهمية  ذات  يجعلها 
الى  بالن�صبة  م�صافة  وقيمة 
يف  العاملية  التناف�صية  القدرة 

العقود املقبلة. ويف ختام كلمته 
»يونيدو«  على جهود  تقي  اثنى 
الفاعلة  اجلهات  مع  بالتعاون 
التكنولوجية  امل��ج��االت  يف 
الدول  تلك  مل�صاعدة  اجلديدة 
املبتكرة  احل��ل��ول  ف��ه��م  ع��ل��ى 
والفر�ض التجارية الناجمة عن 
وت�رشيع  التكنولوجي  التطور 
اجل  من  املنا�صبة  ال�صيا�صات 
هذه  من  اال�صتفادة  من  متكينها 

الفر�ض.

• عبدالكرمي تقي خالل االجتماع

 االستثمار 
في المنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة 

من المحركات 
المهمة للنمو

,,

قدمتها مجلة غلوبل إنفيستور العالمية

»الوطني لالستثمار« تحصل على لقب »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018« 
فازت �رشكة الوطني لال�صتثمار بجائزة »اأف�صل 
لل�صنة   »2018 لعام  الكويت  يف  اأ�صول  مدير 
جملة  متنحها  والتي  التوايل،  على  التا�صعة 
يف  املتخ�ص�صة  العاملية  انفي�صتور  غلوبل 
جمال تقييم املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية واملالية، 
�صاهموا  ممن  للنخبة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ومتنح 
اإلى  باالإ�صافة  قطاعاتهم،  يف  مميزة  باأعمال 

رفع م�صتوى اخلدمات واملنتجات املقدمة.
الوطني  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  وقال 
متثل  اجلائزة  »اإن  معروف:  نبيل  لال�صتثمار 
دلياًل على منونا امل�صتمر، واالهتمام املتوا�صل 
املنتجات  يف  املعايري  واأعلى  اجلودة  بتقدمي 
لعمالئنا  نوفرها  التي  اال�صتثمارية  واخلدمات 
لنيل  دومًا  برت�صيحنا  ونعتز  وامل�صتثمرين، 
اعرتافًا  متثل  اإذ  املهمة،  اجلوائز  هذه  مثل 
التي نبذلها الإ�صافة قيمة  بامل�صاعي واجلهود 
ناحية  كل  يف  امل�صالح  واأ�صحاب  مل�صاهمينا 

من نواحي اأن�صطتنا واأعمالنا«.
الوطني  �رشكة  ق��درة  »اإن  م��ع��روف:  واأ���ص��اف 
املرموقة  اجلوائز  هذه  نيل  على  لال�صتثمار 
عامًا بعد عام ما هو اإال نتيجة التزامنا امل�صتمر 
بالتميز من خالل تقدمي حلول ا�صتثمارية مبتكرة 
اال�صتثمار«.  عامل  يف  عمالئنا  طموحات  تلبي 

والتفكري  املبتكرة  »املنتجات  معروف:  واكد 
وراء ح�صول  كانت  االأداء  والتميز يف  االإبداعي 
جوائز  ع��دة  على  لال�صتثمار  الوطني  �رشكة 
تقديرية مماثلة على مدى ال�صنوات ال�صابقة«. 
وت�صلم اجلائزة ح�صني �صحرور، املدير العام 
الوطني  �رشكة  يف  االإقليمية  االأ���ص��ول  الإدارة 
ال�صنوية  الفعاليات  خالل  وذلك  لال�صتثمار، 
يف  بدبي  عقدت  التي  االأو�صط  ال�رشق  جلوائز 

نوفمرب احلايل.
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  اأن  ���ص��ح��رور  واع��ت��رب 
الوطني  ا�صرتاتيجية  جناح  على  �صهادة  يعد 
لال�صتثمار الرامية اإلى اإيجاد فر�ض ا�صتثمارية 
ذات قيمة عالية مل�صتثمريها.وقال �صحرور: »اإن 
ح�صولنا على هذا التقدير الدويل يعد مبنزلة 
تقدمي  يف  لال�صتثمار  الوطني  قدرة  على  تاأكيد 
خدمات مناف�صة وفريدة من نوعها، وكذلك على 
ا�صتقطاب  يف  املا�صية  االأع��وام  خالل  جناحنا 
منتجات  وتوفري  العمالء  من  كبرية  �رشيحة 
ا�صتثمارية متطورة ومبتكرة تخدم وتتواءم مع 
متغريات ال�صوق، وهو االأمر الذي ن�صعى دومًا 
من اأجل حتقيقه، انطالقًا من حر�صنا الدائم على 
يف  والعاملية  املحلية  التميز  معايري  مواكبة 

• ح�سني �سحرور خالل ت�سلمه اجلائزةجمال اإدارة االأ�صول وال�صناديق اال�صتثمارية«.

عمومية »الكوت« تنتخب 
مجلس إدارة جديداً

 

25 ديسمبر
ال�صناعية  للم�صاريع  الكوت  �رشكة  عمومية  تعقد 
النتخاب  وذلك  املقبل  دي�صمرب   25 الثالثاء  اجتماعًا 
املقبلة  �صنوات  الثالث  لفرتة  جديد  اإدارة  جمل�ض 
ال�رشكة  2021.وكانت  دي�صمرب   31 يف  تنتهي  والتي 
ك�صفت مطلع نوفمرب احلايل، عن تقدم اأع�صاء جمل�ض 
االإدارة با�صتقالتهم، حلني اإعادة ت�صكيل اإدارة جديدة، 
»بوبيان  الرئي�صيني  امل�صاهمني  اأحد  ا�صتحواذ  ب�صبب 
امل��ال. راأ���ض  من   %53.70 على  للبرتوكيماويات« 

وتراجعت اأرباح »الكوت« يف الت�صعة اأ�صهر االأولى من 
العام احلايل بن�صبة 9.8% لت�صل اإلى 5 ماليني دينار، 
مقابل اأرباح بقيمة 5.5 ماليني دينار بالفرتة املناظرة 

من 2017. • البيان ال�سادر عن ال�رشكة

ابتدائي  بيع  عقد  توقيع  عن  اأم�ض  العقارية،  رمي  �رشكة  ك�صفت 
 6.24« دينار  مليون   1.895 بقيمة  العقارية  اأ�صولها  اأحد  لبيع 
ان  الكويت،  لبور�صة  بيان  يف  ال�رشكة  وقالت  دوالر«.  ماليني 
االأثر املايل لل�صفقة �صيظهر يف الربع الرابع للعام احلايل بربح 
قيمته 969.5 األف دينار »3.2 ماليني دوالر«. وكانت اأرباح رمي 
بلغت 308.06 اآالف دينار خالل الت�صعة اأ�صهر االأولى من 2018؛ 
مقابل اأرباح بقيمة 706.92 اآالف دينار للفرتة املماثلة من العام 
ال�رشكة  موجودات  وارتفعت   .%56 ن�صبته  برتاجع  املا�صي، 
بن�صبة 49% خالل فرتة الت�صعة اأ�صهر اإلى 31.5 مليون دينار، من 

31.1 مليون دينار بالفرتة املقارنة من 2017.

• اإف�ساح ال�رشكة للبور�سة

»ريم« تبيع أحد أصولها
بـ 1.9 مليون دينار

»الصفاة لالستثمار« 
تواصل شراء أسهم 

في »سنرجي«
اأع��ل��ن��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت ع��ن قيام 
نحو  ب�رشاء  لال�صتثمار  ال�صفاة  �رشكة 
مليوين �صهم يف راأ�صمال �رشكة �صرنجي 
اإن  اأم�ض  البور�صة  القاب�صة.وقالت 
ال�رشاء خالل  بعملية  قامت  »ال�صفاة« 
 27.5 الثالثاء، وذلك ب�صعر  تعامالت 
القيمة  لت�صل  الواحد،  لل�صهم  فل�صًا 
االإجمالية لل�رشاء نحو 55 األف دينار. 
متتلك  »ال�صفاة«  اأن  بالذكر  جدير 
»�صرنجي«،  راأ���ص��م��ال  م��ن   %18.85
يف  م�صاهمة  ح�صة  اأك��رب  ث��اين  وه��ي 
اخلري  �رشكة  ح�صة  بعد  امل��ال  راأ���ض 
العاملية لبيع و�رشاء االأ�صهم البالغة 
19.9%.وميثل »ال�صفاة« 3 اأع�صاء يف 
جمل�ض اإدارة »�صرنجي«، باالإ�صافة اإلى 
م�صرتك  »طبيعي«  اإدارة  جمل�ض  ع�صو 
بني ال�رشكتني.ويبلغ راأ�صمال �صرنجي 
القاب�صة 20 مليون دينار موزعًا على 
تبلغ  ا�صمية  بقيمة  �صهم،  مليون   200
الواحد.و�صجلت  لل�صهم  فل�ض   100
األف   426.61 بقيمة  خ�صائر  ال�رشكة 
من  االأول���ى  اأ�صهر  بالت�صعة  دي��ن��ار 
بقيمة  خ�صائر  مقابل  احل��ايل؛  العام 
املماثلة  للفرتة  دينار  اآالف   907.27
اخل�صائر برتاجع يف   ،2017 عام   من 

بن�صبة %53.

الشركة أطلقت »البرمجة لألطفال« 

برنارد دن: »بوينغ« تتوافق مع طموحات الكويت في بناء اقتصاد مستدام

وامدي�صت  بوينغ  �رشكة  اطلقت 
»الربجمة  بعنوان  جديدًا  برناجمًا 
تعليم  اإل���ى  ي��ه��دف  ل��الأط��ف��ال«، 
ال��ربجم��ة ل��ل��ط��الب ال�����ص��غ��ار يف 
الربنامج  يف  وي�صارك  الكويت. 
اأعمارهم  24 طالبًا كويتيًا ترتاوح 
�صيتم  حيث  ع��ام��ًا،  و15   8 ب��ني 
وبرجمة  ت�صميم  كيفية  تعليمهم 
والر�صوم  والق�ص�ض  االأل���ع���اب 
با�صتخدام  التفاعلية  املتحركة 
عن  عبارة  وه��ي  �صكرات�ض،  لغة 
اإلى  ت�صتند  مرئية  برجمة  لغة 
برنارد  وق��ال،  االإن��رتن��ت.  �صبكة 
االأو�صط  ال�رشق  بوينغ  رئي�ض  دن، 
»نحن  وتركيا:  اأفريقيا  و�صمال 

اأهمية ق�صوى الإيجاد احللول  نويل 
اأهداف  مع  تتوافق  التي  املنا�صبة 
�رشكائنا يف املنطقة. ويظهر اإطالق 
هذا الربنامج مدى توافق بوينغ مع 
اقت�صاد  بناء  يف  الكويت  طموحات 
م�صتدام وناجح. لقد اأظهر ال�صباب 
حيوية مذهلة، واأ�صبحت الربجمة 
اليوم لغة مفهومة للكثريين �صمن 
ن�صتهدفها.  التي  العمرية  الفئة 
ومب�صاعدتهم يف ت�صخري هذه اللغة، 
ال�صباب  الطالب  هوؤالء  باأن  نعتقد 
العديد  بني  من  االأوائ��ل  �صيكونون 
من رواد هذا التفكري االإبداعي الذي 
من  الكويت«.  طموحات  �صيدعم 
جانبها، قالت �صمر خليف، املدير 

»نحن  امدي�صت:  ملوؤ�ص�صة  االإقليمي 
مع  �رشاكتنا  مبوا�صلة  ف��خ��ورون 
بوينغ. و�صيوفر برنامج »الربجمة 
لبناء  الفر�صة  للطالب  لالأطفال« 
قدراتهم املعرفية يف جمال التفكري 
واالإبداع.  امل�صكالت  وحّل  النقدي 
تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  وبف�صل 
بوينج، �صوف ي�صتفيد امل�صاركون 
�صيكون  فريدة  تدريبية  مبادرة  من 
لها تاأثري اإيجابي عليهم على املدى 
وامدي�صت  بوينغ  وتهدف  البعيد«. 
من خالل هذا الربنامج اإلى تعزيز 
روح االبتكار واالإبداع، واإبراز اأهمية 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
والريا�صيات لل�صباب الكويتي مبا 

التنمية  خطة  اأه��داف  مع  يتما�صى 
الكويت  روؤي����ة  �صمن  ال��وط��ن��ي��ة 
من�صة  ا�صتخدام  ومن خالل   .2035
تقنية ُت�رشك الطالب ال�صباب، فاإن 
اكت�صاب  يف  �صي�صاعدهم  الربنامج 
جمموعة جديدة من املهارات التي 
للم�صتقبل،  اأف�صل  ب�صكل  تهيئهم 
العاملية  البيئة  �صمن  ال�صيما 
التغرّي.من اجلدير بالذكر  �رشيعة 
اأمريكية  منظمة  هي  امدي�صت  اأن 
لتنمية  مكر�صة  رائ��دة  ربحية  غري 
فر�ض التدريب املهنية والتعليمية 
االأو�صط  ال�رشق  منطقة  الدولية يف 
من اأك���رث  منذ  اأف��ري��ق��ي��ا   و���ص��م��ال 

60 عامًا.

• عدد من امل�ساركني يف الربنامج

واال�صتثمار  للتمويل  يونيكاب  �رشكة  اأعلنت 
عدد  ببيع  والكويت  البحرين  بنك  قيام  عن 
19.77 مليون �صهم من اأ�صهم ال�رشكة بتاريخ 

21 نوفمرب 2018.
اإن  اأم�ض  للبور�صة  بيان  ال�رشكة يف  وقالت 
الواحد،  لل�صهم  فل�صًا   70 بلغ  البيع  �صعر 

بقيمة اإجمالية نحو 1.4 مليون دينار.
وكانت »يونيكاب« اأعلنت يف منت�صف اأغ�صط�ض 

وتقايل  مديونية  عقد  توقيع  عن  املا�صي، 
بني ال�رشكة وبنك البحرين والكويت، وذلك 
 31 يف  املوؤخرة  الت�صوية  التفاقية  تنفيذًا 
دي�صمرب 2013 واتفاقية وعد املوؤرخة بذات 
ال�صايغ  علي  اأن  بالذكر  التاريخ.جدير 
»يونيكاب«  راأ�صمال  يف  ح�صة  اأكرب  ميتلك 
اإ�صكان  �رشكة  ح�صة  تليه   ،%28.45 بن�صبة 
العاملية للتطوير العقاري بنحو %16.9، 

االجتماع  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ص�صة  ثم 
عبدالعزيز  عبدالله  ثم   ،%14.27 بواقع 
�رشكة  ح�صة  تليه   ،%8.25 بنحو  القندي 
.%5.9 بنحو  لال�صتثمار  الُعمانية  اإ�صكان 
 23.96 نحو  »يونيكاب«  راأ�صمال  ويبلغ 
 239.6 نحو  على  م��وزع��ًا  دي��ن��ار،  مليون 
فل�ض   100 تبلغ  ا�صمية  بقيمة  �صهم،  مليون 

لل�صهم الواحد.

»البحرين والكويت« يبيع 19.8 مليون سهم في »يونيكاب«

http://alshahed.net/pdf/9/3570.pdf
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دار حمد تستضيف فريق عمل جمعية السدرة.
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الشبكة كفاءة  ورفع  الرئيسية  العمليات  في  االستثمار  على  بالتركيز  ستسمح  الصفقة 
ي��ل��ي��ة ل��ت��م��و ا ء  ع���ب���ا أل ا ل��ت��خ��ف��ي��ض  ن  ي���و ل���د ا د  ا س����د ف���ي  م  س���ت���س���ت���خ���د ل���ص���ف���ق���ة  ا ه  ل���ه���ذ ل���ي���ة  مل���ا ا ل���غ  مل���ب���ا ا

»دار حمد«  تتبرع  بجزء من مبيعاتها 
لصالح  مرضى السرطان

لزين ملكا  ستبقى  األخرى  املعدات  وكافة  فقط  البرج  »هيكل«  تشمل  البيع  عملية 
ل���ي���ة س���م���ا أ ل���ر ا ت  ل���ن���ف���ق���ا ا ي���خ���ف���ض  و ه���م���ن  ل���ل���م���س���ا ك���ب���ر  أ ق���ي���م���ة  س���ي���خ���ل���ق  ض  ل���ع���ر ا

من غلوبل انفيستور العاملية

»2018 »الوطني لالستثمار« حتصل على لقب  »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 

فازت شركة الوطني لالستثمار بجائزة 
»أفــضــل مــديــر أصـــول فــي الــكــويــت لعام 
2018« للسنة التاسعة على التوالي، والتي 
متنحها مجلة غلوبل انفيستور العاملية 
املتخصصة فــي مجال تقييم املؤسسات 
االستثمارية واملالية، ومتنح هذه اجلائزة 
للنخبة ممــن ساهموا بأعمال مميزة في 
قطاعاتهم، باإلضافة إلــى رفــع مستوى 

اخلدمات واملنتجات املقدمة.
وذكــرت شركة الوطني لالستثمار في 
بيان صحفي إن فــوزهــا بــاجلــائــزة ميثل 
تــأكــيــداً على التزامها بالتميز واملكانة 
الــرائــدة، ويأتي استناداً إلــى سلسلة من 
معايير إدارة الصناديق، ووفق اعتبارات 
أعضاء هيئة التحرير في املجلة، وبإجماع 
عدد من اخلبراء في قطاع االستثمار وإدارة 
األصول، حيث مينح هذا البرنامج املرموق 
العديد من اجلوائز للشركات الكبرى في 
املنطقة التي تقود مجال االستثمار من حيث 

األداء واالبتكار والتميز.
وأضـــافـــت ان الــتــنــوع فــي املنتجات 
واخلدمات االستثمارية املبتكرة واعتماد 
أفضل املمارسات في عمليات االستثمار 
وكيفية إدارة املخاطر جعل شركة الوطني 
لالستثمار تتفوق على نظرائها في املنطقة 
لتقدمي أفضل احللول في إدارة األصــول 

لعمالئها.
وتعقيباً على هــذا اإلجنـــاز، قــال نائب 
ــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــوطــنــي  ــي ــرئ ال
لالستثمار نبيل مــعــروف، »إن اجلائزة 
متثل دليالً على منونا املستمر، واالهتمام 
املتواصل بتقدمي اجلــودة وأعلى املعايير 
في املنتجات واخلدمات االستثمارية التي 
نوفرها لعمالئنا واملستثمرين، ونعتز 
ــاً لنيل مثل هــذه اجلوائز  بترشيحنا دوم

املهمة، إذ متثل اعترافاً باملساعي واجلهود 
الــتــي نبذلها إلضــافــة قيمة ملساهمينا 
وأصحاب املصالح في كل ناحية من نواحي 

أنشطتنا وأعمالنا«.
وأضــاف مــعــروف: »ان حصولنا على 
اجلــائــزة يؤكد ريادتها فــي مجال ادارة 
األصول محلياً واقليمياً، ويكلل في تطوير 
ادائها وخدماتها من أجل تعزيز الريادة 
احمللية واالقليمية في قطاع ادارة األصول، 
وميثل حافزاً لها من أجــل االستمرار في 
مواصلة اجلهد في سبيل حتقيق األفضل 

للمستثمرين والعمالء«.
ــروف: »إن قـــدرة شركة  ــع وأضـــاف م
الوطني لالستثمار على نيل هذه اجلوائز 
املرموقة عاماً بعد عــام ما هو إال نتيجة 
التزامنا املستمر بالتميز من خالل تقدمي 

حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات 
ــد  ــار«. واك ــم ــث ــت ــم االس ــي عــال عــمــالئــنــا ف
معروف: »أن املنتجات املبتكرة والتفكير 
اإلبــداعــي والتميز فــي األداء كانت وراء 
حصول شركة الوطني لالستثمار على عدة 
جوائز تقديرية مماثلة على مدى السنوات 
السابقة.« وتسلم اجلائزة الدكتور حسني 
ــول  ــرور، املــديــر الــعــام إلدارة األص ــح ش
اإلقليمية في شركة الوطني لالستثمار، 
وذلــك خــالل الفعاليات السنوية جلوائز 
ـــط الــتــي عــقــدت بــدبــي في  الــشــرق األوس
ــــاري.  واعــتــبــر شــحــرور أن  نوفمبر اجل
الفوز بهذه اجلائزة يعد شهادة على جناح 
استراتيجية الوطني لالستثمار الرامية 
إلــى إيــجــاد فــرص استثمارية ذات قيمة 

عالية ملستثمريها.

ــرور: »إن حصولنا على  ــح وقـــال ش
هــذا التقدير الــدولــي يعد مبنزلة تأكيد 
على قــدرة الوطني لالستثمار في تقدمي 
خدمات منافسة وفريدة من نوعها، وكذلك 
على جناحنا خــالل األعــوام املاضية في 
استقطاب شريحة كبيرة مــن العمالء 
وتوفير منتجات استثمارية متطورة 
ومبتكرة تخدم وتــتــواءم مع متغيرات 
الــســوق، وهــو األمــر الــذي نسعى دومــاً 
ــل حتقيقه، انــطــالقــاً مــن حرصنا  مــن أج
الدائم على مواكبة معايير التميز احمللية 
ـــول  ــال إدارة األص ــج والــعــاملــيــة فــي م

والصناديق االستثمارية«.
وأضــاف: »إن منــوذج عملنا قائم على 
اتباع سياسة استثمارية متوازنة تهدف 
إلى تقليل املخاطر االستثماريةمن خالل 

تنويع النشاط االستثماري
ــالً: »إن قطاع  ــائ واخــتــتــم شــحــرور ق
إدارة األصول اإلقليمية في شركة الوطني 
لالستثمار سيواصل جــهــوده فــي سبيل 
تعزيز األداءمبـــا يسهم فيتعزيز مكانة 
الشركة. ولن نالوا جهداً في سبيل تلبية 

احتياجات قاعدة عمالئنا الواسعة«.
وتقدم إدارة األصول اإلقليمية في شركة 
الوطني لالستثمار منتجات استثمارية 
مبتكرة ومتميزة، حائزة على العديد من 
اجلوائز، وتهدف إلى حتقيق منو دائم مع 
التركيز على الشفافية وإدارة املخاطر. 
ومن بني هذه املنتجات احلسابات املدارة 
بشكل منفصل والصناديق االستثمارية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن فريق إدارة األصول 
اإلقليمية في الشركة يضم نخبة متخصصة 
لديها خبرة طويلة ممتدة لعقود في مجال 
ــط  االستثمار فــي أســـواق الــشــرق األوس

وشمال أفريقيا.

صرح أ.د. رمضان الشراح  أمني عام احتاد شركات 
االستثمار أنه وفي إطار التعاون بني احتاد شركات 
االستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
شارك االحتاد في معرض الفرص الوظيفية والدراسية 
الثانية برعاية الدكتور علي املضف - املدير العام 
للهيئة، وذلــك خالل الفترة 26 – 28 نوفمبر 2018 
في الفترة الصباحية من الساعة 09:00 صباحاً إلى 

الساعة 03:00 عصراً. 
وقد حرص احتاد شركات االستثمار ومن منطلق 
املشاركات املجتمعية على املساهمة في هذا املعرض، 
والذي كان هدفه العمل على توعية وإرشــاد الشباب 
الكويتي مــن طلبة املــــدارس واملــعــاهــد والكليات 
اخلريجني واملقبلني على التخرج الباحثني عن فرص 

مهنية وغــيــرهــا مــن خــيــارات التعليم والتوظيف 
والتدريب والتطوير املتوفرة في القطاعات املختلفة.

وقد حضر من جانب االحتــاد كل من: أ.د. رمضان 
ــات االســتــثــمــار،  ــرك ـــاد ش الــشــراح – أمـــني عـــام احت
والسيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني ومدير 

مركز دراسات االستثمار بالوكالة.
فيما حضر مــن قــيــادات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كل من:   د. علي املضف – املدير 
العام و د. جاسم األنــصــاري – نائب املدير العام و 
د. فاطمة الكندري – نائب املدير العام و د. أسعد 
الزايد – عميد كلية الدراسات التجارية كما شارك في 
احلضور  حسني اخلرافي – رئيس مجلس إدارة احتاد 

الصناعات الكويتية.

ــا  مــن منطلق مسؤوليتها االجتماعية ودوره
اإلنساني،أعلنت دار حمد عن تبرعها بجزء من 
مبيعاتها لشهر أكتوبر لصالح جمعية السدرة 
املتخصصة في الرعاية النفسية ملرضى السرطان 

في دولة الكويت.
وبهذه املناسبة قالت سيناء خالد احلميضي 
ــس فــي دار حــمــد: »مــن منطلق  ــؤس الــشــريــك وامل
مسؤوليتنا االجتماعية والتي نهدف من خاللها 
إلى املساهمة في مختلف اجلهود واملبادرات التي 
تعنى بالعمل اخليري واإلنساني في الكويت ،قررنا 
املساهمة في احلملة التوعية للوقاية من سرطان 
الثدي إمياناً منا بأن دورنا يتخطى العمل التجاري 
وأن من واجبنا املساهمة في احلفاظ على سالمة 
املجتمع والعمل على نهضته وتقدمهالى جانب 
توعية أفـــراده ودعما مفاهيم الصحية ومواكبة 

التطورات العاملية في هذا القطاع احليوي«. 
وأضــاف ت احلميضي: »هــذه مساهمة صغيرة 
جــداً من دار حمد لقضية متس مرضى السرطان 
مبختلف حاالتهم في الكويتاحلبيبة والتي أدعو 
الله أن يعني جمعياتالنفع العام كجمعية »السدرة« 
في مساعدة جميع املصابني وحتديدا من خالل هذه 

اجلهود واملشاركات االجتماعية في توفير جميع 
وسائل املساعدة التي تعود بالنفع على مرضى 

السرطان«.
من جانبها ، أعربت الشيخة عــزة جابر العلي 
الصباحرئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية 
ملرضى السرطانعن تقديرها جتاه مساهمة »دار 
حمد« قائلة:«أعبر عن خالص امتناني لدار حمد على 
إحساسهم وجهودهم الرامية إلى االرتقاء بصحة 
أبناء الكويت، ولكل من ساهم بجهوده أو دعمه القّيم 
في هذه القضية النبيلة وهو ما سيساعد في رعاية 

ودعم مرضىالسرطان في الكويت« .
ومركز السدرة للرعاية النفسية هو مركز يقدم 
ملرضى السرطان في الكويت خدمة عالجية متكاملة 
عبر توفير الرعاية النفسية للمريضات وذويهن 
في جميع مراحل املرض وذلك بخلق بيئة إيجابية 
للمرضى وأقاربها  متكنهم من التعايش مع املرض 
والتعامل مع العالم اخلارجي بصورة أفضل عن 
طريق توفير برنامج تثقيفي- نفسي يسلح مرضى 
السرطان باملعلومات واالستراتيجيات النفسية 
والسلوكية السليمة التي تساعدهم على التأقلم مع 

حالتهم الصحية وتعزز استجابتهن للعالج الطبي.

احتاد الشركات يشارك في معرض 
الفرص الوظيفية

أعلنت مجموعة زيــن أن مجلس إدارة 
شركة زين السعودية وافق خالل اجتماعه 
األخير على العرض املقدم من شركة آي 
 IHS Holding( اتـــش اس الــقــابــضــة
Limited( واخلاص ببيع وإعادة تأجير 

أبراجها لالتصاالت.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي 
أن العرض املقدم من من شركة آي اتش 
اس القابضة يتضمن بيع أكثر من 8100 
برج اتصاالت، وهي تقع في أماكن حيوية 
واستراتيجية فــي جميع أنــحــاء اململكة 
)تغطي ٪98 من املناطق املأهولة بالسكان( 
مبا يقارب 648 مليون دوالر)2.43 مليار 

ريال سعودي(.
 وبينت املجموعةأن هذا العرض يخضع 
للموافقات النهائية والشروط التنظيمية 
لهيئة االتــصــاالت وتقنية املعلومات، 
واجلهات املعنية في اململكة،علماً أن عملية 
بيع هياكل أبـــراج الشركة ستعمل على 
زيــادة تركيز شركة زين السعودية على 
رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل 
على تطويرها وفــق أحـــدث املــواصــفــات 
واملعايير، كما أنها ستقلل من حجم النفقات 
الرأسمالية املستقبلية، وهــو ما سيخدم 
أهــدافــهــا االستراتيجية فــي التوسع في 

االستثمارات ذات العائد األعلى مستقبال.
اجلــديــر بالذكر أن هــذا الــعــرض يأتي 
بعد توقيع شركة زين الكويت عقدا ملزما 
لبيعوإعادةتأجيرأبراجها فــي السوق 
ــش اس  الكويتية مــعــذات الشركة آي ات
 IHS Holding(الــقــابــضــة احملدودة
Limited( – التي تعد أكبر مشغل ألبراج 
ـــا والشرق  االتــصــاالت فــي أســـواق أوروب
ـــط وأفــريــقــيــا، وثــالــث أكــبــر شركة  األوس
لــأبــراج عــلــى مــســتــوى الــعــالــم - وهــي 
اخلطوة التي وصفت حينها بأنهاأولعملي
ةبيعوإعادةتأجيرألبراجاتصاالتفيأسوا

ق الشرقاألوسطيقوم بها مشغل اتصاالت 
قائم فعليا.

ــس مــجــلــس اإلدارة  ــي ــب رئ ــائ وقــــال ن
والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية 
بــدر ناصر اخلرافي في تعليقه على هذه 
اخلطوة » سيسهم هــذا العرض في خلق 
قيمة أكبر للمساهمني، حيث سيمنح شركة 
زيــن السعودية مرونة أكبر في التوسع 
في االستثماراتاملوجهة إلى البنيةالتحتية 

والتقنيات احلديثة«.
وكشف اخلرافي بقوله »سيتم استخدام 
املــبــالــغ املــالــيــة لــهــذه الصفقة فــي ســداد 
الــديــون، وهــو مــا سيسهم فــي تخفيض 
األعباء التمويلية، وحتسني القوائم  املالية 
للشركة، األمر الذي سيساعد في اكتسابها 
قــدرات تشغيلية أفضل لتحسني مراكزها 

التنافسية في اململكة«.
وأوضــح اخلرافي قائال »في ظل دخول 
عوامل أخرى حاسمة على سوق االتصاالت، 

كارتفاع معدل انتشار األجــهــزة الذكية، 
تزايد أعداد مشتركي شبكات اجليل الرابع، 
ــروض بــاقــات خــدمــات البيانات  سخاء ع
بــأســعــار أقـــل، تنامي مــعــدالت استهالك 
احملتوى الترفيهي املرئي واملسموع، شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، تــزايــد استخدام 
اخلدمات السحابية،ازداد  الطلب على مزيد 
من خدمات البيانات ذات السرعات األعلى، 
وهذا العرض بكل تأكيد سيمنحنا املرونة 
الكافية لتلبية توقعات العمالء، ومواجهة 

هذه التحديات بشكل أفضل«.
وتــابــع اخلــرافــي قائال » على شركات 
االتــصــاالت أن تواصل االستثمار بكثافة 
لتلبية متطلبات هذا النمو املتزايد ملواكبة 
ــاد الــرقــمــي وخــدمــات  ــص ــت ــرات االق ــي ــأث ت
احلكومة اإللكترونية، ولذلك فإننا نعتمد 
كثيرا على هــذه اخلطوة، الكتساب دفعة 
قــويــة اجتـــاه استكشاف تقنيات اجليل 
ــدن الذكية،اخلدمات املالية  اخلــامــس، امل
الرقمية )FinTech(، إنترنت األشياء، 

.»M2M وخدمات الـ
ــاد قائال »نستهدفإطالق املزيد من  وأف
القيمة من بنيتنا التحتية،وهي القيمة التي 
ــادة توظيفها بكفاءة في تقنيات  ميكن إع
جديدة وفي استثمارات ذات عوائد أعلى، 
حيث ستمهد الطريق أمام الشركةنحو مزيد 
من التوسع في تشاُرك البنية التحتية، 
مبــا سيمكننا مــن التركيز على أعمالنا 

اجلوهرية، وحتسني جتربة العمالء«.
ــتــي تقوم  وثــمــن اخلـــرافـــي اجلــهــودال
بها هيئة االتــصــاالت وتقنية املعلومات 
في اململكة، والــتــي  تستهدف من خاللها 
مواكبة التوجهات العاملية فــي صناعة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، عبر 
طرحها تراخيص لتقدمي خــدمــات البيع 
باجلملة للبنية التحتية، والتي تساهم في 
تخفيض النفقات الرأسمالية على مقدمي 

اخلدمة، باإلضافة إتاحتها الفرصة لدخول 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي الــســوق، وخلق 
املزيد من الفرص االستثمارية، وهــو ما 
يسهم بالتأكيد في تعزيز دور شركة زين 
السعودية في املساهمة في رؤيــة اململكة 

الطموحة 2030 ».
اجلدير بالذكر أن آليةبيع وإعادة تأجير 
األبراج ستعزز وبشكل كبيرخططالتحول
االستراتيجيواملاليلعمليات شركة زين 
السعودية،فهذا التوجه االستراتيجي 
اعــتــمــده غالبيةاملشغلينعلىمستوى 
األســـواق العاملية، حيثساعد في توجيه 
االســـتـــثـــمـــارات نــحــو حتــقــيــق عمليات 
أكثر كــفــاءة، وتسريع األداء التشغيلي 
للشبكات، وبشكل عام،فإننطاقطبيعة هذه 
الصفقةاملقصود به هنا هو بيع هيكل البرج 
فقط، على أن حتتفظ شركة زين السعودية 
ــن هــوائــيــات  ــــرى م بــكــافــة املـــعـــدات األخ
االتصاالت الالسلكية، حيث سيكون لها كا
ماللسيطرةعلىشبكتهاالنشطة) الترددات 
(، بينما ستقوم بتأجير هذه األبراج،وبناء 

على ذلك ستكون حتت سيطرتها.
اجلــديــر بالذكر أن هــذه اخلــطــوة تأتي 
امــتــداداً للنتائج اإليجابية التي حققتها 
زيــن الــســعــوديــة مــؤخــراً، حيث سجلت 
أفضل نتائج فصلية منذ تأسيسها في 
الربع الثالث من العام 2018، بتحقيقها 
مستويات منو قياسية، وجاء األداء املميز 
لشركة زين السعودية بفضل االلتزام اجلاد 
بتنفيذ إستراتيجيتها التحولية التي تهدف 
إلى زيادة االستفادة من خدمات البيانات 
ــات الرقمية، فبفضل املشاريع  ــدم واخل
التوسعية والتطويرية التي تقوم بها، وهو 
ما ساعد الشركة في سداد مبلغ ٦00 مليون 
ريال سعودي في وقت مبكر من أجل اتفاقية 
متويل عقود املرابحة اخلاصة بها، و الذي 

يعكس بدوره املتانة املالية للشركة.

648 مليون دوالر لبيع وإعادة تأجير أبراجها مبا يقارب 

بدر اخلرافي : »زين السعودية« توافق على عرض آي اتش اس القابضة

مشاركة االحتاد

ــام سيتي بنك الكويت حفله السنوي اخلامس  أق
للموظفني السابقني الــذيــن عملوا فــي فــرع البنك في 
الكويت وفي دول أخرى حول العالم، وذلك في فندق 
الراديسون بلو. وقد حضر احلفل السيد عتيق الرحمن، 
ــط  ــدى سيتي فــي الــشــرق األوس الرئيس التنفيذي ل
وأفريقيا والسيد فاحت عدور، املدير التنفيذي لدى سيتي 

بنك الكويت وكبار املسؤولني في سيتي بنك الكويت. 
ويقيم البنك هذا احلفل كشكر وعرفان على تفاني 
املوظفني وجهودهم خالل عملهم في سيتي والتزامهم 
اجتــاه البنك مما ساهم مساهمة مباشرة في جناحه 
واتخاذه املكانة املرموقة التي يحتلها في دول العالم 
اليوم. هذا وتقوم سيتي بتكرمي إحدى املوظفني السابقني 
في جميع الدول التي يقام فيها احلفل السنوي حيث قدم 
السيد عتيق الرحمن، الرئيس التنفيذي لدى سيتي في 
الشرق األوسط وأفريقيا بتقدمي جائزة القيادة واالبداع 
إلى السيد ميشيل عقاد، الرئيس التنفيذي احلالي لدى 
البنك األهلي الكويتي والــذي قضى أكثر من 27 عاما 
ــارك في  في سيتي شغل خاللها مناصب عــدة وقــد ش
نقل معرفته وخبرته إلى عددا كبيرا من موظفي سيتي 
ليتخذوا مراكز مرموقة في القطاع املالي واملصرفي. وقد 
استحق السيد ميشيل هذه القيادة بعد أن أدرج كواحد 
من أقوى 100 شخصية عربية. وفي عام 2013، أدرج 
السيد ميشيل بني ال50 رؤساء التنفيذيني األكثر كفاءة 
 Arabian في منطقة اخلليج، واحتل املرتبة 133 في
Business Power 500 وفي عام 2016، أطلق لقب 

>الرئيس التنفيذي للسنة< في مجلة »املدير التنفيذي« 
.ITP والتي تأتي حتت مظلة مؤسسة

ـــدور، مــديــر سيتي بنك  ــاحت ع ــذا وعــلــق السيد ف ه
بالكويت قائالً: »تعد هذه السنة األولى التي نقدم جائزة 
القيادة واإلبــداع والتي نالها السيد ميشي عن جدارة. 
ونحن فخورون بجميع املوظفني السايقني وسنستمر 
بترشيح املصرفيني البارزين مثل ميشيل للجوائز في 

هذه الفئة وغيرها في السنوات القادمة«.
تستقبل شبكة املوظفني السابقني أي موظف عمل في 
سيتي ملدة ال تقل عن عام من خالل تسجيل البيانات على 
املوقع:  www.citialumninetwork.com حيث 
سيستلم املوظف السابق التأكيد عندما يتم تسجيل 
البيانات. للمزيد من املعلومات، الرجاء زيــارة املوقع 

www.citialumninetwork.com :االلكتروني
وتزاول سيتي نشاطها في منطقة العالم العربي منذ 
حوالى نصف قرن، وُتصنِّف املنطقة واحــدة من أسرع 
األســواق منــواً ضمن استراتيجيتها العاملية. وتوفر 
املجموعة املصرفية باقة واسعة من خدمات املؤسسات 
والــشــركــات فــي أحــد عشر دول عربية هــي: الكويت، 
اإلمارات العربية املتحدة، العراق، قطر، البحرين، لبنان، 
مصر، األردن، تونس، املغرب، اجلزائر. كانت سيتي 
رابع بنك أجنبي يفتح فرعا له في الكويت وتقدم سيتي 
خدمات مصرفية واستثمارية للشركات باالضافة إلى 
خدمات متكاملة عبر مصرف سيتي للخدمات اخلاصة 

لكبار عمالئها من ذوي املالءة املالية.  

سيتي بنك الكويت يقيم حفله السنوي 
اخلامس ملوظفيه السابقن 

بدر اخلرافي

أعلن مطعم بــالك تــاب عــن افتتاح ثاني 
ــول 360،  فــروعــه فــي دولـــة الــكــويــت فــي م
وتــأتــي هــذه اخلــطــوة نــظــراً لإلقبال الكبير 
الذي حظي به أول مطعم للعالمة في البالد 
بعد أقــل من 6 أشهر على افتتاحه. وبهذه 
املناسبة، قالكريس باريش، مالك مطعم بالك 
تاب:«نحن مسرورون باألصداء اإليجابية 
واإلقبال املميز الــذي حظي بهأول مطاعمنا 
في الكويت، ونتطلع إلــى الترحيب باملزيد 

من محبي عالمتنا التجارية في مول 360«. 
وفي إطار تعليقه، صّرح الرئيس التنفيذي 
ملجموعة صنسيت هوسبيتاليتي أنتونيو 
جونزاليس، ، صاحبة اإلمتياز في إدارة بالك 
تاب لدى منطقة الشرق األوســط وأوروبــا،: 
»منذ اللحظات األولى التي ناقشنا فيها إطالق 
عالمة بالك تاب في دولة الكويت؛ كّنا على 
ثقة تامة بأن هذه الفكرة ستنال إعجاب جميع 
عشاق البرغر وأصناف امليلك شيك املميزة 

ومحبي األجـــواء العصرية، وبالتنسيق 
مع شركائنا في الكويت في شركة التمدين 
لأغذية، إحدى شركات »مجموعة التمدين«، 
قررنا افتتاح موقع جديد في مول 360 والذي 
ــراء جتربة بالك  سيساهم بكل تأكيد في إث
تــاب وتوسيع نطاق جناحها داخــل دولــة 
ــرى معاذ الــرومــي، مدير  الــكــويــت.« هــذا وي
عام إدارة التسويق في »مجموعة التمدين«: 
»أن فرع العالمة الــذي مت افتتاحه في مول 

360الواقع في منطقة الزهراء سيعّزز من 
سمعتها وشعبيتها بني زوار املطاعم في دولة 
الكويت،حيث قال: »تواصل العالقة املتينة 
بني »مجموعة التمدين« وعالمة ’بالك تاب‘ 
تعزيز تاريخنا الغني فــي تشكيل املشهد 
املميز لنمط احلــيــاة اإلستهالكي فــي دولــة 
ــك من خــالل اإلختيار الدقيق  الكويت، وذل
وإدارة مجموعة من املتاجر واملطاعم عاملية 

املستوىوالتي نحظى بحقوق امتيازها«.

افتتاح ثاني افرعه في الكويت

»مجموعة التمدين«: نتعاون مع »بالك تاب«لتشكيل مشهد مميز لنمط احلياة االستهالكي 

حسني شحرور يتسلم جائزة الشركة 

ة د جلو ا لية  عا ية  ر ستثما ا ت  ما خد مي  بتقد م  هتما ال ا و نا  منو على  لياًل  د متثل  ة  ئز جلا ا  : ف و معر
ة ر م���ت���ط���و ت  م���ن���ت���ج���ا ف����ي����ر  ت����و و ء  ل����ع����م����ال ا م����ن  ة  ك���ب���ي���ر ي���ح���ة  ش���ر ب  س���ت���ق���ط���ا ا ف����ي  ح���ن���ا  جن���ا  : ر و ش����ح����ر
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دار حمد تستضيف فريق عمل جمعية السدرة.
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الشبكة كفاءة  ورفع  الرئيسية  العمليات  في  االستثمار  على  بالتركيز  ستسمح  الصفقة 
ي��ل��ي��ة ل��ت��م��و ا ء  ع���ب���ا أل ا ل��ت��خ��ف��ي��ض  ن  ي���و ل���د ا د  ا س����د ف���ي  م  س���ت���س���ت���خ���د ل���ص���ف���ق���ة  ا ه  ل���ه���ذ ل���ي���ة  مل���ا ا ل���غ  مل���ب���ا ا

»دار حمد«  تتبرع  بجزء من مبيعاتها 
لصالح  مرضى السرطان

لزين ملكا  ستبقى  األخرى  املعدات  وكافة  فقط  البرج  »هيكل«  تشمل  البيع  عملية 
ل���ي���ة س���م���ا أ ل���ر ا ت  ل���ن���ف���ق���ا ا ي���خ���ف���ض  و ه���م���ن  ل���ل���م���س���ا ك���ب���ر  أ ق���ي���م���ة  س���ي���خ���ل���ق  ض  ل���ع���ر ا

من غلوبل انفيستور العاملية

»2018 »الوطني لالستثمار« حتصل على لقب  »أفضل مدير أصول في الكويت لعام 

فازت شركة الوطني لالستثمار بجائزة 
»أفــضــل مــديــر أصـــول فــي الــكــويــت لعام 
2018« للسنة التاسعة على التوالي، والتي 
متنحها مجلة غلوبل انفيستور العاملية 
املتخصصة فــي مجال تقييم املؤسسات 
االستثمارية واملالية، ومتنح هذه اجلائزة 
للنخبة ممــن ساهموا بأعمال مميزة في 
قطاعاتهم، باإلضافة إلــى رفــع مستوى 

اخلدمات واملنتجات املقدمة.
وذكــرت شركة الوطني لالستثمار في 
بيان صحفي إن فــوزهــا بــاجلــائــزة ميثل 
تــأكــيــداً على التزامها بالتميز واملكانة 
الــرائــدة، ويأتي استناداً إلــى سلسلة من 
معايير إدارة الصناديق، ووفق اعتبارات 
أعضاء هيئة التحرير في املجلة، وبإجماع 
عدد من اخلبراء في قطاع االستثمار وإدارة 
األصول، حيث مينح هذا البرنامج املرموق 
العديد من اجلوائز للشركات الكبرى في 
املنطقة التي تقود مجال االستثمار من حيث 

األداء واالبتكار والتميز.
وأضـــافـــت ان الــتــنــوع فــي املنتجات 
واخلدمات االستثمارية املبتكرة واعتماد 
أفضل املمارسات في عمليات االستثمار 
وكيفية إدارة املخاطر جعل شركة الوطني 
لالستثمار تتفوق على نظرائها في املنطقة 
لتقدمي أفضل احللول في إدارة األصــول 

لعمالئها.
وتعقيباً على هــذا اإلجنـــاز، قــال نائب 
ــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــوطــنــي  ــي ــرئ ال
لالستثمار نبيل مــعــروف، »إن اجلائزة 
متثل دليالً على منونا املستمر، واالهتمام 
املتواصل بتقدمي اجلــودة وأعلى املعايير 
في املنتجات واخلدمات االستثمارية التي 
نوفرها لعمالئنا واملستثمرين، ونعتز 
ــاً لنيل مثل هــذه اجلوائز  بترشيحنا دوم

املهمة، إذ متثل اعترافاً باملساعي واجلهود 
الــتــي نبذلها إلضــافــة قيمة ملساهمينا 
وأصحاب املصالح في كل ناحية من نواحي 

أنشطتنا وأعمالنا«.
وأضــاف مــعــروف: »ان حصولنا على 
اجلــائــزة يؤكد ريادتها فــي مجال ادارة 
األصول محلياً واقليمياً، ويكلل في تطوير 
ادائها وخدماتها من أجل تعزيز الريادة 
احمللية واالقليمية في قطاع ادارة األصول، 
وميثل حافزاً لها من أجــل االستمرار في 
مواصلة اجلهد في سبيل حتقيق األفضل 

للمستثمرين والعمالء«.
ــروف: »إن قـــدرة شركة  ــع وأضـــاف م
الوطني لالستثمار على نيل هذه اجلوائز 
املرموقة عاماً بعد عــام ما هو إال نتيجة 
التزامنا املستمر بالتميز من خالل تقدمي 

حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات 
ــد  ــار«. واك ــم ــث ــت ــم االس ــي عــال عــمــالئــنــا ف
معروف: »أن املنتجات املبتكرة والتفكير 
اإلبــداعــي والتميز فــي األداء كانت وراء 
حصول شركة الوطني لالستثمار على عدة 
جوائز تقديرية مماثلة على مدى السنوات 
السابقة.« وتسلم اجلائزة الدكتور حسني 
ــول  ــرور، املــديــر الــعــام إلدارة األص ــح ش
اإلقليمية في شركة الوطني لالستثمار، 
وذلــك خــالل الفعاليات السنوية جلوائز 
ـــط الــتــي عــقــدت بــدبــي في  الــشــرق األوس
ــــاري.  واعــتــبــر شــحــرور أن  نوفمبر اجل
الفوز بهذه اجلائزة يعد شهادة على جناح 
استراتيجية الوطني لالستثمار الرامية 
إلــى إيــجــاد فــرص استثمارية ذات قيمة 

عالية ملستثمريها.

ــرور: »إن حصولنا على  ــح وقـــال ش
هــذا التقدير الــدولــي يعد مبنزلة تأكيد 
على قــدرة الوطني لالستثمار في تقدمي 
خدمات منافسة وفريدة من نوعها، وكذلك 
على جناحنا خــالل األعــوام املاضية في 
استقطاب شريحة كبيرة مــن العمالء 
وتوفير منتجات استثمارية متطورة 
ومبتكرة تخدم وتــتــواءم مع متغيرات 
الــســوق، وهــو األمــر الــذي نسعى دومــاً 
ــل حتقيقه، انــطــالقــاً مــن حرصنا  مــن أج
الدائم على مواكبة معايير التميز احمللية 
ـــول  ــال إدارة األص ــج والــعــاملــيــة فــي م

والصناديق االستثمارية«.
وأضــاف: »إن منــوذج عملنا قائم على 
اتباع سياسة استثمارية متوازنة تهدف 
إلى تقليل املخاطر االستثماريةمن خالل 

تنويع النشاط االستثماري
ــالً: »إن قطاع  ــائ واخــتــتــم شــحــرور ق
إدارة األصول اإلقليمية في شركة الوطني 
لالستثمار سيواصل جــهــوده فــي سبيل 
تعزيز األداءمبـــا يسهم فيتعزيز مكانة 
الشركة. ولن نالوا جهداً في سبيل تلبية 

احتياجات قاعدة عمالئنا الواسعة«.
وتقدم إدارة األصول اإلقليمية في شركة 
الوطني لالستثمار منتجات استثمارية 
مبتكرة ومتميزة، حائزة على العديد من 
اجلوائز، وتهدف إلى حتقيق منو دائم مع 
التركيز على الشفافية وإدارة املخاطر. 
ومن بني هذه املنتجات احلسابات املدارة 
بشكل منفصل والصناديق االستثمارية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن فريق إدارة األصول 
اإلقليمية في الشركة يضم نخبة متخصصة 
لديها خبرة طويلة ممتدة لعقود في مجال 
ــط  االستثمار فــي أســـواق الــشــرق األوس

وشمال أفريقيا.

صرح أ.د. رمضان الشراح  أمني عام احتاد شركات 
االستثمار أنه وفي إطار التعاون بني احتاد شركات 
االستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
شارك االحتاد في معرض الفرص الوظيفية والدراسية 
الثانية برعاية الدكتور علي املضف - املدير العام 
للهيئة، وذلــك خالل الفترة 26 – 28 نوفمبر 2018 
في الفترة الصباحية من الساعة 09:00 صباحاً إلى 

الساعة 03:00 عصراً. 
وقد حرص احتاد شركات االستثمار ومن منطلق 
املشاركات املجتمعية على املساهمة في هذا املعرض، 
والذي كان هدفه العمل على توعية وإرشــاد الشباب 
الكويتي مــن طلبة املــــدارس واملــعــاهــد والكليات 
اخلريجني واملقبلني على التخرج الباحثني عن فرص 

مهنية وغــيــرهــا مــن خــيــارات التعليم والتوظيف 
والتدريب والتطوير املتوفرة في القطاعات املختلفة.

وقد حضر من جانب االحتــاد كل من: أ.د. رمضان 
ــات االســتــثــمــار،  ــرك ـــاد ش الــشــراح – أمـــني عـــام احت
والسيدة/ فدوى درويش – مدير الدعم الفني ومدير 

مركز دراسات االستثمار بالوكالة.
فيما حضر مــن قــيــادات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كل من:   د. علي املضف – املدير 
العام و د. جاسم األنــصــاري – نائب املدير العام و 
د. فاطمة الكندري – نائب املدير العام و د. أسعد 
الزايد – عميد كلية الدراسات التجارية كما شارك في 
احلضور  حسني اخلرافي – رئيس مجلس إدارة احتاد 

الصناعات الكويتية.

ــا  مــن منطلق مسؤوليتها االجتماعية ودوره
اإلنساني،أعلنت دار حمد عن تبرعها بجزء من 
مبيعاتها لشهر أكتوبر لصالح جمعية السدرة 
املتخصصة في الرعاية النفسية ملرضى السرطان 

في دولة الكويت.
وبهذه املناسبة قالت سيناء خالد احلميضي 
ــس فــي دار حــمــد: »مــن منطلق  ــؤس الــشــريــك وامل
مسؤوليتنا االجتماعية والتي نهدف من خاللها 
إلى املساهمة في مختلف اجلهود واملبادرات التي 
تعنى بالعمل اخليري واإلنساني في الكويت ،قررنا 
املساهمة في احلملة التوعية للوقاية من سرطان 
الثدي إمياناً منا بأن دورنا يتخطى العمل التجاري 
وأن من واجبنا املساهمة في احلفاظ على سالمة 
املجتمع والعمل على نهضته وتقدمهالى جانب 
توعية أفـــراده ودعما مفاهيم الصحية ومواكبة 

التطورات العاملية في هذا القطاع احليوي«. 
وأضــاف ت احلميضي: »هــذه مساهمة صغيرة 
جــداً من دار حمد لقضية متس مرضى السرطان 
مبختلف حاالتهم في الكويتاحلبيبة والتي أدعو 
الله أن يعني جمعياتالنفع العام كجمعية »السدرة« 
في مساعدة جميع املصابني وحتديدا من خالل هذه 

اجلهود واملشاركات االجتماعية في توفير جميع 
وسائل املساعدة التي تعود بالنفع على مرضى 

السرطان«.
من جانبها ، أعربت الشيخة عــزة جابر العلي 
الصباحرئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية 
ملرضى السرطانعن تقديرها جتاه مساهمة »دار 
حمد« قائلة:«أعبر عن خالص امتناني لدار حمد على 
إحساسهم وجهودهم الرامية إلى االرتقاء بصحة 
أبناء الكويت، ولكل من ساهم بجهوده أو دعمه القّيم 
في هذه القضية النبيلة وهو ما سيساعد في رعاية 

ودعم مرضىالسرطان في الكويت« .
ومركز السدرة للرعاية النفسية هو مركز يقدم 
ملرضى السرطان في الكويت خدمة عالجية متكاملة 
عبر توفير الرعاية النفسية للمريضات وذويهن 
في جميع مراحل املرض وذلك بخلق بيئة إيجابية 
للمرضى وأقاربها  متكنهم من التعايش مع املرض 
والتعامل مع العالم اخلارجي بصورة أفضل عن 
طريق توفير برنامج تثقيفي- نفسي يسلح مرضى 
السرطان باملعلومات واالستراتيجيات النفسية 
والسلوكية السليمة التي تساعدهم على التأقلم مع 

حالتهم الصحية وتعزز استجابتهن للعالج الطبي.

احتاد الشركات يشارك في معرض 
الفرص الوظيفية

أعلنت مجموعة زيــن أن مجلس إدارة 
شركة زين السعودية وافق خالل اجتماعه 
األخير على العرض املقدم من شركة آي 
 IHS Holding( اتـــش اس الــقــابــضــة
Limited( واخلاص ببيع وإعادة تأجير 

أبراجها لالتصاالت.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي 
أن العرض املقدم من من شركة آي اتش 
اس القابضة يتضمن بيع أكثر من 8100 
برج اتصاالت، وهي تقع في أماكن حيوية 
واستراتيجية فــي جميع أنــحــاء اململكة 
)تغطي ٪98 من املناطق املأهولة بالسكان( 
مبا يقارب 648 مليون دوالر)2.43 مليار 

ريال سعودي(.
 وبينت املجموعةأن هذا العرض يخضع 
للموافقات النهائية والشروط التنظيمية 
لهيئة االتــصــاالت وتقنية املعلومات، 
واجلهات املعنية في اململكة،علماً أن عملية 
بيع هياكل أبـــراج الشركة ستعمل على 
زيــادة تركيز شركة زين السعودية على 
رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل 
على تطويرها وفــق أحـــدث املــواصــفــات 
واملعايير، كما أنها ستقلل من حجم النفقات 
الرأسمالية املستقبلية، وهــو ما سيخدم 
أهــدافــهــا االستراتيجية فــي التوسع في 

االستثمارات ذات العائد األعلى مستقبال.
اجلــديــر بالذكر أن هــذا الــعــرض يأتي 
بعد توقيع شركة زين الكويت عقدا ملزما 
لبيعوإعادةتأجيرأبراجها فــي السوق 
ــش اس  الكويتية مــعــذات الشركة آي ات
 IHS Holding(الــقــابــضــة احملدودة
Limited( – التي تعد أكبر مشغل ألبراج 
ـــا والشرق  االتــصــاالت فــي أســـواق أوروب
ـــط وأفــريــقــيــا، وثــالــث أكــبــر شركة  األوس
لــأبــراج عــلــى مــســتــوى الــعــالــم - وهــي 
اخلطوة التي وصفت حينها بأنهاأولعملي
ةبيعوإعادةتأجيرألبراجاتصاالتفيأسوا

ق الشرقاألوسطيقوم بها مشغل اتصاالت 
قائم فعليا.

ــس مــجــلــس اإلدارة  ــي ــب رئ ــائ وقــــال ن
والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية 
بــدر ناصر اخلرافي في تعليقه على هذه 
اخلطوة » سيسهم هــذا العرض في خلق 
قيمة أكبر للمساهمني، حيث سيمنح شركة 
زيــن السعودية مرونة أكبر في التوسع 
في االستثماراتاملوجهة إلى البنيةالتحتية 

والتقنيات احلديثة«.
وكشف اخلرافي بقوله »سيتم استخدام 
املــبــالــغ املــالــيــة لــهــذه الصفقة فــي ســداد 
الــديــون، وهــو مــا سيسهم فــي تخفيض 
األعباء التمويلية، وحتسني القوائم  املالية 
للشركة، األمر الذي سيساعد في اكتسابها 
قــدرات تشغيلية أفضل لتحسني مراكزها 

التنافسية في اململكة«.
وأوضــح اخلرافي قائال »في ظل دخول 
عوامل أخرى حاسمة على سوق االتصاالت، 

كارتفاع معدل انتشار األجــهــزة الذكية، 
تزايد أعداد مشتركي شبكات اجليل الرابع، 
ــروض بــاقــات خــدمــات البيانات  سخاء ع
بــأســعــار أقـــل، تنامي مــعــدالت استهالك 
احملتوى الترفيهي املرئي واملسموع، شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، تــزايــد استخدام 
اخلدمات السحابية،ازداد  الطلب على مزيد 
من خدمات البيانات ذات السرعات األعلى، 
وهذا العرض بكل تأكيد سيمنحنا املرونة 
الكافية لتلبية توقعات العمالء، ومواجهة 

هذه التحديات بشكل أفضل«.
وتــابــع اخلــرافــي قائال » على شركات 
االتــصــاالت أن تواصل االستثمار بكثافة 
لتلبية متطلبات هذا النمو املتزايد ملواكبة 
ــاد الــرقــمــي وخــدمــات  ــص ــت ــرات االق ــي ــأث ت
احلكومة اإللكترونية، ولذلك فإننا نعتمد 
كثيرا على هــذه اخلطوة، الكتساب دفعة 
قــويــة اجتـــاه استكشاف تقنيات اجليل 
ــدن الذكية،اخلدمات املالية  اخلــامــس، امل
الرقمية )FinTech(، إنترنت األشياء، 

.»M2M وخدمات الـ
ــاد قائال »نستهدفإطالق املزيد من  وأف
القيمة من بنيتنا التحتية،وهي القيمة التي 
ــادة توظيفها بكفاءة في تقنيات  ميكن إع
جديدة وفي استثمارات ذات عوائد أعلى، 
حيث ستمهد الطريق أمام الشركةنحو مزيد 
من التوسع في تشاُرك البنية التحتية، 
مبــا سيمكننا مــن التركيز على أعمالنا 

اجلوهرية، وحتسني جتربة العمالء«.
ــتــي تقوم  وثــمــن اخلـــرافـــي اجلــهــودال
بها هيئة االتــصــاالت وتقنية املعلومات 
في اململكة، والــتــي  تستهدف من خاللها 
مواكبة التوجهات العاملية فــي صناعة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، عبر 
طرحها تراخيص لتقدمي خــدمــات البيع 
باجلملة للبنية التحتية، والتي تساهم في 
تخفيض النفقات الرأسمالية على مقدمي 

اخلدمة، باإلضافة إتاحتها الفرصة لدخول 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي الــســوق، وخلق 
املزيد من الفرص االستثمارية، وهــو ما 
يسهم بالتأكيد في تعزيز دور شركة زين 
السعودية في املساهمة في رؤيــة اململكة 

الطموحة 2030 ».
اجلدير بالذكر أن آليةبيع وإعادة تأجير 
األبراج ستعزز وبشكل كبيرخططالتحول
االستراتيجيواملاليلعمليات شركة زين 
السعودية،فهذا التوجه االستراتيجي 
اعــتــمــده غالبيةاملشغلينعلىمستوى 
األســـواق العاملية، حيثساعد في توجيه 
االســـتـــثـــمـــارات نــحــو حتــقــيــق عمليات 
أكثر كــفــاءة، وتسريع األداء التشغيلي 
للشبكات، وبشكل عام،فإننطاقطبيعة هذه 
الصفقةاملقصود به هنا هو بيع هيكل البرج 
فقط، على أن حتتفظ شركة زين السعودية 
ــن هــوائــيــات  ــــرى م بــكــافــة املـــعـــدات األخ
االتصاالت الالسلكية، حيث سيكون لها كا
ماللسيطرةعلىشبكتهاالنشطة) الترددات 
(، بينما ستقوم بتأجير هذه األبراج،وبناء 

على ذلك ستكون حتت سيطرتها.
اجلــديــر بالذكر أن هــذه اخلــطــوة تأتي 
امــتــداداً للنتائج اإليجابية التي حققتها 
زيــن الــســعــوديــة مــؤخــراً، حيث سجلت 
أفضل نتائج فصلية منذ تأسيسها في 
الربع الثالث من العام 2018، بتحقيقها 
مستويات منو قياسية، وجاء األداء املميز 
لشركة زين السعودية بفضل االلتزام اجلاد 
بتنفيذ إستراتيجيتها التحولية التي تهدف 
إلى زيادة االستفادة من خدمات البيانات 
ــات الرقمية، فبفضل املشاريع  ــدم واخل
التوسعية والتطويرية التي تقوم بها، وهو 
ما ساعد الشركة في سداد مبلغ ٦00 مليون 
ريال سعودي في وقت مبكر من أجل اتفاقية 
متويل عقود املرابحة اخلاصة بها، و الذي 

يعكس بدوره املتانة املالية للشركة.

648 مليون دوالر لبيع وإعادة تأجير أبراجها مبا يقارب 

بدر اخلرافي : »زين السعودية« توافق على عرض آي اتش اس القابضة

مشاركة االحتاد

ــام سيتي بنك الكويت حفله السنوي اخلامس  أق
للموظفني السابقني الــذيــن عملوا فــي فــرع البنك في 
الكويت وفي دول أخرى حول العالم، وذلك في فندق 
الراديسون بلو. وقد حضر احلفل السيد عتيق الرحمن، 
ــط  ــدى سيتي فــي الــشــرق األوس الرئيس التنفيذي ل
وأفريقيا والسيد فاحت عدور، املدير التنفيذي لدى سيتي 

بنك الكويت وكبار املسؤولني في سيتي بنك الكويت. 
ويقيم البنك هذا احلفل كشكر وعرفان على تفاني 
املوظفني وجهودهم خالل عملهم في سيتي والتزامهم 
اجتــاه البنك مما ساهم مساهمة مباشرة في جناحه 
واتخاذه املكانة املرموقة التي يحتلها في دول العالم 
اليوم. هذا وتقوم سيتي بتكرمي إحدى املوظفني السابقني 
في جميع الدول التي يقام فيها احلفل السنوي حيث قدم 
السيد عتيق الرحمن، الرئيس التنفيذي لدى سيتي في 
الشرق األوسط وأفريقيا بتقدمي جائزة القيادة واالبداع 
إلى السيد ميشيل عقاد، الرئيس التنفيذي احلالي لدى 
البنك األهلي الكويتي والــذي قضى أكثر من 27 عاما 
ــارك في  في سيتي شغل خاللها مناصب عــدة وقــد ش
نقل معرفته وخبرته إلى عددا كبيرا من موظفي سيتي 
ليتخذوا مراكز مرموقة في القطاع املالي واملصرفي. وقد 
استحق السيد ميشيل هذه القيادة بعد أن أدرج كواحد 
من أقوى 100 شخصية عربية. وفي عام 2013، أدرج 
السيد ميشيل بني ال50 رؤساء التنفيذيني األكثر كفاءة 
 Arabian في منطقة اخلليج، واحتل املرتبة 133 في
Business Power 500 وفي عام 2016، أطلق لقب 

>الرئيس التنفيذي للسنة< في مجلة »املدير التنفيذي« 
.ITP والتي تأتي حتت مظلة مؤسسة

ـــدور، مــديــر سيتي بنك  ــاحت ع ــذا وعــلــق السيد ف ه
بالكويت قائالً: »تعد هذه السنة األولى التي نقدم جائزة 
القيادة واإلبــداع والتي نالها السيد ميشي عن جدارة. 
ونحن فخورون بجميع املوظفني السايقني وسنستمر 
بترشيح املصرفيني البارزين مثل ميشيل للجوائز في 

هذه الفئة وغيرها في السنوات القادمة«.
تستقبل شبكة املوظفني السابقني أي موظف عمل في 
سيتي ملدة ال تقل عن عام من خالل تسجيل البيانات على 
املوقع:  www.citialumninetwork.com حيث 
سيستلم املوظف السابق التأكيد عندما يتم تسجيل 
البيانات. للمزيد من املعلومات، الرجاء زيــارة املوقع 

www.citialumninetwork.com :االلكتروني
وتزاول سيتي نشاطها في منطقة العالم العربي منذ 
حوالى نصف قرن، وُتصنِّف املنطقة واحــدة من أسرع 
األســواق منــواً ضمن استراتيجيتها العاملية. وتوفر 
املجموعة املصرفية باقة واسعة من خدمات املؤسسات 
والــشــركــات فــي أحــد عشر دول عربية هــي: الكويت، 
اإلمارات العربية املتحدة، العراق، قطر، البحرين، لبنان، 
مصر، األردن، تونس، املغرب، اجلزائر. كانت سيتي 
رابع بنك أجنبي يفتح فرعا له في الكويت وتقدم سيتي 
خدمات مصرفية واستثمارية للشركات باالضافة إلى 
خدمات متكاملة عبر مصرف سيتي للخدمات اخلاصة 

لكبار عمالئها من ذوي املالءة املالية.  

سيتي بنك الكويت يقيم حفله السنوي 
اخلامس ملوظفيه السابقن 

بدر اخلرافي

أعلن مطعم بــالك تــاب عــن افتتاح ثاني 
ــول 360،  فــروعــه فــي دولـــة الــكــويــت فــي م
وتــأتــي هــذه اخلــطــوة نــظــراً لإلقبال الكبير 
الذي حظي به أول مطعم للعالمة في البالد 
بعد أقــل من 6 أشهر على افتتاحه. وبهذه 
املناسبة، قالكريس باريش، مالك مطعم بالك 
تاب:«نحن مسرورون باألصداء اإليجابية 
واإلقبال املميز الــذي حظي بهأول مطاعمنا 
في الكويت، ونتطلع إلــى الترحيب باملزيد 

من محبي عالمتنا التجارية في مول 360«. 
وفي إطار تعليقه، صّرح الرئيس التنفيذي 
ملجموعة صنسيت هوسبيتاليتي أنتونيو 
جونزاليس، ، صاحبة اإلمتياز في إدارة بالك 
تاب لدى منطقة الشرق األوســط وأوروبــا،: 
»منذ اللحظات األولى التي ناقشنا فيها إطالق 
عالمة بالك تاب في دولة الكويت؛ كّنا على 
ثقة تامة بأن هذه الفكرة ستنال إعجاب جميع 
عشاق البرغر وأصناف امليلك شيك املميزة 

ومحبي األجـــواء العصرية، وبالتنسيق 
مع شركائنا في الكويت في شركة التمدين 
لأغذية، إحدى شركات »مجموعة التمدين«، 
قررنا افتتاح موقع جديد في مول 360 والذي 
ــراء جتربة بالك  سيساهم بكل تأكيد في إث
تــاب وتوسيع نطاق جناحها داخــل دولــة 
ــرى معاذ الــرومــي، مدير  الــكــويــت.« هــذا وي
عام إدارة التسويق في »مجموعة التمدين«: 
»أن فرع العالمة الــذي مت افتتاحه في مول 

360الواقع في منطقة الزهراء سيعّزز من 
سمعتها وشعبيتها بني زوار املطاعم في دولة 
الكويت،حيث قال: »تواصل العالقة املتينة 
بني »مجموعة التمدين« وعالمة ’بالك تاب‘ 
تعزيز تاريخنا الغني فــي تشكيل املشهد 
املميز لنمط احلــيــاة اإلستهالكي فــي دولــة 
ــك من خــالل اإلختيار الدقيق  الكويت، وذل
وإدارة مجموعة من املتاجر واملطاعم عاملية 

املستوىوالتي نحظى بحقوق امتيازها«.

افتتاح ثاني افرعه في الكويت

»مجموعة التمدين«: نتعاون مع »بالك تاب«لتشكيل مشهد مميز لنمط احلياة االستهالكي 

حسني شحرور يتسلم جائزة الشركة 
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