«التجارة» 22.8 :مليون دينار لدعم املواد التموينية واإلنشائية مارس املاضي
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي قيمة الدعم
الذي قدمته للسلع واملواد التموينية واالنشائية املدعومة
مبختلف أصنافها بلغ 8ر 22مليون دينار كويتي (نحو
2ر 75مليون دوالر أمريكي) في شهر مارس املاضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي أم��س االثنني أن
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قيمة املبالغ املوجهة لدعم املواد الغذائية التي تشمل املواد
األساسية إضافة الى حليب ومغذيات األطفال بلغت 1ر13
مليون دينار (نحو 2ر 43مليون دوالر).
وأف���ادت ب��أن مجمل قيمة دع��م م��واد احلليب ومغذيات
األطفال بأنواعها بلغ 8ر 97أل��ف دينار (نحو  323ألف

دوالر) مبينة أنها أنفقت على  10أصناف.
وذك��رت ال���وزارة أن قيمة دع��م امل��واد االنشائية بلغت
7ر 9مليون دينار (نحو  32مليون دوالر) في حني بلغ عدد
املستفيدين من املواد التموينية نحو 071ر 2مليون مستفيد
موزعني على  231506بطاقات متوينية.
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ربحية السهم  7.50فلس ًا بزيادة  17.4باملئة

املرزوق 51.6 :مليون دينار صافي ارباح مساهمي «بيتك» للربع األول
 3.4%مقارنة بنهاية العام السابق ،وارتفعت حسابات
املودعني لتصل إلى  12.299مليار دينار ،بزيادة قدرها
 518.6مليون دينار ،وبنسبة زيادة  % 4.4عن نهاية
العام السابق.
وقال امل��رزوق ان نتائج الربع االول من عام 2019
مبشرة وايجابية وتدعو للتفاؤل بعام جديد من النمو
املستقر  ،القائم على اسس ثابته حتقق اهداف «بيتك»
فى منو مستدام  ،يوفر ملساهميه وعمالئه معدالت جيدة
من الربحية  ،ويعبر عن تطور مستوى االداء وارتفاع
معدالت التشغيل وانخفاض فى املصاريف  ،ضمن
سياسة ترشيد االنفاق وترتيب االولويات .
واضاف بان «بيتك» استطاع ان يحقق أدا ًء إيجابياً
للعام اخلامس على التوالى  ،على الرغم من حتديات
البيئة التشغيلية التى يعمل فيها محليا وعامليا ،مشيرا
الى ان االرب��اح تشغيلية ناجتة عن االعمال الرئيسية
للبنك ،وتعبر عن جن��اح استراتيجية «بيتك» التى
وضعها مجلس االدارة وتقوم االدارة التنفيذية مبتابعة
تطبيقها على الوجه االمثل  ،حيث جاءت االرباح متوافقة
مع اخلطط والبرامج املوضوعة  ،ومالئمة للتطورات
االقتصادية وحركة االس��واق  ،ومؤكدة ج��دوى ما مت
اتخاذه من ق��رارات وترتيبات ،من اهمها التركيزعلى

قال رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل الكويتي
«بيتك» حمد عبد احملسن امل���رزوق إن «بيتك» حقق
 بفضل الله وتوفيقه  -صافي ارباح للمساهمني عنالربع األول من العام اجل��اري  ،2019قدرها 51.6
مليون دينار مقارنة مببلغ  44مليون دينار خالل نفس
الفترة من العام السابق وبنسبة منو .% 17.4
كما بلغ اجمالي اي��رادات التمويل للربع األول من
العام اجلاري  228.4مليون دينار بنسبة منو 9.5%
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،وبلغ اجمالي
إيرادات التشغيل للربع األول من العام اجلاري 196.8
مليون دينار بنسبة منو  % 4.1مقارنة بنفس الفترة
من العام السابق ،و كذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل
 118.1مليون دينار لفترة الربع االول من ،2019
بنسبة من��و  % 7.1مقارنة بنفس الفترة م��ن العام
السابق.
وبلغت ربحية السهم للربع األول من العام اجلاري
 7.50فلسا مقارنة بـ  6.39فلسا عن نفس الفترة من
العام السابق بنسبة زيادة .% 17.4
استقرت محفظة التمويل عند  9.36مليار دينار،
وارتفع اجمالى اصول املجموعة ليصل الى 18.383
مليار دينار بزيادة قدرها  612.4مليون دينار بنسبة

النشاط املصرفى الرئيسى للبنك  ،وال��ت��خ��ارج من
االستثمارات فى املجاالت غير الرئيسية  ،باالضافة الى
تعميق املمارسات املهنية والتطبيقات والنظم املصرفية
العاملية  ،مع االلتزام التام والشامل بالضوابط .
واكد املرزوق ان «بيتك» جنح فى بناء منظومة عمل
وفق اعلى وافضل املعايير العاملية للعمل املصرفى ،
تقوم على وضعية املنافسة املستمرة فى بيئة دائمة
التطور ،ودم��ج احل��ل��ول االبتكارية والتكنولوجيا
املصرفية بالعمليات التشغيلية  ،وإط�لاق مبادرات
التحول الرقمى  ،وإع��ادة ترتيب املنتجات واخلدمات
 ،مبا يالئم احتياجات وطبيعية القطاعات التشغيلية
الرئيسية  ،مشيرا الى ان «بيتك» يقدم خدماته املصرفية
للعمالء االف��راد والشركات  ،لتنمية وإدارة أعمالهم
بكفاءة  ،وتعظيم ريادته وتوسيع احلصة السوقية ،
من خالل افضل معايير اجلودة فى اداء االعمال وتقدمي
اخلدمة .واوضح بان التكنولوجيا املصرفية اكتسبت
زخما فى «بيتك» خالل الربع االول استمرارا الهتمام
متواصل فى الفترة املاضية ،اسفرعن استحداث خدمات
وبرامج جديدة  ،حيث جنح «بيتك» فى تشغيل أول
روبوتات مصرفية على مستوى الكويت  ،مقدما معيارا ً
جديدا ً خلدمة العمالء في إطار حرصه على مواكبة احدث

برنامج «يال وطني» يستقبل الدفعة الثامنة من املتدربني

دفعة املتدربني

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثامنة من
متدربي عام  2019ضمن برنامج «يال وطني» لتأهيل
املوظفني اجلدد وذلك للعمل في فروع البنك املختلفة.
ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل املصرفي
التي تضم :امل��ب��ادئ املصرفية ،بطاقات االئتمان،
القروض ،أنواع احلسابات ،التأمني ،مخاطر االحتيال،
غسل األم���وال ،باإلضافة إل��ى تقييم الفروع وأنظمة
البنك.
ويتضمن البرنامج تدريباً على تنمية املهارات
الذاتية التي تساعد على تطوير األداء في العمل مثل:
تعزيز الثقة بالنفس والتقييم ال��ذات��ي ،بناء األداء
املتميز ،التغيير واالب��ت��ك��ار ،علم اإلدارة واالتصال

« أسواق املال « تواصل
برامجها التوعوية
لعام 2019

في إطار سعيها ألداء دورها التوعوي بأنشطة
األوراق املالية ،عقدت هيئة أس��واق امل��ال اليوم
اإلثنني  22أبريل  ،2019ورش��ة عمل توعوية
خاصة حتت عنوان « تعامالت الوسيط املسجل
مع عمالئه» مببنى شركة بورصة الكويت  -قاعة
خالد اخلرافي.
استهدفت الورشة توعية األشخاص املرخص
لهم لنشاط «وس��ي��ط أوراق مالية مسجل في
بورصة األوراق املالية» وممثليه وكذلك مسؤولي
املطابقة وااللتزام بطرق وآلية استقبال أوامر
البيع والشراء من العمالء في بورصة األوراق
املالية.
وقد مثل جانب الهيئة في تنفيذ هذه الورشة
ك ٍل من السادة سليمان حمد املوسى  -مدير إدارة
متابعة عمليات األسواق في الهيئة ،السيد خالد
محمد القاضي  -مدير دائرة الرقابة على التداول،
و السيد إبراهيم عبدالرزاق اإلبراهيم  -مدير
دائرة الرقابة على عمليات األسواق حيث قاموا
باستعراض موضوع الورشة عبر عدة محاور
خصص األول منها بالتعريف ب���دور وسيط
أوراق مالية مسجل ،لتنتقل للمحور الثاني عن
عالقة الوسيط املسجل مع العميل واإللتزامات
واإلجراءات املنظمة لذلك و اجلوانب التي تتعلق
بالعقد املبرم بينهم.
إضاف ًة إلى اجلانب اخلاص مبعرفة العميل
وإلتزام الوسيط املسجل بإعداد من��وذج خاص
بـذلك واإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات
الصحيحة والكاملة قبل ق��ب��ول التعامل مع
العميل و إلتزامات حتديثها .كما مت شرح النظم
واإلجراءات املنظمة لتفويض العميل شخص أخر
للتداول في األوراق املالية نيابة عنه.

الفعال ،أخالقيات العمل والسلوك ،العمل بروح الفريق
الواحد.
وميتد البرنامج الذي يشارك فيه نحو  18متدرباً
ومتدربة لفترة ثالثة أسابيع وذلك بهدف تدريبهم على
آلية العمل في األف��رع وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة
العمل ومن ثم اخلضوع للتدريب امليداني في األفرع
املنتسبني لها.
وك��ان في استقبال املتدربني مجموعة من قياديي
البنك ،في مقدمتهم مدير عام املوارد البشرية للمجموعة
السيد /عماد أحمد العبالني ،وم��دراء الفروع احمللية
وكذلك مسؤولي التوظيف وإدارة التدريب والتطوير
في املوارد البشرية للمجموعة.

ويعد برنامج يال وطني أح��د أه��م برامج التأهيل
الوظيفي حلديثي التخرج من الكوادر الوطنية على
مستوى القطاع اخلاص في الكويت ،حيث يهدف إلى
تدريب اخلريجني بشكل احترافي على مختلف جوانب
العمل املصرفي وذل��ك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن
املنظومة االحترافية التي يتمتع بها البنك.
ويأتي برنامج «يال وطني» ضمن البرامج التدريبية
التي يطلقها البنك سنوياً بهدف استقطاب الكفاءات
الوطنية الشابة ،حيث مت إع��داد البرنامج ليتناسب
مع حاجة سوق العمل ،وذلك من خالل تقدميه فرصاً
تدريبية للخريجني اجلدد املميزين ،والذين اجتازوا
االختبارات املؤهلة للبرنامج.

«  »KIBيجدد رعايته للبطل الكويتي
عبدالله الفاضل للعام الرابع
وفقاً اللتزامه باملساهمة املجتمعية
في دعم األنشطة الرياضية والشباب
الكويتي امل��وه��وب ،ق��ام بنك الكويت
ال��دول��ي « »KIBبتجديد رعايته
السنوية لبطل الدراجات املائية العاملي
الالعب الكويتي ،عبدالله الفاضل ،حيث
سيقوم « »KIBوللعام الرابع على
التوالي باالستمرار في دعم الفاضل
للمشاركة في املسابقات والبطوالت
العاملية القادمة في الواليات املتحدة
األمريكية وتايالند.
وب��اع��ت��ب��اره ب��ط��ل ك��وي��ت��ي ،متكن
الفاضل من اكتساب شهرة عاملية من
خ�لال مهاراته ومواهبه الرياضية،
حيث نال العديد من اجلوائز الرياضية
الدولية على مر السنني ،آخرها كان
الفوز باملركز الثاني في بطولة ملك
تايالند ال��دول��ي��ة ل��ل��دراج��ات املائية
واملركز الثاني في كأس Pro stock
 runaboutفئة غير املعدل لكبار
احملترفني؛ والتي تعد واحدة من أكبر
الفئات وأكثرها حتديا ً .كما فاز الفاضل
باملركز األول في فئتني مختلفتني في
بطولة أقيمت في شيكاغو ،إلينوي.
وتعليقًا على ه��ذه ال��رع��اي��ة ،قال
مدير أول وح��دة االت��ص��ال املؤسسي
في البنك ،ن��واف ناجيا« :نحن نؤمن
بشدة بأن ممارسة الرياضة لها قدرة
كبيرة على تطوير إمكانيات الشباب.
ولهذا السبب ،يركز املكون األساسي
لبرنامج املسؤولية االجتماعية للبنك

عبدالله الفاضل

ع��ل��ى مت��ك�ين ال��ش��ب��اب ،ودع��م��ه��م في
مختلف املجاالت .ونحن نهدف إلى دعم
األنشطة الرياضية للشباب الكويتي،
وإطالق العنان ملواهبهم للمساعدة في
تعزيز مكانة الكويت ،حتى يصبحون
قادة املستقبل في البالد».
كما أض��اف ناجيا أن هذه الرعاية
ج�����اءت ك���ج���زء م���ن رك���ي���زة متكني
الشباب في إطار برنامج البنك الرائد
للمسؤولية االجتماعية .حيث يهدف
البنك إل��ى دع��م األنشطة الرياضية
ومتكني الشباب الكويتي املتميز عبر
مختلف البطوالت احمللية واإلقليمية
والدولية .ووفقًا لذلك ،كان «»KIB

دائمًا مؤيدًا فخورًا للبطل الوطني ،عبد
الله الفاضل ،وينبع هذا من إميان البنك
القوي برياضته وقدرته على كسب
التقدير اإلقليمي والدولي عبر عدد من
البطوالت.
واجلدير بالذكر أن الرياضة لطاملا
كانت ركنا ً أساسيا ً في برنامج «»KIB
الرائد للمسؤولية االجتماعية .ولهذا،
يقدّم البنك دعمه املستمر للرياضيني
وامل���وه���وب�ي�ن ف���ي ج��م��ي��ع امل��ج��االت
الرياضية ،لتمكينهم من املشاركة في
املسابقات في اط��ار جهوده ليصبح
شريكاً حقيقياً في حياة جميع أفراد
املجتمع بصفته «بنك للحياة».

األنظمة والتقنيات العاملية وأبرزها «الروبوتات» ،وهى
تقنية تعتمد على الذكاء االصطناعى  ،بانشاء املعامالت
املتعلقة بعمليات التمويل «االستهالكى واملقسط» ،
مبا يحقق اعلى مستويات االداء ويوفرعلى العمالء
الوقت واجلهد  ،كما أطلق «بيتك» خدمة Skiplino
األولى من نوعها على مستوى القطاع املصرفي حلجز
املواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع
املصرفية ،وهو نظام إدارة انتظار يسمح لـ»بيتك»
بالتعامل م��ع انتظار العمالء بشكل ذك��ي وسريع،
تأكيدا على اهتمامه بالعمالء وحرصه على راحتهم
واالستغالل االمثل الوقاتهم  ،وتتوفر اخلدمة حاليا
عبر موقع «بيتك» االلكتروني  KFH.comوالحقا عبر
نافذة في تطبيق «بيتك»  KFHonlineوميكن النظام
كذلك من معرفة الفروع األقل ازدحاما والتوجه اليها ،
باالضافة الى تشغيل خدمة التحويالت املالية الفورية
عبر احلدود باستخدام شبكة ريبل“، “RippleNet
وترقية املنصة اإللكترونية  kfh.com/carsاخلاصه
بخدمات وعروض السيارات لتشمل منتجات الدراجات
النارية ،والقوارب واملعدات البحرية حتت اسم kfh.
 ،com/autoوتصبح أكثر شمولية وسهولة في
االستخدام.

حمد املرزوق

طورت نظام اإلدارة الداخلية ومراقبة متابعة العمل

«ميراس الوطنية « حتصل على عالمات اجلودة
أيزو 9001وOHSAS 18001
كشفت املدير العام لشركة ميراس الوطنية
للمقاوالت العامة للمباني املهندسة منيره جاسم
األم��ي��ر ،أن الشركة حصلت على شهادة اجل��ودة
آي��زو  9001وش��ه��ادة اجل���ودة  18001ألسباب
مهنية مباشرة ،حيث أن الشركة قد طورت نظام
اإلدارة الداخلية ومراقبة متابعة العمل وفق أحدث
الوسائل وكانت عملية التقييم للنظام الذي طورته
الشركة تتم بشكل داخلي.
وأض��اف��ت األم��ي��ر ف��ي ت��ص��ري��ح ،أن���ه ك���ان من
الضروري للمضي قدمًا في اختبار النظم الداخلية
مع املعايير الدولية واملتفق عليها عامليًا ،التأكد
من آليات العمل الداخلي وتوقع املخاطر احمليطة
وتلبية احل��اج��ات ،الفتة إل��ى أن املعيار الدولي
 9001هو األكثر انتشارًا في العالم نظرًا لتكاملة،
علمًا أن��ه يساعد املؤسسات وال��ش��رك��ات بشكل
أساسي على تلبية طلبات وتوقعات العمالء بأعلى
مستوى ،حيث قوم نظام إدارة اجلودة آيزو 9001
على مراقبة مستوى اجلودة وإدارة العمليات في
الشركة فيوضح هذا املعيار الطرق التي ميكن من
خاللها االرتقاء باخلدمات التي تقدمها الشركة.
وذك��رت األمير أن ميراس الوطنية للمقاوالت
العامة للمباني لم تقم بهذه اخلطوة فقط من أجل
تقييم نظامها الداخلي وفق أحدث النظم وأكثرها
مصداقية ف��ق��ط ،ب��ل م��ن أج��ل إدم���اج ه��ذه النظم
في روح وآليات الشركة بشكل دائ��م وإستكمال
النواقص ورف��ع الكفاءة بشكل مستمر ما يخدم
في املقام األول عمالء الشركة وكذلك تسهيل طرق
اإلدارة وتفعيل آليات املراقبة املهنية.
وأف��ادت أن الشركة قامت بتطبيق نظام إدارة
السالمة والصحة املهنية «أوس���اس» OHSAS
18001والذي يطلق عليه مجازًا أي��زو ،18001
ففي ع��ام  1999ص���درت امل��واص��ف��ة OHSAS
18001عن هيئة املواصفات البريطانية  BSIوهي
عبارة عن سلسلة أليات لتقييم السالمة والصحة

منيرة األمير

املهنية بالشركات واملؤسسات ،لتمكنها من الضبط
والتحكم في مخاطر السالمة والصحة املهنية
وحتسني أدائها في نفس الوقت.
وأشارت األمير إلى أن الشركة وجدت أن الفرصة
سانحة اآلن لتطبيق النظامني معً ا للحصول على
ت��واف��ق مناسب وض��م��ان آل��ي��ات اإلدارة احلديثة
في األعمال وكذلك ضبط األداء لضمان السالمة
والصحة املهنية للعاملني في نفس الوقت.
واختتمت األمير تصريحها بالقول« :إن ميراس
الوطنية للمقاوالت العامة للمباني ال تدخر جهدًا
في تطوير آليات العمل مبا يناسب مصلحة العمل
ويعود بالنفع على املتعاملني مع «ميراس الوطنية»
وجتهيزها للمراحل القادمة من التطور التي تخطط
لها الشركة ،حيث يجب أن تكون الشركة على أمت
االستعداد إداري��ا كما هي على املستوى املهني ما
يخلق لها قواعد راسخة وصوتًا واضحً ا في السوق
ال يخطئة أي متعامل معها».

الكليب  :املسابقة متاحة للجميع من عمر  7الى  17عام ًا

«بوبيان» يطلق «رتل مع بوبيان»
األكبر في حفظ القرآن الكرمي
أع��ل��ن بنك ب��وب��ي��ان ع��ن فتح ب��اب التسجيل
ملسابقته السنوية (رتل مع بوبيان) والتى تعتبر
األك��ب��ر م��ن نوعها على مستوى الكويت خالل
شهر رمضان املبارك من حيث أع��داد املتسابقني
وجوائزها التى تصل إلى  10آالف دينار.
وق��ال مدير إدارة التدقيق الشرعي في البنك
الشيخ ف��واز م��ش��اري الكليب «أن بنك بوبيان
قرر توسيع نطاق املشاركني في مسابقة القرآن
الكرمي الرمضانية ورفع قيمة اجلوائز وزيادتها،
وذلك بعد اإلقبال الكبير على املسابقة في األعوام
املاضية.
وأضاف أنه باإلضافة إلى ما سبق فإن املسابقة
متاحة للجميع س���واء م��ن أب��ن��اء ع��م�لاء البنك
أو غيرهم إمي��ان��اً من بنك بوبيان ب��أن مثل هذه
املسابقات يجب أن تكون للجميع وهو ما يجعل
هذه املسابقة األكبر خالل الشهر الفضيل.
فواز الكليب
ونوه الشيخ الكليب أن املجال سيكون متاحاً
للجميع الختيار اجل��زء أو احل��زب ال��ذي يرغب موعد التسميع األحد  12مايو للشباب و األربعاء
في تسميعه أمام اللجنة حيث ستجرى منافسات  15مايو للبنات.
بينما ستكون الشريحة الثالثة من سن 17 14-
املسابقة خالل الفترة من  11الى  16مايو في فترة
ما بعد ص�لاة التراويح في مقر جامعة اخلليج واملطلوب حفظ جزئني كاملني (اختياري) وسيكون
م��وع��د التسميع للشباب ي��وم االث��ن�ين  13مايو
للعلوم والتكنولوجيا . GUST
وتتضمن ش��رائ��ح املسابقة  3ش��رائ��ح األول��ى والفتيات اخلميس  16مايو.
وبالنسبة للجوائز فقد مت تخصيص خمس
م��ن س��ن  9-7سنة وامل��ط��ل��وب حفظ ح��زب كامل
(اختياري) وسيكون موعد التسميع يوم السبت جوائز لكل شريحة ليصل اإلجمالي الى  30جائزة
 11مايو للبنني و الثالثاء  14مايو للبنات فيما للشرائح الثالث ( 15جائزة لكل جنس) وهو ما
ستكون الشريحة الثانية من سن  13-10سنة يرفع عدد الفائزين تقديرا من إدارة البنك حلفظة
واملطلوب حفظ جزء كامل (اختياري) وسيكون كتاب الله .

