
ف���ي إط�����ار ب��رن��ام��ج��ه��ا لتطبيق 
استراتيجياتها للمسؤولية االجتماعية، 
رعت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ملتقى م��ب��ادرات ال��ش��ب��اب التطوعية 
واالنسانية في نسخته الرابعة كناقل 
رسمي للحدث، حيث استعرض امللتقى 
جت��ارب الشباب في الوطن العربي من 
خالل مبادراتهم التطوعية والذي يهدف 
إلى دعم اكبر عدد من املبادرات املجتمعية 
إلب��راز دور العمل التطوعي في خدمة 

املجتمع املدني.
هذا وقد تقدم للمشاركة 620 فريقاً 
تطوعياً وأصحاب مبادرات من 16 دولة 
عربية، وتأهلت 310 م��ب��ادرات منها 
للتصفيات النهائية وم��ن ث��م تصفية 
املشاركني الى 120 مبادرة، حيث فازت 
17 مبادرة باختيار من جلنة التحكيم 
وثالث مبادرات أخرى من خالل العرض 
ال���ذي ق���ام ب��ه امل���ب���ادرون ف��ي اجللسة 
الصباحية بعنوان )حياتي في العمل 

التطوعي(.
وب���ه���ذا ال���ش���أن، ق���ال م��دي��ر دائ���رة 
العالقات العامة واإلع��الم في اخلطوط 
اجلوية الكويتية فايز العنزي: »أتت 
رعاية اخلطوط اجلوية الكويتية مللتقى 
مبادرات الشباب التطوعية واالنسانية 
كناقل رسمي وذل��ك إلميانها وتقديرها 
التام للشباب في العالم العربي ودورهم 
املهم في مجال التطوع ، حيث أن الشركة 
دائماً حترص على رعاية ودعم وتشجيع 

املشاريع واالنشطة والفعاليات الهادفة 
واجلادة التي تؤثر في املجتمع وهو االمر 
الذي يتماشى مع سياساتها في االلتزام 
بتطبيق برامجها للمسؤولية االجتماعية 
جت��اه املجتمع وحرصها على تعزيز 

ثقافة االهتمام ب��امل��ب��ادرات التطوعية 
واالنسانية«.

واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد 
على سعي اخلطوط اجلوية الكويتية 
امل��ت��واص��ل ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي دع��م 

وتشجيع تلك امل��ب��ادرات والفعاليات 
بشكل فاعل وبناء ومبا يخدم املجتمع 
ويثقفه، متمنياً للقائمني على هذا امللتقى 
مزيداً من التوفيق والسداد في النسخ 

القادمة.
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 ط��رح بنك الكويت امل��رك��زي، أم��س  الثالثاء، »سندات 
وت��ورق« مقابل بقيمة 160 مليون دينار، بعائد 2.875 
باملائة. وطبقاً للبيانات املنشورة على املركزي الكويتي، 
متت تغطية اإلصدار 16.01 مرة؛ إذ بلغ حجم الطلب عليه 

2.56 مليار دينار.
وتستحق تلك السندات في 12 فبراير املقبل، إذ بلغ أجل 
اإلصدار 6 أشهر، يذكر أن آخر إصدار للمركزي الكويتي كان ، 

بقيمة 240 مليون دينار، ألجل 3 أشهر، وبعائد 2.75 باملائة 
هو األقل منذ ديسمبر 2018.

وقرر املركزي الكويتي في الشهر اجل��اري  خفض سعر 
اخلصم بواقع 25 نقطة أس��اس إل��ى 2.75 نقطة أس��اس؛ 
متاشياً مع ق��رار االحتياطي الفيدرالي ال��ذي خفض معدل 
الفائدة 3 مرات بالعام اجلاري، بينما لم يتجاوب مع الكويتي 

سوى مرة واحدة.

و«سندات وت��ورق مقابل« هي سندات محلية يطرحها 
الكويت املركزي للبنوك العاملة بالقطاع املصرفي الكويتي 

لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة إضافية 
باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم 
العائد، كما متثل إح��دى األدوات لتنفيذ السياسة النقدية 

املتعلقة بأسعار الفائدة.

ق���ال ت��ق��ري��ر ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ى » 
بيتك«  الصادر عن تطور النشاط االئتماني 
ف��ي الكويت - سبتمبر 2019 ، و  إجمالي 
التسهيالت االئتمانية :  ارتفع االئتمان املمنوح 
من القطاع املصرفي الكويتي في سبتمبر العام 
احل��ال��ي بنسبة %4.2  على اس��اس سنوى 
، وف��ق آخ��ر بيانات ص��ادرة عن بنك الكويت 
امل��رك��زي، )يحتل النمو في سبتمبر 2019 
املركز الثالث لنفس الشهر خالل الفترة من 
عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة 
االئتمان بأعلى نسبة في سبتمبر 2016 بنحو 
%7.2(، إذ اقترب االئتمان املمنوح ألول مرة 
من حاجز 38.1 مليار دينار في سبتمبر العام 
احلالي مقابل 36.6 مليار دينار في سبتمبر 
العام املاضي. في الوقت الذي مازالت الودائع 
تنمو مب��ع��دالت م��ح��دودة أق��ل م��ن %1 على 

أساس سنوي.
ارت��ف��ع إجمالي االئتمان املمنوح بنحو 
%0.6 على أساس شهري مقارنة مع 37.9 

مليار دينار في أغسطس 2019.
سجلت أرص���دة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارت��ف��اع سنوي م��ن حيث 
القيمة بنحو 791.1 مليون دينار أي بنسبة 
%5.1 مقارنة مع سبتمبر العام السابق 
مقتربة م��ن حاجز 16.4 مليار دي��ن��ار في 
سبتمبر 2019 )متثل %42.9 من االئتمان 
املمنوح(، يليها االئتمان املمنوح إلى قطاعي 
العقار واإلنشاء بنمو قيمته 677.7 مليون 

دينار ونسبته %6.8 الى 10.6 مليار دينار، 
يليه من حيث قيمة النمو قطاع أخرى بقيمة 
منو 248.9 مليون دينار أي بنسبة 9.6% 
حني بلغت نحو 2.8 مليار دينار )متثل 7.5% 
من إجمالي االئتمان(  يليه قطاع الصناعة 
بنمو بلغ 8 مليون دينار أي بنسبة 0.4% 
متخطياً م��ل��ي��اري دي��ن��ار )مت��ث��ل %5.3 من 
إجمالي االئ��ت��م��ان(. وارت��ف��ع أي��ض��اً املمنوح 
لقطاع ال��زراع��ة وصيد األس��م��اك بنحو 3.7 

مليون دينار أي بنسبة منو 22%.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيالت 
املوجهة لقطاع النفط اخل��ام والغاز وقطاع 
التجارة، وإلى وقطاع املؤسسات املالية غير 
البنوك وإل��ى قطاع اخلدمات العامة أيضاً، 
وبلغت قيمة التراجع نحو 93.6 مليون دينار 

و48.6 مليون دينار و47.3 مليون دينار و3 
مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع 
بلغت %5.4 و%1.4 و%4.2 و%2.6 على 

التوالي.
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��وج��ه��ة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيالت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة، إذ تشكل ح��ص��ة التسهيالت 
االئتمانية الشخصية في سبتمبر من العام 
احلالي %42.9 من إجمالي االئتمان املمنوح 
أي أعلى حصة في 10 سنوات مضت، وتفوق 
بشكل طفيف حصتها البالغة نحو 42.6% 
إلى إجمالي االئتمان في العام املاضي )وذلك 
الرتفاع إجمالي االئتمان بنحو %4.2 وارتفاع 
التسهيالت االئتمانية الشخصية بنسبة 

مقاربة بلغت %5.1(، في حني ارتفعت حصة 
االئتمان املمنوح لقطاعي العقار واإلنشاء 
معاً إلى %27.9 من إجمالي االئتمان ، مقارنة 
مع %27.3 لنفس الشهر من العام املاضي، 
بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثالثة الى 
%70.9 في سبتمبر 2019 مقابل %69.8 فى 
سبتمبر2018. ومتثل التسهيالت االئتمانية 
الشخصية ذلك التمويل املمنوح لألشخاص 
بغرض متويل أغراض فردية تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، وميكن تقسيمها بحسب 

الغرض املمنوحة له إلى أربعة أنواع.
ال��ن��وع األول يضم التسهيالت املقسطة 
ومتثل احلجم األكبر من التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات غير 
جتارية على وجه اخلصوص شراء أو ترميم 

السكن اخلاص، تراجعت حصتها إلى 72.6% 
من التسهيالت الشخصية مقارنة مع 74.2% 
في سبتمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني 
من حيث حجم التمويل املوجه لشراء أوراق 
مالية وهي تسهيالت شخصية متنح بغرض 
شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.9% 
من التسهيالت االئتمانية الشخصية وهي 
نفس النسبة من إجمالي التسهيالت االئتمانية 

الشخصية في سبتمبر 2018.
أم��ا ال��ن��وع الثالث التمويل االستهالكي 
فإنه يشكل %8.1 من التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% 
في سبتمبر 2018، وهي متنح للعميل لتمويل 
حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم 
والعالج وكذلك احتياجاته من السلع املعمرة. 

وق��د حافظت حصة ال��ق��روض الشخصية 
األخرى على حصتها من التسهيالت االئتمانية 
الشخصية في سبتمبر 2019 البالغة نحو 
%2.1. زادت التسهيالت االئتمانية املقسطة 
إل��ى 11.9 مليار دي��ن��ار بنسبة %2.8 عن 
حجمها في سبتمبر 2018. أم��ا على أساس 
شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.1% 

مقارنة مع أغسطس 2019.
 وقد ارتفعت التسهيالت الشخصية املوجهة 
لشراء أوراق مالية إلى 2.8 مليار دينار بنسبة 
منو %5.1 على أساس سنوي ، فيما ارتفعت 
بنسبة شهرية %9.2 عند املقارنة مع 2.5 

مليار دينار في أغسطس  2019. 
القروض الشخصية االستهالكية لتمويل 
شراء السلع املعمرة أو لتغطية تكاليف العالج 

والتعليم، وبلغ االئتمان املمنوح لها 1.33 
مليار دينار م��واص��ال  تسجيل معدل زي��ادة 
سنوية استثنائية للمرة الثالثة على التوالي 
بلغت %30.4 عن 1 مليار دينار في سبتمبر 
2018 ، وأدنى %0.9 مقارنة مع 1.34 مليار 
دينار في أغسطس 2019. وهي املرة األولى 

التي يتراجع فيها خالل عام. 
ارتفعت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء %6.8 على أساس 
سنوي وص��والً إلى 10.6 مليار دينار، بينما 

تراجعت %0.4 على أساس شهري.
وبلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاع التجارة 3.4 مليار دينار، بتراجع 
شهرى طفيف %0.2 مقابل أغسطس 2019، 

وانخفض %1.4 في سبتمبر 2019.

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة أم��س  الثالثاء 
على تباين، حيث هبط املؤشران العام والرئيسي 
بنسبة 0.22 باملائة و0.93 باملائة على الترتيب، 
بينما ارتفع مؤشر السوق األول بنحو طفيف نسبته 

0.04 باملائة.
وتراجعت سيولة البورصة 10.6 باملائة لتصل 
إلى 21.91 مليون دينار مقابل 24.51 مليون دينار 
، كما هبطت أحجام التداول 7.6 باملائة إلى 133.16 
مليون سهم مقابل 144.15 مليون سهم بجلسة 

سابقة .
وقال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو 
لالستثمار، إن تراجع الزخم الشرائي بعد األداء 
اإلي��ج��اب��ي باجللسات امل��اض��ي��ة نتيجة األخ��ب��ار 
املتعلقة بزيادة األوزان النسبية لألسهم الكويتية 
مبؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة، مما 
أدى إلى صعود األسهم القيادية وفي مقدمتها سهم 

»الوطني«.
وتوقع رائد دياب وفقا ملوقع »مباشر« أن يستمر 
امل��ن��اخ اإليجابي ف��ي ال��س��وق الكويتي على ضوء 
الترقية املنتظرة في نهاية سبتمبر املُقبل حيث 

سيكون للشركات القيادية والتشغيلية نصيب 
األسد من أي تدفقات إلى السوق.

وأشار دياب إلى أن أسعار النفط تبدو مستقرة 
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن، إض��اف��ة إل��ى ه���دوء األوض���اع 
اجليوسياسية في املنطقة وت��راج��ع ح��دة التوتر 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني، األمر الذي 

ُيعزز استمرار إيجابية السوق.
قطاعياً، تراجعت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها 
السلع االستهالكية بنحو 2.4 باملائة، بينما ارتفع 
قطاعان فقط، األول املواد األساسية وصعد بواقع 
0.32 باملائة، والثاني البنوك وارتفع بنسبة 0.03 
باملائة. وجاء سهم »بورتالند« على رأس القائمة 
احلمراء لألسهم املُدرجة ُمتراجعاً بنحو 15.84 
باملائة، فيما تصدر سهم »عق��ار« القائمة اخلضراء 

ُمرتفعاً بنسبة 12 باملائة.
وحقق سهم »الكويت الوطني« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 4.4 مليون دينار ُمرتفعاً 0.31 
باملائة، فيما تصدر سهم »أعيان لإلجارة« نشاط 
الكميات 18.63 51.31 مليون سهم ُمرتفعاً 0.84 

باملائة.

أداء متباين ملؤشرات البورصة 
وتوقعات باستمرار املناخ اإليجابي في السوق

5.1 باملئة 4.2 باملئة سنويًا.. والتسهيالت الشخصية بنمو سنوي  بزيادة 

»بيتك«:38.1  مليار دينار إجمالي رصيد التسهيالت االئتمانية  

واإلنسانية التطوعية  الشباب  مبادرات  ملتقى  ترعى  »الكويتية« 

الكويتية تؤكد دعم املبادرات التي تؤثر في املجتمع

االئ�����ت�����م�����ان�����ي�����ة ال�����ت�����س�����ه�����ي�����الت  م��������ن  ب������امل������ئ������ة   27.9 واإلن�����������ش�����������اء  ال�������ع�������ق�������ار  ق������ط������اع������ي  ح������ص������ة  دي��������ن��������ار  م������ل������ي������ار   10.6
ال����ت����ج����ارة ل����ق����ط����اع  و1.4باملئة  ب����امل����ئ����ة   4.2 ب���ن���س���ب���ة  ال�����ب�����ن�����وك  غ����ي����ر  امل�����ال�����ي�����ة  امل������ؤس������س������ات  إل��������ى  االئ������ت������م������ان  ت������راج������ع 
ش��������ه��������ري��������ًا 1.9باملئة  ب�����������������زي�����������������ادة  دي��������������ن��������������ار  م����������ل����������ي����������ار   1.6 ال�������������������ى  وال�����������������غ�����������������از  اخل������������������������ام  ال����������ن����������ف����������ط  ق������������ط������������اع 

أعلن بنك اخلليج عن الفائز في السحب الشهري 
العاشر حلساب الراتب لهذا العام. وقد حالف احلظ 
يوسف محمد شحنان الشحيتاوي، حيث فاز بجائزة 
نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب. ومت إجراء 
السحب في املقر الرئيسي لبنك اخلليج، بحضور 

وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع 
العمالء الكويتيني اجل���دد مم��ن يقومون بتحويل 
رواتبهم إلى بنك اخلليج، فرصة الدخول تلقائياً في 
السحوبات الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، 
وفي السحب السنوي على أكبر جائزة حلساب الراتب 

في الكويت و هي 100 ضعف الراتب.

ومينح حساب الراتب العمالء اجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج فرصة احلصول 
على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار كويتي أو 
قرض بدون فوائد لغاية 10،000 دينار كويتي، شرط 
أالَ يقل الراتب الذي يتم حتويله إلى بنك اخلليج عن 

500 دينار كويتي. 
وبإمكان العمالء اجلدد احلصول على بطاقات فيزا 
وماستركارد االئتمانية بدون رسوم سنوية في العام 
األول، مع إمكانية احلصول على قرض تصل قيمته 
إل��ى 70،000 دينار وتسديده خ��الل م��دة 15 سنة، 
أو قرض استهالكي تصل قيمته إلى 25،000 دينار 

كويتي.

العاشر  الشهري  السحب  في  الفائز  »اخلليج«: 
12 ضعف راتبه حلساب الراتب يحصل على 

استالم اجلائزة

»برقان« يحتفي بتخريج دفعة من املصرفيني الشباب

احتفل بنك برقان مؤخراً بتخريج دفعة جديدة 
متكونة من 21 متدرب من أكادميية بنك برقان حلديثي 
التخرج، حتت إش��راف قسم التعلم والتطوير، حيث 
يحرص البنك على رفع مستوى متيز وأداء الشباب 

اخلريجني وتزويدهم باخلبرة املصرفية الالزمة.
درب املوظفني اجل��دد على مجموعة من ال��دورات 
التي ستأهلهم على االنخراط بقطاع العمل املصرفي 
بكل سالسة وسهولة، حيث شمل البرنامج أسبوعني 

من التدريب امليداني في أفرع البنك املختلفة لتمكني 
املوظفني اجلدد من الربط بني املادة العملية والتطبيق 
الواقعي أثناء أداء عملهم حيث مت تعريفهم مبجموعة 
واسعة من املنتجات و اخلدمات املصرفية التي يقدمها 
البنك، باإلضافة إلى التركيز على أهم املهارات خلدمة 
العمالء و ذلك حلرص البنك الدائم على تقدمي خدمات 
ذات جودة عالية و احترافية في العمل لراحة و رضاء 
العمالء ، باإلضافة ال��ى ح��رص بنك ب��رق��ان الدائم 
على تهيئة الشباب الكويتي لشغل مناصب قيادية 
في املستقبل و هذا يأتي من ضمن اخلطة املستقبلية 
لتطوير الكفاءات الوطنية لقيادة العمل املصرفي في 

الكويت.
وم��ن جانبها ص��رح��ت م��دي��ر أول قسم التطوير 
والتعليم التابع لقطاع املوارد البشرية السيدة غادة 
القاضي » يهتم قسم التطوير والتعليم ببنك برقان 
بتعريف املتدرب على ثقافتنا املؤسسية والديناميكية 
التي تتميز بالروح اإليجابية والعمل اجلاد وتابعت 
» هذا ما يدفع املوظفني على الرغبة بالتميز الدائم 
مما ينعكس بصورة إيجابية على عالقة املوظفني 

بزمالئهم وعمالء البنك« 
واختتمت حديثها » هدفنا هو تقدمي اخلدمة األفضل 

ملجتمعنا وتفعيل بيئة داعمة للنجاح والتطور”.

دفعة من املصرفيني الشباب


