
alwasat.com.kw 10

240 مليون دينار »املركزي« يخصص إصدار سندات وتورق ب 
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اعلن بنك الكويت املركزي تخصيص اصدار 
سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون 

دينار كويتي )نحو 792 مليون دوالر امريكي(.

وقـــال )املــركــزي( فــي بــيــان لوكالة االنــبــاء 
الكويتية )كونا( أمس  االثنني ان اجل االصدار 

ثالثة اشهر مبعدل عائد 3 في املئة.

وكان اخر اصدار سندات وتورق لبنك الكويت 
ــزي يــوم االثــنــني املــاضــي بنفس القيمة  ــرك امل

واالجل.

انــطــالقــاً مــن دور بنك الكويت املركزي 
وجهوده في دعم االقتصاد الكويتي وتعزيز 
الكوادر الوطنية وتطويرها، من خالل تأهيل 
وتطوير العاملني في إدارة املخاطر التي 
تتمتع بأهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل 
املصرفي وحتصني العمليات املالية، وضمن 
مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد 
الــدراســات املصرفية، مت إطـــالق برنامج 

تدريبي جديد متخصص في إدارة املخاطر.
جــاء ذلــك فــي تصريح للدكتور محمد 
يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت املركزي 
ورئــيــس مجلس إدارة معهد الــدراســات 
املصرفية، أشار فيه إلى أن البرنامج يهدف 
إلــى تزويد املشاركني باملعارف واملــهــارات 

الالزمة التخاذ القرارات املناسبة وتطوير 
االستراتيجيات الفعالة في إدارة املخاطر في 
البنوك واملؤسسات املالية، وميتد على مدى 
خمسة أشهر موزعة على ثالث مراحل غير 
متواصلة، تبدأ املرحلتان األولــى والثانية 
في دولــة الكويت وتشتمل برامج تدريبية 
ومحاضرات عملية في مجال إدارة املخاطر 
بالتعاون مع كل من معهد لندن املصرفي 
واملالي في اململكة املتحدة واجلمعية الدولية 
ملديري إدارة املخاطر في الواليات املتحدة 
األمريكية للحصول على شهادات معتمدة 
ومتخصصة في هذا املجال، ويشمل البرنامج 
مــســارات تدريبية متعددة مع محاضرين 
محترفني محليني وعامليني في مجال إدارة 
املخاطر ثم تليها املرحلة الثالثة ومدتها شهر 

واحــد في اململكة املتحدة، يتحمل البرنامج 
خالله تكاليف السفر واإلقامة والتنقل، حيث 
يتلقى املشاركون التدريب امليداني في مجال 
إدارة املخاطر مع شركة عاملية متخصصة في 
هذا املجال، مما يكسبهم خبرة عملية وكفاءة 
مهنية توفرها برامج احملاكاة ذات املستوى 
املتقدم وورش العمل واخلبرات التعليمية 
التفاعلية وكذلك الــزيــارات امليدانية ألهم 

املؤسسات املالية هناك.
ــاق  ــح ــت ـــروط االل ـــش ــا يــتــعــلــق ب ــم ــي وف
بالبرنامج، فقد أشار احملافظ إلى أن أسس 
اختيار املشاركني هي أن يكون املتقدم كويتي 
اجلنسية، حاصالً على مؤهل جامعي مناسب 
ولديه خبرة عملية ال تقل عن 3 سنوات في 
إحدى مؤسسات القطاع املالي أو االقتصادي 

في الكويت، كما يشترط اجتياز االختبارات 
واملقابالت الشخصية املقررة في هذا الشأن.

ــادرة كــفــاءة الــتــي أطلقها  ــب ويــذكــر أن م
بنك الكويت املركزي بالتعاون مع البنوك 
الكويتية وبإدارة معهد الدراسات املصرفية 
هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى 
بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها 
باملعارف الالزمة للتقدم في مسارها املهني 
وتسليحها بــاملــهــارات الــضــروريــة لسوق 
العمل مبا يناسب ما يفرضه التقدم والتطور 
الهائل واملستمر الذي تشهده الصناعة املالية 
واملصرفية. وتهدف املبادرة كذلك إلى تزويد 
املؤسسات العاملة في هذا املجال بكفاءات 
قـــادرة على شغل الــصــفــوف املتقدمة في 
إدارة كبرى املؤسسات االقتصادية واملالية 

واملصرفية، وتشمل املــبــادرة مجموعة من 
البرامج من بينها: برنامج تأهيل الكويتيني 
حديثي التخرج للعمل في القطاع املصرفي 
وبرنامج ابتعاث الطلبة الكويتيني للحصول 
على املاجستير، وجائزة الباحث االقتصادي 
ــزة الــطــالــب االقــتــصــادي  ــائ الــكــويــتــي، وج
الكويتي، وشهادة املدقق الشرعي، وبرنامج 
قادة األمن السيبراني باإلضافة إلى برنامج 

إعداد املختصني في إدارة املخاطر.
هذا وبإمكان الراغبني في التقدم االطالع 
على تفاصيل الــبــرنــامــج وتــقــدمي طلبات 
االلتحاق بدءاً من يوم األحد 20 أكتوبر 2019 
ولغاية يوم اخلميس 31 أكتوبر 2019، من 
خــالل املوقع اإللكتروني ملعهد الــدراســات 

www.kibs.edu.kw املصرفية

ـــرة شــركــة نقل  ــن أس قـــام فــريــق م
وجتارة املواشي وبالتعاون مع إدارة 
املستشفى األميري، بزيارة إلى قسم 
األطــفــال، حيث قاموا بتقدمي األلعاب 
والهدايا لألطفال من نزالء املستشفى 
والذين يستحقون االهتمام والرعاية 
من أجل رسم االبتسامة على وجوههم 
والتخفيف عن معاناتهم من املرض 

وقضاء وقًتا طيًبا معهم. 
وبهذه املناسبة صرح املدير التنفيذي 

لقطاع التسويق واملبيعات احمللية  في 
الشركة عبد الهادي قاسم بولند، بأن 
هذه الزيارة والتي تعتبر  األولــى من 
نوعها  لعيادة املرضى من األطفال هي 
مثال حي على التراحم والتعاطف ما 
بني فئات املجتمع، وكان لها عظيم األثر  
اإليجابي علينا وعلى األطفال وذويهم 
، حيث أدخــلــت على قلوبهم البهجة 
والفرح في جو أســري متلؤه األخــوة 

واحملبة و خففت من آالمهم. 

وأضاف بولند: وقد آثرنا أن نشارك 
إدارة املستشفى في هذه الزيارة توطيًدا 
للتعاون مــا بــني القطاعني اخلــاص 
والــعــام فــي خــدمــة املجتمع، موجًها 
الــشــكــر اجلــزيــل إلدارة املستشفى 
األميري والكادرين اإلداري والطبي 
فيه على إتاحة الفرصة لنا لتنظيم هذه 

الزيارة. 
وكانت شركة »املــواشــي« دشنت، 
ــادرة مجتمعية منذ بــدايــة شهر  ــب م

أكتوبر اجلـــاري عــبــارة عــن  خدمات 
مجانية لبعض الشرائح من املواطنني 
الكويتيني وهم كبار املواطنني حاملي 
بطاقة وزارة الــشــؤون االجتماعية 
وذوي الهمم حاملي بطاقة هيئة ذوي 
اإلعــاقــة، وكذلك للمتقاعدين حاملي 
بطاقة عافية، وتشمل هــذه اخلدمات 
أعــمــال الــذبــح والتقطيع فــي مسلخ 
العاصمة وســـوق املــاشــيــة املــركــزي 

اجلديد.

املجتمع فئات  بني  والتعاطف  للتراحم  مثال  األطفال  عيادة  بولند: 

»املواشي« تزور  األطفال في املستشفى األميري

ــال رئــيــس مجلس اإلدارة فــي بيت التمويل  ق
الكويتي »بيتك« حمد عبداحملسن املـــرزوق، إن 
»بيتك« حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي ارباح 
للمساهمني حتى نهاية الــربــع الثالث مــن العام 
اجلاري 2019، قدرها 190.5 مليون دينار مقارنة 
مببلغ  169.1 مليون دينار خالل نفس الفترة من 

العام السابق وبنسبة منو 12.7 %.
كما ارتفع اجمالي إيــرادات التمويل حتى نهاية 
الربع الثالث من العام اجلــاري ليصل الى 701.2 
مليون دينار بنسبة منو بلغت %10.2 مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع 
الثالث من العام اجلاري 615.2 مليون دينار بنسبة 
منو %4.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 
وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل  393.0 مليون 
دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام اجلاري، 
بنسبة منو %7.0 مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق.
ــراد لتبلغ  كما انخفضت نسبة التكلفة الــى االي
%36.1 حتى نهاية الربع الثالث من العام اجلاري 
مقارنة بـ %37.7 عن نفس الفترة من العام السابق.  

وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من 
العام اجلاري 27.67 فلسا مقارنة بـ  24.58فلسا 
عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيــادة 

.% 12.6
وبلغت نسبة النمو في اجمالي املوجودات 6.9 
% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 18.999 
مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام 

اجلاري.

وارتفع مدينو عمليات التمويل لتصل الى 9.356 
مليار دينار بــزيــادة قدرها 167.7 مليون دينار 
ونسبتها %1.8 مقارنة بنهاية العام السابق، كما 
ارتفع رصيد األستثمار في صكوك ليصل الى 2.132 
مليار دينار بــزيــادة قدرها 568.6 مليون دينار 
ــادة %36.4 عن نهاية العام السابق  وبنسبة زي

وأغلبها متثل استثمار في صكوك سيادية.
ـــني لــتــصــل إلــى  ـــودع ــات امل ــاب ــس وارتــفــعــت ح
13.248مليار دينار، بزيادة قدرها 1.467 مليار 
ــادة 12.5 % عن نهاية العام  ديــنــار، وبنسبة زي

السابق.

12.6باملئة زيادة  بنسبة  فلسا   27.67 السهم   ربحية 

190.5 مليون دينار املرزوق:  
 صافي أرباح مساهمي »بيتك« 

حمد املرزوق

أعلن برقان برقان )ش.م.ك.ع( عن نتائجه 
املالية للربع الثالث من عام 2019، والتي تؤكد 
على األداء املتميز  لبنك برقان، حيث حقق البنك 
صافي دخــل بقيمة 22.7 مليون دينار كويتي 
للربع الثالث من عام 2019، وهو ما  يعكس منواً  
مبهراً بواقع %10.7  مقارنة بالربع الثالث من 

العام املاضي. 
الــعــوامــل الرئيسية الــتــي ساهمت فــي منو 
األرباح تتمثل في:  مستويات عالية من االيرادات 
حيث سجلت 61.9 مليون دينار كويتي.  ، خفض 
املــصــروفــات التشغيلية )25.7 مليون دينار 
كويتي في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة 
مببلغ 25.9 مليون دينار كويتي في الربع الثالث 

من العام 2018(.
خفض املخصصات )9.5 مليون دينار كويتي 
في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة مببلغ 
17.7 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من 
العام 2018(. ، عزز أداء الربع الثالث املتميز  
لبنك برقان أداء  البنك لفترة التسعة أشهر االولي 

من العام 2019 على النحو املبني أدناه: 
إن مواصلة بنك برقان التركيز على كفاية 

ــال فــي أنشطة أعماله أدى إلــى ضمان  رأس امل
توافر معدالت رأس املــال الرقابية/النظامية 
عند مستويات جيدة حيث حققت نسبة حقوق 
املساهمني )CET1( 11.0%، والشريحة األولى 
لرأس املال )Tier 1 Ratio( 13.7%، ومعدل 

 .CAR( 16.6%( كفاية رأس املال
وتعقيباً على هــذه الــنــتــائــج، صــرح ماجد 
عيسى العجيل – رئيس مجلس إدارة بنك برقان 
)ش.م.ك.ع(: »لقد واصلنا حتقيق نتائج متميزة 
ملساهمينا على الرغم من زيــادة التقلبات في 
املنطقة. وتعكس هــذه النتائج قــوة وصالبة 
النموذج التشغيلي لبنك برقان والبنوك التابعة، 

مدعومة بإطار عمل فعال إلدارة املخاطر«. 
ــرح مسعود جــوهــر حيات  ــن جانبه، ص وم
– نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اجلهاز 
التنفيذي ملجموعة بنك برقان ش.م.ك.ع »إن 
األداء املتميز لبنك برقان خــالل فترة التسعة 
أشهر األولى من العام 2019 تظهر بشكل واضح 
على مواصلة البنك التركيز على تلبية احتياجات 
عمالئه مع حتقيق مستويات عالية من الكفاءة 

التشغيلية«. 

2019 عام  من  الثالث  للربع 

»برقان« يحقق  صافي دخل 
22.7 مليون دينار  بقيمة 

الكويتية البنوك  مع  بالتعاون  »املركزي«  أطلقها  التي  كفاءة  مبادرة  ضمن 

الهاشل: تأهيل وتطوير العاملني في إدارة املخاطر يحصن العمليات املالية

 »KIB« أعلن بنك الكويت الدولي
ــه الــبــالتــيــنــيــة ملؤمتر  ــت ــاي عــن رع
ومــعــرض الــكــويــت للتكنولوجيا 
املالية )فينتك( في نسخته الثالثة، 
والــذي تنظمه شركة »إفنتس 12« 
خالل الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 
ــي فــنــدق فــورســيــزونــز  اجلــــاري ف
الكويت، بهدف مناقشة فرص تقدمي 

التقنيات املبتكرة وحلولها العاملية.
ومـــن املــقــرر أن يــعــقــد املــؤمتــر 
بـــحـــضـــور مــجــمــوعــة حــصــريــة 
ــدة والهيئات  ــرائ مــن الــشــركــات ال
ــــــال األعـــمـــال  الــتــنــظــيــمــيــة ورج
واألكادمييني من جميع أنحاء العالم، 
الذين سيناقشون مواضيع مختلفة 
ومهمة، مثل آليات الدفع، وأنظمة 
البلوك تشني، والذكاء االصطناعي، 
والتعلم اآللي، والبيانات الضخمة، 

والتطبيقات املصرفية وغيرها 
الكثير.

ــرح مــديــر أول  ــن جــانــبــه، ص وم
وحدة االتصال املؤسسي في البنك، 
 »KIB« نواف ناجيا: قائالً: »يؤمن
بأهمية التكنولوجيا املالية ومدى 
ـــادة انــتــشــارهــا وتــأثــيــرهــا على  زي
القطاع املصرفي. كما أننا نرى بأنه 
ــروري اتــبــاع نهج  ــض أصبح مــن ال
متوازن يجمع بني العمل املصرفي 
التقليدي واخلدمات الرقمية املبتكرة. 
ــداً أن »KIB« يــحــرص على  ــؤك م
تطوير خدماته ومنتجاته وتطبيق 
أحـــدث الــتــطــورات التكنولوجية، 
مبا يضمن تقدمي جتربة مصرفية 
مبتكرة للعمالء تتسم بأعلى معايير 
اجلــودة والتمّيز مع مراعاة األمان 

والسرية وسهولة االستخدام.«

الكويت  ومعرض  مؤمتر  يرعى   »KIB«
»فينتك« املالية  للتكنولوجيا 

أعلن بنك اخلليج عــن الفائزة فــي السحب الشهري 
التاسع حلساب الــراتــب لهذا الــعــام. وقــد حالف احلظ 
شروق سالم أحمد الهزاع حيث فازت بجائزة نقدية تصل 
قيمتها إلى 12 ضعف الراتب. ومت إجراء السحب في فرع 
بنك اخلليج في العدان، بحضور وإشراف ممثل من وزارة 

التجارة والصناعة.
وقالت الفائزة شروق الهزاع بهذه املناسبة: »أود أن 
أشكر اجلميع في بنك اخلليج على خدمة العمالء املمتازة 
التي يقدمونها. كوني عميلة للبنك، أقــّدر كثيًرا سرعة 
االستجابة والكفاءة التي أجدها عند إجراء كل معامالتي 
البنكية، إلى جانب االبتكار في املنتجات واخلدمات. بنك 
اخلليج هو الوحيد الذي يسعى دائًما إليجاد حلول مثالية 
لكل عميل.«  يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى 
جميع العمالء الكويتيني اجلــدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم إلــى بنك اخلليج، فرصة الــدخــول تلقائياً في 
السحوبات الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، وفي 
السحب السنوي على أكبر جائزة حلساب الــراتــب في 

الكويت و هي 100 ضعف الراتب.
ــدد ممن يقومون  ومينح حساب الــراتــب العمالء اجل
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.

الراتب حلساب  التاسع  الشهري  السحب  في  الهزاع   شروق  »اخلليج«: 

الفائزة شروق مستلمة اجلائزة 

نواف ناجيا

مسعود حيات

محمد الهاشل

زيارة االميريعبد الهادي بولند

ماجد العجيل

5 رابحني »وربة«: 
 في سحوبات »السنبلة« 

األسبوعية 
اعلن بنك وربة عن الفائزين اخلمسة في  
سحب السنبلة االسبوعي التاسع والثالثني ؛ 
هذا وقد مت اإلعالن بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خالل سحب السنبلة التاسع والثالثني، فقد 
توج 5 رابحني من عمالء بنك وربة حصل كل 
منهم على 1000 دينار كويتي وهــم: محمد 
حسن سيف الشمري، عايد فريجان فراج 
السعيدى، مرمي بخيت سلطان الدوسرى، 
صــالح عبد احملسن محمد املــوســى، و تامر 

حامد عبداملعطي علي محمد همام.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبني بتوفير األمـــوال وحتقيق عوائد 
مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باالضافة الــى  فرصاً للفوز بجوائز نقدية 

طوال العام.


