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في إطار الفعاليات اإلنسانية 
ــد مفهوم  ــؤك الــتــي تعكس وت
العمل االجتماعي التطوعي، قام 
البنك التجاري الكويتي بتنظيم 
حملة للتبرع بالدم للموظفني 
وذلــك بالتعاون مع بنك الدم 

املركزي. 
وقد شهدت احلملة مشاركة 
عــدد كبير مــن املوظفني الذين 
ــى تلبية الــواجــب  تسابقوا إل
اإلنساني والتبرع بالدم على 
اختالف مستوياتهم الوظيفية. 
كما حظيت هــذه احلملة بدعم 
كبير مــن قبل رئــيــس مجلس 
اإلدارة الشيخ/ أحمد الصباح 
و رئيس اجلهاز التنفيذي إلهام 
محفوظ ، حيث حــرصــاً على 
زيــارة املتبرعني ومشاركتهم 
في هذه الفعالية وكذلك شكرهم 
على تلبية الدعوة التي أطلقها 
قطاع التواصل املؤسسي بالبنك 

من أجل التبرع بالدم.
ــي تعقيبها على تنظيم  وف
البنك لهذه احلملة قالت نائب 
املــديــر الــعــام، قطاع التواصل 
املؤسسي في البنك التجاري 
الكويتي، أماني الورع »لقد جاء 
تنظيم هذه احلملة للتبرع بالدم 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي 
انطالقا من إمياننا بضرورة مد 
يد العون واملساعدة للمرضى 
واحملتاجني واملستشفيات التي 
حتتاج إلى الكثير من وحدات 

الدم “. 
وتابعت أماني الورع مبينة 
أن البنك الــتــجــاري الكويتي 
يــحــرص على تكريس مفهوم 
العمل االجتماعي التطوعي بني 
موظفيه بدعوتهم للمشاركة في 

العديد من الفعاليات اإلنسانية 
واخليرية ومنها هــذه حمالت 
التبرع بالدم، حيث قام قطاع 
الــتــواصــل املؤسسي بتوجيه 
رســائــل للموظفني للمشاركة 
في هــذه احلملة حيث ساهمت 
هــذه الرسائل بشكل كبير في 
تــعــزيــز وعـــي املــوظــفــني حــول 
ثقافة التبرع بالدم وترسيخاً 
ــادئ الــشــراكــة املجتمعية  ــب مل
للبنك وتعاونه مع املؤسسات 
الــوطــنــيــة ومـــن ضمنها بنك 
الــدم وجهوده في إدامــة توفير 
وحدات الدم لتكون جاهزة ملن 

يستحقها من املرضى احملتاجني 
للدم.  وأكــدت أماني الــورع في 
نفس الوقت أن البنك ينظم من 
وقــت آلخــر حمالت وفعاليات 
مــشــابــهــة ملــوظــفــيــه مـــن أجــل 
التبرع بالدم وكذلك زيارة بنك 
الــدم املركزي لترسيخ مفهوم 
املسؤولية االجتماعية التي 
يدعمها البنك مبــا يؤكد روح 
التضامن والتعاضد بني موظفي 
البنك واملــؤســســات الصحية 

املختلفة ومنها بنك الدم .
ـــورع  واخــتــتــمــت أمـــانـــي ال
تصريحها متوجهة بالشكر 

ـــدم املــركــزي  ملسئولي بــنــك ال
الــذيــن بـــادروا بــإرســال الفرق 
التمريضية والــطــبــيــة التي 
أظهرت تعاوناً ومهنية عالية 
في فحص الراغبني في التبرع 
بــالــدم، ومتوجهة بالشكر من 
موظفي البنك الذين لم يتوانوا 
ــدعــوة وتــوافــدوا  عــن تلبية ال
لــلــتــبــرع بـــالـــدم، األمــــر الــذي 
ــاح  ــي إجن ــك ف ـــدون ش ســاهــم ب
هــذه احلملة وتــرجــم الــدوافــع 
االنسانية واالجتماعية النبيلة 
ــوادر الــوظــيــفــيــة بالبنك  ــك ــل ل

التجاري .

»التجاري« ينظم حملة تبرع بالدم ملوظفيه

جانب من احلملة

قال بنك االئتمان الكويتي أمس السبت 
ان اجمالي القروض العقارية التي صرفت 
ــالل شهر اغسطس املــاضــي بلغ نحو  خ
5ر19 مليون دينار كويتي )نحو 64 مليون 

دوالر امريكي(.
ــك فـــي بــيــان صحفي  ــن ــب ـــــاف ال واض
ان اجمالي قــروض احملفظة )التوسعة 
ــف ديــنــار )نحو  والــتــرمــيــم( بلغ 140 ال

5ر460 الف دوالر امريكي(.

واوضح ان حجم القروض لبناء قسائم 
خاصة بلغت 2ر1 مليون دينار )نحو 9ر3 
مليون دوالر( مضيفا ان حجم القروض 
لبناء قسائم حكومية بلغ نحو 11 مليون 
دينار )نحو 36 مليون دوالر( فيما بلغ 
حجم قـــروض شـــراء بــيــوت 9ر3 مليون 

دينار )نحو 8ر12 مليون دوالر(.
وذكر ان حجم املبالغ املصروفة حلاالت 
توسعة وترميم السكن اخلاص بلغ 130 

الف دينار )نحو 430 الف دوالر( فيما بلغ 
حجم الــقــروض لتوسعة وترميم بيوت 
حكومية ما يقارب مليون دينار )نحو 3ر3 

مليون دوالر(.
واشار الى انه مت صرف 10 االف دينار 
)نحو 33 مليون دوالر( لفئة قروض ومنح 
بيوت خرسانية فيما بلغت منح ذوي 
اإلعاقة 2ر2 مليون دينار )نحو 2ر7 مليون 

دوالر(.

يرعى بنك اخلليج النسخة 
األولـــى مــن “املؤمتر املصرفي 
العاملي: صياغة املستقبل” الذي 
يقيمه بنك الكويت املركزي حتت 
رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
الله ورعاه، وذلك غداً  اإلثنني 23 
في فندق فورسيزونز مبدينة 

الكويت.
وســيــشــارك رئــيــس مجلس 
إدارة بنك اخلليج، عمر قتيبة 
الــغــامن كمتحدث فــي اجللسة 
األولــى للمؤمتر، والتي ستقام 
حتت عنوان “نظرة تأملية في 
االقتصاد العاملي واملستجدات 
االقــتــصــاديــة وحتدياته” إلى 
جانب نخبة مــن رواد القطاع 
ــي مثل  ــرف ــص ــادي وامل ــص ــت االق
محافظ مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور أحــمــد 
ــحــافــظ الــبــنــك  ــي، وم ــف ــي ــل اخل
املركزي األردنــي الدكتور زياد 
فــريــز. وستتناول السياسات 
النقدية غير التقليدية، وأسعار 
الــفــائــدة املنخفضة الــتــي أدت 
الرتــفــاع كبير فــي حجم الدين 
الــعــاملــي. كما ستتناول أيضاً 
ــات اجلــيــوســيــاســيــة  ــدي ــح ــت ال
والنزاعات التجارية وتقلبات 
أسعار النفط وصرف العمالت، 

وآثــار التقنيات املالية، إضافة 
إلى التطرق لتوقعات املستقبل 
واألدوات املــتــاحــة ملــواجــهــة 
التحديات املستقبلية وأثــر كل 
هــذه الــعــوامــل على الصناعة 

املصرفية.
هـــذا ويــســتــضــيــف املــؤمتــر 
طيًفا واســًعــا مــن الشخصيات 
االقـــتـــصـــاديـــة املـــرمـــوقـــة من 
محافظي بنوك مركزية ورؤساء 
ــة،  ــي ــراف ــة وإش ــي ــاب هــيــئــات رق
ومــســؤولــني تنفيذيني رفيعي 
املستوى في القطاع املصرفي 
ووكـــــاالت تصنيف ائتماني 

ــال عـــن عــــدد من  ــض ــة، ف ــي ــامل ع
املــنــظــمــات وهــيــئــات املعايير 
ــراء مصرفيني  ــب الــدولــيــة، وخ
وممثلني من شركات التقنيات 
املالية مــن شتى دول العالم. 
وسيتناول ضمن جدول أعماله 
عرضا للتحديات االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي يواجهها 
ــرص  ــف ــي وال ــرف ــص ــاع امل ــط ــق ال
واملخاطر الناجمة عن االبتكارات 
التقنية، مع التركيز على رؤية 
تطوير الصناعة املصرفية ودعم 

التنمية املستدامة.
كما يقام على هامش املؤمتر 
معرض التقنيات املالية ويشارك 
فيه أكثر من )40( عــارض من 
الــقــطــاعــات املصرفية احمللية 
والعاملية وكذلك كبرى شركات 
ــاالت فــي املنطقة وعــدد  ــص االت
مــن الــشــركــات املتخصصة في 

التقنيات املالية.
ويشارك بنك اخلليج سنوًيا 
ــور املــؤمتــر  ــض ــة وح ــاي ــي رع ف
املصرفي العاملي الــذي ينظمه 
بنك الكويت املركزي، ملا له من 
دور بــارز فــي تسليط الضوء 
على املجريات االقتصادية التي 
تــؤثــر عــلــى بشكل كبير على 
البيئة املالية في الكويت، وتعيد 
تشكيل اخلــدمــات التي تقدمها 

البنوك لعمالئها.

»اخلليج« يشارك في املؤمتر
 املصرفي العاملي: »صياغة املستقبل«

عمر قتيبة الغامن

وّقع بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
 Diversified اتفاقية شراكة مع مركز
 Integrated Sports Clinic
“ديسك”، وهــو أحــد املــراكــز الصحية 
الرائدة في الكويت املتخصصة بالعافية 
ــادة التأهيل. وتأتي هــذه الشراكة  وإع
ضمن اطار استراتيجية البنك الرامية إلى 
تشجيع املوظفني على االهتمام بصحتهم 
ورعــايــتــهــا، كما تعكس اجلــهــود التي 
يبذلها “بيتك” نحو االرتقاء بديناميكية 

وفعالية وكفاءة بيئة العمل.
وقــــال رئــيــس املــــــوارد الــبــشــريــة 
ــي “بيتك”، فــريــدريــك  للمجموعة ف
كارستينز: “في وقتنا احلالي، اكتسبت 
صحة املوظفني وعافيتهم أهمية وقيمة 
استراتيجية ألي شركة، عــدا عن أنها 
باتت سريعاً واحدة من املزايا التنافسية 
ألي مــؤســســة. ومــن منظور “بيتك” 
فهناك عــالقــة واضــحــة ومــبــاشــرة بني 

عافية موظفينا وأدائنا كمؤسسة”.
وجاء تصريح كارستينز على هامش 
حفل توقيع الــشــراكــة الـــذي أقــيــم في 
مقر “بيتك” بحضور املدير التنفيذي 
للعالقات العامة واإلعــالم للمجموعة، 
ــام في  ــع يــوســف الـــرويـــح، واملــديــر ال

“ديسك”، طالل النفيسي.
وأضاف كارستينز: “نحن على يقني 
من أن املشاركة املثلى ال ميكن أن تتحقق 
إال عندما يتم التوافق بشكل إيجابي 
بــني صحة املــوظــف وعافيته. وميثل 
تبني البرامج الصحية وتنفيذها في 
مكان العمل أمراً مهماً للغاية للموظفني 
وللمؤسسة على حــدا ســـواء، السيما 
وأن مثل هذه البرامج تسهم في حتسني 

سعادة وإنتاجية املوظف بشكل عام”.
وقــــال: “يسعدنا تــوقــيــع اتفاقية 
الشراكة مع “ديسك” التي نتطلع من 
ــاء بصحة وعافية  ــق ــى االرت خاللها إل
موظفينا”، مشيراً إلى أن هذه الشراكة 
تؤكد أن “بيتك” يسير بنجاح نحو تنفيذ 

استراتيجيته الرامية إلى ضمان سالمة 
وعافية موظفيه.

وأشار كارستنز إلى أن “بيتك” أطلَق 
في وقٍت سابٍق من هذا العام العديد من 
املبادرات التي تّركز على عافية وسالمة 
موظفيه، حتت شعار: “صحة أفضل، 

حياة أفضل، مؤسسة أقوى”.
ــر التنفيذي  ــدي ــن جــانــبــه، قـــال امل م
للعالقات العامة واإلعــالم للمجموعة، 
يوسف الــرويــح، ان اتفاقية الشراكة 
مع “ديسك”، هي جزء من استراتيجية 
املسؤولية االجتماعية للبنك، منوها 
بأنها تعكس سعي “بيتك” املتواصل 

نحو متكني الشباب ودعم مبادراتهم.
وأضـــاف ان “بيتك” يتمتع بسجل 
حافل من اإلجنــازات على صعيد رعاية 
الشباب الوطني ومبادراتهم، السيما في 
ظل تشجيع ريــادة األعمال واملبادرات 

الشبابية في البالد.
وعّبر الــرويــح عن فخره واعــتــزازه 
بـــرّواد االعــمــال الكويتيني، مــؤكــداً في 
الــوقــت ذاتـــه على الــدعــم الـــذي يوليه 
“بيتك” لكل املبادرات التي تهم املجتمع 

وتساهم في تطوره.
في غضون ذلــك، أشــاد املدير العام 
في “ديسك”، طالل النفيسي بالشراكة 
القّيمة مــع “بيتك”، مــعــّبــراً عــن أمله 
مبواصلة التعاون بني اجلانبني. كما 
أثنى على اجلهود التي يبذلها “بيتك” 
في إطار تشجيع موظفيه على تبني منط 
حياة صحي، مشيداً بدوره الريادي في 
دعم الشباب وبصمته في املشروعات 
والبرامج التي ينفذها أو يدعمها “بيتك” 

في إطار املسؤولية االجتماعية.
وأضاف النفيسي أن “ديسك” ال يركز 
على اإلصابات وإعادة التأهيل فحسب، 

بل متتد خدماته لتشمل تقدمي الرعاية 
واالستشارات الصحية داخــل املكاتب 

واملنازل.
وبــنــاًء على هــذه الــشــراكــة، سيّنظم 
مــركــز “ديسك” ورش عمل ودورات 
وقائية بشكل دوري ملوظفي “بيتك”، 
الــهــدف مــنــهــا تثقيفهم صــحــيــاً عبر 
إرشادات عن النشاط البدني الضروري 
للموظف، وإبــــداء املــشــورة الصحية 
وإحاطتهم باستراتيجيات الوقاية من 
اإلصابات. واجلدير بالذكر أن “ديسك” 
نّظم محاضرتني حتــت عــنــوان “بيئة 
العمل الصحية وضعية اجلسم” في 
معرضي “بيتك” للسيارات في الشويخ 
والضجيج. وسيواصل تنظيم املزيد من 
احملاضرات وجلسات العالج الطبيعي 
في إطــار اتفاقية الشراكة املبرمة بني 

الطرفني.

»بيتك«: شراكة مع »ديسك« لالرتقاء بصحة موظفي البنك

النفيسي و كارستنز والرويح يوقعون االتفاقية

 يـــشـــارك نــائــب 
ــس  ــل ــج ــــس م ــــي رئ
اإلدارة والــرئــيــس 
ــذي لبنك  ــي ــف ــن ــت ال
بوبيان عادل املاجد 
كــمــتــحــدث رئيسي 
في املؤمتر املصرفي 
الــعــاملــي ) صياغة 
املــســتــقــبــل ( الـــذي 
ينظمه بنك الكويت 
املركزي حتت رعاية 
ــب  ــاح حـــضـــرة ص
السمو أمير البالد 
املفدى الشيخ صباح 
ــــد اجلـــابـــر  ــــم األح
الصباح حفظه الله 
ورعــاه يــوم اإلثنني 

23 سبتمبر 2019.
ويشارك املاجد في اجللسة اخلاصة باخلدمات املالية 
واملصرفية وعالقتها بالتطورات التكنولوجية حيث 
يتوقع ان يتحدث عن التطورات احلالية فيما بات يعرف 
عاملياً بظاهرة FINTECH  والتى اجتاحت الكثير من 
دول العالم واصبحت محركا رئيسياً في املعامالت املالية 

اليومية .

»بوبيان«: ظاهرة 
FINTECH أصبحت 
محركا رئيسيًا في املعامالت 

املالية اليومية

عادل املاجد

أعلنت شــركــة االتــصــاالت 
الــكــويــتــيــة VIVA، عــن 
مشاركتها في املؤمتر املصرفي 
العاملي “صياغة املستقبل” 
الــــذي ينظمه بــنــك الــكــويــت 
املركزي في 23 سبتمبر 2019، 
حتــت رعــايــة حضرة صاحب 
ــالد الشيخ  ــب الــســمــو أمــيــر ال
صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورعـــاه، في فندق 

فورسيزونز الكويت.
وستشارك VIVA إحدى 
شركات مجموعة االتصاالت 
السعودية STC، عبر جناح 
خــاص فــي معرض التقنيات 
املـــالـــيـــة Fintech الـــذي 
سيقام على هــامــش املــؤمتــر. 
 VIVA ــق ــري ــرض ف ــع ــي وس
ــول  ــل ــات أحــــدث احل ــرك ــش ــل ل
التقنية والــرقــمــيــة لألعمال 
ـــات واملـــؤســـســـات  ـــرك ـــش وال
الصغيرة واملتوسطة، مبا في 
ذلك األمن السيبراني واحللول 
املوحدة، التي تساعدهم على 
تنمية أعــمــالــهــم وتطويرها 
وتوفر لهم مرونة ويسر في 
تنفيذ معامالتهم. بــدورهــا، 
 ،STC Pay ًستشارك أيضا

 ،STCذراع استثماري تابع لـ
فــي املــعــرض مــن خــالل عرض 
خدماتها الرقمية لألفراد التي 
تشمل التحويالت املصرفية 
احمللية، التحويالت الدولية، 
الدفع عبر اإلنترنت في أي وقت 
وفــي أي مكان، باإلضافة إلى 
اخلدمات الرقمية للشركات، 
ــل مــبــيــعــاتــهــم  ــي ــه ــس مـــثـــل ت
ومعامالتهم املالية، ومتكينهم 
مــن إدارة عملياتهم بحرية 

ـــان ومــراجــعــة سجالتهم  وأم
املالية.

وفــي هــذه املناسبة، صّرح 
املــهــنــدس مـــزيـــد بـــن نــاصــر 
احلربي، الرئيس التنفيذي لـ

VIVA قائالً: “نحن كشركة 
رائدة والعب أساسي في سوق 
ــون أن  ــص ــري اإلتــــصــــاالت، ح
نشارك في هذا املؤمتر العاملي 
املميز مع STC Pay، كي نكون 
شريك مؤثر في عملية التحول 
الرقمي. وسيعكس هذا املوقف 
القيادي لـVIVA قدرتنا على 
تقدمي أفضل احللول الرقمية 
للسوق الكويتي مثل اخلدمات 
 )FinTech( املالية الرقمية
 Cloud( واخلدمات السحابية
services(، وإنترنت األشياء 
)IoT(، وحتــلــيــل البيانات 
)Data Analytics(، لتكون 
أهدافنا االستراتيجية داعماً 
ــرؤيــة السامية  ــل رئــيــســيــاً ل
حلضرة صاحب السمو أمير 
الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
اجلــابــر الــصــبــاح حفظه الله 
ورعــاه بشأن حتويل الكويت 
إلــــى مــركــز مــالــي وجتــــاري 

“الكويت 2035”.

احلربي: خدمات مالية رقمية 
STC Pay للشركات مع 

مزيد احلربي

انضمت الــغــرفــة التجارية 
ــى  ــة الــبــرازيــلــيــة إل ــي ــرب ــع ال
الوفدالبرازيلي برئاسة تيريزا 
ــة  ــزراع كريستينا، وزيــــرة ال
والــثــروة احليوانية والتموين 
البرازيلية، في زيــارة جتارية 
ــى أربـــع دول عربية  خــاصــة إل
ــة،  ــودي ــع ــس تــشــمــل مـــصـــر، ال
الــكــويــت، واإلمــارات،ملــنــاقــشــة 
فرص تنمية األعمال الزراعية 
واألمــن الغذائي مع مسؤولني 
رفيعي املستوىمن بعض الدول 

العربية. 
وضمت البعثة مندوبني عن 
30 شركة ومؤسسة برازيلية  
متخصصة باألعمال الزراعية، 
مبا في ذلك ممثلون عن الغرفة 
التجارية العربية البرازيلية، 
وجمعية البروتينات احليوانية 
البرازيلية، واالحتاد البرازيلي 
للزراعة والــثــروة احليوانية، 
ـــــــــاد صـــنـــاعـــة قــصــب  واحت
السكر )يــونــيــكــا(، والــوكــالــة 
البرازيلية لتشجيع الصادرات 
واالســتــثــمــار،كــمــا انــضــم فنيو 
وأخصائيو الــوزارة إلى الوفد 

الرسميللبعثة. 
وقال روبينز حنون، رئيس 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة العربية 
الــبــرازيــلــيــة : »تــهــدف البعثة 
ــرص  ــح ف ــت ــة إلــــى ف ــاري ــج ــت ال
جديدةأمام البضائع البرازيلية، 
مبــا فــي ذلــك الــلــحــوم البقرية 
ـــن والــســكــر والـــذرة  ـــدواج وال
ــــواق  والـــقـــهـــوة لـــدخـــول األس

الــعــربــيــة املــتــنــامــيــة وخــاصــة 
ــذه البعثة  الــكــويــت. وتــأتــي ه
متــاشــيــاً مــع أهـــداف احلكومة 
البرازيلية املتمثلة في تعزيز 
صادراتها إلــى العالم العربي 
وتطوير عالقاتها االستثمارية 
ــع الــشــركــات الــعــربــيــة. كما  م
عكست الــزيــارة األهمية التي 
ــبــرازيــل لشركائها  توليها ال
ــني الــرئــيــســيــني في  ــاري ــج ــت ال
ــواق العربية. ونحن على  األس
ثقة من أن االجتماعات مع كبار 
املــســؤولــني ســتــحــقــق نتائج 
مثمرة، ال سيما في سياق تعزيز 
التعاون بني األطـــراف املعنية 

وأصحاب املصلحة ». 
ــت قــائــمــة الــشــركــات  ــم وض

ــة فـــي هــذه  ــارك ــش اخلـــاصـــة امل
البعثة كــاًل من »جيه بي إس« 
)JBS(، و«مـــاســـتـــر بـــوي« 
ــا  ــراجن )Masterboi( و«غ
 ،)Granja Faria( »ــا ــاري ف
و«كيت إنترناسيونايل تريدير« 
 Kit Internacional(
Trader – (، و«ســــي دي 
 ،)CDI Halal ( »أي حـــالل
 Minerva( »ــودز و«منيرفا ف
Foods(، و«مــــارفــــريــــج 
)Marfrig(، و«بــي أر فــودز« 
)BR Foods(، و«ســيــارا دو 
 )Seara do Brasil( »برازيل
 )Fambras( »ــراس ــب ــام و«ف
ــدودة«  و«بيلو أليمنتوس احمل

.)Bello Alimentos Ltda(

وفد برازيلي إلى الكويت لتعزيز  تنمية 
األعمال الزراعية واألمن الغذائي

روبينز حنون


