
بحضور الدكتور بندر بن محمد 
حمزة حجار رئيس مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، ورئيس مجلس 
إدارة املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات احمد 
بن محمد الغنام، وقعت املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات )ضمان( مذكرة تفاهم 
م��ع امل��ؤس��س��ة اإلس��الم��ي��ة لتأمني 
االس��ت��ث��م��ار وائ��ت��م��ان ال��ص��ادرات 
)عضو مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية(، وذل���ك ب��ه��دف تعزيز 
التعاون في مجال تأمني االستثمار 
وائتمان ال��ص��ادرات ضد املخاطر 
التجارية والسياسية وكذلك تبادل 
اخل��ب��رات واملعلومات والتنسيق 
ف��ي م��ج��ال األن��ش��ط��ة التسويقية 

والتدريبية.
وقع املذكرة نيابة عن املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
ال��ص��ادرات )ضمان( املدير العام، 
ع��ب��د ال��ل��ه أح��م��د ال��ص��ب��ي��ح، فيما 
وق��ع امل��ذك��رة نيابة ع��ن املؤسسة 
اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان 
الصادرات، الرئيس التنفيذي أسامة 
عبد الرحمن القيسي، وذلك في فندق 
الشيراتون بدولة الكويت بحضور 

عدد من املسئولني في اجلهتني.
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م 
سيتم وض��ع خطة عمل مل��ّدة ثالثة 
س��ن��وات )2020-2023( ترمي 
إلى حتقيق أهداف املذكرة ومتابعة 
اجنازها دوريا. وتشمل العديد من 
محاور التعاون من بينها: تنسيق 
اجل��ه��ود للمشاركة ف��ي اتفاقيات 

إع��ادة التأمني باحلصص النسبية 
وزي���ادة حصتهما من القائم منها 
م��ع هيئات الضمان الوطنية في 
الدول األعضاء، إضافة الى تكثيف 
التعاون املشترك في مجال إعادة 
ال��ت��أم��ني االخ��ت��ي��اري، وحتصيل 
الديون املتعلقة بالعمليات املؤمنة، 
ف��ض��ال ع��ن ت��ب��ادل اخل��ب��رات فيما 
يتعلق باكتتاب املخاطر التجارية 
وغ��ي��ر ال��ت��ج��اري��ة، ون��س��ب أقساط 
التأمني واألساليب واملعايير املتبعة 

في حتديدها، وتطوير عقود التأمني 
املعمول بها.

كما تنص املذكرة على التسويق 
املشترك املباشر للمنتجات التأمينية 
م��ن خ��الل تنظيم ن���دوات وزي���ارات 
ميدانية داخ���ل األس���وق املشتركة 
ل��ل��م��ؤس��س��ت��ني وذل�����ك ل��ل��ش��رك��ات 
االستثمارية والتصديرية الكبرى 
وللمؤسسات املالية ولهيئات الضمان 
ال��وط��ن��ي��ة، ه���ذا ال���ى ج��ان��ب تعزيز 
التعاون في مجال التدريب املشترك 

ل��ل��ك��وادر، وتطوير نظم املعلومات 
امل��س��ت��خ��دم��ة، وت���ب���ادل ال��ب��ح��وث 
والدراسات واملعلومات وخصوصا 
التجارية واملالية والقانونية عن 
املستثمرين وال��ب��ن��وك وال��ش��رك��ات 

املصدرة واملستوردة.
وف��ي ه��ذا السياق أك��د مدير عام 
املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان ال��ص��ادرات )ضمان( عبد 
الله أحمد الصبيح على أهمية توقيع 
م��ذك��رة التفاهم، ل��دوره��ا املتوقع 

في تعزيز التعاون مع املؤسسة 
اإلس���الم���ي���ة ل��ت��أم��ني االس��ت��ث��م��ار 
وائ��ت��م��ان ال��ص��ادرات ومب��ا يسهم 
في حتقيق املزيد من التوسع في 
تقدمي اخلدمات التأمينية للشركات 
العربية واألجنبية املستثمرة أو 
الراغبة ف��ي االستثمار ف��ي ال��دول 
العربية وكذلك الشركات املصدرة 
او الراغبة في التصدير من الدول 
العربية الى مختلف دول العالم، 
وكذلك املؤسسات التمويلية وغيرها  

العاملة في املجاالت ذات الصلة.
وشدد الصبيح على أن التعاون 
بني املؤسستني سيعزز قدراتهما 
على حتقيق األهداف االستراتيجية 
وتنفيذ خ��ط��ط ال��ع��م��ل ومجابهة 
التحديات املشتركة ومنها ارتفاع 
م��س��ت��وى امل��خ��اط��ر ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال��ت��ج��اري��ة وامل��س��ت��ج��دات التي 
تشهدها صناعة التأمني في العالم 
على صعيد اخلدمات وآليات العمل، 
وذل��ك عبر التنسيق والتعاون في 

مجاالت تطوير وتقدمي اخلدمات 
التأمينية وإعادة التأمني، وحتصيل 
ال��دي��ون، واألن��ش��ط��ة التسويقية 
وال��ت��دري��ب��ي��ة. ومب���ا ي��س��اع��د على 
توحيد اجلهود الرامية جلذب املزيد 
من االستثمارات إلى دول املنطقة 

وتعزيز قدراتها التصديرية.
وص����رح أس���ام���ة ع��ب��د ال��رح��م��ن 
القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان 
ال��ص��ادرات أن مذكرة التفاهم متثل 
خطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز 
العالقة العميقة بني املؤسستني سعيا 
لتطوير ودعم أطر التفاهم املشترك 
في آليات دعم التجارة البينية بني 
ال����دول األع��ض��اء وال��ع��ال��م وأي��ض��ا 
استقطاب االستثمارات األجنبية. 
ونخص بالذكر أيضا اإلعداد املشترك 
خلطة العمل للثالث سنوات التالية، 
وال���ذي م��ن ش��ان��ه أن يضفي مزيدا 
من التكامل في احللول االئتمانية 
والتأمينية في مؤسساتنا خلدمة 

الدول األعضاء.
وأك�����د ال��ق��ي��س��ي ع��ل��ى ض����رورة 
ال��ش��راك��ة لتحقيق اه���داف التنمية 
امل���س���ت���دام���ة االج��ت��م��اع��ي��ة منها 
واالقتصادية وتوحيد اجلهود في 
مجال دعم مشاريع البنية التحتية 
والشركات الصغيرة واملتوسطة كما 
استحداث حلول ائتمانية مواكبة 
الحتياجات امل��ص��ارف واملؤسسات 
املالية اإلسالمية والبنوك اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة لتعزيز بيئة األع��م��ال 
التجارية وتيسير تدفقات التجارة 

البينية واالستثمار.

لتعزيز التعاون مبجال تأمني االستثمار وائتمان الصادرات ضد املخاطر التجارية 

»ضمان« توقع مذكرة تفاهم مع »املؤسسة اإلسالمية «

الصبيح والقيسي يوقعان مذكرة التفاهم بحضور حجار والغنام
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الصبيح والقيسي يتصافحان عقب التوقيع

دع��ت مسؤولة ب��االحت��اد ال��دول��ي للمنظمات 
الهندسية أم��س  الثالثاء إل��ى االهتمام بتوظيف 
املهندسني الشباب في القطاع الصناعي وتعزيز 

أدوراهم في خطط التنمية.
 جاء ذلك في كلمة القتها نائبة رئيس االحتاد 
املهندسة الكويتية زينب القراشي خالل ترؤسها 
الجتماع جلنة )املهندسني الشباب( في االحت��اد 
الدولي ضمن فعاليات ينظمها االحت��اد في مدينة 

)ملبورن( األسترالية.
وأفادت القراشي التي تشغل أيضا منصب رئيس 
ومؤسس منظمة )مهندسون بال حدود - الكويت( 
في تصريح هاتفي لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
أن كلمتها تناولت استراتيجية جلنة املهندسني 
الشباب التي وضعت ضمن أولوياتها القصوى 
متابعة التطورات والتحديثات التي قدمت بشأن 

عمل املنتدى االستراتيجي الدولي. 
وأش���ارت إل��ى أهمية ه��ذا املنتدى ال��ذي انطلق 
من الكويت ومت اإلق��رار على انعقاده حول العالم 
مضيفة أن ذلك يؤكد “صحة نهجنا ككويتيني في 
تعزيز دور الشباب بخطط التنمية على الساحة 
ال��دول��ي��ة وال���ذي وضعنا استراتيجيته وبدأنا 

بتنفيذه قبل 6 أعوام”.
وأف��ادت بأن اجتماع جلنة املهندسني الشباب 

بحث سبل اس��ت��م��رار أعمالها وتنفيذ خططها 
املستقبلية مضيفة بأن اللجنة اعتمدت ع��ددا من 
األع��ض��اء اجل��دد كما اعتمد املجتمعون التقرير 
السنوي التي قدمتها حول فعاليات العام املاضي 

والعام املقبل.
وت��ش��ارك ال��ق��راش��ي ف��ي اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 

التي انطلقت وتستمر حتى 24 نوفمبر اجلاري.
ومن املقرر أن تقدم القراشي خالل االجتماعات 
تقريرها أم��ام ال��دول األعضاء ال 92 كما ستشهد 
اجلمعية العمومية انتخاب رئيس ونائب رئيس 

لالحتاد للفترة املقبلة.
وسيصاحب اجلمعية العمومية انعقاد مؤمتر 
علمي ب��ع��ن��وان )ه��ن��دس��ة ع��ال��م م��س��ت��دام: املائة 
ع��ام املقبلة( وه��و مؤمتر يجمع بعضا من أبرز 
الشخصيات الهندسية من جميع أنحاء العالم 
ويستقطب أكثر من 1300 مشارك عاملي من أكثر من 
70 دولة. يذكر أن املهندسة القراشي تتولى منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
منذ 8 أع��وام وقامت بتأسيس جلنة )املهندسني 
الشباب( في االحتاد ومتت تزكيتها لرئاسة اللجنة 
منذ تأسيسها خالل اجلمعية العمومية لالحتاد في 

جنيف عام 2012. 

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت 
)ال��ق��اب��ض��ة( وم��ؤمت��ر متكني الشباب 
عن أسماء الشركات الثالث الناشطة 
ف���ي ق��ط��اع��ي اإلع������الم اإلل��ك��ت��رون��ي 
والتكنولوجيا التي تأهلت إلى اجلولة 
النهائية من جائزة كيبكو متكني لدعم 

مشاريع الشباب للعام 2019.
أما الشركات الثالث التي تأهلت فكانت 
دروب إن )@dropin_kw( وهو تطبيق 
خدمات كونسييرج ميكن للمستخدم 
من خالله الطلب من متاجر في اجلوار، 
وفناجني )@fanajeenbooks( وهو 
تطبيق لقراءة أهم األفكار والفوائد في 
الكتب أو االستماع إليها في أقل من 20 
 )lets.routine@( دقيقة، وروت��ني
وه��و تطبيق الختيار وجبات صحية 

واالشتراك فيها.
وقام املتقدمون خالل جولة التحكيم 
األولى بتقدمي عرض إيضاحي تراوحت 

مدته بني 5 و7 دقائق للجنة التحكيم 
التي ضمت ممثلني عن شركات مجموعة 
ش��رك��ة م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت شملت بنك 
برقان، ومجموعة اخلليج للتأمني، و
OSN، وش��رك��ة كامكو لالستثمار، 

وش��رك��ة ال��ع��ق��ارات امل��ت��ح��دة، وشركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية، 
وي��ون��اي��ت��د ن��ت��وورك��س، واجل��ام��ع��ة 
األمريكية في الكويت وإذاع���ة مارينا 

.FM

وبهذه املناسبة قالت املدير التنفيذي 
التصاالت املجموعة في شركة املشاريع 
اآلن��س��ة إمي���ان ال��ع��وض��ي “أوّد أوالً 
التوجه بالشكر إل��ى جميع املبادرين 
الشباب الذين شاركوا في هذه اجلائزة 
السنوية التي يستمر مستوى املنافسة 
ب��ني ال��ش��رك��ات امل��ش��ارك��ة ب��االرت��ف��اع 
ك��ل ع��ام األم��ر ال��ذي يعّقد مهمة جلنة 
التحكيم في اختيار املتأهلني إلى اجلولة 
النهائية. لقد أظهر العديد من املبادرين 
الشباب إمكانات وق��درات كبيرة ونحن 
س��ع��داء إلل��ق��اء ال��ض��وء على ه��ؤالء من 
خالل جائزة كيبكو متكني. كما أوّد أن 
أستغل ه��ذه املناسبة ألتوجه بالشكر 
والتقدير جلميع الزمالء من مجموعة 
شركة املشاريع الذين شاركوا في جلان 
التحكيم وآم��ل أن يكون املشاركون قد 
استفادوا من هذه اخلبرات وأن يستمروا 

بطلب املشورة منهم”.

حصلت مجموعة اخلليج 
للتأمني على ج��ائ��زة العالمة 
التجارية )مرة اخري من املنتدى 
ال��ع��امل��ي للعالمة ال��ت��ج��اري��ة، 
منظمة عاملية غير ربحية مقرها 

لندن ، إجنلترا.
وب��ه��ذه املناسبة ق��ال مدير 
أول املجموعة – إدارة االتصال 
املؤسسي وعالقات املستثمرين 
خالد مشاري السنعوسي “أنه 
م��ن دواع���ي س��رورن��ا احلصول 
على ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ت��ي متثل 
تقديراً للجهود التي نبذلها من 
أج���ل ت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��دم��ات 
للعمالء والشركاء واملساهمني 
واالرت��ق��اء بالعالمة التجارية 
إلى أبعد احلدود. تسعى اخلليج 
للتأمني على الدوام لتكون اخليار 
األول للعمالء في كافة األسواق 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د فيها، وق��د كان 
عام 2019 حتديداً عاماً حافالً 
ب���اإلجن���ازات حيث استمرينا 
بتصنيفنا االئتماني الثالثي 
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وك��ذل��ك حصلنا ع��ل��ى ج��ائ��زة 
م��ح��م��د ب���ن راش����د آل م��ك��ت��وم 
لتمّيز األعمال لنكون من أوائل 
الشركات الكويتية التي حتصل 

على هذه اجلائزة. وهذا يعكس 
جهد  مجموعة اخلليج للتأمني 
وشركاتها التابعة مبا يعكس  

جودة خدماتنا ومتّيزها”.

القراشي: االهتمام بتوظيف الشباب 
بالقطاع الصناعي ضرورة

القراشي خالل ترؤسها اجتماع جلنة )املهندسني الشباب(

بحضور عدد من كبار الشخصيات والشركات الرائدة 

مبجال تكنولوجيا املعلومات 

»Ooredoo«: انطالق مؤمتر
 »Business to Digital« 

غدًا في عامه الثاني
أع��ل��ن��ت  Ooredoo ال��ك��وي��ت، ع��ن ان��ط��الق مؤمتر 
“Business to Digital” للعام الثاني على التوالي 
يوم غداً اخلميس في متام الساعة 9:00 صباحا بحضور 
عدد من كبار الشخصيات في البالد والشركات الرائدة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. تقام فعاليات 
املؤمتر في قاعة الراية  وملدة يوم على فترتني صباحية 
ومسائية. يأتي هذا املؤمتر ليشكل خطوة رئيسية على 
مسيرة التحول الرقمي لشركة Ooredoo  في الكويت. 
وبإمكان الراغبني بحضور املؤمتر زيارة موقع التسجيل 
https://www.ooredoo.com.kw/portal/

en/b2d2019
يقام هذا املؤمتر حتت إش��راف فريق قطاع الشركات 
 FASTtelco و Ooredoo Business املمثل ف��ي
Business ، الشركة اململوكة من قبل Ooredoo ويهدف 
إلى تسليط الضوء على أهم اإلجن��ازات التي مت حتقيقها 
واالع���الن ع��ن مشاريع الشركة املستقبلية ف��ي قطاع 
الشركات. كما سيتخلل املؤمتر عدة جلسات وعروض 
من شركات متخصصة ستسلط الضوء على التحديات 
واملتغيرات التي شهدها قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت سواء كانت تقنية أو قضايا حيوية متعلقة 

.Cyber Security – باألمن السيبراني
 وسيتضمن املؤمتر مشاركات من شركات رائ��دة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت  من ضمنهم  
Huawei و Hewlett Packard و Fortinet و 
Dell EMC و Cisco و Ericsson حيث سيتم طرح 
قضايا معنية مبستقبل قطاع الشركات وأب��راز أهداف 
املرحلة املقبلة من التحول الرقمي وكذلك مزايا اخلدمات 
السحابية ومراكز املعلومات عالوة على حتليل البيانات 
الرقمية ونظم املعلومات. كما وسيقام معرض خاص على 
 Ooredoo هامش املؤمتر والذي سيشارك فيه شركاء

لعرض خدماتهم ومنتجاتهم خالل املؤمتر. 
وسيشهد املؤمتر حدثا مميزا في الفترة املسائية حيث 
سيتم إطالق Kuwait App Market في عامه الثاني 
على التوالي والذي سيحتضن إبداعات شباب الكويت من 
الذين قاموا بتصميم تطبيقات مميزة مثل TAPCOMو 
 Pay وMashkor وCareem وAlhesba و Daresni

Hesabi Pay. وCollab و Do

»كيبكو«: تأهل ثالثة مبادرين إلى املرحلة 
النهائية من  جائزة »متكني اخلامسة«

احلكام ومنظمو جائزة كيبكو متكني لدعم مشاريع الشباب

»اخلليج للتأمني« حتصل على جائزة 
»2019 »العالمة التجارية لعام 

استالم اجلائزة

أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت أمس  الثالثاء 
مرتفعة لثالث جلسة على التوالي، حيث صعد 
امل��ؤش��ر ال��ع��ام 0.39 باملائة، وارت��ف��ع امل��ؤش��ران 
الرئيسي واألول بنسبة 0.18 باملائة و0.46 

باملائة على الترتيب.
وق��ف��زت سيولة البورصة 44.9 باملائة إلى 
35.38 مليون دينار مقابل 24.42 مليون دينار 
، كما ارتفعت أح��ج��ام ال��ت��داول 6.9 باملائة إلى 
173.55 مليون دينار مقابل 162.37 مليون دينار 

بجلسة سابقة.
قطاعياً، سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
يتصدرها العقارات بنمو نسبته 1.03 باملائة، 
بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة 

املواد األساسية ُمتراجعاً بنحو 0.7 باملائة.
وجاء سهم “جتارة” على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 14.39 باملائة، فيما 
تصدر سهم “مراكز” القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو 14.67 باملائة.
وحقق سهم “الكويت الوطني” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 7.22 مليون دينار ُمرتفعاً 0.41 
باملائة، بينما تصدر سهم “أبيار” نشاط الكميات 

بتداول 11.13 مليون سهم ُمرتفعاً 1.06 باملائة.

وقال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو 
لالستثمار، إن السوق حافظ على استقراره رغم 
التطورات السياسية األخيرة من استقالة احلكومة 
الكويتية، وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للتشكيلة 
احلكومية اجلديدة. وأوضح رائد دياب وفقا ملوقع 
“مباشر” أن��ه قد يكون هناك حتفظ من بعض 
املستثمرين في السوق لرؤية احلكومة اجلديدة 
ومن سيقود احلقائب االقتصادية، ملا لها من أثر 

قوي في الفترة القادمة على عجلة النمو.
م��ن ناحية أخ���رى، بحسب دي���اب، ق��د نالحظ 
عمليات ش��راء انتقائية في الفترة القادمة على 
األسهم القيادية وخاصة أسهم القطاع املصرفي، 
وذلك مع اقتراب الترقية أواخر ديسمبر املُقبل على 
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة مع زيادة 

األوزان للقطاع
وأشار دياب إلى أن النتائج املالية للتسعة أشهر 
من العام احلالي قد انتهت بإفصاح معظم الشركات 
ع��ن نتائجها امل��ال��ي��ة، حيث بلغت نسبة النمو 
للشركات املدرجة في البورصة نحو 5.8 باملائة، 
في حني أن منو نتائج القطاع املصرفي وصلت 
حلوالي 7.7 باملائة؛ األم��ر ال��ذي قد ُيعطي حافزاً 

إضافياً للمستثمرين.

البورصة تواصل الصعود لثالث 
جلسة على التوالي


