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 مستمرة حتى سحب سبتمبر المقبل

  بنك الدوحة يضاعف فرص عمالئه
   للفوز بجائزة مليونير الدوحة

 زار مقر «اتحاد طلبة أميركا» وأكد دعم أنشطتهم

  المخيزيم: بيئة العمل في «بيتك» 
  تخرج قيادات تضيف لالقتصاد الوطني

 لتوفير بيئة عمل آمنة وموثوقة تشكل أساسًا لعمليات تقنية المعلومات بالبنك

  «أبوظبي التجاري» و«إنجازات لنظم البيانات»
  يوقعان اتفاقية في مجال خدمات مركز البيانات

 أكد أن تصريح محافظ «المركزي» حول انكشاف البنوك على شركات االستثمار أثر في تقليل المخاوف

  «المركز»: التحسن في أسواق النفط واألسواق
  العالمية وراء تحسن السيولة المالية في البورصة

 أعلن بنك أبوظبي التجاري عن 
إبرامه اتفاقية مع شركة إجنازات 
لنظــــم البيانات تقــــدم مبوجبها 
إجنازات خدماتهــــا إلى البنك من 
خــــالل مركــــز بيانات مــــن الفئة 

الرابعة.
  ومبوجب هذه االتفاقية، تقوم 
إجنــــازات بتزويد بنــــك أبوظبي 
التجاري ببيئة عمل آمنة وموثوقة 
تشكل أساســــا لعمليات وأنظمة 
البنية التحتية لتقنية املعلومات 
في مجال التطبيقات األساســــية 
وذلك من خالل مركز بياناتها من 
الفئــــة الرابعة في أبوظبي والذي 
يعد أول مركز من نوعه يتم توفيره 
على نحو جتاري في املنطقة، مما 
ميكن البنية التحتية لبنك أبوظبي 
املالية من  التجــــاري وخدماتــــه 
االستفادة من مرافق وخدمات مركز 
البيانات املتوافرة على مدار الساعة 
وطيوال أيام األسبوع وطوال العام 
مع كل ما تتمتع به من أمن ودعم 

تقني عالي املستوى.
الرئيس  املناسبة، قال    وبهذه 
التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري 
عالء عريقات: «قرر بنك أبوظبي 
التجاري الدخول في هذه الشراكة 
االستراتيجية مع شركة إجنازات 
نظرا ملا تتمتع به من خبرات في 
مجال توفير مرافق مراكز البيانات 
وفق أعلى املستويات وأحدث ما 
توصل إليه العلم احلديث في مجال 
تقنية املعلومات. لقد كنا نسعى 
إلى اختيار شريك ميتلك املعرفة 
الالزمة إلدارة  الفنية واملصــــادر 
البنية التحتية األساسية لتقنية 

 قال تقرير املركـــز املالي ان 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
شهد حتسنا في جميع مؤشراته 
كما حتسنت الســـيولة نسبيا، 
حيث بلغ املؤشر السعري ٧٥٨٠٫٣ 
نقطـــة بارتفاع بلـــغ ١٫٢٪، كما 
الوزني بنسبة  ارتفع املؤشـــر 
٣٫٤٪ فبلغ ٤٢٥٫٢٣ نقطة لتبلغ 
بالتالي أرباح املؤشر الوزني منذ 
بداية السنة ٤٫٦٪ بينما تقلصت 
خسائر املؤشر السعري إلى ٢٫٦٪، 
التداول بنسبة  وارتفعت قيمة 
٤٫٥٪ لتبلغ ٤٥٣٫٣ مليون دينار، 
كما ارتفعت الكمية بنسبة ١٠٫٦٪ 

ببلوغها ١٫٩ مليار سهم.
  وأضاف التقرير أن التداوالت 
نشـــطت لهذا األســـبوع نسبيا 
وشـــملت أغلـــب األســـهم على 
أثر العديد مـــن العوامل أبرزها 
التحســـن فـــي أســـواق النفط 
العاملية خصوصا  واألســـواق 
السوق األميركي بعد أن أعلنت 
كل من جولدمن ساكس وانتيل 
عـــن نتائج أفضل مـــن املتوقع 
بكثير عـــالوة على إعالن البنك 
الفيدرالي األميركي عن حتسني 
توقعاته بشأن االقتصاد األميركي 
والتي أثرت إيجابا على األسواق 
العاملية، أما محليا فكان لتصريح 
محافـــظ البنك املركزي بشـــأن 
انكشـــاف البنوك على شركات 
االستثمار الذي ال يتعدى ١٢٪ من 
احملفظة االئتمانية أثر في تقليل 
الثقة إضافة إلى  املخاوف وبث 

بنك أبوظبي التجاري دائما على 
االســــتثمار في أفضــــل وأحدث 
التقنيــــات. ولذلك دخلنا في هذه 
املرافق  االتفاقية لتوفيــــر أفضل 
لتشــــغيل وتطبيق تلك التقنيات 
املتميزة، حيــــث إن إجنازات هي 
الشركة الوحيدة التي تدير مركز 
بيانات من الفئة الرابعة في املنطقة 
باإلضافــــة إلــــى حيازتها ألفضل 
االمكانيــــات للتعامل مــــع البنية 
التحتية ألنظمة تقنية املعلومات 

في البنك». 

بتقدمي أعلى مستويات اخلدمات من 
مركز بياناتنا من الفئة الرابعة ومبا 
يدعم جهود بنك أبوظبي التجاري 
الرامية إلى تقدمي أعلى مستويات 
اخلدمــــات املركزيــــة املتاحة إلى 

عمالئه الكرام».
  وأضــــاف الري: «ميثــــل هذا 
العقد عالمة فارقــــة جديدة على 
طريق منو وتقدم صناعة تقنية 
املعلومات في مجال اخلدمات املالية 
واملصرفية على مستوى املنطقة 
التي يوليها  الثقة  ككل، ويعكس 

بنك أبوظبــــي التجاري خلدماتنا 
ذات املســــتوى العاملي. كما يعزز 
رؤيتنا الهادفة إلى دعم املؤسسات 
من القطاعني العام واخلاص ورفع 
قيمة اخلدمات املقدمة من قبل تلك 
املؤسسات ومساعدتها على حتقيق 
أعلى العوائد على استثماراتها في 
أنظمة تقنيــــة املعلومات والبنية 

التحتية».
  وقال نائب أول الرئيس ورئيس 
دائرة تقنيــــة املعلومات في بنك 
أبوظبي التجاري لي نورث: «دأب 

املعلومات بهدف متكني البنك من 
تقدمي خدماتــــه دون انقطاع على 
مدار الساعة. ونحن على ثقة من 
أن هذه االتفاقية ستتيح لنا خدمة 
عمالئنا والقيام بأعمالنا على نحو 

أفضل». 
  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لشــــركة إجنازات لنظم البيانات 
ابراهيم محمد الري: «يسرنا التعاون 
مع إحدى املؤسسات املالية الرائدة 
مثل بنك أبوظبي التجاري من خالل 
هذا العقد الهام، الذي نلتزم مبوجبه 

  وحـــول أداء القطاعات ذكر 
املركز أن قطاع اخلدمات احتل 
املرتبة األولى لهذا األسبوع من 
حيث قيمة التداول األسبوعية 
بنسبة ٤٥٫٩٪ مدفوعا بارتفاع 
التداول على أسهم زين وأجيليتي 
بنسبة ٣٦٪ من إجمالي تداوالت 
البنوك  الســـوق، وجاء قطاع 
باملركز الثاني بنســـبة ٢٣٫٦٪ 
مدفوعا بارتفـــاع التداول على 

سهم الوطني.

  وعلى صعيد أرباح الشركات 
قال املركز ان بنك الكويت الوطني 
أعلن عن حتقيقه أرباحا للنصف 
األول بلغـــت ١٢٦ مليون دينار 
وبربحية سهم ٤٤ مقابل ٥٩ فلسا 
لنفس الفترة علما بأن البنك أخذ 
مخصصات بقيمـــة ٥٦ مليون 
دينار، كمـــا أعلنت «مزايا» عن 
حتقيقها ٩٫٩ ماليني دينار بربحية 
سهم ٢٢ مقابل ٢٤ فلسا للنصف 

األول.

  وفي أخبار الشركات ذكر أن 
أجيليتي أعلنت عن فوزها بثالثة 
عقود من اجليش األميركي بقيمة 
إجمالية ١٢٨ مليون دوالر لتقدمي 
املتكاملة  اللوجستية  اخلدمات 
ملدة ســـنة وأربع فترات جتديد 
اختياريا، كما أخذت كل من شركة 
مجموعة األوراق وشركة الثمار 
املوافقة من البنك املركزي لتملك 
حصة ١٠٪ و٢٠٪ من بنك بوبيان 

لكل منهما على التوالي.

التوقعات بشأن حتقيق العديد 
من الشركات ألرباح للربع الثاني 
وإعالن زين عن تلقيها لثالثة 
عروض شراء حلصة في أفريقيا 
وإعالن أجيليتي عن توقيعها 
لعقـــود جديـــدة أعطت جرعة 
نشاط وتفاعل للسوق، إال أنه 
على الرغم من جرعة التفاؤل فان 
التداوالت كانت تتم في نطاق 
ضيق نتيجة عمليات جني أرباح 

سريعة.

االدخار الهامة وفي نفس الوقت 
مت ربطه بحافز كبير من خالل 
اجلائزة التي تصل قيمتها إلى 

مليون ريال قطري.
  يذكـــر أن بنـــك الدوحـــة 
بـــدأ بتقدمي خدماتـــه لألفراد 
والشـــركات منذ فتـــرة بعد 
املوافقات  حصوله على كافة 
املطلوبة لعمله كبنك خليجي 
فـــي الكويت فـــي مرحلة ما 
 SOFT يسمى االفتتاح األولى أو
LAUNCH متوقعـــا أن يكون 
االفتتاح الرسمي بحضور كبار 
الكويت وقطر  املسؤولني في 

قريبا.
  ويعتبر بنك الدوحة من أكبر 
البنوك القطرية حيث تغطي 
فروعه كل أنحاء دولة قطر إلى 
جانب وجود عدة فروع متكاملة 
أخرى لـــدى البنك أحدها في 
نيويورك في الواليات املتحدة 
األميركية، واآلخر في دبي في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
والثالث في دولة الكويت. كما 
يوجد لدى البنك مكاتب متثيلية 
في كل من لندن واســـطنبول 
وطوكيو وسنغافورة وشنغهاي 

وسيئول وبوخارست.
   ويقدم بنك الدوحة اليوم 
سلسلة من املنتجات واخلدمات 
فـــي منطقة  غير املســـبوقة 
الشرق األوسط، ويتبنى فيها 
التكنولوجيـــات التـــي تركز 
العميل  على تلبية حاجـــات 
وخدمتـــه، وإيصال اخلدمات 
لعمالئه من خالل قنوات حديثة 

ومتجددة. 

 قال املديــــر اإلقليمي لبنك 
الدوحة - فرع الكويت أحمد 
املهــــزع ان فرص عمالء البنك 
في مضاعفة فوزهم من خالل 
حســــابات التوفيــــر - حملة 
مليونير الدوحة والتي تتيح 
للعمالء الفوز شهريا مبليون 
ريال قطري، مســــتمرة حتى 
نهاية احلملة الصيفية للجائزة 
والتي تســــتمر حتى سبتمبر 

املقبل.
  وأوضح املهزع أن اإلقبال 
الكبيــــر من قبــــل العمالء في 
الكويت على فتح حســــابات 
التوفير في إطار حملة مليونير 
الدوحة دفع البنك إلى مضاعفة 
فــــرص الفــــوز لعمالئه ممن 
ميتلكون حسابات ال تقل عن 
٢٠٠٠ دينار بحيث تتاح للعميل 
فرصتان مقابل كل ١٠٠ دينار 
بدال مما كان معموال به سابقا، 
أي فرصة واحدة مقابل كل ١٠٠ 

دينار. 
  ويعتبــــر دخول الســــحب 
مفتوحــــا ألي شــــخص لديه 
حســــاب توفيــــر «مليونيــــر 
الدوحة» في بنك الدوحة حيث 
يحق دخول السحب لكل شخص 
يبلغ متوسط رصيده ١٠٠ دينار 
كويتي كحد أدنى خالل فترة 
شــــهر من تاريخ آخر سحب 
وحتى اليــــوم قبل األخير من 
الشهر السابق لتاريخ السحب 
القادم بحيث يحصل كل عميل 
على وحدة مقابل كل ١٠٠ دينار 
موجودة باحلساب خالل فترة 
كل شــــهر، وبالتالي يتســــنى 

التســـويق  إدارة   أكد مدير 
والعالقـــات العامـــة في بيت 
الكويتي (بيتك) فهد  التمويل 
خالد املخيزمي أن اهتمام «بيتك» 
بشريحة الطلبة اجلامعيني ومن 
فـــي حكمهم ينبع مـــن التزام 
«بيتك» بدعـــم قضايا تنمية 
املجتمع من مفهومه الشـــامل 
البشري  العنصر  والذي يأتي 
على رأس أولوياتها فاإلنسان 
يبقـــى هو الهدف من أي خطة 
تنموية تعدها وتتبناها الدول 
وهو جهد ســـيصب في خدمة 
البلد بشـــكل عام ومســـتقبل 
الوطني وســـوق  االقتصـــاد 

التشغيل بشكل خاص.
  وأضاف املخيزمي أن «بيتك» 
قام خالل الفترة املاضية بدعم 
عدد مـــن األنشـــطة الطالبية 
الطلبة  التي نظمتها احتادات 
الكويتيني، سواء طلبة جامعة 
الكويت أو اجلامعات اخلاصة 
في البلد أو اجلامعات األجنبية، 
خاصـــة األنشـــطة التـــي لها 
عالقة بتطوير القدرات الذاتية 
واملهارات الشخصية للطلبة، 
وهو في محصلته النهائية دعم 
يعود بالنفع على املجتمع الذي 
يحتاج إلى تشغيل كل موارده 
النحو األمثل ومبا يكفل  على 
دفع عجلة التطور إلى األمام، 
خاصة أن املســـاهمة النوعية 
املتميـــزة جليل الشـــباب هي 

الوقود األفضل آللة التنمية.
  وأشار املخيزمي، أثناء زيارة 
قام بها إلى مقر الهيئة اإلدارية 
لإلحتاد الوطني لطلبة الكويت 

البشري واستخدام  بالعنصر 
أحدث ما توصلت إليه وسائل 
التكنولوجيـــا احلديثة وهي 
استراتيجية تنبثق منها باقي 
برامـــج وخطـــط العمل، وهو 
فـــي هذا الصدد يقـــوم بإعداد 
برامج ودورات تدريبية مكثفة 
بالتعاون مع كبريات اجلهات 
املتخصصـــة في هـــذا املجال 
على املستويني احمللي والدولي 
يستفيد منها املوظفون كافة، 
الذين  وعلى وجه اخلصوص 
يلتحقون حديثا باجلهاز اإلداري 

لـ «بيتك». 

فـــرع الواليات املتحـــدة، إلى 
أهمية النظر إلى العمل كقيمة 
لها أهميتها ودورها الفاعل في 
تقدم املجتمع فهو أحد عوامل 
اإلنتـــاج، وإذا كان أي مجتمع 
يحتاج دائما إلى قيام الشباب 
بالدور احليوي املطلوب منهم 
التي  فإنه علـــى املؤسســـات 
تقوم بتشغيلهم أن تعمل على 
إعدادهم علـــى النحو األفضل 
والذي يؤهلهـــم للقيام بذلك 
الدور، مشددا على أن «بيتك» 
ميارس عمله وفق استراتيجية 
تقوم على ركيزتني هما االهتمام 

للعمالء زيادة فرصهم في الربح 
كلما زادت قيمة املبلغ املودع في 

حساب مليونير الدوحة.
  وقال املهزع ان اإلقبال على 
حســـابات التوفير يؤكد مدى 
اتساع السوق الكويتي وحرص 
العمالء في الكويت من مختلف 
اجلنسيات على تقبل املنتجات 
واخلدمات املصرفية اجلديدة 
التي تقدمها البنوك خاصة أن 
احلساب الذي مت طرحه يعتبر 
مميـــزا كونه يعتبر وســـيلة 
ادخارية هامـــة في ظل األزمة 
احلاليـــة مؤكـــدا أن مثل هذه 
إلى تشجيع  احلسابات تهدف 
العمـــالء على فتح حســـابات 

التوفير طوال العام.
  وأضـــاف أن بنـــك الدوحة 
املنتجات  حريص على توفير 
واخلدمات املصرفية التي تتالءم 
وطبيعة أسواق املنطقة وعمالئها 
حيث مت طرح حساب التوفير 
الذي يعتبر شـــكال من أشكال 

 احمد املهزع

 فريقا عمل بنك أبوظبي التجاري وشركة إجنازات في لقطة تذكارية عقب توقيع االتفاقية

 فهد املخيزمي يقص شريط افتتاح املقر مبشاركة رئيس االحتاد صالح التنيب وسعيد توفيقي

 بنك اخلليج وخطى ثابتة ملواجهة تداعيات األزمة العاملية 

 االنكشافات االئتمانية في محفظة البنك تأتي ضمن المعدالت المعتادة في قطاع االئتمان

 الحمد: «الخليج» على خطى ثابتة في مواكبة التحديات الناجمة عن األزمة العالمية
 البنـك يتمتع بمعدل قـوي لكفاية رأس المال يزيد على ١٥٪ لمواجهة أي تحديات قد تنشـأ في المسـتقبل 

 أكـــد بنـــك اخلليج مجـــددا ثقتـــه بقدرتـــه على 
مواكبة التحديـــات الناجمة عن األزمة املالية العاملية 

واإلقليمية.
  وفي اإلطار نفســـه صرح رئيس املـــدراء العامني 
بالوكالة في بنك اخلليج عبداللطيف احلمد قائال: «في 
ضوء قضايا االئتمان الراهنة على املســـتوى العاملي 
واإلقليمي، قام بنك اخلليـــج باتخاذ خطوات عديدة 
ملواجهة املســـائل العامة التي تنطوي عليها محفظة 
االئتمان لديه، وهو واثق من مواكبة التحديات العاملية 

السائدة».
  وأوضح احلمد أن االنكشافات االئتمانية في محفظة 
البنك تأتي ضمن املعدالت املعتادة في قطاع االئتمان، 

وهي نتاج مباشـــر للظروف االئتمانية احلالية على 
مستوى املنطقة والعالم.

  وأضاف احلمد: «منذ إعادة رسملة البنك، قمنا بإجراء 
مراجعة شـــاملة ودقيقة حملفظة االئتمان لدينا التي 
نراقبها عن كثب بصورة منتظمة. وفضال عن ذلك، قام 
بنك اخلليج بتعزيز قدرات إدارة املخاطر لديه بتعيني 
عدد من املدراء التنفيذيني من ذوي اخلبرات واملهارات 
العاليـــة ملراجعة وإعادة هيكلة محفظة االئتمان. كما 
مت تعيني فريـــق من املتخصصني ملعاجلة املديونيات 
املتعثرة، حيث يبدي أعضاء هذا الفريق تعاونا نشطا 
وعن كثب مع العمالء ملساعدتهم في مسعاهم لتخطي 

التحديات املالية التي يواجهونها».

  وفي الوقت ذاته، ومن باب احلذر والتحوط اإلضافي، 
قام البنك بزيادة معـــدل احتياطي مخصص مخاطر 
القروض لديه الى املستوى الالزم واملناسب للظروف 
احلاليـــة والذي يتوافق مع املعدالت التي حددها بنك 
الكويت املركزي. كما يتمتع بنك اخلليج مبعدل قوي 
لكفاية رأس املال يزيد على ١٥٪ ملواجهة أي حتديات 

قد تنشأ في املستقبل.
  واختتم احلمد تصريحه قائال: «مازال هذا السوق بيئة 
صعبة بالنسبة للبنوك العاملة، إال أن بنك اخلليج قد 
أثبت أنه يدرك مدى صعوبة هذا الوضع، ويواجه القضايا 
ذات الصلة متبعا إستراتيجية حكيمة ومدروسة لتخطي 

هذه الصعوبات والتقدم إلى األمام بكل ثقة». 


