
االربعاء  30  سبتمبر 2009   33اقتصاد
ضمن سياسة تطوير دور الدولة كمركز مالي عالمي

ع قريبًا اتفاقية دولية  السعد: هيئة االستثمار توقِّ
إلقامة  أحدث معهد مالي إقليمي في الكويت

الدول الصناعية واقتصاداتها.
وتابع ان الهيئة لم تتوقف عن 
االس����تثمارات التي عادت بالنفع 
خ����ال االزمة العاملية التي خلقت 
بدورها فرصا امامنا لم تكن متاحة 
في الس����ابق معربا ع����ن اعتقاده 
باستمرار وجود هذه الفرص التي 
الهيئة بدراستها واقتناص  تقوم 
الواعد منها لاستفادة على املدى 
البعيد. واوضح ان بعض القطاعات 
مثل قطاع اخلدمات والقطاع املالي 
كشركات التأمني واملصارف وقطاع 
العقارات والتي تأثرت بشدة جراء 
االزمة املالية تظل واعدة على املدى 
البعيد مشيرا في هذا الصدد الى 
ان بعض الصناعات التي لم تكن 
ضالعة مباش����رة في االزمة لكنها 
تأث����رت باالنكم����اش العام متثل 
فرصا اس����تثمارية مهمة. وعلى 
صعيد متصل قال الس����عد الذي 
سيتجه الى فرنسا في وقت الحق 
ان الهيئ����ة بصدد دراس����ة فرص 
ومس����تقبل تكنولوجيات الطاقة 
البديل����ة واملتجددة مؤكدا أنها لن 
تتردد في االستثمار في هذا القطاع 
اجلديد اذا م����ا ثبتت جدوى هذه 
االستثمارات ومردودها بعيد املدى 
وتبينت منافعها االس����تراتيجية 

للكويت.

استراتيجية الهيئة عبر عاقاتها 
مع املؤسسات واملصارف العاملية 
والشركات الكبرى جلذب أنشطتها 
نحو الكويت ضمن سياسة الدولة 

لقيام مركز مالي وجتاري عاملي.
وحول دور الصناديق السيادية 
واس����تثماراتها في اط����ار الوضع 
االقتصادي العاملي اوضح السعد 
الذي يستعرض في لقاءاته اليوم 
فرص االس����تثمار في ايطاليا أن 
األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
أظهرت جليا خطأ املخاوف واملزاعم 
التي كانت مث����ارة قبل عامني من 
امكانية سيطرة الصناديق السيادية 
اخلليجية على كبرى الشركات في 

روم����ا � كونا: أعل����ن العضو 
املنتدب للهيئة العامة لاستثمارات 
بدر السعد عن قرب توقيع الهيئة 
التفاقية دولية مع صندوق النقد 
الدولي لفتح معه����د تأهيل رفيع 
املس����توى في دولة الكويت كفرع 
اقليم����ي ملعهد التموي����ل الدولي 
وذلك ضمن سياس����ة تطوير دور 
الكويت كمركز مالي عاملي. وقال 
السعد ل� »كونا« على هامش زيارته 
للعاصمة االيطالية ان الهيئة العامة 
س����توقع تلك االتفاقية خال أيام 
اقامة أحدث  في اسطنبول بهدف 
معهد عاملي لتأهيل الكوادر املالية 
في الكويت وخلدمة منطقة متتد 
من شبه القارة الهندية الى شمال 
أفريقيا. واشار الى ان املعهد الذي 
ستستضيف الكويت مقره بدعم من 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية س����يعتمد أعلى املعايير 
القياسية العاملية لتأهيل الكوادر 
القيادية في القطاع املالي في منطقة 
تشمل دول اخلليج ومتتد غربا من 
شمال أفريقيا الى مصر حتى سوريا 
ولبنان وش����رقا الى ايران وشبه 

القارة الهندية الباكستانية.
واوضح ان اقامة الفرع الثالث 
لهذا املعهد في الكويت بعد النمسا 
وس����نغافورة يأتي ضم����ن اطار 

بدر السعد

في إطار نشاطات »جامعة الوطني« ودعمه لتطوير كوادره الوطنية بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت

الصقر: 120 موظفًا وطنيًا التحقوا بـ »الوطني« العام الحالي

أكد بن����ك الكويت الوطني، 
أفضل بنك في الكويت واألعلى 
تصنيفا في الش����رق األوسط، 
من جديد دعمه لتطوير كفاءات 
كوادره البشرية بالتعاون مع 
اجلامعة األميركية في بيروت 
العريقة وذلك من خال إطاق 
املرحلة الثاني����ة من البرنامج 
التدريب����ي اجلديد واملخصص 
لتطوير مهارات موظفي البنك 
وتنمية قدراتهم املهنية بهدف 
تأهيلهم لتولي مسؤوليات قيادية 
واالرتقاء وظيفيا ضمن واحدة 
أكثر املؤسسات املصرفية  من 
تطورا في املنطقة ووسط بيئة 
عمل الوطني التي تعتمد التميز 
في األداء سبيا أوحد للتطور 
واالرتقاء وكان الرئيس التنفيذي 
للمجموع����ة ابراهي����م دبدوب 

والرئيس التنفيذي للبنك عصام 
الرئيس  جاسم الصقر ونائب 
التنفيذي ش����يخة خالد البحر 
قد قاموا بافتتاح الدورة الثانية 
ام����س والقاء كلمة  للبرنامج 
تشجيع للمتدربني حلثهم على 
املزيد من اجلهد والعطاء  بذل 

لتحقيق النجاح والتميز.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك 
عصام الصقر إن جلسات املرحلة 
الثاني����ة من برنام����ج تطوير 
مهارات املوظفني التي حملت اسم 
»تطوير وإدارة الكوادر« انطلقت 
في سبتمبر 2009 واستمرت ملدة 
4 أيام في قاعات قسم التدريب 
والتطوير في املبنى الرئيسي-2 
لبنك الكويت الوطني بحضور 
التنفيذية للبنك  اإلدارة  فريق 
ومشاركة 30 متدربا مت اختيارهم 

من مختل����ف دوائر وقطاعات 
الوطني ممن  الكوي����ت  بن����ك 
أثبتوا امتاكهم ملهارات إدارية 
وقدرات ومواهب قيادية تؤهلهم 
ليكونوا اللبنة األساسية جليل 
القيادات اجلديدة واملستقبلية 

في البنك.
وجتدر اإلشارة إلى أن بنك 
الكوي����ت الوطني الذي يعتبر 
أحد أبرز وأهم جهات توظيف 
العمالة الوطنية على مستوى 
القطاع اخلاص في الكويت كان 
قد احتفل مؤخرا بتخريج 108 
متدربني ومتدربات من الكويتيني 
الذين اجتازوا بنجاح برنامج 
التدري����ب الصيفي املخصص 
لطلب����ة وطالب����ات اجلامعات 
واملعاه����د العليا ف����ي الكويت 
لع����ام 2009، فيما جتاوز عدد 

املستفيدين وامللتحقني ببرامجه 
التدريبية الصيفية املخصصة 
لطلب����ة املرحل����ة الثانوية في 
البنك  إطار برنامج »أكادميية 
الوطن����ي« 300 طالب وطالبة 
توزعوا على ال����دورات األربع 
الت����ي تضمنه����ا البرنامج في 
حني كان البنك قد حقق خال 
عام 2008 رقما قياسيا في أعداد 
الشباب والشابات املشاركني في 
البرامج بلغ 500 متدرب  هذه 

ومتدربة.
وفي الوقت ال����ذي قام فيه 
البنك بتوظيف قرابة 200 خريج 
وخريجة كويتية في عام 2008 
ليسجل بذلك واحدة من أعلى 
معدالت توظيف الكوادر الوطنية 
البنوك احمللية،  على مستوى 
النهوض  فإنه مايزال يواصل 

بدوره التنموي عبر استقطاب 
واس����تكمال توظيف نحو 200 
كويتي من اجلنسني خال عام 

.2009
وأض����اف الصقر أن كا من 
البروفيسور جورج جنار، عميد 
كلية س����ليمان العليان إلدارة 
األعمال في اجلامعة األميركية 
ف����ي بيروت ود.محم����د زيدان 
توليا اإلش����راف مباشرة على 
الثانية من هذا  تنفيذ املرحلة 
الذي مت  التدريب����ي  البرنامج 
تطويره بالتعاون مع اجلامعة 
األميركي����ة وبإش����راف ودعم 
التنفيذي  الرئيس  مباشر من 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إبراهيم دبدوب الذي يتمتع أيضا 
بعضوية مجلس أمناء اجلامعة 

األميركية في بيروت.

واسـتقطاب  دعـم  إلـى  الهادفـة  البنـك  إلسـتراتيجية  اسـتمرار  البرنامـج 
وتأهيـل الموارد البشـرية الوطنيـة والحفاظ علـى الموظفيـن ذوي األداء المتميز

بحضور رئيسه التنفيذي ميشال العقاد 

بنك الخليج يعلن أسماء موظفيه الفائزين
بجوائز الخدمة المصرفية الهاتفية لشهر يوليو 2009

اتحاد المصارف العربية يعقد اجتماعه 
في إسطنبول لدرس اقتراحات تنظيمية

إسطنبول � كونا: يعقد احتاد املصارف العربية منتداه السنوي 
ملدراء االلت���زام وادارة املخاطر في مدينة اس���طنبول التركية من 
2 - 3 أكتوب���ر املقبل حول موضوع »مقاربة مقترحات جلنة بازل 
اجلديدة« بالتعاون مع االحتاد الدولي للمصرفيني العرب وجمعية 

املصارف التركية.
وذكرت مصادر منظمة للمنتدى ل� »كونا« ان املنتدى يكتس���ب 
هذه السنة اهمية خاصة كون انعقاده يتزامن مع اجتماعات صندوق 

النقد الدولي في اسطنبول.
وقالت املصادر ان املنتدى الذي يجمع حشدا من القيادات املصرفية 

العربي���ة والتركية والبنوك املركزية والهيئ���ات الرقابية العربية 
والتركي���ة يتوجه في يوم���ه االول الى ق���ادة املصارف واصحاب 
القرار في املؤسسات املالية واملصرفية متناوال مواضيع مهمة منها 
املقترحات اجلديدة للجنة بازل 2 التي اصدرت في يوليو 2009 في 

خضم االزمة املالية الدولية.
جتدر االش���ارة الى ان املنتدى السنوي لالتزام وادارة املخاطر 
والذي عقد خال الس���نوات االرب���ع املاضية، يلقى صدى وجناحا 
كبيرا نحو ترتيب منصة حوار مباشر لتبادل اخلبرات حول ابرز 

اساليب االلتزام وادارة املخاطر.

الهاتفية، يستطيع  املصرفية 
العم���اء االستفس���ار ع���ن 
حساباتهم الشخصية ورصيد 
بطاقات االئتمان والقروض، كما 
ميكنهم االستفسار عن منتجات 
وخدمات البنك اجلديدة وساعات 
العمل، إضافة إلى العديد من 
اخلدمات األخرى التي يوفرها 
البنك حرص���ا منه على منح 
عمائه أرقى مستويات اخلدمة 

واجلودة.

صفي���ة. في حني تلقى كل من 
رش���اد بدران وزهراء صفية 
جائزة »بطل اجلودة للشهر« 

عن شهر يوليو.
ويوفر بنك اخلليج خدمته 
املصرفي���ة الهاتفية على مدار 
أيام األسبوع  الساعة وطوال 
حيث يرد على اتصاالت العماء 
فريق من مندوبي خدمة العماء 
الذين يتميزون بسرعة التجاور 
والكفاءة. ومن خال اخلدمة 

كما فازت نوف الشمري بجائزة 
»س���تار« ألعلى مبيعات عن 

الفترة ذاتها.
ونال رش���اد بدران جائزة 
»س���تار« للجودة عن ش���هر 
يوليو، في حني نالت إس���راء 
عبد الرضا نفس اجلائزة عن 

شهر أغسطس.
ف���از بجائ���زة »مدير  كما 
الش���هر« جواد حسني وفازت 
بجائزة »موظف الشهر« زهراء 

أق���ام بنك اخللي���ج حفل 
التكرمي الس���ابع ملوظفيه من 
فريق اخلدمة املصرفية الهاتفية 
في 14 سبتمبر، تقديرا ألدائهم 
املتميز خال أشهر الصيف من 

العام 2009. 
ويلت���زم فري���ق اخلدم���ة 
الهاتفي���ة في بنك  املصرفية 
اخلليج بتقدمي جتربة مصرفية 
متميزة إلى عماء البنك الذي 
يضع خدمة العميل في مقدمة 

أولوياته.
وتأكيدا عل���ى أهمية هذه 
اجلوائز، حضر االحتفال كل 
من رئي���س املديرين العامني 
والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج 
ميش���ال العقاد ورئيس مركز 
اخلدمة املصرفية الهاتفية رسل 
اللذين قاما بتوزيع  ساندلن، 
التذكارية والشهادات  الدروع 
التقديرية واجلوائز املالية على 

الفائزين.
وقد فاز بجائزة »س���تار« 
لألداء املتميز ستة من موظفي 
فريق اخلدمة املصرفية الهاتفية 
هم: س���مايل محروس، زهراء 
صفية، س���عود صغير، عبد 
ال���رزاق اجلطيلي، مارس���يل 

طرابلسي ورشاد بدران.
وفازت إميان جمعة بجائزة 
»ستار« ألكبر عدد حتويات 
خال شهري يوليو وأغسطس، 

ميشال العقاد متوسطا املكرمني في مجال اخلدمات املصرفية لبنك اخلليج

ابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر في افتتاح الدورة الثانية لبرنامج تدريب كوادر الوطني بالتعاون مع اجلامعة األميركية في بيروت

.. وتنفي خسارتها لـ 94 مليار دوالر
أكد العضو املنتدب بالوكالة للهيئة العامة 
لاستثمار عثمان ابراهيم العيسى عدم صحة 
املعلومات الواردة في تقرير صادر عن منظمة 
االونكتاد التابعة ملنظمة االمم املتحدة والذي 
قامت بنش����ره بعض الصحف احمللية ومفاده 
بأن الهيئة العامة لاس����تثمار حققت خسائر 

بلغت 94 مليار دوالر.
واضاف العيسى ان الهيئة العامة لاستثمار 
قامت بتوجيه كتاب إل����ى األمني العام ملنظمة 
االونكتاد بتاريخ 2009/9/27 لتوضيح األخبار 
املغلوطة واخلطأ اجلسيم الذي نشرته املنظمة 
في تقريرها وتناقلته إحدى الصحف احمللية 

بهذا التاريخ، بأن محافظ الهيئة قد خس����رت 
نحو 41% من قيمتها. وطالبت الهيئة املنظمة 
في كتابها هذا بأن تقوم بتعديل أرقامها واعادة 
نشر تقريرها باالرقام الصحيحة وذلك نظرا ملا 
هو معروف عن منظمة االونكتاد من مصداقية 

معلوماتها ودقتها.
اجلدير بالذكر أن الهيئة العامة لاستثمار 
قامت بعرض احلالة املالية لاحتياطيات املدارة 
بواسطتها استنادا إلى القانون، وذلك في جلسة 
خاصة العضاء مجلس األمة بتاريخ 2009/7/2، 
ولق����د تضمنت تلك البيان����ات النتائج املالية 

لاحتياطيات عن السنة املالية 2009/2008.


