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صرحت مدير إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب بوزارة التجارة 
والصناعة سميرة الغريب أنه مت 
اللغة اإلجنليزية  اختتام دورة 
املستوى الثاني والثالث ملوظفي 
وزارة التجارة والصناعة والتي 
عقدت خالل الفترة من 31 يناير 
املاضي حتى 18 فبراير اجلاري، 
والتي نظمتها أكادميية س���يمز 
للتدري���ب األهل���ي، انطالقا من 
اهتمام وزير التجارة والصناعة 
الشامل  بإعداد وتأهيل املوظف 
إداريا وفنيا وتخصصيا وإجرائيا 
وإملامه بشكل كامل باملستندات 
والشروط التي تطلبها اجلهات 
املشتركة في إجناز اخلدمة وإملامه 

ببرامج خاصة باللغة اإلجنليزية وبرامج تأهيلية 
إدارية وفنية وإجرائية للموظف الشامل.

وقالت الغريب في تصريح صحافي ان الدورة 
ته���دف إلى االرتق���اء بقدرات العامل���ن بالوزارة 
ورفع كفاءة أدائهم، من خالل إحلاقهم بالعديد من 
الدورات املتخصصة وف���ي مقدمتها دورات اللغة 
االجنليزية التي تتيح لهم اإلملام واالستفادة من هذه 
الدورة للمساهمة في حتسن بيئة العمل، وتقدمي 
اخلدمات للمتعاملن مع الوزارة بأس���لوب علمي 
متميز يتوافق مع أهداف الوزارة التي تسعى إلى 
حتقيقه���ا، كما أن هذه الدورات تظهر مدى اهتمام 
الوزارة على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية من 
خالل حصولها على ش���هادات معتمدة من جهات 
مشهود لها بالكفاءة والتميز على رأسها أكادميية 

سيمز للتدريب األهلي.

من جهة أخرى قالت رئيس قسم التدريب بوزارة 
التجارة والصناعة دينا احلداد ان تعظيم االستفادة 
من هذه الدورة يتضح من خالل عدد املش���اركن 
فيها من العاملن بالوزارة والذين بلغ عددهم 22 
مشاركا، حرصوا جميعا على االنتظام في الدورة 
وحضور جميع انش���طتها واالستفادة التامة من 
خبرات احملاضرين باألكادميية من خالل التجاوب 
الكبير معهم وتوجيه جميع االستفسارات واألسئلة 
طيلة أيام الدورة مما أكد فاعليتها ومتيزها، مشيدة 
بالتنظيم اجليد واألداء املتميز ملنظمي ومحاضري 
الدورة من أكادميية سيمز للتدريب األهلي مما يؤكد 
أن التعاون والتنس���يق بن اجلهتن يعد منوذجا 
متقدما ملا ميكن ان تكون عليه تكاتف اجلهود بن 
اجلهات والهيئات احلكومي���ة من جهة واجلهات 

األهلية من جهة أخرى.

»جلوبال فاينانس« تختار »الوطني« 
أفضل بنك للصرف األجنبي في 2010

منحت مجلة »جلوبال فاينانس« العاملية 
بنك الكويت الوطن���ي لقب »أفضل بنك 
للصرف األجنبي لعام 2010«، وذلك تأكيدا 
جديدا على صالبة الوطني ومتانته املالية 
وعالمة جديدة تضاف الى تصنيفات التميز 
واجلدارة والتي كان آخرها اختياره ضمن 
قائمة أكثر املصارف العربية ربحية لعام 
2008 واختياره مؤخرا من قبل جلوبال 
فاينانس ضمن قائمة أفضل بنوك العالم 
لعام 2009 عالوة على ادراجه للمرة الثانية 
خ���الل نفس العام ضم���ن قائمة البنوك 
اخلمسن األكثر أمانا على مستوى العالم 

لعام 2009.
وأعرب مدير عام مجموعة اخلزانة في 
بنك الكويت الوطني جورج ريشاني عن 
اعتزازه لفوز الوطني بهذه اجلائزة املرموقة 

ومنحه لقب »أفضل بنك للصرف األجنبي 
لعام 2010«، مؤكدا أن هذه اجلائزة تأتي 
مبثابة اعتراف جدي���د باملكانة املرموقة 
والريادية التي يتبوأها بنك الكويت الوطني 
في السوق املصرفية، ناهيك عن اجنازاته 
الالفتة واخلبرات الرفيعة التي تتمتع بها 

ادارة البنك.
وكانت مجموعة بنك الكويت الوطني 
قد أعلنت مؤخرا أنها حققت أرباحا صافية 
بلغت 265.2 مليون دينار عن عام 2009، 
مقارنة بأرباح قدرها 255.3 مليون دينار 
عن عام 2008، أي بزيادة قدرها 4% عن العام 
األسبق، وذلك بالرغم من حرص البنك على 
أخذ مخصصات اضافية حتوطية للمزيد 
من التحفظ حيال تداعيات األزمة املالية 

جورج ريشانيالعاملية على االقتصاد احمللي.

الفوزان ومجيد حجير في جانب من اللقاء 

حديث حول األزمة بني محافظ املركزي ونظيره الفرنسي الشيخ سالم العبدالعزيز مكرما كريستيان نويير 

»الوطني« يحصد عالمة جديدة لتصنيفاته المتميزة

كتأكيد جديد على صالبته ومتانته المالية

»الڤيزا العالمية« تشيد بجهود »بيتك« 
في تعزيز األمان لمستخدمي بطاقاته االئتمانية

الفوزان: نعمل على توفير أفضل المعايير العالمية لخدمة عمالئنا 

أشادت منظمة الڤيزا العاملية 
بجهود بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( لتعزيز وتطوير آليات 
استخدام بطاقات ڤيزا � بيتك 
االئتمانية واملسبقة الدفع مبا في 
ذلك عناصر األمان في االستخدام 
عبر االنترنت أو أجهزة نقاط 
البيع م���ن خالل االعتماد على 
أفضل األنظمة وتصدر السوق 
الكويتي في هذا املجال، حيث كان 
»بيتك« أول بنك يصدر بطاقاته 
االئتمانية بنظام »شب«، أو ما 
يعرف بالطاقة الذكية، وتبع ذلك 
بتبديل جميع أجهزته العاملة 
لدى التج���ار للتوافق مع هذا 
النظ���ام اجلديد، باإلضافة إلى 
 3D Secure طرحه مؤخرا خدمة
األولى م���ن نوعها في الكويت 
لتوفير أمان إضافي ملستخدمي 
بطاقات ائتمان بيتك في التسوق 

عبر االنترنت.
املدير  وقال مجي���د حجير 
العام لڤيزا الكويت خالل لقائه 
مع مساعد املدير العام للقطاع 
املصرفي في بيتك محمد الفوزان 
إن املنظمة تهتم كثيرا بعوامل 
األمان في االس���تخدام وبناء 
العم���الء واحلفاظ  الثقة لدى 
على سرية بياناتهم وتعامالتهم، 
وتتابع بكل تقدي���ر واهتمام 
اجلهود املتواصلة التي يبذلها 
بيتك لتحقيق تطلعات عمالئه 
واالرتقاء مبستوى اخلدمة إلى 
مصاف البنوك العاملية الكبرى، 
خاصة في مجال حتقيق عوامل 
األمان ومتابعة عمليات ما بعد 
اإلصدار وكذلك توفير مجموعة 
متكاملة م���ن املزايا واحلوافز 
العميل  املرتبطة باس���تخدام 
للبطاق���ة أو احلصول عليها، 
مقدما ف���ي هذا الصدد التهاني 
لبيت���ك على االنف���راد بتقدمي 
خدم���ة 3D Secure لتحقي���ق 

منتجاتها وخدماتها للبيع عبر 
االنترنت حول العالم، كما أن 
العديد من اخلدمات احلكومية 
أصبح���ت تقب���ل الدف���ع عبر 
مواقع على االنترنت تسهيال 
العمالء واملس���تخدمن،  على 
وانطالق���ا من ذلك فإن مبادرة 
بيتك بتش���غيل ه���ذه اخلدمة 
ج���اءت جتاوبا مع إقبال كبير 
من العمالء على االستفادة من 
هذا النوع من التعامل الذي لم 
يعد يختلف كثيرا عن عملية 
الشراء التقليدية التي تستخدم 
املباشر في ظل  البيع  أسلوب 
التط���ور التكنولوجي الكبير 
وثورة االتصاالت حول العالم، 
وقد أصبح التسوق االلكتروني 
عنوانا على التقدم التقني للجهة 
التي توفره سواء كانت هيئة 
حكومي���ة أو ش���ركة، ويعبر 
عن تقديره���ا لعمالئها، حيث 
الوقت واجلهد  توفر عليه���م 
وتتيح لهم أس���لوبا س���ريعا 
لتسديد مش���ترياتهم والوفاء 

أقصى درجات األمان ملستخدمي 
بطاقاته ومنها ڤيزا بيتك على 
االنترنت كأول بنك في الكويت 

والشرق األوسط.
من جانب���ه، اعتبر الفوزان 
ان اخلدم���ة اجلديدة قد عبرت 
ع���ن متي���ز بيتك ف���ي مجال 
التكنولوجي���ا واخلدمات، مبا 
يتماش���ى مع احدث األساليب 
ويعمق مفهوم االهتمام بالعميل 
من خالل خدمات مبستوى عاملي 
من الدقة واألمان واجلودة، حيث 
يس���تطيع عمالء بيتك اآلن أن 
يس���تمتعوا بتسوق امن عبر 
االنترنت، م���ن خالل خطوات 
بس���يطة يجريها العميل عبر 
موقع بيت���ك kfh.com وبذلك 
أصبحت كل خدمات الدفع عبر 
االنترنت لبطاقات بيتك محمية 
بهذه اخلدمة سهلة االستخدام، 
التسوق عبر  إلى أن  مش���يرا 
االنترنت أصبح سوقا كبيرة 
ويحتل أهمية لدى العديد من 
الشركات التي أصبحت تطرح 

بالتزاماتهم.
وجدد الفوزان حرص بيتك 
على ط���رح أفض���ل اخلدمات 
املتميزة  واحلل���ول املصرفية 
لتلبية متطلبات العمالء ومنحهم 
كل ما يحتاجون إليه مبنتهى 
احلداثة واألمانة وبأس���لوب 
إلى أن اخلدمة  مبتكر، مشيرا 
اجلديدة تأتى استكماال ملنظومة 
األمان في بطاقات بيتك والتي 
بدأت بإح���الل نظام البطاقات 
انفرد بيتك كأول  التي  الذكية 
بنك ف���ي الكوي���ت بتطبيقها 
وش���مل األمر بعد ذلك تطوير 
أجهزة نقاط البيع في احملالت 
واملتاجر الكبرى للتوافق مع هذا 
التطور الكبير في أمن استخدام 
 3D البطاق���ات، وتعتبر خدمة
Secure اح���دث االجنازات في 
جه���ود بيتك في ه���ذا املجال 
والتي لن تتوقف في سبيل أن 
يتمتع عمالؤه بأف���ضل وأرقى 
مستوى خدمة وبأع��لى درجات 

األمان.

محافظ »المركزي« بحث مع محافظ بنك فرنسا
انعكاسات األزمة المالية على دول الخليج

باريس � كونا: التقى محافظ بنك الكويت املركزي 
الش���يخ س���الم العبدالعزيز مع محافظ بنك فرنسا 
)البنك املركزي الفرنس���ي( كريستيان نويير حيث 
مت تبادل اآلراء بش���أن بعض القضاي���ا الراهنة ذات 

االهتمام املشترك.
وقال بنك الكويت املرك���زي في بيان صحافي ان 
اللقاء الذي عقد في باريس أمس االول تناول انعكاسات 
األزم���ة املالية العاملية على اقتص���ادات دول منطقة 
اخلليج بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص وكذلك 
مناقشة السياس���ات واإلجراءات التي اتخذتها دول 
االحتاد األوروبي وبخاصة فرنس���ا بهدف التصدي 
لسلبيات تلك االنعكاسات باإلضافة الى استعراض 
عالق���ات التعاون الثنائي بن بن���ك الكويت املركزي 

وبنك فرنسا.
من جانب آخر ق���ام محافظ بنك الكويت املركزي 
باالطالع على العديد من جتارب بنك فرنسا املركزي 
الهامة التي ميكن االس���تفادة منه���ا في بنك الكويت 
املركزي وفي مقدمتها آليات عمل كل من سياس���ات 
الرقابة املصرفية وإج���راءات التفتيش على وحدات 

القطاع املصرفي واملالي.

الحسن: 5.05 ماليين دينار صافي ربح »الخليج للتأمين«
بنمو 40% وربحية 30.6 فلسًا للسهم

أكد أن وضع الشركة المالي جيد وفي تطور مستمر محليًا وإقليميًا

خالد احلسن

جيدة لس����وق التأمن السعودية 
وحتقق تطلعات مساهميها.

وقال انه متتت زيادة نس����بة 
املس����اهمة في املجموعة العربية 
املصرية للتأمن في مصر لثقتنا 
الش����ركة  أداء هذه  ف����ي  الكبيرة 
وم����ا ميثله الس����وق املصري من 
إمكانات مستقبلية جيدة في قطاع 

التأمن.
وأكد عل����ى ان ق����رار مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح على مساهمي 
الشركة يعكس التوازن الذي نسعى 
جاهدين للحفاظ عليه بن توقعات 
مساهمينا واالحتفاظ مبركز مالي 
سليم وسيوله مالية تساعدنا على 

حتقيق إستراتيجية الشركة.
ولف����ت إلى ان مجل����س إدارة 
الشركة مستمر في االهتمام بتطوير 
الفنية ملوظفي مجموعة  القدرات 
ش����ركاتنا حيث مت تنفيذ العديد 
م����ن البرام����ج التدريبية احمللية 

واخلارجية.
كما أننا نعمل جاهدين لتعزيز 
التكام����ل والتطوير في  عمليات 
اإلدارية  اإلجراءات والسياس����ات 

والفنية في شركات املجموعة.

خدماتنا والتحفظ في سياساتنا 
االكتتابي����ة وتطوي����ر الق����درات 
الفني����ة واإلدارية والتس����ويقية 
املالي  ملوظفي شركاتنا، فمركزنا 
اجليد يكفله االنضباط املتش����دد 
والسياس����ة احملاسبية املتحفظة 
واألسلوب املهني في إدارة األصول، 
ولقد أصبح لدينا س����يولة جيدة 
سوف تس����اعدنا على االستمرار 
ف����ي إس����تراتيجيتنا الهادفة إلى 
التوسع اإلقليمي وانتهاز الفرص 
االس����تثمارية اجلي����دة خالل هذا 

العام«. وقال ان معظم ش����ركاتنا 
التابع����ة س����جلت أداء جيدا في 
عملياتها التأمينية رغم الصعوبات 
التي واجهت معظم األسواق العربية 
من انخفاض في مؤشرات األسواق 
املالية وزيادة في املنافسة السعرية 
وقلة في اإلنفاق احلكومي واخلاص، 
ويرجع ه����ذا النجاح إلى القدرات 
اجليدة والقوية لفرق اإلدارة في 
هذه الش����ركات وتفاني موظفيها 
وإخالصهم ولهم مني كل الش����كر 

والتقدير.
وأش����ار الى ان الشركة قامت 
إقليمية خالل 2009  بتوس����عات 
باالستحواذ على ما نسبته %55 
من رأسمال شركة الشرق العربي 
للتأمن في اململكة األردنية الهاشمية 
وهي شركة حتتل مركز الصدارة 
في السوق األردني من حيث حجم 
اإلنتاج كما قام����ت بالتعاون مع 
شركائنا السعودين بطرح أسهم 
شركة بروج للتأمن التعاوني في 
اململكة العربية السعودية لالكتتاب 
العام حيث مت إدراجها في سوق 
األوراق املالية السعودية خالل هذا 
الشهر والتي نأمل أن تكون إضافة 

العام 63.3 مليون  اإليرادات لهذا 
دينار )218.9 مليون دوالر( باملقارنة 
مع 50.1 مليون دينار )173.4 مليون 

دوالر( للعام 2008.
أش����ار إلى الزي����ادة في قيمة 
إجمالي األص����ول من 240 مليون 
دينار في نهاية 2008 لتصل إلى 
254.4 مليون دينار في نهاية 2009 
بزيادة 6% وبقيم����ة 14.4 مليون 

دينار.
أما عن النش����اط التأميني فقد 
ارتفعت أقس����اط الشركة من 86 
مليون دينار في 2008 إلى 79 مليون 
دينار عن 2009 أي بنسبة %12.2، 
كما مت تدعيم االحتياطات الفنية 
للشركة بنسبة 20.3% ومبقدار 11.8 
مليون دينار لتصل إلى ما يقارب 

70 مليون دينار.
وأضاف احلسن قائال: »لقد كان 
عام 2009 عاما في غاية الصعوبة 
بالنسبة للكثير من الشركات في 
القطاع����ات االقتصادية،  مختلف 
ولكن اس����تطاعت ش����ركتنا رغم 
ه����ذه الصعوب����ات أن حتقق أداء 
جيدا باملقارن����ة مع العام املاضي 
ويرجع ذلك إلى اهتمامنا بتطوير 

أعلن العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة اخلليج للتأمن 
خالد احلسن ان الشركة حققت 
صافي أرباح بلغت 5.05 مالين 
دينار وبربحية 30.6 فلسا للسهم 
الواحد وبقيمة دفترية للسهم 
بلغت 403.6 فلوس عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2009، باملقارنة مع 3.6 مالين 
دين����ار عن ع����ام 2008 وهو ما 
ميثل زيادة قدره����ا 1.5 مليون 
دينار بنس����بة تعادل 40% عن 

العام السابق.
وقال بيان صادر عن مجلس 
اإلدارة انه أوصى بتوزيع أرباح 
نقدية بنس����بة 40% )40 فلسا 
للسهم الواحد( عن السنة املنتهية 
ف����ي 2009/12/31 مبينا ان هذه 
املوافقة تخضع ملوافقة اجلمعية 
العمومية ملس����اهمي الش����ركة 

واجلهات الرقابية االخرى.
وأوضح احلسن ان الشركة 
ف����ي إجمالي  ارتفاعا  س����جلت 
اإلي����رادات لعام 2009 بنس����بة 
26.2% مقارنة مع إيرادات العام 
السابق 2008، حيث بلغ إجمالي 
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