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قان����ون رقم 15 لس����نة 
1979 ف����ي ش����أن اخلدم����ة 
والتعدي����ات  املدني����ة 
الاحق����ة قد ذك����ر في مادة 
9 »يستهدف نظام اخلدمة 
الوظائف  املدنية ترتي����ب 
ف����ي اجله����ات اخلاضع����ة 
القانون على أس����اس  لهذا 
واجباته����ا ومس����ؤولياتها 
وذل����ك بتصنيفه����ا ف����ي 
مجموعات وتقييمها وفقا 
للقواعد واألحكام والشروط 
التي  واالجراءات واملواعيد 
يحدده����ا مجل����س اخلدمة 

املدنية«.
كما خول في مادة 5 مجلس اخلدمة املدنية 
اقتراح السياسات العامة للمرتبات واألجور مبا 
يكفل التنسيق بني اجلهات احلكومية والهيئات 
والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 

نصف رأسمالها.
 هذا متهيد ملا سأتكلم عنه وهو نظام تقييم 
الوظائف وابدأ بتعريفة »حتديد أهمية الوظائف 
النسبية فيما بينها في ضوء عناصر ومقومات 
هذه الوظائف من واجبات ومسؤوليات وشروط 
شغلها«، وقد أصبح تقييم الوظائف أحد فنون 
االدارة احلديثة يعالج بصفة خاصة مشكات 
العدالة النسبية في تقدير األجور والرواتب 
على أساس موضوعي ومت تطبيق هذا النظام 
منذ السبعينيات على القطاع النفطي وبعدها 
بدأت القطاعات األخرى بتطبيقه ومنها قطاع 
البنوك واالستثمار ومن ثم اجلهات احلكومية 
ذات امليزانيات املس���تقلة واستمرت اجلهات 
احلكومية األخرى )الوزارات والهيئات امللحقة( 
بتطبيق نظام تقييم املؤهل الدراسي واخلبرة 
العملية فقط وليس الوظيفة، وهذا أدى الى 
الب���دالت والعاوات وخاصة  توالي طلبات 
اجلهات التي لم تطبق نظام تقييم الوظائف 
والزالت وذلك بس���بب اقتناع املوظفني بأن 
طبيعة عملهم تختلف في أهميتها ومستواها 
ع���ن غيرها من الوظائ���ف والبد من التفرقة 
بتعويضهم ماديا ولن تنتهي هذه الطلبات مادام 
لم نطبق نظام تقييم الوظائف. وهنالك أكثر 
من طريقة لتقييم الوظائف منها طريقة التدرج 
وطريقة التقدير بالنقاط وغيرها والطريقة التي 

تطبق بالكويت هي التقدير 
بالنق���اط من خال حتليل 
الوظيفة وحتديد عناصرها 
والت���ي تتمث���ل بامله���ام 
واملس���ؤوليات واملهارات 
واملجهود البدني والذهني 
واملؤهل الدراسي واخلبرة 
العمل  العملية وظ���روف 
ونطاق االش���راف ويجب 
أن يس���بق ه���ذه اخلطوة 
اعداد وصف وظيفي معتمد 
جلميع وظائ���ف اجلهات 
احلكومي���ة وعند االنتهاء 
من تقييم جميع الوظائف 
املهمة وهي  تأتي اخلطوة 
اعداد جدول رواتب جديد يعتمد على تقييم 
الوظائف وميكن تصميم هذا اجلدول عن طريق 
دراسة مس���حية لسوق العمل داخل الكويت 
وخارجها بحي���ث تتم مقارنة رواتب ومزايا 
الوظائف مبثيلتها وهذه الدراس���ة يجب أن 
تتكرر كل سنتني الى 3 سنوات ملعرفة مستوى 
الرواتب واملزايا داخل الكويت وخارجها واذا 
هنالك أي تعديل ميكن عمله في تقييم بعض 

الوظائف.
 وهكذا يستقر احلال والكل راضي مادام 
هنالك نظام لتقييم وظائفهم وحتديد مرتباتهم 
يراعي العدالة واملساواة جلميع الوظائف ويتم 
مراجعتها كل سنتني أو 3 حسب املستجدات 
في رواتب س���وق العمل ومستوى املعيشة 
وعلي���ة أرجو م���ن مجلس اخلدم���ة املدنية 
املبادرة بتبني تطبيق نظام تقييم الوظائف 
ملا فيه من إيجابيات وخاصة التحكم بالتكلفة 
املالية الس���نوية املقترحة للرواتب، كما أنه 
يكافئ املجتهد سنويا حسب أدائه ويفرق بني 
مستويات األداء املختلفة بعاوة سنوية تسمى 
عاوة األداء وليس العاوة الدورية احلالية 
وخاصة أن ديوان اخلدمة املدنية لديه مبادرات 
بهذا اخلصوص وميكن االستعانة باخلبرات 
والكفاءات الكويتية التي تساعد في تصميم 

نظام تقييم الوظائف ودراسة الرواتب.
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 عرفات والقحطاني خالل توقيع العقد

نظام تقييم الوظائف بديل البدالت والعالوات اإلضافية

»النظم الصناعية واإلدارية« توقع عقدًا 
لتأهيل »البترول الوطنية« لآليزو

كشف مدير عام شركة النظم الصناعية واإلدارية 
م.هيثم عرفات عن توقيع عقد مع شركة البترول 
الوطنية الكويتية تتولى مبوجبه ش���ركة النظم 
الصناعية واإلدارية تأهيل الشركة للحصول على 
شهادة األيزو 2008/9001، وقد حضر توقيع العقد 
عن شركة البترول الوطنية الكويتية بندر القحطاني 

وعن شركة النظم املدير العام م.هيثم عرفات.
وأوضح عرفات أن ش���هادة اآليزو 2008/9001 
تعتبر احدى أهم عائات شهادات اآليزو الدولية 
ألنها متثل اخلطوة األساسية ألي جهة للمضي قدما 
نحو طريق التطور والتحسني، مشيرا إلى أن هذه 
الشهادة تهتم بنظام إدارة اجلودة للشركات والذي 
من أولوياته االهتمام بتحسني رضا العماء جتاه 
اخلدمات املقدمة له���م، إضافة إلى أن من ركائزها 
وجود مبدأ التحسني للخدمات الذي يجب أن تتبناه 
الشركة وجتعله ركيزة أساسية في أسلوب عملها 

وتطلعاتها للمستقبل.
واش���ار الى أن اهتمام شركة البترول الوطنية 
الكويتية باجلودة واالعتماد العاملي، يأتي انطاقا 
من إميانها بأن النجاح احلقيقي يكمن في اجلودة 
العالية، والتي تشمل االلتزام باملقاييس العاملية 
ملمارسة األعمال من خال أجود مستويات اخلدمة 
في مجال الصناعة النفطية، واالمتثال ألي قوانني 

أو لوائح تس���اعد في احلصول على أولى املراتب 
في تطبيق نظريات اجلودة.

وأكد أن تأهيل شركة البترول الوطنية للحصول 
على هذه الشهادة س���يحقق لها االعتراف العاملي 
بتطبيق نظام إدارة اجلودة، والكفاءة العالية في 
أداء املهام املطلوبة، والتطوير املستمر في أساليب 
العمل، والفهم الواضح للمهام واملسؤوليات جلميع 
العاملني بالشركة، واتخاذ القرار بناء على احلقائق 
من خال حتليل س���جات اجلودة بش���كل علمي 
منطقي وإشراك املوظفني في رفع مستوى االنتماء 
والوالء للشركة، إضافة إلى التميز الواضح ملكانتها، 
وستكون من أولى الشركات الكويتية التي حتصل 

على هذه الشهادة.
 من جهة أخرى، أعرب بندر القحطاني عن ثقته 
التامة في أن شركة النظم الصناعية واإلدارية لن 
تدخ���ر جهدا لتهيئة كل العوامل التي تس���هم في 
سرعة حصول شركة البترول الوطنية على هذه 
الشهادة، معتبرا أن توقيع العقد يؤكد مبا ال يدع 
مجاال للش���ك متيز الشركات الوطنية في مواكبة 
املستجدات السريعة واملتاحقة في عاملنا املعاصر، 
واألخذ بجميع أسباب النجاح في أداء العمل وإجنازه 
وفقا لألساليب العلمية املتطورة، والكويت دائما 

سباقة في هذا املضمار.

»الوطني«: 1.7% النمو المتوقع لالقتصاد اإلماراتي في 2010

أش��ار بن����ك 
الكوي��������ت 
الوطن��������ي 
في نش����رته 
االقتصادية لدول اخلليج إلى أن 
آفاق االقتصاد اإلماراتي تبدو إلى 
حد ما ضبابية مع بداية النصف 
الثان����ي من الع����ام 2010. إذ رغم 
اس����تقرار البيئة املالية وحتسن 
درجة الثقة واحتمال أن تستفيد 
بعض القطاعات � السيما قطاعا 
التجارة والسياحة � من انتعاش 
االقتصاد العاملي، إال أن االقتصاد 
عموما س����يتطلب وقت����ا أطول 
للنهوض مجددا. ومع ولوج عدد 
كبير من الشركات في مساعي إعادة 
النقص  هيكلة ديونها، وفي ظل 
الذي تعانيه في التمويل وارتفاع 
حجم املديوني����ة، توقع الوطني 
أن يبق����ى النمو االقتصادي دون 
املستوى للعامني املقبلني على األقل. 
لكن في املدى الطويل، هناك مجال 
لعودة قط����اع األعمال على نحو 
أفضل مما كان عليه قبل األزمة. 
والحظ الوطني ان مجموعة »دبي 
العاملي����ة« اململوكة من احلكومة 
التابعة لها( تقترب  )والشركات 
على ما يبدو من االتفاق مع دائنيها 
على إعادة جدولة 24 مليار دوالر 
من الدي����ون. وينص هذا االتفاق 
على حتويل ما قيمته 10 مليارات 
دوالر من الديون املستحقة لصالح 
املؤسسات احلكومية األخرى إلى 
أسهم، بينما سيتم إعادة جدولة 
القيمة املتبقية � والبالغة 14 مليار 
دوالر � والعائ����دة للبنوك وتلك 
املستحقة للمقاولني واملطورين. 
ففي احلالة األولى، ستعاد جدولة 
الديون املستحقة للبنوك بقروض 
جديدة بفائدة أدنى من الس����عر 
السوقي وألجل يتراوح بني 5 و8 
أما بالنسبة للمقاولني،  سنوات. 
فيحصلون على ما نس����بته %40 
من قيمة الديون املس����تحقة لهم 
نقدا، فيما ستحول نسبة ال� %60 
املتبقية إلى سندات قابلة للتداول 

وحتمل فائدة.
إال أن هذه املقترحات مازالت 
تنتظر موافق����ة الدائنني قبل أن 
اتف����اق نهائي بني  إل����ى  تتحول 
الطرفني. وبينم����ا وافقت اللجنة 
املمثلة للبنوك ذات املديونية األكبر 
على املقترح املتعلق بالبنوك، يبقى 
األخي����ر بحاجة ملوافق����ة البنوك 
األخ����رى ذات املديونية األصغر. 
وقد تأخذ هذه املفاوضات أشهرا 
قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي 
املقابل، رغ����م أن أكثر من نصف 
الشركات قد وافقت منتصف شهر 
مايو املاضي على ش����روط الدفع 
املقترحة لصالح املقاولني، إال أن 
»دبي العاملية« ال متلك نسبة %65 
املطلوبة من حج����م هذه األموال 

لتبدأ عملية الدفع.

ضعف القطاعات

ورأى الوطن����ي أن املخ����اوف 
حول حجم االنكش����افات القائمة 
على »دبي العاملية« والش����ركات 
األخرى املرتبطة باحلكومة، شكلت 
عاما إضافيا على تشدد البنوك في 
اإلقراض. فالنمو في حجم مطلوبات 
البنوك على القطاع اخلاص وصل 
إلى حدود الصفر خال العام 2009 
بعدما عانت البنوك من شح في 
التمويل وركزت على إعادة بناء 
ميزانياتها عبر احلد من القروض 
اجلديدة ورفع حجم احتياطاتها 
وتعزيز مشترياتها من السندات 
احلكومية »اآلمنة«. ويقدر حجم 
انكشاف البنوك احمللية في اإلمارات 
على »دبي العاملية« مببالغ كبيرة، 
ما يتركها عرضة لش����طب نسبة 
من هذه الديون في املستقبل. أما 
بالنسبة للعام احلالي، فقد ارتفع 
حجم مطلوبات البنوك على القطاع 
اخلاص بواقع 4% فقط حتى شهر 
مارس املاضي. ومبا أن االئتمان 
املمنوح من البنوك قد شكل حجر 
األساس للنمو االقتصادي السريع 
الذي ش����هدته دبي في السنوات 
الس����ابقة، فإن بيئ����ة األعمال قد 
تغيرت س����ريعا أمام الش����ركات 

احمللية نتيجة هذه التطورات.

وأش����ار الوطني إلى أن قطاع 
العقار أظهر بدوره عامات قليلة 
على التعاف����ي. فضعف االئتمان 
وعدم االس����تقرار الوظيفي وقلة 
عدد الصفقات العقارية التي متت 
بهدف املضارب����ة جميعها عوامل 
الطلب على  انعكست سلبا على 
العقار السكني، السيما في دبي. 
ارتفاع األسعار  الرغم من  وعلى 
خال الربع األول من العام احلالي 
بنحو 11% من املستويات املنخفضة 
التي سجلتها في الربع الثاني من 
العام املاضي، إال أنها تبقى أدنى 
من الذروة التي بلغتها في الربع 
الثالث من العام 2008 بواقع %45. 
كما أن املعروض اجلديد يواصل 
ضغطه على السوق العقاري الذي 
يعاني أصا من فائض. وتتوقع 
شركة »كولييرز« ان يرتفع عدد 
الوحدات السكنية في دبي بنحو 
12% هذا العام، ما من شأنه أن يعزز 
اخللل في السوق ويحد من منو 

األسعار بشكل إضافي.
وفي قطاع العقار التجاري في 
دبي، فالوضع أكثر سوءا. ووفقا 
ل� »كولييرز«، بلغ معدل إشغال 
املكاتب ما متوسطه 71% خال الربع 
األول من العام احلالي. لكن حجم 
املعروض من املساحات املكتبية 
قد يتضاعف تقريبا بحلول العام 
2013، من دون أي زيادة مشابهة 
في حجم الطلب. ما يشير إلى أن 
ضعف األسعار سيستمر لبعض 
الوقت. إال أن الصورة تبدو أفضل 
في أبوظبي، حيث مازال السوق 
يعيش حتسنا في حجم الطلب. 
لكن السوق العقاري في أبوظبي 
يبقى أصغ����ر بكثير منه في دبي 
)حجم األول يقارب 40% من حجم 
الثاني(، ما يجعله أقل تأثيرا على 

السوق اإلماراتي عموما.
وأخيرا، يواصل قطاع اإلنشاءات 
� الذي ساهم بنحو 20% من منو 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
لإلمارات بني عامي 2002 و2008 � 
معاناته، وذلك بسبب املشاكل التي 
تواجه التدفقات النقدية، وصعوبة 
احلصول على متويل للمشاريع، 
وحالة عدم التيقن باس����تمرارية 
املشاريع عموما. ووفقا ل� »ميد«، 
بلغت قيمة املش����اريع )املدنية( 
املخطط لها نح����و 1.3 تريليون 
دوالر، لكن نحو 0.5 تريليون دوالر 
منها قد علق حاليا أو ألغي. ومما 
ال ش����ك فيه فان العديد من هذه 
املشاريع كانت التزال في مراحل 
التخطيط املبك����رة، وبالتالي لن 
يكون للخسارة الناجمة عن تعليقها 
أو إلغائها أث����ر كبير على الناجت 

احمللي اإلجمالي. لكن هذا احلجم 
الهائل من املشاريع املعلقة يشير 
بوضوح إلى حجم الصعوبات التي 
يواجهها القط����اع. كما أن العديد 
من املشاريع التي يجري تنفيذها 

سيتأخر موعد تسليمها.

آفاق النمو

وتوقع الوطن����ي أن تتواصل 
حالة الضعف املخيمة على القطاع 
املالي والعقاري واإلنش����اءات، ما 
سيؤثر سلبا على النمو االقتصادي 
خال العامني املقبلني. ومن شأن 
ذلك أن يحد من قدرة اإلمارات على 
انتعاش االقتصاد  االستفادة من 
العاملي وحتس����ن من����وه. وبعد 
انكماش الن����اجت احمللي اإلجمالي 
لإلمارات باألسعار الثابتة بواقع 
2.7% خ����ال العام املاضي، توقع 
الوطني أن ينمو بنحو 1.7% هذا 
العام، وبنحو 2.6% في العام املقبل. 
وس����يقود هذا النمو قطاع النفط 
والغاز ال����ذي يتوقع أن ينتعش 
تدريجي����ا مع ع����ودة أوپيك إلى 
رفع إنتاجها النفطي بعد سلسلة 
التخفيضات االستثنائية التي قامت 
بها خال العامني املاضيني. ويقدر 
الوطن����ي أن ينمو الناجت النفطي 
الثابتة )مع استثناء  باألس����عار 
الغاز(  التكرير ومعاجلة  قطاعي 
بنحو 2% هذا العام و3% في العام 
2011. يش����ار إل����ى أن هذا القطاع 
يساهم بنحو ثلث الناجت احمللي 

اإلجمالي باألسعار الثابتة.
وفي الوقت نفسه، توقع الوطني 
أن يبقى منو القطاع غير النفطي 
الثابتة ضعيفا، ليبلغ  باألسعار 
1.5% في العام احلالي و2.5% في 
2011. لكن من بني اإلمارات السبع، 
من املرج����ح أن يش����هد اقتصاد 
أبوظبي منوا قوي����ا يتراوح بني 
4% و5% س����نويا، مدعوم����ا من 
أسس����ه القوية والسياسة املالية 
التوسعية. وفي املقابل، فقد يشهد 
اقتصاد دبي انكماش����ا هذا العام 
قبل أن ينمو بش����كل معتدل في 
العام املقبل، حني يتحسن قطاع 
األعمال بشكل إضافي. إذ تواجه 
بيئة األعمال في دبي حاليا صعوبة 
في احلصول على التمويل وخفضا 
في املصروفات احلكومية )بهدف 
مساعدة خدمة الدين املتراكم(. لكن 
الوطني رأى أن العام 2012 قد يكون 

أفضل لاقتصاد اإلماراتي.
وأكد الوطني أن التوصل إلى 
اتفاق نهائ����ي بني »دبي العاملية« 
ودائنيها على إعادة جدولة الديون 
من ش����أنه أن يوف����ر دعما قويا 
ملستوى الثقة في دبي، وقد يدعم 

أسعار األسهم لوقت قصير. لكننا 
ال نتوق����ع أن يؤدي إلى انتعاش 
إذ يقدر أن  اقتصادي ملح����وظ. 
يكون حجم خدمة الدين مرتفعا 
والدفعات كبيرة، ويقدر البعض 
أن تقوم دبي بتس����ديد 15 مليار 
دوالر في العام احلالي، و24 مليار 
دوالر في العام املقبل، أي ما يوازي 
20% و32% على التوالي من ناجتها 
احمللي اإلجمالي املقدر للعام 2009. 
ومن شأن هذه الدفعات � ولو أنها 
ستخفض بفعل إعادة اجلدولة � 
أن تنعكس سلبا على حجم الطلب 
في االقتصاد وتقلص من املوارد 

املتوافرة لاستثمار.
كذلك احلال، فقد يكون هناك 
املزيد من عمليات إعادة اجلدولة، 
كما يبدو من خطوة »دبي القابضة« 
الدخول في مفاوضات مع دائنيها 
إلعادة جدولة ج����زء من ديونها 
املقدرة ب� 14 مليار دوالر. ولذلك، 
فقد تستمر حالة الضبابية املخيمة 
على حجم الديون اإلجمالية لدبي. 
من جه����ة ثانية، رأى الوطني أن 
وضع اإلمارات املالي يبقى مريحا 
إلى حد ما، بفضل اإليرادات النفطية 
املرتفعة التي س����محت حلكومة 
أبوظبي مبراكمة األصول األجنبية، 
والتي تتعدى بشكل ملحوظ حجم 
الديون املتراكمة على الش����ركات 
املرتبط����ة بحكومة دب����ي. لكن، 
في الظاهر، ق����د تكون احلكومة 
العام  اإلماراتية قد س����جلت في 
املاضي أول عجز في ميزانيتها منذ 
العام 2003 � من دون احتساب كافة 
اإليرادات التي ال تدخل في امليزانية 
� ومبا نسبته 7% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، مدفوعا بتراجع اإليرادات 
النفطي����ة بواق����ع 45% وارتفاع 
املصروفات بنحو 15%، ومن ضمنها 
املصروفات الرأسمالية بواقع %20. 
لكن هذه البيانات ال تش����مل كا 
م����ن عائدات األص����ول األجنبية 
الضخمة الت����ي متلكها احلكومة 
اإلماراتية وأرباح ش����ركة النفط 
أدنوك التابعة حلكومة أبوظبي. 
ولو مت احتس����اب هذه اإليرادات، 
حلققت امليزانية توازنا. وأش����ار 
الوطني إلى أن التوقعات املتعلقة 
بامليزانية اإلماراتية تشوبها الكثير 
من احتماالت اخلطأ وعدم الدقة، 
ليس فقط بسبب تذبذب أسعار 
النفط، ب����ل لكون خطط أبوظبي 
اإلنفاقية ال تعلن بشكل مسبق. 
لكن وفقا لفرضيات منطقية، فمن 
شأن االرتفاع في اإليرادات النفطية 
النفط(  ارتفاع أس����عار  )نتيجة 
واالنخفاض الطفيف في املصروفات 
أن يقلص العجز إلى ما نس����بته 

5% من الناجت احمللي اإلجمالي هذا 
الع����ام، وإلى 3% في العام املقبل. 
لكن مع احتس����اب اإليرادات من 
خارج امليزانية املذكورة آنفا، توقع 
الوطني أن حتقق امليزانية فائضا 
س����نويا يتراوح بني 3% و5% من 
الناجت احمللي اإلجمالي. وفي حال 
ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 
70 دوالرا للبرميل املفترض، فقد 

يأتي الفائض أعلى من ذلك.

التضخم

الوطن����ي أن معدل  والح����ظ 
التضخ����م قد تباطأ في 2009 إلى 
نح����و 1.6% في املتوس����ط، أدنى 
مس����توى له منذ ما يقارب العقد 
الزمن. ويعزى ذلك بش����كل  من 
رئيسي إلى تباطؤ منو أسعار املواد 
الغذائية واإليجارات. وقد استفاد 
معدل التضخم من االرتفاع الذي 
شهده في بداية العام 2009، بينما 
كانت األسعار قد تراجعت فعليا في 
النصف الثاني من العام، مقارنة مع 
الفترة نفسها من 2008. ما يعني 
أن معدل التضخم ق����د بدأ العام 
احلالي من مستوى منخفض. لذلك، 
توقع الوطني أن يواصل التضخم 
تباطؤه خ����ال 2010 إلى 1%، وأن 
يبقى منخفضا خال العام املقبل 

رغم تسارع النمو االقتصادي.
ويبقى ارتفاع أس����عار السلع 
وانخفاض سعر صرف الدوالر � 
الذي يرتبط به الدرهم اإلماراتي 
� بشكل حاد من العوامل التي قد 
تدفع معدل التضخم إلى االرتفاع. 
لكن الوطني رأى أن أيا من هذين 
العاملني ال يبدو محتما في القريب 
العاج����ل. فال����دوالر األميركي قد 
يواصل حتقيق املكاسب نتيجة 
ضع����ف اآلف����اق االقتصادية في 
اليورو.  التقليدي  منطقة غرميه 
وفي الوقت نفسه، ورغم احتمال 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية هذا 
الع����ام، إال أن تأثيره����ا قد يتبدد 
نتيجة ضعف الضغوط التضخمية 
ألسعار املجموعات األخرى في سلة 
املس����تهلك. كما أن تأثير ارتفاع 
أسعار السلع على معدل التضخم 
قد يتبدد قريبا في حال لم يستمر 

هذا االرتفاع لفترة من الوقت.
وأخيرا، مع بق����اء الضغوط 
التضخمي����ة عن����د مس����تويات 
منخفضة، ق����د ال تكون اإلمارات 
بحاجة لتغيير نظام سعر الصرف 
أو أسعار الفائدة لديها. ومع اإلبقاء 
على نظام الربط مع الدوالر، توقع 
الوطني أن يش����هد سعر الريبو 
ارتفاعا طفيفا فقط خال األشهر 

ال� 18 املقبلة.

التضخم إلى 1% وتوقعات باستمراره منخفضًا في 2011

»الوطني« يرعى حفل تخرج طلبة »العلوم الطبية 
المساعدة والتمريض« و»الهندسة والبترول«

اعلن بن��ك الكويت الوطني ع��ن رعايته 
حفل تخرج طلبة كلية العلوم الطبية املساعدة 
والتمريض بجامعة الكويت، وذلك في فندق 
راديسون ساس اليوم، بحضور عدد من كبار 
الشخصيات وفي مقدمتهم عضو مجلس االمة 
النائب مرزوق الغامن ومحافظ حولي الفريق 
عب��داهلل الفارس وعميد كلي��ة العلوم الطبية 

املساعدة والتمريض د.سعود العبيدي.
كما اعلن البنك عن رعايته حفل تخرج طلبة 
كلية الهندس��ة والبترول بجامعة الكويت في 

قاعة الراية 28 يونيو اجلاري، وذلك بحضور 
عدد من كبار الشخصيات وفي مقدمتهم وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، الى جانب 
مجموعة من كبار املسؤولني في بند الكويت 
الوطني. وباالضافة الى رعاية هذين النشاطني، 
سيقوم موظفو البنك الوطني خالل املشاركة 
واحلضور حلف��الت التخرج بتعريف الطلبة 
اخلريج��ني مبجموعة اخلدم��ات واملنتجات 
املصرفية التي طورها البنك لتلبية احتياجات 

عمالئه من مختلف شرائح املجتمع.

تقريـر

بقلم: د.عبداهلل العبدالجادر


