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الثاقب: »بيتك« يؤمن بأهمية الشباب
ودوره في تحقيق النهضة االقتصادية 

قال مساعد املدير العام لقطاع التمويل في 
بيت التمويل الكويت����ي »بيتك« عماد الثاقب 
إن البنك يولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل 
الشباب الكويتي سواء من املوظفني في البنك 
أومن خارج »بيتك«، إميانا بدور الشباب في 
املجتم����ع وثقة في ق����درات العنصر الوطني 
وإمكانيات����ه، خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة 
للعطاء وصقل مهاراته، كما أن بيتك حريص 
على مستوى موظفيه على إعداد أجيال قادرة 
على حتمل املسؤولية ميكنها القيادة وخدمة 
املجتمع، مش����يرا إلى أن الشباب ميثل نسبة 

تزيد على 50% من املجتمع الكويتي.
وق����ال الثاقب في كلمة خالل حفل تخريج 
دفعة من متدربى بيت لوذان الجنازات الشباب، 
برنام����ج »لوياك« الوطني، حيث مت تس����ليم 
شهادات التدريب إلى 6 من الشباب الكويتي 
يدرس����ون تخصصات مختلفة، بعد برنامج 
تدريبي في بيتك استمر شهرين »نحرص على 
تخريج كفاءات للمجتمع في جميع املجاالت، 
ورغم أن بيتك مؤسس����ة مالية هدفها الربح، 
إال أن الدور االجتماعي يحتل أولوية، ويأتي 

الشباب في املقدمة، فهم ميثلون نسبة كبيرة 
في املجتمع، ولديهم طاقات خالقة وإبداعات 
في مجاالت عديدة، وعلى مؤسس����ات القطاع 
اخلاص دور مهم في مس����اعدة الشباب على 
الدخول إلى سوق العمل متسلحني باملهارات 
التي يحتاجها، و»بيتك« نظرا لتعدد مجاالت 
عمله، فانه يعد فرصة ممتازة يستطيع املتدرب 
من خاللها التعرف على أنشطة وأسواق مختلفة 
مثل االستثمار واملصرفي والتمويل والعقار 

وتكنولوجيا املعلومات«.
وتوجه الثاقب إل����ى املتدربني بالنصيحة 
داعيا إياهم إلى االعتماد على النفس وتطوير 
الذات بشكل مستمر مع احلرص على التعلم 
واالستفادة من خبرات اآلخرين، ومن املهم عدم 
االس����تعجال والتأكد من أن العمل في القطاع 
اخلاص يحتاج إلى الصبر وبذل اجلهد، لكنه 
مثمر وايجابي ويحقق لصاحبه مكانة متميزة 
إذا أحس����ن اختيار مجال العمل الذي يناسب 

قدراته وإمكانياته.
من جانبها أش����ادت املش����رفة في برنامج 
»لوياك« يس����را العيس����ى بتع����اون »بيتك« 

ومس����اندته لعملية تدريب الشباب الكويتي 
واملساهمات التي يقدمها إلثراء خبرات املتدربني 
حيث قدم »بيتك« كل التسهيالت واملبادرات 
التي كان من شأنها حتقيق أقصى استفادة لكل 
متدرب، خاصة اننا نعتبر »بيتك« فرصة ذهبية 
للتدريب على مجاالت عمل مهمة ومطلوبة في 
السوق، كما أن املتدربني يحصلون على خبرات 
مهمة من خالل تدريبهم في ميدان العمل الفعلي. 
وقال مشرف العالقات العامة يوسف الرويح ان 
هذه هي الدفعة الثانية من املتدربني بالتعاون مع 
برنامج لوياك، ويدرسون تخصصات مختلفة 
مثل احملاسبة والعلوم اإلدارية والهندسة وإدارة 
األعمال والتسويق وغيرها، مت تدريبهم بشكل 
ميداني، فيما أشار ضابط التسويق والعالقات 
العامة راكان الفضالة إلى أن املتدربني شاركوا 
في برنامج متخصص عن التس����ويق وإدارة 
وتنظيم احلمالت اإلعالنية وبرامج الترويج 
العامة، نظرا  واألعمال الصحافية والعالقات 
ألهمية هذا النشاط ودوره البارز في عمل كل 
مؤسسة وشركة، وأهمية أن يتعرف املتدرب 

على هذا اجلانب املهم في العمل.

خالل حفل تخريج 6 متدربين من مشروع »لوياك«

»بوبيان« ينّظم دورة 
حول االقتصاد اإلسالمي 

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم 
دورة تدريبية حول االقتصاد 
االسالمي بالتعاون مع جلنة 
التوعية االجتماعية في االحتاد 
الوطني لطلبة جامعة الكويت 
في الفترة من 6 الى 9 مارس 
اجلاري، وذلك حرصا من البنك 
على نش����ر الوعي باالقتصاد 
االسالمي وما يشهده من تطور 
مستمر مدفوعا بتزايد االقبال 
عل����ى اخلدم����ات واملنتجات 

املالية.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
مدير ادارة الرقابة الش����رعية 
في البنك الشيخ فواز مشاري 
الكلي����ب ان الدورة تهدف الى 
زيادة تثقيف الشباب اجلامعي 
بأهمي����ة املنتجات واخلدمات 
املالية االسالمية والتي أجمع 
العالم على انها شهدت مؤخرا 

تطورات هامة.
وأضاف الكليب في تصريح 
صحافي ان مثل هذه الدورات 
البن����ك بتنظيمها  التي يقوم 
بالتع����اون مع جهات مختلفة 
وبصورة دورية تؤكد حرصه 
ومش����اركته ملختلف قطاعات 
املجتمع السيما الشباب انطالقا 
من دوره اله����ادف الى زيادة 

الوعي باالقتصاد االسالمي

»التجاري« ينّظم زيارات ميدانية لطالب المدارس

 الشيخ فواز الكليب 

طلبة وطالب املدارس خالل زيارتهم لـ »التجاري«

نظم البنك التجاري الكويتي زيارة ميدانية لعدد من طلبة وطالبات 
املدارس اخلاصة واحلكومية لفرع جنوب السرة، الطالعهم على طبيعة 
العمل املصرفي باإلضافة إلى التعرف على املنتجات واخلدمات املصرفية 
املختلفة التي يقدمها البنك لعمالئه، وتسليط الضوء على احلساب اخلاص 
باألطفال »حسابي األول وحساب »TIjari« املخصص لشريحة الشباب، 
وتأتي هذه اخلطوة االيجابية من جانب البنك انطالقا من حرصه علىقطاع 
التعليم وجيل املس���تقبل. وفي هذا اإلطار أشار املدير التنفيذي - إدارة 
التس���ويق واملبيعات بالبنك رمزي الصب���وري الى ان: »البنك يحرص 
على تواصله مع أجيال املس���تقبل من خ���الل تنظيم مثل هذه الزيارات 
امليدانية والتوعوية، التي من ش���أنها خدمة طالبنا وطالباتنا مبختلف 
أعمارهم ومراحلهم الدراس���ية«. وأضاف الصبوري أن اإلدارة املصرفية 
قد وضعت جدوال زمنيا لزيارة عدد أكبر من طلبة املدارس لالس���تفادة 
م���ن هذه الزيارات التي بدأت اعتبارا من فبراير املاضي وتس���تمر حتى 
شهر يونيو 2011. واكد ان البنك التجاري يولي اهتماما خاصا لهذه الفئة 
الطالبية التي تستعد لبناء مس���تقبل مشرق يعتمد على جيل الشباب 

الصاعد، بهدف تشجيعهم على االنخراط في احلياة املصرفية.

»الوطني«: القطاع العقاري يقود نمو االئتمان
بمقدار 55 مليون دينار في يناير

تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع بـ 0.5% وتباطؤ معدل
نمو عرض النقد بمفهومه الواسع على أساس سنوي إلى %1

الموجودات اإلجمالية للبنوك ارتفعت %3

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه 
االقتصادي األخير إلى أن االئتمان قد منا في 
شهر يناير املاضي بواقع 0.2% مقارنة مع 
الشهر السابق، أي مبقدار 55 مليون دينار، 
لتتسارع وتيرة منوه على أساس سنوي 
إلى 0.6% مقارنة مع يناير من العام السابق، 

من 0.4% سجلها في شهر ديسمبر.
ورغم هذا النم���و، تقلص عرض النقد 
مبفهومه الواس���ع )M2( بنسبة 0.5% عن 
الشهر السابق، أي بواقع 116 مليون دينار. 
ونتيجة لذلك، تباطأ معدل منو عرض النقد 
مبفهومه الواسع على أساس سنوي من %2.4 

في شهر ديسمبر إلى 1% في يناير.
والحظ »الوطني« أن القروض املمنوحة 

إلى القطاع العقاري قادت منو االئتمان في 
شهر يناير املاضي، إذ ارتفعت مبقدار 168 
مليون دينار عن الش���هر السابق في أكبر 

ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس 2010.
 وإلى جانب القطاع العقاري، كان قطاع 
املستهلكني القطاع الوحيد اآلخر الذي شهد 
منوا في حجم االئتمان، إذ ارتفعت التسهيالت 
الشخصية باستثناء تلك املمنوحة لغرض 
شراء أوراق مالية مبقدار 16 مليون دينار، 
أي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا، فيما 
استقرت القروض املمنوحة إلى القطاعات 
األخرى أو تراجعت، الس���يما التسهيالت 
الشخصية املمنوحة لغرض شراء االوراق 
املالية التي انخفض���ت مبقدار 82 مليون 

دينار في يناير.
ارتفع إج�مال���ي ودائع  املقاب���ل،  وفي 
القطاع اخلاص مبق���دار 30 مليون دينار 
عن الشهر الس���ابق، وذلك نتيجة ارتفاع 
ودائ���ع غي��ر املقيمني بنح���و 130 ملي�ون 
دينار، فيما انخفضت ودائع امل��قيمني مبقدار 
100 ملي���ون دينار إث���ر انخفاض الودائع 

بال��عمالت األجنبية.
وفي الوقت نفسه، أشار »الوطني« إلى 
أن معدالت أسعار الفائدة على ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار ق���د تراوحت قرب أدنى 
مستوياتها في ظل توافر مستويات السيولة 
املرتفعة لدى البنوك، وتراجع معدل أسعار 
الفائدة على ودائع القطاع اخلاص بالدينار 
الكويتي ألجل ش���هر واحد مبقدار نقطتي 

أساس إلى %0.97.
لكنه ارتفع للودائع ألجل 6 أش���هر و12 
ش���هرا مبا بني نقطة و3 نقاط أساس في 
شهر يناير، إلى 1.44% و1.72% على التوالي، 
أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار الكويتي ألجل ثالثة أشهر 

فقد بقي ثابتا.
من جهة ثانية، منت املوجودات اإلجمالية 
للبنوك في ش���هر يناير بواقع 3% مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام املاضي، لكنها 
حافظت على مستواها للشهر السابق، إذ 
ان الزيادة في االئتمان قد قابلها تراجع في 

حجم الودائع لدى البنوك األجنبية.

البيانات النقدية ـ ديسمبر 2010
التغيير

عن األشهر ال� 12 السابقةعن األشهر الثالثة السابقةعن الشهر األسبقديسمبر 2010
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

0.01.2103.0-0.010-41.36415موجودات البنوك احمللية
-1.1-20.121-0.4-1.9038املطالب على احلكومة

25.259550.21670.71520.6التسهيالت االئتمانية للمقيمني 
-0.3-23-3.1-231-1.2-7.18588املوجودات األجنبية

M2 1650.72411.0-0.5-25.374116عرض النقد
1360.61860.8-0.4-24.547100ودائع القطاع اخلاص
4.716791.71423.150612.0ودائع حتت الطلب

3.00090.3371.22228.0ودائع االدخار
ودائع ألجل وشهادات 

150.12081.4-0.2-14.86436اإليداع

-27.6-750-2.9-58-7.2-1.967152ودائع بالعمالت األجنبية

الثاقب يتوسط املتدربني واملشرفني 


