
اقتصاداالربعاء 9 مارس 2011 40

»الوطني« يدّشن دورة جديدة لمتدربي »أكاديمية الوطني«

احتف���ل بنك الكويت الوطني باس���تقبال حوالي 
33 م���ن املوظفني اجلدد الذين ميثلون أول دفعة من 
متدربي »أكادميية الوطني« الذين مت إحلاقهم بالبنك 
بعد أن اجتازوا بنجاح ش���روط ومعايير االختيار 
لهذا البرنامج املكتف، وسيمتد هذا البرنامج لفترة 8 
أشهر، وقد أعد خصيصا حلملة الشهادات اجلامعية 
من الكوادر الكويتية الشابة التي مت اختيارها للعمل 
بالبنك، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الهادفة إلى 

استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
وأقام »الوطني« بهذه املناسبة حفال خاصا للترحيب 
باملوظفني اجلدد حضره الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب ونائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاس���م الصقر 
والرئيس التنفيذي للبنك شيخة خالد البحر، والرئيس 
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار صالح الفليج، 
ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية للش���ركات 

في بنك الكويت الوطني مازن الناهض، ومدير عام 
مجموعة املوارد البشرية ملجموعة »الوطني« عادل 
حشمة ونائب مدير عام ملجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية لدى البنك عبداهلل النجران التويجري، 

إلى جانب لفيف من كبار قياديي البنك.
وق���ام الرئيس التنفي���ذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطن���ي إبراهيم دبدوب بتقدمي التهنئة ملنتس���بي 
البرنامج، مش���يدا مبا أبدوه من روح تنافسية كما 
حثهم على بذل أقصى جهودهم خالل فترة التدريب، 
متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية داخل 

البنك.
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة املوارد البشرية 
عم���اد أحمد العبالني ان إطالق مش���روع »أكادميية 
الوطن���ي« كأول مب���ادرة من نوعها على مس���توى 
القطاع اخلاص في الكويت لتدريب وتأهيل الكوادر 
الوطنية الشابة لدى بنك الكويت الوطني يأتي في 

إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى استقطاب وتأهيل 
وتوطني الكوادر البشرية الوطنية.

وأكد ان »الوطني« يركز على إعداد قيادات مصرفية 
وطنية شابة وذات تأهيل عال في جميع التخصصات 
املصرفية املتطورة لتلبية االستحقاقات التي ميليها 
االرتقاء املتواص���ل بخدمات البنك والنمو املضطرد 
ألنشطته وخططه التوسعية على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
وس���يتضمن البرنامج التدريبي املعد خصوصا 
لتلبي���ة متطلبات امللتحقني به���ذه األكادميية ليتم 
تزويدهم باملعلومات النظرية واملهارات العملية ملختلف 
تخصصات الصناعة املصرفية، حيث تشتمل مواد 
التدريب والدراسة على املواضيع الرئيسية التالية: 
املبادئ املصرفية، إدارة املخاطر، عمل الفرق، تأكيد 
الذات، احملاسبة املالية، التسويق، التفاوض، اإلقراض 

االستهالكي والتجاري.

»الخليج« يعلن فائزي سحب »الدانة«
أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب األسبوعي 
التاسع حلساب الدانة 2011 يوم 6 مارس اجلاري، 
معلنا بذلك عن أسماء 6 فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها 1000 دينار وهم: جواد علي املوسى 
احملمد علي، كامل عبداحملسن محمد الرشيد البدر، نور 
محمد محمد أحمد، خالد الفي خالد املطيري، عايض 

محمد عايض املطيري، وزيد سليمان سكر.
وحث البنك في بيان صحافي اجلميع على فتح 
حساب الدانة أو زيادة اإليداعات ممن لديهم حساب 
الدان����ة، لتزداد فرصه����م ويحالفهم احلظ في ربح 
السحب األسبوعي، الربع سنوي والسنوي حلساب 

الدانة.

الدعجاني: شركات 
النفط تسعى

 لمواكبة التطور

اك���د مدير ش���ركة  كون���ا: 
»س���تورك كوبرهيت« العاملية 
فرع الكويت عايض الدعجاني ان 
شركات القطاع النفطي الكويتية 
تسعى جاهدة الى مواكبة آخر 
التكنولوجيات واستخدام احدثها 

في مجال الصناعة النفطية.
وقال الدعجاني على هامش 
اليوم املفتوح الذي أقامته الشركة 
ان الش���ركات الكويتية وبينها 
»البت���رول الوطنية الكويتية« 
و»ايكوي���ت« للبتروكيماويات 
و»صناعة الكيماويات البترولية« 
لديها تعاون مع الشركة لتوريد 
تقنيات حديثة عاملية لم تستخدم 

من قبل في الكويت.
وأوض���ح ان اليوم املفتوح 
الذي اقامته »ستورك كوبرهيت« 
تضم���ن التعري���ف باخلدمات 
والتقنيات التي توفرها الشركة 
وبينه���ا تقني���ات حديثة جدا 
ومتطورة من شأنها توفير الوقت 
الش���ركات  واجلهد واملال على 

النفطية.
وأشار الى مشاركة وحضور 
مكثف له���ذه الفعالية من قبل 
الش���ركات غي���ر الكويتية من 
أبرزها  العربي  منطقة اخلليج 
»ارامكو« السعودية وعمليات 
»اخلفج���ي« املش���تركة ضمن 
الذي تقيمه »ستورك  التعاون 
كوبرهيت« مع هذه الش���ركات 

لتقدمي التكنولوجيا احلديثة.
وردا على سؤال عما توفره 
الش���ركة م���ن تكنولوجي���ات 
استعرض الدعجاني أهمها مثل 
تقنية جديدة لسد التسريبات في 
النفطية دون احلاجة  املصافي 
إلغالقه���ا والتقني���ة اخلاصة 
باملعاجلات احلرارية للمعادن 
عند درجات حرارة تتراوح بني 
100 درجة مئوية وأقل من 1250 

درجة مئوية.

في إطار إستراتيجيته الستقطاب وتأهيل الكوادر الكويتية

اجلابر يكرم احلمود 

لقطة جماعية لإلدارة التنفيذية مع الطلبة اخلريجني

عايض الدعجاني

محمد العمر

البنك يخطط إلصدار صكوك بقيمة نصف مليار دوالر نهاية العام الحالي

العمر: »بيتك تركيا« يرحب
بإقرار البرلمان لقانون الصكوك

الحمود تشيد بدور »بيتك« 
في دعم قطاع التعليم والبحث العلمي

أشادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بدور بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
في مجال املسؤولية االجتماعية ومبادراته الهادفة 
إلى دعم وتطوير مختلف املؤسسات والقطاعات، 
السيما قطاع التعليم والبحث العلمي مؤكدة خالل 
كلمتها في افتتاح »املؤمتر الدولي في علم اإلحصاء 
وبحوث العمليات« الذي تنظمه جامعة الكويت 
ويشارك »بيتك« في رعايته، على أهمية أن حتذو 
بقية املؤسسات االقتصادية واملالية الكويتية حذو 
»بيت���ك« في دعم برامج التعليم والبحث العلمي 
مبا يتوافق مع احتياجات املجتمع في هذه املرحلة 
التي بات يقاس فيها تقدم األمم بقدر ما حترزه من 

تقدم ومكانة في هذه األنشطة احليوية.
من جهته أعرب مس���اعد املدي���ر العام لقطاع 
اخلدمات املساندة في »بيتك« عبدالعزيز اجلابر في 
كلمة له في افتتاح املؤمتر الذي انطلقت فعالياته 
أمس ويعقد ألول مرة في الكويت، عن تقديره لدعوة 
اجلهات املنظمة لبيتك للمشاركة في هذا املؤمتر، 

مؤكدا على أن تنظيم املؤمترات العلمية من قبل 
اجلهات املرموق���ة مثل جامعة الكويت، هو محل 
اهتمام كبير من بيتك، ملا يحققه من قيمة مضافة 
للمجتمع ولطالب العلم، كما يأتي ضمن مسعاه 
الدائم خلدمة املجتمع وتعزيز وس���ائل النهوض 
بالتعليم، باعتباره محورا مهما في التنمية البشرية، 
التي هي أساس التنمية االقتصادية، وتتفق مع 
منهج عمل البنك الذي يستهدف »اعمار األرض« 

وخير اإلنسانية.
وأضاف اجلابر قائال: بدأت الكويت خطة تنموية 
طموحة، يحتاج تنفيذها إلى تطبيق األس���لوب 
العلم���ي املوثق القائم عل���ى اإلحصاء واحلصر 
والتسجيل، خاصة ما يتعلق منها بتوفير البيانات 
واملعلوم���ات املبنية على أس���س ممنهجة وعلى 
ركائز علمية سليمة حتى يتم تقييم العمل واألداء 
بش���كل واضح، خصوصا وقد أصبحت دراسات 
اإلحصاء وتطبيقاتها عنصرا أساسيا في جميع 

املشاريع واألعمال.

رح���ب الرئي���س التنفيذي 
الكويت���ي  التموي���ل  لبي���ت 
إدارة  )بيتك( رئي���س مجلس 
التركي  الكويتي  التمويل  بيت 
»بيتك � تركيا« محمد سليمان 
البرملان التركي  العمر بإق���رار 
الطريق إلصدار  لتشريع ميهد 
الصكوك في تركيا بشكل كامل 
بعد املوافقة على إصدار صكوك 
إج���ارة، قائال إن ذلك س���يوفر 
أداة جديدة حتتاجها الشركات 
التركية لتمويل توسعاتها داخليا 
وخارجيا ف���ي وقت حتظى به 
املنتجات املالية اإلسالمية بطلب 

متنام هناك.
العمر في تصريح  وأوضح 
صحافي ان بيتك � تركيا يخطط 
إلصدار صكوك بنحو 500 مليون 
دوالر بنهاية هذا العام بعد جناح 
جتربته األولى م����ن نوعها في 
التركي واملتمثلة في  الس����وق 
إصدار صكوك بقيمة 100 مليون 
دوالر في وقت سابق، مشيرا إلى 
أن القانون يعتبر خطوة مهمة 
وتعبر ع����ن رغبة كبيرة أبدتها 
التركية  الش����ركات  العديد من 
التي لديها أصول جيدة وتريد 

توفير متويل مناسب لتوسعاتها 
سواء في السوق التركي أو في 
األس����واق اخلارجية خاصة في 
ظل منو اقتصادي ملحوظ، وبعد 
أن تعرفت هذه الش����ركات على 
املزاي����ا العديدة للصكوك حيث 
ال تره����ق ميزانياتها أو تعطل 
مشاريعها وفى نفس الوقت توفر 
لها التمويل الذي حتتاجه عبر 
الصكوك التي تكون عادة مقيمة 
من وكالة تصنيف وكذلك ميكن 
إدراجها في اى من األسواق املالية 

العاملية الكبرى.

وأش����ار العمر إلى أن دخول 
القانون إلى حيز التنفيذ خاصة 
ف����ي اجلان����ب ال����ذي مت إقراره 
واملتعلق بصكوك اإلجارة سوف 
يكون بداية مشجعة وسيسفر 
عن عمليات إصدار واسعة حيث 
حتظى الشركات التركية بثقة من 
قبل املؤسسات املالية والبنوك 
في اخلليج والعالم، ففي صفقة 
الصكوك األخيرة متت تغطية 
اإلصدار مبرة ونصف مبشاركة 19 
بنكا ومؤسسة مالية من منطقة 
الشرق األوسط واخلليج وأوروبا 
وآسيا، وعالوة على أن الصفقة 
متيزت باالبتكار في هيكلتها حيث 
تعتبر أول صفقة متويل من خالل 
التركية، فقد  الصكوك للبنوك 
أكدت ان سوق الصكوك في تركيا 
يحمل آفاقا واس����عة للنمو، في 
ضوء مبادرة العديد من الشركات 
التركية وطلبها التعرف على منتج 
الصكوك ومساعدتها في عمليات 
اإلصدار، حيث مت التباحث مع 
بعض الشركات التركية الكبرى 
في ترتيب عمليات إصدار صكوك 
لتمويل توسعاتها ومشاريعها 

املستقبلية.


