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يتحدث من خالله رئيس مجلس إدارته عمر قتيبة الغانممن قِبل »تومسون رويترز ليبر«

26 فائزاً جديداً انضموا إلى قائمة الرابحين هذا األسبوع

تأهيل 12 موظفاً كويتياً للعمل في الفروع

ٍ رئيسي لـ »يورومني الكويت 2017«»برقان لألسهم« يحصد جائزة أفضل صندوق محلي »اخلليج« راع

»األهلي املتحد« يعلن فائزي »احلصاد اإلسالمي«

»بيتك«: برنامج تدريبي متكامل للمعينني اجلدد

»التجاري« يعلن عن فائزي السحب الثاني 
حلملة »رحلة العمر مع التجاري«

»البترول الوطنية« حتصل
على 3 شهادات عاملية للجودة

أعــرب بنك برقــان، عن 
فخــره بحصــول صنــدوق 
»برقان لألســهم« التابع له 
مؤخرا علــى جائزة »أفضل 
صنــدوق« على مدى عشــر 
سنوات في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا مــن قبل 

»تومسون رويترز ليبر«. 
ومت منح اجلائزة املرموقة 
تقديــرا لصنــدوق »برقــان 
لألســهم«، واعترافــا بأدائه 
القوي واملستمر على املدى 
الطويل، الذي يعتبر نتيجة 
توزيــع أصوله بكفــاءة، إذ 
يلعب بنك برقان دور مدير 
الصندوق بالشراكة مع شركة 
كامكو لالستثمار كمستشار 

للصندوق.
وتهدف جائزة »تومسون 
رويترز ليبر« إلى االعتراف 
واخلبــرات  باملهــارات 
التــي يطرحهــا  املتميــزة 
مديــرو الصناديــق، وتقدم 
اجلوائــز منذ مــا يفوق عن 
30 عامــا فــي أكثــر من 20 
دولة، وتستند إلى منهجية 
»ليبر« في قياس اإلجنازات 
احملققة للمساهمني املعنيني. 
ويعكس فوز صندوق برقان 
لألسهم بهذه اجلائزة للسنة 

في إطــار التزامــه بدعم 
االقتصــاد والتنميــة فــي 
الكويت، يســر بنك اخلليج 
اإلعالن عن مســاهمته كراع 
رئيسي في مؤمتر يورومني 
الكويــت 2017 وذلــك للعام 
السابع على التوالي، ويقام 
املؤمتــر فــي 26 ســبتمبر 
اجلــاري بفندق جــي دبليو 
ماريوت، بالتعاون مع وزارة 

املالية.
مؤمتر هذا العام سيتناول 
استراتيجية »كويت جديدة« 
في عام 2035 وتأثيرها على 
الكويتــي وعلى  االقتصــاد 
الدولة ككل، ويقام حتت شعار 
»كويــت جديــدة- حتديات 
ماليــة أم فرص متويلية؟«. 
ويتنــاول املؤمتر من خالل 
التــي  النقاشــية  احللقــات 
يســتضيفها، أربعة محاور 
الكويتية،  البنــوك  تشــمل 
االقتصاديــة  والتوقعــات 
الكلية، وأسواق املال )األسهم 
الديــن( واخلدمات  وأدوات 

املالية.
ويتحــدث أمــام مؤمتــر 
يورومني في نسخته التاسعة 
كل من نائب رئيس الوزراء 
وزير املاليــة أنس الصالح، 
ومحافظ بنك الكويت املركزي 
الدكتــور محمــد يوســف 

أجرى البنك األهلي املتحد 
في الثالث عشــر من شــهر 
ســبتمبر احلالــي الســحب 
األســبوعي علــى جوائــز 
احلصــاد اإلســالمي، وهــو 
برنامــج اجلوائــز األول في 
الكويــت املتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلســالمية والذي 
يقــدم أكبــر قيمــة جوائــز 
ألكبــر عــدد مــن الفائزين، 
حيث يتيح لعمالء حســاب 
احلصاد اإلســالمي الدخول 
في الســحب على 26 جائزة 
أسبوعية تتكون من جائزة 
كبرى بقيمة 25 ألف دينار، 
باإلضافة إلى 25 جائزة قيمة 
كل منهــا 1000 دينار، فضال 
عــن 4 جوائز ربع ســنوية 
بقيمة 250 ألف دينار للرابح 
والذي ميكنــه حتقيق حلم 
العمر بالســفر أو الدراســة 
في اخلارج أو امتالك املنزل 
والسيارة التي طاملا حلم بها. 
وبهذه املناســبة، أوضح 
البنــك األهلــي املتحــد اننا 
بهذا الســحب نضيــف إلى 
الفائزيــن بجوائــز  قائمــة 
احلصاد اإلسالمي 26 رابحا 
جديــدا ليصــل بذلــك عــدد 
العمــالء الفائزيــن إلى أكثر 
من 1300 فائز ســنويا، وقد 
الســحب األسبوعي  أســفر 
عن حصول طيبة عبد النبي 

بدأ بيت التمويل الكويتي 
»بيتــك« برنامجــا تدريبيا 
متكامــال لتأهيــل 12 موظفا 
من دفعة املعينني اجلدد لبدء 
مهام عملهم بالفروع، حيث 
يخضعون لدورات تدريبية 
نظرية وعملية على مدى شهر 
كامل يتم خاللها استعراض 
املنتجات واخلدمات املصرفية 
ووســائل واســاليب خدمة 
العمــالء وكذلــك التكييــف 
الشــرعي للمنتجــات حيث 
يتبــع ذلك برنامــج تدريب 
عملي في الفروع الكتســاب 
التجربــة احلقيقيــة للعمل 
والتعامل مع العمالء وتقدمي 
املتعددة  اخلدمة واملنتجات 
بشــكل واقعي حتت اشراف 
ومتابعة مدربني متخصصني 

ومن ذوي اخلبرة. 
 وقــال نائب املدير العام 
للخدمــات املصرفيــة فــي 
الســبيعي  »بيتــك« خالــد 

أعلــن البنــك التجــاري 
الكويتــي عــن الفائزين في 
السحب الثاني حلملة »رحلة 
العمر مع التجاري« املوجهة 
جلميع عمالء البنك. وقد كان 
احلظ حليف الفي راشد عواد 
العازمي ومحمد أحمد محمد 
العمران، وكانت اجلائزتان 
عبــارة عــن رحلــة بحرية 
التكاليف وتشــمل  مدفوعة 
أيضا الســفر بالطائرة على 
درجــة رجــال األعمــال مع 
اإلقامــة في فنــدق 5 جنوم 
بالرحلــة  االلتحــاق  قبــل 
إلــى  البحريــة، باإلضافــة 
إمكانيــة اصطحاب كل فائز 
ملرافــق معه في هذه الرحلة 
التي ســتنطلق في ديسمبر 

املقبل وملدة أسبوع.
وبهذه املناسبة، استقبلت 
لينا درويش مســاعد مدير 
عام قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد محمــد العمران أحد 
الفائزين في السحب، حيث 
أعرب عن سعادته بفوزه بهذه 
اجلائزة التي أدخلت الفرحة 
والســرور إلى قلبــه وأبدى 
رضــاه التام عــن اخلدمات 
املقدمة مــن البنك والتعامل 

املميز من قبل املوظفني.
وعن آلية التأهل لدخول 

حصلت شــركة البترول 
الكويتيــة علــى  الوطنيــة 
3 شــهادات عامليــة معتمدة 
للجــودة، وذلك ضمن نظام 
اإلدارة املتكامــل IMS، الذي 
الشــركة مؤخــرا،  أجنزتــه 
ويعد األول مــن نوعه على 
النفطي.   القطــاع  مســتوى 
الرئيس  الشــهادات  وتسلم 
التنفيذي للشركة محمد غازي 
املطيري، لدى استقباله جمال 
البعيجان، الرئيس التنفيذي 
لشركة TUV-NORD - الشرق 
األوسط، وهي الشركة املعنية 

مبنح هذه الشهادات. 
وأعــرب املطيــري عــن 
سعادته بتحقيق هذا اإلجناز، 
الذي من شأنه تطوير األداء، 

الثانية على التوالي، حرص 
الصندوق على منح أصحاب 
الوحدات املســتثمرين فيه 
عوائــد ممتــازة، مــن خالل 
اســتثمار أصولــه بأســهم 
الشــركات املدرجــــــة فــي 

بورصة الكويت.
ويتبــع صنــدوق برقان 
لألسهم سياسة استثمارية 
متوازنة، تهدف إلى حتقيق 
األرباح على املدى الطويل مع 
أدنى مســتوى من املخاطر، 
فــي قطاعــات  ويســتثمر 
متنوعــة تشــمل خدمــات 
املســتهلكني، النفط والغاز، 
االتصاالت، املواد األساسية، 
السلع االستهالكية، العقار، 

الهاشل، إلى جانب العديد من 
كبار صناع السياسات ورواد 
القطاع املالــي واالقتصادي 

وباقة من املستثمرين.
ويشارك عمر قتيبة الغامن 
رئيــس مجلــس إدارة بنك 
اخلليج والرئيس التنفيذي 
لشــركة صناعــات الغــامن، 
كمتحدث رئيسي في املؤمتر، 
من خــالل اجللســة األولى 
املعــدة للقاءات مــع البنوك 
احمللية، وســيتناول الغامن 
خطة »كويت جديدة« والدور 

كاظم على اجلائزة األسبوعية 
الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، 
باإلضافــة إلــى حصول 25 
فائزا علــى 1000 لكل رابح، 
وهم: روان فيصل السندان، 
ســلمان يونس محمد، نقوا 
فالــح العازمــي، رانيا عمر 
العازمي،  أبوصــالح، علــي 
عيد صالح الظفيري، ســعد 
البليس، ســميرة  عبــداهلل 
علي الكنــدري، فاطمة علي 
تقــي، نصراالســالم محمد 
نصراالســالم، مشعل تركي 
الدبوس، سعود البدر، علي 
ســالم محمــد، وفــاء طالب 
الناصــح، هدى خالد محمد، 
علي سليمان عبداهلل، سمير 
أحمد عثمان، ثريا داد أيوب 
أحمد، ذوالفقــار غالم، علي 
راشــد كلبان، موسى محمد 
عيسى، عبداحلسني عيسى 
عبــداهلل عبدالرضــا، طيبة 

خــالل افتتاحــه البرنامــج 
التدريبــي بحضور عدد من 
مســؤولي »بيتك« وبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة، ان 
»بيتك« حريص على تعزيز 
امكانيات ومهارات املوظفني 
وتأهيلهم بشكل دائم ومستمر 
وفق اعلى مستويات التدريب 
واكتســاب املهــارات نظريا 
وعمليا، مشــددا على اهمية 
االرتقاء بخدمة العمالء وفق 
أعلى معايير جودة اخلدمة، 
مبــا يؤكــد ريــادة »بيتك« 
فــي تقــدمي أرقــى اخلدمات 
واملنتجات املصرفية، ومتيز 

اداء العنصر البشري.
ودعا السبيعي املتدربني 
الــى احلــرص الدائــم على 
تطوير مهاراتهم واكتســاب 
خبرات جديدة، واالستفادة 
ممــا يتمتع بــه »بيتك« من 
بيئة عمل متميزة، مشــيرا 

الســحب القــادم على رحلة 
العمــر، كشــفت درويش أن 
كل 10 دنانيــر يتــم إنفاقها 
البطاقـــــات  باستخــــــدام 
البطاقــات  أو  االئتمانيــة 
مسبقة الدفع لتسديد قيمـة 
املشــتريات داخل الكويـــت 
متنح صاحب البطاقة فرصة 
واحــدة لدخــول الســحب 
الفــرص لتصبــح  وتــزداد 
ثالث فرص عند إنفاق نفس 
املبلغ باســتخدام البطاقات 

مشيرا إلى أن التحديث اجلديد 
لنظام إدارة اجلودة، ونظام 
اإلدارة البيئية، يســاهم في 
حتسني عملية إدارة املخاطر 
الشــركة املختلفة،  ألنشطة 
وأشــار في هذا الصــدد إلى 
أنه متــت مراجعة سياســة 
الصحة والســالمة والبيئة 
احلالية بالشــركة، لتواكب 

هذه التطورات.
وأضــاف أن نظام اإلدارة 
يعتبــر  املوحــد  املتكامــل 
أحد البرامــج األكثر فاعلية 
في توفير املــوارد املختلفة 
للشركة، من مال ووقت وجهد، 
ما يترتب عليه تأمني سالمة 
أدائهم،  العاملني، وحتســني 
واحملافظة على البيئة، وعلى 

املاليــة، الصناعة  اخلدمات 
والبنوك.

جديــر بالذكــر أن قيمة 
صنــدوق برقــان لألســهم 
ارتفعــت منذ تأسيســه في 
9 ديســمبر 2001 بنســبة 
124.79%، كمــا فــي نهايــة 
ديســمبر 2016، متجــاوزا 
بذلك املؤشر الوزني لبورصة 
الكويت بنحــو 5.3% خالل 
ســنة 2016. وخــالل فتــرة 
خمس سنوات ونصف السنة 
منذ بداية عــام 2012 وحتى 
يوليو 2017، حقق الصندوق 
منوا مبعدل »ألفا« التراكمي 
بنسبة 18.09%، حسب مؤشر 

بورصة الكويت. 

الذي يلعبه قطاع اخلدمات 
املالية في تنفيذ اخلطة.

كمــا يشــارك البنــك في 
احللقــة النقاشــية اخلاصة 
باخلدمات املالية والتي يقدمها 
طارق الصالح، مساعد املدير 
العــام لالســتثمار لدى بنك 

اخلليج.
وتعكــس مشــاركة بنك 
الدائمــة ورعايته  اخلليــج 
التزامه  ملؤمتر اليورومنــي 
باملشاركة في تطوير الكويت 
من خالل املساهمة بخبرته 
ودرايته بالسوق الكويتي مع 
التركيز على الفرص الواعدة 

التي يوفرها. 
هذا، وتعتبر »يورومني« 
أبــرز املؤسساـــــت  مـــــن 
املتخصصــة فــي تنظيــم 
التــي تتنــاول  املؤمتــرات 
العاملي  قضايــا االســتثمار 
املال للمستثمرين  وأسواق 
املباشرين وأصحاب احملافظ 
االســتثمارية، والوســطاء 
املـــــــاليني، والشــــركات، 
والبنــوك،  واحلكومــات، 
واملؤسســات املالية. ويوفر 
الســنوي  مؤمتر يورومني 
منصة يقوم من خاللها بنك 
اخلليج مبناقشة استراتيجية 
الكويــت املاليــة والنقديــة 

والتنوع االقتصادي.

منصور حسني، خليل إبراهيم 
محمد، مهدي عبداهلل بوحمد. 
وأضــاف البنــك: هنــاك 
العديــد مــن فــرص الفــوز 
الكبــرى مــا زالــت بانتظار 
عمالئنــا احلاليــني وكل من 
يرغــب فــي فتــح حســاب 
احلصاد اإلسالمي لدى البنك 
األهلي املتحد واملضاف إلى 
برنامج اجلوائز لالستفادة 
من فرص الفوز الكبرى التي 
يقدمها البنك األهلي املتحد.

وتتلخــص شــــــــروط 
االســتفادة من الســحوبات 
على جوائز حساب احلصاد 
اإلســالمي في فتح احلساب 
بقيمــة 100 دينار، علما بأن 
عمالء حســاب احلصاد في 
الكويت والبحرين مؤهلون 
للمشــاركة فــي ســحوبات 
احلصاد على اجلوائز طبقا 

لشروط وأحكام البرنامج.

الــى ان »بيتــك« مؤسســة 
مالية اسالمية كبيرة وذات 
مكانة عاملية، االمر الذي يوفر 
فرصا أكبر للتطور الوظيفي 
واكتساب املهارات واخلبرات 
املتنوعة في جميع املجاالت، 
وهذا طموح كل موظف جديد 

يرغب في التميز.
وقد اشادت املسؤولة في 
ادارة تنميــة القوى العاملة 
الوطنيــة ببرنامــج إعــادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة أماني املري، 
بجهود »بيتــك« في تدريب 
الوطنية  العمالــة  وتأهيــل 
من خالل اخلطط التدريبية 
املتميزة والشــاملة، مشيرة 
الى ان »بيتك« نال عدة جوائز 
في مجال تدريــب وتطوير 
املوارد البشرية حيث يولي 
اهيمــة كبيــرة لتعزيز دور 
العنصــر الوطنــي في كافة 

نواحي العمل.

االئتمانية أو مسبقة الدفع أو 
حتى بطاقات السحب اآللي 
لتســديد قيمة املشــتريات 

والتسوق خارج الكويت.
وأوضحــت درويــش أن 
اجلائــزة القادمــة ســتكون 
عبارة عن رحلة بحرية على 
أكبر ســفينة ســياحية في 
العالم، وأن احلملة مستمرة 
حتى نهاية الشهر اجلاري، 
حيث إن السحب القادم سيتم 

إجراؤه في أكتوبر املقبل.

سمعة الشركة وممتلكاتها.  
وقدم املطيري الشكر إلدارات 
وأقسام الشركة التي ساهمت 
في إجناز النظام اجلديد، مبا 
في ذلــك مراجعــة الوثائق، 
والتدريب، ومتابعة التنفيذ، 
وتنقيــح ســجالت املخاطر، 
وإنشــاء خرائــط األعمــال 
لألنشــطة املختلفــة بجميع 
واألقسام.يشــار  اإلدارات 
إلى أن نظام اإلدارة املتكامل 
املوحــد يشــمل 3 شــهادات 
للجــودة هــي: نظــام إدارة 
 ،)9001:2015 ISO( اجلــودة
نظام إدارة السالمة والصحة 
 ،)18001:2007 OHSAS( املهنية
باالضافة إلى نظــام اإلدارة 

.)14001:2015 ISO( البيئية

عمر قتيبة الغامن

السبيعي واملري مع املتدربني

محمد العمران متسلما اجلائزة 

محمد غازي املطيري خالل تسلمه الشهادات 

اجلائزة
أتت اعترافًا بأداء 
الصندوق القوي 

واملستمر
على املدى 

الطويل
وعوائده مقارنة

مبنافسيه

املؤمتر سيتناول 
إستراتيجية

»كويت جديدة« 
في 2035 وتأثيرها 

على االقتصاد 
الكويتي

البرنامج
يقدم 4 جوائز

ربع سنوية
بقيمة 250 ألف 

دينار للرابح

دورات نظرية 
وعملية ملدة شهر 

كامل تستعرض 
املنتجات 
واخلدمات 

وأساليب
خدمة العمالء

رحلة بحرية 
مدفوعة التكاليف 

تشمل تذكرة 
طائرة درجة رجال 
األعمال مع إقامة 

بفندق 5 جنوم


