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اخلميس ٥ اكتوبر ٢٠١٧

إلى جانب بنوك إقليمية وعالمية بقيمة 1.25 مليار دوالرفي تصنيف لمؤسسة »Legal 500« العالمية

دشنت معرضها الثاني بالشراكة مع »شاو« العالمية

ضمن دورها االجتماعي واهتمامها بالعنصر الوطني

فاز بجائزة جمعية التسويق عبر اإلنترنت

»بوبيان« ضمن أقوى املؤسسات
ألفضل اإلدارات القانونية

»وربة« يتولى إدارة إصدار صكوك
البنك اإلسالمي للتنمية

»سيتكو العاملية« شاركت
في تنفيذ مستشفى جابر األحمد

 »ITS« تختتم دوراتها التدريبية ببرنامج
»التطوير الوظيفي« لطلبة اجلامعة

»الوطني«.. أكثر املواقع اإللكترونية متيزاً

مت اختيار اإلدارة القانونية 
لبنــك بوبيــان ضمــن أقــوى 
اإلدارات القانونيــة في منطقة 
الشرق األوسط ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلك خالل 
اخلــاص  الســنوي  املؤمتــر 
بالتصنيف الذي جتريه مؤسسة 
العامليــة ألفضــل   ٥٠٠ Legal
اإلدارات القانونية في الشركات 
واملؤسسات والذي عقد هذا العام 
 في مركز دبــي العاملي بتاريخ

٢/ ١٠/ ٢٠١٧، والذي تشترك فيه 
كبريات الشركات واملؤسسات 

املصرفية.
 ٥٠٠ Legal وتصدر مؤسسة
تصنيفها السنوي وفق املعايير 
والضوابط الدولية املعتمدة في 
عمليات التصنيف وكذا األبحاث 
والدراســات التــي جتريها في 
هذا املجــال لتحديد مدى قدرة 
اإلدارات القانونية في الشركات 
واملؤسســات على دعم خطط 
االستثمار واملشروعات الكبرى 
والنهوض بها والوقوف جنبا 
إلــى جنب مع عمليــة التطور 

االقتصادي وخطط التنمية.
وجاء في تقرير املؤسســة 
أن بنــك بوبيان يتبــوأ مكانة 
متميــزة فــي مجــال الصناعة 

أعلن بنك وربة، إلى جانب 
مجموعة من البنوك اإلقليمية 
والعامليــة، مهمــة إدارة إصدار 
صكوك بقيمة ١.٢٥ مليار دوالر 
من قبل البنك اإلسالمي للتنمية 
بأجل استحقاق ٥ سنوات وعائد 

سنوي 66١.٢%.
ومت اختيــار بنك وربة من 
ضمن بنوك أخرى إلدارة إصدار 
الصكوك، ملا يتمتع به من ثقة 
املســتثمرين إقليميــا وعامليا، 
نسبة إلى جتربته الناجحة في 
إصدار صكوكه اخلاصة أوائل 
العام احلالي، والتي بلغت قيمتها 
٢٥٠ مليون دوالر، حيث جنح 
في جذب مستثمرين من الكويت 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وخارجها، محققا جناحا 

هائال في تغطية االكتتاب. 
وشهد االكتتاب إقباال قويا 
من قبل املؤسسات املالية الدولية 
واملؤسسات احلكومية والبنوك 
املركزية لدى دول األعضاء على 
املستويني اإلقليمي والعاملي، ما 
ساهم في تغطية حجم الصكوك 
املصدرة بأكثر من ١36% ومببلغ 

يقارب ١.٧ مليار دوالر.

قال املدير العام والشريك في 
شركة الساحل العاملية للتجارة 
العامة واملقاوالت »ســيتكو« 
فادي نصر ان الشركة حققت 
اضافة نوعية في السوق احمللي 
في املشاريع التي شاركت في 
تنفيذها التي من اهمها مستشفى 
جابر االحمد ومجمع احملاكم في 
اجلهراء ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية وفندق الفور سيزون 
وبرج الشــايع وكلية العلوم 
التنفيــذ(  التطبيقيــة )قيــد 
اكادمييــة مبانــي  ومشــروع 
اخلدمات املساندة للجامعة )قيد 
التنفيذ( وغيرها من املشاريع 

الهامة في الكويت.
وأضــاف نصر فــي كلمته 
باملؤمتر الصحافي الذي عقد على 
هامش افتتاح املعرض الثاني 
للشركة بالتعاون مع مجموعة 
»شــاو كونتراكت األميركية« 
العاملية، وســط حضور كبير 
من مسؤولي شركات املقاوالت 
واملكاتب االستشارية وأعضاء 
العربي  الديبلوماسي  الســلك 
واألجنبي، ان املعرض احلالي 
يشــهد عرض احدث منتجات 
شركة »شاو« التي تعد واحدة 
من اكبر الشركات العاملية في 
مجال السجاد والبالط الفينل 
واحلائزة جائزة أفضل تصميم 
مــن معرض نيوكن لعام ٢٠١٧ 
في والية شــيكاغو األميركية، 
الفتا الى ان »سيتكو« الوكيل 
احلصــري لها في الكويت منذ 

ما يقارب من 6 اعوام.
 وذكــر نصر اننا ســعينا 

اختتمت مجموعة أنظمة 
الكمبيوتر املتكاملة العاملية 
)ITS(، احدى شركات مجموعة 
بيت التمويل الكويتي)بيتك(، 
دوراتها التدريبية من برنامج 
»التطويــر الوظيفــي« التي 
تنظمهــا للعــام الثاني على 
التوالي واســتمرت أسبوعا 
وشــارك فيها عدد من طلبة 
الكويت واجلامعات  جامعة 
والتعليم العالي في الكويت 
التخصصات،  من مختلــف 
وذلك في اطار دعمها لقدرات 
ومهارات الشــباب الكويتي 
املقبل على الدخول الى سوق 

العمل.
وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلشــنام:  عصــام   »ITS«
»احلاجة الى تدريب الطلبة 
في مرحلة مــا قبل الدخول 
الى ســوق العمــل أصبحت 
ضرورة، ألنها تعتبر الطريق 
األفضل لصقل املهارات وزيادة 
اخلبرات العملية للطموحني 
من الشــباب الكويتي، وهو 
جزء ال يتجزأ من استراتيجية 
الشــركة الهادفة واملستمرة 
لتدريــب وتأهيل الكثير من 

حازت املنصة الرقمية لبنك 
الكويت الوطني على تقدير دولي 
بحصــول املوقــع االلكترونــي 
للبنــك NBK.com علــى جائزة 
»أفضل موقع إلكتروني متميز« 
املقدمة من جمعية التسويق عبر 
االنترنت للعام ٢٠١٧. حيث أنفرد 
املوقع اجلديد املتوافق كليا مع 
أجهزة املوبايل، واملعاد تصميمه 
وتدشينه بالكامل بكونه املوقع 
االلكتروني الوحيد على مستوى 
الشرق األوســط الذي يحصل 
على هذا التقدير. ويوفر املوقع 
اجلديــد - احلائــز على جائزة 
التميز- مجموعة متكاملة من 
اخلدمات والوظائف املصرفية 
االلكترونيــة املختلفــة لعمالء 
البنــك. فبإمكان العمالء التقدم 
بإبداء رغباتهم عبر املوقع لفتح 
احلساب املصرفي أو للحصول 
علــى قرض أو بطاقة االئتمان. 
كما ميكنهم أيضا مقارنة الباقات 
املختلفة للحســابات املصرفية 
وبطاقات االئتمان للتعرف على 

املصرفية اإلسالمية، كما يعمل 
على نشــر الثقافــة املصرفية 
اإلسالمية والتعامالت البنكية 
املرتكزة على الصدق والشفافية 
والنزاهة، فضال عن كونه من 
أولى املؤسسات التي تستخدم 
التكنولوجيا احلديثة واملتطورة 
في كل املعامالت املصرفية وغير 
املصرفية، بل وله دور الريادة 
في هذا املجال مبا ينسجم وواقع 
التشريعات واألنظمة القانونية.

كما تضمن تقرير املؤسسة 
أن املستشــار القانوني للبنك 
الكنــدري  د.فايــز  احملامــي 
أستاذ القانون اخلاص بكلية 
احلقــوق في جامعــة الكويت 
صاحب خبــرة وكفاءة عالية 
في العمل القانوني والقضائي 
على املستويني احمللي والدولي 
املقارن، وله العديد من املؤلفات 
واألبحاث العلمية املتخصصة، 
كما أنه شــارك فــي كثير من 
املؤمتــرات والندوات العلمية 
على الصعيدين احمللي والدولي، 
فضال عن أنه عمل كمستشار 
قانوني لكثير من مؤسســات 
الدولــة وغيرها مــن كبريات 
الشركات واملؤسسات األخرى. 
وبهذه املناسبة، أعرب احملامي 

وفي هذا اإلطار، قال الرئيس 
التنفيــذي لبنك وربة شــاهني 
الغــامن: »إننا، في بنــك وربة، 
فخورون باملشــاركة في إدارة 
اصدار صكوك البنك اإلسالمي 
للتنميــة، وهــذه ثقــة نثمنها 
ونراهــا مؤشــرا واضحا على 
السمعة الرائدة التي يتمتع بها 
بنك وربة اليوم بوصفه متميزا 
في قطاع االستثمارات الواعدة 
للمســتثمرين مع أدنى نســبة 
مــن املخاطر والتي من شــأنها 
أن تؤمــن لهــم عوائــد مجزية 

ومستمرة«. 
وأضــاف: »إن جنــاح بنك 
وربــة فــي تســويق صكوكه 
التي أصدرهــا بداية عام ٢٠١٧ 
والتــي فاق االكتتــاب بها أكثر 
مــن ٥ مرات مــن حجمها، كان 
عامال أساسيا في تعزيز أواصر 
عالقاتــه مــع املســتثمرين في 
األســواق اإلقليميــة والعاملية 
الذين يثقون اليوم في الفرص 
االســتثمارية التي يؤمنها بنك 
وربة كما ساهمت أيضا في جعل 
البنك خيارا أوال إلدارة إصدارات 

الصكوك«.

من خالل شــراكتنا الى توفير 
احدث املنتجات عالية اجلودة 
والصديقــة للبيئــة من خالل 
حتقيق املعادلــة الصعبة في 
حتقيــق الشــمولية والتكامل 
بــني اجلودة العاليــة والذوق 
الرفيع مبا يحقق املنفعة العامة 
للعمالء، الفتا الى ان مجموعة 
»شاو« تنتج السجاد املتخصص 
للمجمعات واملشاريع احلكومية 
واجلامعــات والفنــادق بــكل 
مستوياتها، باإلضافة الى تقدمي 
املزيد من اخلدمات للعمالء من 
استشــارات وتصميم وتنفيذ 
وغيــر ذلك نظــرا لإلمكانيات 
واخلبرات الكبيرة التي تتمتع 

بها مجموعة »شاو« العاملية.
وقــال نصــر ان املعــرض 
الــذي مت افتتاحه متت إقامته 
بشــكل غير تقليدي ومختلف 
عن باقي املعارض ألنه يتميز 
بقدر عال من الفخامة والتميز 

أبنائنــا الطلبــة الى ســوق 
أكبر عدد  العمل وتوظيــف 
من الشباب الكويتي الواعد 
بني صفوفنا واالنضمام الى 

فريق عمل الشركة.
وأضــاف: »املســؤولية 
تقع على القطاع اخلاص في 
منح هؤالء الشــباب فرصة 
التعــرف على أجواء العمل، 
ومبا يتناســب مع قدراتهم 
وطموحاتهم ومبا يحقق لهم 
املزيد من التفوق العملي في 

بداية حياتهم العملية«. 

املنتجات املالئمة الحتياجاتهم 
الشخصية، باإلضافة إلى إمكانية 
إبــداء رغبتهم في التقدم لطلب 

قروض التمويل العقاري. 
وقــد مت تقييم موقــع بنك 
 ،NBK.com الوطنــي الكويــت 
 Gamified الــذي قامــت شــركة
Labs بتصميمــه، وفقا ملعايير 
التصميــم واالبتكار واحملتوى 
والتكنولوجيا والتفاعل وصياغة 
النصوص وسهولة االستخدام. 

د.فايز الكندري عن ســعادته 
لتســمية بنك بوبيــان ضمن 
هــذه القائمة املتميــزة، وقال 
إن اختيــار اإلدارة القانونيــة 
للبنك ضمن هذه القائمة جاء 
تقديرا جلهود جميع العاملني 
فيها وما تفــردت به وحققته 
من إجنــازات فــي العديد من 
املوضوعات املهمــة بدعم من 
مجلــس إدارة البنــك وإدارته 
التنفيذية، حيث كان لها دور 
بارز في املشاركة في إصدار أول 
قانون للصكوك وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية منذ صدور 
التشــريع املنظم لهــا )قانون 
هيئة أسواق املال رقم ٧ لسنة 
٢٠١٠ بشأن هيئة أسواق املال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية 
وتعديالتــه(، وكذلك أول من 
قام بتفعيــل اتفاقية التعاون 
القضائــي بني مصر والكويت 
في غيــر األحــكام القضائية، 
حيــث اســتطاع التنفيــذ في 
مصر مبوجب العقود املوثقة 
داخل الكويت واملذيلة بالصيغة 
التنفيذية، كما شاركت اإلدارة 
القانونيــة وبــدور فعــال في 
تطوير وتعديل منظومة العمل 

التشريعي داخل الكويت.

وأشــار الغامن الــى أن بنك 
وربة ماٍض في اســتراتيجيته 
الرامية الى تكريسه أفضل بنك 
في قطاع اخلدمات االستثمارية 
للشركات واألفراد على حد سواء، 
لذا لــن يتوانى عن اســتطالع 
الفرص االستثمارية في األسواق 
اإلقليمية والعاملية والتي يضمن 
بأنها ستعود بأقصى فائدة على 

املستثمرين. 
أمــا علــى صعيــد توزيــع 
االكتتابــات النهائيــة اخلاصة 
بصكوك البنك اإلسالمي للتنمية 
جغرافيــا، فتم تخصيص ٥3% 
من الصكوك ملستثمري الشرق 
األوسط وأفريقيا وأوروبا، في 
حني خصص 4٧% من اإلصدار 

ملستثمري آسيا. 
وأما من حيث طبيعة اجلهات 
املشاركة، فقد شــكلت البنوك 
املركزية واملؤسسات احلكومية 
٥٧% من املستثمرين النهائيني، 
واكتتبت البنــوك والصناديق 
االســتثمارية بحوالي 43% من 
حجم اإلصــدار النهائي مقارنة 
بـــ 88% و٢٢% على التوالي في 

اإلصدار السابق.

وسيالقي اعجاب العمالء خاصة 
في اسلوب العرض، موضحا ان 
السوق الكويتي واعد ومنفتح 
على أســواق العالم في جتارة 
مــواد املقــاوالت والديكورات 
املــاركات  والســجاد ألشــهر 
والعالمات التجارية العاملية.

 واختتم نصــر تصريحه 
بان »سيتكو« ونتيجة خلبرتها 
الطويلة في هــذا املجال لديها 
وكاالت وشــراكات اخــرى مع 
العامليــة  الشــركات  كبــرى 
MERO – »منها شــركة ميــرو
GERMANY« املتخصصــة في 
ارضيــات الكمبيوتــر وكانت 
باكورة اعمال هذه الشركة في 
العامــة للتأمينات  املؤسســة 
الســرة  االجتماعيــة بجنوب 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
وبــرج التحرير وكليــة املرأة 
لألعمــال في جامعــة الكويت 

وغيرها.

وأوضح اخلشنام أن هذه 
الدورة التي تنظمها املجموعة 
باســم »التطوير الوظيفى« 
متثل حلقة فــي الدور الذي 
حرصــا  الشــركة  تلعبــه 
منها علــى دخول الشــباب 
الكويتــي الى ســوق العمل 
مسلحا باخلبرات والقدرات 
الذاتية التي ميكنه اكتسابها 
التعليم اجلامعي،  في فترة 
والتي تعتبر عامال مساعدا 
له في خوض جتربة العمل 

ألول مرة.

 Gamified وقد حصدت شــركة
Labs جائزة التميز املقدمة من 
جمعية التسويق عبر االنترنت 
عــن موقــع NBK.com الذي مت 
تطويره بالتعاون مع العديد من 
األطراف املعنية على مســتوى 
بنك الكويت الوطني وقياداته، 
 Tinext وبالشــراكة مع شــركة

للحلول التسويقية الرقمية.
وقالــت مســاعدة مدير عام 
مجموعــة اخلدمــات املصرفية 
الشــخصية هنــادي خزعــل 
»يسعدنا في بنك الكويت الوطني 
 Gamified Labs حصول شــركة
على هذا التقدير لعملها املتميز 
وابداعهــا االبتــكاري في اجناز 
املوقع االلكتروني لبنك الكويت 
الوطني، فمن خالل العمل معا، 
توصلنــا إلى موقــع الكتروني 
مبســتوى عاملــي ومتوافق مع 
أجهزة املوبايل، مت إعادة تصميمه 
وفقا ألهداف البنك لبناء حلول 
رقمية تلبي احتياجات العمالء 

احلالية واملستقبلية«.

شاهني الغامند.فايز الكندري

جانب من املؤمتر الصحافي

لقطة ملجموعة من املتدربني 

هنادي خزعل

البنك أول من 
استخدم التكنولوجيا 

املتطورة في 
املعامالت املصرفية 

وغير املصرفية

الغامن: لن نتوانى 
في استطالع 

الفرص االستثمارية 
باألسواق اإلقليمية 

والعاملية

نصر: الشركة 
حققت إضافة 

نوعية في السوق 
الكويتي من خالل 

مشاريع مهمة

اخلشنام: نستهدف 
إعداد وتدريب 

املقبلني على سوق 
العمل

خزعل: هدف تصميم 
املوقع بناء حلول 

رقمية تلبي احتياجات 
العمالء احلالية 

واملستقبلية

»الدراسات املصرفية« يعقد برنامج
»التأمينات االكتوارية لغير االكتواريني«

»تراكس« تقدم حلواًل إستراتيجية
قائمة على حتليل البيانات

أعلــن املدير العــام ملعهد 
الدراسات املصرفية د. يعقوب 
الرفاعــي عن انعقــاد برنامج 
»التأمينــات االكتوارية لغير 
االكتواريني«، وذلك بالتعاون 
مــع االحتاد الكويتي للتأمني، 
وذلــك مــن ١ إلــى ٥ أكتوبــر 
٢٠١٧، حيــث حضر البرنامج 
عدة مشــاركني مــن العاملني 
في شركات التأمني املختلفة، 
مثل الشركة األهلية للتأمني، 
الشركة األولى تكافل، والشركة 
اخلليجيــة للتأمني التكافلي، 
العربيــة،  التأمــني  وشــركة 
وشركة عني للتأمني التكافلي، 
وبيتك تكافل، وشركة الكويت 
للتأمني. وذلك ضمن سلسلة 

اعلنــت شــركة تراكــس 
للعالقات العامة عن تعاونها مع 
شركة أوبن إنفلونس للتسويق 
ومقرها لوس أجنيليس، وذلك 
إلطالق عمليات »أوبن إنفلونس 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
مــع بدايــة العــام ٢٠١8، التي 
ستساهم في تزويد العالمات 
التجارية في املنطقة باحللول 
املستندة إلى البيانات في مجال 

التسويق املؤثر. 
وفــي هــذا الســياق، قــال 
الرئيــس واملديــر التنفيــذي 
لشــبكة »تراكــس« للعالقات 
العامة محمد العايد: »اعتمدت 
العديد من الصناعات في جميع 
أنحــاء العالم علــى نهج قائم 
على املعرفة واملعطيات عندما 
القرارات  يتعلق األمر باتخاذ 

من البرامج التي يقدمها املعهد 
لقطاع التأمني، لدعم هذا القطاع 
احليــوي والهــام في ســوق 

الكويت.
وأضاف أن البرنامج يهدف 
إلى تعريف املشاركني بنظرية 
البســيطة والفوائد  الفوائــد 
املركبــة ومعــادالت حســاب 
الفائدة واجلملة باستخدام كل 
من الفائدة البسيطة واملركبة، 
والفرق بني الفائدة واخلصم من 
ناحية والقيمة احلالية والقيمة 
اإلسمية من ناحية أخرى في 
ضوء كل من نظريتي الفائدة 
البســيطة واملركبة، وحساب 
معــدل اخلصــم املقابل ملعدل 
فائدة معني والعكس، وكذلك 

االستراتيجية، وبحكم التناغم 
امللموس بني مجالي العالقات 
العامة والتواصل االجتماعي، 
فقــد تطور مفهوم التســويق 
املؤثر بشكل ســريع ليصبح 
أداة التسويق املعاصر املفضلة 
في هــذا املجال. وهكــذا تأتي 
الشراكة بني »تراكس« و»أوبن 
إنفلونس« كاستجابة مباشرة 

لهذه احلاجة املتزايدة«. 
وأضاف العايد: »على الرغم 
من أن مفهوم التسويق املؤثر 
اليــزال فــي مراحلــه األولى 
باملنطقــة، إال أنــه فــي منــو 
مستمر ليصبح عنصرا رئيسيا 
في اســتراتيجيات التسويق 
السائدة حاليا، ما يتيح فرصة 
هائلة أمام العالمات التجارية 
للتأثير في جمهورها املستهدف 

معدل الفائدة احلقيقي املناظر 
ملعدل فائدة اســمي والعكس، 
وكذلك دراسة مخاطر شركات 
التأمني، واخلصائص املميزة 
ألنــواع تغطيــات تأمينــات 
املمتلكات واملسؤوليات، وأنواع 
املخصصات الفنية، والقوانني 
التــي تنظــم ســوق تأمينات 
واملســؤوليات،  املمتلــكات 
والطــرق االكتواريــة لتقدير 
املخصصات الفنية لتأمينات 
واملســؤوليات،  املمتلــكات 
التطبيــق  علــى  والقــدرة 
العملــي لتقدير املخصصات، 
والتقريــر االكتــواري املوحد 
لشــركات تأمينات املمتلكات 

واملسؤوليات.

بشكل أفضل. ومن خالل توفير 
رؤى أعمق وحلول مســتندة 
إلى النتائج، ستساعد »أوبن 
إنفلونــس الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا« عمالءهــا 
علــى حتقيــق أهدافهــم فــي 
مجــال التواصل، مع متكيننا 
من تعزيــز خدماتنا الرقمية 

املقدمة لهم«. 
مــن جهتــه، قــال رئيــس 
العمليات في أوروبا بشــركة 
إنفلونــس« ماركــو  »أوبــن 
مارانيني: »قطاع االتصال يشهد 
تطورا متســارعا فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
ونحن سعداء بتوسيع بصمتنا 
لتشمل هذه املنطقة النابضة، 
واإلسهام بفاعلية في التحول 

الرقمي الذي تشهده حاليا.

د. يعقوب الرفاعي

محمد العايد 


