
اقتصـاد
اخلميس ٢٥ ابريل ٢٠١٩

29
Google بوبيان« يستضيف مؤمتر مطوري«

اســتضاف بنك بوبيــان وألول مرة في 
 Google الكويت وضمن مشاركته في برنامج
Developers Roadshow MENA ٢٠١٩ مؤمتر 
مطوري Google بحضور عدد كبير من املهتمني 
 Google بالتكنولوجيا. ويعتبر مؤمتر مطوري
جزءا من سلسلة من املؤمترات وورش العمل 
التقنية التفاعلية وفعاليات الهكاثون التي 
يتــم تنظيمها في الكويــت واملنطقة بهدف 
التعريف بآخر حتديثات تقنيات Google على 
نطاق واسع باإلضافة إلى إتاحة عدة منصات 
تفاعليــة للمبتكرين والرائديــن في مجال 
التكنولوجيا. وقال نائب الرئيس التنفيذي 
للبنك عبــداهلل التويجري فــي محاضرته 
التي انطلقت بها أعمال البرنامج ان املؤمتر 
فرصة لتبادل األفكار حول التقنيات املبتكرة 
وتشجيع املطورين على ابتكار البرمجيات 
املميزة واملســاهمة في تطوير كل التقنيات 
املوجودة حاليا وشائعة االستخدام خاصة 
لــك التي تتعلق بالهواتف الذكية.  وأشــار 
الى أن البنك وفي طريقه للمزيد من اإلبداع 
واالبتكار في املنتجات حريص على الشراكة 
مع الكبار على مســتوى العالم ومبا يحقق 
الفائدة للعمالء ســواء مــن حيث املنتجات 
واخلدمات اجلديدة على السوق أو مستوى 

اخلدمة املميز. 
وقــال التويجري إن بنــك بوبيان ارتبط 
بعبــارة ألول مرة فــي الكويت، حيث وصل 
عدد املنتجات واخلدمات واملبادرات املصرفية 
التــي كان البنك أول من طرحها في الكويت 

اكثر من 3٠ منتجا وخدمة منذ عام ٢٠١٢.

وأضاف: نتيجة لكل ما ســبق فقد متكن 
البنك من استمرار سيطرته على جائزة افضل 
بنك إســالمي في العالم فــي مجال اخلدمات 
 DIGITAL )املصرفية االلكترونيــة )الرقمية
BANK من مؤسسة غلوبل فاينانس العاملية 
للعام الرابع على التوالي بجانب حصوله على 
نفس اجلائزة على مستوى الكويت والشرق 
االوسط. وتابع: »ان ابرز ما ميثله هذا اإلجناز 
انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إســالمي 
بــني قائمة البنوك الكبرى وهو إجناز جديد 
يضاف للبنوك الكويتية والقطاع املصرفي 

واملالي في الكويت«.
وأوضح التويجري »قبل 4 سنوات حصلنا 
على ذات اجلائزة ومنذ ذلك الوقت كان التحدي 
هــو احلفاظ عليها عاما بعد عام ألنه اذا كان 
الوصول الى القمة صعبا فاألصعب احلفاظ 
عليها«.  وأكد التويجري أن شعار البنك في 
جعل حياة العمالء أكثر سهولة وراحة يطبق 
بصورة مستمرة من خالل اخلدمات واملنتجات 
املميزة التي يقدمها البنك لعمالئه والتي كان 
آخرها النقلة النوعية التي أحدثها من خالل 
طريقة طلب وإصدار بطاقات االئتمان بأسرع 

وقت وأسهل صورة. 
وأشار التويجري إلى تنظيم البنك وألول 
مــرة أيضا هاكاثون ملوظفيه يهدف إلى دعم 
 Plug االبتكار واإلبــداع بالتعاون مع منصة
and Play العاملية وذلك في إطار حرص إدارة 
البنك على االرتقاء مبستوى جميع العاملني 
في البنك ومبا ينعكس إيجابيا على مستوى 

منتجات وخدمات البنك وخدمة العمالء.

ألول مرة في الكويت

»املركز« يستضيف »نيستور أدفايزورز«
لتقدمي برنامج احلوكمة إلدارته التنفيذية

»املركزي« يواصل دوره في تطوير الكوادر الوطنية

اســتضاف املركــز املالــي 
الكويتــي »املركــز« شــركة 
نيســتور أدفايزورز العاملية 
الرائــدة في مجــال اخلدمات 
االستشارية حلوكمة الشركات، 
لتقدمي برنامج احلوكمة املصمم 
خصيصــا ملوظفــي »املركز« 
املعينني كأعضاء في مجالس 
إدارة شركات »املركز« املختلفة، 
وفريق عمل شؤون الشركات، 
وإدارة املخاطــر، وااللتــزام، 
انطالقا مــن ســعي »املركز« 
املســتمر لتعزيــز مهــارات 

القياديني.
وعقــد برنامــج »تطويــر 
مهارات أعضاء مجالس اإلدارة 
املعينني« فــي ٢4 أبريل ٢٠١٩ 
بقاعــة ذا تشــيرمانز كلوب، 
التدريبــي  البرنامــج  وقــدم 
ستيلبون نيستور، املؤسس 
واملدير اإلداري لشركة نيستور 
أدفايــزورز ورئيــس قســم 
حوكمة الشــركات سابقا في 
منظمــة )OECD(، إلى جانب 
فلوريان ســومر، املدير العام 
لشــركة نيســتور أدفايزورز 
ومســؤول حوكمة الشركات 
ســابقا في كارتيكا ماجنمنت 

.)Cartica Management(
ويوفــر هذا التعــاون بني 
»املركز« و)نيستور أدفايزورز( 
منصــة للمحاضريــن لنقــل 
خبراتهــم فــي تقــدمي برامج 
مصممــة خصيصــا ملجالس 

أقام بنك الكويت املركزي 
في الفترة من ١6 - ٢4 أبريل 
اجلاري ورشة عمل للخبراء 
اإلشرافيني احلسابيني لدى 
للخبــراء  العامــة  اإلدارة 
فــي وزارة العــدل، تناولت 
التشــريعات والسياســات 
والتعليمــات الصــادرة عن 
بنك الكويت املركزي، بهدف 
إثــراء املشــاركني مبزيد من 
الالزمــة لضمان  اخلبــرات 

إجناز الدعــاوى احملالة إلى 
إدارة اخلبراء بالسرعة والدقة 
املطلوبتــني، وذلك في إطار 
سعي »املركزي« االستراتيجي 
إلى تطوير قــدرات الكوادر 
الوطنية في املجاالت املالية 

واالقتصادية.
وأوضــح محافــظ بنــك 
املركــزي د.محمد  الكويــت 
الهاشل أن الورشة تخللتها 
جلسات حول الدور الرقابي 

املركــزي  الكويــت  لبنــك 
وشــركات  البنــوك  علــى 
التمويــل والصرافــة، حيث 
اطلــع املشــاركون على أهم 
التعليمــات الصــادرة عــن 
بنك الكويت املركزي، ومنها 
التعليمات اخلاصة بالقروض 
االســتهالكية واإلســكانية 
مــع أمثلــة وحــاالت عملية 
بشأن احتساب الفوائد على 
القروض، كما مت كذلك عرض 

مناذج للعقود املستخدمة في 
هذه القروض.

أن  احملافــظ  وأضــاف 
الورشة قد تطرقت أيضا إلى 
املتعلقة بالرسوم  اجلوانب 
والعمــوالت التي تتقاضاها 
البنــوك وتعليمــات بنــك 
الكويــت املركزي بشــأنها، 
باإلضافة إلى دور البنك في 
مجالي التفتيــش ومكافحة 
غســيل األمــوال ومتويــل 

اإلرهاب.
واختتم احملافظ تصريحه 
مؤكدا مواصلة بنك الكويت 
املركــزي دوره فــي تطوير 
الكوادر الوطنية في شــتى 
املجاالت املالية واالقتصادية 
مــن خــالل إقامة مثــل هذه 
الــــورش، والنشاطـــــات، 
انطالقا من نظرته الشمولية 
ملســؤولياته فــي تعزيــز 

االستقرار املالي.

اســتضافة مثل هذه البرامج 
والــدورات التدريبية للتمكن 
مــن مواصلــة العمــل علــى 
التنميــة املســتدامة ألصــول 
عمالئنا وشــركائنا، حيث إن 
من أهم الكفاءات األساسية في 
»املركز« هــي وجود مجالس 
إدارة مسؤولة ومستنيرة في 

شركاته«.
الهاجــري: »إن  وأضــاف 
)نيســتور  مــع  تعاوننــا 
أدفايــزورز( يؤكد على ثقافة 
»املركز« للعمل بكفاءة عالية 
في ظل التنافسية في القطاع 

شركة استشــارية مقرها في 
لندن، تأسست عام ٢٠٠3، وهي 
شــركة متخصصة في مجال 
حوكمة الشركات والتصميم 
التنظيمي. وعملت الشركة مع 
مجالس اإلدارة واإلدارات العليا 
للعديد من املؤسسات املالية 
والشــركات واملنظمــات غير 
الربحية في أوروبا والشــرق 
األوســط وأفريقيــا وأميركا 
الالتينية وآسيا. وتركز الشركة 
على حتســني عمليات اتخاذ 
القــرار والهيــاكل التنظيمية 

والضوابط، واملكافآت.

املالــي، باإلضافة إلى حرصه 
على دعم املسارات الوظيفية 
التــي حتقق األهــداف املهنية 

والشخصية أيضا«.
وحصــل أعضــاء مجالس 
اإلدارة املعينون في شــركات 
»املركــز« واإلدارات املعنيــة 
بعــد البرنامــج علــى درايــة 
شــاملة بأساســيات حوكمة 
الشركات، وكيفية التعامل مع 
مسؤولياتهم كأعضاء مجلس 
إدارة في شركات املستثمرين.
أن  بالذكــر  واجلديــر 
أدفايــزورز، هــي  نيســتور 

انطالقاً من سعيه املستمر لتعزيز مهارات القياديني

جانب من البرنامج التدريبي

لقطة للمشاركني في برنامج احلوكمة

اإلدارات واإلدارة العليــا فــي 
مجــال احلوكمــة والضوابط 
الداخليــة وإدارة املخاطــر. 
وســلطت احملاضرات الضوء 
علــى أهــم اجلوانــب حــول 
دور مجالــس اإلدارات ودور 
أعضاء مجلس اإلدارة املعينني 
املتعلقــة  والديناميكيــات 

مبجالس اإلدارات.
وفــي هــذا الســياق، قال 
الرئيــس التنفيذي »للمركز« 
منــاف الهاجري: يؤمن املركز 
بأهمية متكني القادة وتعزيز 
مهاراتهم، ولذلك حرصنا على 

السعودية حتقق أول فائض 
في امليزانية منذ 5 سنوات

بـ 27.8 مليار ريال
قال وزير املالية الســعودي محمد اجلدعان إن 
اململكــة حققت فائضا في ميزانيــة الدولة بقيمة 
٢7.8 مليار ريال في الربع األول من العام احلالي.

ومع إعالن هذا الرقم من وزير املالية السعودي 
خالل مشــاركته بفعاليات الــدورة األولى ملؤمتر 
القطاع املالي في فندق الريتز كارلتون في الرياض، 
تكون السعودية قد حققت أول فائض في ميزانيتها 

للمرة األولى منذ العام ٢٠١4.
وأفاد اجلدعان بأن االستثمارات األجنبية املباشرة 
في السعودية ارتفعت بنسبة ٢8% في الربع األول 

من العام احلالي.
وأضاف أن اإليرادات غير النفطية للمملكة بلغت 
76.3 مليار ريال في الربع األول ٢٠١٩، حيث تعكس 
هذه املؤشــرات، خاصة اإليرادات غيــر النفطية، 
سياســات تنويع مصادر دخل اململكة، املنسجمة 

مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠3٠.
وأشار وزير املالية إلى التقدم احملرز الذي سجلته 
املالية العامة خــالل الربع األول من العام احلالي 
٢٠١٩، الذي حققت املالية العامة فيه نتائج إيجابية 
وذلك بتحقيق فائض قدره ٢7.8 مليار ريال وهو 
أول فائض في الربع األول يسجل ابتداء منذ العام 
٢٠١4، إذا ارتفع إجمالي اإليرادات بحوالي 48% في 
الربــع األول للعام ٢٠١٩ مقارنة بالربع املماثل من 
العام املاضي ٢٠١8، وارتفع إجمالي اإلنفاق بحوالي 
8% للفترة نفسها وارتفاع اإليرادات غير النفطية 
خــالل الربــع األول من العام احلالــي بأكثر من 3 
أضعــاف اإليرادات غير النفطية احملققة في العام 
٢٠١4، إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 
٢١.٩ مليار ريال في العام ٢٠١4، مؤكدا أن النتائج 
تعكس التقدم امللحوظ في أداء املالية العامة منذ 

انطالق برنامج حتقيق التوازن املالي.

ملشاهدة الڤيديوعبداهلل التويجري متحدثا في املؤمتر 

أوضــح التويجــري ان بنــك بوبيان 
ارتبط في الســنوات األخيرة بالشــباب 
والتكنولوجيا حتى بات يعرف في الكويت 
بأنه بنك الشــباب والتكنولوجيا نتيجة 
ما قدمه وال يزال مــن خدمات ومنتجات 
تستهدف الشباب وتعتمد اعتمادا كبيرا 

على التقنيات. 
وأشار الى أن البنك تربع على القمة 

في خدمة العمالء على مدار الســنوات 
العشــر األخيرة فيما احتل الريادة في 
اإلبــداع واالبتكار في مجــال اخلدمات 
واملنتجات املصرفية، بينما تتزايد الثقة 
به يوما بعــد وصوله إلى املركز األول 
بدون منازع كأفضل تطبيق على الهواتف 
الذكية في الكويــت وبني األفضل على 

مستوى املنطقة. 

قال التويجري إن اإلبداع واالبتكار ميثل 
ركيزة أساسية في عمليات البنك وخططه 
االســتراتيجية بهــدف خلــق املزيــد من 
املنتجات واخلدمات التي تواكب متطلبات 
العمالء ومتنحهم خيارات أفضل وأوسع. 
وأكــد أن بوبيان اكثــر من مجرد بنك 
يقدم خدمات مصرفية ألنه مؤسسة تسعى 
من خالل دورها االجتماعي ومسؤوليتها 
املجتمعية لتحقيق القيمة املضافة ملختلف 

وجميع شــرائح املجتمع السيما الشباب 
الذيــن تعتمــد عليهــم الكويت فــي بناء 
مســتقبلها.  وأضاف التويجري: »متثل 
الفعاليات واألنشطة التي يقوم بها البنك 
سواء من خالل إداراته املختلفة أو الفروع 
وبصورة شبه يومية جزء من مسؤوليتنا 
االجتماعية ودورنا في بناء املجتمع والعمل 
على تطويــره وتثقيفه وجعله دائما في 

متابعة مستمرة للتطورات العاملية«. 

الشباب والتكنولوجيا 

أكثر من مجرد بنك 


