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«التجاري» يشارك في املعرض الوظيفي 
بكلية الشرق األوسط األمريكية

«أرزان»: معايير عاملية لدعم
وتنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة

في إطار مســؤوليته 
االجتماعية جتاه شباب 
اخلريجني بصفته مؤسسة 
مصرفيــة رائدة حترص 
على املشاركة في املعارض 
الوظيفيــة املتنوعة، قام 
الكويتي  التجاري  البنك 
بحملة توظيف تستهدف 
طلبــة وخريجــي كليــة 
الشرق األوسط األمريكية 
في ٢٥ نوفمبر املاضي على 

أن تســتمر هذه احلملة على مدى اليومني 
األول والثاني من ديسمبر اجلاري. 

وقد جاءت هذه املبادرة لتؤكد دعم البنك 
التجاري للشــباب الكويتــي، حيث يولي 
البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات 
الشباب ومنحهم فرصة العمل والنجاح. 

وفي تعقيبه على هذه احلملة، قال صادق 
عبــداهللا مدير عام قطاع املوارد البشــرية: 

األول  املديــر  أعــرب 
خلدمات لالئتمان ومتويل 
الشــركات لــدى مجموعة 
أرزان املالية رباح املصري 
عن امتنانه جلميع العمالء 
وشركات احملفظة وذلك بعد 
حتقيق نتائــج وجناحات 
ملحوظة في قطاع التمويل 
واالئتمان لهذا العام وتخطي 
تأثير جائحة كورونا بنجاح 
رغم تأثيرهــا الكبير على 
أغلب األنشــطة التجارية 
والقطاعــات املاليــة حول 

العالم. وأضاف أننا في «أرزان» نسعى دائما 
لتقدمي رؤية مختلفة وتطلعات تناسب العمالء 
في هذا املجال ومتكنهم من حتقيق أعلى معدالت 
النجاح في أنشطتهم التجارية في شتى املجاالت 
والقطاعات. وصرح مسؤول التسويق والعالقات 
العامة لدى مجموعة أرزان املالية فواز املنيع 
بأن خدمات أرزان لالئتمان ومتويل الشركات 
تأتي ضمن أولويات املجموعة، ونســعى من 
خاللها للوصول إلى مرتبة الصدارة في مجال 
متويل الشركات من خالل تطبيق أحدث املعايير 
العاملية لدعــم وتنمية الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة احلجم في شتى األنشطة التجارية 
واخلدماتية والقطاعات املالية لتلبية طموحاتهم 
وتطورهم في الســوق احمللي وبقية أسواق 

نحــرص على املشــاركة املتواصلة في مثل 
هذه احلمالت واملنتديات الوظيفية التي متثل 
فرصة طيبة للتواصل مع الشباب الكويتي 
الراغب في احلصول على فرص عمل مميزة 
في القطــاع املصرفي، حيث يضع مصرفنا 
الشــباب الكويتي في بؤرة اهتمامه، ويرى 
أن االستثمار في املوارد البشرية يسهم في 
حتقيق التنمية املستدامة للوطن واملواطن.

املنطقــة.  وأضاف ان ارتفاع جودة القروض 
مرتبط بالتدابير الصارمة ومعايير املوافقة التي 
تفرضها السياسة االئتمانية وجلنة االئتمان 
اإلداري، وتشمل هذه التدابير التحليل االئتماني 
للبيانــات املالية املدققة والبيانات املصرفية 
وتقييم خبرة الطاقم اإلداري وطبيعة األعمال، 
وللتخفيف من املخاطر، يسعى قسم االئتمان 
إلى مراقبة أداء العمالء بشكل شهري وإقامة 
عالقة وثيقة معهم ملراقبة حسن استغاللهم 
لألصول واملوارد املالية والبشرية، كما يسعى 
قســم االئتمان للمســاعدة في تطوير أعمال 
كل العمالء كشــركاء فعليني من خالل تقدمي 
النصائح والتوصيات القابلة للتطبيق والتي 
تعتبر ذات أهمية كبيرة الستقرارهم ومنوهم.

فريقا البنك التجاري وكلية الشرق األوسط األمريكية

فواز املنيعرباح املصري

«كامكو إنفست»: ٣٫٢ مليارات دوالر مخصصات البنوك اخلليجية
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست إن مخصصات 
خسائر القروض التي أفصحت 
عنها البنــوك اخلليجية، في 
تقاريرها املالية عن فترة الربع 
الثالث من ٢٠٢١، بلغت أدنى 
مستوياتها املسجلة على مدى 
٨ فترات مالية ربع ســنوية، 
وبلــغ إجمالــي مخصصــات 
خسائر القروض ٣٫٢ مليارات 
دوالر خالل هذا الربع، مقابل 
بالربــع  ٤٫١ مليــارات دوالر 
الثاني، و٤٫٤ مليارات دوالر 

بالربع الثالث من ٢٠٢٠. 
ولوحظ تراجع املخصصات 
على أساس ربع سنوي على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي، باستثناء االمارات، 
إذ ســجلت البنوك العمانية 
والسعودية أعلى معدل تراجع 
بنسبة ٤٥٫٤٪ و٤٤٫٢٪، على 

التوالي. 
وكان أكبــر انخفاض من 
حيــث القيمــة املطلقــة هــو 
األعلى في الســعودية بقيمة 
٠٫٥ مليار دوالر، إذ بلغ إجمالي 
مخصصات خسائر القروض 
٠٫٧ مليار دوالر بنهاية الربع 
مبا يتســق إلى حد كبير مع 
نفس مستويات مخصصات 

البنوك القطرية. 
نشاط القروض

ظل نشاط اإلقراض قويا 
خالل الربع الثالث من ٢٠٢١، 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع دفاتر 
القــروض، على الرغم من أن 
النمو على أساس ربع سنوي 
كان أقل بكثير مقارنة بالربع 
القيمــة  إذ بلغــت  الســابق. 
اإلجمالية للقــروض بنهاية 
الربــع ١٫٧١ تريليــون دوالر، 
بنمو بلغت نسبته ١٫٧٪ على 
أساس ربع سنوي و٦٫٨٪ على 
أساس سنوي بدعم من النمو 
واســع النطاق الذي شهدته 

كافة األسواق. 
وتباطــأت وتيــرة منــو 
القــروض هامشــيا  صافــي 
بنســبة ١٫٦٪ علــى أســاس 
ربــع ســنوي، إذ بلغت ١٫٦٢ 
تريليون دوالر بدعم من النمو 
الذي شــهدته كافة األسواق، 
باســتثناء البنوك العمانية. 
وساهم استمرار حتسن النمو 
االقتصــادي بفضل تســارع 
وتيرة برامج اللقاحات وتقليل 
القيود في تعزيز منو قروض 

البنوك في املنطقة.
كما منت ودائع العمالء في 
كافة األسواق خالل الربع. إذ 
ارتفع اجمالي ودائع العمالء 
بنسبة ٢٫٠٪ ليصل إلى ٢٫٠٣ 
تريليون دوالر، فيما يعد رقما 
قياسيا جديدا لقطاع البنوك 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، مقابل  تريليوني 
دوالر بنهاية الربع الثاني من 

العام ٢٠٢١. 
ظلت املؤشرات االقتصادية 

 كما كانت أنشطة اإلقراض 
من قبل البنوك القطرية قوية 
مسجلة منوا قدره ٧٫٤ مليارات 
دوالر ليصل إجمالي القروض 
إلى ٣٦٣ مليــار دوالر، تليها 
البنوك الكويتية بنمو قدره 
٣٫٨ مليارات دوالر ليصل بذلك 
إجمالي القروض الى ٢٠١ مليار 

دوالر. 
ارتفاع صافي األرباح 

ارتفع صافــي ربح قطاع 
البنوك اخلليجية على أساس 
ربــع ســنوي بقيمــة تعادل 
انخفاض مخصصات خسائر 
القروض في الربع الثالث من 
العــام ٢٠٢١. إذ بلــغ اجمالي 
صافــي ربــح قطــاع البنوك 
٩٫٤ مليارات دوالر في الربع 
الثالــث من العام ٢٠٢١ مقابل 
٨٫٣ مليارات دوالر في الربع 
الثاني من العام ٢٠٢١. وظلت 
األرباح دون مستويات ما قبل 
اجلائحة والتي مت تسجيلها 
في الربــع الثالث مــن العام 
٢٠١٩ بقيمــة ١٠٫٢ مليــارات 
دوالر. إال انه لوحظ تسجيل 
منو على أساس ربع سنوي 
في كافة أنحــاء دول مجلس 

انخفاضا هامشيا. وكان النمو 
السنوي مقارنة بالربع الثالث 
من العام ٢٠٢٠ قويا بنســبة 
٧٫١٪، أي أعلى قليال من منو 
إجمالــي القــروض الذي بلغ 
١٫٧١ تريليــون دوالر بنهاية 
الربع الثالث من العام ٢٠٢١. 
وســجلت البنوك السعودية 
مــرة أخرى أكبــر زيادة ربع 
سنوية في صافي القروض في 
الربــع الثالث من العام ٢٠٢١ 
بنمو بلغت نســبته ٢٫٨٪ أو 
مبقدار ١٣٫٩ مليار دوالر، تليها 
البنوك القطريــة والكويتية 
التي سجلت منوا بنسبة ٢٫١٪ 

و١٫٩٪، على التوالي.
كان االجتــاه فــي ودائــع 
العمالء إيجابيــا على نطاق 
واسع في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، حيث سجلت البنوك 
املدرجة في جميع البورصات 
السبع منوا ربع سنويا خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢١. 
ومنت ودائع العمالء اإلجمالية 
للقطــاع بنســبة ٢٫٠٪ على 
أســاس ربع ســنوي و٦٫١٪ 
على أســاس ســنوي لتصل 
إلى ٢٫٠٣ تريليون دوالر في 
نهاية الربع الثالث من العام 
٢٠٢١. هذا، وســجلت البنوك 
في قطر مرة أخرى أكبر زيادة 
على أساس سنوي في ودائع 
العمالء بنســبة ١٠٫١٪ لتصل 

إلى ٣٨٨ مليار دوالر.
 كما كان النمو على أساس 
ربع سنوي هو األعلى بالنسبة 
للبنوك القطرية بنسبة ٢٫٥٪. 
وجاءت البنوك السعودية في 
املرتبة التالية بنمو سنوي قدره 
٨٫٨٪ تليها البنوك البحرينية 
والعمانية مبعدالت منو ٧٫٨٪ 
و٥٫٩٪، على التوالي. في حني 
سجلت البنوك اإلماراتية أقل 
معدل منو لودائع العمالء على 

أساس سنوي بنسبة ١٫٢٪.

التعاون اخلليجي، باستثناء 
عمان، حيث شهدت البنوك في 
السعودية والكويت والبحرين 
منوا ثنائــي الرقم. ووصلت 
األربــاح املســجلة مــن قبل 
البنوك الســعودية إلى أعلى 
املســتويات على أساس ربع 
ســنوي بقيمــة ٣٫٥ مليارات 
دوالر مقابل ٢٫٩ مليار دوالر 
في الربــع الثاني مــن العام 
٢٠٢١ و٣٫٢ مليارات دوالر في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠. 
البنوك اإلماراتية  وســجلت 
والقطرية منوا مرتفعا لصافي 
األرباح في خانة اآلحاد بنسبة 

٧٫٧٪ و٧٫٣٪، على التوالي.
القروض إلى الودائع 

بلغ منو صافي القروض 
البنــوك  قطــاع  إلجمالــي 
اخلليجية ١٫٦٪ على أســاس 
ربع سنوي في الربع الثالث 
من العام ٢٠٢١ بالنسبة لقطاع 
البنوك اخلليجية وبلغ ١٫٦٢ 
تريليون دوالر بفضل النمو 
واســع النطاق الذي شهدته 
الدول الست على مستوى دول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
باستثناء عمان التي سجلت 

بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١.. لتبلغ أدنى مستوياتها خالل ٨ فترات مالية ربع سنوية
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قوية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وظلــت املعنويات 
مرتفعة، خاصة مع انتعاش 
أســعار النفط باإلضافة إلى 
رفع القيود املتعلقة باجلائحة 
بصورة شبه كاملة عن النشاط 
التجــاري. كما ظلت معدالت 
طــرح اللقاحــات مــن أعلى 
املعدالت على مستوى املنطقة.
مما مينح املزيد من الثقة 
للحكومات الستئناف انشطة 
بعض القطاعــات الضعيفة، 
مبا في ذلك شركات الطيران 
والسياحة. وقد انعكس ذلك 
علــى بيانات مؤشــر مديري 
اإلمــارات  فــي  املشــتريات 
والسعودية التي ظلت ثابتة 
وتخطت عالمة النمو البالغة 
٥٠ نقطة عند مســتوى ٥٧٫٧ 
نقطة و٥٥٫٧ نقطة في أكتوبر 

٢٠٢١، على التوالي.
القروض  وارتفع إجمالي 
املمنوحــة مــن قبــل البنوك 
البورصــات  فــي  املدرجــة 
اخلليجية مبقدار ٢٨٫٣ مليار 
دوالر على أساس ربع سنوي 
بدعم رئيسي من زيادة معدالت 
اإلقراض في السعودية بنمو 

بلغ ١٣٫٩ مليار دوالر.

روبير حايك: «كيو جو» الوكيل احلصري لطيران «أديل» بالكويت
طارق عرابي

أعلنت مجموعة «كيو جو» لوكاالت السياحة 
والسفر، تدشــني الرحالت التشغيلية لطيران 
«أديــل» الذراع االقتصاديــة للخطوط اجلوية 
السعودية في الكويت، عبر تسيير رحلة طيران 

من الرياض الى الكويت كمرحلة أولى.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي أقامته 
الشــركة بحضور عدد كبير من ممثلي وكاالت 
السياحة والسفر احملليني، واملدير العام ملجموعة 
كيو جو لوكاالت السياحة والسفر روبير حايك، 
والرئيس التجاري ورئيس خدمة العمالء بطيران 

أديل أحمد عبدالكرمي.
ثقة متبادلة

وبهذه املناسبة، أعرب املدير العام ملجموعة 
«كيو جو» لوكاالت السياحة والسفر روبير حايك 
عن سعادته بالتعاون مع طيران «أديل» الشركة 
األقوى صعودا في صناعة النقل اجلوي مبنطقة 
الشرق األوســط، مثمنا اعتماد مجموعة «كيو 
جو» كوكيل حصري لطيران أديل في الكويت.
وأكد ان االختيار يعكس الثقة املتبادلة بني 
الطرفني، ويعزز مكانة «كيو جو» بصفتها إحدى 
الشــركات الرائدة محليا بخبرة تربو على ٣٥ 
عاما في إدارة العمليات التشــغيلية لشــركات 
طيران محلية وإقليميــة وعاملية، الفتا إلى أن 
متثيل «كيو جو» احلصري لشــركة أديل يعد 
التمثيل الثامن لشركات طيران عاملية في الكويت 
ضمن استراتيجية الشركة للتعاون واالرتباط 

فقط مع األفضل.
وأضاف ان االحتفال بتدشني الشراكة اجلديدة 
يتزامن مع الذكرى الثانية لتغيير اسم الشركة 
مــن مجموعة «بودي للطيــران» الى مجموعة 
«كيو جو» في نوفمبر ٢٠١٩، حيث تزين شارع 
اخلليج آنذاك بامللصق الدعائي اجلديد الذي رفع 
حتت شــعار «مجموعة بودي للطيران تنطلق 

الى العاملية أصبحنا مجموعة كيو جو».
وأعلــن حايك اســتئناف الشــركة رحلتها 
نحــو حتقيق الريــادة العاملية بقــوة وصالبة 
بعد اجلائحة، ومؤكدا ان طيران «أديل» سيكون 
في الفترة املقبلة الناقل السعودي األمثل واملفضل 

للمســافرين الراغبــني فــي حضور األنشــطة 
والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والفنية 
في الرياض، كاشفا عن تركيز شركة «كيوجو» 
على توفير تذاكر وعروض لطيران «أديل» تتميز 
بأسعارها اجلاذبة واملالئمة ملختلف املستويات 
للمســافرين بني البلدين، بأسعار تبدأ من ٢٥٩ 
رياال سعوديا من الرياض الى الكويت وبسعر 
يبدأ مــن ٢١٫٩ دينارا للرحالت من الكويت إلى 
الرياض كمرحلة من التعاون سيتبعها تدشني 
وجهات جديــدة من الكويت إلى باقي املدن في 
اململكة العربية السعودية وفق خطط توسعية 

مستقبلية واعدة.
وتابع يقول: «هناك عدد من العوامل التي من 

شأنها املســاهمة في زيادة اإلقبال على طيران 
أديل للمسافرين من الكويت، ومن أهمها إعالن 
العودة للحياة الطبيعيــة في البالد وتخفيف 

قيود كورونا».
واختتم بالكشف عن انطالق خطة التطوير 
الشاملة للموقع اإللكتروني ملجموعة كيو جو 
أون الين ليتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية، 
ويقدم خدمات متكاملة تساعد املسافر الكويتي 
واملقيم في اختيار األنســب لتخطيط رحالتهم 
واالستمتاع باألسعار التنافسية، حيث سيتعدى 
املوقع اإللكتروني اجلديــد مجرد حجز تذكرة 
الطيران والفندق، وســيتيح ملستخدميه كافة 
العروض املتعلقة مبتطلبات السفر من استقبال 

ومساعدة في املطارات العاملية، تأجير السيارات، 
تأمني الســفر، حجز تذاكر املباريات الرياضية 
والرحالت الســياحية ومعلومات عن شــروط 
التأشيرات للوجهات والبلدان املختلفة، إضافة 
الى األقســام املتخصصة في املوقع للســياحة 
مبختلف أنواعها وأشــكالها الثقافية، الدينية، 
العالجية، املغامرات، البحرية ورحالت شــهر 
العســل، وكذلك اســتئجار طائرات خاصة مع 
كل ما تتضمنه من خدمات الكونسيرج املميزة.

وجهات جديدة

بدوره، قال الرئيس التجاري ورئيس خدمة 
العمالء بطيران أديل أحمد عبدالكرمي إن افتتاح 

وجهة الكويت اجلديدة، وإضافتها الى شــبكة 
رحالت الشركة ووجهاتها التي بلغت بعد اإلضافة 
اجلديدة ١٥ وجهة داخلية ودولية، هو حدث مميز 
ويأتي امتدادا للنجاحات املتتالية لطيران «أديل» 
وســعيها املتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية 
اململكة ٢٠٣٠ ودعم إستراتيجية قطاع الطيران 
املدني الوطنية، وذلك من خالل توسيعها شبكة 
رحالتها احمللية واإلقليمية بهدف مواكبة النمو 
املتسارع بسوق صناعة النقل اجلوي في اململكة 
واملنطقة وجهودها املتمثلة في ربط اململكة مع 
العالم اخلارجي برحالت اقتصادية جوية تقدم 

خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.
وأضاف إن إطالق الوجهة اجلديدة الى الكويت 
سيسهم في تعزيز أواصر العالقات األخوية بني 
أبناء البلدين الشقيقني، وسيدعم تقوية روابط 
التعاون والتالقي بينهما في عدة مجاالت منها 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياحية، 
مبينــا ان وجهة الكويت تعــد الوجهة الدولية 
الثانية للشــركة، حيث دشــنت محطة دبي في 
يوليو املاضي، كاشفا عن إطالق الوجهة اجلديدة 
بالتزامن مع التشــغيل الفعلي ألحدث طائرات 
أســطول «فالي أديل» املســيرة عليها من طراز 
(A٣٢٠neo)، والتــي متتاز بكفــاءة متقدمة في 
اقتصاديات التشغيل، وبهيكل يعد األوسع ضمن 
فئتها مزود بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، 
إضافة إلى مســتويات عالية مــن الراحة خالل 
األجواء، بفضل التحديث الشامل ملقصورة الركاب.

وفي ختام كلمته، ســلط أحمــد عبدالكرمي 
الضوء على إجنازات الشركة، موضحا أنها جنحت 
في نقل ما يقارب الـ ١٣ مليون مسافر على منت 
٨٦ ألــف رحلة جوية وذلك منذ بداية عملياتها 
التشغيلية قبل نحو ٤ سنوات حتى اليوم، الفتا 
إلى ان هذه األرقــام واإلحصائيات تعتبر غير 
مسبوقة على مستوى شركات الطيران الناشئة 
عامليا، وهو ما يؤكد جدارة الشركة ومنسوبيها 
فــي حصولهم علــى لقب أقوى شــركة طيران 
صاعدة في املنطقة والشــرق األوسط، مشيرا 
الى خطة التوسع املستقبلية الطموحة للشركة 
في منطقة آســيا واحمليط الهادي واألميركتني، 
وان تنقل اكثر من ٨٥ مليون مسافر في العام، 
من ٢٠٠ وجهة مختلفة في العالم بحلول ٢٠٣٠.

خالل احتفالية نّظمتها الشركة لإلعالن عن تدشني الرحالت التشغيلية من الرياض إلى الكويت

(أحمد علي) روبير حايك وأحمد عبدالكرمي خالل حفل طيران «أديل» 

بالريـاض الترفيهيـة  الفعاليـات  حضـور  فـي  للراغبـني  األمثـل  الناقـل  أديـل»  «فـالي 
دبـي بعـد  للشـركة  الثانيـة  الدوليـة  الوجهـة  تعـد  الكويـت  محطـة  عبدالكـرمي: 

«ميد»: سوق املشاريع يواجه أطول فترات التأخير
محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» ان ســوق املشاريع 
الشــرق األوســط تواجــه أطــول فتــرات 
التأخير وفقا للتقرير الصادر عن شــركة 
HKA لالستشارات القانونية، وأن االوامر 
التغييريــة فــي نطاق العمل وســوء فهم 
نصوص العقود هما احملركان الســائدان 
للنزاعات التي يعاني منها سوق املشاريع 

في الشرق االوسط.
وقال التقرير ان ما يزيد الطني بلة انتشار 
وباء كورونا الذي يهدد سوق املشاريع في 

الشرق األوسط مبواجهة «إرث طويل» من 
املطالبات والنزاعات في قطاع االنشــاءات 

العاملي.
وتنــاول التقرير، الصادر حتت عنوان 
«كروكس انسايت ٢٠٢١»، بالتحليل اكثر من 
٢٤٠٠ مشروع منتشرة عبر ٩٤ دولة حول 
العالم ملعرفة كيفية مواجهتها لتجاوزات 
تقترب من نصف قيمتها الرأسمالية وثالثة 
أرباع مشروعاتها املجدولة، اما في الشرق 
األوسط، فقد شملت الدراسة ٣٢٩ مشروعا 
مبتوسط إنفاق رأسمالي قدره ١٫٩٨ مليار 

دوالر.


