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«الوطني»: أول فائض مالي منذ ٢٠١٤ سيمكن من رسملة «االحتياطي العام»

بقيادة الواليات املتحدة وحلفائها على صادرات النفط والغاز 
الطبيعي الروسية هددت بأزمة طاقة عاملية.

وكانت مجموعة األوپيــك وحلفائها - التي حترص على 
جتنــب معاداة روســيا واحلفاظ على وحــدة املجموعة التي 
مت حتقيقها بصعوبة شــديدة - قد متسكت بجدولها الزمني 
لرفع مستوى إنتاجها الشهري مبعدالت إضافية، ويبدو أنها 
لم تتأثر بالدعوات املوجهة من إدارة الرئيس بايدن، وجهات 
أخرى، لرفع اإلمدادات بوتيرة أســرع، من أجل خفض أسعار 
النفــط. وصادقت املجموعة في اجتماعهــا املنعقد في أبريل 
املاضي على زيادة إجمالي اإلنتاج الشــهري مبقدار ٤٣٢ ألف 
برميل يوميا، ورفع نقطة األســاس املرجعية ملصدري النفط 
اإلقليميــني اعتبارا من مايو. كمــا قامت املجموعة مؤخرا في 
اجتماعها املنعقد في ٢ يونيو باملوافقة على تسريع الزيادة في 
العرض من خالل تقدمي حصة زيادة اإلنتاج الشــهرية لشهر 
سبتمبر وتوزيعها بالتساوي عبر شهري يوليو وأغسطس، 
وبذلك تصل الزيادة الشــهرية اإلجمالية في هذين الشهرين 
إلى ٦٤٨ ألف برميل يوميا. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك أن 
زيادة اإلنتاج الشــهري سترتفع من ٢٩ ألف برميل يوميا في 
مايو ويونيو لنحو ٤٣ ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس.

وبحلول سبتمبر، سيعود كامل أعضاء أوپيك بلس ملستويات 
اإلنتاج ما قبل اجلائحة، ومن ضمنها الكويت عند ٢٫٨١ مليون 
برميل يوميا. وســيتضح الحقا اآللية التي ستتم من خاللها 
زيادة خط األســاس بنحو ١٥٠ ألــف برميل يوميا ليصل إلى 

٢٫٩٦ مليــون برميل يوميا للكويــت واملتفق عليها في ٢٠٢١، 
ولكنها ستنطوي على إنتاج أكبر من املنطقة احملايدة املشتركة 
مع الســعودية. وبلغ إنتاج النفط ٢٫٦٤ مليون برميل يوميا 
بنهاية أبريل مقابل ٢٫٥٥ مليون برميل يوميا بنهاية عام ٢٠٢١.

متانة اإلنفاق االستهالكي في ظل ارتفاع معدالت التضخم

يواصل زخم االستهالك اخلاص تعزيز انتعاش القطاع غير 
النفطــي، فوفقا للبيانات الصادرة عن كي نت، ارتفع اإلنفاق 
االســتهالكي بنسبة ٤٫٢٪ على أســاس ربع سنوي في الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، وبنسبة ٣٢٪ على أساس سنوي. وتبعت 
تلك البيانات تراجع األداء في شــهر أبريل فيما قد يعزى إلى 
تقلب أمناط اإلنفاق املرتبطة بشــهر رمضــان املبارك. إال أن 
وتيرة النمو زادت بنسبة ٣٥٪ على أساس سنوي، على الرغم 
من الرياح املعاكســة الناجمة عن ارتفــاع معدالت التضخم، 
وتزايد تكاليف االقتراض (رفع البنك املركزي ســعر الفائدة 

مبقدار ٢٥ نقطة أساس).
«االستثماري» و«التجاري» يدعمان النشاط العقاري

ســاهم تعافي الطلب على العقار االســتثماري والتجاري 
فــي تعزيز منو املبيعات العقارية، بعد األداء الضعيف الذي 
شــهدته فــي عــام ٢٠٢١. وبنهاية الربع األول مــن عام ٢٠٢٢، 
وصلــت قيمــة املبيعات إلى ٨٩١ مليون دينــار (+٩٫٠٪ على 
أســاس ربع سنوي، +٦٫١٪ على أســاس سنوي). وارتفعت 

قيمة صفقات العقار االستثماري والتجاري في الربع األول من 
عام ٢٠٢٢ بنسبة ٧٩٪ و١٢٨٪ على أساس سنوي على التوالي، 
وهو اجتاه إيجابي امتد أيضا إلى شهر أبريل، إذ بلغ إجمالي 
قيمة املبيعات العقارية ٣٩١ مليون دينار (+٥٧٪ على أساس 
سنوي). وفي ذات الوقت، تراجعت مبيعات القطاع السكني 
في الربع األول من عام ٢٠٢٢ للربع الثاني على التوالي (-٧٫١٪ 
على أســاس ربع ســنوي، -١٩٫٦٪ على أساس سنوي). كما 
بقي النشاط العقاري الســكني ضعيفا نسبيا في أبريل، في 
تناقض شديد مع أوضاع عام ٢٠٢١ عندما قاد القطاع السكني 

االنتعاش بعد اجلائحة.
تفاقم حدة التضخم

واصل التضخم اجتاهه التصاعدي في الربع األول من عام 
٢٠٢٢، إذ وصل إلى ٤٫٤٪ على أساس سنوي في مارس مقابل 
٤٫٣٪ في ديســمبر ٢٠٢١، علــى خلفية التزايد القوي للطلب، 
واســتمرار قيود سالســل التوريد، ومترير ارتفاعات أسعار 
املواد الغذائية والســلع املســتوردة من اخلارج للمســتهلك. 
كمــا تفاقمت بعض هذه الضغوط بســبب اســتمرار الصراع 
الروسي- األوكراني، وسياسات الصني الحتواء تفشي ڤيروس 
كوفيد-١٩. وتأثرت أسعار املواد الغذائية واملشروبات بصفة 
خاصة - مع وصول مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار 
األغذية (الفاو) إلى أعلى مســتوياته على اإلطالق عند ١٥٩٫٧ 
نقطة (+٣٤٪ على أســاس سنوي) في مارس - مع استمرار 
ارتفاع مؤشــر الفئة الفرعية من مكونات مؤشر التضخم في 

الكويت ووصولها إلى ٧٫٢٪. 
أول فائض منذ ثماني سنوات

تشــير بيانات األحد عشــر شــهرا األولى للســنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ (أبريل - فبراير) أن الوضع املالي للحكومة استفاد 
بشــكل كبير من ارتفاع أســعار النفط. إذ انكمش العجز إلى 
٠٫٤ مليار دينار في حتسن ملحوظ مقارنة بالعجز الذي بلغ 
٦ مليارات دينار خالل نفس الفترة من السنة املالية السابقة. 
وارتفعت اإليرادات النفطية وغير النفطية بنســبة ٨٧٪ على 
أساس سنوي (لتصل إلى ١٤٫٣ مليار دينار) و٤١٪ (١٫٧ مليار 
دينار) على التوالي. وساهم في تعزيز ارتفاع اإليرادات غير 
النفطية الدفعة النهائية لتعويضات حرب اخلليج من جلنة 
تعويضات لألمم املتحدة، والتي بلغت نحو ٠٫٦ مليار دينار.

أما بالنسبة للنظرة املستقبلية، فقد يواصل ارتفاع أسعار 
النفــط والتوقعــات االقتصادية املواتية تعزيز أداء األســهم 
الكويتية، حتى لو اســتمرت الرياح املعاكســة على الصعيد 
العاملي والتي تتضمن ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته 
املسجلة في عدة ســنوات، وتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي 
بسبب تداعيات الصراع الروسي- األوكراني وتشديد السياسات 

النقدية.

بتحفيز من ارتفاع أسعار النفط وتالشي ضغوط اجلائحة

قال التقرير الربعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه، 
وعلى الرغم من الصدمات اجلديدة التي يتعرض لها االقتصاد 
العاملــي بدءا من حرب أوكرانيا إلى عمليات اإلغالق املرتبطة 
باجلائحة في الصني، بدأ أداء االقتصاد الكويتي وآفاق النمو 
املســتقبلي في التحسن خالل األشهر األخيرة. وكان الرتفاع 
أسعار النفط وتزايد إنتاجه، ووصول منو االئتمان إلى أعلى 
مستوياته املسجلة منذ أكثر من ١٠ سنوات، واستمرار الطلب 
االســتهالكي القوي، دور كبير في تعزيز تعافي القطاع غير 
النفطي بعد اجلائحة. ومن العوامل املهمة أيضا، رفع التدابير 
االحترازية والقيود احمللية اخلاصة باحتواء تفشي اجلائحة 
مع شــبه اختفاء اإلعالن عن حاالت اإلصابة اجلديدة تقريبا 
وســط انخفاض حاد في معدل اإلصابات املؤكدة إلى أقل من 

مائة حالة يوميا.
مــن جهة أخرى، اســتفادت أوضاع املالية العامة بشــكل 
ملحوظ من ارتفاع أســعار النفــط، وقد تتمكن احلكومة هذا 
العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام ٢٠١٤ والذي قد يصل 
إلى ٨٫٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. وسيمكن ذلك السلطات 
من البدء في إعادة رســملة صنــدوق االحتياطي العام، الذي 
كان على وشــك النضوب بالكامل، كما أدى حتســن املقومات 
االقتصادية الرئيســية - خاصة على صعيد القطاع النفطي 
- إلــى رفع توقعاتنا اخلاصــة بنمو الناجت احمللي اإلجمالي، 
إذ من املتوقع أن يصل معدل منو االقتصاد إلى ٨٫٥٪ في عام 
٢٠٢٢ مقابل توقعاتنا السابقة البالغة ٧٫٠٪ وتقديرات بنسبة 

١٫١٪ في عام ٢٠٢١.
إال أن بعــض املخاطر الســلبية والتي تتضمــن ضبابية 
الوضع االقتصادي عامليا، وما يتسم به من شدة التقلبات في 
الوقت احلالي أصبحت أكثر وضوحا، إذ أدى ارتفاع معدالت 
التضخم والتوجه نحو تشــديد السياسات النقدية إلى تآكل 
القوة الشرائية، ورفع تكاليف االقتراض. كما تواجه الشركات 
أيضا ضغوطا مســتمرة على سالســل التوريد ما يؤدي إلى 
تعطيل اإلنتاج. هذا إلى جانب الوضع السياسي احمللي الذي 
يشهد جتاذبات مستمرة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية. 
وســيكون لدى احلكومــة اجلديدة، مبجرد تشــكيلها، قائمة 
طويلة من القضايا التي يجب معاجلتها، من ضمنها تسريع 
وتيرة اإلصالحات لتعزيز النمو االقتصادي على املدى الطويل 

ومعاجلة تراجع توظيف املواطنني في القطاع اخلاص.
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

دفع الغزو الروسي ألوكرانيا في أواخر شهر فبراير املاضي 
سعر مزيج خام برنت لالرتفاع إلى مستويات قياسية بلغت 
١٢٨ دوالرا للبرميل، فيما يعد أعلى مســتوياته املســجلة في 
اثني عشر عاما. بينما كانت األسعار ثابتة بالفعل قبل اندالع 
هذا الصراع، وسط شح اإلمدادات وتزايد معدالت الطلب، إال 
أن شــدة العقوبات، التي مت فرضها ذاتيا، في أغلب احلاالت، 

«كامكو إنفست»: ٦٥٫٤ مليار دوالر صافي 
إيرادات الشركات بالبورصات اخلليجية

ذكر تقرير صادر عن «كامكو إنفست» أن 
األرباح املسجلة من قبل الشركات املدرجة في 
األسواق املالية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وصلت إلى مستوى قياسي جديد في الربع 
األول مــن العــام ٢٠٢٢ بدعم قــوي من منو 
أرباح كافة القطاعات على أساس ربع سنوي 
باستثناء قطاع السلع طويلة األجل. وعكس 
ارتفاع األرباح االنتعاش املستمر واملستدام في 
النشاط االقتصادي على مستوى دول مجلس 
التعــاون اخلليجي خالل هــذا الربع. وظلت 
بيانات مؤشر مديري املشتريات للسعودية 
واإلمارات ودبي وقطر أعلى من حاجز النمو 
البالغ ٥٠ نقطة بصفة مستمرة خالل الثالثة 
أشــهر األولى من العــام على خلفية اجلهود 
احلكومية والنشاط القوي للقطاع اخلاص. 
كما شــهد االئتمان املصرفي للقطاع اخلاص 
أيضا منوا مســتداما في كل من الســعودية 
والكويــت وقطر وفقــا للبيانات املتاحة من 

البنوك املركزية لتلك الدول.
وبلغ صافي إيرادات الشركات املدرجة في 
البورصات اخلليجية ٦٥٫٤ مليار دوالر خالل 
الربــع مقابل ٥١٫٥ مليــار دوالر خالل الربع 
الرابــع ٢٠٢١، ليصل بذلــك معدل النمو على 
أســاس ربع سنوي إلى نسبة ٢٧٫٠٪. وكان 
النمو على أساس سنوي أقوى، إذ وصل إلى 
نسبة ٦٧٫٠٪ مقارنة بأرباح الربع األول من 
العام ٢٠٢١ البالغة ٣٩٫٢ مليار دوالر. وجاءت 
قطاعات الطاقة والبنوك واملالية املتنوعة في 
الصدارة محتلــة أول ثالثة مراكز من حيث 
منو األرباح على أساس مطلق مقارنة بالربع 
الرابع من العام ٢٠٢١، إذ مثلت نحو ٨٠٪ من 
إجمالي منو األرباح على أساس ربع سنوي. 
أما من حيث النمو الســنوي، استحوذت 
قطاعات الطاقة والبنوك واملواد األساســية 
على ما نسبته ٨٢٪ من إجمالي منو األرباح 
بالقيمة املطلقة. وواصلت أرامكو السعودية 
تصدرها كأكبر الشــركات املساهمة في منو 
األرباح خالل الربع. إال انه حتى بعد استثناء 
أرامكو، ظل منو إجمالي األرباح قويا ووصل 
إلى ٣٥٫٠٪ على أســاس ربع سنوي و٥١٫٤٪ 

على أساس سنوي.
أما على أساس إقليمي، لوحظ منو أرباح 
البورصــات الســبع خالل الربع، وســجلت 
السعودية أكبر معدل منو لصافي اإليرادات 
على أساس سنوي خالل الربع األول من العام 
٢٠٢٢ بنسبة ٧٣٫٢٪، تليها أبوظبي والبحرين 
بنمو ســنوي بنســبة ٦٣٫٣٪ و٦٢٫٤٪ على 
التوالي. من جهة أخرى، ســجلت عمان أقل 
معدل منو في األرباح على أســاس ســنوي 
خــالل الربع األول مــن العام ٢٠٢٢. في حني 
واصلت الســعودية االستحواذ على نصيب 

األســد من إجمالي األرباح على أســاس ربع 
سنوي بحصة بلغت ٧٦٫٢٪ في الربع األول 
من العام ٢٠٢٢ مقابل ٧٣٫٤٪ خالل الربع األول 

من العام ٢٠٢١.
ومن حيث أداء قطاعات السوق، ارتفعت 
أرباح قطاع الطاقة بنسبة ٧٩٫٥٪ على أساس 
سنوي وبنسبة ٢١٫٨٪ على أساس ربع سنوي 
فــي الربــع األول من العــام ٢٠٢٢. إال انه لم 
يتم تسجيل أي منو على أساس سنوي عبر 
مكونات مؤشــر القطاع، إذ أعلنت ٩ شركات 
من أصل ٢١ شركة عن تراجع أرباحها خالل 
الربع. وارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية 
بنسبة ٨٠٫٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى 
٣٧٫٩ مليار دوالر فــي الربع األول من العام 
٢٠٢٢ مقابل ٢١٫٠ مليار دوالر في الربع األول 

من العام ٢٠٢١. 
وعكست الزيادة ارتفاع أسعار النفط خالل 
الربع في ظل وصول متوســط سعر العقود 
الفوريــة ملزيج خام برنت إلى ١٠٠٫٨٧ دوالر 
للبرميل مقارنة بسعر ٦١٫٠ دوالرا للبرميل 
في املتوسط خالل الربع األول من العام ٢٠٢١، 

أي بزيادة بنسبة ٦٥٫٣٪. 
باإلضافة إلى ذلك، ســاهم منو متوســط 
إنتــاج النفط اخلام في الربع األول من العام 
٢٠٢٢ بنســبة ٢٠٪ في مقابل الربع األول من 
العام ٢٠٢١ في تعزيز منو األرباح خالل هذا 
الربع. أما بالنسبة لألقسام املختلفة، فشهدت 
الشركة حتسنا في األرباح في عمليات التكرير 
والتصدير (عمليات املصب) وأعلنت عن خطط 
لتطوير القطاع بشكل أكبر في آسيا وأوروبا. 
كما سجلت شركات أخرى ضمن القطاع، مبا 
في ذلك شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
وشركة أدنوك للحفر، منوا في األرباح على 
أساس سنوي بنسبة ٥٨٫٩٪ و١١٫٦٪ في الربع 

األول من العام ٢٠٢٢، على التوالي.
وسجل قطاع البنوك ربحا أكبر خالل الربع 
األول مــن العام ٢٠٢٢ بقيمــة ١٠٫٩ مليارات 
دوالر، بنمو بلغت نسبته ٣٢٫٣٪ على أساس 
سنوي وبنسبة ٢٥٫٤٪ على أساس ربع سنوي. 
ويعكــس منــو األرباح بصفة رئيســية الى 
االنخفاض احلــاد للمخصصات خالل الربع 
بدعم من منو التسهيالت االئتمانية. وسجل 
القطاع منوا في األرباح على أســاس سنوي 
وربع سنوي في كل األسواق خالل الربع األول 
من العام ٢٠٢٢، حيث سجلت البنوك املدرجة 
في اإلمارات أعلى معدل منو في األرباح على 
أساس ســنوي بنســبة ٦٢٪، تليها البنوك 
الكويتية التي شهدت منو أرباحها على أساس 
سنوي بنسبة ٥٠٫٦٪. وسجلت البنوك املدرجة 
في الســعودية منوا في األرباح على أساس 

سنوي بنسبة ٢٢٫٤٪ خالل الربع.

األرباح وصلت إلى مستوى قياسي جديد في الربع األول من ٢٠٢٢ Ooredoo حتصد عددًا من اجلوائز العاملية تكرميًا 
اللتزامها باالرتقاء بتجربة العمالء وتطوير املجتمعات

أعلنت Ooredoo عن فوزها 
بـ ١٧ جائــزة ضمن عدد من 
حفــالت توزيــع اجلوائــز 
الدولية التي أقيمت في اآلونة 
األخيرة، وذلك تكرميا اللتزام 
الشركة بتوفير منتجات رائدة 
فــي الســوق وباالبتكار في 
مختلف ممارساتها التجارية، 
وتكريس جهودها على نطاق 
واسع كشركة اتصاالت رائدة 
تنشط في مجال املسؤولية 

االجتماعية.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
فخــرو،  العثمــان  عزيــز 
املنتــدب والرئيس  العضو 
 :Ooredoo التنفيذي ملجموعة
«يعــد فوزنا بهــذه اجلوائز 
املرموقــة شــهادة نعتز بها 
على اســتمرار Ooredoo في 
انتهاج اســتراتيجية خالقة 
ومضيهــا قدمــا فــي ابتكار 
املنتجات، ويأتي ذلك مصاحبا 
للجهود املنصبة على إتاحة 
الفرصة للتنمية االجتماعية 
واالقتصاديــة مــن خــالل 
دعمنا للمجتمعات احمللية. 
وسنواصل السعي لتحقيق ما 
وعدنا به عمالءنا من األفراد 
والشركات في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا وجنــوب 
شرق آسيا من حيث تطوير 

على جائــزة ذهبية في فئة 
«التميز في ابتكارات صناعات 

التكنولوجيا».
فيمــا منحــت اجلائــزة 
الفضيــة لفئــة «التميز في 
ابتــكارات قطــاع منتجــات 
وخدمــات العمالء» لشــركة 
Ooredoo املالديڤ، وحصلت 
Ooredoo ميامنار على اجلائزة 
الفضية عن فئة «االستجابة 
األكثر قيمة لشركة»، وذلك 
نتيجة ملا قامت به الشــركة 

خالل جائحة كوفيد- ١٩.
وفيما يتعلــق باجلوائز 
البرونزيــة، فقــد حصلــت 
Ooredoo ميامنار على اجلائزة 
فئة «االستخدامات املبتكرة 
للتكنولوجيــا فــي خدمــة 
العمــالء - قطــاع شــركات 
 Ooredooو االتصــاالت»، 
املالديــڤ علــى البرونز في 
فئــة «التميز فــي ابتكارات 
التكنولوجيــا»،  صناعــات 
 Indosat وكذلــك حصلــت 
Ooredoo Hutchison في فئة 

علــى اجلائــزة الفضية في 
مجال «االبتكار في منتجات 

وخدمات العمالء».
 Ooredoo وحصلت مجموعة
 Ooredooو قطــر   Ooredooو
اجلزائر على جوائز برونزية 
في فئة «صاحب العمل املثالي»، 
والتي تعد شهادة على اجلهود 
املتواصلة التي تبذلها الشركة 
لتبنــي ممارســات وظيفيــة 
ممتازة ومتواصلة في األسواق. 
وحصلت Ooredoo عمان كذلك 
على اجلائــزة البرونزية فئة 
«التميز في ابتكارات صناعات 

التكنولوجيا».
جوائز مجلة إنترناشيونال بيزنس 

٢٠٢٢

مت تكــرمي Ooredoo قطر 
بجوائز مجلة إنترناشيونال 
بينزنس فــي فئتي «أفضل 
شركة اتصاالت في قطر عام 
٢٠٢٢»، وكذلــك على جائزة 
األكثــر  «مقــدم اخلدمــات 
ابتــكارا خلدمات االتصاالت 
الرقميــة فــي قطــر ٢٠٢٢». 
وتعــد اجلائزتان دليال على 
إجنازات الشــركات الدولية 
اللتزامها بالســعي لتطبيق 
أفضل املمارسات في أنشطتها 

وممارساتها التجارية.

«االبتكار في إدارة وتخطيط 
وتنفيذ التكنولوجيا - قطاع 

االتصاالت».
جوائز ستيفي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٢

حصلــت Ooredoo علــى 
سبع جوائز منفصلة وذلك 
فــي حفــل جوائز ســتيفي 
الشــرق األوســط  ملنطقــة 
أفريقيــا، تكرميــا  وشــمال 
لاللتزام بأفضل املمارســات 
فــي املنطقة، وبواقع جائزة 
ذهبيــة واحــدة، وجائزتني 
فضيتني، و٤ جوائز برونزية. 
فقد حازت Ooredoo قطر 
جائزة ستيفي الذهبية عن فئة 
«االبتكار في إدارة وتخطيط 
وتنفيذ التكنولوجيا في قطاع 

االتصاالت».
مجموعــة  وحصلــت 
Ooredoo على جائزة ستيفي 
الفضيــة فئــة «االســتجابة 
األكثر قيمة لشــركة»، فيما 
حصلــت Ooredoo اجلزائــر 

وتوفير وتقدمي أفضل خدمات 
االتصــاالت اجلوالــة علــى 
اإلطالق، وفيما يلي اجلوائز 
:Ooredoo التي حصلت عليها

جوائز ستيفي ملنطقة آسيا 
املطلة على احمليط الهادي 

٢٠٢٢

فازت Ooredoo خالل ٢٠٢٢ 
بـ ٨ من جوائز ستيفي ملنطقة 
آســيا املطلــة علــى احمليط 
الهادي، إذ توجت بـ ٣ جوائز 
ذهبيــة وجائزتني فضيتني، 
و٣ جوائــز برونزية تكرميا 
للخدمات التي تتميز بجودتها 

عبر أسواقها في آسيا. 
 Ooredoo فقــد حصلــت
ميامنار على اجلائزة الذهبية 
في فئة «إجنازات مبتكرة في 
املوارد البشــرية»، في حني 
املالديڤ   Ooredoo حصلــت
على جائزة «إجنازات مبتكرة 

في التعافي املؤسسي». 
من جانــب آخر، حصلت 
 Indosat Ooredoo Hutchison

ــا ٢٠٢٢  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــتيفي ملنطق ــز س ــن جوائ ــزة م ــوز بـــ ١٥ جائ ــركة تف الش
حصلـت علـى جائزة مقـدم خدمـات االتصـاالت الرقميـة األكثـر ابتـكارًا في قطـر ضمـن جوائـز مجلـة إنترناشـيونال بيزنس

«املتحد» يواصل تعاونه املثمر مع «لوياك»
في إطار دوره املجتمعي 
الرائد، يواصل البنك األهلي 
املتحــد تعاونــه املثمر مع 
مؤسسة لوياك التطوعية، 
حيث وقع اجلانبان اتفاقية 
يقــوم البنــك مــن خاللها 
برعاية برنامــج «التطوع 
سعادتي» والذي يعد مبادرة 
متميزة من لوياك ملساعدة 
اآلخرين، من خالل التطوع 
في مراكز اخلدمة املجتمعية، 
مثل: كاتش، ومعهد براديس 
للتدريب األهلي، و«عبير ٢»، 
وجمعية الكويت للمعوقني.
كمــا تتضمــن االتفاقية 
البنــك لسلســلة  رعايــة 
ورش عمل املهارات املهنية 
األساســية، والتــي تقدمها 
لوياك وتتضمن موضوعات 
متعددة، ما يسمح للمشاركني 
بالتعمق فــي املوضوعات 
التــي يختارونها،  احملددة 
ويعزز مهاراتهم ومعارفهم. 
ويقدم هذه الورش مدربون 
محليون يتم اختيارهم من 

وجهــات النظــر املختلفة، 
التحــدث أمام  والثقة فــي 
اجلمهــور، وقيمــة العمــل 
اجلماعــي. وهــو مــا يؤكد 
للمشاركني أهمية املوضوع 
من جوانبه املختلفة، وأهمية 
االستماع إلى حجج الفرق 
املتعارضة وإدراك أن هناك 
أكثــر مــن طريقــة واحدة 
للتفكيــر فــي املوضــوع 

الواحد.
وتعليقــا علــى توقيع 

«التطوع سعادتي».
مــن جانبهــا، أوضحت 
نائــب رئيس مجلس إدارة 
املنتدب  لويــاك والعضــو 
فادية املرزوق أن هذا التعاون 
يأتي بعد إميان البنك برؤية 
وأهداف لويــاك في متكني 
الشــباب وخلق أجيال من 
القادة املؤثرين في املجتمع، 
حيث إن هذه الشراكة ليست 
وليدة اللحظة وإمنا ممتدة 

منذ وقت طويل.

أفــادت فاتــن  االتفاقيــة، 
إدارة  رئيــس  التميمــي 
االجتماعيــة  املســؤولية 
االجتماعــي  والتواصــل 
بالبنــك األهلــي املتحد: إن 
هــذه االتفاقية تؤكد جناح 
التعاون بــني البنك األهلي 
املتحــد ومؤسســة لوياك 
والذي اســتمر علــى مدار 
ســنوات من خــالل برامج 
متميزة مثل برنامج «صغار 
لوياك الرمضاني» وبرنامج 

فاتن التميمي وفادية املرزوق أثناء توقيع االتفاقيةممثلو «املتحد» و«لوياك» أثناء توقيع االتفاقية

قبل لوياك من ذوي اخلبرات 
العملية املهنية من خلفيات 
مختلفة، ممن لديهم شغف 

لتعليم وتدريب الشباب.
وباإلضافــة ملــا ســبق، 
تتضمــن االتفاقيــة رعاية 
البنك األهلي املتحد لبرنامج 
املناظرات الصيفية للعام، 
وهو برنامج يســتمر على 
مدار أسبوعني بهدف تدريب 
الشباب على تطوير التفكير 
النقــدي، والتســامح مــع 


