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«برقان»: حميد أبل رئيسًا ملديري
مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد

«كامكو إنفست»: نقص إمدادات الوقود العاملي 
يعزز ارتفاع أسعار النفط

«الكويتية» ُتدشن رحالتها إلى «نيس» الفرنسية

«بيتك» ُيطلق حملة «الرابح» بحلتها اجلديدة

أعلن بنك برقان عن تعيني 
حميد أبل في منصب رئيس 
مديــري مجموعــة اخلدمات 
املصرفية لألفراد، وذلك بعد 
صدور موافقــة بنك الكويت 
املركــزي فــي يونيــو ٢٠٢٢. 
وسيكون السيد أبل مسؤوال 
عن صياغة االســتراتيجيات 
الشــاملة للخدمات املصرفية 
لألفــراد وتنفيذها، باإلضافة 
إلى قيادة مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة وتوجيههــا نحو 
حتقيــق منــو أكبــر وزيادة 
األربــاح، وتقليــل املخاطــر 

احملتملة. 
وقــد صرح نائــب رئيس 
اجلهاز التنفيذي ملجموعة بنك 
برقــان والرئيس التنفيذي- 
الكويــت، رائــد الهقهق بهذه 
املناسبة قائال: يسعدنا أن نهنئ 
السيد حميد أبل على التحاقه 
مبنصبه القيادي اجلديد في 
البنك. ونحن واثقون من أنه 
يتميز باخلبرة والقدرة على 
إمتام مهامه في إطار منصبه 
الــذي يشــمل مســؤوليات 
واســعة. وبعد أن شغل منذ 
فبرايــر ٢٠٢٢ منصب رئيس 
اخلدمــات املصرفيــة لألفراد 
باإلنابــة، نحن علــى ثقة من 
أنه سينجح في دوره اجلديد 
وسيقدم أفضل أداء وفق أعلى 

معايير اجلودة.

قال تقرير كامكو إنفست 
النفــط  أداء أســواق  حــول 
العامليــة، إن أســعار النفــط 
شهدت املزيد من املكاسب في 
يونيــو ٢٠٢٢ فــي ظل نقص 
املعــروض علــى الرغــم من 
اإلعــالن عن زيادة اإلمدادات، 
األمر الــذي طغى على بعض 
املخــاوف املتعلقة بانخفاض 
الطلــب العاملي علــى النفط، 
كمــا دعــم االنخفــاض احلاد 
الليبيــة أســعار  لإلمــدادات 
النفط إلى جانــب العقوبات 
املفروضة على شراء النفط من 
روسيا، إال ان استمرار ارتفاع 
بيانات التضخم في الواليات 
املتحدة وأوروبا، وإعادة فرض 
عمليات اإلغــالق في الصني، 
وصعــود الــدوالر األميركي، 
الذي وصل إلى أعلى مستوى 
له في عقدين مقابل سلة من 
العمالت، ساهمت في احلد من 

زيادة أسعار النفط.
وذكــر التقريــر، ان حدة 
املتعلقــة بالركود  املخــاوف 
تزايــدت مؤخــرا مع تعرض 
النمو االقتصــادي لضغوط 
شديدة بعد أن وصلت معدالت 
التضخم في الواليات املتحدة 

ضمن مســاعيها الدؤوبة 
واملتواصلة لتوســيع شبكة 
خطوطها، وتطوير خدماتها 
للوصول إلى أفضل مستويات 
اجلودة، دشنت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية أولى رحالتها 
التجارية املجدولة الى مدينة 
نيس في جمهورية فرنســا، 
وذلك اعتبارا مــن ١٥ يونيو 
٢٠٢٢ بواقع رحلتني باألسبوع 

يومي االحد واالربعاء.
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي: «يســر اخلطوط 
الكويتية تشــغيل  اجلوية 
أولــى رحالتها إلــى مدينة 
نيــس، حيــث تعــد وجهة 
نيس ضمن الوجهات املهمة 
خيــارات  فــي  واملفضلــة 
مســافرينا الكــرام، وذلــك 
ملــا تتميــز بــه مــن أماكن 
ســياحية جاذبــة خاصــة 
أنها تقع على ساحل البحر 

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
عــن إطالق حملــة حســاب «الرابح» 
اجلديــدة لعــام ٢٠٢٢ والتي تتضمن 
عدة سحوبات وجوائز متنح العمالء 
فرصة الفوز أسبوعيا، وشهريا، وربع 
ســنوي، وتتيح احلملــة خالل العام 

الفوز لـ ٥٣٦ عميال.
وتأتــي احلملة انطالقا من ســعي 
«بيتــك» املتواصل لتقــدمي منتجات 
متميزة تلبي طموحات العمالء وتعزز 
مكانته الرائدة محليا وعامليا، وتعكس 
متيــزه في طرح املنتجات واخلدمات 
املصرفية وفقا ألعلى معايير اجلودة.
وقد مت البدء بالســحوبات بحلتها 
اجلديدة شهر مايو ٢٠٢٢ وذلك بإشراف 
ممثل مــن وزارة التجارة والصناعة. 
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم 
وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح 
حســاب «الرابح» بالدينــار الكويتي 
لألفراد عبر فروع «بيتك» املنتشــرة 
فــي الكويــت أو عن طريــق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل 
الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، 

واستمرار حتويله في احلساب.
وفيمــا يتعلــق بشــروط وأحكام 
اجلوائز والسحب، تتم عملية السحب 
علــى ١٠ جوائز مبعدل ١٥٠٠ دينار لـ 
١٠ عمالء أسبوعيا، و١ كيلو من ذهب 
«بيتك» لعميل واحد شهريا، و٢٥ ألف 

ويتمتــع أبل بخبرة في 
القطاع املصرفــي تتجاوز 
٢٨ عاما، لعب خاللها أدوارا 
قيادية مرموقة. فقد شــغل 
التنفيذي  املديــر  منصــب 
إلدارة اخلدمــات املصرفية 
للشركات في البنك التجاري 
الكويتي من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٨، 
واملديــر العــام لبنــك قطر 
الوطني في ٢٠٠٨، ورئيس 
اخلزينة في شــركة رابطة 
القابضة  الكويت واخلليج 
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، إضافة 
إلى عمله في ديوان احملاسبة 
في الكويت، وعضويته في 

أيضا عن ارتفاع حاالت اإلصابة 
بالڤيروس على الرغم من أن 
اللقاحات السابقة جتعلها أقل 

عرضة ملوجة جديدة.
إال ان الطلب على النفط ظل 
مرتفعا، وكذلك أسعار البنزين 
التي وصلت إلى مســتويات 
قياسية في العديد من الدول 
فــي ظــل تزايد الطلــب على 
وقود الديزل ووقود الطائرات. 
ويؤدي نقص الوقود العاملي 
أيضــا إلــى زيــادة هوامــش 
املصافي التي وصلت إلى أعلى 
مســتوياتها منذ العام ٢٠١٨، 
وفقا لوكالة بلومبيرغ. وفي 
الواليات املتحدة، تزايد الطلب 
علــى البنزيــن علــى خلفية 
وصول موسم القيادة الصيفي 
إلى ذروتــه. وال يزال الطلب 
قويا في األسواق اآلسيوية، 
كما أن ارتفاع أســعار النفط 
يدفع باملســتوردين لشــراء 
النفــط الروســي واإليرانــي 
بوتيرة قياســية في أســواق 
العقود الفورية. كما كشــفت 
البضائــع  شــحن  بيانــات 
األســبوعية الصــادرة عــن 
وكالة بلومبيرغ تزايد عمليات 
شراء النفط الروسي مؤخرا 

جديدة، حيث أطلقت مؤخرا 
عــددا مــن الوجهــات يأتي 
في مقدمتها الــدار البيضاء 
ومانشستر واسكندرية وشرم 
الشيخ وسوهاج وطرابزون 
وبودروم وإزمير وميكونوس 
وصاللة وسراييفو ومدريد 
وملقا وأخيــرا ڤيينا، يليها 

دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك 
يصل مجموع العمالء الفائزين الى ٥٣٦ 
فائزا خالل العــام، وذلك بعد مراعاة 
شروط وأحكام السحب وهي أن يودع 
العميل ٣ رواتب خالل األشهر الثالثة 
التي تسبق عملية السحب، ويشترط 
أال يقل الرصيد األدنى للحساب عن ٥٠ 
دينارا في نهاية كل شهر خالل األشهر 

الثالثة التي تسبق عملية السحب.
ويحــرص «بيتك» علــى مواصلة 
تعزيــز منظومة خدماتــه ومنتجاته 

مجلس إدارة شركة ناقالت 
النفط الكويتيــة من ٢٠١٦ 

إلى ٢٠٢٢.
وقد التحق حميد أبل ببنك 
برقان عام ٢٠١٣، وكان قد شغل 
ســابقا منصبي نائب رئيس 
اخلدمات املصرفية اخلاصة، 
ورئيــس اخلدمات املصرفية 
اخلاصة في البنك من ٢٠١٦ إلى 
٢٠٢٢، وهو حاصل على درجة 
البكالوريوس في احملاســبة 
والتدقيق من جامعة الكويت، 
إضافــة إلى دبلــوم عالي في 
الدراســات املصرفية الدولية 

من جامعة سيتي بلندن.

من قبل املســتوردين الهنود 
والصينيني.

أما على صعيــد اإلنتاج، 
ظل إنتــاج النفــط األميركي 
ثابتــا خالل األربعة أســابيع 
املاضيــة عند مســتوى ١١٫٩ 
مليون برميل يوميا وكشفت 
بيانات عــدد منصات احلفر 
عن تباطــؤ وتيرتهــا للمرة 
األولى منذ أســابيع. كما أدى 
ارتفــاع الطلــب علــى النفط 
مــن املصافــي األميركية إلى 
انخفاض حاد فــي احتياطي 
النفــط االســتراتيجي للبالد 
الذي وصل إلى أدنى مستوياته 
املســجلة منذ مــارس ١٩٨٧، 
على الرغم من أن املخزونات 
زيــادة  أظهــرت  التجاريــة 
األســبوع املاضي. ومن جهة 
أخرى، سجل إنتاج الـ«أوپيك»، 
وفقا لبلومبيرغ، منوا هامشيا 
قدره ١٣٠ ألــف برميل يوميا 
في مايــو ٢٠٢٢ فيمــا يعزى 
بصفة رئيسية الرتفاع إنتاج 
نيجيريا والكويت والسعودية 
واإلمــارات واجلزائر، والذي 
قابله جزئيا تراجع اإلنتاج من 
ليبيا والعراق، وفقا للبيانات 
الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.

افتتــاح وتشــغيل خطوط 
مثــل كواالملبــور املاليزيــة 
وكامتانــدو النيباليــة فــي 

الشهور القادمة». 
واختتمــت الشــركة بأنه 
مت اختيــار طائــرة إيرباص 
A٣٣٠neo األحدث في صناعة 
الطيران والتي انضمت مؤخرا 
ألســطول اخلطــوط اجلوية 
الكويتية، وذلك لنقل ركابنا 
األعزاء إلى مدينة نيس، وذلك 
ملا حتتويه الطائرة من مميزات 
تكنولوجيــة وتقنيات فائقة 
والتي تتواكــب مع أحدث ما 

يقدمه قطاع النقل اجلوي.
هذا، وحضر حفل افتتاح 
وجهــة نيــس املســؤولون 
في الشــركة، ومن الســفارة 
الفرنسية لدى الكويت فاني 
فونكورن - القائمة باألعمال، 
وربيــع صوفنجــي رئيــس 

البعثة التجارية.

املصرفيــة مبا يتالءم مــع متطلبات 
العمــالء واحتياجاتهــم وحتقيــق 
تطلعاتهم وتزويدهم مبا هو عصري 
ومبتكر، مبا ينعكس على حتقيق رضا 
العميل والذي هو من أساسيات العمل 
فــي «بيتك» الذي حقــق نقلة نوعية 
ومتيزا على مستوى اخلدمات املطروحة 
باالستفادة من األدوات التكنولوجية 
ودراســة متطلبات السوق، ومالءمة 
كل مرحلة وكل شــريحة من شرائح 

العمالء.

بعد صدور موافقة بنك الكويت املركزي

٥٣٦ رابحاً خالل العام

حميد أبل رائد الهقهق

فونكورن وصوفنجي يتوسطان مسؤولي الشركة

وأضــاف: منصب رئيس 
مديــري مجموعــة اخلدمات 
املصرفيــة لألفــراد هــو دور 
جوهــري فــي البنــك نظــرا 
وضــع  علــى  يركــز  ألنــه 
االستراتيجيات وخطط العمل 
املتعلقــة بتطويــر اخلدمات 
املصرفية لألفراد واألنشــطة 
املتعلقة بهــا، والتي تتطلب 
معرفــة عميقــة باحتياجات 
السوق ومنهجية عمل مرنة 
في نفس الوقت. ويأتي تعيني 
السيد أبل ليؤكد على أهمية 
هذا القطاع في استراتيجيتنا 

طويلة األجل.

مرة أخرى إلى مستويات غير 
مسبوقة. وكشــفت البيانات 
األخيرة عن ارتفاع األســعار 
في الواليات املتحدة وأوروبا 
مما أدى إلى خفض آفاق منو 
االقتصــاد العاملي. وأشــارت 
بيانات التضخــم مجددا إلى 
إمكانية حــدوث ارتفاع حاد 
في أسعار الفائدة في الواليات 
املتحــدة وبعــض األســواق 
املتقدمة األخرى التي سيكون 
لها آثارها غير املباشــرة في 
بقيــة دول العالــم، مبــا في 
ذلك األسواق الناشئة وآسيا 
التي بدأت للتو تشعر بتزايد 
الضغوط التضخمية. وسوف 
يؤدي ارتفاع أســعار الفائدة 
ملواجهة الشركات صعوبة في 
جتديد التسهيالت االئتمانية 
احلاليــة أو احلصــول علــى 
قروض جديدة، كما قد يؤدي 
إلــى انكمــاش. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن عدم قدرة الصني على 
التغلب على املوجة األخيرة 
من تفشي ڤيروس كوفيد-١٩ 
على الرغم من تطبيق تدابير 
اإلغالق الصارمة سيؤثر على 
سالسل التوريد العاملية. كما 
أعلنت عدد من الدول األخرى 

األبيض املتوســط وتعتبر 
مركزا ســياحيا رئيسيا في 
البالد، كما تشتهر بشواطئها 

اجلميلة واخلالبة».
وأضافــت: «أن اخلطوط 
الكويتيــة تلبــي  اجلويــة 
احتياجات ورغبات عمالئها 
األعــزاء عبر إطالق وجهات 

محمد جاسم الصقر مترئسا وفد «الغرفة»

فريق عمل إدارة التمويل التجاري في «الوطني»

احتاد الغرف اخلليجية يناقش تأثيرات التضخم 
الناجمة عن ارتفاع النفط واألوضاع املتوترة عامليًا

«الوطني» يحصد «أفضل بنك للتمويل التجاري
«GTR» بالكويت ٢٠٢٢» في االستبيان السنوي ملجلة

شــاركت غرفــة جتارة 
فــي  الكويــت  وصناعــة 
االجتماع (٥٨) ملجلس احتاد 
غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وذلك صباح يوم 
أمس في مسقط، وقد ترأس 
الوفد محمد جاســم الصقر 
رئيــس الغرفــة، وضم في 
عضويتــه كال من: أســامة 
النصف عضو املكتب، فهد 
الدبــوس عضــو مجلــس 
اإلدارة، رباح الرباح املدير 
العام، عماد الزيد املدير العام 
املســاعد، خالد املانع مدير 

إدارة العالقات العامة.
انعقاد االجتماع  وقبيل 
الـــ(٥٨) ملجلــس االحتاد، 
التقى رؤساء الغرف مع أمني 
عام دول مجلــس التعاون 
العربيــة  لــدول اخلليــج 
د.نايف احلجرف، حيث مت 
التطرق لعدد من املواضيع 
ذات الصلة بالقطاع اخلاص 
اخلليجي والتي تعزز سبل 
أواصر التعاون فيما بينهما، 
وأهمها إصدار دليل موحد 
املجلــس  دول  ملواطنــي 
لالستثمار في دول املجلس 
يتضمن شروط وإجراءات 

حصد بنك الكويت الوطني 
جائزة أفضــل بنك للتمويل 
التجاري فــي الكويت للعام 
٢٠٢٢، وذلك في االســتبيان 
الســنوي الذي أجرته مجلة 
 GTR «جلوبال تريد ريفيو»
املتخصصــة فــي األســواق 
الناشــئة ومتويل  العامليــة 
التجارة والسلع واخلدمات 

املصرفية.
ووقع االختيار على بنك 
الكويــت الوطني كواحد من 
أفضــل البنــوك الرائدة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في متويل العمليات 
التجاريــة، حيــث اعتمــدت 
املجلة في اختيارها ألفضل 
املؤسسات حول العالم على 
استطالع يشارك فيه العمالء 

واملؤسسات املتخصصة.
وســلطت جوائــز رواد 
التجارة حــول العالم للعام 
٢٠٢٢، الضوء على املؤسسات 
الرائدة في متويل العمليات 
التجارية والسلع وسالسل 
إلــى  باإلضافــة  التوريــد 
متويل الصادرات وأســواق 

التكنولوجيا املالية.
وتبرهــن اجلائــزة على 
الوطنــي ملوقعــه  ترســيخ 
الريادي في متويل الصفقات 
واملشروعات الكبرى، وذلك 
بفضل قوة ميزانيته العمومية 
واخلبــرات الطويلــة التــي 
ميتلكها إضافة إلى العالقات 
االستثنائية واملستدامة مع 
عمالئه على الصعيدين احمللي 

والعاملي.
كما تعكس هذه اجلائزة 

الغذائية، وقد  والصناعات 
أبدى املشاركون في االجتماع 
وترحيبهــم  اســتعدادهم 
الكبير في بذل سبل التعاون 
مع القطاع اخلاص اخلليجي 
والســعي إلقامــة الوحــدة 
اخلليجية املنشودة بحلول 
عام ٢٠٢٥، كمــا مت التأكيد 
على أهمية االســتمرار في 
التنسيق واملتابعة لتنفيذ 
القرارات اخلليجية فيما بني 
القطاعني العام واخلاص من 
خالل اللقاءات املشتركة بني 
األمانة العامة لدول املجلس 

واحتاد الغرف اخلليجية.
وعقب اللقاء عقد االجتماع 
(٥٨) ملجلس احتاد الغرف 
اخلليجيــة، والذي تضمن 
جــدول األعمال عــدة بنود 
أهمها عرض مسودة مقترح 
النظــام األساســي اجلديد 
لالحتاد الغرف اخلليجية، 
مخرجــات  واســتعراض 
الدوري  التشــاوري  اللقاء 
بــني وزراء التجــارة بدول 
املجلس، كما اعتمد املجلس 
التقرير السنوي الذي تضمن 
احلصــاد االقتصادي لدول 
مجلــس التعاون اخلليجي 

بال كلل لضمان تقدمي أفضل 
خدمة للعمالء.

هذا، ويواصل «الوطني» 
اقتناص الفرص على الساحة 
احمللية واإلقليمية اســتنادا 
التاريخــي فــي  إلــى دوره 
قيــادة حتالفــات الصفقات 
الضخمة ومتويل املشــاريع 
االســتراتيجية الكبــرى في 
عدد من القطاعات ليرســخ 
بذلــك موقعــه الرائــد فــي 
كونه الشــريك األول لكبرى 

األداء  مــن خــالل معرفــة 
املتوقع حول مالمح وآفاق 
األداء االقتصــادي في دول 
املجلــس خــالل الفترة من 
٢٠٢٠ إلــى ٢٠٢٣، باإلضافة 
إلــى الدراســات والتقارير 
االقتصادية التي تطرقت إلى 
املتوقعة  اآلثار املستقبلية 
جلائحة كورونا على القطاع 
اخلاص اخلليجي وتعزيز 
عالقة األمانة العامة لالحتاد 
مــع املنظمــات والهيئــات 
واملراكــز  واملؤسســات 
اخلليجيــة من خــالل عقد 
فعاليات اقتصادية وكان من 
أبرزها الدورة الثالثة ملنتدى 
التواصل اخلليجي األردني 
واملزمع عقده خالل الفترة 
من ٢٧ - ٢٨ سبتمبر املقبل 
باإلضافة إلى إقامة املنتدى 
اخلليجي االقتصادي بدورته 
الثانية في إمارة رأس اخليمة 
من ٢-٣ نوفمبر املقبل، كما 
أحيط املجلس علما بتأجيل 
املنتدى واملعرض االقتصادي 
اخلليجي السويسري األول 
املقرر عقده خالل الفترة من 
٢٨ إلــى ٢٩ اجلــاري حتى 

إشعار آخر.

الشركات احمللية واإلقليمية 
في متويل خططها التوسعية.
وتعــد مجلــة «جلوبــال 
تريــد ريفيــو» GTR إحدى 
املجــالت العامليــة املرموقة 
في مجال التمويل التجاري 
نشــر  فــي  واملتخصصــة 
التقاريــر والتحليالت حول 
التجــارة والتصدير  متويل 
والســلع وسالسل التوريد، 
فضــال عــن تأمــني االئتمان 
التجاري وقطاعات اخلزانة 
والتكنولوجيا املالية. وفي كل 
عام تكرم املجلة املؤسسات 
الرائدة من جميع أنحاء العالم 
 GTR Leaders ضمــن جوائز
in Trade Awards وجوائــز 
 ،Awards GTR Best Deals
حيث تســلط هــذه اجلوائز 
الضوء على املؤسسات الرائدة 
واألفضل أداء من جميع أنحاء 

العالم.

خالل اجتماع مع أمني عام دول مجلس التعاون اخلليجي د.نايف احلجرف

خاصة لعملية االســتيراد 
والتصدير بني دول املجلس، 
باإلضافة إلــى دور القطاع 
فــي  اخلليجــي  اخلــاص 
البحث عــن مــوارد بديلة 
للمنتجات األساسية (القمح 
- الزيــوت) في ظل األزمة 
املتوقعة نتيجة  الغذائيــة 
الصراع العسكري الروسي- 
األوكراني، كما مت النظر إلى 
تأثيــرات التضخم الناجتة 
عــن ارتفاع أســعار النفط 
واألوضــاع املتوترة عامليا 
النشاط  وانعكاساتها على 
االقتصــادي والتجاري بني 
دول املجلس وضرورة اتخاذ 
سياسات اقتصادية متناسقة 
بني دول املجلس ملواجهتها، 
ومتــت مناقشــة ضــرورة 
بإبرام اتفاقية التجارة احلرة 
بني دول املجلس وجمهورية 
الهند خاصة في ظل األزمة 
التــي  الغذائيــة احلاليــة 
العالم، واقترحت  يشهدها 
األمانة العامة الحتاد الغرف 
اخلليجيــة أهميــة توجيه 
الدعــم لتشــجيع القطــاع 
اخلــاص اخلليجــي علــى 
زيادة االستثمار في الزراعة 

القويــة  املكانــة  املرموقــة 
واحلصــة املهيمنــة للبنــك 
في سوق التمويل التجاري 
ومشاركته في كبرى الصفقات 
التــي تشــمل العديــد مــن 
القطاعــات احليويــة وذلك 
بفضل املستوى املتميز خلدمة 
العمالء وما يقدمه من قيمة 
مضافــة يدعمهــا انتشــاره 
اإلقليمي والدولي باإلضافة 
إلى امتالكه فريق عمل يتمتع 
باخلبرات والكفاءات ويعمل 


