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«املتحد» يشارك في حملة «توظف بعد جتنيدك»
أعلن البنك األهلي املتحد عن 
مشاركته في احلملة التي أطلقها 
احتاد املصارف الكويتية حتت 
عنوان (توظف بعد جتنيدك) من 
خالل ورشة عمل ويوم توظيفي 
خاص للمجندين بهدف مساعدة 
امللتحقــني باخلدمة  املواطنني 
العســكرية علــى احلصــول 
وظائف مناســبة تتناسب مع 
قدراتهم ومهاراتهم مبا يحقق 
االستقرار االجتماعي والوظيفي 
لهم بعد انتهاء فترة التجنيد، 
وهو مــا يؤكد دور البنوك في 
إتاحة الفرصة جلميع الشباب 
الكويتي لتحقيق طموحاتهم في 
إطار املنفعة املشتركة وظيفيا 

ومجتمعيا.
وتعليقــا علــى مشــاركة 
البنــك في هــذه الفعالية التي 
أقيمت يــوم األربعــاء املوافق 
األول مــن فبراير اجلاري على 
مسرح وزارة الدفاع الكويتية، 
أكد مدير عام املوارد البشــرية 
فــي البنك األهلي املتحد نقيب 
أمــني أن هذه املبادرة لها طابع 
اجتماعي مميز نظرا ملا تقدمه 

الكويتية، ونؤكد سعادتنا بهذه 
الفرصة التي نتمكن من خاللها 
من اجتذاب عدد من أبنائنا الذين 
أنهوا دورهم في اخلدمة الوطنية 
العســكرية، وأن نقدم لهم من 
ناحيتنا فرص عمل تساعدهم 
على اســتكمال مسيرة العطاء 
للوطن مــن خــالل عملهم في 
القطــاع املصرفي الــذي ميثل 
أحد أهم روافد االقتصاد الوطني.

أفضل الكوادر الوطنية وتوفير 
أفضل الفرص لهم لالرتقاء بهم 
في سلم الوظائف املتخصصة 
خلدمــة الوطــن. وأشــار إلى 
أن «املتحــد» يفخــر بكفاءاته 
الوطنية، ويحرص دائما على 
دعم الشباب الكويتي الطموح، 
وتطوير مسيرتهم املهنية. من 
خالل االلتزام بتدريبهم وتنمية 
مهارتهم إلسراع وتيرة التطور 

املهني لهم.
وتقدم أمني بخالص الشكر 
الدفــاع واحتــاد  الــى وزارة 
املصارف الكويتيــة على هذه 
املبادرة املتميزة والتي تعد بداية 
موفقة لتعاون وزارة الدفاع مع 
القطــاع اخلاص، ولفت الى أن 
إقامة هذه الفعالية في األول من 
فبراير بالتزامن مع يوم مراسم 
رفع العلم إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية للكويت لهذا العام في 
قصر بيــان العامــر، يزيد من 
تفاؤلنا بنجاحها واستمرارها 
خلير أبنائنا املجندين والذين 
نأمــل أن يكونوا إضافة تثري 

القطاع املصرفي.

وأعــرب أمني عن ســعادته 
باإلقبــال الــذي شــهده جناح 
«املتحد» فــي فعالية (توظف 
بعــد جتنيــدك) ومــا مت مــن 
مقابــالت مبدئية عكســت ثقة 
أبنائنا من املجندين في البنك، 
وحرصنــا على إتاحة الفرصة 
ملن يرغــب منهم في االنضمام 
إلى أســرة البنك، وذلك إميانا 
من القيادة العليا بالبنك بجذب 

نقيب أمني يستقبل العميد محمد عبداحملسن اجلسار في جناح البنك في الفعالية

من رسالة ألبنائنا من املجندين 
الذين أمتوا جتنيدهم بأن القطاع 
املصرفي يفتح ذراعيه أمامهم 
ويرحــب بانضمامهم إليه من 
خالل فــرص عمل متنوعة في 
مختلف قطاعات العمل املصرفي 
مبــا يتناســب مــع مؤهالتهم 

وطموحاتهم.
وأضاف: نثمن هذه املبادرة 
التــي قام بها احتــاد املصارف 

«منظمة التعاون الرقمي»: االقتصاد الرقمي 
يؤّمن مستقبًال أكثر عدًال وازدهارًا

اختتمت منظمة التعاون الرقمية، املنظمة 
العاملية التي تركز على تعزيز االزدهار الرقمي 
لدى جميع الدول، فعاليات اجتماع «اجلمعية 
العمومية» الثاني في الرياض مع إعالن دعوة 
على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بني 

احلكومات وتقليص الفجوة الرقمية.
وأقر اإلعالن الوزاري الصادر عن املنظمة 
التعاون الرقمي نيابة عن الدول األعضاء الـ ١٣
بالدور املهم الذي يلعبه االقتصاد الرقمي في 
تأمني مســتقبل أكثر عدال وازدهارا. ودعا إلى 
تعزيز احلوار العاملي ملناقشة واعتماد اخلطط 
واملبادرات االســتراتيجية التــي تتيح للدول 
حتقيق منو مستدام وشــامل في اقتصاداتها 

الرقمية.
وأقيــم اجتماع «اجلمعية العمومية»، أول 
اجتمــاع حضوري للدول األعضاء في منظمة 
التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة املستوى 
من ممثلي الدول األعضاء والشركاء املراقبني 
للمنظمــة، باإلضافة إلى اجلهــات املعنية في 

االقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.

وحضــر االجتماع زنيــد أحمد باالك وزير 
الدولة للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت في 
بنغالديش، ومحمد املناعي وزير الدولة القطري 
لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
وذلك بصفتهما ضيفني ملنظمة التعاون الرقمي.

وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز 
سبل التعاون الدولي لتنسيق اجلهود وتطوير 
حلول مستدامة ملعاجلة ٤ قضايا رئيسية، هي 
السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر واملهارات 

الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.
وتعليقا حول اجتماع «اجلمعية العمومية»، 
قالت األمني العام ملنظمة التعاون الرقمي دمية 
اليحيى: «نشــهد اليوم حاجــة ملحة لتطوير 
السياسات والقوانني الرقمية وتعزيز االنسجام 
فيما بينها، إلى جانب دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ومتناهية الصغر واالستفادة من 
اخلواص العابرة للحدود في االقتصاد الرقمي، 
وإزالة احلواجز التي تعوق الوصول إلى أسواق 

جديدة وتوفير فرص أكبر».

لقطة جماعية للوزراء املشاركني في اجتماع اجلمعية العمومية ملنظمة التعاون الرقمي

«بوبيان» يطلق أول برنامج من نوعه لتدريب ذوي االحتياجات اخلاصة
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
إطــالق البرنامــج التدريبي 
األول مــن نوعــه بالتعاون 
مع «معهد البناء البشــري» 
والــذي يهــدف إلــى اإلعداد 
والتدريب امليداني ملجموعة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
املرشــحني من قبــل الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
متهيدا النضمامهم إلى بيئة 
العمــل فــي بنــك بوبيــان، 
وذلك في إطار مساعي البنك 
املتواصلــة لدعــم مختلــف 
شرائح املجتمع خاصة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقال املدير التنفيذي في 
مجموعة املوارد البشرية في 
البنك خالد الرحماني تعليقا 
على ذلك: يأتي دعم ورعاية 
وتأهيــل شــبابنا مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة ليؤكد 
استراتيجية بوبيان لتبني 
معايير االستدامة، وتهدف إلى 
أن نكون جزءا من منظومة 
تأهيل هذه الشريحة التزاما 
منا بتحقيق التنمية ومساندة 

جهود الدولة.

البشــري»، بصفتــه إحدى 
أهــم املؤسســات الســاعية 
إلى تنمية املوارد البشــرية 
خاصــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، مــن شــأنها أن 
تســاعدهم علــى تطويــر 
ذواتهم وتعزيز شــعورهم 
بقيمتهم اخلاصة وتأثيرهم 
اإليجابي داخل املؤسسة من 
خــالل توفيــر مجموعة من 
البرامج التدريبية لهم إلطالق 
العنان لقدراتهم على اإلبداع 
واالبتكار في شتى املجاالت، 
مشــيرا الى أنه  يتفق متاما 

يتجزأ من مواردنا البشرية.
وفي سياق متصل، أعربت 
مدير املكتب الفني في معهد 
البناء البشري د.جنالء عبد 
املعبــود عن ســعادتها بهذا 
التعــاون مــع بنــك بوبيان 
باعتباره إحدى أهم مؤسسات 
القطــاع اخلــاص املؤثــرة 
والداعمة للكوادر البشرية، 
مشــيدة أيضــا بأهمية هذا 
التعاون الذي يتماشــى مع 
دعم أهداف حملة «شركاء في 
توظيفهم» ملساندة أبنائنا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

مــع القيم األساســية للبنك 
املعروف بريادته على صعيد 

اإلبداع واالبتكار.
من جانبها، قالت مسؤول 
أول إدارة التوظيف مبجموعة 
املوارد البشرية ببنك بوبيان 
أوضــاح الغنام: نــدرك في 
«بوبيان» أهمية دمج وإشراك 
هذه الشــريحة في املجتمع 
بجانب متكينهــم من القيام 
بأدوار مماثلة ألي شــخص 
آخــر، معربة عن ســعادتها 
بشبابنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة ليكونــوا جزءا ال 

جانب من املشاركني في البرنامج التدريبيخالد الرحماني متحدثاً أثناء اللقاء

وأضــاف أن اجلديــد هو 
فكرة هذا البرنامج التدريبي 
امليداني الذي ينظمه «بوبيان» 
بصورة حصرية في مبادرة 
تعد هي األولى من نوعها على 
القطاع املصرفي،  مســتوى 
حيــث يتزامن هذا البرنامج 
أيضا مع تدريبهم وتأهيلهم 
طوال فترة دراســتهم ومن 
ثم إتاحة الفرصة للمتميزين 
منهم لالنضمام إلينا في عائلة 

بنك بوبيان.
أن  الرحمانــي  وأكــد 
الشــراكة مع «معهــد البناء 

طوني ضاهر: «اخلليج» حقق خالل ٢٠٢٢ أداًء قويًا.. وواصل النمو املستدام
عقــد بنــك اخلليــج يــوم 
اإلثنني املاضي مؤمتر احملللني 
واملســتثمرين، الســتعراض 
ومناقشــة األداء املالــي للبنك 
خالل عام ٢٠٢٢، وذلك مبشاركة 
كل من: الرئيس التنفيذي طوني 
ضاهر، ورئيس املدراء املاليني 
ديڤيد تشالينور، وأدارت احلوار 
رئيســة عالقات املســتثمرين 
بتنظيم من قبل املجموعة املالية 
«EFG Hermes» دالل الدوسري.

من جانبه، استعرض طوني 
ضاهر بعــض النقاط املتعلقة 
بالبيئة التشــغيلية خالل عام 
٢٠٢٢، حيث قال: «لقد أظهرت 
نتائجنــا لعــام ٢٠٢٢ تقدمــا 
جيدا، حيث حقق بنك اخلليج 
أداء ماليــا قويــا فــي أعمالــه 
املصرفية األساسية مما ساهم 
في احلفاظ على استدامة زخم 
النمو، كما حققنا تقدما ملموسا 
في إســتراتيجيتنا ومبادرات 
التحــول الرقمــي متاشــيا مع 
ســعينا املســتمر إلى حتقيق 
النمو املستدام والقيمة املضافة 
جلميــع أصحاب املصالح على 

املدى الطويل».
وأضاف: «في عام ٢٠٢٢ جنى 
البنك الفائدة من إستراتيجيته 
التي تركز على السوق الكويتي 
ويعمل بشــكل اســتباقي على 
تلبيــة االحتياجــات املتغيرة 
لعمالئــه. وواصــل االقتصاد 
الكويتي التعافــي خالل العام 
٢٠٢٢، مظهرا متانة ومؤشرات 

عمالئــه إلــى النظــام اجلديد 
املطور للخدمة املصرفية عبر 

اإلنترنت».
وعلــى صعيد تطور قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية، 
قــال: «شــرع قطــاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية في العديد 
من املبــادرات لتزويد العمالء 
بأفضــل اخلدمــات املصرفيــة 
وأكثرها أمانا. فقد أطلق البنك 
خــالل العام برنامــج التحول 
الرقمي الذي يهدف إلى االنتقال 
من اتباع نهج القنوات املنفصلة 
إلــى نهــج مركــزي للخدمات 
 (Omnichannel) املصرفيــة 
لتوحيد جتربة العميل عبر كل 
نقاط االتصال. وستسهم هذه 
املبادرة في دعــم جهود البنك 
في اســتيفاء متطلبات اإلطار 
اإلستراتيجي لألمن السيبراني 
الصادر عن بنك الكويت املركزي 

قال: «ارتفع صافي الربح من ٤٢٫١
مليون دينــار إلى ٦١٫٨ مليون 
دينار، بزيادة ١٩٫٧ مليون دينار، 
حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة 
بشكل رئيسي بتراجع إجمالي 
املخصصات مبقدار ١٧٫٦ مليون 
دينار، كما ارتفع صافي إيرادات 
الفوائــد بـ ٩٫٩ ماليــني دينار، 
مدعومة بنمو قوي في محفظة 
القــروض وتأثير االرتفاع في 
أســعار الفائدة وكذلك ارتفاع 
اإليرادات من غير الفوائد مبقدار 
١٫١ مليــون دينار، كما ارتفعت 
املصروفات التشغيلية مبقدار ٨

ماليني دينار متعلقة في مجملها 
بتكاليف املوظفني، وهو مجال 
استثمرنا فيه بقوة خالل العام».
وسلط تشــالينور الضوء 
على التحســن في العائد على 
حقوق املساهمني مبقدار ٢٫٥٪، 
حيث قال: «بدأنا بتحقيق عائد 
على حقوق املســاهمني بنفس 
مستويات ما قبل أزمة كورونا. 
وجتدر اإلشــارة أيضا إلى أن 
الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ ميثل 
الربع السادس على التوالي من 
التوسع في األرباح وهو دليل 

على الزخم القوي لألرباح».
وذكر أن تكاليف االئتمان قد 
انخفضــت مبقدار ١٩٫٠ مليون 
دينار مــن ٤٣٫٩ مليون دينار 
فــي عام ٢٠٢١ إلى ٢٤٫٩ مليون 
دينــار في عــام ٢٠٢٢. وبلغت 
تكلفة املخاطر ٤٩ نقطة أساس 
في عام ٢٠٢٢، أي ما يقرب من 

عالقــات املســتثمرين في بنك 
اخلليج دالل الدوسري املجال 
الستقبال أسئلة املشاركني عن 
طريق املنصة، حيث بدأت فقرة 
األسئلة واألجوبة بسؤاله عن 
منو القروض والتراجع في الربع 

الرابع من العام.
وفــي هــذا الصــدد، علــق 
تشالينور قائال: «اعتقد أنه مع 
منو القروض يتعني علينا النظر 
إلى قطاعي األفراد والشــركات 
بشــكل منفصــل. ففــي قطاع 
األفراد، شــهدنا منوا متواصال 
خالل الربــع الرابع بواقع ١٤٪ 
للعام بأكملــه، وهو أعلى منو 
نشهده على مستوى السنوات 
اخلمــس املاضية علــى األقل. 
وباملقارنة بنمو الســوق، فقد 
منا الســوق بنســبة ٩٪، وفقا 
لبيانات بنك الكويت املركزي، 
ولذلك اكتســبنا في عام ٢٠٢٢

حصــة فــي الســوق بعــد أن 
اســتقرت نسبيا خالل األعوام 
السابقة. وبالتالي، فإن هذا األمر 
ســار للغاية وخاصة أن قطاع 
األفراد يعتبر جزءا أساسيا من 
إســتراتيجيتنا وقد استثمرنا 

في هذا القطاع بشكل كبير».
وأضاف: «نريد قدر اإلمكان 
أن نستخدم امليزانية العمومية 
بكفــاءة أكبــر، كمــا أعتقد أنه 
نظــرا لتكاليــف التمويــل في 
وخاصــة  احلالــي،  الوقــت 
تكاليف الودائع، فمن املنطقي 
بالنسبة لنا أن ننمو في قطاع 

وتلبية االحتياجات املستقبلية 
للعمالء».

وتابــع بالقــول: «طرحنــا 
العديد مــن املنتجات املصممة 
خصيصــا وفــق احتياجــات 
العمالء. وشهادة على ذلك، حظي 
البنك بالتقدير من خالل تلقيه 
جائزتني من شركة ماستركارد 
العاملية، األولــى كانت جائزة 
البطاقــة مســبقة الدفع األكثر 
مكافأة التي حصلت عليها بطاقة 
الدفع لالسترداد  موج مسبقة 
النقدي، والثانية «أفضل جتربة 
إطالق خدمة في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا التي حصلت 

.«Click to Pay عليها خدمة
ربحية متزايدة

مــن جهتــه، تنــاول ديڤيد 
تشالينور البيانات املالية لعام 
٢٠٢٢ مبزيد من التفاصيل، حيث 

نصف ما كانت عليه في ٢٠٢١، 
وذلك نتيجة لتحســن البيئة 
التشغيلية في الكويت، وزيادة 
مبالــغ االســترداد باإلضافــة 
جلــودة محفظة القروض لدى 

البنك بشكل عام.
املركز املالي

تشــالينور  اســتعرض 
امليزانية العامة لبنك اخلليج، 
قائال: «وعلى مدى العام، ارتفع 
مجموع املوجودات في مصرفنا 
مبقدار ٢٩٦ مليــون دينار أي 
بنســبة ٥٪، ليصــل إلــى ٦٫٩

مليارات دينار ويعود السبب 
األساسي في ذلك إلى حد كبير 
إلى الزيادة مبقدار ٢٩٢ مليون 
دينار أو ٦٪ في صافي القروض 
ممــا يعكس انتعاش النشــاط 
االقتصادي بشكل عام باملقارنة 

بالعام املاضي».
وأضاف: «كما منت القروض 
والســلف املقدمة إلــى العمالء 
مقارنــة  أو ٧٪   ٣١٩ مبقــدار 
بالعــام الســابق مدعومــة من 
قطاعــي األفــراد والشــركات، 
ولكن بوتيرة أسرع من قطاع 
األفراد، حيث سجل البنك منوا 
استثنائيا بواقع ١٤٪ باملقارنة 

بالعام السابق».
منو القروض

بعد االنتهاء من استعراض 
ومناقشــة األداء املالــي للبنك 
خالل ٢٠٢٢، افتتحت رئيســة 

األفراد بشــكل أسرع من قطاع 
الشركات».

بســؤاله عن مدى استدامة 
املســتويات احلاليــة لتكلفــة 
املخاطر والضغوطات لتجنيب 
املخصصات نتيجة لرفع أسعار 
الفائدة وجــودة األصول، قال 
ديڤيد تشالينور: «التزال تكلفة 
االئتمان منخفضة للغاية وأقل 
بكثير من املستوى الطبيعي، 
وســبق أن ذكرت أنها ستكون 
في نطاق ١٪. لقد قمنا بتجنيب 
مخصصات بنحو ٩ ماليني دينار 
في الربع الرابع وهو مستوى 
مماثل للربع الثالث. وبالنسبة 
للعام بأكمله، فقد بلغت تكلفة 
االئتمان ما يقارب من نصف ما 
كانت عليه فــي العام املاضي، 
ومن الواضح أنها نتيجة جيدة 
جدا. ومن حيث تكلفة املخاطر، 
فتمثل ٥٠ نقطة أســاس للعام 
بأكمله مقارنة بـ ٩٥ نقطة أساس 
فــي العام املاضــي». وأضاف: 
«التزال جــودة احملفظة قوية 
بشكل استثنائي. وما زلنا نشهد 
انخفاضا كبيــرا في القروض 
غيــر املنتظمــة والتــي كانت 
مســتقرة للغاية عند مستوى 
١٫١٪. كمــا اســتمرت املرحلــة 
الثانية من القروض مبستويات 
منخفضة جدا ومستقرة أيضا 
عند مستوى ٥٫١٪، حيث بلغت 
تغطية القروض غير املنتظمة 
ما يزيد على ٥٠٠٪ مبا في ذلك 

الضمانات».

خالل مؤمتر احملللني واملستثمرين الستعراض ومناقشة األداء املالي للبنك بالعام املاضي

دالل الدوسريديڤيد تشالينورطوني ضاهر

إيجابية رغم تقلبات الســوق 
العاملي والوضع السياسي بشكل 
عام. ومن بني هــذه التحديات 
التضخــم، وتشــديد  ارتفــاع 
السياسة النقدية، واحلرب في 
أوكرانيا، من بني أمور أخرى. 
ومع ذلك، فقد ســاهمت أسعار 
النفط اجليدة نسبيا، وتعافي 
القطاعات االقتصادية الرئيسية، 
واإلصالحات الهيكلية املستمرة 
فــي دعــم اســتقرار االقتصاد 

احمللي».
جتربة مميزة للعمالء

وحــول آخــر املســتجدات 
فيمــا يخــص جتربــة العمالء 
وتسهيل اخلدمات املقدمة لهم، 
قــال ضاهر: «لقد باشــر قطاع 
اخلدمات املصرفية للشــركات 
بتطبيق مبادرات التحول الرقمي 
عبر جميع قنواته ونقل معظم 

منو هامش الربح مدعومًا برفع الفائدةاالستثمار باملوظفني.. واملساواة بني اجلنسني
ردا علــى ســؤال حــول املصروفــات 
التشــغيلية وأســباب الزيــادة فــي بنــد 
املصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد 
شهدت املصروفات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 
١٠٪ على أساس سنوي ومعظمه كان ناجتا 
عن بند تكاليف املوظفني. لقد سبق أن ذكرت 
أننا نستثمر في موظفينا من فريق املبيعات 
على وجه اخلصــوص. وكان اخلليج أول 
بنك بالكويت يطبق املساواة بني اجلنسني 

في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به».
وأضــاف: «لقد شــهدنا بوضــوح منوا 
اســتثنائيا في قطــاع األفــراد لدينا وهذا 
النمو يأتي مع عنصر تكلفة متغيرة على 
هيئة حوافز. كما قمنا بزيادة الرواتب مبا 

يتماشى مع التضخم. وشهدنا ارتفاعا في بند 
مصروفات املوظفني خالل الربع الرابع عن 
مستوياته في كال الربعني الثالث والثاني، 
ولكن هذا كان بسبب بعض املصروفات غير 
املتكررة في نهاية العام. وأتوقع انخفاضا 
في بند مصروفــات للموظفني خالل الربع 
األول مــن عــام ٢٠٢٣ بحيث تكــون أقرب 
إلــى املســتويات التي شــهدناها في الربع 
الثانــي والربع الثالث. ونحن مســتمرون 
في االســتثمار في برنامج التحول الرقمي 
الذي يسير بشكل جيد، ونتطلع إلى حتقيق 
الكفــاءة النوعيــة من حيــث التكلفة بعد 
اســتكمال البرنامج املتوقع بحلول نهاية 

هذا العام».

بســؤاله عن هامــش الربح الذي لم يشــهد 
زيادة ملحوظة بالتزامن مع الزيادة في أسعار 
الفائدة واالجتاهات املستقبلية، قال تشالينور: 
«لقد منا هامش الربح خالل الربع الرابع مبقدار 
١٠ نقطة أساس. وجاء هذا النمو متبوعا بالنمو 
الذي شهده الربع الثالث مبقدار ١٣ نقطة أساس. 
وقد ظل هامش الربح ثاب في النصف األول من 
العــام. وبالتالي، بدأنا بالفعل رؤية التحســن 
اآلن جــراء ارتفاع أســعار الفائدة. لقد قام بنك 
الكويــت املركزي برفع أســعار الفائدة ٧ مرات 
خالل عــام ٢٠٢٢. وقد ارتفعت أســعار الفائدة 
خالل الـ ٦ مرات األولى مبقدار ٢٥ نقطة أساس 
في حني ارتفعت مبقدار ٥٠ نقطة أساس في شهر 
ديســمبر. ولكننا رأينا الكثير من الضغوطات 

على تكلفة الودائع بعد االرتفاعات الـ ٦ األولى 
في أسعار الفائدة، ولكن بدرجة أقل من االرتفاع 
الذي مت في ديسمبر. كما شهدنا مؤخرا في ٢٦

يناير ارتفاعا آخر من قبل بنك الكويت املركزي 
مبقدار ٥٠ نقطة أساس في سعر اخلصم حيث 
قابله ضغط محدود على تكلفة الودائع. ولذلك، 
نعتقد أن آخر ارتفاع من قبل بنك الكويت املركزي 
مبقدار ١٠٠ نقطة أســاس سوف يساهم بشكل 
فعال بدعم الهامش الــذي نتوقع زيادته خالل 
عام ٢٠٢٣ والتي بدورها ســتعمل على حتسني 
النمو في األرباح التشغيلية. لدينا أيضا أرصدة 
كبيرة في احلسابات اجلارية وحسابات التوفير، 
متثل ٣٥٪ من إجمالي الودائع لدى البنك، وهذا 

مبنزلة حتوط ضد تكلفة ضغوط األموال».

مبادرة لتميكن
 املوظفني واملجتمع

حول آخــر التطــورات املتعلقة بتزويد 
املجتمــع وموظفي بنــك اخلليج مبجموعة 
مــن املهارات والفرص، قــال طوني ضاهر: 
«في عام ٢٠٢٢، أطلقنا العديد من املبادرات 
لتميكن موظفينا وتزويد املجتمع مبجموعة 
مــن املهــارات والفرص اجلديــدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وعلم البيانات واحللول 
السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف 
مساعدة األجيال القادمة على حتقيق أهداف 
التنمية احمللية وتعزيز االقتصاد واملساهمة 

املجتمعية».

«ميد»: «املقاولون العرب» املصرية تتصدر تقييمات 
مشروع ملعاجلة الصرف الصحي باملطالع

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة املقاولون العرب 
املصريةـ  عثمان أحمد عثمان وشركاه اجتازت 
مرحلة التقييم الفني وتفوقت على الشركات 
املنافسة األخرى التي تقدمت بطلبات التأهل 
لعقد بناء محطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
في جنوب املطالع بالكويت، حيث حصلت على 
تصنيف ٨٧٪ في التقييــم الفني الذي أجرته 

وزارة األشغال العامة صاحبة املشروع.
وتضم قائمة الشركات األخرى التي اجتازت 

مرحلة التقييم الفني للمشروع كال من:
٭ شركة كوزو توبلو كونوت (تركيا): ٨٦٪.

٭ شركة الرسن اند توبروـ  الكويت للمقاوالت 
العامة (الهند): ٨٤٪.

٭ شركة محمد عبد احملسن اخلرافي وأوالده 
للتجارة العامة (محلية) ٨٣٪.

٭ شركة هندســة البناء احلكومية الصينية 
(الصني): ٨٢٫٥٪.

وقالت املجلة ان طاقة محطة معاجلة مياه 
الصرف الصحي املخطط لها ستبلغ ٤٠٠ ألف 
متر مكعب من املياه يوميا، بينما تبلغ ميزانيتها 
التقديرية ١٧٥ مليون دينار (٥٨٢ مليون دوالر).

ويتضمن املشــروع بنــاء صهاريج عازلة 
حتت األرض بسعة ٥٠ ألف متر مكعب ومحطة 
تفريغ صهاريج بالســعة نفسها. وباإلضافة 
إلى ذلك، ستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء 
شبكة ملياه الصرف الصحي املعاجلة متتد من 
اخلزانات في محطة معاجلة املطالع إلى شبكات 
الري فــي مدينة املطــالع، باإلضافة إلى خط 
مياه بطول ٤٠ كيلومترا من خزانات معاجلة 
ميــاه الصرف الصحي في املطالع إلى محمية 
الطيــور في منطقة املطــالع التابعة حملافظة 
اجلهراء. وكانت املناقصة قد طرحت ألول مرة 
في عام ٢٠٢٠ ولكن مت إلغاؤها في وقت الحق، 
وأضافت املجلة أن وزارة األشغال العامة تلقت 
أربعــة عطــاءات للعقد في ينايــر ٢٠٢١ بينما 

كانت الكويت مغلقة بسبب جائحة كورونا.


