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وق � � � � � � � � � ��ع م� � � � � � � ��ذك� � � � � � � ��رة ت� � � � � �ف � � � � ��اه � � � � ��م م� � � � � � � ��ع «امل� � � � � � �ع� � � � � � �ل � � � � � ��وم � � � � � ��ات امل � � � � ��دن� � � � � �ي � � � � ��ة»

ال� � � �ب� � � �ن � � ��وك اخل� � �ل� � �ي� � �ج� � �ي � ��ة م� � ��اض � � �ي� � ��ة ب� � �ش� � �ك � ��ل ج� � � � � ��اد ف � � � ��ي حت� � �ق� � �ي � ��ق االن � � � ��دم � � � ��اج

أحمد الصباح :تقدمي أحدث املنتجات واخلدمات املبتكرة لعمالء «التجاري» العقاد« :األهلي» يبحث عن صفقات استحواذ في دول اخلليج

يف �إط���ار التعاون والتن�سيق ال��دائ��م ب�ين البنك
التجاري الكويتي وهيئات وم�ؤ�س�سات الدولة،
قام البنك التجاري الكويتي بتوقع مذكرة تفاهم
م�شرتكة م��ع الهيئة العامة للمعلومات املدنية
بهدف تعزيز التعاون وال�رشاكة ،وتفعيل العديد من
اخلدمات الإلكرتونية التي من �ش�أنها ت�سهيل �إجراءات
املعامالت امل�رصفية لعمالء البنك على الأ�صعدة كافة.
وقع االتفاقية يف املبنى الرئي�سي للهيئة رئي�س
جمل�س الإدارة يف البنك التجاري الكويتي ،ال�شيخ
احمد دعيج ال�صباح ،واملدير العام للهيئة العامة
للمعلومات املدنية م�ساعد الع�سعو�سي وبح�ضور
عدد من م�س�ؤويل الهيئة والبنك.
وعلى هام�ش توقيع املذكرة واالتفاقية� ،أك ّد ال�شيخ
�أحمد ال�صباح حر�ص البنك التجاري على تقدمي
�أحدث املنتجات واخلدمات املبتكرة لعمالئه وت�سهيل
الإج����راءات امل�رصفية لهم من خ�لال االعتماد على
ا�ستخدام خدمة التوقيع االلكرتوين والتي تعتمد على
مفهوم البنية التحتية للمفتاح العام  .PKIوبهذا
�سيتمكن العميل من تفعيل خدمة التوقيع االلكرتوين
وال��رم��ز ال����سري لبطاقته املدنية و�إمت���ام عمليات
م�رصفية نقدية متكاملة دون احلاجة ال�ستخدام
الأوراق والتوقيع احل�بري على �أي من امل�ستندات
املخ�ص�صة لعمليات ال�سحب يف يومنا هذا وهو ما
�سيفتح بابا جديدا و�أفقا وا�سعة نحو عامل م�رصيف
رقمي جديد خال من الأوراق متيز به البنك التجاري
الكويتي نظرا ال�ستخدامه مفهوم اخلدمات الذاتية
عرب �أجهزة اخلدمة الذاتية و�أك�شاك خدمة العمالء
املعروفة بـ  .KIOSKوهذا لي�س بغريب على البنك
التجاري الكويتي حيث �أن البنك ومنذ عهد بعيد كان
حري�ص على �إدخ��ال التكنولوجيا يف كافة جماالت
�أعماله حيث �أنه �أول من ادخل ماكينة «ال�سحب الآيل»
يف الكويت منذ �أكرث من � 35سنة.
و�أ���ض��اف ال�شيخ �أحمد ال�صباح� :أن باكورة
الأع��م��ال واالجن����ازات املقدمة م��ن الهيئة كانت
البطاقة املدنية اجلديدة واحلا�ضنة ل�رشيحة ذكية
حتمل كافة املعلومات التي متكن البنك التجاري
من اال�ستفادة من مزاياها وقراءتها ودجمها �ضمن

م�س�ؤولو البنك التجاري واملعلومات املدنية عقب توقيع املذكرة

«التجاري» أول من أدخل
م��اك �ي �ن��ة ال �س �ح��ب اآلل���ي
ف��ي الكويت منذ  35سنة
ال� �ع� �س� �ع ��وس ��ي :التوقيع
االل� � � � �ك� � � � �ت�� � � ��رون�� � � ��ي م� ��ن
أه� � � � � ��م اس � � �ت � � �خ� � ��دام� � ��ات
ال � � �ب � � �ط� � ��اق� � ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة
عملياته امل�رصفية يف مطلع عام  2012مما �سهل
على البنك �إعادة هند�سة عملياته امل�رصفية لتبد�أ
من البطاقة املدنية وتنتهي بها.
من جانبه� ،أك��د املدير العام للهيئة العامة
للمعلومات املدنية ،م�ساعد الع�سعو�سي حر�ص
الهيئة على �أن ت�ضع كافة �إمكاناتها وخدماتها يف
متناول خمتلف اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،الفتا �إىل �أن التوقيع االلكرتوين من
�أهم ا�ستخدامات البطاقة املدنية ،و�أ�ضحى �رضورة

ل�سالمة املعامالت االلكرتونية التي حتر�ص الدولة
على تو�سيع ا�ستخداماتها م��ن خ�لال البوابة
االلكرتونية ،مثنيا على مبادرة البنك التجاري
الكويتي وتعاونه مع الهيئة مما يعزز ال�رشاكة
امل�ستمرة بني القطاعني العام واخلا�ص يف خدمة
املواطنني واملقيمني يف الكويت.
�أ�شار الع�سعو�سي �أن الهيئة وقعت اتفاقيات
ومذكرات تفاهم مع  73جهة لتوفر لهم اال�ستفادة
من خدمات البنية التحتية للمفتاح العام PKI
لإ���ص��دار �شهادات الكرتونية ،كما تقدم الهيئة
خدمات نظم املعلومات اجلغرافية  GISلأكرث من
 60جهة وخدمات البيانات الإح�صائية املجمعة
مرحبا ب�أي تعاون من �ش�أنه �أن ي�سهل املعامالت
يف القطاعني العام اخلا�ص ،وذلك يف �إطار القانون
رقم  20ل�سنة  2014يف �ش�أن املعامالت الإلكرتونية
والذي ن�ص يف املادة  23منه على �أن «تتوىل الهيئة
العامة للمعلومات املدنية الإ��ش�راف على بناء
وت�صميم و�إدارة البنية التحتية لكل من الت�صديق
والتوقيع الإلكرتوين لدولة الكويت وتلتزم اجلهات
امل�رصح بها وفق املادة ال�سابقة من هذا القانون
بالربط والتن�سيق مع الهيئة العامة للمعلومات
املدنية وفقا لل�ضوابط وال�رشوط التي ت�ضعها
الهيئة العامة للمعلومات املدنية بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.

ال ��رش� �ي ��د :دع� ��م ال��ش��ب��اب ال �ك��وي �ت��ي وال� �ن� �ه ��وض ب��األن �ش �ط��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واألك ��ادمي� �ي ��ة

«ال��وط �ن��ي» ي��رع��ى ح�ف��ل «ال�ت��رب�ي��ة» ل�ت�ك��رمي متفوقي الثانوية

يرعى بنك الكويت الوطني اليوم الثالثاء 12
يونيو  2018احلفل الر�سمي لتكرمي �أوائل خريجي
الثانوية العامة للعام الدرا�سي،2018/2017
حتت رعاية وح�ضور وزير الرتبية ووزير التعليم
العايل الدكتور حامد حممد العازمي ،على م�رسح
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف منطقة
ال�شويخ .ويت�ضمن احلفل تكرمي نحو  150طالبا
وطالبة من الأوائ���ل «كويتيني وغ�ير كويتيني» يف
�أق�سام العلمي والأدب��ي والديني ،و�أوائ��ل الثانوية
العامة يف مدار�س الرتبية اخلا�صة .كما يكرم الوطني
الطلبة الفائزين يف م�سابقات التميز العلمي التي
ت�شارك فيها وزارة الرتبية حمليا وخليجيا.
وقال املدير التنفيذي يف �إدارة العالقات العامة يف
البنك عبداملح�سن الر�شيد «�إن رعاية الوطني حلفل
متفوقي املرحلة الثانوية للعام احلادي ع�رش على
التوايل ي�أتي يف �إطار م�س�ؤوليته االجتماعية والتزامه
جتاه قطاع التعليم الذي يعد اال�ستثمار فيه �أ�سا�سا
لتطور وتنمية املجتمعات».
و�أ�ضاف الر�شيد� :أن الوطني يحر�ص على دعم

عبداملح�سن الر�شيد
ال�شباب الكويتي والنهو�ض مبختلف الن�شاطات
التعليمية والأكادميية الهادفة اىل تطوير وتنمية
الكفاءات الوطنية وت�سليحها بالعلم واملعرفة،
ل�ضمان تطور املجتمع ،م�ؤكدا �أن هذه الرعاية التي
التزم بها البنك لأكرث من عقد هي جزء ال يتجز�أ من

التزام �أ�شمل و�أكرب جتاه التعليم والطلبة.
و�أو�ضح البنك ال يدخر جهدا يف م�ساندة ال�شباب
الكويتي وتوفري كل ما يحتاجونه ملوا�صلة م�سرية
التفوق والإجناز وحتقيق طموحاتهم ودعم التنمية
والتقدم يف الكويت ،مبينا �أن البنك ي�ؤمن بقدرة
الطالب والطالبات وب�إمكاناتهم املتم ّيزة التي ت�ؤهّ لهم
لتقدمي ما حتتاجه الكويت م�ستقبال ،خا�صة بوجود
م�ؤ�س�سات قادرة على اال�ستثمار يف الكوادر الواعدة
وخلق فر�ص وظيفية م�ستقبلية منا�سبة لها.
ويقدم بنك الكويت الوطني خمتلف �أ�شكال الدعم
للطالبات والطلبة من خ�لال ال�برام��ج التعليمية
والتدريبية التي د�أب على �إطالقها ورعايتها،
وتت�ضمن برامج تدريب مبعايري عاملية وحمرتفة
معدة خ�صي�صا للكوادر الوطنية من اخلريجني.
كما يخ�ص�ص البنك لطلبة املدار�س دورات تدريبية
لت�أهيلهم وتعريفهم مبتطلبات �سوق العمل ،وي�ضاف
�إىل ذلك العديد من الربامج التدريبية للجامعيني
واخلريجني مثل �أكادميية الوطني وبرنامج ال�شباب
وبرامج جمموعة املوارد الب�رشية وغريها.

«األه � � � � � � � �ل � � � � � � � ��ي امل� � � � � �ت� � � � � �ح � � � � ��د» ن� � � � �ظ � � � ��م ب � � � � ��رن � � � � ��ام � � � � ��ج ت � � � ��دري � � � ��ب
ح � � � �ص � � ��ري ل � �ل � �م � �ص� ��رف � �ي�ي��ن ف � � � ��ي ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت وم � � � �ص � � ��ر ودب � � � ��ي
نظم البنك الأهلي املتحد �أخريا برنامج تدريب
ح�رصيا ملوظفي اخل��دم��ات امل�رصفية اخلا�صة
واملتميزة العاملني يف الكويت وم�رص ودبي حول
الأمانات وال�رضائب يف اململكة املتحدة.
ومت تقدمي الربنامج التدريبي يف املقر الرئي�س
للبنك على مدى يومني ،و�ضم نخبة من املتحدثني
منهم دانكان تايلور ،رئي�س وحدة ت�سويق االئتمان
يف البنك الأهلي املتحد باململكة املتحدة ،وجريميي
م��اه��وين ،ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة �إي��ه يو بي
تر�ستيز (غرينزي) ليمتد ،وريت�شارد غ��وردان،
ال�رشيك يف مكتب �إيروين ميت�شل لال�ست�شارات
القانونية يف لندن ،ورئي�س فريق �رضيبة الرثوات
اخلا�صة والأمانات والعقارات يف املكتب املذكور.
و�سلط املحا�رضون� ،أثناء الندوة التي ت�ضمنها
الربنامج ،ال�ضوء على كيفية تطبيق الأمانات
واملزايا العامة للأمانات و�رشكات الأوف�شور ،حيث
مت تو�ضيح مفهوم الأمانة ،وهي ترتيبات قانونية
حتدد احلقوق وااللتزامات القانونية واملالية بني
طرفني �أو �أكرث ،وت�ستخدم ب�شكل رئي�س لالحتفاظ
بالأ�صول ملنفعة طرف �آخر.
و�إىل ج��ان��ب ذل���ك ،مت ت ��أك��ي��د �أن الأم��ان��ات
ت�ستخدم كنظام لتوفري حماية الأ�صول اخلا�صة
بالأ�شخا�ص غري القادرين على �إدارة �ش�ؤونهم
اخلا�صة .و�إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك� ،سلط املتحدثون
ال�ضوء على العنا�رص الثالثة لأمانات الأوف�شور،
رسية ،كما
وهي التخطيط ال�رضيبي واملرونة وال� ّ
�أو�ضحوا �أن الأمانة ت��وازي «الوقف» يف �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبالتايل ت�شكل مو�ضوعا
بالغ الأهمية ،وي�ستخدم على نطاق وا�سع يف
املجتمعات الإ�سالمية ل�ضمان توفري املزيد من

جانب من املتدربني
التمويل للم�سائل ذات ال�صلة بالتعليم وال�صحة
والبيئة ،وكذلك لت�أمني اخلدمات العامة ،ومن
هذا املنطلق ،يجب �أن تكون �أحكام الأمانة وكتاب
�إعالن الرغبات امل�صاحب لوثيقة الأمانة متوافقة
مع قواعد املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
وت�ضمن التدريب �إطالع احل�ضور على �أحدث
الت�رشيعات واملتطلبات والتطورات فيما يتعلق
بقوانني ال�رضائب على العقارات التجارية باململكة
املتحدة ،حيث مت تو�ضيح �أن امل�ستثمرين من غري
مواطني اململكة املتحدة الذين ي�شرتون عقارات
جتارية يف اململكة املتحدة �سيخ�ضعون لل�رضيبة
اعتبارا من �شهر �أبريل  .2019وذكر املتحدثون �أن
�إدارة الإيرادات واجلمارك يف اململكة املتحدة جل�أت
يف ال�سنوات الأخرية �إىل فر�ض �رضائب جديدة على
العقار ال�سكني الذي ميلكه م�ستثمرون من غري
مواطني اململكة املتحدة ،كما �أنه اعتبارا من �سنة

� ،2019ستفر�ض اململكة املتحدة �رضيبة ،للمرة
الأوىل ،على امل�صالح يف العقارات التجارية التي
ميلكها الأج��ان��ب ،و�سوف يطبق نظام �رضيبي
جديد ومتكامل على املكا�سب الر�أ�سمالية التي
تن�ش�أ عن �أي م�صالح يف ممتلكات عقارية ،وذلك
اعتبارا من �شهر �أبريل  ،2019علما ب�أن ال�صيغة
النهائية للت�رشيع �ستكون جاهزة خالل �أ�شهر
ال�صيف احلايل ،و�ستناق�ش هذه ال�صيغة باهتمام
كبري من حمامني وحما�سبني يف مدينة لندن ب�شكل
خا�ص.
ويف هذا ال�صدد ،قال مدحت توفيق مدير عام
�أول للخدمات امل�رصفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات
يف البنك الأهلي املتحد« :يحر�ص املتحد دائما على
عقد دورات تدريب تهدف �إىل تعزيز املعرفة واملهارة
املهنية ملوظفينا ،ليتمكنوا من تقدمي امل�شورة
ال�صحيحة وخلق القيمة امل�ضافة لعمالئنا».

ق��ال الرئي�س التنفيذي للبنك الأه��ل��ي الكويتي
مي�شال العقاد �إن البنك ي�سعى بحثا عن عمليات
ا�ستحواذ يف دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي يف
�إطار جهوده الرامية لتعزيز �إيراداته من العمليات
الت�شغيلية الدولية.
وكان العقاد حتدث يف مقابلة مع حمطة بلومبريغ
الإخبارية حيث قال�« :إننا نريد �إدارة وا�ستيعاب
عملية االندماج الأخرية ،ومع ذلك ف�إنــنا نبحث دوما
عن �صفقات ا�ستحواذ ،ونحن قادرون على درا�سة �أي
�صفقــة �إذا كان ال�سعر مواتيا ب�رصف النظر عن املكان،
ولكــن الأف�ضلية لدول جمل�س التعاون اخلليجي».
و�أ���ض��اف� :أن البنك الأه��ل��ي ال��ذي ا���ش�ترى بنك
برييو�س م�رص يف عام  ،2015يخطط لزيادة دخله
من العمليات الت�شغيلية غري املحلية �إىل حوايل 33
يف املائة مقارنة مب�ستواها احلايل البالغ  20يف املائة
تقريبا يف غ�ضون � 3-4أعوام ،معربا عن �أمله بتحقيق
هذا الهدف يف وقت و�شيك.
ويف هذه الأثناء ،قالت املحطة� :إن البنوك اخلليجية
ما�ضية ب�شكل جاد يف حتقيق االندماج �سعيا لتعزيز
موقــعها التناف�سي ب�شكل �أف�ضل يف ظل ازدح��ام
الــ�سوق بالبنوك.
وق��ال��ت� :إن م��ن االمثلة على ذل��ك ان��دم��اج بنك

مي�شال العقاد
�أبوظبي الوطني وم�رصف اخلليج الأول يف 2017
ال��ذي ولد كــيانا م�رصفيا تبلغ �أ�صوله  175مليار
دوالر .ويف غ�ضون ذلك ح�صلت بنوك �سعودية على
الدعم من كل من بنك ات�ش ا�س بي �سي ورويال بنك
اوف �سكوتالند الربيطانيني يف غمــرة م�ساعيها
لالندماج ،وعلى املنوال ذاته ،تدر�س  3بنوك قطــرية
عملية اندماج فيما بينها ت�ستهدف خلق �أكرب بنك
�إ�سالمي يف قطر.

ويدير البنك الأهلي الكويتي حاليا  39فرعا يف
م�رص� ،إ�ضافة �إىل  31فرعا حمليا يف الكويت واثنني
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،عالوة على انه
يتمتع بفائ�ض يف ر�أ���س امل��ال وال�سيولة ،وقد علق
البنك الآمال على امل�شاركة يف املزيد من امل�رشوعات
التنموية يف الكويت.
وطبقا ملا �رصح به العقاد ،ف�إن الأهلي يعمل كمدير
�إ���ص��دار م�شرتك مل�رشوعني حمليني ت�صل قيمتهما
الإجمالية �إىل  790مليون دينار� ،إال انه يرى ان تدفق
امل�رشوعات يف البالد يجري ببطء �شديد.
وفيما يتعلق بنمو الإقرا�ض امل�رصيف ،توقع العقاد
�أن يبقى هادئا هذا العام ومبعدالت متدنية ال تتجاوز
 9يف املائة ،وقال ان ال�سبب الرئي�سي لذلك يتمثل يف
ت�أجيل امل�رشوعات وتراجع الإنفاق اال�ستهالكي.
ويف املقابل ،قال ان البنوك الكويتية قد ت�سجل
من��وا �أ��سرع قليال من وت�يرة منوها العام املا�ضي
من حيث الأرب��اح وذلك نتيجة لرتاجع خم�ص�صات
القرو�ض.
وختمت «بلومبريغ» بالقول �إن البنك الأهلي
�ساعد خ�لال ه��ذا ال�شهر يف ترتيب قر�ض بقيمة
 480مليون دوالر ل�صالح هيئة �صناعات الطريان
املحدودة يف دبي.

«ب � � ��رق � � ��ان» :ت ��وص� �ي ��ل ال � �ع � �ي� ��ادي ل� �ع� �م�ل�اء ب ��رمي �ي �ي ��ر م �ج� ً�ان��ا
�أعلن بنك برقان عن تقدمي خدمة تو�صيل العيادي
جمانا لعمالء باقة برمييري امل�رصفية ،بالتعاون مع
�رشكة «قبله» خلدمات «الكون�سريج» ،حيث تت�ضمن
اخلدمة تو�صيل الفئات النقدية التي يرغب العمالء
يف احل�صول عليها �إىل املكان الذي يتم حتديده �سواء
املنزل �أو مكان العمل بهدف جتنيبهم عناء االزدحام
والذهاب �إىل فروع البنك ال�ستالم العيادي .وميكن
احل�صول على ه��ذه اخلدمة عن طريق االت�صال
واحلجز على الرقم � 22317755أو عن طريق ار�سال
ر�سالة للحجز عرب الربيد الإل��ك�تروين nBurga :
 premier@qiblah.com.kwابتداء من ال�ساعة
العا�رشة �صباحا وحتى الرابعة م�ساء ،علما �أن هذه
اخلدمة متوفرة من  03يونيو حتى  12يونيو 2018
«با�ستثناء يوم اجلمعة».
وي��ه��دف اي�ضا ت��ع��اون بنك ب��رق��ان م��ع �رشكة
«قبلة» بالكويت على تقدمي جمموعة وا�سعة
من خدمات «الكون�سريج» املتميزة لعمالء باقة
برمييري امل�رصفية التي تالئم احتياجات عمالئه
اليومية والتى ت�ضم �أك�ثر من  20خدمة ح�رصية

منها خدمات تنظيم حجوزات ال�سفر والتو�صيل
من و�إىل املطار وامل�ساعدة يف ا�ستخراج ت�أ�شريات
الدخول للدول «الفيزا» وخدمات �رشاء وتو�صيل
الهدايا ،باال�ضافة �إىل خدمات التو�صيل ال�رسيع
وخدمات حجز تذاكر املباريات و احلفالت وخدمة
دفع الر�سوم املدر�سية للأبناء وت�أجري الليموزين

للمنا�سبات وخدمة توفري العمالة املنزلية وخدمة
حجوزات املطاعم وغريها.
وتعد خدمة برمييري كون�سييج واحدة من باقة
املزايا واخلدمات املتنوعة التي يحر�ص البنك على
ابتكارها وتطويرها لتوفر �أعلى معايري التميز
لعمالء باقة برمييري امل�رصفية.

