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«كامكو» تحصد جائزة أفضل بنك

ضمن جوائز «غلوبل فاينانس» السنوية ألفضل البنوك حول العالم

الفليج« :الوطني» أفضل بنك

استثماري لل َّدين في الشرق األوسط
والت�سعري ،والأداء بعد طرح املنتج يف
ك�شفت �رشكة كامكو لال�ستثمار ،عن
ال�سوق ،وال�سمعة ال�سوقية .و�أعرب نائب
ح�صولها ع��ل��ى ج��ائ��زة «�أف�����ض��ل بنك
رئي�س �أول ورئي�س قطاع �أ�سواق الدين
ا�ستثماري للدين يف ال�رشق الأو�سط
عمر زين الدين من كامكو عن �سعادته
للعام  »2019من جملة غلوبال فاينان�س
باحل�صول على تلك اجلائزة قائالً« :ان
ال��رائ��دة .وي��أت��ي ف��وز كامكو تقدير ًا
الوفاء بالوعد هو من �صميم ا�سرتاتيجية
جلهودها املتوا�صلة على مدار العام،
�أعمالنا .عمال�ؤنا هم امل�ؤ�س�سات التي
حيث متكنت خالل العام املن�رصم من
ت�ساهم يف دع��م اقت�صاداتهم من خالل
تنفيذ � 9صفقات ا�ستثمارات م�رصفية
املنتجات واخلدمات .وبالتبعية توفر
ناجحة بقيمة �إجمالية تخطت �أكرث من
 1.8مليار دوالر ،وتكلي ً
ث��روة لأ�صحاب امل�صلحة �سواء كانوا
ال لل�سجل املهني
امل�ساهمني �أو املوظفني .وعندما يحدد
احلافل بالإجنازات ال �سيما مع ا�ستكمال
العميل �أولوية ملحة من �أجل احل�صول
كامكو ما يناهز الـ � 131صفقة بقيمة
على التمويل من خالل �أ�سواق الدين،
اجمالية ت�صل �إل��ى ح��وايل  20.4مليار
دائما هو احلاجة
يكون الدافع وراء ذلك
دوالر بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه ال�رشكة
ً
�إلى الوفاء بوعده لأ�صحاب امل�صلحة.
من خدمات ا�ست�شارية لعمالئها على
لذا ف�إننا ن�ؤمن ب�شدة ان وج��ود فريق
امل�ستويني املحلي واالقليمي.وحازت
ا�ست�شاري يدرك تلك احلاجة ويفي بالوعد
كامكو لقب «�أف�ضل بنك ا�ستثماري للدين
عمر زين الدين
هو �أمر بالغ الأهمية .وهذه اجلائزة تعد
يف ال�رشق الأو�سط  »2019 -يف ا�ستبيان
ح�رصي �سيتم ن�رشه يف عدد �أبريل املقبل من جملة جلوبال فاينان�س .اق��رار ًا وت�أكيدا على التفاين الذي يتمتع به فريق عملنا على مدار
وقد مت دعوة الفائزين حل�ضور حفل توزيع اجلوائز الذي �سيقام يف العام وقدرته يف دعم االزدهار لعمالئنا من خالل تو�سيع خيارات
وقت الحق من هذا العام يف � 19أكتوبر  2019يف نادي ال�صحافة الوطني التمويل اخلا�صة بهم» .و�أ�ضاف زين الدين« ،ر�سخ فريق العمل
يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن .ووقع اختيار حمرري جملة غلوبال لدينا مكانة كامكو و�سجلها احلافل من خالل تنفيذ عدد من ال�صفقات
بناء على املحلية والإقليمية الرائدة لعمالئنا ،حيث ي�سعى فريقنا الإقليمي
فاينان�س ،مب�شاركة خرباء القطاع امل�رصيف ،على كامكو
ً
نهج متعدد املعايري ي�شمل :مراجعة احل�صة ال�سوقية ،وعدد وحجم الى ابتكار الأفكار املتميزة خلدمة اه��داف عمالئنا على م�ستوى
ال�صفقات ،واخلدمات واال�ست�شارات ،والقدرات الهيكلية ،و�شبكة �أ�سواقنا الأ�سا�سية ،مبا ميكن العمالء من اال�ستفادة من خربتنا و�شبكة
التوزيع ،واجلهود املبذولة للتعامل مع ظروف ال�سوق ،واالبتكار ،عالقاتنا املمتدة يف اجلمع بني امل�صدرين وامل�ستثمرين».

الهويدي تستقبل فاطمة حسين
ا�ستقبلت وكيلة وزارة االعالم
م��ن�يرة ال��ه��وي��دي الزميلة
فاطمة ح�سني رئي�س جمل�س
ادارة جمعية ال�صحافيني
الكويتية ،حيث قدمت لها
التهنئة بالأ�صالة عن نف�سها
ونيابة عن اع�ضاء جمل�س ادارة
جمعية ال�صحافيني الكويتية
والأ��سرة ال�صحافية مبنا�سبة
تعيينها وكي ً
ال لوزارة االعالم،
حيث تعترب ال��ه��وي��دي �أول
امر�أة كويتية تتبو�أ هذا املوقع
االعالمي املهم عرب تاريخها
ال��ط��وي��ل ومت خ�ل�ال اللقاء
بحث �سبل التعاون بني وزارة
االع�لام وجمعية ال�صحافيني
الكويتية.

• فاطمة ح�سني ومنرية الهويدي

في الكويت للعام 2019

وتتميز البنوك الفائزة
م��ن��ح��ت جم��ل��ة «غ��ل��وب��ل
ه��ذا العام بقدرتها على
ف��اي��ن��ان�����س» العاملية
تلبية احتياجات عمالئها
املتخ�ص�صة بنك الكويت
بعناية ،وحتقيق نتائج
الوطني جائزة «�أف�ضل بنك
مالية �إيجابية بالتزامن
يف الكويت» للعام ،2019
م���ع ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل��ي��د
وذل����ك ���ض��م��ن اجل��وائ��ز
للم�ستقبل وذلك على الرغم
ال�سنوية للمجلة للعام
من ال��ظ��روف الت�شغيلية
ال�ساد�س والع�رشين لأف�ضل
ال�صعبة يف الأ�سواق التي
البنوك يف �أك�ثر من 150
تعمل بها.
دولة حول العامل.
وت��ع��ق��ي��ب � ًا ع��ل��ى ال��ف��وز
وا���س��ت��ن��دت امل��ج��ل��ة �إل��ى
ب��اجل��ائ��زة ق��ال الرئي�س
جم��م��وع��ة م��ن املعايري
التنفيذي لبنك الكويت
الختيار البنوك الفائزة
الوطني – الكويت �صالح
وهي :معدل منو الأ�صول،
الفليج «ي�أتي اختيار بنك
معدالت الربحية ،االنت�شار
الكويت الوطني ك�أف�ضل
اجلغرايف ،و معدل تطوير
ب��ن��ك يف ال��ك��وي��ت للعام
اخل���دم���ات واملنتجات
• �صالح الفليج
 ،2019ت�أكيد ًا على ثقة
امل�رصفية التي يقوم البنك
ال��ع��م�لاء يف اخل��دم��ات
بتقدميها للعمالء.
هذا بالإ�ضافة �إل��ى الأخ��ذ يف االعتبار �آراء املحللني واملنتجات امل�رصفية املتميزة التي نقوم بتقدميها
املاليني ،وحمللي الت�صنيفات االئتمانية ،واخلرباء وانعكا�س ًا لنتائج البنك القوية ،وكذلك قدرته على
امل�رصفيني ،وامل�ست�شارين والتنفيذيني من ذوي مواجهة التحديات م��ن خ�لال التخطيط احل�صيف
اخلربة يف القطاع امل�رصيف ،والذين مت ا�ستطالع �آرائهم للم�ستقبل عن طريق ا�ستكمال رحلة التحول الرقمي
�ضمن ا�سرتاتيجية البنك للتنوع».
والتوا�صل معهم من خالل حمرري املجلة.

 »KIBيرعى معرض صناع االقتصاد
وفرص العمل الرابع والعشرين
قام بنك الكويت الدويل « »KIBبرعاية معر�ض �صناع االقت�صاد
وفر�ص العمل الرابع والع�رشين الذي نظمه مكتب تدريب الطالب
واخلريجني التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت .و�أقيم
هذا احلدث ال�سنوي الذي ا�ستمر ملدة ثالثة �أيام حتت رعاية وزير
الأ�شغال العامة وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان الدكتورة جنان
بو�شهري .ويهدف �إلى تعريف املواهب الكويتية ال�شابة بفر�ص
العمل املختلفة املتوافرة داخل القطاع اخلا�ص.
وعقد املعر�ض يف ح��رم جامعة الكويت ،و�سعى �إل��ى تعريف
الطالب واخلريجني على خمتلف الفر�ص الوظيفية املتاحة لهم
بعد م�سريتهم الأكادميية ،حيث هدفت م�شاركة «� »KIBإلى ت�سليط
ال�ضوء على الفر�ص املتوافرة يف القطاع امل�رصيف يف الكويت.
ريا من ال�رشكات
ويف ن�سخته الأخرية� ،ضم املعر�ض املهني عد ًدا كب ً
وامل�ؤ�س�سات من خمتلف �أنحاء الـ 67كويت ،مبا يف ذلك بع�ض
�أكرب الأ�سماء من القطاع امل�رصيف .ومن جانبه ،مثل « »KIBفريق ًا
من �إدارة املوارد الب�رشية يف اجلناح املخ�ص�ص للبنك ،حيث قام
الفريق بتعريف الزوار على طبيعة العمل امل�رصيف وتقدمي الن�صح
لهم حول كيفية بدء حياتهم املهنية يف « .»KIBبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،قدم البنك للزوار امل�شورة املهنية التي ميكن �أن توجههم يف
اختيار وظائف م�ستقبلية منا�سبة.

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

«زين» الشريك البالتيني لمعرض الكويت
لليخوت 2019
امل��زود الرائد للخدمات
�أعلنت زين
ّ
الرقمية يف الكويت ع��ن �رشاكتها
البالتينية لفعاليات معر�ض الكويت
لليخوت بن�سخته ال�سابعة الذي ُيعترب
الأكرب والأهم من نوعه يف جمال القوارب
واملعدات البحرية على م�ستوى دولة
الكويت ،وينطلق يف الفرتة من – 26
 30مار�س احلايل يف مارينا كري�سنت
حت��ت رع��اي��ة �سمو رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء ال�شيخ جابر املبارك .وذكرت
ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن �رشاكتها
البالتينية للمعر�ض �أت��ت يف �إط��ار
الفعالة يف خمتلف
التزامها بامل�شاركة ّ
الأن�شطة املحلية والإقليمية التي ت�صب
يف م�صلحة ال�ش�أن املح ّلي والتي تُ �سهم
يف دفع عجلة االقت�صاد الوطني كونها
�إحدى �أكرب ال�رشكات الوطنية الرائدة
ً
خا�صة �أن
يف القطاع اخلا�ص الكويتي،
املعر�ض يهدف �أي�ض ًا �إلى دعم �رشيحة
�أ�صحابامل�شاريعال�صغريةواملتو�سطة
املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات �صناعة
القوارب والنقل البحري.
وبينت زين �أنها �ست�شارك يف معر�ض
الكويت لليخوت من خالل جناحها
اخلا�ص ،وال��ذي �ستقوم من خالله
با�ستعرا�ض �أحدث احللول ُ
املبتكرة
التي تُ ق ّدمها �ضمن حمفظة Zain
 ،LIFEوال��ت��ي ت�ضم جمموعة من

منوعات

• جانب من التكرمي

بنك برقان يقدم لعمالئه  %10خصم ًا
في مطعم «حليب وهيل»
دعا بنك برقان عمالءه لال�ستمتاع بخ�صم قدره % 10
يف مطعم «حليب وهيل» ،وهو واحد من �أكرث املطاعم
واملقاهي ال�شعبية يف الكويت .يعد هذا العر�ض
جزء ًا من �سيا�سة بنك برقان يف مكاف�أة عمالئه و�ضمان
ح�صولهم على فر�صة لتجربة جمموعة وا�سعة من
االمتيازات .ويتميز مطعم وكافيه «حليب وهيل»
بالأ�صالة والع�رصية يف �آن مع ًا ،ولديه خم�سة فروع

يف الكويت وف��رع يف دب��ي ،وي�شتهر ب�شكل خا�ص
بتقدميه امل�أكوالت ال�شعبية الكويتية.
ولال�ستفادة من هذا العر�ض يجب على عمالء بنك
برقان ا�ستخدام �أي من بطاقات بنك برقان االئتمانية.
ملعرفة املزيد عن �أحدث عرو�ض ومنتجات وخدمات
بنك برقان ،يرجى زي��ارة �أي من فروع البنك� ،أو
�صفحة برقان.

بنك وربة يحصد جائزتين مرموقتين

من مجلة أخبار التمويل اإلسالمي IFN

• م�س�ؤولو «زين» �أثناء املعر�ض

�أح��دث الأجهزة الذكية ُ
املبتكرة يف
جماالت املنزل الذكي و�أمن املنازل،
والتي ميكن ا�ستخدامها حلفظ وحماية
خمتلف املمتلكات كاليخوت والقوارب
وغريها.
و�أ�ضافت ال�رشكة �أن معر�ض الكويت
لليخوت ُيعترب امل��ع��ر���ض الأك�بر
والأهم من نوعه على م�ستوى الكويت

ال��ذي يتخ�ص�ص يف جم��ال �صناعة
القوارب والنقل البحري ،حيث يجمع
�أفخم و�أكرب العالمات التجارية من
ال�رشكات العاملية واملحلية وغريهم
م��ن املتخ�ص�صني ال��ذي��ن يق ّدمون
خمتلف اخلدمات وفق �أعلى املعايري
العاملية.
و�أ�شارت زين �إلى �أنها حتر�ص على

الفعالة يف خمتلف الأن�شطة
امل�شاركة ّ
املح ّلية والإقليمية ال��ت��ي تهدف
�إلى الإ�سهام يف دفع عجلة االقت�صاد
الوطني ،حيث لن ت ّدخر ال�رشكة
جهد ًا يف تقدمي امل�ساندة والدعم لكل
جهة متلك فكرة ور�ؤية تت�سم بنواحي
الإب��داع وتخدم املجتمع وتُ �سهم يف
رفعة الوطن.

خالل حفل توزيع اجلوائز الذي
�أق��ام��ت��ه جملة �أخ��ب��ار التمويل
الإ�سالمي « »IFNيف دبي ،ح�صد
بنك ورب��ة جائزتني مرموقتني؛
«جائزة �صفقة العام يف التمويل
املهيكل» والتي ف��از بها البنك
ال�ستكمال �أول عملية �إ���ص��دار
�صكوك مت�صلة بقطاع متويل
الطريان واملتوافقة مع ال�رشيعة
الإ�سالمية امل�ستحقة خ�لال 12
عام ًا ٍ « »Shaheen SPVو«جائزة
�صفقة العام العابرة للحدود»
ل��ق��ي��ادة بنك ورب���ة يف ترتيب
التمويل املجمع ل�رشكة Byrne
Equipment Rental LLC
بقيمة  91مليون دوالر.

ت�شكل حمفظة بنك وربة التمويلية
واال�ستثمارية �أ�سا�س ًا متينا لتو�سع
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��ك يف الكويت،
املنطقة والعامل؛ اذ عمل البنك
على امل�شاركة يف العديد من
الت�سهيالت التمويلية الناجحة
واخلا�ضعة مل��ب��ادئ ال�رشيعة
الإ�سالمية ما �أ�سفر عن حتول البنك
�إل��ى م�ؤ�س�سة م�رصفية �إ�سالمية
حت��ظ��ى بثقة املجتمع ال��دويل
يف التمويل وتقدمي اال�ستثمارات
املجدية وف��ق ع��وائ��د م�ستدامة
و�آمنة .وبناء على ا�سرتاتيجيته،
كانت لبنك وربة جناحات مميزة
على �صعيد امل�ساهمة يف ت�سهيالت
متويلية ح��ي��ث جن��ح يف تنفيذ

«إيكويت» تطلق برنامج «»ELEVATE

كمبادرة عالمية لتعزيز المساواة
�ضمن م�ساعيها لالرتقاء نحو افاق جديدة يف بيئة
العمل� ،أطلقت جمموعة ايكويت للبرتوكيماويات
برنامج « »ELEVATEداخ��ل ال�رشكات التابعة
للمجموعة يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل .ويرعى هذا
الربنامج الرئي�س التنفيذي اليكويت د.رامي�ش
رام��اج��ن��دران ،بينما ق��ام بتنفيذه فريق الإدارة يف
ايكويت.
ويعد ه��ذا الربنامج ج��زءا من ا�ستثمارات ايكويت
امل�ستمرة يف املوارد الب�رشية ،والتي تواكب وتوافق
مبادئ و�أه��داف الأم��م املتحدة للتنمية امل�ستدامة
ور�ؤي���ة الكويت اجل��دي��دة  .2035ومت �إط�ل�اق هذا
الربنامج اجلديد مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة يف
 8مار�س حيث �أتاح فر�صة امل�شاركة جلميع موظفي
جمموعة ايكويت يف كافة فروعها و�رشكاتها التابعة
حول العامل من خالل دعمهم وتقديرهم لدور املر�أة يف
حياتهم وتقدير ًا ملوظفات ايكويت �أي�ضاً.

من جانبها� ،أو�ضحت م�ساعدة الرئي�س التنفيذي
لالت�صاالت والعالقات العامة واحلكومية يف ايكويت
د.عبري العمر �أه��داف الربنامج قائلة« :ن�ؤكد يف
ايكويت جم��ددا على التزامنا بتعزيز امل�ساواة
والتنوع بني اجلن�سني يف بيئة العمل ،و�سن�شارك
جتاربنا م��ع جمتمعاتنا .نحن ن�سعى لتحقيق
�أهدافنا من خالل خلق الفر�ص املمكنة وت�شجيع
ون�رش الفهم ال�صحيح والأن�سب حول �أهمية التنوع
يف تعزيز الأفكار والتوا�صل والذي قد ي�ؤدي �إلى
املزيد من التطور واالزدهار مبا يتما�شى مع �أهداف
العمل ال�شاملة.
« »ELEVATEهو مثال �آخر للربامج التي �أطلقتها
جمموعة ايكويت ،من منطلق ال�رشاكة مع اجلهات
العامة واخلا�صة ،مبن يف ذلك املوظفون ،املجتمع
والعمالء يف جم��االت التنمية الب�رشية ،البيئة،
التعليم ،ال�صحة والوعي العام.

• م�س�ؤولو «�إيكويت» مع امل�شاركني يف الربنامج

العديد من ال�صفقات التمويلية
واال�ستثمارية على ال�صعيدين
املحلي وال���دويل ،يف الكويت
�ساهم البنك يف متويل �رشكة ناقالت
النفط الكويتية ،وم�رشوع «حلبة
الكويت لل�سيارات» ،وامل�شاركة
يف متويل ثنائي العملة ملجموعة
ال�صناعات الوطنية.
�أم����ا ع��ل��ى �صعيد الت�سهيالت
التمويلية الدولية ،فقد عمل بنك
ورب���ة على ت��وف�ير جمموعة من
الت�سهيالت التمويلية الثنائية
واملتعددة الأطراف كان من �ضمنها
متويل �رشكة Byrne Equipment
 Rental LLCال��ذي �أه��لّ البنك
لنيل هذه اجلائزة.

