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البورصة تهبط عند اإلغالق وسط صعود وتيرة التداوالت
انخفضت املؤشرات الكويتية جماعياً في ختام جلسة أمس  
الثالثاء، حيث هبط املؤشر العام 0.81 باملائة، وتراجع األول 
1.05 باملائة، وانخفض املؤشران الرئيسي و”رئيسي 50” 

بنسبة 0.12 باملائة و0.69 باملائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة 34.7 باملائة لتصل إلى 33.4 
مليون دينار مقابل 24.79 مليون دينار باألمس، كما ارتفعت 

أحجام التداول 12.2 باملائة لتصل إلى 190.65 مليون سهم 
مقابل 169.99 مليون سهم بجلسة االثنني.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً يتصدرها السلع 
االستهالكية بانخفاض ق��دره 3 ب��امل��ائ��ة، بينما ارتفعت 
م��ؤش��رات 3 قطاعات أخ��رى ب��ص��دارة التكنولوجيا بنمو 
نسبته 5.51 باملائة.وجاء سهم “امتيازات” على رأس 

القائمة احلمراء لألسهم املدرجة بانخفاض نسبته 17.76 
باملائة، فيما تصدر سهم “كامكو” القائمة اخلضراء مرتفعاً 
بنحو 10.66 باملائة.وحقق سهم “الكويت الوطني” أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة 7.45 مليون دينار متراجعاً 0.98 
باملائة، بينما تصدر سهم “أرزان” نشاط الكميات بتداول 

17.63 مليون سهم مرتفعاً 0.76 باملائة.

حرًصا من بنك الكويت املركزي على 
تعزيز إجراءات احلماية وأمن املعلومات 
للقطاع املصرفي في ضوء التقدم التقني 
املتسارع، والسعي املتواصل لالستفادة 
م��ن م��زاي��ا التكنولوجيا ف��ي القطاع 
املصرفي وامل��ال��ي، أعلن بنك الكويت 
امل��رك��زي ع��ن االنتهاء م��ن بناء اإلط��ار 
االستراتيجي لألمن السيبراني للقطاع 
امل��ص��رف��ي ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، وال��ذي 
يهدف إلى وضع إطار متكامل للتعامل 
 Cyber( م��ع امل��خ��اط��ر السيبرانية
Resilience( وذلك للقطاع املصرفي 

في دولة الكويت.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح حملافظ بنك 
الكويت املركزي د. محمد يوسف الهاشل 
ال��ذي أش��ار إل��ى أن ه��ذا امل��ش��روع يأتي 
نتيجة جل��ه��ود م��ت��واص��ل��ة م��ن فريق 

عمل أم��ن املعلومات للقطاع املصرفي 
برئاسة بنك الكويت املركزي وعضوية 
البنوك الكويتية، بهدف تعزيز حصانة 
القطاع املصرفي في مواجهة املخاطر 
السيبرانية، وتنسيق اجلهود لترسيخ 

مستويات احلماية من تلك املخاطر. 
وي��ض��م اإلط���ار االستراتيجي ستة 
م���ب���ادرات م��ت��ك��ام��ل��ة، مت��ح��ورت أول��ى 
تلك امل��ب��ادرات ح��ول وض��ع آل��ي��ة عمل 
لفريق أمن املعلومات للقطاع املصرفي 
وحتديد منهجية العمل واالختصاصات 
ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة مل��ه��ام أع���ض���اء ال��ف��ري��ق 
وم��س��ؤول��ي��ات��ه��م، ف���ي إط�����ار س��ري��ة 
وخ��ص��وص��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 

وضمان عدم تضارب املصالح.
كما أش���ار ال��دك��ت��ور الهاشل إل��ى أن 
امل���ب���ادرة ال��ث��ان��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��إع��داد 
وجتهيز استراتيجية وخ��ط��ة لألمن 
السيبراني للقطاع املصرفي قد وضعت 

املبادئ األساسية للتعامل مع املخاطر 
السيبرانية التي تشتمل على حتديد 
متطلبات احل��وك��م��ة وإدارة املخاطر 
واالمتثال وإدارة األزم��ات واالستجابة 
للحوادث السيبرانية والتعافي منها 
وك��ذل��ك ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل املعلومات 
السيبرانية، باإلضافة إل��ى التحسني 
والتطوير املستمر ورفع مستوى النضج 

املؤسسي في مجال األمن السيبراني.
أم��ا فيما يتعلق ب��امل��ب��ادرة الثالثة 
التي اشتملت على وضع دليل متطلبات 
ومعايير أمن املعلومات الواجب االلتزام 
بها من قبل البنوك احمللية، فهي من بني 
أهم مراحل املشروع، إذ يقدم هذا الدليل 
على نحو دقيق ومفصل الضوابط األمنية 
األساسية التي يجب االلتزام بها بحد 
أدن��ى، وتغطي محاور احلوكمة وإدارة 
املخاطر واالمتثال، والضوابط املتعلقة 
بتأمني البنى التحتية التكنولوجية 

والعمليات، باإلضافة إلى التعامل مع 
األطراف اخلارجية وحماية أنظمة الدفع 

اإللكترونية.
ووف��ق��ا للضوابط األم��ن��ي��ة ال��ت��ي مت 
اعتمادها في دليل احلد األدنى ملتطلبات 
ومعايير أم��ن املعلومات، يتعني على 
البنوك احمللية تقدمي خطة تقييم جاهزية 
القطاع للتصدي للهجمات السيبرانية 
احملتملة، بعد أن مت استحداث آلية لعمل 
التقييم ال��ذات��ي واالم��ت��ث��ال للضوابط 
وتقييم املخاطر الكامنة وحتديث سجل 
امل��خ��اط��ر، ب��ه��دف االرت��ق��اء مبستويات 
احلماية ف��ي م��ج��ال األم���ن السيبراني 

للقطاع املصرفي عامة.
كما يضع اإلط��ار االستراتيجي خطة 
إلدارة األزم����ات املرتبطة بالهجمات 
السيبرانية في القطاع املصرفي وآلية 
لتنفيذها وإدارت��ه��ا، وذل��ك بهدف رفع 
كفاءة اجلهات اخلاضعة لرقابة بنك 

ال��ك��وي��ت امل��رك��زي وت��ع��زي��ز مرونتها 
في االستجابة للمخاطر السيبرانية، 
وتضمن ك��ذل��ك ت��ص��ورا ش��ام��اًل خلطة 
إدارة األزمات السيبرانية وآلية التبليغ 
عن احل��وادث السيبرانية املسببة لتلك 
األزم��ات، واإلج��راءات الواجب اتخاذها 
لالستجابة لتلك الهجمات السيبرانية، 
وق���د تضمنت ك��ذل��ك وض���ع مصفوفة 
ل��ق��ي��اس أث���ر امل��خ��اط��ر احملتملة وذل��ك 
لالسترشاد بها عند تنفيذ آلية التعامل 
واإلب���الغ والتنسيق ب��ني البنوك فيما 

يتعلق باحلوادث السيبرانية.
كما أوض��ح الدكتور الهاشل أن من 
بني املبادرات التي اشتمل عليها اإلطار 
االس��ت��رات��ي��ج��ي، وض��ع آل��ي��ة للتعامل 
واإلب��الغ وتبادل املعلومات بني البنوك 
عن احل��وادث والتهديدات السيبرانية 
وذل��ك وف��ق أعلى املعايير واملقاييس 
العاملية، كما يتضمن إنشاء منصة آلية 
لتبادل املعلومات املتعلقة بالتهديدات 

السيبرانية.
ويأتي ه��ذا اإلجن��از في سياق رؤية 
بنك الكويت املركزي لصياغة املستقبل 
في القطاع املصرفي واملالي في الكويت، 
وال��ت��ي أطلقها ف��ي امل��ؤمت��ر املصرفي 
العاملي ال���ذي ع��ق��ده م��ؤخ��ًرا، ملناقشة 
فرص املستقبل وحتدياته، حيث وجه 
البنوك إلى العمل على بناء استراتيجية 
متكاملة للسنوات اخلمس القادمة ومن 
بينها تعزيز قدراتها في مجال األمن 
السيبراني لتوفير احلماية للقطاع 

املصرفي وترسيخ االستقرار املالي.
واختتم احملافظ بتوجيه الشكر إلى 
البنوك الكويتية على تعاونها في تطوير 
اإلط��ار االستراتيجي لألمن السيبراني 

للقطاع املصرفي في دولة الكويت.

للقطاع املصرفي في دولة الكويت

الهاشل: االنتهاء من بناء اإلطار االستراتيجي لألمن السيبراني

قال تقرير بيت التمويل الكويتى “بيتك” عن” 
تطور النشاط االئتماني في الكويت - ديسمبر 
2019 ، وفيما يخص إجمالي التسهيالت االئتمانية 
: ارت��ف��ع االئتمان املمنوح م��ن القطاع املصرفي 
الكويتي بنهاية عام 2019 بنسبة %4.3 وفق آخر 
بيانات ص��ادرة عن بنك الكويت املركزي، إذ يبلغ 
االئتمان املمنوح 38.4 مليار دينار في ديسمبر 
2019 مقابل حوالي 36.9 مليار دينار في نفس 
الشهر من 2018. في الوقت الذي مازالت الودائع 
تنمو مبعدالت أقل بلغت %0.3 في ديسمبر 2019 

على أساس سنوي.
ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح بنحو 0.5% 
بنهاية ديسمبر على أساس شهري مقارنة مع 38.3 

مليار دينار في نوفمبر 2019.
ارتفعت أرصدة التسهيالت االئتمانية الشخصية 
على أس��اس سنوي بحوالي 618 مليون دينار 
أي بنسبة %3.9 مقارنة بنهاية ع��ام 2018، 
ويصل حجمها إلى 16.4 مليار دينار في ديسمبر 
2019، وارتفع االئتمان املمنوح إلى قطاعي العقار 
واإلنشاء للمرة األولى بأعلى قيمة بني القطاعات، 
مرتفعاً بحوالي 677 مليون دينار مبا نسبته 6.6% 
مقترباً من 10.9 مليار دينار، فيما ارتفع االئتمان 
املمنوح لقطاعات “أخرى” بحوالي 201 مليون 
دينار أي بنسبة %7.7 وبلغ االئتمان املمنوح لهذه 
القطاعات 2.8 مليار دينار )متثل %7.3 من إجمالي 
االئتمان(. يليه االئتمان إلى املؤسسات املالية غير 
البنوك بنمو بلغ حوالي 98 مليون دينار بنسبة 
%9.1 وهي الزيادة الثانية فقط خالل حوالي ثالثة 
أعوام مضت واصلت فيها معدالت تراجع، وارتفعت 
أرصدة االئتمان إلى النفط اخلام والغاز بنمو قدره 
36 مليون دينار أي بنسبة %2.1 وهي أول زيادة 
بعد تراجع استمر لستة شهور متواصلة، وارتفع 
االئتمان لقطاع الصناعة بنمو بلغ حوالي 35 
مليون دينار أي بنسبة %1.8 متخطياً 2.1 مليار 
دينار )متثل %5.2 من إجمالي االئتمان(. وارتفع 
أي��ض��اً االئتمان املمنوح لقطاع ال��زراع��ة وصيد 
األسماك بنحو 1.8 مليون دينار أي بنسبة منو 

%10.4 على أساس سنوي.
وقد تراجعت التسهيالت املوجهة لقطاع التجارة 
وإل��ى قطاع اخلدمات العامة على أس��اس سنوي 
أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 91 مليون دينار 
و2.1 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 2.7% 

و%1.8 على التوالي.
تشكل ال��ت��س��ه��ي��الت االئ��ت��م��ان��ي��ة الشخصية 
باإلضافة إلى املوجهة لقطاعي العقار واإلنشاء 
احلصة األكبر من حجم التسهيالت االئتمانية، 
وتشكل حصة التسهيالت االئتمانية الشخصية 
%42.8 من إجمالي االئتمان املمنوح في ديسمبر من 
2019 منخفضة بشكل طفيف عن حصتها البالغة 
%42.9 إلى إجمالي االئتمان في نهاية 2018، في 
حني ارتفعت حصة االئتمان املمنوح لقطاعي العقار 
واإلن��ش��اء معاً إل��ى %28.4 من إجمالي االئتمان 
املمنوح في ديسمبر 2019، مقارنة مع 27.7% 
لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة 
القطاعات الثالثة الى %71.1 من إجمالي االئتمان 
املمنوح بنحو طفيف مقابل %70.7 لنفس الشهر 
من 2018. ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذلك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض متويل 
أغ���راض ف��ردي��ة تختلف باختالف احتياجاتهم 
املتنوعة، وميكن تقسيمها بحسب الغرض املمنوحة 

له إلى أربعة أنواع.
النوع األول يضم التسهيالت املقسطة ومتثل 
احلجم األكبر من التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات غير جتارية على 
وجه اخلصوص شراء أو ترميم السكن اخلاص، 
والتي تراجعت حصتها إلى %72.8 من التسهيالت 
الشخصية في ديسمبر 2019 مقارنة مع 74.1% 
في ديسمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني من 
حيث حجم التمويل املوجه لشراء أوراق مالية 
وهي تسهيالت شخصية متنح بغرض شراء أوراق 
مالية، انخفضت حصتها إلى %16 من التسهيالت 
االئتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 16.9% 
من إجمالي التسهيالت االئتمانية الشخصية في 

ديسمبر 2018.
أما التمويل االستهالكي النوع الثالث فإنه يشكل 
%8.8 من التسهيالت االئتمانية الشخصية في 
ديسمبر 2019 أعلى من حصتها التي مثلت 6.7% 
في نفس الشهر من 2018، وه��ي متنح للعميل 
لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات 
التعليم وال��ع��الج وكذلك احتياجاته من السلع 
املعمرة. وم��ازال��ت ال��ق��روض الشخصية األخ��رى 
تشكل نحو %2.4 م��ن التسهيالت االئتمانية 
الشخصية بزيادة طفيفة مقابل %2.3 في ديسمبر 

2019 على أساس سنوي.

4.3 باملئة سنويًا 2019 بزيادة  في  ديسمبر 

التسهيالت  رصيد  إجمالي  ارتفاع  »بيتك«: 
38.4 مليار دينار االئتمانية إلى 
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للمرة اخلامسة.. استمر على قمة خدمة العمالء لعقد من الزمان 

»بوبيان« األفضل في خدمة العمالء على مستوى جميع 
القطاعات االقتصادية 

استقبل ط��ارق بدر سالم املطوع – رئيس اجلانب 
الكويتي للجنة الكويتية اليابانية ألصحاب األعمال 
ورئيس جلنة املشاريع العامة واالس��ك��ان في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، ماساتو تاكاأوكا سفير اليابان 
لدى دولة الكويت، حيث حضر ال��ل��ق��اء                     رباح 

عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة. 
وفي بداية اللقاء ، أوضح املطوع أن متانة العالقات 
التاريخية الكويتية اليابانية في جميع األصعدة 
السياسية، االقتصادية، والعلمية جعلت من اليابان 
شريك استراتيجي للكويت، حيث أن اليابان تعتبر 
من أوائ��ل ال��دول املستوردة للنفط الكويتي وكذلك 
ساهمت بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة، ناهيك 
ع��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة األخ���رى ك��وس��ائ��ل النقل ، 
امل��ق��اوالت والبنى التحتية وغيرها م��ن القطاعات، 
وأض���اف أن��ه توجد م��ج��االت ع��دي��دة ممكن التعاون 
من خاللها كالتعليم، البيئة، وكذلك مجال الشركات 
الصغيرة ومتوسطة بكون اليابان من الدول املتقدمة 
في هذا املجال من خالل اشراكها في الصناعات الكبرى 
واسهامها في الناجت القومي االجمالي، وقد أعرب عن 
أمله في أن تستفيد دولة الكويت من اخلبرات اليابانية 
في ظل تخصيص حكومة البالد 2 مليار دينار كويتي 
لدعم املشروعات الوطنية الصغيرة واملتوسطة، حيث 
أكد املطوع استعداد الغرفة في تسخير كافة امكاناتها 
املتاحة ال��ى اجلانب الياباني التي من شأنها تعزيز 
التعاون االقتصاد الكويتي والياباني ال��ذي يشكل 

عنصراً هاماً في العالقات الثنائية املشتركة.   
ومن جانبه شكر السفير الياباني الغرفة على ُحسن 

االستقبال في زي��ارت��ه األول��ى لها بعد تقدمي اوراق 
اعتماده م��ؤخ��راً، وأض��اف أن يهدف ال��ى استكمال ما 
بذله السفراء السابقون من جهود حثيثة في سبيل 
تعزيز العالقات الثنائية املشتركة بني البلدين في 
كافة املجاالت، مؤكداً على اهتمام حكومة بالده بدولة 
الكويت باعتبارها بلد صديق وشريك استراتيجي هام 
، وقد متثل ذلك بعدة مواقف انسانية من خالل مساندة 

دولة الكويت لليابان خالل كارثة موجات املد العالية 
)تسونامي( التي ضربت اليابان في ع��ام 2011 من 
خالل تقدمي منحة 5 مليون برميل نفط باالضافة الى 
منح ما يعادل 40 مليار ين ياباني لبناء املركز العلمي 
)أك��وام��اري��ن(، وق��د أع��رب عن أمله مبزيد من التقدم 
واالزده��ار للعالقات املشتركة بني البلدين على كافة 

األصعدة واملستويات.

»غرفة التجارة«: نسخر كافة اإلمكانيات لليابان 
من أجل دعم االقتصاد الكويتي

جانب من اللقاء
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_ د. محمد الهاشل

42.8باملئة  ت�����ش�����ك�����ل  ال����ش����خ����ص����ي����ة  ال�����ت�����س�����ه�����ي�����الت 
دي������ن������ار م������ل������ي������ار   16.4 ب�����ق�����ي�����م�����ة  االئ��������ت��������م��������ان  م���������ن 

ق�������ط�������اع�������ي  ح����������ص����������ة  دي���������������ن���������������ار  م����������ل����������ي����������ار   10.9
6.6باملئة  س��������ن��������وي  ب�����ن�����م�����و  واإلن������������ش������������اء  ال�������ع�������ق�������ار 

واصل بنك بوبيان تربعه على قمة خدمة العمالء في الكويت من 
خالل حصوله على جائزتني من مؤسسة “ سيرفس هيرو “ العاملية 
املتخصصة بقياس مستوى رضاء العمالء وهما جائزة املركز األول في 
خدمة العمالء على مستوى جميع القطاعات االقتصادية في الكويت 
وذل��ك للمرة اخلامسة  باإلضافة الى جائزة أفضل بنك إسالمي في 
خدمة العمالء للعام العاشر على التوالي منذ عام 2010  كما حصل 

ايضا على جائزة االفضل اسالمياً لعقد كامل . 
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري تعقيباً على 
استمرار البنك على قمة خدمة العمالء “  منذ عشر سنوات عندما فزنا 
باجلائزة للمرة االولى كان التحدي الرئيسي لنا هو كيفية االستمرار 
على هذا املستوى واحلفاظ على مستويات اخلدمة املميزة التى يطمح 

لها عمالءنا “.
واضاف “ كلنا يعرف ان الوصول الى القمة رمبا يكون سهال اال ان 
احلفاظ عليها امر صعب وفي بعض االحيان شبه مستحيل ، اال اننا 
بحمد الله وقدرات مواردنا البشرية وثقة عمالءنا جنحنا في احلفاظ 

على القمة “ .
وأكد التويجري ان اكثر ما ميز بوبيان انه على الرغم من ارتفاع 
نسبة عمالءه وزايدتهم املستمرة الى ان مستويات اخلدمة لديه لم 
تنخفض او تتأثر نتيجة هذه الزيادة التى دائما ما يقابلها حتدي جديد 

للموظفني للحفاظ على نفس مستويات اخلدمة .
واوضح التويجري ان خدمة العمالء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك النه معروف ان اجلميع لديه نفس املنتج واخلدمة ولكن التميز واالبداع يكون في اخلدمة والكيفية 

التى يتم التعامل بها مع العمالء خاصة في الكويت التى يرتفع فيها توقعات العمالء .
وأضاف أن خدمة العمالء تتطلب من جميع العاملني في البنك االستمرار في تقدمي أعلى مستويات اخلدمة مع تطويرها بصورة مستمرة حتافظ على ثقة العمالء ومتنحهم 
دائما االفضلية مقارنة باملؤسسات املالية األخرى مشيرا إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العمالء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات 

جديدة.

»االح���ص���اء« ت��ؤك��د أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر اإلح���ص���اءات 
الرسمية عبر منهجيات جديدة

اك��د امل��دي��ر ال��ع��ام ل���الدارة امل��رك��زي��ة لالحصاء 
باالنابة عادل خدادة أمس  الثالثاء اهمية تطوير 
االح��ص��اءات الرسمية من خ��الل تبني منهجيات 

جديدة لتوظيف املستجدات التقنية احلديثة.
وقال خدادة في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( على هامش مشاركته في املنتدى االحصائي 
اخلليجي الثاني ال��ذي ب��دأت اعماله امس االثنني 
مبسقط ان “توظيف تلك املستجدات التقنية 
بالعمل االحصائي سيخدم دعم القرار واستشراف 
التوقعات للقطاعات املستقبلية االقتصادية 
واالجتماعية والتركيز على توظيف تقنيات الذكاء 

الصناعي”.
واضاف ان “انعقاد املنتدى االحصائي اخلليجي 
الثاني يعكس واقع التغيير والتطور الذي يشهده 
العمل االحصائي واملعلوماتي الرسمي في دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي ويعبر ع��ن حرص 
االجهزة االحصائية واملعلوماتية اخلليجية على 
مواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة واالستفادة 
من معطياتها في احل��راك العاملي وتوظيفها في 

تطوير االحصاءات الرسمية”.
واوضح خدادة ان املنتدى يهدف الى رفع قدرات 
وكفاءات ومهارات العاملني في احلقل االحصائي 
واملعلوماتي من خالل توظيف التقدم التقني في 
تطوير حلول تقنية احصائية ابتكارية لبعض 
القطاعات التنموية الرئيسية بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واك��د اهمية تبادل التجارب واخل��ب��رات وفتح 
م��ج��االت ل��ل��ح��وار م��ع املهتمني بتطوير العمل 

االح��ص��ائ��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي ل��ت��ع��زي��ز امل���ب���ادرات 
واالبتكارات في مختلف املجاالت االحصائية.

واش���ار خ���دادة ال��ى ان املنتدى يجمع اط��راف 
العمل االحصائي من منتجي ومستخدمي البيانات 
مبشاركة االم��ان��ة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية ومركز االحصاء اخلليجي والقطاع 

االكادميي.

عادل خدادة

مسؤولو البنك وسيرفس هيرو في لقطة جماعية


