«اخلليج» يتحول رقميًا ضمن استراتيجيته اجلديدة للسنوات الثالث القادمة
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شهد بنك اخلليج في ع��ام  2020ت��ط��ورات تكنولوجية
هائلة أتت في مواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس
كورونا ،وتلبية للحاجة إلى استجابة سريعة تضمن تقدمي
أفضل خدمة ممكنة للعمالء مع احلفاظ على سالمتهم وسالمة
املوظفني .فقد ق��دم البنك خ�لال العام ع��دة م��ب��ادرات وط�وّر
أنظمة تكنولوجية عديدة جاءت لتخدم البنك وعمالئه خالل
هذه الفترة الصعبة ،كما أنها تشكل تهيئة لعملية التحول

الرقمي التي يشهدها بنك اخلليج ضمن استراتيجيته اجلديدة
للسنوات الثالث القادمة.
وركزت هذه املبادرات على جميع شرائح العمالء في البنك،
مبا فيها األف���راد والشركات الكبرى والشركات الصغيرة
واملتوسطة ،حيث سهلت العمليات املصرفية لكل من هذه
الشرائح إلكترونيًا.
وح��ول التحول الرقمي ال��ذي يشهده بنك اخلليج ،قال

مدير ع��ام – الشؤون املؤسسية في البنك ،ض��اري الرشيد
البدر“ :بدأنا في بنك اخلليج ،قبل عام تقريبًا ،بالعمل على
استراتيجية البنك اجلديدة والتي تركز على التحول الرقمي
الكامل جلميع عمليات البنك مبا يسهل على العمالء واإلدارات
املختلفة إمت��ام عملياتها اليومية ،وبنفس ال��وق��ت يرقى
مبستوى خدمة بنك اخلليج إلى مصاف البنوك العاملية التي
تقدم سريعة وآمنة للعمالء.
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خبراء يتوقعون حتسن األسعار خالل العام احلالي

«املركزي» :سعي متواصل حلماية
عمالء البنوك من االحتيال «النفط» تنظم« ..آفاق االقتصاد العاملي وأسعار النفط اخلام لعام »2021
الشيخة متاضر :خطوات «أوبك »+تدعم االجتاه الصعودي ألسعار النفط
الشطي :أسعار النفط الكويتي تصعد ال��ى  60دوالر مع النصف الثاني

أكد نائب محافظ بنك الكويت املركزي يوسف
العبيد سعي (املركزي) املتواصل حلماية عمالء
البنوك من عمليات اإلحتيال واإلستثمارات عالية
املخاطر وذل��ك من خ�لال تنظيم حمالت توعوية
مصرفية موجهة لرفع مستوى وعيهم املالي
واملصرفي.
وقال العبيد في مؤمتر صحفي مبناسبة إطالق
حملة ت��وع��وي��ة مصرفية ب��ع��ن��وان (لنكن على
دراي���ة) أم��س الثالثاء إن إج���راءات (امل��رك��زي)
ساهمت بتقليل عمليات اإلحتيال على املواطنني
إلى مستويات “تكاد ال تذكر” مقارنة بباقي دول
العالم.
وأض��اف أن تلك اإلج���راءات ساهمت كذلك في
حماية املؤسسات املصرفية واألف��راد من أدوات
اإلستثمار عال املخاطر مثل العمالت اإلفتراضية
(بتكوين وغيرها) لعدم وجود جهة منظمة لها.
وب�ي�ن أن احل��م�لات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي يطلقها
(امل���رك���زي) ت��ه��دف ك��ذل��ك إل��ى احل��د م��ن النزعة
اإلستهالكية وتعزيز السلوك اإلدخ����اري لدى
املواطنني فضال عن توعيتهم بحقوقهم فيما يتعلق
بالتعامل مع البنوك.
وأشار إلى أنه كان من املفترض إطالق احلملة
احلالية العام املاضي إال أن ال��ظ��روف الصحية
العاملية دعت لتأجيلها إلى العام احلالي.
وأوضح أن (املركزي) دأب على اطالق حمالت
توعية ع��دة إميانا منه بأهمية دور اإلع�لام في
تشكيل املعرفة لدى جمهور العمالء خصوصا في
ظل ثورة اإلتصاالت.

وأش���ار إل��ى أن��ه ف��ي ع��ام  2018شكلت جلنة
مشتركة ملشروع احلملة التوعوية مع البنوك
الكويتية ليبدء الترتيب إلطالق هذه احلملة بعد
اإلنتقال إل��ى املرحلة الرابعة من خطة العودة
للحياة الطبيعة.
ول��ف��ت العبيد إل��ى أن أه���داف احلملة تشمل
تعزيز امل��ب��ادئ واملفاهيم األساسية ف��ي املجال
املصرفي وق��درة العمالء على استخدام اخلدمات
املصرفية بالطريقة األمثل ومتكينهم من اإلستفادة
مم��ا تقدمه البنوك م��ن خ��دم��ات فضال ع��ن زي��ادة
مستويات الشمول املالية وتعزيز اإلستقرار املالي
واإلقتصادي.
وب�ين أن حملة (لنكن على دراي���ة) ستستمر
على مدار العام وستشمل موضوع التوعية بآلية
تقدمي الشكاوى بشأن اخلدمات املصرفية إضافة
إلى البطاقات املصرفية املتنوعة وأهم اخلطوات
الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات االحتيال
والتوعية مبخاطر ما يعرف ب(تكييش القروض)
واإلستثمارات عالية املخاطر وغيرها من املواضيع
الهامة.
ولفت إلى أنها ستضم أيضا مواضيع متنوعة
من جهة الوسائل والقنوات املستخدمة ومنها
فيديوهات توعوية وتصريحات صحفية ومواد
تعريفية عبر العديد من قنوات التواصل وخصوصا
الرقمية وحسابات (املركزي) والبنوك الكويتية
على منصات التواصل اإلجتماعي وغيرها من نقاط
التواصل مع اجلمهور مبا يضمن أوس��ع انتشار
لرسالة احلملة وتفاعل اجلمهور معها.

دعت مراجعي البوابات للتسجيل في تطبيق هويتي

«التجارة» 1.3 :مليون دينار رسوم وسم
 22.3طن معادن ثمينة في 2020
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،أن اجمالي
وزن املعادن الثمينة املوسومة خالل العام املاضي
( )2020بلغ نحو  22.3طن حصلت عنها رسوما
تقدر بنحو  1.3مليون دينار.
وذك���رت (ال��ت��ج��ارة) ف��ي بيان صحافي أن وزن
الذهب احمللي واخلارجي املوسوم بلغ نحو 13.2
طن حصلت عنه رسوما تقدر بنحو  662ألف دينار،
موضحة أن كمية الذهب احمللي املوسومة من عيار 22
بلغت  1.040طن في حني بلغت كمية الذهب اخلارجي
 1.5طن .وأضافت أن كمية الذهب احمللي املوسومة
من عيار  21بلغت  6.2طن في حني بلغت كمية الذهب
اخلارجي نحو  1.9طن ،مبينة أن كمية الذهب احمللي
املوسومة من عيار  18بلغت نحو  164كيلوغراما في
حني بلغت كمية الذهب اخلارجي  2.2طن .وأشارت
إلى أن كمية السبائك الذهبية املوسومة بلغت 6201
كيلوغرام والسبائك الفضية املوسومة بلغت 1274
كيلوغرام حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 322.8
ألف دينار .وأفادت الوزارة بأن كمية الفضة املوسومة
خالل العام املاضي بلغت  1587كيلوغراما حصلت
رسوما عنها بنحو  4908دي��ن��ارا .وقالت إن إدارة
املعادن الثمينة بالوزارة أصدرت  9350كشفا حول
املشغوالت للتخليص ومطابقة البيان اجلمركي فضال
عن  2771شهادة للسبائك واملاركات واملعادن املعفاة
من اخلتم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو  53ألف
دينار .ولفتت إلى أن اإلدارة فحصت أيضا 11577
عينة مت إدخالها الى البالد كما أجن��زت  51معاملة
في هذا الشأن لنحو 1130كيلوغراما وحصلت عنها
رسوما تقدر بنحو  1639دينارا .هذا وأهابت وزارة
التجارة والصناعة مبراجعي الشركات املساهمة

والعالمات التجارية وحماية املستهلك التسجيل في
تطبيق هويتي اخلاص بالهيئة العامة للمعلومات
املدنية وتفعيل خاصية املصادقة .وقالت الوزارة في
بيان صحافي ،إن االنطالق الفعلي لبوابات  :بوابة
مراجعي الشركات املساهمة https://stock.
 moci.gov.kwوبوابة مراجعي العالمات التجارية
https://trademark.moci.gov.kw
وبوابة مراجعي حماية املستهلك https://cpd.
.
moci.gov.kw
مؤكدة ان العمل يبدأ من الغد ،داعية مراجعي
البوابات امل��ذك��ورة ال��ى حتميل التطبيق “ هويتي
“ وتفعيل خاصية املصادقة ليتسنى لها اجن��از
معامالتها االلكترونية عبر املوقع https://www.
paci.gov.kw

جني أرباح يهبط بالبورصة..
والسوق األول يرتفع وحيد ًا
تراجعت بورصة الكويت في نهاية تعامالت
أم��س الثالثاء ،بفعل عمليات مضاربة اعتيادية
بعد الصعود الالفت للبورصة والعديد من األسهم
في اجللسات األخيرة ،وذل��ك بهدف جني األرب��اح
السريع.
وهبط املؤشر العام للبورصة في ختام جلسة
اليوم بنحو  ،0.05%كما تراجع املؤشران الرئيسي

و”رئيسي  ”50بنسبة  0.23%و 0.39%على
الترتيب ،بينما كان السوق األول الناجي الوحيد
من التراجعات بعدما ارتفع بنحو طفيف نسبته
 .0.01%جت��در اإلش��ارة إل��ى أن مؤشر “رئيسي
 ”50سجل تراجعه األول منذ جلسة  6يناير ،2021
وه��و ثاني تراجع له ه��ذا الشهر بعد سلسلة من
االرتفاعات دامت طوال  13جلسة.

توقع اخلبير النفطي محمد الشطي
ان تتحسن أسعار النفط الكويتي خالل
ال��ع��ام احل��ال��ي وتصعد ال��ى  60دوالر
للبرميل خصوصا مع النصف الثاني
من العام والتي قد يشهد فيها العالم
استقرارا ً من تداعيات جائحة كورونا
وتوفر اللقاح بشكل جتاري لكافة الدول،
وهو االمر الذي سيسرع من عودة احلياة
ال��ى طبيعتها وع���ودة حركة الطيران
بشكل تدريجي ومتسارع.
وأوضح الشطي خالل ندوة افتراضية
بعنوان (أفاق االقتصاد العاملي واسعار
النفط اخلام لعام  )2021والتي نظمتها
إدارة العالقات العامة في وزارة النفط
أمس ،االسعار التي تدور في فلك -70
 80دوالر للبرميل تعتبر مريحة نوعا ما
الى دول اخلليج العربي وحتقق بعض
التوازن في امليزانيات.
وذكر الشطي ان حتسن اسعار النفط
تصب في مصلحة ميزانيات دول اخلليج
التي تعتمد بشكل أساسي على النفط
كمصدر للدخل ،بيد أن الشطي شدد على
ضرورة وضع آليات لتنويع االقتصاد
وحت��ف��ي��ف ال���ع���بء ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ات
اخلليجية وتنفيذ برامج إصالح فورية
خصوصا مع عدم استقرار اسعار النفط
وتعرضها ل��ه��زات كبيرة م��ع اختالف
االوضاع السياسية والصحية العاملية.
وأش��ار الشطي إلى أن العام احلالي
م���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ش��ه��د ت��ع��اف��ى أداء
االقتصاد العاملي مع توقع االقبال على
لقاح كورونا في العالم خصوصا في
النصف الثاني من  2021وما يعنيه ذلك
من حت��ول في مسار االقتصاد العاملي
نحو التعافي عند نسبه ت��ف��وق 4%
ويساعد ف��ي ذل��ك احل���زم املالية التي

ضمنتها احلكومات لدعم جهود التعامل
م��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ودع���م النشاط
االقتصادي.
وذكر ان حتسن الطلب على النفط مع
عودة احلياة الى طبيعتها بوتيرة أفضل
عما كانت عليه في  2020من شأنه ان
يدعم تعافي اقتصادات املنتجني عموما
وف��ي اخلليج العربي ،مشيرا ال��ى ان
عام  2021هو عام التميز والتعافي في
كل امل��ج��االت وتخطي جائحه كورونا
وع���وده االستثمار ف��ي صناعه النفط
والغاز ،وعالقات أفضل بني التكتالت
االقتصادية في العالم مع بداية اإلدارة
األمريكية اجلديدة.
وأش���ار الشطي إل��ى ان التقديرات
األول��ي��ة تشير ب��أن مخزون النفط في
ال��ع��ال��م ق��د انخفض مب��ق��دار  2مليون
برميل يوميا في شهر ديسمبر ،2020
اال ان امل��خ��زون النفطي م���ازال عاليا

وميثل  11%أعلى مم��ا ك��ان عليه في
العام السابق ،ولذلك يعتبر قرار أوبك+
واملبادرة السعودية للخفض االضافي
عالمة فارقة في توفير أجواء ايجابيه في
أسواق النفط من خالل تقييد املعروض
وتشجيع ال��س��ح��وب��ات م��ن امل��خ��زون
النفطي وتغير في هيكله األسعار إلى
الباكورديشني.

خطوات ايجابية
من جانبها قالت مديرة العالقات
ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام ف��ي وزارة النفط
الشيخة متاضر خالد األحمد الصباح
في مداخلة لها خالل الندوة االفتراضية
االقتصادية بعنوان (أف��اق االقتصاد
العاملي) أن اخلطوات االيجابية التي
اتخذتها منظمة البلدان املصدرة للنفط
وحلفاؤها من اخلارج (أوبك )+ستدعم

االجتاه الصعودي ألسعار النفط خالل
النصف األول من .2021
وأش����ادت ب��ق��رارامل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية في خفض اإلنتاج الطوعي
البالغ مليون برميل يوميا ً خالل شهري
فبراير وم��ارس املقبلني ،وه��ي ب��ادرة
حسن ن��واي��ا أعطت ال��س��وق النفطية
جرعة تفاؤل كبيرة بتحسن االسعار.
وذكرت ان توفر اللقاحات ضد وباء
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد (كوفيد-
 )19وتوسع دول العالم في تطعيم
مواطنيها م��ن شأنه أن يدعم الطلب
مرة أخرى على اخلامات ،وهو ما دفع
األسعار لذروتها في عدة أشهر مؤخرا ً،
إضافة إلى آمال أخرى متعلقة بتعافي
الطلب من حزم التحفيز الضخمة التي
تنفذها ال��والي��ات املتحدة االمريكية
والتي من شأنها أيضا أن تدعم صعود
األسعار.

في الواليات املتحدة للسنة  35على التوالي

«كانون» ضمن الـ 5األوائل في «براءات االختراع »

اح��ت��ل��ت ش��رك��ة ك��ان��ون املندمجة
( )Canon Inc.املرتبة الثالثة في
الترتيب العام لعدد ب��راءات االختراع
األمريكية املسجلة ف��ي ال��ع��ام ،2020
لتصبح الشركة الوحيدة ف��ي العالم
التي تأتي ضمن املراكز اخلمسة األولى
للسنة اخلامسة والثالثني على التوالي،
وفقاً ألح��دث تصنيف لنتائج ب��راءات
االخ��ت��راع األول��ي��ة ال��ص��ادرة عن (IFI
 .)CLAIMS Patent Servicesكما
احتلت “كانون” مجددا ً املركز األول بني
الشركات اليابانية في هذا املجال.
وتسعى “كانون” بنشاط إلى إضفاء
الطابع العاملي على أعمالها ،كما تولي
أهمية كبيرة للحصول على ب��راءات
االخ��ت��راع في ال��دول األخ��رى وحترص
على االلتزام باستراتيجية تقدمي طلبات
احل��ص��ول على ب����راءات االخ��ت��راع في
ال��دول واملناطق الرئيسية ،مع مراعاة
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات األع��م��ال واجت��اه��ات
التكنولوجيا واملنتجات في كل منطقة.
ومتثل ال��والي��ات املتحدة ،التي تعتبر

مقرا ً للعديد من شركات التكنولوجيا
العالية وسوقاً واسعة النطاق ،أهمية
خ��اص��ة بالنسبة للشركة م��ن حيث

توسيع نطاق أعمالها وحتالفاتها في
مجال التكنولوجيا.
وتشجع “كانون” احل��ص��ول على

ح��ق��وق امللكية الفكرية واالس��ت��ف��ادة
منها ،ليس فقط بالنسبة للتكنولوجيا
األساسية املطلوبة للجيل ال��ق��ادم من
املنتجات فحسب ،بل أيضاً لتقنيات مثل
االتصاالت الالسلكية وتقنيات ضغط
الصور التي تشاركها البنية التحتية
االجتماعية للجيل القادم .وباإلضافة
إل��ى احلصول على ب���راءات االخ��ت��راع،
انضمت “كانون” ف��ي شهر مايو من
العام  2020إلى إعالن مواجهة كوفيد-
 19كعضو مؤسس من أجل املساعدة
في وقف انتشار هذا الوباء .ووفقاً لهذا
اإلع�لان ،تعهدت “كانون” بعدم إنفاذ
حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بها ضد
أنشطة التطوير والتصنيع وغيرها من
األنشطة التي تهدف إلى احلد من انتشار
كوفيد.-19
وت��س��ه��م “كانون” ف���ي ت��ط��وي��ر
التكنولوجيا التي تخدم املجتمع من
خ�لال م��واص��ل��ة ت��ق��دمي منتجات أكثر
تطورا ً واملساهمة في حتسني عمليات
التصنيع.

الصقر يعبر عن تقديره للجهد الذي تقوم به اجلمعية االقتصادية

غرفة التجارة تستقبل سفير اململكة املتحدة
استقبل محمد جاسم الصقر – رئيس
غرفة جت��ارة وصناعة الكويت ،أمس
الثالثاء مببنى الغرفة ،سعادة مايكل
دابنفورت – سفير اململكة املتحدة لدى
دولة الكويت و شيكا تيوراي – املدير
التجاري واإلستثماري في السفارة،
بحضور رب���اح عبدالرحمن ال��رب��اح
– مدير عام الغرفة.
رح���ب ال��ص��ق��ر ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء
ب��س��ع��ادة السفير ،حيث ت��ط��رق الى
تاريخ العالقات اإلقتصادية املميزة
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق�ين ،م��ؤك��دا ً أن
اململكة املتحدة تعد واحدة من الشركاء
ال��ت��ج��اري�ين الرئيسيني م��ع الكويت
على م��دار عقود طويلة ،وذل��ك حسب
االحصاءات الرسمية.
ومن الناحية االستثمارية فقد أكد
الصقر أن اململكة املتحدة الزالت وجهة
مثالية لالستثمارات الكويتية في
العديد من املجاالت احليوية ،مشيرا ً
إل��ى اهتمام القطاع اخل��اص الكويتي
بآخر تطورات خ��روج اململكة املتحدة
من االحت��اد األوروب��ي معتبرها فرصة
ممتازة ملزيد من التعاون والشراكة
البريطانية – الكويتية.

جانب من استقبال السفير

من جانبه ،أعرب سعادة السفير عن
سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها
الكبيرة ف��ي سبيل توطيد العالقات
بني البلدين الصديقني ،مؤكدا ً حرصه

على تعميق ال��ع�لاق��ات االقتصادية
والتجارية.
كما استقبل محمـد جاسم الصقر
– رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت

وبحضور أعضاءهيئة مكتب الغرفة
وادارت��ه��ا التنفيذية،رئيس مجلس
اإلدارة اجلديد للجمعية االقتصادية
الكويتية عبدالوهاب محمـد الرشيد،
ويصحبته كل من السادة أعضاء مجلس
إدارة اجلمعية :أحمد املال  -نائب رئيس
مجلس االدارة ،خالد املطيري  -أمني
السر ،محمـد اجلوعان ،مهند الصانع،
ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء رح���ب الصقر
بضيوفه الكرام وبارك لهم ثقة زمالئهم
املستحقه ،وعبر ع��ن تقديره الكبير
للدور الريادي الفكري واملهني الذي
تقوم به اجلمعية االقتصادية الكويتية
بأنشطتها العديدة واملؤثرة مع تشكيل
ال��رأي االقتصادي بالكويت ،كما اكد
السيد الصقرسروره بالتعاون القائم
بني الغرفة واجلمعية ،واعتقاد الغرفة
بضرورة تعزيز هذا التعاون وخاصة
في ه��ذه املرحلة التي يحصل الشأن
االقتصادي فيها أولوية عالية .مشيرا ً
ال���ى أن ق��ض��اي��ا التنمية واالص�ل�اح
البد أن يكون فيها اجتهادات مختلفة
ال��رأي ،ولكن هذا يجب أال مينع العمل
املشترك في إطار املتعلقات االقتصادية
والتنموية الوطنية والعلمية.

