
alwasat.com.kw 10

البسام : »بوبيان« يطلق »حتدي مكعب بوبيان« لتنمية القدرات الذهنية
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ينظم بنك بوبيان وعلى مدار 5 أيام بدءاً من اخلميس 
املقبل 27 يونيو احلالي )  حتدي مكعب بوبيان ( في 360 
مول والــذي يتضمن مجموعة من الفعاليات واألنشطة 
التي تعتمد على حل املكعب Rubik’s Cube  وهي 
اللعبة املنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تعتمد على 
القدرات الذهنية . وقال املدير التنفيذي إلدارة االتصاالت 
والعالقات املؤسسية في البنك قتيبه صالح البسام »  

يأتي تنظيم البنك لهذه األنشطة في إطار سعيه للتشجيع 
على ممارسة األلعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية  
القدرات الذهنيــــة للصغار والكبــــار وترفع مستويات 

التحدي بينهم«.
ــداول عاملياً ان مكعب  ــت واضـــاف »مــن املــعــروف وامل
روبيك يتميز بالعديد من املزايا من بينها زيــادة الذكاء 
الفراغي وزيــادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ وزيادة 

الثقة بالنفس والتخلص من القلق وامللل واملساعدة على 
السكينة والهدوء. واشار الى ان ) حتدي مكعب بوبيان ( 
يتضمن مجموعة من الفعاليات املخصصة لألطفال يومياً 
من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصراً إلى جانب التحدي 
الرئيسي للجميع من سن 7 إلى 77 والــذي يعتمد على 
األسرع في حل معضلة املكعب املعروفة  والذي سيكون 

مفتوحاً من الساعة 11 صباحا إلى 9 مساء .

قــال تقرير بيت التمويل الكويتى » 
بيتك« الصادر عن النشاط االئتماني في 
الكويت -أبريل 2019 و إجمالي التسهيالت 
االئتمانية ، لقد ارتــفــع االئتمان املمنوح 
مــن القطاع املصرفي الكويتي فــي أبريل 
من العام احلالي بنسبة %5 على أساس 
سنوي وفقاً ألخر بيانات صــادرة عن بنك 
الكويتي املركزي، ومازال االئتمان عند أعلى 
مستويات النمو خالل العامني املاضيني منذ 
ما قبل 2017،  مدفوعاً بنمو سنوي متفاوت 
لالئتمان في أغلب القطاعات االقتصادية في 

مقدمتها النشاط العقاري الذي حافظ على 
منوه بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً 
ــاس ســنــوي، كما أن منــو االئتمان  على أس
جتــاوز 3 أضعاف النمو السنوي للودائع 
في البنوك الكويتية الذي سجل %1.3 في 
أبريل، ويقترب االئتمان املمنوح من 37.2 
مليار دينار في أبريل 2019 مقابل 35.4 

مليار دينار في أبريل املاضي. 
برغم األداء الالفت حلجم االئتمان عن 
العام املاضي، إال أن االئتمان املمنوح تراجع 
%0.7 على أســاس شهري عن حاجز غير 
مسبوق حني جتــاوز 37.4 مليار دينار في  

مارس 2019.
سجلت أرصـــدة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بني القطاعات 
من حيث القيمة بنحو 681 مليون دينار 
أي %4.5 مقارنة مع أبريل العام السابق 
مسجلًة 15.8 مليار دينار )متثل 42.4% 
من إجمالي االئتمان(، يليها االئتمان املوجه 

لقطاعي العقار واإلنشاء بنمو قيمته 525 
مليون دينار أي %5.3 حني بلغ 10.4 مليار 
دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع 
ــغــاز بنمو قيمته 242 مليون  النفط وال
دينار أي بنسبة زيــادة %17.7، متجاوزة 
1.6 مليار دينار )متثل %4.4 من إجمالي 
االئتمان(. ثم االئتمان في قطاعات أخرى 
بنمو بلغ 285 مليون ديــنــار أي 11.1% 
متجاوزاً 2.8 مليار دينار )متثل %7.7 من 

إجمالي االئتمان(. 
وارتفع االئتمان أيضاً في كل من قطاع 
الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة 
وصيد األسماك بنمو بلغت قيمته 61 مليون 
دينار و33 مليون دينار، وحوالي 2 مليون 
دينار ، أي بنسبة منو %3.2 و%1 وتصل 

إلى %13.9 في القطاع األخير على التوالي.
تراجع االئتمان املوجه لقطاع املؤسسات 
املالية غير البنوك حني بلغ 1.1 مليار دينار 
منخفضاً بنحو 57 مليون دينار أي بنسبة 

%4.8 على أســـاس ســنــوي. كما تراجع 
االئتمان املمنوح لقطاع اخلــدمــات العامة 
بحوالي 2 مليون دينار أي بنسبة 1.8% 
حني بلغ حوالي 115 مليون دينار في أبريل 

 .2019
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
بــاإلضــافــة إلــى املــوجــهــة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيالت 
االئــتــمــانــيــة، إذ بلغت حصة التسهيالت 
االئتمانية الشخصية في أبريل من العام 
احلالي %42.4 من إجمالي االئتمان املمنوح، 
أدنــى من %42.5 حصتها في أبريل العام 
املــاضــي، في حني حافظ االئتمان املمنوح 
لقطاعي العقار واإلنــشــاء على حصتهما 
التي تشكل حدود %28 من إجمالي االئتمان 
املمنوح في أبريل العام احلالي واملاضي، 
وهو ما حافظ على حصة القطاعات الثالثة 
حني بلغت %70.4 في أبريل مقابل 70.5% 

في ابريل 2018.

ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذلــك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
متويل أغــراض شخصية تختلف باختالف 

احتياجاتهم املتنوعة، وتقسيمها كالتالى 
- التسهيالت املقسطة ومتــثــل احلجم 
األكبر من التسهيالت االئتمانية الشخصية 
املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات 
غير جتارية على وجه اخلصوص شراء أو 
ترميم السكن اخلاص، وارتفعت حصتها من 
التسهيالت الشخصية إلى %74.9 في أبريل 
2019 مقارنة مع %74.6 في أبريل 2018،.

ــراء أوراق مــالــيــة وهــي  ــش ــه ل ــوج - امل
تسهيالت شخصية متنح بــغــرض شــراء 
أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيالت 
االئتمانية الشخصية %15.2 أي أقــل من 
حصتها التي شكلت %16.2 من التسهيالت 

االئتمانية الشخصية في أبريل 2018.
- التمويل االســتــهــالكــي  يشكل 7.5% 
من التسهيالت االئتمانية الشخصية في 

أبريل 2019 بتحسن طفيف عن %6.9 في 
أبريل 2018، وهــي متنح للعميل لتمويل 
حــاجــاتــه الشخصية الــتــي تغطي نفقات 
التعليم والعالج وكذلك احتياجاته من السلع 

املعمرة.
القروض الشخصية األخرى وقد حتسنت 
حصتها عند حــدود %2.4 من التسهيالت 
االئتمانية الشخصية في أبريل مقارنًة مع 

%2.3 في ابريل 2018.
- التسهيالت االئتمانية املقسطة  وبلغت 
حــاجــزاً لم تصله من قبل متجاوزة 11.8 
مليار دينار بنهاية أبريل ، وقد ارتفعت على 
أســاس سنوي بنسبة %4.9 فى أدنــى منو 
يسجله القطاع خالل أكثر من 5 سنوات. أما 
على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود ربع 

في املائة عن مارس 2019.
 - التسهيالت الشخصية املوجهة لشراء 
أوراق مالية فقد انخفضت إلــى 2.4 مليار 
دينار أي بحدود نصف في املائة في أبريل 

على أساس سنوي، وانخفضت %8.2 على 
أســاس شهري عند املقارنة مع أكثر 2.6 

مليار دينار في مارس 2019. 
-التسهيالت الشخصية االستهالكية 
يحصل عليها األفــراد لتمويل شــراء السلع 
املعمرة أو لتغطية تكاليف العالج والتعليم، 
وتقترب مستويات االئتمان املمنوح لهذا 
الغرض من 1.2 مليار دينار في أبريل ، 
مرتفعة للمرة الرابعة على التوالي بعد 
فترة زمنية طويلة شهدت تراجعاً، إذ ارتفع 
في أبريل بنسبة غير مسبوقة في أكثر من 5 
أعوام قدرها %11.4 عن حوالي مليار دينار 
في أبريل 2018، بينما ارتفعت بنسبة 2.5% 

على أساس شهري.
ارتفعت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء بنسبة 5.3% 
على أساس سنوي مقتربة من 10.4 مليار 
دينار في أبريل 2019، مدفوعاً بنمو سنوي 
ملحوظ لالئتمان املــوجــه لقطاع العقار 
نسبته %5.8 مع زيــادة محدودة لالئتمان 
املمنوح لقطاع اإلنشاء نسبته %3.4، بينما 
تراجع االئتمان املوجه للقطاعني بنحو ربع 

في املائة على أساس شهري.
وقد فاقت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاع التجارة 3.3 مليار دينار في أبريل 
2019، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 1%، 
أما على مستوى األداء الشهري فإن االئتمان 
املمنوح إلى هذا القطاع تراجع %3 في أبريل 
2019، ويالحظ تلك النسبة أن هذا القطاع 

سجل أعلى تراجع شهري خالل 5 أعوام.

سنويا 5.0باملئة  بزيادة 

 2019 37.2 مليار دينار إجمالي النشاط االئتماني في أبريل  »بيتك«: 

واإلنشاء العقار  قطاعي  حصة  دينار  مليار  و10.4  الشخصية   التسهيالت  مليار   15.8
دي���ن���ار م���ل���ي���ار   1.1 إل�����ى  ال����ب����ن����وك  غ���ي���ر  امل����ال����ي����ة  امل����ؤس����س����ات  إل�����ى  االئ����ت����م����ان  ت����راج����ع 

ر ي��ن��ا د ن  م��ل��ي��و  18.9 ل��ى  ا ع��ة  ا ر ل��ز ا ع  ق��ط��ا ل��ى  إ ح  مل��م��ن��و ا ن  ئ��ت��م��ا ال ا ع  ت��ف��ا ر ا

وّقعه املضف والعوضي لتبادل املعلومات والوصول إلى البيانات املطلوبة 

اتفاق للربط اإللكتروني
 بني »االئتمان« و«ذوي اإلعاقة«

وّقع نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
لبنك االئتمان الكويتي صالح مضف املضف 
ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
د. شفيقة العوضي صباح اليوم بروتوكول 

تعاون للربط االلكتروني بني البنك والهيئة. 
وقالت الناطقة باسم البنك حباري اخلشتي 
في تصريح صحافي أعقب التوقيع : إن »االتفاق 
يهدف إلى تسهيل وتيسير تبادل املعلومات 
والتمكن من الوصول إلى البيانات املطلوبة لكل 
منهما، وعلى نحو يضمن االنسيابية والسالسة 
في العمل، ويكفل تدفق املعلومات بسرعة ومن 

دون تعقيدات«. 
وأضــافــت: إن اخلــطــوة تصب فــي مصلحة 
املواطنني املستفيدين من خدماته ومنح ذوي 

العالقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
واعتبرت »االتفاق خطوة جديدة ومهمة على 
طريق استكمال منظومة الربط االلكتروني بني 
البنك من جهة والــوزارات واالدارات واجلهات 

احلكومية من جهة أخرى«. 
وأكــدت اخلشتي أن بنك االئتمان الكويتي 
يضع فئة ذوي االحتياجات اخلــاصــة على 

رأس سلم أولــويــاتــه ، ويسعى جــاهــدا إلى 
تلبية احتياجاتهم مــن الــقــروض العقارية 
واالجتماعية، الفتة إلــى أن التعديالت التي 
أدخلت على القوانني واللوائح املنظمة حلق 
أبــنــاء هــذه الفئة فــي احلــصــول على الرعاية 
الالزمة تعكس هذه املكانة املهمة واملميزة التي 

تتبوأها هذه الشريحة. 
وأشــارت إلى أن البنك كان قد نظم في وقت 
سابق دورة تدريبية لعدد من موظفيه لتعلم 
لغة اإلشارة واتقانها، وذلك لتعزيز التواصل 
ــة، وتيسير  ــاص مــع ذوي االحــتــيــاجــات اخل
التعامل معهم لدى مراجعتهم،  ومساعدتهم 
في اجناز معامالتهم بسهولة ويسر ومن دون 

أي عناء. 
ولفتت إلى أن كل هذه اجلهود تأتي ترجمة 
صادقة لتوجهات وتوجيهات مجلس الوزراء 
بتطبيق نظام احلكومة اإللكترونية ووضع 
قــواعــد وضــوابــط مناسبة لتقليص الــدورة 
املستندية وتسهيل جميع اخلدمات واملصالح 
ــالت لــلــمــواطــنــني وخــصــوصــا ذوي  ــام ــع وامل

االحتياجات اخلاصة.

إسناد  امل��ش��روع��ات«:  »ص��ن��دوق 
10 باملئة من العقود احلكومية 

ألصحاب املشروعات الصغيرة
ــال الــصــنــدوق الــوطــنــي لــرعــايــة وتنمية املــشــروعــات الصغيرة  ق
واملتوسطة الكويتي إن تعديالت قانون املناقصات العامة التي أقرها 
مجلس األمــة أمــس  االثنني تقضي باسناد 10 باملئة من قيمة العقود 

احلكومية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأوضــح الصندووق في بيان صحفي أن هذه التعديالت تهدف إلى 
خلق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
والتسابق نحو املشروعات الكبرى لالستفادة من اإلنفاق احلكومي والذي 
يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسية باالقتصاد احمللي بعد أن كانوا ال 

ميلكون ميزة املنافسة عليها.
وأكد الصندوق الوطني أنه سيتم وضع نظام جلعل املناقصات التي 
تقل عن 75 ألف دينار كويتي )نحو 5ر247 الف دوالر أمريكي( بشكل 

رئيس من نصيب املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأفــاد بأن تكلفة العمل باملشروعات الصغيرة واملتوسطة أعلى من 
مثيلتها بالشركات الكبرى ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس 
على املناقصات مع الشركات الكبرى.وذكر أن التعديالت أعطت األولوية 
للعطاءات املقدمة من املشروعات الصغيرة واملتوسطة أعلى من باقي 
العطاءات مبا ال يتجاوز نسبة 20 باملئة موضحا أنه سيتم تطبيق هذه 
التعديالت ملصلحة مبادري املشروعات املعتمدة لدى الصندوق بحسب 

التعريف املوحد.

ال���ن���ق���د امل�����ت�����داول ف����ي ال���ك���وي���ت 
باملئة في مايو  9.6 يرتفع 

أظهرت األرقام الصادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء بالكويت ارتفاع 
معدل التضخم بالكويت 0.8 باملائة، خالل شهر مايو املاضي، على أساس 
سنوي. وارتفع إجمالي أوراق النقد واملسكوكات املتداولة في الكويت 
في شهر مايو املاضي بنسبة 9.6 باملائة على أساس سنوي؛ وفق كشف 

احلساب الصادر عن بنك الكويت املركزي.
وسجلت قيمة أوراق النقد واملسكوكات في الشهر املاضي 2.06 مليار 
دينار )6.80 مليار دوالر(، مقابل 1.88 مليار دينار )6.21 مليار دوالر( 

في مايو 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة أوارق النقد واملسكوكات بنسبة 
8.99 باملائة، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل السابق نحو 1.89 مليار 

دينار.
ويأتي ارتفاع النقد املتداول في الكويت خالل الشهر املاضي، لتزويد 
بنك الكويت املركزي جميع البنوك احمللية بــأوراق جديدة من مختلف 
فئات النقد الكويتي؛ لتلبية احتياجات املواطنني واملقيمني من النقد اجلديد 
مبناسبة حلول عيد الفطر، وذلك بداية من 25 مايو املاضي، وحتى 7 

يونيو.

»وربة« يطلق »الوتني«
 مصنع االبتكار الرقمي

ينتقل بنك وربة الى عهد جديد تطويري 
وابتكاري في تعزيز بنيته الرقمية وهو 
نتاج جملة من اإلجنـــازات دأب البنك على 
حتقيقها خالل السنوات املاضية عبر ضخ 
االستثمارات الالزمة ملواكبة روح العصر 
التكنولوجية، والنمو املتصاعد في اخلدمات 
املصرفية الرقمية التي باتت اليوم املطلب 
األول للعمالء، اثــر حتــول هواتفهم الذكية 
الى مصارف افتراضية يعملون من خاللها 
على اجنــاز نسبة ال بأس بها من املعامالت 
املصرفية وفــق معايير السهولة واملرونة 

واألمان.
وتتوج جهود بنك وربــة بإطالق مصنع 
رقمي حتت مسمى “الوتني« ،الــذي سوف 
يعمل فريق البنك مــن خالله على تطوير 
وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية رقمية 
حصرية ذات مميزات، من شأنها أن تؤسس 
ــات  ــدم ــاع اخل ــط ــد ثــــوري فــي ق ــدي لــعــهــد ج
املصرفية الرقمية، وذلك التزاما باستراتيجية 
البنك التطويرية التي تستند في ابرز بنودها 
الــى تكريس بنك وربــة رائــدا في اخلدمات 
املصرفية الرقمية وزيــادة حصته السوقية 

في هذا االطار..
ــر الــصــحــفــي الـــذي شهد  ــؤمت وخـــالل امل
ــد شــاهــني حمد الغامن  انطالقة الــوتــني، أك
الرئيس التنفيذي في بنك وربة، أن اإلجناز 
الذي يحققه البنك ، هو ثمار رحلة من اجلهود 
واملثابرة التي تخللتها العديد من التحديات 
والــصــعــاب كــمــا اإلجنـــــازات والــنــجــاحــات 
حيث قال: »في عام 2009، منحت احلكومة 
الكويتية أسهم الى عموم الشعب الكويتي 
ــة االســالمــي وتــوزيــع 76  بإنشاء بنك ورب
فــي املئة مــن اسهمه على املــواطــنــني؛ فكان 

البنك االول الــذي يشارك فيه جميع ابناء 
الــشــعــب الــكــويــتــي دون اســتــثــنــاء كمنحة 
جلميع الكويتيني .. وأصبح البنك واحدة من 
املــبــادرات االقتصادية واملالية الفريدة من 

نوعها على مستوى املنطقة والعالم.«.
وحــــول الـــوتـــني، حتـــدث مــحــمــد عاطف 
ــس مــجــمــوعــة التخطيط  ــي الــشــريــف، رئ
االستراتيجي في بنك وربة«، معرفا أيه بأنه 
الشريان احليوي لبنك وربة واملصنع الرقمي 
لضخ خــدمــات ومنتجات رقمية حصرية. 
حيث قال: » ان الوتني هو نتاج استراتيجية 
بنك وربـــة الــتــي وضعها فــي عــام 2017 
هادفا من خاللها الى تصدر سوق الصيرفة 
اإلسالمية الرقمية وأن يكون رائدا في قطاع 

الشركات واالستثمار في دولة الكويت.
 وقــد شهدت الــســنــوات الــثــالث املاضية 
ـــازات فــي هــذا اإلطـــار على  العديد مــن اإلجن
صعيد كافة عمليات البنك«. وأوضح الشريف 
بــان »الــوتــني« قد أبصر النور اثــر سلسلة 
من األبحاث واالستشارات قام بها البنك قد 
خلص من خاللها الى ضــرورة تغيير اآللية 
التي يعمل مبوجبها للحصول على سابقة 
رقمية غير معهودة فــي تــاريــخ الصناعة 
املصرفية فــي دولـــة الكويت يــقــدم عبرها 
خدمات ومنتجات رقمية تتوافق وتطلعات 
العمالء. وأشار: »ان الوتني مركز رقمي قائم 
على العمل املشترك بني مختلف اإلدارات 
في البنك لالبتكار الرقمي، ويتم العمل من 
خالله مع مراعاة أن يكون العميل هو احملور 
األول لالهتمام لكافة ابتكاراته من خدمات 
تراعي معايير السرعة، الثقة، االدراك املسبق 
الحتياجات العمالء ومعايير الرقمية العالية 

اجلودة«.

توقيع االتفاقية

جانب من احلضور


