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أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ 
17 نوفمبر، وأعلن من خالله عن أسماء الفائزين 
اخلمسة خالل الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2019 
بجوائز نقدية قيمة كل منها 1،000 دينار كويتي 

أسبوعياً.
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع: 

اقبال صديق محمد صادق صديق ومنيرة خالد يوسف 
املطوع وأنوار عطالله  ملفي العتيبي وعبد الله صالح 

إسماعيل اخلزعل وسميره جاسم حسني الوزان 
ــذا، ويــجــري بنك اخلليج سحب الــدانــة األخير  ه
في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج 
مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهم عن طريق زيــادة املبالغ التي يتم إيداعها في 
احلساب، باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.

أعلنت وزارة النفط عــن مشاركتها في 
معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته ) 44 
( للسنة اخلامسة على التوالي وذلك سعياً منها 
لنشر الثقافة البترولية وتعزيز مسئوليتها 

املجتمعية.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي أمس أن 
معرض الكويت الدولي للكتاب ) 44 ( ستنطلق 
فعالياته بالفترة من 20 – 30 نوفمبر اجلاري 
بأرض املعارض الدولية مبشرف حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك 
احلمد الصباح وبحضور وزير اإلعالم ووزير 

الدولة لشئون الشباب محمد ناصر اجلبري .
وفــي ذات السياق قــال وكيل وزارة النفط 
الشيخ منر الصباح أن الـــوزارة حتــرص علي 
املشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب 

سنوياً وذلــك ألهميته علي املستوى الدولي 
كونه يعد فرصة الطــالع زوار املعرض بكافة 
فئاتهم العمرية علي أهمية الصناعة النفطية 
في إرســاء دعائم االقتصاد الكويتي والتنمية 
املستدامة ودور الوزارة بغرس روح املسئولية 
املجتمعية ونشر الثقافة البترولية من خالل 
مــا تعرضه مــن مطبوعات وكتب إلــى جانب 

احملاضرات التنويرية .
ـــوزارة ستطرح  وأضـــاف الشيخ منــر أن ال
ــزوار املعرض بــدورتــه ) 44 (  ــدار جديد ل إص
وهــو عبارة عن بــروشــور باللغتني العربية 
واإلجنليزية يحكي املراحل التي مير بها النفط 
مــن مرحلة االكتشاف إلــي مرحلة التصدير 
ــــوزارة احلــيــوي فــي نشر  ممــا يعكس دور ال
الثقافة البترولية ملختلف فئات املجتمع ولكافة 

القطاعات .
من  جانبها  ذكرت  مراقب  العالقات  العامة  
ومسئولة  مشروع  الثقافة  البترولية  الشيخة  
متاضر خالد األحمد الصباح أن املشاركة في 
معرض الكويت الــدولــي للكتاب يساهم في 
ترسيخ مبادئ الــقــراءة لــدي مختلف شرائح 

املجتمع العمرية مؤكدة علي
ـــوزارة فــي نشر الثقافة البترولية  دور ال
ــة بعقد  ــدوري ــالل مساهمتها ال السيما مــن خ
ــة للباحثني املتخصصني  ــاص الـــنـــدوات اخل
ومسئولي الشركات واملؤسسات الكويتية 
بجميع مستوياتهم إلبراز األهمية احليوية في 

نشر مشروع التوعية الهادف للوزارة .
واستدركت أن اإلصدار اجلديد لوزارة النفط 
» البروشور » باللغتني العربية واإلجنليزية 

إلى جانب اإلصــدارات املختلفة للوزارة ميثل 
سعي الــوزارة الدائم والــدؤوب علي التواصل 
مع كافة أطياف املجتمع الكويتي ونشر الثقافة 
الــبــتــرولــيــة ممــا يعكس دورهــــا االجتماعي 
والثقافي والــتــنــويــري بالصناعة النفطية  
والطاقة املتجددة وممــا يعكس أيضاً حرص 
الــوزارة علي املشاركة بــإصــدارات جديدة في 
املعرض ملا له من أهمية على املستوى الدولي 
وكونه يعد ظاهرة ثقافية سنوية يلتقي في 

رحابه الطامحون إلي نعمة املعرفة .
ــوزارة سيشهد تنظيم  وأضافت أن جناح ال
العديد من الفعاليات واحملاضرات التنويرية 
بالصناعة النفطية والطاقة املتجددة مما يعكس 
األهمية احليوية ملشروع الثقافة البترولية 

الهادف للوزارة .

أصــدرت هيئة أســواق املــال بتاريخ 
2019/11/18 قرارا يهدف إلى تنظيم 
احلماية القانونية للبيانات الشخصية 
ــــراءات  لــأشــخــاص الطبيعيني وإج
نقلها وتبادلها مع اجلهات الرقابية 
املثيلة في الــدول األخــرى األعضاء في 
منظمة األيسكو حيث أجرت التعديالت 
الــالزمــة على الكتاب األول والثاني 
لالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية والتي 

تتضمن املعاجلة الالزمة.
وملا كانت غاية انضمام هيئة أسواق 
املـــال إلــى املنظمة الــدولــيــة لهيئات 
األوراق املالية )األيسكو( وتوقيعها 
على مذكرة التفاهم متعددة األطــراف 
 Multilateral Memorandum»الـ
 Of Understanding
 Concerning Consultation
 And Cooperation And The
 ”Exchange Of Information
بتاريخ 2017/5/15 هــي لتبادل 
املعلومات واخلــبــرات على املستوى 
ــل تطوير  اإلقليمي والــعــاملــي مــن أج
األســـــواق وتــشــجــيــع ثــقــة املستثمر 

بأسواق املال.

وملا كانت منظمة األيسكو – قد قامت 
بالعمل مع هيئة األســـواق واألوراق 
املالية األوروبــيــة )ESMA( بطرح 
 Administrative« الترتيب اإلداري
 Arrangement for the transfer
of personal data« على شكل 
اتفاقية كتابية بني كل من دول املنطقة 
االقتصادية األوروبية والدول األخرى 
تنظم مسألة اإلعفاء من الئحة حماية 
الــبــيــانــات، وتــســعــى هـــذه االتفاقية 
عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات املناسبة 
)Safeguards( وضمان استمرارية 
التعاون وتبادل املعلومات مبوجب 

مذكرة التفاهم متعددة األطراف ما بني 
أعضاء منظمة األيسكو.

إذ انــه في عــام 2016، قــام االحتــاد 
األوروبــي بإصدار الالئحة األوروبية 
 General( حلماية البيانات العامة
 Data Protection Regulation
 )»GDPR« 679/)EU( 2016
وذلك من باب حماية سرية البيانات 
جلميع مواطني االحتـــاد األوروبـــي، 
وتهدف هــذه الالئحة بشكل أساسي 
ــني املــطــبــقــة في  ــوان ــق إلـــى تــوحــيــد ال
االحتــاد األوروبــي فيما يخص حماية 
خصوصية البيانات، وإعــادة تشكيل 

طريقة تعامل املؤسسات في االحتاد 
األوربي معها.

وإدراكـــاً من الهيئة ألهمية حماية 
ــاص  ــخ ــات الــشــخــصــيــة ألش ــان ــي ــب ال
الطبيعيني، وأهمية وجود أنظمة متينة 
لديها حلماية تلك البيانات وضوابط 
نقلها وتبادلها، كــان البــد من إدخــال 
التعديالت الــالزمــة وتهيئة البنية 
التشريعية والتقنية للتوافق مع تلك 
املتطلبات في تطبيق سياسة الالئحة 
األوروبــيــة حلماية البيانات العامة 
على إجراءاتها وأنظمتها وذلك لتتوافق 

مع متطلبات الالئحة.
وتأتي تلك التعديالت عــالوة على 
تنظيم عمليات نقل البيانات الشخصية 
بني الهيئات األعضاء املوقعة على تلك 
االتفاقية إلى توفير الضمانات املناسبة 
ملعاجلة هــذه الــبــيــانــات الشخصية 
في قاعدة بيانات الهيئة لالضطالع 
بالوالية واملسؤولية الرقابية، كما 
تؤكد على حقوق والتزامات الشخص 
مــحــل/مــوضــوع الــبــيــانــات لتتوافق 
تعديالت الالئحة مع متطلبات تلك 
الالئحة والتي تتسم بأعلى معايير 
احلماية القانونية للبيانات الشخصية 

لأشخاص الطبيعيني.

»أسواق املال«: تطبيق سياسة الالئحة األوروبية  
حلماية البيانات  وأنظمة الهيئة 

 أعلن بنك الكويت املركزي، أمــس  االثنني، أنه 
ــّورق البنك  مت تخصيص آخر إصــدار لسندات وت

املركزي بقيمة 240 مليون دينار.
وحسب بيان للمركز الكويتي، بلغ أجل اإلصدار 

6 أشهر، فيما بلغ العائد 2.875 باملائة.
وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي يوم الثالثاء 
املاضي بقيمة 160 مليون دينار، ألجل 6 أشهر، 

وبعائد 2.875 باملائة.

و«ســنــدات وتــورق مقابل« هي سندات محلية 
يطرحها الكويت املركزي للبنوك العاملة بالقطاع 
املصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد 

من السيولة في السوق.
وتستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة 
إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع 
قيمتها بعد خصم العائد، كما متثل إحدى األدوات 

لتنفيذ السياسة النقدية املتعلقة بأسعار الفائدة.

سندات  يطرح  »املركزي« 
دينار مليون   240 بـ

ارتفعت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
في ختام تداوالت أمس  االثنني، للجلسة الثانية 
على التوالي، مع صعود 9 قطاعات وانتعاش 

بالتداوالت.
وبنهاية التعامالت ارتفع مؤشر السوق األول 
0.27 باملائة، وصعد العام 0.22 باملائة، كما 
زاد الرئيسي 0.08 باملائة، وذلك عن مستويات 

سابقة .
ــداث  ــة الكويت العديد من األح وشهدت دول
العامة ، أبرزها إلعالن أمير البالد صباح احلمد 
الصباح إعــفــاء وزيـــري الــدفــاع والداخلية من 
ــى جــابــر مبارك  مهامهما، وإصــــدار األوامــــر إل
الصباح بتشكيل احلكومة، ولكن األخير اعتذر 

عن التشكيل.
وكــان الشيخ جابر املــبــارك رئيس مجلس 
الــوزراء تقدم باستقالته يوم اخلميس املاضي، 
وقبلها أمير الــبــالد وكلف الـــوزارة بتصريف 
ــني تشكيل احلكومة  ــن األمــــور حل الــعــاجــل م

اجلديدة.

وبــالــعــودة إلــى الـــتـــداوالت، قــفــزت سيولة 
البورصة إلى 24.42 مليون دينار مقابل 16.45 
مليون دينار باألمس، كما صعدت الكميات إلى 
162.37 مليون سهم مقارنة مع 130.51 مليون 

سهم باجللسة السابقة.
وشهدت التعامالت ارتفاع 9 قطاعات على 
رأسها السلع االستهالكية بنمو نسبته 0.75 
باملائة، يليه اخلدمات االستهالكية بنحو 0.62 
باملائة، بينما تراجع اخلــدمــات املالية وحيداً 

بواقع 0.15 باملائة.
وتصدر سهم »املعامل« القائمة اخلضراء بنمو 
قدره 15 باملائة، فيما جاء »التجارة واالستثمار« 
على رأس التراجعات بانخفاض نسبته 10 

باملائة.
وحقق سهم »أعــيــان لــإجــار«، املستقر عند 
سعر 63.2 فلساً، نشاط الكميات بتداول 15.80 
مليون سهم، فيما جاء »الكويت الوطني« على 
رأس السيولة بقيمة 4.99 مليون دينار ُمرتفعاً 

0.31 باملائة.

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيًا 
لثاني جلسة على التوالي

الكتاب معرض  في  مشاركتها  خالل  من 

الكويتي املجتمع  في  البترولية  الثقافة  لنشر  تسعى  النفط  وزارة  الصباح:  منر 

شــارك بنك الكويت الدولي »KIB« كشريك 
حصري فــي الــنــدوة احلــواريــة ملؤسسة أخبار 
التمويل اإلسالمي »IFN« لعام 2019، والتي 
نظمتها مجموعة رد موني REDmoney بتاريخ 
12 نوفمبر اجلاري في فندق جي دبليو ماريوت، 
لتسليط الضوء على االستثمار والتمويل ورأس 

املال اإلسالمي في الكويت.
ولقد مثل »KIB« في اجللسات احلوارية أجاي 
توماس – مدير عــام الرقابة املالية. وتضمنت 
قائمة املتحدثني مجموعة مــن كبار املختصني 
وصناع القرار وموظفي البنوك ومختصني في 
التكنولوجيا املالية والهيئات التنظيمية الذين 
ناقشوا اخلدمات املصرفية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية وبيئة االستثمار في الكويت، 
وتطوير أســـواق رأس املـــال اإلســالمــي وإدارة 

ــول، إلى جانب توضيح تطبيقات الوقف  األص
محلياً، وفرص االستثمار املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية، باإلضافة إلى تطورات التكنولوجيا 
املالية »فنتك«. حيث أكــد على الــدور املتزايد 

للتكنولوجيا املالية في القطاع املالي.
وحول مشاركته في الندوة احلوارية، صرح 
ــاي تــومــاس أنــه ناقش اخلــدمــات املصرفية  أج
واالستثمارية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
في الكويت، باإلضافة إلى التمويل واالستثمار 
اإلسالمي في السوق الكويتي، كما سلط الضوء 
على من أيــن تتدفق الصفقات، ومــن أيــن يأتي 
 »KIB« االستثمار وإلى أين يتجه. مشيراً إلى أن
يسعى إلى إصدار املزيد من منتجات رأس املال 
اإلســالمــيــة مثل الصكوك وصفقات التمويل 

املشترك.

2019 اإلسالمي  التمويل  أخبار  ملؤسسة  احلوارية  للندوة  حصري  شريك   »KIB«

ــار  ــن بــنــك بــوبــيــان إنـــه وفـــي إط أعــل
السعي الــدائــم لتقدمي أعلى مستويات 
اخلدمة املميزة للعمالء فإن فرعي العقيلة 
واألفنيوز في خدمة اجلمهور يوم السبت 
أيضا إضافة إلى بقية ايام االسبوع. علما 
بأن فرع األفنيوز يفتح ابوابه للجمهور 
على مدار االسبوع على فترتني من السبت 
إلى األربعاء من الساعة 10 ص  الى 1 
ظهرا ومن 5 الى 8 م  واخلميس للفترة 

الصباحية فقط.
أما فرع العقيلة فيستقبل عمالئه على 
مدار االسبوع من األحد إلى األربعاء على 
فترتني من الساعة 9 ص  الى 1 ظهرا ومن 
5 الى 7 م  واخلميس للفترة الصباحية 
فقط ، أما يوم السبت فيستقبل عمالئه في 
الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا 
إلى 1 ظهرا والفترة املسائية من 5 إلى 

8 مساء.
وقـــال مساعد املــديــر الــعــام فــي بنك 
بوبيان بشار محمد الدوب ان هذه اخلطوة 
جـــاءت إستجابة إلقــتــراحــات عمالئنا 

خاصة وان الفرعني يقعان في اثنني من 
اكبر املجمعات التجارية فــي الكويت 
والتى تشهد اقباالً كبيراً خالل عطلة نهاية 

االسبوع.

وأضــاف ان بنك بوبيان يضع خدمة 
العمالء دائما في مقدمة أولوياته السيما 
وان مــا تقوم بــه اإلدارات املختلفة من 
استطالعات لرأي العمالء دائما ما يكون 
محل االهتمام ومــن ثــم دخــولــه مرحلة 

التنفيذ.
ـــال الــــدوب ان  مــن نــاحــيــة اخــــرى ق
التطور في خدمات الفروع التى وصل 
عددها إلى 43 فرعاً موزعة على مختلف 
مناطق الكويت تأتى مواكبة لتقدمي أعلى 
مستويات اخلــدمــة الرقمية مــن خالل 
االنترنت والهواتف الذكية إضافة إلى 
أجهزة بوبيان دايركت املوزعة على 33 

موقع في الكويت.
واضــاف ان البنك جنح في السنوات 
االخــيــرة في تغيير الكثير من املفاهيم 
التقليدية الــتــى تتعلق بعمل البنوك 
والقطاع املصرفي بكافة اشكاله وهو ما 
انعكس بالتالي على مستوى اخلدمات 

واملنتجات التى قدمها البنك لعمالئه .
ـــدوب ان » بــوبــيــان اكثر  ـــح ال واوض

 life  من مجرد بنك ، انــه اسلوب حياة
style  » في إطار رؤية البنك الواضحة 
واستراتيجيته طويلة املدى لالستمرار 
فــي تأكيد موقعه كمؤثر رئيسي في 
القطاع املصرفي يدعم بقوة قيم الشفافية 

واالبتكار والتميز في خدمة العمالء.
وقــال الــدوب أن أبــرز ما مييز بوبيان 
تركيزه على جودة اخلدمة والتفاعل مع 
احتياجات املجتمع وثقافته مع االلتزام 
املستمر والــقــوي بالتميز والــريــادة في 
خدمة العمالء واالهتمام بهم مع توفير 
مجموعة متكاملة مــن أفضل املنتجات 

واخلدمات.
واضــــاف » ميــيــزنــا ايــضــا االهــتــمــام 
املــتــواصــل بــاإلبــتــكــار على أســـاس فهم 
واقعي الحتياجات العمالء واهتمام كبير 
بطموحاتهم و احملافظة على الشفافية 
في العالقة مع العمالء املبنية على أساس 
الثقة واالحترام املتبادلني مع التطلع إلى 
التميز والتفرد من خالل الريادة في ابتكار 

أبسط احللول وأكثرها مالئمة للعمالء.

األسبوع مدار  على  العمالء  خلدمة 

السبت يوم  العمالء  خلدمة  والعقيلة  األفنيوز  فرعي  يفتح  »بوبيان« 

بشار محمد الدوب
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