«فيرفاكس القابضة» تشتري  1.2مليون سهم في «اخلليج للتأمني»
أعلنت بورصة الكويت عن قيام شركة فيرفاكس
الشرق األوس��ط القابضة بشراء  1.2مليون سهم من
أسهم رأسمال شركة مجموعة اخلليج للتأمني.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أمس
األربعاء ،إن عملية الشراء متت خالل تعامالت االثنني
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املاضي  9سبتمبر .2019
وأوضحت أن الشراء مت عن طريق أحد أعضاء مجلس
اإلدارة في «اخلليج للتأمني» كأحد ممثلي «فيرفاكس» في
املجلس.
وأف��ادت بأن الشراء مت على أساس سعر  670فلساً

للسهم؛ ما يعني أن قيمة الشراء الكلية تُقدر بنحو 804
ألف دينار.
وميثل «فيرفاكس» في مجلس إدارة «اخلليج للتأمني»
 3أعضاء وه��م :بيجان خوسر شاهي ،ج��ان كلوتر،
وروبرت كوين مكني (غير تنفيذي).
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املركزي يدخل تعديالت على تعليمات قواعد ونظم احلوكمة في البنوك

الهاشل :القطاع املصرفي في الكويت يشكل عصب النظام املالي
في إطار اجلهود املستمرة لبنك الكويت
امل��رك��زي ف��ي مجال مراجعة وحت��دي��ث ما
يصدره من تعليمات وضوابط رقابية مبا
يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل املمارسات
في مجال العمل املصرفي واملالي ،وفي إطار
مراجعة تعليمات قواعد ونظم احلوكمة
في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو
 2012وذل��ك بغرض حتديثها في ضوء
آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في
مجال احلوكمة السليمة ،ومنها الورقة
الصادرة عن جلنة بازل للرقابة املصرفية
بشأن مبادئ احلوكمة السليمة للبنوك
 ،وفي ضوء ص��دور قانون الشركات رقم
( )1لسنة  2016مب��ا تضمنه م��ن أحكام
ب��ش��أن احل��وك��م��ة وال��ت��ي جت��ي��ز للجهات
الرقابية اش��ت��راط وج��ود أعضاء مجلس
إدارة مستقلني في مجالس إدارات الشركات
اخلاضعة لرقابتها ،فقد اعتمد مجلس إدارة
بنك الكويت امل��رك��زي بجلسته املنعقدة
بتاريخ  ،2019/9/10إدخ��ال تعديالت
على تعليمات قواعد ونظم احلوكمة في
البنوك الكويتية والتي تتمثل في إضافة
األع��ض��اء املستقلني ف��ي تشكيل مجالس
إدارات البنوك واللجان املنبثقة عن املجلس،
والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة املخاطر
وال��دور املنوط مبجالس اإلدارة ،وإضافة
محور بشأن حوكمة االلتزام في إطار إدارة
املخاطر الكلية للبنك.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي حملافظ

محمد الهاشل

بنك الكويت املركزي الدكتور محمد يوسف
الهاشل ال��ذي أوض��ح ب��أن إضافة أعضاء
م��ج��ال��س اإلدارة املستقلني ف��ي تشكيل
مجالس اإلدارة في البنوك يستهدف ترسيخ
مبدأ استقاللية أع��ض��اء مجالس اإلدارة
ال��ذي يعد م��ن أس��س مم��ارس��ات احلوكمة
السليمة ،حيث تضمنت التعليمات احملدثة
تعريفاً للعضو املستقل وحتديد شروط
االستقاللية وذلك تأكيدا ً التخاذ القرارات
بتجرد وموضوعية ملا هو في مصلحة البنك

وع��دم تعريضه للمخاطر واحملافظة على
الثقة العامة في البنك وتعزيز االستقرار
املالي .وأشار احملافظ إلى أن هذا التعديل قد
تضمن أيضا ً أال يقل عدد األعضاء املستقلني
عن أربعة أعضاء ومبا ال يزيد عن نصف
ع��دد أع��ض��اء املجلس ،وه��و احل��د األعلى
املسموح به مبوجب قانون الشركات ،هذا
ويجوز مبوجب هذه التعديالت أال يقل عدد
األعضاء املستقلني عن عضوين اثنني بداي ًة
من تاريخ  30يونيو  ،2020وعن أربعة
أعضاء بداي ًة من تاريخ  30يونيو 2022
وذل��ك م��ن أج��ل ع��دم إح���داث طلب مفاجئ
على األعضاء املستقلني والسماح للبنوك
بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
ك��ذل��ك أش���ار احمل��اف��ظ إل���ى أن حتديث
التعليمات قد تضمن أيضاً التأكيد على
حوكمة إدارة املخاطر وبشكل محدد ما
يتعلق باإلطار العام لهذه احلوكمة وذلك
من خالل حتديد مسؤوليات تنظيمية معرفة
بشكل جيد بالنسبة إلدارة املخاطر ،إضافة
إلى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم
أمن املعلومات واألم��ن السيبراني في ظل
املخاطر املقترنة بالتطور املتسارع للتقنيات
املستخدمة في مجال العمل املصرفي.
وأشار احملافظ أيضاً إلى أنه وفي إطار
إدارة املخاطر الكلية فقد شملت التعديالت
إضافة وظيفة االل��ت��زام وه��ي من املبادئ
املهمة ضمن أط��ر احلوكمة السليمة في
ضوء طبيعة وحساسية املخاطر الناجمة

عن عدم التزام البنوك بالقوانني والنظم
والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات
ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��خ��اط��ر امل��ال��ي��ة ومخاطر
السمعة .كذلك أكد احملافظ األهمية اخلاصة
حلوكمة البنوك بالنسبة لكل بنك وللقطاع
املصرفي حيث تشكل احلوكمة الفعّ الة
إحدى الركائز األساسية لسالمة ممارسات
العمل املصرفي ،ومنوهاً في ه��ذا الشأن
إلى أن القطاع املصرفي في الكويت يشكل
عصب النظام املالي ،األمر الذي يجعل من
تطبيق احلوكمة الفعاّلة أح��د املتطلبات
الداعمة لتعزيز االستقرار املالي .وجاء في
التصريح الصحفي أن البنوك الكويتية
ستبادر باتخاذ اخلطوات الالزمة الستيفاء
متطلبات هذه التعليمات متهيدا ً لتطبيقها
رسمياً اعتبارا ً من تاريخ ،2020/6/30
وأنه ميكن االطالع على التعليمات احملدثة
على املوقع االلكتروني www.cbk.gov.
 kwومن جانب آخر ،ذكر احملافظ أنه في
ض��وء ص��دور الالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )9لسنة  2019بشأن تنظيم تبادل
املعلومات االئتمانية ،فقد أص��در مجلس
إدارة بنك الكويت امل��رك��زي ق���رارا ً بشأن
ض��واب��ط قيد ش��رك��ات ت��ب��ادل املعلومات
االئ��ت��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ُي��رخ��ص ل��ه��ا مب��زاول��ة
نشاط تقدمي خدمات اإلب�لاغ عن االئتمان
والتصنيف االئتماني وفقاً للقانون املشار
إليه ،وكذلك أص��در ق���رارا ً بشأن القواعد
والضوابط اخلاصة باخلبرة املطلوبة في

«التجاري» :رعاية فعاليات توزيع الهدايا
على طالبات وطلبة مدارس اجلهراء

البنك يوزع الهدايا على الطالب

ضمن اجلهود املتواصلة والشراكة
املجتمعية البناءة بني البنك التجاري
ومحافظات الكويت ،قدم البنك الرعاية
لفعاليات توزيع الهدايا والقرطاسية
على طالبات وطلبة املرحلة االبتدائية
باملدارس في منطقة اجلهراء التعليمية.
وق��د ج���اءت ه��ذه ال��رع��اي��ة مبناسبة

بدء العام الدراسي اجلديد ،وحظيت
بحضور معالي محافظ اجلهراء ناصر
ف�لاح احل��ج��رف ح��ي��ث ق��ام بتوزيع
الهدايا واللوازم الدراسية على الطلبة
والطالبات مبشاركة نائب مدير عام
– قطاع التواصل املؤسسي في البنك
– أماني الورع.

وف��ي إط��ار ه��ذه الفعاليات ،التقى
احمل��اف��ظ ب��ع��دد م��ن أب��ن��ائ��ه الطلبة
والطالبات مباركا ً لهم بالعام الدراسي
اجلديد ومتمنيا ً لهم عاما ً دراسيا ً مكلالً
بالنجاح والتوفيق ،مشيدا ً في هذا
الصدد بدور البنك التجاري الكويتي
وجهود املتميزة في العديد من األنشطة

التربوية والصحية واالجتماعية التي
تخدم شرائح املجتمع كافة ،ومتمنياً
إلدارة البنك دوام التقدم واالزدهار
وبهذا املناسبة قالت نائب املدير
ال��ع��ام – ق��ط��اع ال��ت��واص��ل املؤسسي
ف��ي البنك ال��ت��ج��اري -أم��ان��ي ال��ورع
«ت��أت��ي ه��ذه ال��رع��اي��ة لتواكب فرحة
أبنائنا الطلبة والطالبات في املرحلة
االبتدائية ببدء العام الدراسي ولتؤكد
من جديد اهتمام البنك بالفعاليات
والبرامج التربوية وااللتقاء بالطلبة
والطالبات في مستهل العام الدراسي
اجلديد».
وت��اب��ع��ت أم��ان��ي ال���ورع مبينة أن
الشراكة بني البنك التجاري والعديد من
اجلهات الرسمية واألهلية ومؤسسات
املجتمع املدني تأتي لتأصيل أوجه
املسئولية املجتمعية للبنك ،مؤكدة
اس��ت��م��رار البنك ف��ي دع��م ك��ل م��ا من
شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على
مختلف شرائح املجتمع ،مشيدة في
ذات الوقت بجهود القائمني على إعداد
وتنظيم ال��ب��رام��ج االجتماعية التي
تغطي الفعاليات املجتمعية والتربوية
والرياضية والثقافية وغيرها من
الفعاليات األخرى حملافظة اجلهراء.

يناقش متيز «بيتك» في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي

الناهض يستعرض مناذج بنوك املستقبل باملؤمتر املصرفي العاملي
يشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة
في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،مازن
سعد الناهض ،في فعاليات «املؤمتر
املصرفي العاملي :صياغة املستقبل»،
الذي ينظمه بنك الكويت املركزي حتت
رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورعاه.
وي��ت��ط��رق ال��ن��اه��ض خ�ل�ال احللقة
النقاشية الثالثة من املؤمتر بعنوان
«من���اذج ب��ن��وك املستقبل ،وت��ط��ورات
الصيرفة» ،الى التوجهات العاملية التي
ترسم قطاع الصيرفة العاملية ،والتحول
الرقمي وم��ا يشمل م��ن تطبيق الذكاء
االصطناعي ،وخ��دم��ات التكنولوجية
امل��ال��ي��ة  ،FinTechواالس��ت��ف��ادة من
تكنولوجيا البلوكتشني.
كما سيناقش أهمية تكيّف البنوك
مع التغيرات املتسارعة في بيئة عمل
املصارف ،وتأثير التكنولوجيا واالبتكار
املزعزع ،Disruptive innovation
على من��اذج اعمال مصارف املستقبل،

مازن الناهض

والضوابط الرقابية املتعلقة باخلدمات
املصرفية االلكترونية ،وال���دور الذي

ينبغي أن تلعبه اجل��ه��ات الرقابية
لتسهيل اج����راءات وعمليات التحول
الرقمي ،واالج���راءات الواجب اتخاذها
وتعزيزها في مجال األمن السيبراني،
وحماية البيانات.
وك��ذل��ك س��ي��ت��ن��اول ال��ن��اه��ض خ�لال
احللقة النقاشية ،دور من���اذج بنوك
املستقبل في دعم املبادرات االجتماعية
وحتقيق التنمية املجتمعية ،فيما يسلط
ال��ض��وء على ري���ادة «بيتك» ف��ي طرح
خ��دم��ات مصرفية رقمية ه��ي االول��ى
م��ن نوعها ف��ي ال��ك��وي��ت ،وم���دى جناح
استراتيجية التحول الرقمي في «بيتك»
التي قطع فيها أش��واط��ا كبيرة عززت
موقعه ال��ري��ادي ف��ي ط��رح جيل جديد
من اخلدمات املصرفية العصرية التي
تلبي تطلعات ورغبات العمالء املتزايدة
ضمن معايير اجلودة والدقة والسرعة
واألمان.
ويستضيف امل��ؤمت��ر ال���ذي تنطلق
فعالياته في  23سبتمبر اجلاري ،كوكبة
من الشخصيات االقتصادية املرموقة من

محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات
رقابية وإشرافية ،ومسؤولني تنفيذيني
رفيعي املستوى في القطاع املصرفي
ووكاالت تصنيف ائتماني عاملية ،فضال
عن عدد من املنظمات وهيئات املعايير
الدولية ،وخبراء مصرفيني وممثلني من
شركات التقنيات املالية من شتى دول
العالم.
ومن املقرر أن يعقد املؤمتر في فندق
فورسيزونز مبدينة الكويت ،وسيتناول
ضمن ج��دول أعماله عرضا للتحديات
االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها
القطاع املصرفي وال��ف��رص واملخاطر
الناجمة ع��ن االب��ت��ك��ارات التقنية ،مع
التركيز على رؤي��ة تطوير الصناعة
املصرفية ودعم التنمية املستدامة.
كما يقام على هامش املؤمتر معرض
التقنيات املالية ويشارك فيه أكثر من
 40ع���ارض م��ن القطاعات املصرفية
احمللية والعاملية وكذلك كبرى شركات
االتصاالت في املنطقة وعدد من الشركات
املتخصصة في التقنيات املالية.

 ..ويناقش تطورات االستحواذ على «املتحد»
يناقش مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي
«بيتك» اليوم اخلميس ،تقارير املستشارين العامليني
املُعينني من قبل البنك للقيام بأعمال الفحص الفني
والقانوني النافي للجهالة واخل���اص باالستحواذ

املحُ تمل على البنك األهلي املتحد (البحرين).
وبحسب بيان «بيتك» للبورصة الكويتية أمس
األربعاء ،سوف يناقش املجلس أثناء االجتماع معدل
تبادل األسهم النهائي اخلاص باالستحواذ.
وأك��د «بيتك» في البيان على أن القرارات النهائية

تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ملساهمي البنكني وبنك
الكويت املركزي ومصرف البحرين املركزي وغيرهم من
اجلهات الرقابية امل ُختصة األخرى.
وقال البنك إنه سيقوم باإلفصاح في حينه عن أية
تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

املرشحني لعضوية مجالس إدارة شركات
املعلومات االئتمانية ومن يفوضهم مجلس
إدارة الشركة م��ن أعضائه أو م��ن الغير
للقيام بعمل معينّ أو اإلش��راف على وجه

من وجوه نشاط الشركة ،كما تضمّن القرار
يعي
أيضا ً الشروط الواجب توافرها فيمن نَّ
رئيساً للجهاز التنفيذي في الشركة أو
نوابه أو مساعديه.

احتياطيات الكويت األجنبية
ترتفع  5باملئة خالل يوليو
ارتفعت قيمة االحتياطي األجنبي لدولة الكويت
خالل شهر يوليو السابق بنسبة  5.01باملائة على
أس��اس سنوي ،وذل��ك وف��ق اإلحصائية النقدية
الشهرية الصادرة عن بنك الكويت املركزي أمس
األربعاء.
وسجل االحتياطي األجنبي الرسمي للكويت
في يوليو السابق  11.588مليار دينار (38.236
مليار دوالر) ،مقارنة بــ 11.035مليار دينار
( 36.412مليار دوالر) في الشهر املناظر من
.2018
وعلى أس��اس شهري ،منا االحتياطي بنسبة
 0.69باملائة ،عن مستواه في يونيو  2019البالغ
 11.508مليار دينار.
وطبقاً لبيانات املركزي الكويتي ،فقد تلقى
االحتياطي األجنبي للكويت دعما ً الرتفاع مجموع
العملة والودائع خالل يوليو السابق بنسبة إلى

 10.835مليار دينار ،مقابل  10.332مليار دينار
في الشهر نفسه من العام السابق ،مع منوها
شهريا ً بـ  0.58باملائة.
ويتمثل العامل الثاني في قفزة وضع االحتياطي
لدى الصندوق بـ باملائة عند  158.9مليون دينار،
علما ً بأنها كانت تبلغ  91.7مليون دينار في يوليو
 ،2018مع ارتفاعها شهريا ً  12.62باملائة.
وعلى اجلانب اآلخر ،تراجعت حقوق السحب
اخلاصة خالل يوليو املاضي بنسبة إلى 563.2
مليون دينار ،مقارنة بــ 580مليون دينار بالشهر
نفسه  ،2018رغم استقرارها شهريا ً.
وأش���ارت اإلحصائية النقدية إل��ى أن القيمة
الدفترية الحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند
 31.7مليون دينار ،علما ً بأن قيمة الذهب متثل ما
متتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت املركزي»،
وحتتفظ به كأصول احتياطية.

مسابقة ألغاز استراتيجية جائزتها  300دينار لكل فريق فائز

«اخلليج» ينظم فعالية
«»Escape Room
يقدم بنك اخلليج خالل عطلة
نهاية هذا األسبوع مسابقة غرفة
التجوري (اخل��زن��ة) في مجمع
األفنيوز ،املرحلة الثالثة .وتعتمد
املسابقة على قدرة الفريق على
اإلجابة عن ثالثة ألغاز خالل مدة
ال تزيد عن ثالث دقائق ليتمكنوا
من فتح التجوري والتأهل للفوز
مببلغ  300دينار كويتي.
جت����ري امل��س��اب��ق��ة م���ن ي��وم
اخلميس إل��ى ي��وم السبت في

غ��رف��ة مغلقة يدخلها أع��ض��اء
ال��ف��ري��ق امل��ش��ارك وي��ت��ع��اون��وا
على ح��ل أل��غ��از تساعدهم في
اخل���روج م��ن الغرفة ،ويتطلب
ذل��ك ذك��اء استراتيجيًا ومهارة
ف��ي ال��ت��واص��ل ليتمكن الفريق
من الفوز .وتتكون األلغاز من
معلومات عامة وأسئلة متعلقة
ببنك اخلليج كذلك.
وتتاح املشاركة في املسابقة
م��ج��ا ًن��ا ل��ع��م�لاء ب��ن��ك اخلليج

وغيرهم ،على أن يتراوح عمر
امل��ش��ارك ب�ين  13و 25ع��ا ًم��ا.
وميكن املشاركة فرديًا أو ضمن
فريق ال يزيد ع��ن  3أشخاص،
حل���ل ج��م��ي��ع األل����غ����از وف��ت��ح
ال��ت��ج��وري ف��ي م��ا ال ي��زي��د عن
خمس دق��ائ��ق .وسيتوج فريقًا
واح�دًا عن كل يوم ،وهو الفريق
األسرع في فتح التجوري ،حيث
ستكون جائزة الفائزين 300
دينار كويتي للفريق.

«أسواق املال» توافق على نشرة اكتتاب صكوك البنك

«وربة» :سباقون بتطوير البنية التكنولوجية
واحتساب املخاطر بشكل استراتيجي
حتت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورع��اه ،يعقد بنك الكويت املركزي «املؤمتر
املصرفي العاملي :صياغة املستقبل» ،وذل��ك يوم
اإلثنني  23سبتمبر .2019
ه���ذا ويستضيف امل��ؤمت��ر طيفا واس��ع��ا من
الشخصيات االقتصادية املرموقة من محافظي
بنوك مركزية ورؤس��اء هيئات رقابية وإشرافيه،
ومسؤولني تنفيذيني رفيعي املستوى في القطاع
املصرفي ووكاالت تصنيف ائتماني عاملية ،فضال
عن عدد من املنظمات وهيئات املعايير الدولية،
وخبراء مصرفيني وممثلني من شركات التقنيات
املالية من شتى دول العالم.
وحول رعايته للمؤمتر املصرفي العاملي ،حتدث
شاهني حمد الغامن الرئيس التنفيذي لبنك وربة
قائالً « :يسعدنا التواجد في هذا احلدث املهم ودعمه
في نسخته األولى نظرا ً ألهمية احملاور املطروحة
من خالله والتي من شأنها أن تعود على القطاع

املصرفي والعاملني ب��ه ومستخدمي اخلدمات
املصرفية أيضا ً بالنفع والفائدة».
وأض��اف« :إن بنك وربة كان وال زال سباقاً في
تطوير بنتيه التكنولوجية ،مع احتساب املخاطر
بشكل استراتيجي ،سوا ًء عبر تطبيقات الهواتف
الذكية أو عبر طرح خدمات وحلول بنكية رقمية
متميزة تتناسب مع احتياجات العمالء وتطلعاتهم؛
وم��ؤخ��را أط��ل��ق بنك ورب���ة مصنعا رقميا حتت
مسمى “الوتني» وال���ذي يتم م��ن خالله تطوير
وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية رقمية حصرية
مميزة ،األم��ر ال��ذي أس��س قاعدة متينة النطالقة
عهد ث��وري جديد ف��ي قطاع اخل��دم��ات املصرفية
الرقمية وينسجم في الوقت ذاته مع استراتيجية
البنك التطويرية التي تستند في ابرز بنودها الى
تكريس بنك ورب��ة رائ��دا في اخلدمات املصرفية
الرقمية وزي��ادة حصته السوقية في هذا االطار ال
سيّما ضمن املنافسة العالية الذي يشهدها القطاع
في هذا املجال».

