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هاتف: 22208090 فاكس: 22208099

ص.ب 21141 الصفاة الرمز البريدي 13072 دولة الكويت

التوزيع واإلعالنات:

masarefadv@kba.com.kw
هاتف: 22208090 فاكس: 22208099

كلمة أعضاء الهيئة االستشارية لمجلة المصارف

نواصل مسيرة نجاح طويلة..
بحلة عصرية 

تستكمل مجلة المصارف بحلتها العصرية 
الجديدة، مسيرة حافلة بالنجاح والتميّز 

عمرها يناهز العشرين عامًا. وكما كانت 
»المصارف« مصدراً موثوقًا ألخبار البنوك 

وأنشطتها وفعاليتها والتحليالت االقتصادية 
والمصرفية على أنواعها، ستبقى على 

النهج ذاته، لكنها ستتوسع الكترونيًا وعلى 
منصات التواصل االجتماعي المختلفة 
للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. 

وسيكون لـ »المصارف« دوراً مكثفًا في 
التوعوية المصرفية من خالل موضوعات 
خاصة ومقابالت مع أبرز المتخصصين في 

الشأن المصرفي، إضافة إلى مقاالت الكّتاب 
المتخصصة والتقارير االقتصادية النوعية. 

يسعدني ويشرفني ان أكون بين أسرة مجلة 
المصارف العريقة، وأتمنى ان يحظى هذا 
العدد بإعجابكم على أمل ان تستمتعوا 

بقراءة موضوعاته المصرفية واالقتصادية 
على أنواعها، وسنواصل في األعداد المقبلة 

تقديم أفضل محتوى.

دور بارز في قضايا االقتصاد والتمويل  

تلعب مجلة المصارف دوراً مهمًا في 
مجتمع األعمال والمجتمع االقتصادي في 

الكويت، لقد عاصرت المجلة منذ أكثر 
من 10 سنوات، وما زلت عضوا في هيئتها 

االستشارية. المجلة لها دور توعوي 
في القضايا االقتصادية خصوصا القضايا 
المتعلقة بالتمويل والقطاع المصرفي، 

إضافة إلى البيانات الرسمية التي تقدمها 
بشأن هذه القضايا، ومواكبتها لتطورات 

النظام المصرفي الدولي وتأثيره على األوضاع 
االقتصادية المحلية والبنوك. تحظى مجلة 

المصارف بقاعدة مهمة من القراء العاملين 
بالقطاع المصرفي والمؤسسات االستثمارية 

بالكويت ورجال األعمال المهتمين بالشأن 
االقتصادي الكويتي، يتطلعون إلى ما يكتب 

بالمجلة باإلضافة إلى مقاالت الكتاب 
الكويتيين والبيانات المهمة التي تنشر عن 

واقع األوضاع المصرفية في الكويت وأيضًا 
األوضاع ذات الصلة في الدول المتقدمة وفي 

النظام المصرفي الدولي.

محتوى متنوع  يغطي التطورات 
االقتصادية والمصرفية 

عام عزيزي القارئ الكريم،،، مع بداية 
عام 2021 تعود إليك مجلة المصارف 
بحلتها الجديدة االلكترونية التي راعى 

تصميمها وإخراجها سهولة تصفحها لقراءة 
موضوعاتها بسهولة ويسر، ولتكون قريبة 

من القارئ بحيث يستطيع الرجوع إليها في 
أي وقت. يأتي هذا التطور إيمانًا منا بأهمية 

توفير المعلومات واألخبار التي تهم القطاع 
المصرفي، فقد اجتهدنا وقمنا بتطوير محتوى 

متنوع يغطي أكبر قدر ممكن من التطورات 
واألحداث االقتصادية والمصرفية سواء كانت 

في دولة الكويت أم في دول العالم بشكل 
عام. أن الهدف التي تسعى إليه مجلة المصارف 
يرتكز أساسًا على توفير الموضوعات التي تهم 
قراءها الكرام بأسلوب سهل وواضح يشتمل 

على أهم األخبار واألحداث المتعلقة بالتطورات 
االقتصادية والمصرفية المحلية والعالمية، 

وإننا جميعا في هيئة التحرير نرحب بمشاركة 
القارئ  الكريم بأي مقترحات من شأنها تطوير 

المجلة داعين اهلل سبحانه وتعالىأان يحفظ 
الكويت من كل مكروه وان يديم علينا جميعًا 

األمن واألمان.  

عامر التميمي | مستشار فجر القناعي | مدير التحرير بالوكالة
وباحث اقتصادي كويتي

د.صادق أبل | اقتصادي كويتي

املراسالت باسم رئيس التحرير

masaref@kba.com.kw
هاتف: 22208090

فاكس: 22208099

تصميم وإخراج: محمد الحاج

المقاالت والبحوث المنشورة
في المجلة تعبر عن آراء أصحابها.

تصدر عن

كلمة أعضاء الهيئة االستشارية لمجلة المصارف

دور بارز في قضايا االقتصاد والتمويل  
  

يسعدني ان اكون في الهيئة االستشارية 
لمجلة المصارف مع اخواني واخواتي.. وان شاء 

اهلل سوف نقدم ما يفيد القراء المهتمين 
بالشأن المصرفي واالقتصادي. لدينا الكثير من 

األمور المهمة والحيوية التي يجب ان نتطرق 
اليها ونزيد ثقافتنا بها ونفهمها ونقرأها مثال 

على ذلك الثقافة المالية. 
ماذا تعني الثقافة المالية؟ وكيف تنشأ القدرة 
على اتخاذ قرارات مترابطة مع بعضها البعض 
تساعد على تسديد الديون والحفاظ على جزء 

من الدخل والقدرة على االستثمار وكيفية 
اإلستثمار؟ كما لدينا الكثير من األمور 

المهمة، نود ان نتطرق لها في مجلة المصارف 
منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف 

تقوم هذه الشركات في نشاطها؟ وكيف 
توفر األموال لالستمرار في أنشطتها ؟ وما 

الصعوبات التي تواجهها؟
سيكون لمجلة المصارف دور بارز مع البنوك 

المحلية لنشر الثقافة المالية واالقتصادية 
بما يخدم مصلحة ومستقبل األجيال 

والمجتمع.

ُتسهم في صناعة القرار االقتصادي 
  

يسعدني التعاون مع أعضاء الهيئة 
االستشارية لمجلة المصارف اإللكترونية 

لالرتقاء بمحتوى المجلة سواء من 
حيث اختيار المواضيع أو نوعية الدراسات 

والنقاشات االقتصادية التي أصحبت تشغل 
بال الجميع مؤخراً في دولة الكويت.

وفي ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة 
والتطورات المتسارعة، من الضروري ان 
تساهم الدراسات التحليلية في تسليط 

الضوء على أهم القضايا االقتصادية إضافة 
إلى السياسات المالية والنقدية والهيكلية 

لمساعدة صناعة القرار على اتخاذ اإلجراءات 
االقتصادية المناسبة والتي تنعكس على أداء 

القطاع المصرفي نظراً الرتباط هذا القطاع 
بالقطاعات األخرى. وفي هذا السياق، يأتي دور 

مجلة المصارف كمنبر مهم لتبادل اآلراء 
حول هذه المواضيع وغيرها من خالل تشجيع 

المجلة للباحثين لتقديم مساهمتهم 
العلمية حول بعض األمور االقتصادية الهامة 

التي تشغل الكثيرين حاليًا كوضع المالية 
العامة وتحسين البيئة االستثمارية وسهولة 

ممارسة األعمال وتنويع مصادر النمو 
االقتصادي واإليرادات الحكومية.

دور بارز في قضايا االقتصاد والتمويل
  

تطل المجلة اآلن في حلة عصرية وجديدة 
لتسلط الضوء على مستجدات اإلقتصاد 

الكويتي والقطاع المصرفي تحديداً. وتواجه 
دول الخليج حاليا تداعيات اقتصادية قاسية 
نتيجة جائحة كورونا والتراجع المفاجئ الغير 

مسبوق للعرض والطلب على النفط،  مما 
نتج عنه انكماش حاد في الناتج المحلي 

اإلجمالي للمنطقة. وكذلك تحديات 
اقتصادية صعبة إذا لم يتم االسراع في 

تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل واإلصالحات 
االقتصادية.

وهنا يأتي دور المجلة من خالل تسليط 
الضوء على أهم واحدث الدراسات 

والمؤشرات االقتصادية الهادفة لمساعدة 
القطاعين العام والخاص على اتخاذ القرارات 

الصحيحة من اجل تخطي هذه المرحلة 
الدقيقة مع استمرار انخفاض أسعار النفط 

على المدى القصير والمتوسط.
ولذلك يسعدني ويشرفني المشاركة في 
تطوير محتوى مجلة المصارف من خالل 

نشر تقارير مركز ذا كونفرنس بورد الخليج 
للبحوث االقتصادية والتجارية المتخذ من 

دولة الكويت مقراً إقليميًا له.

طارق الصالح | نائب مدير عام
وحدة البحوث االقتصادية لدى بنك الخليج

هبه عيتاني | اقتصادي أول
مركز كونفرنس بورد الخليج

د.سعادة الشامي
كبير االقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني

Saade Chami Fajer AlQenaeiAmer AltameemiSadeq AbulTareq Al-SalehHiba Itani Koraytem
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 »المصارف« اإللكترونية..
عصرية ومتجددة  

ومع االنطالق إلكرتونياً، نستذكر افتتاحية »املصارف« يف 
عددها األول، حني وجه مؤسسها ورئيس تحريرها آنذاك 

يوسف عبدالحميد الجاسم رسالة إىل القراء، قائالً »سوف 
نعمل عىل أن تكون مجلة املصارف إضافة إىل غريها 
من اإلصدارات االقتصادية الرصينة املحلية والعربية 
والعاملية«، مستعرضاً التحديات التي كانت تشهدها 

الساحة املرصفية املحلية عىل وقع استحقاقات العوملة 
وثورة املعلومات واالتصاالت والتقدم التكنولوجي الهائل. 

واليوم، بعدما حققت البنوك الكويتية نجاحاً باهراً عىل 

مختلف األصعدة وواكبت التطور التكنولوجي وما 

فرضته الثورة الصناعية الرابعة من تحّول غري مسبوق 

يف طريقة حياتنا وأمناط أعاملنا، نواجه أخطر أزمة 

صحية اقتصادية مزدوجة سيكون لها انعكاسات ثقيلة 

عىل جميع القطاعات، لكنها تحتّم علينا أيضاً امليض قدماً 

نحو االقتصاد الجديد القائم عىل الذكاء واملعرفة، حيث 

للبنوك الدور األكرب يف مواكبة متطلباته، وما قدمته 

لعمالئها خالل جائحة كورونا من خدمات رقمية متكاملة، 

خري دليل عىل أن القطاع املرصيف دامئاً ما يقود دفة 

الدكتور حمد الحساوي | رئيس التحرير

 االفتتاحية  

منذ صدور عددها األول عام 2001، 

حددت مجلة املصارف بوصلة 

أهدافها لتكون مرجعاً موثوقاً 

ومتخصصاً يعكس رؤية قضايا 

القطاع املرصيف ويصون مصالحه، 

ويرثي الثقافة املرصفية مبخزون 

قّيم ورصني من املوضوعات 

والدراسات والتحليالت االقتصادية. 

كّرست مجلة املصارف جهودها 

عىل مدى السنوات املاضية 

لتقديم أفضل محتوى يف 

املجاالت املرصفية واالقتصادية 

مبختلف أنواعها، واليوم، تخطو 

»املصارف« نحو آفاق جديدة 

باصدارات الكرتونية عرصية، 

تحايك التطور الرقمي بنهٍج 

مبتكر يرسخ الشفافية ويعزز 

حضورها الكرتونياً وعىل منصات 

التواصل يف األوساط االقتصادية 

واملرصفية. 

التطوير ويظهر مرونة عالية يف االستجابة لكل تطور 
يخدم الصناعة املرصفية املحلية، ويسهم بفعالية يف تنمية 

املجتمع وازدهاره. وكام كانت مجلة املصارف مواكبة 
ألعامل البنوك وأنشطتها منذ تأسيسها، ستبقى عىل 

النهج ذاته يف إصداراتنا اإلكرتونية، وستتوسع يف نرش 
املحتوى عىل قنوات التواصل االجتامعي الرسمية الخاصة 
بها لتحايك الرشيحة األكرب من املهتمني بالشأن املرصيف 

واالقتصادي. 

عزيزي القارىء..

يسعـدين أن تكون إصداراتنا اإلكرتونية عىل مستوى 
طموحاتك وتطلعاتك، عىل أمل االستفادة من املحتوى 

الغني الذي تقدمه مجلة املصارف من تحليالت ومقاالت 
وحوارات وموضوعات مرصفية واقتصادية متنوعة، 

كام نرحب بأية إسهامات نوعية تضفي املزيد من القيمة 
ملوضوعتنا.

شكراً عزيزي القارئ لتصفحك »املصارف« اإلكرتونية 
يف إصدارها األول، وبانتظارك يف املحطـات واألعداد 

القادمة.

وختاماً، اسمحوا يل أن أشكر أرسة مجلة املصارف التي 
بذلت قصارى جهدها يف عملية التحول من النسخة 

الورقية إىل اإلكرتونية. 

عهٌد جديد..
ومسرية التنمية تتواصل

كام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف 
الكويت، إىل مقام حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ 

نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بأسمى 
آيات التربيكات وأحّر التهاين مبناسبة توليه مقاليد الحكم 

يف البالد، وإىل سمو ويل العهد الشيخ مشعل األحمد 
الجابر الصباح حفظه الله، عىل الثقة األمريية السامية 

لتزكيته ولياً للعهد، سائلني املوىل عّز وجّل أن يوفقهام 
ويسدد خطاهام للميض قدماً يف مسرية البناء والتنمية ملا 

فيه خري دولتنا الحبيبة الكويت وشعبها الكريم.

لقد أبهر االنتقال السلس للسلطة يف البالد العامل أجمع 
بعد وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل األمري الراحل الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح، وها هي الكويت تخطو 
بثبات يف عهد جديد بقيادة صاحب السمو أمري البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه 

وويل عهده األمني الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 
نحو استكامل مسرية االستقرار والرخاء والتنمية 

االقتصادية لتحقيق رؤية كويت 2035 الهادفة إىل تحويل 
دولة الكويت إىل مركز مايل وتجاري إقليمي وعاملي 

جاذب لالستثامر يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط 
االقتصادي ويحقق التنمية البرشية.

ونحن نعلم أن الطموحات كبرية، نعقد اآلمال عىل أن يُكلّل 
عهدكم امليمون بالتقدم واالزدهار، وان تزخر مسريتكم 
بالبناء واإلنجاز لرفعة شأن الكويت وإعالء مكانتها يف 

املنطقة وبني دول العامل أجمع. 

رحم الله األمري الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح وأسكنه فسيح جناته، كان قائداً فّذاً وترك بصامت 

خالدة عىل املستويات السياسية واالقتصادية والتنموية 
واالجتامعية، فاستحق لقب قائد اإلنسانية من منظمة 

األمم املتحدة بعدما امتدت يده البيضاء إىل معظم أصقاع 
األرض. 

نسأل الله العيل القدير أن ميّد يف عمر قائدنا سمو األمري 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مبوفور الصحة 
والعافية، وان يحفظ وطننا الغايل بالخري واألمان. 

 االفتتاحية  

Dr. Hamad Al-Hasawi
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محافظ بنك الكويت 
المركزي الدكتور محمد 

يوسف الهاشل

 �إطالق حملة  

بنك الكويت 
المركزي

يطلق حملة 
التوعية 

المصرفية
لنكن على

دراية

وقد صدر ترصيح ملحافظ بنك 

الكويت املركزي أشار فيه إىل أن 

حملة التوعية املرصفية - لنكن عىل 

دراية تنطلق بإرشاف بنك الكويت 

املركزي، ويديرها اتحاد مصارف 

الكويت مبشاركة جميع البنوك 

الكويتية، مؤكًدا أهمية مثل هذه 

الحمالت التي توفر وسيلة مناسبة 

لتوعية عمالء البنوك بحقوقهم 

التي يحرص بنك الكويت املركزي 

عىل حاميتها عرب تعليامته الرقابية 

للجهاز املرصيف، ومن بينها حقوق 

العمالء لدى التعاقد للحصول عىل 

التمويل من البنوك سواء التقليدية 

أو اإلسالمية، وكذلك حقوق العمالء 

من ذوي االحتياجات الخاصة، 

حيث وجهت تعليامت بنك الكويت 

املركزي البنوك نحو تخصيص كل 

من البنوك لفرع عىل األقل يف كل 

محافظة لخدمات ذوي االحتياجات 

الخاصة يقدم لهم الخدمات 

والتسهيالت والوسائل التي تراعي 

أوضاعهم وتسهل لهم الحصول 

عىل جميع الخدمات املرصفية.

كام نوه املحافظ إىل تنوع املواضيع 

التي تشملها الحملة ومن بينها 

التعريف بدور البنوك كوسيط 

مايل، وأهمية االدخار واالستثامر 

وكيفية االستفادة من املنتجات التي 

تقدمها البنوك يف هذا املجال، إىل 

جانب التوعية بحقوق العميل عند 

الحصول عىل التمويل الشخيص 

يف إطار حرص بنك الكويت املركزي عىل تعزيز الثقافة املالية لدى مختلف 

رشائح املجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع املرصيف 

الكويتي يف املسؤولية املجتمعية. انطلقت يف يوم الثالثاء املوافق 26 يناير 

2021 فعاليات حملة التوعية املرصفية - لنكن عىل دراية والتي تهدف إىل نرش 

الثقافة املالية لدى أوسع رشيحة من املجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور 

بدور القطاع املرصيف وكيفية االستفادة من الخدمات املتنوعة التي تقدمها 

البنوك عىل الوجه األمثل.

حملة التوعية المصرفية )لنكن على دراية(
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حملة التوعية المصرفية )لنكن على دراية( حملة التوعية المصرفية )لنكن على دراية(

الكويت، نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك 

بوبيان عادل عبدالوهاب املاجد 

أنه إدراكاً من االتحاد والبنوك 

لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور 

معها.

يذكر أن الحملة التي يرشف عليها 

بنك الكويت املركزي ويطلقها 

اتحاد مصارف الكويت بالتعاون 

مع البنوك الكويتية ستستمر عىل 

مدار العام، وميكن االطالع عىل 

مزيد من املعلومات حول حملة 

الكويتية لدورهم الهام يف إطار 

مسؤوليتهم املجتمعية تجاه 

عمالء القطاع املرصيف واملجتمع، 

وحرصاً منهم عىل تعزيز الوعي 

التوعية املرصفية - لنكن عىل دراية 

وأهدافها، واملواد التعريفية التي 

تقدمها وغريها من املعلومات عرب 

www. .املوقع اإللكرتوين للحملة

.dirayakw.com

ويف هذا الصدد، رصح رئيس 

مجلس إدارة اتحاد مصارف 

والثقافة املالية واملرصفية بهدف 

ضامن حقوق العمالء والحد من 

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم 

الدراية، فقد اطلق بنك الكويت 

سواء االستهاليك أو اإلسكاين، 

وكذلك الخدمات املقدمة لذوي 

االحتياجات الخاصة، وآلية تقديم 

الشكاوى بشأن الخدمات املرصفية، 

باإلضافة إىل البطاقات املرصفية 

املتنوعة، وأهم الخطوات الواجب 

اتباعها لتجنب التعرض لعمليات 

االحتيال، والتوعية مبخاطر ما 

يعرف بـ »تكييش القروض« 

واالستثامرات عالية املخاطر 

وغريها من املواضيع الهامة.

وإىل جانب تنوع املواضيع التي 

تشملها الحملة، تتنوع كذلك 

الوسائل والقنوات املستخدمة، 

حيث تشتمل الحملة عىل فيديوهات 

توعوية وترصيحات صحفية 

ومواد تعريفية، وذلك عرب عديد من 

قنوات التواصل وخصوًصا القنوات 

الرقمية، وحسابات بنك الكويت 

املركزي والبنوك الكويتية واتحاد 

مصارف الكويت عىل منصات 

التواصل االجتامعي، وفروع البنوك 

وغريها من نقاط التواصل مع 

الجمهور مبا يضمن أوسع انتشار 

نحن سعداء يف املشاركة يف هذة الحملة التي يقوم بها البنك املركزي ونحن 

أيضا رشكاء أساسيني فيها مبا تعود هذه الحملة من منافع عىل املجتمع يف 

شتى الرشايح وهي حاميه لكل أفراد املجتمع من عمليات النصب واالحتيال 

التي ازدادت يف اآلونة األخرية، اعتقد ان نحن كبنوك علينا واجب يف هذة 

التوعية واعتقد ان الوقت مناسب جدا لهذه الحملة واهدافها النبيله املفروض 

تكون من فرته من الزمن خاصة نحن يف البنك الوطني لنا حمالت مامثلة 

سابقة لتوعية املجتمع وان شاء الله تعود باملنفعة عىل الجميع.

بدايًة احب أتوجه بالشكر لكل من قام  بإعداد وإطالق هذه الحملة وأخص بالشكر 

كذلك بنك الكويت املركزي و اتحاد مصارف الكويت والقامئني يف القطاع املرصيف 

والتي نرجو من وراءها ان شاء الله تثقيف عمالء البنوك خاصة واملجتمع بصفه 

عامه لجميع العمليات التي تقوم بالبنوك من ناحية التوفري والحسابات وجميع 

الخدمات التي تقدمها البنوك لعمالءها، كذلك توعيتهم من ناحية اي أمور قد متس 

حساباتهم أو أمورهم املالية من خالل الجرائم املرصفية التي انترشت نوعا ما يف 

الفرتة األخرية باملجتمع الكويتي والتي هي غريبة علينا ان شاءالله، بيت التمويل 

الكويتي داعم رئييس لهذه الحملة وانشاءالله ستكون لنا مساهمه كبريه وفعاله 

وان شاء الله نقوم عىل توعية عمالءنا وكذلك عمالء القطاع املرصيف بشكل عام.

عبدالوهاب الرشود الرئيس التنفيذي بالوكالة - بيت التمويل الكويتي 
عصام الصقر الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الكويت الوطني

عادل عبدالوهاب املاجد رئيس مجلة إدارة اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك بوبيان
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حملة التوعية المصرفية )لنكن على دراية( حملة التوعية المصرفية )لنكن على دراية(

املركزي بالتعاون مع اتحاد 

مصارف الكويت حملة توعوية 

مرصفية موجهة لجمهور العمالء 

تحت شعار »لنكن عىل دراية«. 

وأضاف املاجد أن الحملة التوعوية 

»لنكن عىل دراية« تأيت ضمن ما 

يستهدفه بنك الكويت املركزي 

واتحاد مصارف الكويت من خلق 

حملة وطنية متكاملة لتنفيذ أنشطة 

التثقيف املايل واملرصيف وضامن 

استدامتها ومواصلة نرش وتعميق 

الثقافة املالية واملرصفية املجتمعية 

يف جميع القطاعات وتعزيزها 

بأفضل املامرسات. وتهدف الحملة 

التوعوية إىل نرش الوعي بشأن 

املفاهيم األساسية يف املجال املايل 

واملرصيف، وتعزيز قدرة عمالء 

البنوك عىل استخدام الخدمات 

املرصفية االستخدام األمثل، وتعزيز 

وعيهم مبا عليهم اتخاذه من 

احتياطات لتجنب سوء استخدام 

املنتجات والخدمات املرصفية 

أو اإلخالل بالتزاماتهم كعمالء. 

وأوضح املاجد أن الحملة التوعوية 

ستشمل التعريف بكافة الخدمات 

التي تقدمها البنوك التقليدية 

واإلسالمية عىل السواء.

وستقوم بتسليط الضوء عىل 

العديد من املوضوعات ذات األهمية 

مثل التعريف بدور وأهمية البنوك 

يف املنظومة االقتصادية، كيفية 

الحامية من الجرائم اإللكرتونية 

يف ظل تطور املعامالت املرصفية 

اإللكرتونية، التوعية بشأن عمليات 

تكييش القروض واألرضار املرتتبة 

عليها، التعريف بأسس وقواعد 

منح التمويل االستهاليك واملقسط، 

تعزيز مفهوم االدخار عرب املنتجات 

املتاحة يف القطاع املرصيف، 

التحذير من مخاطر االستثامر 

يف املنتجات عالية املخاطر التي 

يتم ترويجها عرب االنرتنت مثل 

التعامل بالعمالت االفرتاضية 

وغريها، التعريف بالخدمات التي 

تقدمها البنوك لذوي االحتياجات 

الخاصة، التعريف بأنواع البطاقات 

املرصفية، وتعريف العمالء بآلية 

تقديم الشكاوى والتظلامت.

كام رصح نائب رئيس مجلس 

إدارة اتحاد مصارف الكويت، 

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري 

الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح 

أن من ضمن الرشائح املستهدفة 

للحملة التوعوية »لنكن عىل 

دراية« من هم يف سن ما قبل 

دخول سوق العمل من الناشئة 

ومن طلبة الجامعة ممن تقدم 

لهم البنوك حسابات وخدمات 

خاصة، كام تبدي الحملة التوعوية 

اهتامماً خاصاً بذوي االحتياجات 

الخاصة. وقد تم توظيف عدد من 

الوسائل لتحقيق أهداف الحملة 

التوعوية ومنها إطالق منصة 

إلكرتونية للثقافة املالية واملرصفية 

dirayakw.com مدعمة بتطبيق 

عىل الهواتف الذكية بأنواعها، 

تسهل هذه املنصة عىل الشخص 

العادي الوصول إىل املعلومات 

والحصول عىل النصح واالستشارة 

املوثوقني. كام سيتم إطالق الحملة 

التوعوية من خالل وسائل التواصل 

االجتامعي الخاصة بها باإلضافة 

إىل وسائل التواصل االجتامعي 

الخاصة ببنك الكويت املركزي 

والبنوك الكويتية واتحاد مصارف 

الكويت. وأكد الصباح أن البنوك 

الكويتية تحرص عىل أن تسلك 

الطريق الصحيح يف اتجاه املفاهيم 

الحديثة للمسؤولية االجتامعية 

واستقراء االحتياجات واالتجاهات 

املستقبلية، كام يحرص االتحاد 

والبنوك الكويتية عىل تبني القضايا 

املجتمعية وطرح املبادرات التي 

تصب يف مصلحة املجتمع الكويتي 

بكل فئاته، مبا يعزز دعم الثقافة 

يف املجتمع وخلق قيمة اجتامعية 

مستدامة، ويعزز من دور البنوك. 

واختتم الصباح متمنياً للحملة 

التوعوية النجاح يف تحقيق أهدافها 

وأن تكون وسيلة تهدف إىل نقل 

املجتمع الكويتي إىل أوضاع 

أفضل عىل طريق تحقيق األهداف 

التنموية من خالل إيجاد اآلليات 

املناسبة ودمجها مع واقع املجتمع 

واحتياجات فئاته املختلفة وما 

يواجهه من مشكالت ليكون أثرها 

ممتًدا عىل املدى الطويل. 

جهاد الحمييض: اليوم بدأت حملة البنك املركزي مع البنوك الكويتية 

واتحاد املصارف يف توعية املجتمع وهي لنكن عىل دراية، مهم جداً 

أن تكون جميع رشايح املجتمع عىل دراية بالعمل املرصيف وحقوقهم 

وواجباتهم وهذه حملة مشكورة من االتحاد والبنك املركزي لتوعية 

عمالئنا حتى من ذوي االحتياجات الخاصة.

اليوم حرضنا حلقة نقاشية قام بها البنك املركزي واتحاد املصارف للقيام 

بحملة توعية للعمالء خاصة أن يكون لديهم توعية شاملة عىل حساباتهم 

وعدم تدخل أي شخص آخر وإعطائه أي معلومات رسية عىل حساباتهم، 

لذا من الرضوري االبتداء مع العميل ورشح له ماهي إلتزاماته وما املتوقع 

منه ليبقى عىل دراية ويستطيع الدفاع عن معلوماته الرسية وعدم إعطاءها 

الطرف اآلخر مهام كانت وسيلة االتصال وهذه الحمالت ستساعد يف زيادة 

الوعي وأخذ الحذر، أنا سعيدة بأن هذه التوعية ستقوم بعمل جاد  لكل العمالء 

ونحن البنوك لدينا دور مهم مع اتحاد املصارف.

الشيخ أحمد دعيج الصباح نائب رئيس مجلس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة
يف البنك التجاري الكويتي

إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي - البنك التجاري الكويتي  
جهاد الحمييض الرئيس التنفيذي بالوكالة - البنك األهيل املتحد
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 عادل �ملاجد  

اتحاد المصارف 
العربية يختار 
عادل الماجد 

)الشخصية 
المصرفية 

العربية( 
لعام 2020 

نظراً لدوره 
وإنجازاته 

المصرفية 
محليًا 

وإقليميًا

ومن املرتقب ان تتم مراسم 

التكريم خالل »القمة املرصفية 

العربية الدولية« التي ستعقد يف 

روما بإيطاليا خالل شهر يونيو 

املقبل وذلك يف حفل خاص يجمع 

أهم وأكرب الخرباء والشخصيات 

املرصفية العربية والدولية. 

ويعترب املاجد أحد القيادات 

املرصفية الكويتية التي متتلك 

سجالً من النجاحات يف التمركز 

اإلسرتاتيجي وزيادة املبيعات 

وتحسني النتائج املالية للمؤسسات 

مع قيادة عمليات التطوير التشغييل 

لدفع اإلنتاج وإدارة التكاليف إىل 

جانب كونه من أبرز املساهمني 

يف تطوير القطاع املرصيف 

الكويتي من حيث الجوانب الرقابية 

واملرشوعات املشرتكة.

ويأيت هذا التكريم مواكباً الحتفال 

بنك بوبيان مبرور 16 عاماً عىل 

إنطالقه بعد أن أعلن عن تأسيسه 

كثاين البنوك اإلسالمية من خالل 

طرح أسهم للمواطنني اعترب وقتها 

األكرب يف تاريخ الكويت برأسامل 

76 مليون دينار كويتي.

وعىل مدار هذه السنوات نجح بنك 

بوبيان يف تأكيد مكانته كواحد من 

أهم البنوك الكويتية التى استطاعت 

أن تحقق الكثري من اإلنجازات 

والنجاحات عىل مستوى السوق 

املحلية عىل الرغم من قرص عمرها.

ويؤرخ لنجاح بنك بوبيان 

وانطالقته بتاريخ أغسطس 2009 

مع وجود إدارة تنفيذية جديدة 

للبنك بقيادة املاجد يف أعقاب 

حصول البنك الوطني عىل موافقة 

بنك الكويت املركزي باالستحواذ 

عىل نسبة مؤثرة من أسهم بنك 

بوبيان ليكون ذراعه اإلسالمي.

وقتها وضع البنك اسرتاتيجية 

مبشاركة واحدة من أكرب الجهات 

االستشارية العاملية اعتمدت 

عىل العودة إىل أساسيات العمل 

املرصيف والرتكيز عىل السوق 

املحيل من خالل إعادة رسم خارطة 

الفروع وتقديم خدمات ومنتجات 

جديدة والرتكيز عىل خدمة 

العمالء. 

الشخصية المصرفية العربية

أعلن اتحاد املصارف العربية عن اختيار عادل عبدالوهاب املاجد رئيس مجلة إدارة 

اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 

بوبيان عادل املاجد الشخصية املرصفية العربية للعام 2020 وهو التكريم األعىل 

الذي مينحه االتحاد ألصحاب اإلنجازات املتميزة يف القطاع املايل واملرصيف العريب. 

وكان مجلس إدارة اتحاد املصارف العربية قد اقر باإلجامع تكريم املاجد الذي يشغل 

منصب رئيس اتحاد مصارف الكويت تقديراً ملسريته يف تطوير القطاع املرصيف 

الكويتي واإلقليمي عىل مدار العقود األربع األخرية التي قضاها يف العمل املرصيف 

من خالل العمل يف بنك الكويت الوطني قبل ان ينتقل إىل بنك بوبيان يف عام 2009.
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حوار خاص مع رئيس مجلس 
إدارة البنك الصناعي

 حوار خا�ص  

النصف: 
للمشروعات 

الصغيرة
دور حيوي
في تنمية 

االقتصاد

ساهمت املصارف بشكل كبري يف 

توفري السيولة الستمرار خدماتها 

بشكل إيجايب وواجهت خالل 

جائحة كورونا تحديات كبرية 

جعلتها أكرث مرونة مع العمالء 

ما أبرز الجهود التي بذلت يف ذلك 

الوقت؟

لعل مساهمة القطاع املرصيف يف ظل 

ظروف جائحة فريوس كورونا والتي 

تعد من أبرز جهودها اإليجابية توفري 

السيولة الكافية بفضل املستويات 

القوية للمصارف الكويتية لكفاية رأس 

املال ووفرة السيولة واملخصصات 

وجودة األصول حيث أقر بنك الكويت 

املركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 

1% وابقى عند 1.5% بدال من %2.5، 

إذ يعترب املستوى األدىن تاريخيا، مع 

تخفيض بذات القدر1% يف سعر 

الفائدة.

وذلك تعزيزاً النسياب التدفقات النقدية 

فيام بني القطاع املرصيف وقطاعات 

االقتصاد الوطني غري النفطية، حيث 

أن تخفيض سعر الخصم يساهم 

ايضا يف تخفيض تكلفة االقرتاض 

بالدينار الكويتي مام يرتتب عليه 

تشجيع الطلب عىل القروض من قبل 

القطاعات االقتصادية وتوفري بيئة 

داعمة لالستثامر ومنو الناتج املحيل 

للقطاعات غري النفطية.

ومع ذلك أكد بنك الكويت املركزي 

قوة ومتانة نظام سعر رصف الدينار 

الكويتي والذي يضمن استقراره أمام 

العمالت العاملية، حيث أشارت وكاالت 

التقييم العاملية منها وكالة ستاندرد 

آند بورز )S&P’s( عىل انتهاج دولة 

الكويت لسياسة سعر رصف مرنة 

بفضل ربط سعر رصف الدينار 

الكويتي بسلة عمالت عاملية ودعمها 

باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.

ويف تاريخ 14 مارس 2020 أعلن 

بنك الكويت الصناعي تأجيل جميع 

األقساط املستحقة للمبادرين الكويتيني 

من عمالء التمويل الصناعي متوسط 

وطويل األجل وعمالء املحفظة 

اإلسالمية، باإلضافة إىل عمالء محفظة 

الصناعي للمرشوعات الصغرية 

ومحفظة التمويل الزراعي. وذلك ملده 

6 أشهر من تاريخه دون أن يرتتب 

عىل ذلك أي رسوم إضافيه متاشيا مع 

قرارات بنك الكويت املركزي. 

وبناءاً عىل قرار مجلس الوزراء رقم 

)455( الصادر بتاريخ 31 مارس 

2020 والذي قدم حزمة اجراءات 

تحفيزية من خالل دعم القطاعات 

الحيوية واألنشطة ذات القيمة 

املضافة لالقتصاد املحيل من األفراد 

واملرشوعات الصغرية واملتوسطة 

والرشكات عرب تقديم البنوك الكويتية 

متويال ميرساً لتلك القطاعات لتغطية 

العجز يف التدفقات النقدية لها تجنباً 

لتحول التحديات التي يواجهها العمالء 

من نقص مؤقت يف السيولة إىل 

مشاكل طويلة األجل تؤثر عىل قدرتهم 

املالية باالستمرار ومساعدتهم عىل 

تخطي األوضاع الراهنة.

وامتثاالً لهذا القرار قامت دائرة 

قال رئيس مجلس اإلدارة يف بنك الكويت الصناعي، مصعب سامل النصف، ان القطاع املرصيف لعب دورا مهامً 
يف تخفيف األعباء عن املواطنني واملقيمني يف ظل أزمة »كورونا« موضحاً يف حوار خاص مع مجلة املصارف 

اإللكرتونية، إن البنك الصناعي قام بتأجيل جميع األقساط املستحقة للمبادرين الكويتيني من عمالء التمويل 
الصناعي متوسط وطويل األجل وعمالء املحفظة اإلسالمية، باإلضافة إىل عمالء محفظة الصناعي للمرشوعات 

الصغرية ومحفظة التمويل الزراعي ملده 6 أشهر من تاريخ 14 مارس 2020 دون أن يرتتب عىل ذلك أي رسوم 
إضافيه متاشياً مع قرارات بنك الكويت املركزي. وأكد النصف عىل أهمية الدور الحيوي للمرشوعات الصغرية 

يف تنمية االقتصاد الوطني باعتبارها رافدا مهام لتحقيق التوجهات العامة للدولة إلعادة هيكلة القوى العاملة 
الوطنية، مشرياً إىل مساهامتها يف توظيف الشباب الكويتي واستثامر طاقاته يف مجاالت تسهم يف توسيع 

وتنويع األنشطة اإلنتاجية والخدمية... واليكم املزيد من التفاصيل:

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي 

 منتجات حديثة تميز 

البنك عن منافسيه 

وتعزز موقعه المصرفي
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متويل املشاريع الصناعية، واملحفظة 

اإلسالمية ومحفطة متويل املرشوعات 

الصغرية يف بنك الكويت الصناعي 

بالعمل عىل قانون التمويل امليرس 

متاشيا مع قرار مجلس الوزراء، 

ملساعدة عمالء البنك املتعرثين خالل 

هذه األزمة. كام قامت محفظة التمويل 

الزراعي بتأجيل األقساط لدعم 

املزارعني واعطائهم فرصة للرتكيز 

باالنتاج وتغطية حاجة السوق املحيل 

من املنتجات الزراعية خالل الفرتة 

املعنية. 

ما حجم املحفظة التمويلية 

للمشاريع الصغرية؟ وما دوركم 

يف دعم املشاريع؟

ميتلك بنك الكويت الصناعي الخربة 

الطويلة واملعرفة يف مجال دعم 

املرشوعات الصغرية والكبرية عىل حد 

سواء، والتي مكنته من دعم ومتويل 

الكثري من املرشوعات يف األنشطة 

االقتصادية الصناعية والخدمات 

النفطية منذ إنشائه يف أواخر عام 

1973 وقد عهدت الحكومة يف عام 

1998 إىل البنك بإدارة محفظة مالية 

تهدف إىل دعم املرشوعات الصغرية 

للكويتيني لتسهم يف تحقيق التوجهات 

العامة للدولة إلعادة هيكلة القوى 

الوطنية العاملة وتوجيه الشباب 

الكويتي للعمل الحر يف األنشطة 

اإلنتاجية والخدمية.

وبذلك يقوم بنك الكويت الصناعي 

بإدارة ثالث محافظ مالية متخصصة 

نيابة عن الحكومة، وهي محفظة 

الصناعي للمرشوعات الصغرية 

برأسامل قدره 150 مليون دينار 

ومحفظة التمويل الزراعي برأسامل 

قدره 50 مليون دينار ومحفظة 

متويل الصناعة وفقا للرشيعة 

اإلسالمية برأسامل قدره 100 مليون 

دينار. وتهدف محفظة الصناعي 

للمرشوعات الصغرية إىل توفري 

الدعم والتمويل وفقا ألحكام الرشيعة 

اإلسالمية ألنشطة الكويتيني يف 

مجاالت املرشوعات الصغرية، التي ال 

يزيد حجم االستثامر فيها عن 500 

ألف دينار، يف مختلف القطاعات 

االقتصادية. ويقوم بنك الكويت 

الصناعي بدعم املشاريع الصغرية عن 

طريق متويل املرشوعات الصغرية 

مبا ميلكه من خربة ومعرفة يف 

مجال التمويل، حيث استمرت محفظة 

الصناعي للمرشوعات الصغرية يف 

دعم أنشطة الكويتيني يف مجاالت 

املرشوعات الصغرية، لتحقيق توجهات 

الدولة يف شأن إعادة هيكلة القوى 

العاملة الوطنية، وتوجيه طاقات 

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي 

الشباب للعمل الحر، والذي من شأنه 

تخفيف العبء امللقى عىل عاتق أجهزة 

الدولة يف شأن توظيف الكوادر 

الكويتية. وهذه املحفظة تدار وفق 

أحكام الرشيعة اإلسالمية. وقد متت 

املوافقة خالل العام 2019 عىل متويل 

224 مرشوعاً يف مختلف األنشطة 

بلغت التكلفة االستثامرية لهذه 

املشاريع ما قيمته 22.6 مليون دينار 

يف حني بلغ إجاميل موافقات متويل 

املحفظة 18.5 مليون دينار وقد مثل 

التمويل إىل إجاميل التكلفة ما نسبته 

81.68%. ويسعى البنك دامئا لخلق 

بيئة مواتية لفرص االستثامر الصناعي 

حيث يقوم بني فرتة وأخرى بإقامة 

مؤمترات وندوات تطرح فيها فرص 

استثامرية ملشاريع صناعية للصناعيني 

لالستفادة منها وتنفيذها.

برأيك ما الفرص والتحديات التي 

تواجه قيام املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة بعد جائحة كورونا؟

املرشوعات الصغرية لها دور حيوي 

يف تنمية االقتصاد الوطني ورافدا 

مهام لتحقيق التوجهات العامة للدولة 

إلعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية 

حيث تعمل تلك املرشوعات عىل 

توظيف الشباب الكويتي واستثامر 

طاقاته يف مجاالت تسهم يف توسيع 

وتنويع األنشطة اإلنتاجية والخدمية 

يف االقتصاد الكويتي باإلضافة إىل 

إتاحة الفرص الواعدة أمام الشباب 

الكويتي الراغب يف إقامة مشاريع 

إنتاجية متميزة، وتتمتع املرشوعات 

الصغرية بروابط خلفية وأمامية قوية 

مع املرشوعات املتوسطة والكبرية 

والخدمات وتساهم يف تحقيق التكامل 

االقتصادي. ولعل أبرز التحديات 

التي تواجه قيام املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة، هـي الصعوبات املالية 

سيام تلك املتصلة بالوفاء بالتزاماتهم 

قصرية األمد باإلضافة إىل وفرة 

العاملة وتوفري مستحقاتهم مع دفع 

التكاليف الثابتة مام قد تضطرها إىل 

إيقاف عملياتها لعدم امتالكها املوارد 

الكافية التي متكنها من الصمود أمام 

آثار هذه الجائحة. ولضامن استمرار 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة ال بد 

من توافر عوامل عديدة حتى تكون 

هذه املرشوعات مبستوى الطموحات 

متمثلة يف توفري الترشيعات الالزمة 

لدعم توجه الكويتيني ملثل هذه 

األعامل، باإلضافة إىل العديد من 
العوامل األخرى مثل رضورة االهتامم 

بربامج التدريب والتأهيل للمبادرين 
الراغبني يف اإلنخراط يف مجاالت 

األعامل الحرة، وكذلك رضورة توفري 
الحاضنات التي تحتضن هذه املبادرات 

وتنميها حتى تتخطى املراحل األوىل 
والصعبة من عمر املرشوع.

ما دور املحفظة الزراعية يف دعم 
األمن الغذايئ وكم حجمها؟

تهدف محفظة التمويل الزراعي 
والتي يبلغ حجم رأساملها 50 مليون 

دينار لتمويل كافة قطاعات األمن 
الغذايئ متمثلة يف إنتاج املحاصيل 

النباتية، تربية الدواجن وإنتاج 
البيض وإنتاج األلبان باإلضافة إىل 

صيد األسامك واالستزراع السميك، 
حيث قامت محفظة التمويل الزراعي 

خالل العام 2019 عىل متويل عدد 
56 مرشوع زراعي بتكلفة مالية 

تصل إىل 8.88 مليون دينار، حيث 
بلغت مساهمة محفظة التمويل 

الزراعي مبلغ وقدره 5.23 مليون 

دينار وماميثل 59% من إجاميل 
تكلفة املشاريع. 

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي 

البنك الصناعي قام 

بتأجيل جميع األقساط 

المستحقة للمبادرين 

الكويتيين 6 أشهر

تسريع اإلصالحات االقتصادية 

دعا النصف إلى ضرورة اإلسراع باإلصالحات اإلقتصادية للحد من توسع 
دائرة الصعوبات اإلقتصادية المترتبة على أثر جائحة كورونا والتي أضرت 

بالقطاع الخاص والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
وأضاف: ال نبخس الدور الذي قامت به لجنة التحفيز وكلنا أمل برفع 

توصيات اللجنة اإلقتصادية المشكلة من قبل سمو نائب األمير وولي 
العهد حفظه اهلل والبدء بمعالجة اإلختالالت اإلقتصادية إلنعاش 

اإلقتصاد ودعم القطاعات المختلفة.
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برنامج بايدن االقتصادي

 برنامج رئا�سي  

خطط
تحفيز

يقابلها
فرص

وظيفية

 برنامج رئا�سي  

خطط الرئيس األمريكي جو بايدن

»كورونا«.. وإصالح االقتصاد

ورغم أن مكافحة وباء كورونا لها 

األولوية لدى بايدن كام جاء يف 

خطابه بعد فوزه يف االنتخابات، 

فإنه سيوسع حملة »اشرتوا ما 

هو أمرييك« لدعم اإلنتاج املحيل 

ومن ثم إيجاد ماليني فرص العمل 

الجديدة، بينها مليون فرصة يف 

قطاع صناعة السيارات. لكن بدون 

مكافحة ناجحة لجائحة كورونا، ال 

ميكن إصالح االقتصاد.

ومن بني الخطط االقتصادية 

للرئيس املنتخب توجد أيضاَ رضيبة 

عرشة يف املائة عىل رشكات التي 

تنقل مواطن العمل إىل الخارج. 

وبهذا سيتم سد ثغرات تتهرب من 

خاللها الرشكات األمريكية العاملة 

دولياً لدفع رضائب عىل أرباحها 

املحققة يف الخارج.

واملشاريع التي تقوي اإلنتاج املحيل 

ستستفيد يف املقابل من إعفاء 

رضيبي بعرشة يف املائة. لكن 

اقتصاديون يشككون بتحقيق ذلك 

عملياً، ألن الرشكات العاملة دولياً 

)العابرة للقارات( تحول إنتاجها 

يف الغالب إىل الخارج لالستفادة 

أكرث من األسواق الجديدة مثل 

الصني أو الربازيل.

الرضائب

لدى بايدن أيضاً خطط لزيادات 

كبرية يف الرضائب عىل الطبقة 

الغنية والرشكات كام يستهدف 

خلق 5 ماليني وظيفة يف قطاع 

التصنيع األمرييك، ورفع الحد 

األدىن لألجور إىل 15 دوالراً يف 

الساعة مقارنة مع 7.2 دوالرات 

حالياً. ويشري محللون يف املقابل 

إىل رفع كبري يف رضيبة األرباح 

الرأساملية التي قد تقود إىل عملية 

بيع كربى يف أسواق السندات. 

وسيخضع بايدن لضغط كبري 

للرتاجع عن الكثري من السياسة 

التجارية العدائية لدونالد ترامب 

التي ألحقت الرضر بالعالقات مع 

أهم الحلفاء مثل املكسيك واالتحاد 

األورويب. وخرباء تجارة يشريون 

إىل أنه قد يبقى مقيد اليدين بسبب 

وعوده وحملته »صنع يف أمريكا« 

التي تستوجب فرض رسوم 

جمركية حتى ولو أنها متثل عبئاً 

كبرياً عىل الكثري من املستوردين.

تحديات اقتصادية

يواجه الرئيس األمرييك جو بايدن 

مجموعة غري عادية من الظروف 

التي ستضع قدراً هائالً من الضغط 

عليه وهي عىل الشكر التايل:

من الطبيعي ان يكون لكل رئيس رؤية وأهداف مختلفة عن خلفه، غري أن ملف االقتصاد بالنسبة للرؤساء األمريكيني لطاملا كان 

وال يزال كلمة الرس للوصول إىل البيت األبيض. حيث كشف الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن عن تقديم خطة لدعم االقتصاد 

األميركي بقيمة 1.9 تريليون دوالر منها 400 مليار دوالر لمكافحة جائحة فيروس كورونا. ويستهدف بايدن من خالل »خطة 

اإلنقاذ« انعاش االقتصاد ومواجهة الوباء وآثاره وإغاثة األميركيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة. ويبقى نجاح برنامج 

بايدن االقتصادي رهن موافقة الكونغرس األميركي الذي يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فقبل 4 سنوات 

وعد الرئيس االسبق دونالد ترامب العمال األميركيين بعودة مواطن العمل من الخارج إلى أميركا. فمواطن العمل هذه ظلت لقرابة 

100عام العمود الفقري للنجاح االقتصادي للواليات المتحدة األميركية، وفي السنوات الـ 20 األخيرة انتقلت إلى بلدان مثل الصين 

والمكسيك. وفيما يرى خبراء االقتصاد ان ترامب بالغ في بعض وعوده، وجده السياسة الحمائية لترامب وشعاراته مثل »أميركا 

أوالً« صدى كبيراً في الوسط العمالي. ولذلك لم يكن مثيراً للعجب أن يعد منافسه الديمقراطي في الحملة االنتخابية باستعادة 

الموقع الصناعي المتقدم ألميركا إذا ما فاز في السباق الرئاسي، وبأن تكون هناك منتوجات أكثر تنتج في أمريكا. واآلن بما أن 

فوزه تحقق على جود بايدن العمل على الوفاء بوعوده.

خطة لدعم االقتصاد 

بـ 1.9 تريليون دوالر، 

400 مليار دوالر منها 

لمكافحة كورونا
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1 -  يشق االقتصاد األمرييك 

طريقه للعودة من أسوأ ركود يف 

الذاكرة بعد الجائحة.

2 - سيشمل إرث الوباء ماليني 

العاطلني عن العمل عىل املدى 

الطويل.

3 - الديون العامة التي ستتجاوز 

قريباً أعىل مستوياتها عىل اإلطالق 

عند 106% من الناتج املحيل 

اإلجاميل.

4 - توقعات باملزيد من حاالت 

اإلفالس يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

مقرتحات بايدن.. وانعكاساتها 

االقتصادية

- تشري خطة بايدن الرسمية 

إىل زيادات رضيبية قدرها 4 

تريليونات دوالر.

- من املحتمل أن تكون التغيريات 

الكبرية يف رسوم الضامن 

االجتامعي غري مطروحة.

- يشعر العديد من الدميقراطيني 

يف الكونغرس بالقلق من زيادة 

رضيبة أرباح رأس املال بشكل 

مبالغ فيه.

- سيفرض رضائب دنيا عىل 

األرباح األجنبية ويزيل االمتيازات 

الرضيبية لرشكات العقارات 

ورشكات األسهم الخاصة.

- األفراد الذين يكسبون أكرث من 

400 ألف دوالر سريون النطاق 

األعىل لرضيبة الدخل يرتفع إىل 

.39.6%

- أولئلك الذين يكسبون أكرث من 

مليون دوالر يضطرون إىل دفع 

رضائب أقرب إىل املعدل الذي 

يدفعونه عىل دخلهم حالياً.

القرارات العاجلة

- اعتامد خطة انعاش بقيمة ألفي 

مليار دوالر، يخصص منها 1300 

مليار لالستثامر يف البنية التحتية.

-زيادة الرضائب عىل الرشكات 

واألفراد لتمويل خطة اإلنعاش.

- رفع الحد األدىن لألجور ليصبح 

15 دوالراً للساعة الواحدة ورفع 

العالوات االجتامعية.

- تحفيز االستهالك واإلنتاج عىل 

حد سواء.

- املوافقة عىل تعيني املديرة العامة 

ملنظمة التجارة العاملية وقضاة هيئة 

تسوية النزاعات.

- وضع اسرتاتيجية واضحة 

لتنظيم عمل عاملقة التكنولوجيا. 

رفع الضرائب على 

الطبقة الغنية 

والشركات وخلق

5 ماليين وظيفة

في قطاع التصنيع

 برنامج رئا�سي  

خطط الرئيس األمريكي جو بايدن
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حوار خاص مع الرئيس 
التنفيذي لبنك وربة

 حوار خا�ص  

شاهين حمد 
الغانم لـ 

»المصارف«: 
نركز على 

التوسع 
الرقمي 

بعد األرضار الواسعة التي 

أحدثها »كورونا« اقتصادياً، 

ما إسرتاتيجية عمل بنك وربة 

يف الفرتة املقبلة والتي تتطلب 

حساسية مرصفية إضافية يف 

إدارة املخاطر؟ 

ميكن القول، إن لدى »وربة« 

خطة إسرتاتيجة نوعية موضوعة 

ومعتمدة من قبل مجلس االدارة، 

متتد حتى العام 2022، حيث تقوم 

االدارة التنفيذية بتطبيقها بكل 

مهنية وحرفية، ومن أهم مزايا هذه 

اإلسرتاتجية مرونتها، مبا يسمح 

بامتصاص مختلف التحديات حتى 

الطارئة منها بأقل كلفة. ولعل العنوان 

العريض لهذه اإلسرتاتيجية، هو إعادة 

صياغة مستقبل »وربة« مبا ينسجم 

مع املستهدف منه، سواء من املساهمني 

أو للمستثمرين. وإىل ذلك سريكز 

البنك حتى 2022 االعتامد عىل نهج 

التوسع رقمياً واالستمرار يف تطويع 

التكنولوجيا الحديثة مبا يقود لرقمنة 

جميع خدمات البنك، مبا يف ذلك 

متابعة أحدث ما يتوصل إليه العامل يف 

هذا املجال.

وهل لديكم توجهات للتوسع 

محلياً أو خارجياً؟

سياسة »وربة« تركز يف االساس عىل 

التوسع محلياً، وتتضمن خططنا يف 

هذا الخصوص افتتاح 5 أفرع جديدة 

2020، مع التوزيع الجيد، ألجهزة الرصف 

اآليل، يف مناطق سكنية مختارة، وذلك يف 

مسعى لتوسيع نطاق الخدمات املرصفية 

بشكل كامل للعمالء، مبختلف رشائحهم، 

إضافة إىل تجديد فروعه القامئة لتكون 

أكرث مالمئة باملكان، أو الحيز الذي تشغله 

أجهزة الرصف اآليل إال أنه وكام هو معلوم 

حالت تداعيات أزمة كورونا دون تنفيذ هذه 

التوجهات. أما بالنسية للتوسع خارجياً فال 

توجد لدى البنك خطط يف املدى القصري 

واملتوسط.

ماذا عن خطط التوسع مستقبالً بطرح 

الخدمات واملنتجات؟

يوجد لدينا الكثري من املبادرات التي ستميز 

»وربة« وعمالئه يف القريب، ولرتتيب 

ذلك قمنا بوضع إسرتاتيجية، قامئة عىل 

تنويع الخدمات التي نقّدمها، وتم تتويج 

جهودنا خالل 2019، باالنتهاء من رسم 

خارطة طريق رقمية للبنك ضمن جهود 

تحقيق هدفنا االسرتاتيجي، حيث 

لدينا آلية احرتافية لتنفيذ خريطة 

الطريق الرقمية للبنك، والتي تعمل 

وفق مؤرشات واضحة، لقياس األداء، 

وترتبط بشكل مبارش بالربحية، ما 

يسمح لنا بتقييم مستوى التقّدم الذي 

يتم إحرازه بشكل أكرث فعالية.

وميكن القول إن لدينا يف »وربة« 

أفكار عديدة، ومنتجات حديثة، متيز 

البنك عن منافسيه، وتعززموقعه 

املرصيف، فيام من املخطط طرح بعض 

هذه الخدمات يف السوق خالل الفرتة 

القليلة املقبلة مبا سعزز أكرث من قدرة 

»وربة« عىل املنافسة مرصفياً، ومبا 

يواكب التطور التكنولوجي.

كيف يستجيب »وربة« إىل مواكبة 

تطورات التكنولجية الحديثة؟

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهني حمد الغانم إن اإلدارة التنفيذية يف البنك تطبق خطة اسرتاتيجة نوعية 
موضوعة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، متتد حتى 2022، تتميز باملرونة وتسمح، بامتصاص مختلف التحديات 
حتى الطارئة منها بأقل كلفة. وأكّد الغانم يف حوار خص به مجلة املصارف اإللكرتونية، إن البنك سريكز عىل نهج 
التوسع رقمياً واالستمرار يف تطويع التكنولوجيا الحديثة مبا يقود لرقمنة جميع خدماته مواكبا أحدث التقنيات 

العاملية يف هذا املجال، مشرياً إىل أن سياسة »وربة« تركز يف األساس عىل التوسع محلياً. وأضاف: لدينا أفكار 
عديدة، ومنتجات حديثة، متيز البنك عن منافسيه، وتعزز موقعه املرصيف، فيام من املخطط طرح بعض هذه 
الخدمات يف السوق خالل الفرتة القليلة املقبلة مبا سيعزز أكرث من قدرة »وربة« عىل املنافسة مرصفياً، ومبا 

يواكب التطور التكنولوجي.. واليكم املزيد من التفاصيل:

حوار خاص مع الرئيس التنفيذي لبنك وربة 

نمضي بخطة استراتيجية 

حتى 2022 تسمح 

بامتصاص التحديات 

الطارئة منها بأقل كلفة
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من حيث املبدأ منتلك يف »وربة« دوافع قوية لزيادة ابتكاراتنا الرقمية، 

والقفز تكنولوجياً، متاشياً مع متطلبات املنافسة املرتقب زيادة اشتعالها 

محلياً، من نافذة التكنولوجيا. 

كام أن لدى »وربة« فريق متكامل يتابع عن كثب كل جديد، عالوة عىل ذلك 

نجحنا خالل الفرتة املاضية يف بناء عالقات قوية مع الرشكات ومستمرون 

يف ذلك، مدفوعني مبا لدينا من رصيد قوي كّوناه يف السنوات املاضية مع 

العمالء. وبالطبع سيتوازى هذا التحرك مع إحداث تطور نوعي بالخدمات 

الرقمية املقدمة لعمالء التجزئة.

ما املزايا التنافسية لـ »وربة« حالياً؟ وهل ترى أن أجواء املنافسة 

املرصفية يف الكويت صحية؟

تبقى التكنولوجيا والتحول الرقمي املضامر الرئييس للمنافسة املرصفية، 

وذلك يف ظل ما وصل إليه القطاع من منو، ولهذا نسعى يف »وربة« إىل 

ترسيخ ريادتنا وبقوة من خالل إسرتاتيجية التحول الرقمي التي تستهدف 

تقديم أفضل الخدمات املرصفية املتميزة واألكرث تطوراً لعمالئنا. ومن املؤكد 

أن املنافسة املرصفية يف الكويت صحية، فالسوق املرصيف املحيل يتسم 

مبنافسة جيدة، رشيفة، وعادلة يف وجود 11 بنكا كويتياً، إضافة إىل 12 

فرعاً ملصارف خليجية، وأجنبية، حيث ال احتكارات، أو امتيازات لطرف دون 

آخر، فالجميع يعمل فقا لقواعد العمل التي يحددها، ويرعى تطبيقها بنك 

الكويت املركزي. ويف النهاية جميع الخيارات مفتوحة أمام العمالء األفراد 

أو الرشكات، الختيار ما يناسبهم، سواء عىل صعيد اإليداع، أو التمويالت، أو 

الخدمات املالية األخرى. 

حوار خاص مع الرئيس التنفيذي لبنك وربة 

رقابة »المركزي« الحصيفة

أكد الغانم انه بفضل الرقابة الحصيفة التي أسسها بنك الكويت 
المركزي، أصبحت البنوك تتمتع بقدرات عالية في االستفادة من 

المنافسة، التي يعول عليها كثيراً في أن تؤدي إلى مزيد من االبتكار 
المصرفي، وطرح منتجات حديثة، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الخدمات 
المالية، التي ستسهم في خفض كلفة الوساطة المالية، ما يصب في 

النهاية في مصلحة العمالء.

حوار خاص مع الرئيس التنفيذي لبنك وربة 
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البنوك وأفاق األعوام القادمة

بقلم عامر ذياب التميمي | مستشار وباحث اقتصادي كويتي

 مقالة  

واألفراد املقرتضني لتقليص 

حجم األرضار املتوقعة من توقف 

األعامل وانخفاض مستويات 

االستهالك بفعل اإلغالق 

والحظر.. لكن البنوك والتي تعترب 

من أهم املؤسسات غري النفطية 

يف الكويت عملت مبسؤولية 

واضحة من أجل التوافق مع 

متطلبات األزمة غري املسبوقة 

والتي عطلت مختلف مسارات 

الحياة يف البالد وبقية بلدان 

العامل.. أزمة وباء كرونا بينت 

أهمية التحفيزات املالية والنقدية 

والتعامل مع املديونيات بحذاقة 

وتفهم.

جاء تقرير صندوق النقد الدويل 

لعام 2020 بأن الحكومات يف 

مختلف بلدان العامل رصدت 

12 تريليون دوالر من خالل 

أدوات السياسة املالية وما يقدر 

بـ 7.5 تريليون دوالر بواسطة 

أدوات السياسة النقدية، من أجل 

استمرار الحياة وتحديد قاع 

مقبول لرتاجع االقتصاد العاملي.

هناك تحديات هامة أمام 

السياسات املالية والنقدية يف 

الكويت خالل هذا العام واألعوام 

التالية.. ميثل الرتاجع يف أسعار 

النفط ومن ثم إيرادات الخزينة 

العامة أهم هذه التحديات.. 

الضغوط الناتجة عن تحقيق عجز 

كام أكد بيان بنك املركزي 

الصادر يوم 23 يناير 2021 بأن 

»اإلجراءات التي اتخذتها البنوك 

يف ظل الظروف االستثنائية 

ملواجهة تداعيات أزمة جائحة ) 

كرونا ( عىل األوضاع االقتصادية 

واملرصفية يف البالد موجهة 

بشكل أسايس لتحفيز النمو 

يف االئتامن املرصيف وتحريك 

النشاط االقتصادي«.

البد أن هذه األوضاع هي نتاج 

مامرسات حصيفة من قبل البنوك 

وإداراتها وأيضا تتويجاً ملتابعة 

تعليامت بنك الكويت املركزي.

كام هو معلوم أن بنك الكويت 

املركزي قد عمد إىل تخفيض 

سعر الخصم ليصل إىل 1.5 يف 

املئة، والذي يعترب أدىن مستوى 

تاريخياً يف الكويت، وقد تم ذلك 

يف شهر مارس 2020.

وجاء التخفيض يف إطار 

السياسات النقدية التحفيزية 

الهادفة لتعزيز االستقرار النقدي 

واالستقرار املايل من أجل 

االقرتاض مبا يعزز من انتعاش 

القطاعات االقتصادية املختلفة.. 

البنوك واجهت األوضاع التي 

تطلبت تأجيل سداد القروض 

ملدة ستة شهور بعد بداية األزمة 

وتعاملت مع التعليامت الحكومية 

بسالسة تضامناً مع قطاع األعامل 

قيايس يف امليزانية العامة للدولة 

تتطلب إبداعاً يف السياسات املالية 

وتعزز التوجهات لرتشيد اإلنفاق 

والتعامل بجدية مع تضخم أبواب 

امليزانية الرئيسية ومنها الرواتب 

واألجور والدعومات واملشرتيات 

الحكومية، باإلضافة ألهمية التأكد 

من جدوى اإلنفاق الرأساميل عىل 

عدد من املشاريع.. وكام بينت 

تجارب السنوات املاضية 

فأن تعديل السياسات 

املالية ليس من األمور 

اليسرية سياسياً مبا يعني 

أن تحقيق اإلصالحات 

رمبا سيواجه عقبات 

وعراقيل متنوعة.. لكن 

هذه اإلصالحات إذا ما تم 

اعتامدها فإنها ستعني 

زيادة االعتامد عىل القطاع 

الخاص لتويل مسؤولية متلك 

وإدارة أنشطة عديدة مازالت 

مملوكة ومدارة من الدولة يف 

الوقت الراهن.

يعني تخصيص أنشطة مثل توليد 

وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنتاج 

وتوزيع املياه والخطوط الهاتفية 

األرضية والربيد وغري ذلك من 

 مقالة  

جاءت نتائج البنوك الكويتية 

لعام 2020 لتؤكد سالمة 

أوضاعها وقدرتها عىل تحقيق 

أداء مقبول بالرغم من األوضاع 

الصحية الصعبة يف البالد 

والعامل وانعكاساتها السلبية 

عىل الحياة االقتصادية.. وقد 

أكد قرار بنك الكويت املركزي 

بالسامح للبنوك بتوزيع 

األرباح عىل املساهمني قوة 

املالءة املالية للنظام املرصيف.. 

ومام ال شك فيه أن البنوك قد 

رصدت مخصصات مناسبة 

ملواجهة الديون غري املنتظمة 

والتي أوضحت البيانات بتدين 

نسبتها من إجاميل التسهيالت 

املرصفية.

أشار بنك الكويت املركزي بأن 

البنوك الكويتية »أظهرت قوة 

ومتانة مبستويات الكفاية لديها 

وعدم استخدامها للمصدات 

الرأساملية التحوطية خالل 

العام 2020«.
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Tijari Wallet

Garmin Pay

Open Ac.

T-Pay

NFC

Fitbit Pay

Face ID Fingerprint

Activate & Fly

Update Civil ID

InstaPay

Cardless Cash

عـــامــــــًاأكثر من

منذ ما يزيد عن 60 عامًا، يواصل التجاري ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي الكويتي من خالل توفير أحدث الخدمات المصرفية في 
الكويت. ومن أجل تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعمالئه يسعى التجاري دائمًا إلى االستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل معامالتهم 
 ،Garmin خدمة الدفع بـ ،Fitbit وتقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطورًا وابتكارًا مثل محفظة التجاري للدفع اإللكتروني، خدمة الدفع بـ
فتح حساب باستخدام تطبيق التجاري، الخدمة الذاتية، خدمة الدفع T-Pay، خدمة الدفع الفوري InstaPay، وخدمة السحب النقدي بدون 

بطاقة. هذا، وسوف تستمر جهود التجاري لتزويد عمالئه الكرام بالخدمات المصرفية الرقمية التي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

بقلم عامر ذياب التميمي | مستشار وباحث اقتصادي كويتي

 مقالة  

التسهيالت املرصفية للبنوك 

الكويتية.. لذلك فإن توسيع دور 

القطاع الخاص والتخفيف من 

االعتامد عىل اإلنفاق الحكومي 

سيؤدي إىل توسيع قاعدة االئتامن 

وزيادة اعتامد مختلف القطاعات 

االقتصادية عىل التمويل املرصيف.

وهكذا فإن السياسة النقدية 

البد أن تصبح ذات أهمية خالل 

السنوات القادمة لدعم النمو 

االقتصادي من خالل متويل 

اإلنفاق الرأساميل وأعامل 

التشغيل ملختلف املؤسسات 

الحيوية.. وإذا متكن العامل من 

الخروج من هذه األزمة الصحية 

وتوفري اللقاحات الالزمة لتحقيق 

املناعة بني البرش فإن هناك 

إمكانيات جيدة لتعايف االقتصاد 

العاملي مبا يعزز من إنتعاش 

األوضاع االقتصادية يف البالد.. 

هذا االنتعاش املتوقع رمبا ميكن 

البنوك الوطنية وغريها من 

مؤسسات مرصفية واستثامرية 

عاملة من توسيع نطاق أعاملها 

االئتامنية وجني أرباح مناسبة 

خالل السنوات القادمة. 

أنشطة ارتكازية أن البنوك أمامها 

فرص غري محدودة للتوسع يف 

اإلئتامن املرصيف، سواء إلقتناء 

االصول أو لتمويل عمليات 

التشغيل خالل السنوات القادمة.

بيانات التسهيالت االئتامنية يف 

نهاية نوفمرب 2020 أوضحت بأن 

التسهيالت الشخصية والتي تشمل 

القروض االستهالكية والقروض 

املقسطة ورشاء أوراق مالية 

ظلت متثل أهم االصول املرصفية 

حيث بلغت 17.2 بليون دينار 

بنسبة 43 يف املئة من إجاميل 
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»المصارف« تحاور
الرئيس التنفيذي - الخدمات 

المصرفية الشخصية والخدمات 
الرقمية لبنك بوبيان

 حوار خا�ص  

التويجري:
نتوسع في 

الخدمات 
المصرفية 

الرقمية
محليًا 

»المصارف« تحاور الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان

ما هي اسرتاتيجية البنك خالل 

الفرتة املقبلة وماذا عن التوسع 

محلياً وخارجياً؟ 

حالياً يقوم بوبيان بتنفيذ 

اسرتاتيجيته الخمسية الثالثة 

)بوبيان 2023 ( التى تركز بشكل 

رئييس عىل النمو الطبيعي من خالل 

العمل عىل تطوير محفظة املنتجات 

والرتكيز عىل رشيحة العمالء 

املستهدفة مع تحسني العروض 

الرقمية واالستثامر يف املوارد 

البرشية. أما بالنسبة للتوسع محلياً 

وخارجياً فالبنك مستمر يف الرتكيز 

عىل السوق املحيل الذي نرى فيه 

آفاقاً متسعة للنمو والتوسع خاصة 

يف الخدمات املرصفية الرقمية، 

وبالنسبة للتوسع خارجياً يهمنى 

هنا اإلشارة إىل قيامنا خالل الربع 

األول من العام باالستحواذ عىل 

أسهم إضافية ىف بنك لندن والرشق 

األوسط متثل 45.25% تقريباً، 

ليصبح اإلجاميل بعد إضافة األسهم 

اململوكة ملجموعة بنك بوبيان حوايل 

71% تقريباً من األسهم العادية 

املصدرة لبنك لندن والرشق األوسط. 

وسيمكننا تعزيز نسبة ملكيتنا 

يف بنك لندن والرشق األوسط من 

تطوير أعامله ودفع النمو يف كال 

البنكني عىل أن يستمر بنك لندن 

والرشق األوسط يف العمل كبنك 

مستقل ضمن مجموعة بنك بوبيان. 

ما رأيك يف أداء القطاع املرصيف 

خالل جائحة كورونا؟

ميكننى القول ان القطاع املرصيف 

الكويتي أثبت قدرته عىل التعامل 

مع االزمة من خالل مساهامته يف 

تخفيف األعباء عن كاهل العمالء 

ومساهامته االجتامعية واستمراره 

بتقديم الخدمات املرصفية السيام 

خالل فرتة الحظرين الجزيئ 

والكيل. وكانت البداية مع مشاركة 

كل البنوك املحلية يف متويل 

الصندوق الذي اعلن عن تأسيسه 

بنك الكويت املركزي بقيمة 10 

ماليني دينار متوله البنوك الكويتية 

لدعم املساعي الحكومية يف مكافحة 

انتشار فريوس كورونا املستجد، 

حيث جاءت هذه املساهمة من 

البنوك كجزء من دوره االجتامعي 

ومسؤوليتهم االجتامعية يف ظل 

هذه االزمة التى تواجه الكويت 

والعامل. وحرصاً منها عىل مراعاة 

ظروف العمالء ويف إطار قرار 

اتحاد مصارف الكويت الذي 

يسعى للتخفيف عن العمالء وظفت 

البنوك املحلية كل اإلمكانيات لتنفيذ 

القرار القايض بتأجيل جميع 

أقساط التمويل وأقساط البطاقات 

االئتامنية لجميع العمالء إىل جانب 

تأجيل أقساط الرشكات الصغرية 

واملتوسطة مع إلغاء كافة األرباح 

املرتتبة عىل هذا التأجيل وأية رسوم 

أخرى وذلك ملدة 6 اشهر اعتباراً من 

شهر ابريل 2020. 

وجاءت هذه الخطوة التى شملت 

قال الرئيس التنفيذي - الخدمات املرصفية الشخصية والخدمات الرقمية لبنك بوبيان، عبدالله عبدالكريم التويجري، ان القطاع 

املرصيف املحيل أثبت قدرته عىل التعامل مع أزمة كورونا، اذ خففت مساهامته من األعباء املالية عن كاهل العمالء فضالً عن استمراره 

بتقديم الخدمات املرصفية خالل الحظرين الجزيئ والكيل. وأضاف التويجري يف لقاء خّص به مجلة املصارف، ان بنك بوبيان مستمر 

يف الرتكيز عىل السوق املحيل حيث اآلفاق متسعة للنمو والتوسع خاصة يف الخدمات املرصفية الرقمية، اما بالنسبة للتوسع خارجياً، 

فأشار التويجري إىل قيام البنك خالل الربع األول من العام الحايل باالستحواذ عىل أسهم إضافية ىف بنك لندن والرشق األوسط متثل 

45.25% تقريباً، ليصبح اإلجاميل بعد إضافة األسهم اململوكة ملجموعة بنك بوبيان حوايل 71% تقريباً من األسهم العادية املصدرة 

لبنك لندن والرشق األوسط. ووصف التويجري أسعار الخدمات واملنتجات املرصفية بـ«املعقولة جدا »بل تنافسية مقارنة باألسواق 

األخرى، وذلك حرصاً من البنوك عىل تقديم أفضل الخدمات بالقيمة العادلة للعمالء دون مبالغة مام ينعكس ايجابياً عىل والء العمالء 

لبنوكهم، وهو ما يتفق كذلك مع توجيهات بنك الكويت املركزي بهذا الخصوص... وفيام ييل املزيد من التفاصيل: 

البنـوك الكويـتية قادرة 

على تمويل المشاريع 

المحلية بمختلف 

أحجامها وطبيعتها
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جميع عمالء البنك سواء من 

املواطنني أواملقيمني تأىت يف ظل 

الظروف التى مرت بها الكويت 

و التى تطلبت مبادرات تساهم 

يف تخفيف األعباء وتقليل حدة 

االنعكاسات السلبية لألزمات الناجمة 

عن انتشار فريوس كورونا املستجد 

عامليا.

وخالل شهر ابريل املايض بدأت 

البنوك الكويتية يف استقبال طلبات 

التمويل برشوط ميرسة التى أعلن 

عنها بنك الكويت املركزي ضمن 

الحزمة االقتصادية لدعم الرشكات 

والعمالء املترضرين واملشاريع 

الصغرية واملتوسطة املترضرة 

من جراء االزمة الحالية. ولعل 

أبرز ما يف هذه الخطوة ان جميع 

خطوات التمويل متت إلكرتونياً 

بسهولة ويرس مع ضامن الرسية 

وحفظ املعلومات والبيانات ومبا 

يحقق االهداف التى وضعها بنك 

الكويت املركزي يف تسهيل ورسعة 

الحصول عىل التمويل للقطاعات 

املحددة ضمن برنامج الحزمة 

االقتصادية خاصة وان البالد وقتها 

كانت تعيش حظراً جزئياً 

تحول إىل كيل الحقاً.

لقد ساهم ذلك يف دعم 

القطاعات الحيوية واالنشطة 

التى تتميز بقيمتها املضافة 

لالقتصاد الكويتي والتي 

كانت تعمل بكفاءة قبل 

االزمة مع العمل جنباً اىل 

جنب مع البنك املركزي 

والجهات املسؤولة ملنع تفاقم 

االوضاع وتحول ازمة السيولة إىل 

ازمة مالءة مع الحفاظ عىل العاملة 

الوطنية وانسياب التدفقات النقدية 

بني القطاعات.

هذا إىل جانب إيقاف تحصيل بعض 

الرسوم التى كان يتم تحصيلها قبل 

االزمة ورفع الحد االقىص الستخدام 

اجهزة الدفع )اليك نت( بدون رقم 

القطاع المصرفي 

أثبت قدرته وكفاءته 

في التعامل مع أزمة 

»كورونا«

»المصارف« تحاور الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان

رسي إىل 25 دينار بدالً من 10 

دنانري للتقليل من التالمس منعاً 

النتشار الفريوس عرب هذه األجهزة. 

وإىل جانب ما سبق من إجراءات 

مساندة للعمالء فإن استمرار البنوك 

يف أداء عملها خالل فرتة الحظر 

الجزيئ وفتح العديد من الفروع 

مثل نقطة هامة لصالح البنوك حيث 

اعترب موظفوها من الصفوف األوىل 

خالل هذه الفرتة السيام وانهم كانوا 

كغريهم من العاملني يف الصفوف 

األوىل كانوا االكرث عرضة لإلصابة 

بالفريوس.

أضف إىل ذلك فإن البنوك الكويتية 

جميعاً نجحت يف تقديم خدماتها 

عرب مختلف القنوات الرقمية مام 

أسهم يف حصول العمالء عىل 

احتياجاتهم املرصفية بكل سهولة 

ويرس عىل مدار الساعة خاصة خالل 

فرتة الحظر الشامل التى أمتدت 

لثالثة اسابيع.

أين يقف بوبيان من الحلول 

املرصفية الرقمية وما هي 

اإلنجازات التى حققتموها يف 

السنوات األخرية؟ 

بالنظر إىل الجوائز التى حصدها 

البنك يف السنوات األخرية نعرف 

املستوى الذي وصلنا اليه حيث متكنا 

بحمدالله من الحصول عىل جائزة 

غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسالمي 

يف العامل يف مجال الخدمات الرقمية 

عىل مدار خمس سنوات متتالية 

إىل جانب عدد كبري من الجوائز 

والتقديرات العاملية يف مختلف 

املجاالت التى تتعلق بالخدمات 

املرصفية الرقمية.

ويهمنى هنا اإلشارة إىل االسباب 

التى كانت وراء الوصول إىل هذه 

املكانة حيث اشارت مؤسسة غلوبل 

فاينانس يف تقريرها حول معايري 

االختيار التى قامت بوضعها لجنة 

من املحكمني العامليني وهي:

• مدى قوة االسرتاتيجية التي 

يضعها البنك لجذب وخدمة 

العمالء الراغبني يف الحصول 

عىل خدمات مرصفية إلكرتونية. 

• تحفيز وترغيب العمالء يف 

التحول اىل استخدام الخدمات 

املرصفية اإللكرتونية.

• منو قاعدة العمالء الذين 

يستخدمون الخدمات املرصفية 

االلكرتونية بكافة قنواتها سواء 

عرب اإلنرتنت أو الهواتف الذكية.

وباختصار ميكن القول ان اإلبداع 

واإلبتكار يف تقديم خدمات مرصفية 

وغري مرصفية مميزة عرب القنوات 

ومن خالل سلسلة اإلنجازات هذه 

نجح بنك بوبيان يف السنوات 

االخرية يف تغيري الكثري من املفاهيم 

التقليدية التى تتعلق بعمل البنوك 

والقطاع املرصيف بكافة اشكاله 

وهو ما انعكس بالتايل عىل مستوى 

الخدمات واملنتجات التى قدمها البنك 

لعمالئه، فبوبيان يعد اكرث من مجرد 

 .»lifestyle بنك، انه اسلوب حياة او

وميكننى القول ان االسرتاتيجية 

التى انتهجها البنك منذ سنوات يف 

ساهمنا في تغيير 

الكثير من المفاهيم 

التقليدية بفضل اإلبداع 

واإلبتكار في الخدمة

فعاليات وأنشطة نوعية 
عدد التويجري ابرز الفعاليات التي نظمها البنك مؤخراً ومنها، ماراثون 

القراءة الخيري السابع الذي نظمه من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
)تويتر( حيث بلغ عدد المشاركين فيه من خالل موسم ماراثون 

القراءة الخيري اكثر من 2000 مشارك شاركوا بحوالي 5 االف تغريده 
حيث تم التبرع بريع الماراثون لصالح األسر المتعففة.

كما أعلن بنك بوبيان عن التسجيل في مسابقته السنوية )رتل مع 
بوبيان 6( لحفظ وتالوة القرآن الكريم والتى تم تخصيصها هذا العام 

ألبناء العمالء وتم التسميع وإجراء المسابقة عبر وسائل التواصل عن 
بعد مثل الزووم والوتس اب قروب وغيرها. 

»المصارف« تحاور الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
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االستثامر والتوسع يف الخدمات 

الرقمية أكدت نجاحها واهميتها يف 

ظل الظروف التى متر بها الكويت 

والعامل حالياً من خالل تزايد 

االعتامد عىل الخدمات املرصفية التى 

تقدمها قنوات البنك الرقمية.

ومنذ بدء االزمة التى سببها فريوس 

كورونا منذ مطلع العام الحايل 

واالقبال يتزايد من قبل عمالء بنك 

عىل استخدام الخدمات املرصفية 

الرقمية سواء من خالل موقع البنك 

www.bankboubyan.com او من 

خالل تطبيق البنك عىل الهواتف 

الذكية.

وعىل سبيل املثال ال الحرص ميكن 

للعمالء من مستخدمي تطبيق 

بوبيان إنجاز اي عدد من املعامالت 

املرصفية مثل فتح حساب اونالين 

بالعمالت الرئيسية وإنشاء كافة 

أنواع الودائع وإصدار وتفعيل 

العديد من بطاقات بوبيان خالل 

دقائق.

وميكن من خالل تطبيق البنك 

واالون الين الحصول عىل مجموعة 

خدمات ومنها التحويل املحيل 

والدويل وخدمة التحويالت ويسرتن 

يونيون وخدمة pay me وخدمة 

السحب بدون بطاقة مع إمكانية 

دفع الفواتري املختلفة لالتصاالت 

والتطبيقات وااللعاب، كام ميكن من 

خالل التطبيق واالون الين التربع 

للعديد من الجهات الخريية.

ومن خالل تقنيات خدمة »مساعد« 

ميكن خاللها القيام بعدد ال 

نهايئ من الخدمات املرصفية 

الرقمية الشخصية، حيث ميكن 

للعمالء امتام العديد من املعامالت 

املرصفية و إيجاد الردود عىل 

الكثري من األسئلة و االستفسارات 

التي تخص حساباتهم املرصفية 

ومنها عىل سبيل املثال االستفسار 

عن رصيد الحساب واالستفسار 

عن رصيد البطاقات االئتامنية 

والتحويالت بكل اشكالها وغريها 

من الخدمات املرصفية االخرى. 

كام ميكن لعمالء بوبيان الحصول 

عىل مجموعة متميزة من الخدمات 

واملنتجات املرصفية الرقمية، حيث 

تم اضافة خدمة املساعد اإللكرتوين 

الشخيص )مساعد( عىل خدمة الـ 

WhatsApp يف إطار سعي البنك 

الدائم ملنح عمالءه خدمات مميزة 

وتجارب مرصفية فريدة.

ومتكن الخدمة الجديدة العمالء من 

االطالع عىل تفاصيلهم املرصفية 

مع )مساعد( من خالل خدمة 

WhatsApp مثل معرفة رصيد 

 IBAN الحساب و مشاركة رقم

واالطالع عىل آخر 5 عمليات 

متت باستخدام البطاقة اإلئتامنية 

باإلضافة اىل آخر 5 عمليات متت 

عىل حسابات العميل.

كام ميكن للمستخدم ايضا طلب 

املزيد من البيانات املرصفية من 

مساعد يف الWhatsApp مثل 

معرفة منتجات وخدمات بنك بوبيان 

املتنوعة )رصيد الحساب، مواعيد 

عمل و مواقع الفروع، مشاركة 

IBAN، تاريخ الراتب القادم ..( 

وغريها من الخدمات التي تتم بشكٍل 

رسيع ويف ظل وجود دعم متوفر 

عىل مدار 24 ساعة وطوال أيام 

األسبوع.

وميكن لعمالء بوبيان حالياً إصدار 

وتفعيل واستخدام البطاقة الرقميه 

املسبقة الدفع عن طريق تطبيق 

بوبيان Boubyan App ليتمكن 

العميل من خاللها من إصدار 

وتفعيل البطاقة خالل دقائق 

واستخدامها عىل الفور يف عمليات 

التسوق والرشاء عن طريق االنرتنت 

بشكل آمن وسهل ومريح دون 

الحاجة لزيارة الفرع أو االتصال 

عىل مركز خدمة العمالء ليؤكد البنك 

انفراده بتقديم الخدمات واملنتجات 

الرقمية التى يطرحها لعمالئه.

كام يوفر تطبيق بوبيان خدمة 

تحويل األموال يف أي وقت من 

خالل ويسرتن يونيون حيث 

تتميز الخدمة بكونها متوفره عىل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

حتى العطل األسبوعية واإلجازات 

الرسمية.

سياستنا تعتمد على 

نموذج إيجابي في 

المسؤولية االجتماعية 

خارج اإلطار التقليدي

»المصارف« تحاور الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان

ما رأيك يف أسعار الخدمات 

واملنتجات املرصفية يف الكويت؟ 

أعتقد أن األسعار معقوله جدا بل 

وتنافسية مقارنة باألسواق األخرى، 

وهذا يأيت من حرص البنوك عىل 

تقديم أفضل الخدمات بالقيمة العادلة 

للعمالء دون مبالغه مام ينعكس 

ايجابياً عىل والء العمالء لبنوكهم، 

وهو ما يتفق كذلك مع توجيهات بنك 

الكويت املركزي بهذا الخصوص.

ما دور البنك يف مجال املسؤولية 

االجتامعية؟ 

خالل الفرتة املاضية قام بوبيان 

باالضطالع بدوره االجتامعي 

من خالل العديد من الفعاليات 

واملبادرات التى ابرزت تفوقه محلياً 

فيام قدمه للمجتمع مؤكداً ريادته 

للمسؤولية االجتامعية يف الكويت 

سواء من حيث الكم او النوعية يف 

اختيار اهدافه التى يهدف من خاللها 

إىل تأكيد مدى اهمية املشاركة 

املجتمعية للقطاع الخاص يف بناء 

املجتمع الكويتي.

تعتمد سياستنا عىل خلق منوذج 

إيجايب يف مجال املسؤولية 

االجتامعية خارج اإلطار التقليدي 

املتعارف عليه سواء من حيث 

نوعية املبادرات التي نقوم بها 

او الرشائح التى نستهدفها سواء 

داخل الكويت أو خارجها، حيث ال 

تقترص املسؤولية االجتامعية وتنفيذ 

برامجها عىل إدارة واحدة بل نعترب 

كل إدارات وفروع البنك مسؤولون 

اجتامعياً ومشاركون رئيسيون يف 

بناء املجتمع لذا فإن موظفينا رشيك 

رئييس يف خدمة املجتمع ونتحمل 

لذلك جميعاً املسؤولية االجتامعية.

وخالل االزمة الحالية املرتبطة 

بانتشار فريوس كورونا واصل 

البنك أنشطته االجتامعية حيث قام 

وفد من اإلدارة العليا لبنك بوبيان 

و)فريق بوبيان التطوعي( بزيارة 

إىل اإلدارة العامة للدفاع املدين 

ومطار الكويت الدويل T 4 بالتنسيق 

مع جمعية الهالل االحمر الكويتي 

لتقديم الشكر لهم ولجميع املتطوعني 

عىل الجهود التى يبذلونها. كام ساهم 

ايضا يف إغاثة اشقاؤنا يف لبنان من 

خالل التربع لجمعية الهالل االحمر 

الكويتي للمساهمة يف عمليات 

إعادة اإلعامر، كام شاركنا ايضا يف 

مبادرة اليوم العاملي للتنظيف 19 

سبتمرب 2020 بحضور عدد كبري من 

املوظفني الذين شاركوا يف عمليات 

التنظيف. 

متطوعون لمكافحة »كورونا«
أشار التويجري إلى مشاركة فريق بوبيان التطوعي سنويًا في العديد 
من المشروعات واألنشطة التطوعية حيث يركز العام الحالي على 

األنشطة التي تتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد سواء 
تلك التي تتعلق بعمليات البنك الخاصة بالعمالء أو أنشطته التي 

تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وتماشيًا مع الدعوات المستمرة 
من الجهات المعنية بالبقاء في المنازل فقد أستمر بنك بوبيان في 

تنظيم العديد من فعالياته وانشطته باستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي أو من خالل األون الين. 

»المصارف« تحاور الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
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عىل العامل الخارجي فان العالقة بني ميزان املدفوعات وامليزانية 

العامة للدول عالقة وثيقة جداً، حيث ان القطاع الخاص يعتمد بشكل 

كبري عىل استرياد السلع والخدمات من الخارج مقابل تدين صادراته 

إىل الخارج فمن خالل تلك املعادلة نجد أن القطاع الخاص يحقق دامئاً 

عجزاً يف ميزان مدفوعاته مع العامل الخارجي، وهو بعكس القطاع 

الحكومي الذي حقق فائضا خالل معظم األعوام السابقة يف ميزانه 

التجاري من خالل تصدير النفط واسترياد السلع والخدمات.

 قراءة فنية  

قراءة خاصة للدكتور صادق أبل

اإلنفاق الحكومي 

كام ان الدخل من االستثامرات 

الخارجية دامئا يعزز ميزان 

مدفوعات القطاع الحكومي مع 

العامل الخارجي ليجعل ذلك امليزان 

يف صالح القطاع الحكومي أي 

مبعنى اخر ان صادرات الحكومة 

من النفط اعىل من وارداتها من 

السلع والخدمات يف أيام الوفرة 

وارتفاع أسعار النفط خالل العقود 

التي مضت، ومن املعروف ان 

االنفاق الحكومي يعترب املحرك 

األسايس للنشاط االقتصادي يف 

الكويت يف ظل سيطرة الحكومة 

عىل القطاع النفطي وتدين 

مساهمة القطاع الخاص يف الناتج 

املحيل اإلجاميل، وهنا يكمن الخلل 

املتوارث خالل العقود املاضية 

مطلوب إيجاد مصادر 

جديدة للدخل وترشيد 

االنفاق ووقف استباحة 

المال العام 

د.صادق أبل | اقتصادي كويتي

تناولت األوساط املختلفة 

مؤخراً قضية امليزانية العام 

للكويت والسبل الكفيلة 

بتغطية العجز املتوقع 

فيها، وتركزت معظم تلك 

املناقشات عىل موضوع 

إصدار السندات بقيمة 20 

مليار دينار ملدة 30 عاما 

وتفاوتت اآلراء بني معارض 

ومؤيد لها. 

ويف حال تعذر الحصول عىل 

املوارد املالية الكافية لتمويل 

االنفاق الحكومي والذي 

يعتمد يف حالة الكويت 

بشكل كبري عىل النفط 

)تعترب نسبة اعتامد ميزانية 

الكويت عىل النفط األكرب 

مقارنة بدول الخليج( ونظرا 

النفتاح االقتصاد الكويتي 

خيارات لتمويل العجز
في 2020 – 2021  3
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 قراءة فنية  

قراءة خاصة للدكتور صادق أبل

حيث اصبح النفط املورد األسايس 

الوحيد إليرادات امليزانية العامة 

وأصبحت الحكومة اكرب موظف 

للعاملة الوطنية مع تضخم واضح 

يف األجهزة الحكومية وهي كذلك 

مهيمنة عىل معظم النشاطات 

االقتصادية يف البالد مع تهميش 

واضح لدور القطاع الخاص الذي 

اصبح يعتمد بشكل أسايس عىل 

اإلنفاق الحكومي، فال يوجد موارد 

أخرى لتعزيز إيرادات امليزانية.

كام أن إيرادات النفط يتحكم بها 

سوق النفط العاملي وفقا للعرض 

والطلب وهي خارج سيطرة 

الحكومة، فهذه اإلشكالية تزداد 

سوءا مع تزايد متطلبات اإلنفاق 

وانخفاض سعر النفط، وهنا تقع 

امليزانية العامة يف إشكالية التوازن 

فأحيانا تتوازن امليزانية مع سعر 

يعادل 55 للربميل يزيد وينقص 

حسب حجم اإلنفاق الحكومي الذي 

يستحوذ باب الرواتب واألجور 

عىل نحو 70% منه، فمن املتوقع 

ان تشهد امليزانية العامة للدولة 

عجزا فعليا خالل السنة املالية 

الحالية كنتيجة النخفاض سعر 

النفط وكنتيجة حتمية النعكاسات 

كورونا. 

متويل العجز 

ويتوقع تقرير صندوق النقد 

الدويل الصادر يف مارس 2020 

ان يصل عجز امليزانية العامة 

للدولة للسنة املالية 2021/2020 

اىل نحو 21% من الناتج املحيل 

اإلجاميل وذلك بعد استقطاع 

حصة األجيال القادمة، واستبعاد 

إيرادات الصناديق السيادية، فامهي 

الخيارات املتاحة لتمويل العجز 

القادم؟.

فام هي الخیارات املتاحة 

لتمویل العجز القادم؟

الخیارات املتاحة هي ثالثة خیارات:

1 - يتمثل الخيار األول بالسحب 

من االحتياطي العام وتسييل جزء 

من احتياطي األجيال القادمة، 

وسوف يؤدي هذا الخيار إىل زيادة 

املوجودات األجنبية للبنك املركزي 

عن طريق بيع الحكومة للعمالت 

األجنبية املتحصلة من بيع أصولها 

األجنبية واستبدالها مقابل الدينار 

أي مبعنى اخر تقليص املوجودات 

األجنبية للحكومة وخسارة جزء 

من استثامراتها الخارجية، وهو 

خيار يف الوقت الراهن غري رشيد 

فهو غري محبذ وله آثار سلبية يف 

املستقبل، ويف هذا املجال يشري 

تقرير صدر مؤخرا من مؤسسة 

فيتش الدولية للتصنيف االئتامين 

إىل احتامل تآكل احتياطيات 

الكويت من األصول األجنبية يف 

حالة استمرت الكويت يف سحب 

وتسييل األصول األجنبية ملدة عرش 

سنوات متتالية. 

2 - أما الخيار الثاين وهو 

األنسب يف الظروف الحالية وهو 

االقرتاض من األسواق الخارجية 

ويكون بالعملة األجنبية وسيكون 

له نفس اآلثار السابقة حيث يتم 

استبدال تلك العمالت األجنبية 

إىل الدينار الكويتي ولكنه يتميز 

بانه ال يؤثر سلبا عىل االحتياطي 

العام واحتياطي األجيال القادمة، 

والسلبية الوحيدة انه يزيد من 

املطلوبات األجنبية عىل الدولة. 

3 - الخيار الثالث واألخري يتمثل 

باالقرتاض من السوق املحيل سواء 

من البنوك او البنك املركزي او من 

القطاع الخاص الغري مرصيف، 

ويف حالة االستدانة من البنوك 

املحلية فانه قد يؤدي إىل تقليص 

قدرة البنوك املحلية االقراضية، واذا 

تم االستدانة من القطاع الخاص 

من غري املصارف فهذه املؤسسات 

قد تتأثر قدرتها االستثامرية 

يف مشاريعها املختلفة، وأخريا 

فاالقرتاض من البنك املركزي 

وذلك من خالل رشاءه للسندات 

والصكوك واذونات الخزينة فان 

ذلك بال شك سوف يؤدي إىل خلق 

زيادة يف السيولة املحلية وضخ 

املزيد من الدنانري يف االقتصاد 

املحيل. 

 قراءة فنية  

قراءة خاصة للدكتور صادق أبل

يبقى الحل الوحيد السريع هو 
إصدار سندات على أن يتم 
تقدير حجم اإلصدار وفقا 
للحاجة الفعلية، وعلى أن 

يتم في خط موازي تكريس 
مفهوم واحد والعمل به 

وهو أن عصر النفط انتهى 
وأن األعوام القادمة تتطلب 

جرأة في اتخاذ القرار وتنفيذه 
تبدأ بترشيد اإلنفاق وعدم 
السماح ألي كان باستباحة 

المال العام والضرب بيد 
من حديد على كل من 

يمسه، و البدء في إيجاد 
مصادر جديدة للدخل ومنها 

ضريبة القيمة المضافة 
التي تم االتفاق عليها 

بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتأسيس نظام 

لضرائب الدخل وترشيد 
اإلنفاق، وتفعيل دور القطاع 

الخاص وخاصة المشاريع 
المتوسطة والصغيرة في 

الناتج المحلي اإلجمالي، 
بعض هذه اإلجراءات مؤلمة 

وغير مرغوبة من قبل بعض 
المواطنين ولكنها ضرورية 

لمستقبل اقتصاد الكويت 
واألجيال القادمة.

الخيارالناجع..
إصدار سندات صندوق النقد يتوقع 

ان يصل عجز ميزانية 

2021/2020 الى %21 

من الناتج المحلي 

اإلجمالي
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وكالة ستاندرد آند بورز

 تقرير  

بشأن
التصنيف 
االئتماني 
السيادي

لدولة
الكويت

 تقرير  

التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت

أوالً: النظرة العامة للتصنيف 

)Overview(

من املتوقع اتساع عجز املوازنة 

العامة لدولة الكويت إىل نحو %30 

من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 

2021/20 مقارنة بعجز يقارب 

10% من الناتج املحيل اإلجاميل يف 

عام2020/19، بينام يقرتب املصدر 

الرئييس لتمويل املوازنة العامة، وهو 

صندوق االحتياطي العام من النضوب.

بعد هذا املأزق املايل الفوري، ال يزال 

زخم اإلصالح األوسع بطيناً ومعقداً 

بسبب عالقة املواجهة بني مجلس األمة 

والحكومة. ومع ذلك، فإن إجاميل 

املدخرات الحكومية املرتاكمة لدولة 

الكويت ال تزال كبري مبا يزيد عن 

500% من الناتج املحيل اإلجاميل. 

وبناء عىل ما تقدر، قامت الوكالة 

بتأكيد التصنيف االئتامين السيادي 

لدولة الكويت عند املرتبة )-AA( مع 

استمرار النظرة املستقبلية السلبية.

 Rating( ثانياً: قرار التصنيف

)Action

يف يوم الجمعة املوافق 15 يناير 

2021 أجرت الوكالة مراجعة 

للتصنيفات االئتامنية طريلة األجل 

بالعملة املحلية والعمالت األجنبية، 

حيث أكدت التصنيف االئتامين 

السيادي لدولة الكويت عند املرتبة 

)-AA( مع نظرة مستقبلية سلبية.

)Outlook( ثالثاً: آفاق التصنيف

تعكس النظرة السلبية للتصنيف يف 

املقام األول وجهة نظر الوكالة بشأن 

املخاطر عىل املدى القصري واملتوسط، 

الناشئة عن ضغوط املالية العامة، 

املتمثلة يف النفاد املتوقع للمصدر 

الرئييس لتمويل الحكومة »صندوق 

االحتياطي العام«، يف حني مل توضع 

حتى اآلن ترتيبات بديلة لتمويل 

عجز املوازنة، كام يعكس التصنيف 

املخاطر متوسطة األجل نتيجة التقدم 

البطيء يف اإلصالح الهيكيل يف 

دولة الكويت مقارنة مع الحكومات 

اإلقليمية األخرى. هناك إمكانية 

لتخفيض التضنيف االئتامين السيادي 

لدوة الكويت خالل األشهر الستة إىل 

اإلثني عرش القادمة إذا بقيت الرتتيبات 

املؤسساتية يف دولة الكويت متنع 

الحكومة من إيجاد حل مستدام طويلة 

األجل بشأن احتياجاتها التمويلية. 

ويف ظل السيناريو األصعب، قد تؤدي 

االستجابة غري الكافية للسياسات إىل 

ترك دولة الكويت يف مواجهة قيود 

صارمة عىل امليزانية، مام قد يؤدي 

إىل تعديالت غري منظمة لإلنفاق العام 

ميكن أن تلحق باالقتصاد الكويتي 

أرضاراً طويلة األجل.

هناك أيضاً إمكانية لتخفيض التصنيف 

إذا ظلت جهود اإلصالح بيطيئة، مثل 

تأخر إدخال الرضائب وتغريات سوق 

العمل، وتدابري تنويع االقتصاد، مام 

يزيد من األعباء عىل مؤرشات املالية 

العامة عىل املدى املتوسط. كام ميكن 

تخفيض التصنيف االئتامين السيادي 

إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية 

لدولة الكويت أو تصاعدت املخاطر 

الجيوسياسية بشكل ملحوظ، مع 

تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.

أشارت الوكالة إىل إمكانية إعادة النظر 

يف تغيري النظرة املستقبلية للتصنيف 

االئتامين السيادي لدولة الكويت من 

سلبية إىل مستقرة إذا عالجت السلطات 

الكويتية برسعة الضغوط املالية وقيود 

التمويل. 

أكدت وكالة »ستاندرد آند بورز« بتاريخ 15 يناير 2021 التصنيف االئتامين السيادي لدولة الكويت عند املرتبة )-AA( مع نظرة 

مستقبلية سلبية، يف ضوء استمرار نفاد املصدة السائلة للاملية العامة، هذا وقد جاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة يف 

26 مارس 2020 من املرتبة )AA( إىل املرتبة )-AA( مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيري النظرة املستقبلية من مستقرة إىل 

سلبية يف 17 يوليو 2020 حيث تناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف )Overview( وقرار التصنيف (

Rating Action( وآفاق التصنيف )Outlook( ومربرات التصنيف )Rationale( وفيام ييل عرض موجز ألبرز محتويات التقرير.

بتأكيد التصنيف 

االئتماني السيادي 

لدولة الكويت عند 

المرتبة )-AA( مع 

استمرار النظرة 

المستقبلية السلبية
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كاليسون آر تي كيه إل:

مفاهيم المرونة والتكنولوجيا والرفاهية 
تسّرع تطوير البيئات الحضرية في منطقة 

الشرق األوسط خالل عام 2021

كشف خبراء قطاع المباني في كاليسون آر تي كيه إل، شركة االستشارات العالمية المتخصصة في مجاالت الهندسة 

المعمارية والتصميم والتكنولوجيا، عن التوجهات الرئيسية التي ستسهم في االرتقاء بالبيئات الحضرية خالل عام 

2021. وتُراعي هذه التوجهات اللوائح التنفيذية الجديدة لقطاع المباني وقواعد التباعد االجتماعي، حيث من المتوقع 

أن يشهد العام الجاري تركيزاً الفتاً على إعادة تشكيل المساحات المبنية، عبر االستفادة من مقومات التخطيط 

الرئيسي المتكامل لضمان إدارة المساحات بكفاءة. وتحافظ جهود تحقيق األهداف المتعلقة باالستدامة والمدن 

الذكية على مكانتها بكونها عامالً محورياً ضمن إطار التوجهات الجديدة، خاصة مع سعي مشغلي المباني إلى تحقيق 

التطلعات التي حددتها حكومات منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلى بناء مجتمعات حضرية أكثر سعادة وحيوية. 

وتمثل جهود االبتكار واعتماد التقنيات المتطورة عوامل رئيسية تسهم في دفع هذه الجهود.

 تكنولوجيا  



5051

www.kba.com.kwwww.kba.com.kw www.kba.com.kwwww.kba.com.kwISSUE (164( 2021ISSUE (164( 2021

 تكنولوجيا  

تعليقاً عىل هذا املوضوع، قال ماثيو 

ترايب، املدير التنفيذي لدى رشكة 

كاليسون آر يت كيه إل، والخبري 

العاملي املرشف عىل استوديو التخطيط 

والتصميم الحرضي يف الرشكة 

ومبادرة املرونة التابعة لها: »كان عام 

2020 استثنائياً بكل املقاييس، ولكن 

كل أزمة ترتافق دامئاً بفرٍص مهمة. 

فقد أظهرت الرشكات يف املنطقة 

مستويات الفتة من االستجابة واملرونة 

التي دعمت مساعي املنطقة لتغدو 

إحدى أرسع مناطق العامل من حيث 

التعايف من تداعيات أزمة كوفيد19-. 

ونعتقد أن هذه األزمة فرضت تغيريات 

عىل منطقة الرشق األوسط، شملت 

أماكن عملنا وطرق تنقلنا ومعيشتنا، 

وستبقى هذه التغيريات واضحة عىل 

مدى هذا العقد. ونتوقع خالل العام 

املقبل أن تؤثر هذه التغيريات عىل 

منهجيات تصميم املباين يف بيئاتنا 

الحرضية«.

املشاريع السكنية

تتوقع رشكة كاليسون آر يت كيه إل 

خالل عام 2021 أن يتحول تركيز 

سوق املباين السكنية يف دول الخليج 

من الشقق إىل الفلل، نتيجة سعي مزيد 

من األفراد إىل الحصول عىل مساحات 

أكرب ملواكبة اهتاممهم بالعمل انطالقاً 

من املنزل.

ومن جهته، قال عبادة عدرا، مدير 

ُمشارك يف رشكة كاليسون آر يت 

كيه إل: »أصبح العمل من املنزل 

نهجاً أساسياً يف حياتنا بعد أزمة 

كوفيد19-، وترافق ذلك مع تغرّي يف 

املتطلبات السكنية بشكل الفت خالل 

عام 2020، إذ مل يعد السكان يف 

دول الخليج يبحثون عن شقق تقع 

يف وجهات مركزية وتتيح الوصول 

بسهولة ورسعة إىل مكاتب العمل. 

كام تؤكد توجهات القطاع العقاري 

أن العمالء باتوا يفضلون العيش 

يف الضواحي مقابل الحصول عىل 

مساحات املعيشة الكبرية التي تتضمن 

مكاتب منزلية ووسائل راحة أخرى. 

ونعتقد أن هذا التحول يف متطلبات 

املستهلكني سيظهر جلياً يف تصميم 

وتطوير املشاريع العقارية املستقبلية 

يف مدن الدول الخليجية«.

املباين متعددة االستخدامات 

من املتوقع أن تواصل مشاريع 

املباين متعددة االستخدامات دورها 

كعوامل داعمة لالزدهار االجتامعي 

واالقتصادي خالل عام 2021، 

حيث سيبقى وجودها أمراً شائعاً 

يف املجتمعات التي تتطلع الستئناف 

تواصلها ودورها التفاعيل بعد انتهاء 

األزمة.

وبهذا الصدد، قال جيف فورد، مدير 

ُمشارك يف رشكة كاليسون آر يت كيه 

إل: »نعتقد أن إنشاء منظومة مباين 

مستدامة تواكب االحتياجات املحلية 

 تكنولوجيا  

وميكن إدارتها وفق نهٍج يتامىش مع 

االقتصاد الدائري يُعترب هدفاً متزايد 

األهمية اليوم، يف ضوء تكيّف العامل 

مع معايري جديدة للمعيشة والعمل، 

وتزايد تداخل الحدود الفاصلة بني 

القطاعات كافة. وسواًء كانت هذه 

املباين مخصصة لوجهات التسوق 

والرتفيه أو ملؤسسات الرعاية الصحية 

أو املطارات أو املجمعات الرياضية 

أو البنية التحتية لقطاع الضيافة، 

فستكون هناك طرقاً جديدة لتقييم 

جميع أنواع العقارات، ألن املباين ذات 

االستخدام الفردي ستندمج ضمن 

بيئات حرضية متعددة االستخدامات 

ورقمية وقابلة للتكيف مع املتغريات 

الجديدة. وتبلورت هذه التحوالت 

بوضوح عىل مر األعوام املاضية، 

ونعتقد أنها ستتطور بشكٍل أكرب 

يف عام 2021. ونتوقع يف ضوء 

ذلك تاليش املبادئ التاريخية ملفهوم 

’تقسيم املناطق‘، ليربز عوضاً عنه 

السعي الستخدام أصوٍل متكاملة 

ومرنة تلبي احتياجات مجموعة أكرب 

من املستخدمني«. 

قطاع الضيافة

من املتوقع أن تصبح الرفاهية جزءاً 

أساسياً من قطاع الضيافة العاملي، 

خاصة بعد أن تكبّد القطاع خالل 

األزمة خسائر بلغت قيمتها 5.5 

المدن الذكية ومفاهيم االستدامة وجهود االبتكار 

ستلعب دورًا رئيسيًا في تلبية المتطلبات 

المتزايدة للمباني، وتحقيق أهداف الرؤى 

الحكومية في المنطقة
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تريليون دوالر أمرييك. وسينعكس 

ذلك بوضوح عىل تصميم وجهات 

الضيافة، التي ستغدو أكرث مرونة 

وتركيزاً عىل املجتمع. ومع تطلّع 

جمهور املستهلكني يف مختلف أنحاء 

العامل إىل السفر بعد أزمة كوفيد19-، 

نتوقع أن يشهد قطاع الضيافة تحوالت 

واضحة خالل عام 2021.

بهذا السياق، قال بروديبتو غوش، 

مدير ُمشارك يف رشكة كاليسون آر 

يت كيه إل: »متيزت وجهات قطاع 

الضيافة اإلقليمي عىل مر السنني 

املاضية بتصاميم حرضية مفتوحة 

وغري مركزية، ولكن أزمة كوفيد19- 

فرضت عىل القطاع التحّول إىل منوذج 

أكرث حامية ومراقبة وتركيزاً عىل 

السالمة العافية، ما أسفر عن وجود 

الكثري من األصول غري املستغلة. ولكن 

مثة دامئاً فرص ميكن اغتنامها رغم 

كل الظروف؛ فبعد انخفاض تكاليف 

البناء، بات العديد من املشغلني قادرين 

اليوم عىل اإلنفاق عىل التخطيط، 

والرتكيز عىل املشاريع الجديدة، أو 

إعادة توظيف البنية التحتية القامئة 

لتلبية املتطلبات الجديدة الحالية. 

ونتوقع يف عام 2021 أن يزداد 

اندماج مساحات العمل املشرتكة ضمن 

املناطق املشرتكة للفنادق، باإلضافة 

إىل استثامر هذه املساحات عىل أساس 

منفعة متبادلة، بالتوازي مع ازدهار 

بيئات العمل املرنة واملختلطة. وبرصف 

النظر عن إعادة تصميم الديكورات 

الداخلية مبا يتناسب مع املتطلبات 

الجديدة، ستبقى مبادئ السالمة 

والعافية أولوية كربى مقابل أي 

جوانب أخرى«. 

قطاع الرعاية الصحية

أدت أزمة كوفيد19- إىل تغيري نهجنا 

إزاء قطاع الرعاية الصحية؛ حيث 

أصبحت الصحة الفردية والجامعية 

اآلن تندرج ضمن سياق صحة 

االقتصاد. ونظراً ألن الثورة الصناعية 

الرابعة تُبرش بظهور تقنيات جديدة 

مع تطبيقات مهمة لقطاع الرعاية 

الصحية، نتوقع أن يواصل هذا القطاع 

حصد االهتامم من جانب املستثمرين، 

خاصة وأن خدمات الرعاية الصحية 

عن بُعد والصحة السلوكية أصبحت 

من مجاالت الرتكيز الرئيسية ملشاريع 

التنمية املستقبلية.

بهذا اإلطار، قال جيم هرني، نائب 

الرئيس األول ومدير قطاع الرعاية 

الصحية يف رشكة كاليسون آر يت 

كيه إل: »أدت أزمة كوفيد19- إىل 

نقل قطاع الرعاية الصحية إىل مقدمة 

األولويات عىل املستويني املحيل 

والعاملي، لتصبح بذلك صحة الفرد 

واملجتمع مرادفاً لصحة وسالمة 

االقتصاد عموماً«. وستحظى جهود 

التحول الرقمي يف هذا القطاع اهتامماً 

كبرياً، خاصة مع تزايد الرتابط بني 

مجاالت العلوم والبيانات والتكنولوجيا 

والصحة، والتي تسهم كل واحدة منها 

يف دعم تقّدم وازدهار اآلخر. ومن 

املتوقع أن تتغرّي أولويات املصممني 

نتيجة تزايد انتشار خدمات الرعاية 

الصحية عن بُعد واالهتامم عىل نطاٍق 

أوسع بالصحة العقلية ورعاية األجيال 

الجديدة. 

أماكن العمل 

من املرّجح أن تشهد بيئات العمل 

تغيريات جذرية بسبب التكامل 

التكنولوجي الذي فرضته أزمة 

كوفيد19-. وسيسهم التكامل بني 

البيانات واألجهزة الشخصية ضمن 

أماكن العمل والرتكيز املستمر عىل 

السالمة والعافية يف توفري فرٍص 

جديدة لبيئات العمل مستقبالً. بهذا 

الصدد، قالت جني وود، مديرة أوىل 

مشاركة يف رشكة كاليسون آر يت 

كيه إل: »يجب أن يكون هناك سبب 

منطقي للقدوم إىل أماكن العمل، وال 

شك أن الحصول عىل الدعم، سواء من 

الناحية التقنية أو التشغيلية، سيساعد 

يف تسهيل مهام العمل، ويجعل من 

وجود أماكن العمل مسألة منطقية. 

كام أن إنشاء أماكن متتاز مبساحات 

تعاونية ومتخصصة تضمن املشاركة 

والتواصل االجتامعي والتعلم من 

اآلخرين سيسهم يف إرساء ثقافة قوية 

وعالية الكفاءة ألماكن العمل«.

 تكنولوجيا  

القطاع الثقايف

لطاملا تأثرت املؤسسات الثقافية يف 

املنطقة والعامل بشّدة نتيجة أزمة 

كوفيد19-، ولكن إعادة فتح الحدود 

بعد األزمة سيوفر فرصاً جديدة لنمو 

وازدهار املساحات الفنية والثقافية 

خالل عام 2021. ويتوجب عىل 

املتاحف واملعارض الفنية ومساحات 

العروض األدائية خالل هذه الفرتة 

رسم مالمح جديدة للمساحات الثقافية 

يك تتامىش مع تغري توقعات وسلوك 

الزوار. وحول ذلك قال هاريف ميلر، 

ُمدير ُمشارك يف رشكة كاليسون آر 

يت كيه إل: »أصبح األفراد واملؤسسات 

أكرث اهتامماً وتقديراً ملحيطهم املبارش، 

وأسفر ذلك عن تنامي الفهم الجامعي 

يف االقتصادات الناضجة والناشئة 

بأهمية البنية التحتية الثقافية يف 

ضامن رفاهية السكان ودفع عجلة 

منو االقتصادات. وشهدنا خالل 

األشهر األخرية تحول اهتامم القطاع 

الثقايف من مفهوم املرجعية الذاتية 

إىل الوعي الجامعي، ما ساهم يف 

توجيه اهتامم الجمهور والرشكات 

الخاصة واملؤسسات االجتامعية نحو 

هدٍف مشرتك. وترافق ذلك مع اهتامم 

املجتمعات بشكٍل متزايد يف األنشطة 

العامة، واستقاء التأثري من البنية 

التحتية الثقافية يف املنطقة. ونتوقع 

خالل عام 2021 أن تتامهى تقنيات 

وأساليب التصميم الحرضي مع البنية 

التحتية الثقافية والسلع اليومية، بهدف 

التأسيس ملجتمع يركز بالدرجة األوىل 

عىل الجمهور، ويحقق منافع اقتصادية 

واجتامعية«. 

االستدامة

من املتوقع أن تبقى االستدامة مصدر 

قلق أسايس يف عمليات التطوير 

والتصميم خالل عام 2021. ومع 

تزايد أهمية االستدامة ومنع االنبعاثات 

الضارة كجانٍب أسايس يف عمليات 

تصميم املباين الجديدة، سيتوجب 

عىل رشكات املشاريع اإلنشائية دمج 

مامرسات مستدامة جديدة يف عملياتها 

ومشاريعها الحالية.  بهذا السياق، 

قالت جوسيا بارون، مديرة أوىل 

ُمشاركة يف رشكة كاليسون آر يت كيه 

إل: »نعتقد أن فهم خطوات االستجابة 

للتغري املناخي واقرتاح االسرتاتيجيات 

التي تربط املباين بالبيئة ستبقى 

أولوية رئيسية خالل عام 2021. 

ويتوجب خالل املرحلة القادمة أن 

تلتزم رشكات التطوير بتوفري سامٍت 

فريدة من حيث املعروض واملنهجية 

البيئية للمباين؛ وال شك أن الرتكيز 

عىل العمالء الذين يدركون جيداً حجم 

تأثريهم عىل كوكب األرض سيشّكل 

داللة مهمة عىل التزامهم مبامرسات 

االستدامة يف منازلهم الحقاً«. 

 تكنولوجيا  

الشركة تؤكد أن إعادة تصميم المساحات 

بعد أزمة كوفيد19- سيحظى بأولوية كبيرة 

إضافة إلى التركيز على اتباع منهجية تستهدف 

القطاعات الرئيسية 
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الجائحة فرضت واقعًا 
استثنائيًا 

 حوار خا�ص  

الرفاعي:
معهد

الدراسات 
المصرفية

يواصل
برامجه

التدريبية
عن بعد

 حوار خا�ص  

حوار مع المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية

وعن خطة املعهد املستقبلية لتطوير 

أداء البنوك يف مجال التدريب عن بُعد، 

قال الرفاعي ان املختصني يف معهد 

الدراسات املرصفية يعملون بالتنسيق 

مع إدارات التدريب يف البنوك سنوياً 

وذلك لتحديد اإلحتياجات التدريبية 

للموظفني العاملني يف كل بنك، 

ومن ثّم تحديد الربامج التدريبية 

املناسبة وفقاً الحتياجاتهم ووضع 

خطة واضحة ومحددة، يتم بناًء عليها 

القيام بتدريب موظفيهم طوال العام 

وفقاً لجدول محدد منذ بداية العام 

التدريبي.

وتابع قائالً: أما بالنسبة للتدريب 

الخاص بالعام التدريبي الحايل، ونظراً 

للظروف الصحية التي متر بها البالد 

ومير بها العامل بسبب جائحة كورونا 

-كوفيد -19، فقد قامت إدارة التدريب 

بعقد اجتامعات )عن بُعد( مع املعنيني 

يف البنوك، وتم تحديد اإلحتياجات 

التدريبية لكل بنك، حيث تم إعداد خطة 

تدريبية شاملة، تحتوي عىل: 

أوالً: استكامل الربامج التدريبية 

التي بدأت قبل التوقف بسبب هذه 

الجائحة، حيث عمل املعهد عىل 

وضع جدول محدد لجميع الربامج 

التي بدأت بالسابق وتوقفت بسبب 

هذا الظرف الطارئ، وذلك لتدريب 

املشاركني فيها عن بُعد، وذلك من 

خالل شبكة اإلنرتنت باستخدام 

 Platforms املنصات اإللكرتونية

وأفضل التطبيقات مثل Zoom و

Microsoft Team وغريها، وبالتسيق 

مع محارضين أكفاء يتمتعوا مبهنية 

وحرفية عالية، ابتداًء من شهر سبتمرب 

وحتى نهاية شهر ديسمرب 2020. 

ثانياً: تقديم برامج تدريبية جديدة 

من خالل التدريب أونالين، حيث 

يقوم املعهد بتقديم هذه الخدمة 

منذ عدة سنوات، وجاري التعاقد 

مع أكرب الرشكات يف العامل لتطوير 

خدمة التدريب اإللكرتوين يف جميع 

املجاالت: اإلدارية والتخصصية، مام 

سيتيح املجال للقطاع املرصيف وغريه 

من القطاعات اإلستفادة من هذه 

الخدمة وتدريب موظفيهم كل وفق 

احتياجاته، وبأقل التكاليف وأسهل 

وأرسع السبل املمكنة. 

قال املدير العام ملعهد الدراسات املرصفية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، أن الظروف التي مير بها العامل حالياً عىل وقع 

جائحة »كورونا« هي ظروف استثنائية، أثرت وبشكل كبري عىل عدة جوانب هامة يف حياتنا منها اإلقتصادية واإلجتامعية 

والصحية وغريها، ومبا أن العمل املرصيف هو عصب الحياة اإلقتصادية يف ُمختلف الدول ومنها دولة الكويت، لذلك فإن 

اإلحتياجات التدريبية وآلية ووسائل التدريب لهذا القطاع الهام ستتأثر بهذه الظروف. وأضاف خالل لقاء قصري مع مجلة املصارف 

االلكرتونية »ستزداد الحاجة وأكرث من أي وقت مىض إىل التدريب االلكرتوين والتدريب عن بعد يف مجاالت مهمة وحيوية، مثل 

إدارة املخاطر، واإلستثامر الرقمي، ومكافحة غسل االموال والذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي ومعالجة آثار الجائحة اقتصادياً، 

ومن خالل برامج تدريبية تسلط الضوء عىل تبعات ذلك وعىل االقتصاد العاملي وكذلك إدارة الكوارث واألزمات«. 

جدول محدد لجميع 

البرامج التي بدأت 

في السابق وتوقفت 

بسبب جائحة كورنا
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العجمي: 109% نمو عمليات الدفع 
اإللكتروني عبر التطبيقات واالنترنت

ما دور »يك نت« تجاه عمالئها 

خالل أزمة كورونا؟

إعفاء البنوك من رسوم يك نت:

تم إعفاء البنوك من رسوم يك نت 

الخاصة بعمليات أجهزة السحب اآليل 

ونقاط البيع و الدفع عرب اإلنرتنت 

وذلك لغاية دعم التجار وتشجيعهم 

عىل استخدام قنوات يك نت وتجنب 

التعامل بالنقد الورقي ملا يف ذلك من 

أثر كبري يف تقليل التالمس املبارش 

وانتقال العدوى.

ضامن استمرار عمل مركز خدمة 

العمالء عىل مدار الساعة:

إستمرار خدمة العمالء عىل مدار 

الساعة 7/24 ودون أي إنقطاع 

لتلبية إحتياجات كافة العمالء ويف 

نفس الوقت قامت يك نت بتنفيذ ذلك 

من خالل إتباع خطة تضمن سالمة 

موظفيها. 

مساعدة عمالئنا يف املناطق 

املحظورة:

توفري أجهزة السحب اآليل يف 

املناطق املحظورة واملغلقة وذلك 

لتلبية إحتياجات السكان يف تلك 

املناطق.

عمل موظفي يك نت من املنازل 

مع ضامن اإلنتاجية:

تطبيقاً للتباعد اإلجتامعي يقوم 

موظفو يك نت بالعمل من منازلهم 

وذلك ضمن خطوة واضحة ومدروسة 

تضمن تقديم الخدمة باملستوى املعتاد 

عليه لكافة القطاعات. 

مساندة القطاع الحكومي:

مساندة شاملة وكاملة للقطاع 

الحكومي لتطبيق الحكومة 

اإللكرتونية يف ظل الجائحة، وذلك 

من خالل التوسع يف تقديم الدعم 

لكافة الجهات الحكومية ال سيام تلك 

التي تعمل ضمن الصفوف األمامية 

لضامن قيامهم بتقديم الخدمات بكل 

سهولة وبدون أي إنقطاع يف عمليات 

الدفع، حيث قامت يك نت عىل سبيل 

املثال مباييل: 

• التعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل 

عملية الدفع لتجديد اإلقامات عرب 

اإلنرتنت. 

• التعاون مع وزارة الداخلية لتأمني 

وسائل الدفع املختلفة يف املنافذ 

الحدوية ال سيام قبول البطاقات 

اإلئتامنية الخارجية لتسهيل حركة 

الدخول للبضائع وغريها خالل 

الجائحة. 

• التعاون مع وزارة الصحة يف تأمني 

العديد من نقاط البيع اإلضافية يف 

املستشفيات واملستوصفات وذلك لتأمني 

التباعد اإلجتامعي يف تلك األماكن. 

• التعاون مع العديد من الجهات 

الحكومية لتأمني أجهزة نقاط البيع 

التي تعمل بخاصية يك تاب وذلك 

لتجنب نقل العدوى أثناء عملية الدفع. 

تحول العديد من الجهات الحكومية 

للدفع عرب اإلنرتنت وذلك لتجنب 

زيارة الجهات وحدوث أي نوع من 

التجمعات بأكرب قدر ممكن. 

األعياد يف زمن الكورونا:

• توفري خدمة عيديتي يف عيد الفطر 

السعيد وذلك لتحقيق السعادة عىل 

أطفالنا خالل التباعد اإلجتامعي

• توفري أجهزة الدفع التي توفر خدمة 

»يك تاب« يف كافة املحال واملجمعات 

التجارية والجمعيات التعاونية 

وغريها وذلك لتجنب نقل العدوى 

أثناء عملية الدفع، كام قامت يك نت 

برفع الحد األعىل لعملية يك تاب 

بدون رقم رسي لتصبح 25 دينار 

كويتي بدال من 10 دنانري. 

التوجه نحو استخدام خاصية 

اليك تاب:

80% من عمليات نقاط البيع تتم عرب 

خدمة K-TAP دون مالمسة الجهاز.

ما حجم العمليات التي متت من 

خالل قنوات يك نت خالل األزمة 

مقارنة مبا قبلها؟ 

إن املدفوعات اإللكرتونية قد هبطت 

إىل أدىن مستوياتها عىل االطالق 

منذ بداية أزمة »كورونا« يف شهر 

مايو من العام الحايل مسجلة نحو 

950 مليون دينار، بانخفاض نسبته 

 % 40.6، مقارنة مع املعدالت الشهرية 

قال الرئيس التنفيذي لرشكة الخدمات املرصفية اآللية املشرتكة »يك نت« عبدالله 

العجمي، ان 80% من عمليات نقاط البيع تتم عرب خدمة K-TAP دون مالمسة 

الجهاز، مشريا اىل ان عمليات الدفع االلكرتوين عرب التطبيقات واالنرتنت قفزت 

بنسبة 109%، حيث ارتفعت عىل مستوى شهري من 5 ماليني عملية قبل األزمة 

اىل 10 ماليني عملية حالياً وذلك اعتباراً من يوليو املايض. وأضاف العجمي 

يف حوار خاص مع مجلة املصارف االلكرتونية ، ان عمليات الدفع االلكرتوين 

عرب التطبيقات واالنرتنت قفزت بنسبة 109%، لرتتفع الشهرية من 5 ماليني 

عملية قبل األزمة اىل 10 ماليني عملية حالياً وذلك اعتباراً من شهر يوليو 

املايض. وأشار اىل ان الرشكة تطبق أعىل معايري األمن والسالمة يف مامرساتها 

الخاصة باملدفوعات اإللكرتونية، وذلك لضامن رسية وحامية املعلومات البنكية 

املنتقلة من وإىل »يك نت«... وفيام ييل املزيد من التفاصيل:

لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لشركة »كي نت«

لقاء خاص مع الرئيس 
التنفيذي لشركة
»كي نت«

 حوار خا�ص  

80% من عمليات نقاط 

البيع تتم عبر  خدمة 

K-TAP دون مالمسة 
الجهاز
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املسجلة يف بداية هذا العام، وذلك 

قبل أن تتضاعف اعتباراً من  شهر 

يوليو، وبني أن املدفوعات اإللكرتونية 

حافظت عىل معدالتها تقريباً فوق 

مستوى امللياري دينار خالل شهر 

أغسطس و سبتمرب، ومن املتوقع أن 

تحافظ عىل هذا املعدل يف أكتوبر 

الجاري، وفقاً ملستوياتها الحالية 

منذ بداية هذا الشهر. وننوه  بأن 

املدفوعات اإللكرتونية بارشت 

االرتفاع بشكل ملحوظ اعتباراً من 

21 يونيو املايض، عقب قرار مجلس 

الوزراء بانتهاء املرحلة الثالثة من 

خطة العودة اىل الحياة الطبيعية، 

وعودة املجمعات التجارية واملحالت 

للعمل وفقاً لإلجراءات االحرتازية، 

وهو ما جعل املدفوعات اإللكرتونية 

تقفز بشكل مبارش خالل الشهر 

التايل لتكرس حاجز امللياري دينار 

كويتي شهرياً. 

الدفع اإللكرتوين:

عمليات الدفع االلكرتوين عرب 

التطبيقات واالنرتنت قفزت بنسبة  

%109،حيث ارتفعت العمليات 

الشهرية من 5 ماليني عملية قبل 

األزمة اىل 10 ماليني عملية حالياً 

وذلك اعتباراً من شهر يوليو املايض.

أجهزة السحب اآليل:

انخفضت عمليات السحب عرب أجهزة  

السحب اآليل »ATM« بنسبة  %6 يف 

شهر يوليو مقارنة مع شهري يناير 

وفرباير من العام الحايل، يف حني 

زادت نقاط البيع بنسبة %7 عن نفس 

الفرتة.

ما إجراءات األمن و السالمة 

املتبعة من قبل رشكة »يك نت«؟

تطبق رشكة يك نت أعىل معايري 

األمن والسالمة يف مامرساتها 

الخاصة باملدفوعات اإللكرتونية، فهي 

حاصلة عىل ما ييل:

• شهادة ISO 27001 املعنية بإدارة 

أمن املعلومات، حيث تضمن رسية 

وحامية املعلومات البنكية املنتقلة من 

وإىل يك نت.

• اإلعتامد األمني PCI DSS من 

مجلس املعايري األمنية PCI، التي 

تضمن تشفري املعلومات املنتقلة من و 

إىل يك نت. 

• شهادة ISO 22301 التي تؤكد 

توفر معايري إدارة إستمرارية عمل 

خدمات الدفع اإللكرتوين عىل مدار 

24 ساعة يومياً و طوال أيام األسبوع. 

الرسوم التي يدفعها العمالء لكم؟

عمالء يك نت - البنوك  - القطاع الحكومي. 

الرسوم املدفوعة:

للجمهور العادي )حملة البطاقات البنكية(: تتوفر خدمات يك نت بصورة 
مجانية.

للتجار: يتم تحديد رسوم خدمات يك نت من قبل البنك الخاص بكل تاجر.

ما السقف األعىل للمبالغ املمكن دفعها من خالل بطاقات يك نت؟

يعتمد ذلك عىل سياسة البنك املصدر للبطاقة. 

 حوار خا�ص  

خدمات مبتكرة وعصرية 

استعرض الرئيس التنفيذي 
لشركة الخدمات المصرفية اآللية 

المشتركة »كي نت« عبداهلل 
العجمي الخدمات والمنتجات 

المصرفية اإللكترونية التي ترغب 
الشركة بإدخالها وإضافتها إلى 

الخدمات الحالية وهي على الشكل 
التالي: 

• تطبيق كي نت خاص بالهواتف 
الذكية إلرسال واستقبال األموال 

إلكترونيًا من بطاقة بنكية إلى 
أخرى.

• تطبيق خاص بإصدار الطوابع 
المالية اإللكترونية عبر الهواتف 

الذكية.

• جهاز نقطة البيع المحمول 
والمرتبط بتطبيق عبر الهواتف 

الذكية )اندرويد( والذي يوفر 
للبائع قائمة تشمل جميع 

منتجاته التي يريد بيعها لعمالئه.

• خدمة الدفع الفوري والسريع 
عبر اإلنترنت بمجرد الضغط على 

»الدفع« بدون إدخال أي معلومات 
تخص العميل مثل رقم البطاقة، 
تاريخ اإلنتهاء أو حتى بدون إدخال 

الرقم السري الخاص بالبطاقة 
ضمن حدود معينة وضمن آلية 

سهلة وآمنة للعميل. 

ما اإلجراءات املتبعة من قبلكم يف 

حال خصم املبلغ من العميل أثناء 

عملية الدفع أونالين و تحصيله 

للبائع مع عدم توفري الخدمة 

للعميل؟

يف حال حدوث هذا األمر فإنه يتوفر 

لدى التاجر )البائع( خاصية إرجاع 

املبالغ للعمالء بشكل فوري.

من هم عمالء رشكة يك نت؟ وما 

لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لشركة »كي نت« لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لشركة »كي نت«

ارتفعت من 5 ماليين عملية قبل األزمة إلى 10 

ماليين حاليًا اعتبارًا من يوليو الماضي

على أساس شهري 
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حوار خاص مع مؤلف كتاب 
»التنمية خارج الصندوق«

 حوار خا�ص  

التركي:
التنمية

البشرية
ركيزة

أساسية
في خطة 

إستراتيجية 

بداية حدثنا عن كتابك »التنمية 

خارج الصندوق« والهدف من 

إصداره؟

وضعت الحكومة أهمية كربى للتنمية 

ورصدت ميزانية ضخمة )37 مليار 

دينار( منذ 10 سنوات وخطة لتنفيذ 

مشاريع التنمية، تعطل العديد منها 

بسبب العوائق الترشيعية والتحديات 

التنفيذية. لذلك وجدت من املناسب أن 

أؤلف كتاب غري تقليدي عن التنمية 

أطرح فيه أفكاراً مبدعة وحلوالً ذكية 

وطرقاً مبتكرة بعيداً عن ما نواجهه 

من عوائق وتحديات يومية بهدف 

وضع أُسس لتنمية مبتكرة وشاملة 

ومستدامة، لتكون خارطة طريق يف 

إتجاه تحقيق األهداف املحلية واإلقليمية 

واألممية للتنمية املستدامة. 

من خالل هذا الكتاب حاولت أن ألفت 

األنظار إىل طرق جديدة وزوايا 

متعددة متكننا من الوصول إىل 

أهداف التنمية بكفاءة وفاعلية، من 

خالل ربط إستدامة التنمية بحجم 

ما تستثمره الدول واملؤسسات يف 

مواردها البرشية والطبيعية واملالية 

والفكرية ومبا تلتزم به من خطط 

إسرتاتيجية وبرامج تنموية. وأرشت 

يف الكتاب إمكانية تطبيق التنمية يف 

مختلف القطاعات واملجاالت؛ كالتنمية 

البرشية، واإلستثامر، والقيادة، 

والذكاء اإلصطناعي، واإلبداع، والرتاث 

الوطني، واإلدارة، والتغيري، والسياحة، 

واملدن الذكية، وإدارة املخاطر، 

والتحول الرقمي، والحوكمة، وإقتصاد 

املعرفة، والرؤية املستقبلية، والصناعة، 

والرياضة، والتعليم، والخدمات 

الصحية، والدورة املستندية، واملركز 

اإلنساين، والتخطيط، واألبحاث، 

واملبادرات، ومؤرشات األداء، وغري ذلك 

من األفكار والتوصيات القابلة للتطبيق 

عىل أرض الواقع يف فرتة زمنية 

محددة وتضمن استدامة التنمية.

باعتقادك ما أهم ركائز التنمية 

املستدامة؟

التنمية املستدامة ترتكز عىل التنمية 

البرشية القامئة عىل تحسني مستوى 

الرعاية الصحية والتعليم والرفاه 

اإلجتامعي واإلقتصادي. وهذا جزء 

مام شملته األهداف السبعة عرش التي 

أطلقتها األمم املتحدة يف يناير 2016 

بعد أن إعتمدتها 193 دولة يف سبتمرب 

2015 مبقر األمم املتحدة وأجمعوا 

عىل البدء فوراً يف تنفيذها حتى عام 

2030 لضامن تلبية إحتياجات الحارض 

دون املساس مبقدرات األجيال الالحقة. 

ولتحقيق التنمية، ال بد من التوفيق بني 

عنارصها الثالث األساسية؛ التنمية 

اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئية. وهي 

ذات العنارص التي إرتكزت عليها خطة 

التنمية يف الكويت 

تعترب التنمية البرشية ركيزة 

أساسية يف العملية التنموية ما 

رأيك يف ذلك؟

التنمية البرشية ركيزة أساسية يف 

أي عملية تنموية أو أي مرشوع أو 

يف أي خطة إسرتاتيجية. فالتنمية 

البرشية تهتم يف إستمرارية تطوير 

وتنمية قدرات وإبداعات املوظفني 

الفنية واإلدارية، ليتمكنوا من تطوير 

أداء املؤسسة بشكل جامعي كونهم 

ميثلون رأس املال البرشي للمؤسسة 

وإلقتصاد الدولة. فالكفاءات من 

املبتكرين واملبدعني هم الرثوة الحقيقية 

ورأس املال البرشي ومن أهم ركائز 

التنمية املستدامة التي يجب اإلستفادة 

من إبداعاتهم يف تطوير مناهج التعليم 

والربامج الدراسية ويف تحسني بيئة 

العمل والدورة املستندية يف مؤسسات 

الدولة. 

كيف يكون للتحول الرقمي دوراً 

مهامً يف ما يتعلق بالتنمية 

املستدامة؟

التحول الرقمي باختصار هو دمج 

التكنولوجيا الرقمية يف جميع املجاالت 

إلحداث قفزات هائلة يف كيفية تشغيل 

وتقييم وتقديم الخدمة والسلعة للعمالء 

واملستهلكني. فالتحول الرقمي ساهم 

يف زيادة النفقات التكنولوجية ورفع 

كفاءة خط سري العمل من خالل تقليص 

األخطاء وزيادة اإلنتاجية يف مختلف 

القطاعات، فالتحول الرقمي يجذب 

االبتكارات واالستثامرات واألرباح يف 

حال إذا جرى تغيري ثقافة املؤسسة 

وتنفيذ تحول رقمي كامل )رقمنة( 

للعمليات واإلجراءات واملهارات 

قال مؤلف كتاب »التنمية خارج الصندوق« الدكتور عبد العزيز ابراهيم الرتيك، ان هناك طرق جديدة وزوايا متعددة متكننا 

من الوصول إىل أهداف التنمية بكفاءة وفاعلية، من خالل ربط إستدامة التنمية بحجم ما تستثمره الدول واملؤسسات يف 

مواردها البرشية والطبيعية واملالية والفكرية ومبا تلتزم به من خطط إسرتاتيجية وبرامج تنموية. واضاف الرتيك يف لقاء 

خاص مع مجلة املصارف، ان التنمية البرشية ركيزة أساسية يف أي عملية تنموية أو أي مرشوع أو يف أي خطة إسرتاتيجية، 

مشريا اىل أهمية دور تقنيات املعلومات واالتصاالت يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. واكد عىل حاجة الحكومات إىل 

مواكبة التطورات التكنولوجية التي أثرت يف سلوك املواطنني واملقيمني وطريقة تفكريهم وتعليمهم وطبيعة حاجاتهم 

السلعية والخدمية الذكية. وافاد الرتيك بان البنوك تلعب دورا أكرث عمقاً وأهمية ضمن اقتصاديات الدول، لدورها املحوري يف 

إستقرار املنظومة االقتصادية ودفع عجلة التنمية إنطالقا من مسؤوليتها كرشيك وداعم رئييس للتنمية املستدامة، مشيدا 

مبساهامت البنوك كبرية يف مختلف مجاالت التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئية..وفيام ييل املزيد من التفاصيل:

حوار خاص مع مؤلف كتاب »التنمية خارج الصندوق«

األولوية في التوسع 

محليًا وتطوير شبكة 

الفروع بما يواكب 

التطور التكنولوجي
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والخربات ضمن خريطة طريق واضحة 

املعامل ومدعومة من قيادات املؤسسة 

لضامن فعالية تحولها الرقمي. أما 

عىل مستوى التنمية املستدامة للدول، 

فقد صدرت دراسة أملانية يف عام 

2017 عن بلدان مجموعة العرشين، 

تثبت أهمية دور تقنيات املعلومات 

واالتصاالت يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. فالحكومات بحاجة إىل 

مواكبة التطورات التكنولوجية التي 

أثرت يف سلوك املواطنني واملقيمني 

وطريقة تفكريهم وتعليمهم وطبيعة 

حاجاتهم السلعية والخدمية الذكية. 

هذه املواكبة لن تتم إال من خالل وضع 

وتنفيذ خطة اسرتاتيجية رقمية واقعية 

تشمل املتطلبات التكنولوجية واملعرفية 

والتعليمية واالبتكارية الالزمة لرقمنة 

االقتصاد وتنويع مصادره، وتحسني 

جودة التعليم والتدريب ورفع مستوى 

الخدمات وميكنة إجراءات العمل 

ومتكني الكفاءات والقيادات الرقمية 

التي تضمن استدامة تنمية الوطن 

واملواطن.

ما إنعكاسات التنمية عىل بيئة 

العمل املرصيف؟

للبنوك مساهامت كبرية يف مختلف 

مجاالت التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية 

والبيئية، فهي متثل أساس النظام 

ومرحلة العملية اإلنتاجية، ومرحلة 

تبادل السلع والخدمات بني البائعني 

واملشرتين. فالبنوك تربط هذه املراحل 

ببعضها وتساهم يف توفريها من خالل 

متويل عنارص اإلنتاج التي تعتمد عىل 

األرض ورأس املال واأليدي العاملة 

والتي هي أساس التنمية اإلقتصادية 

واإلجتامعية والبيئية يف كل بلد.

ما رأيك يف دور البنوك فيام يخص 

التنمية يف القطاع الصناعي 

ومتويل املشاريع الصغرية 

واملتوسطة؟

تلعب البنوك دورا أكرث عمقاً وأهمية 

ضمن اقتصاديات الدول، لدورها 

املحوري يف إستقرار املنظومة 

االقتصادية ودفع عجلة التنمية 

إنطالقا من مسؤوليتها كرشيك وداعم 

رئييس للتنمية املستدامة. فوجود 

نظام مرصيف يعتمد عليه يف مجاالت 

الوساطة املالية والتمويل ميثل حجر 

6 خدمات رقمية جديدة تمكن العمالء من إجراء 

معامالتهم بخطوات بسيطة وسريعة وآمنة 

طرق جديدة وزوايا 

متعددة تمكن من 

الوصول إلى أهداف 

التنمية بكفاءة وفاعلية

البنوك تلعب دورًا 

عميقًا في إستقرار 

المنظومة االقتصادية 

ودفع عجلة التنمية 

املايل يف إقتصاد الدولة والذي يتكون 

عادًة من خمسة أطراف رئيسية: 

النقود، األدوات املالية، األسواق املالية، 

املؤسسات املالية، والبنوك املركزية. 

فالنقود هي أساس التدفقات يف النظام 

املايل التي تساهم عىل إمتام عملية 

التبادل من رشاء وبيع األدوات املالية 

كاألسهم والسندات يف األسواق املالية 

حيث تلعب البنوك ورشكات اإلستثامر 

ورشكات التأمني دوراً أساسياً يف 

تحويل األموال من الوحدات التي 

لديها فائض مايل إىل الوحدات التي 

لديها فرص إستثامرية ولديها عجز 

أو إحتياج مايل، وكل ذلك يتم من 

خالل قوانني وإجراءات يرشف عليها 

ويراقبها البنك املركزي. 

إضافة إىل ذلك، البنوك جزء ال يتجزأ 

من مراحل النشاط اإلقتصادي املرتبطة 

مبرحلة إستخدام املوارد اإلقتصادية، 

الزاوية ألية عملية تنموية. فتنشيط 

الصناعة والتجارة الدولية وتحقيق 

التنمية املستدامة دامئاً عىل رأس 

أولويات أي بلد.

فالكويت تدرك أن أهمية متويل 

تجارتها الداخلية والخارجية تكمن 

يف خدمة مشاريع التنمية والخدمات 

والبنية التحتية؛ وتُحقق بذلك تنمية 

مستدامة. وتربز أهمية البنوك التجارية 

يف متويل التجارة الخارجية يف فتح 

االعتامدات املستندية لتمويل عمليات 

االسترياد والتصدير لتظهر بذلك دورها 

التنموي يف تحفيز القطاع الصناعي 

من خالل العديد من األدوات التمويلية 

والخدمات املرصفية للمساهمة يف 

تنويع مصادر الدخل وتوفري فرص 

العمل.

حدثنا عن رؤيتك فيام يخص 

التنمية يف مدينة مبارك؟

الرؤية تكمن يف وضع وتنفيذ خطة 

تنموية إسرتاتيجية شاملة إلنشاء 

وتسويق وإدارة مدينة ميناء مبارك 

كإحدى أكرب املناطق الحرة يف الرشق 

األوسط. هذا املقرتح إذا تم تنفيذه 

كان سيساهم يف تنويع مصادر الدخل 

وتحقيق أهم أهداف التنمية املستدامة. 

فكرة إنشاء مدينة ميناء مبارك )بورت 

مبارك سيتي( تتكون من عدة مناطق 

حرة متخصصة، عىل أن تتم إدارتها 

بنظام الـ »يب أو يت« من قبل هيئة 

أو رشكة مساهمة عامة، لها استقاللية 

مالية وإدارية، عىل أن ميلك املواطن 

جزءا من رأساملها بجانب الحكومة 

والقطاع الخاص؛ لتصبح بذلك أكرب 

منطقة حرة )أوفشور( يف الرشق 

األوسط تحتضن كربى الرشكات 

العاملية واإلقليمية واملحلية لتقديم 

كل الخدمات اللوجستية والتجارية 

واملالية والصناعية واإلغاثية واإلنسانية 

للتجمعات السكانية املليونية يف 

الدول املجاورة، لتصبح نقطة التقاء 

القتصادات طريق الحرير.  طبعاً هذا 

الهدف اإلسرتاتيجي يتطلب وضع 

خطة عمل لجذب واستضافة الرشكات 

العاملية الراغبة يف االستثامر والعمل 

باملناطق الحرة التابعة ملدينة ميناء 

مبارك. ويتطلب كذلك وضع خطة 

أخرى لتصميم وتجهيز خدمات البنية 

التحتية للمناطق الحرة يف املدينة 

تشمل تجهيز مساحات ضخمة ملخازن 

البضائع املختلفة، ومطارا ومنافذ 

للشحن الجوي والبحري والربي 

ومصانع ومدارس ومستشفيات 

منوذجية لسكان املدينة ومباين خرضاء 
وفنادق إلقامة الوفود ومنتجعات 

سياحية وأجهزة حكومية مصغرة ذات 
كفاءة عالية تقدم خدمات ذكية تقلص 
الدورة املستندية اآللية لكل املعامالت 

وإنشاء مراكز للتحكيم القضايئ 
الدويل معتمدة من منظمة التجارة 

العاملية تفصل يف النزاعات التجارية 

لحفظ حقوق الرشكات واملساهمني 

واملتعاملني، ولتقليل املخاطر ولتعزيز 

ثقة املستثمر املحيل والخليجي والعريب 

واألجنبي.  

فوائد الخصخصة 
تطرق د. عبد العزيز ابراهيم التركي الى الخصخصة قائال »هي عبارة 

عن نقل ُملكية المؤسسات العامة في الدولة أو األعمال التجارية 
والخدمات التي تٌقدمها من القطاع العام إلى ُملكية القطاع الخاص 
بهدف توفير األموال ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وزيادة الفرص 
اإلستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص« . 

واضاف : ان وجود المنافسة في القطاع الخاص يدفع مؤسساتها إلى 
تقديم الخدمات بشكل أفضل وبكفاءة أكبر لزيادة الربح وتنويع 

مصادر الدخل. فالخصخصة المدروسة بعناية والمطبقة بضوابط 
ضمن إطار الحوكمة تساهم في تنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء مختلف القطاعات 
اإلقتصادية والحيوية في البلد.

حوار خاص مع مؤلف كتاب »التنمية خارج الصندوق« حوار خاص مع مؤلف كتاب »التنمية خارج الصندوق«
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مركز ذا كونفرنس بورد الخليج يصدر 
دراسة عن سياسات توطين الوظائف في 

دول مجلس التعاون الخليجي

دراسة مركز ذا كونفرنس بورد

أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث االقتصادية والتجارية دراسة شاملة تتعلق بموضوع توطين 

الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو موضوع أستأثر، على مدى العقود األربعة األخيرة، باهتمام 

صناع القرار في دول المنطقة، وكذلك الباحثين األكاديميين والمحللين وكتاب الرأي على المستويين اإلقليمي 

والدولي.  وكانت بعض سياسات التوطين التي تبنتها دول مجلس التعاون قد حققت نتائج إيجابية واضحة، بينما 

تعثر بعضها اآلخر. وقد أصبحت معالجة قضية توطين الوظائف في دول المنطقة أكثر أهمية وأشد الحاًحا بسبب 

الضغوط والتداعيات التي تعرضت لها أسواق العمل عامة والبلدان الخليجية خاصة نتيًجة لتفشي وباء كوفيد 19، 

وتراجع دخل دول مجلس التعاون المعتمد في معظمه على صادرات النفط والغاز. 
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أعد هذه الدراسة كل من الدكتور 

عباس املجرن، استاذ االقتصاد يف 

كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 

والدكتور عبدالعزيز إيرومبان، زميل 

أول لألبحاث يف مركز ذا كونفرنس 

بورد واملحارض يف جامعة غروننجني 

بهولندا، إضافة اىل عدد من الباحثني 

املساعدين.

تضمن التقرير، الذي يعد األول من 

نوعه يف التطرق ملوضوع العاملة 

يف الخليج وكيفية تحقيق االستفادة 

القصوى من سياسات التوطني التي 

بدأت الدول الخليجية يف تطبيقها 

مؤخراً، قياًسا كميًا ألثر سياسات 

توطني الوظائف عىل اإلنتاجية 

يف دول مجلس التعاون الخليجي، 

إضافة اىل تقدير مرونة االحالل بني 

املهاجرين واملواطنني.

وبني الباحثان الرئيسيان أن تدفق 

الرثوة النفطية يف النصف الثاين من 

القرن املايض أدى إىل خلق فرصاً 

جديدة للعمل، تهافت عليها املاليني من 

الخاص التي تستفيد من تشغيلها 

يف تعظيم أرباحها وتعزيز موقفها 

التنافيس.

ووجدت الدراسة أن حكومات دول 

املنطقة مل تبذل جهوًدا كافية لتحسني 

إنتاجية العاملة الوطنية متكنها من 

الوصول اىل إحالل فعال وكفء 

للمواطنني يف عدد ال بأس به من 

الوظائف، مام يشري إىل الحاجة املاسة 

إىل خطط حقيقية لتطوير نظم التعليم 

والتدريب وبناء املهارات، وتنويع 

األنشطة االقتصادية يف القطاعات 

التي تتميز بقدرتها عىل استيعاب 

العاملة الوطنية األكرث مهارة مقابل 

أجور أعىل نسبيًا.

وأوصت الدراسة، التي تتكون من 

ثالثة فصول، صناع القرار يف دول 

العاملة الوافدة إىل دول الخليج.

ومع النمو الكبري يف عدد السكان 

والتقلبات الشديدة يف عائدات النفط، 

تقلصت قدرة الحكومات الخليجية عىل 

خلق فرص عمل كافية ملواطنيها.

ويف حني بدأت البحث عن حلول لهذه 

املشكلة، مثل سن سياسات تهدف إىل 

توطني الوظائف، مل يكن تنفيذ هذه 

السياسات سهالً بسبب عدم تطابق 

الوظائف التي يشغلها الوافدين مع 

مهارات وتطلعات املواطنني.

وسعت الحكومات الخليجية لبحث 

ومناقشة كافة املسائل املتعلقة بعملية 

توطني الوظائف يف املنطقة بشكل 

مكثف، واتبعت أكرث من نهج مختلف 

يف هذا الشأن، حقق بعضها نتائج 

إيجابية ملحوظة، بينام تعرث بعضها 

اآلخر.  

وتهدف هذه الدراسة اىل فهم 

ديناميكيات العالقة بني التوظف 

واإلنتاجية يف أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي، ومراجعة سياسات 

وبرامج توطني الوظائف املختلفة 

يف املنطقة يف محاولة الستكشاف 

أثر هذه السياسات عىل مصادر 

املنطقة بدعم وتطوير قطاعات 

اقتصادية جاذبة للعاملة الوطنية، 

واستبدال أنظمة حصص العاملة 

الحالية بحصص تأهيل وتدريب 

للمواطنني، وإعادة هيكلة التعليم يف 

ضوء متطلبات سوق العمل، وتعميق 

استخدام التكنولوجيا مبا يقلل من 

الحاجة إىل العاملة غري املاهرة، يف 

مقابل زيادة الطلب عىل العاملة 

املاهرة واملتعلمة، وإرشاك مجتمع 

األعامل، واملؤسسات األكادميية يف 

رسم سياسات توطني الوظائف، 

ووقف تضخم القطاع العام وإعادة 

التوازن لألجور بني القطاعني العام 

والخاص. 

ميكن االطالع عىل نسخة »دراسة عن 

سياسات توطني الوظائف يف دول 

مجلس التعاون الخليجي« الكاملة عرب 

النمو االقتصادي، إىل جانب دراسة 

توجهات سوق العمل - مثل التوظيف، 

والتغريات يف الرتكيبة السكانية، وما 

إىل ذلك.

كام تهدف هذه الدراسة إىل استكشاف 

ما إذا كانت سياسات توطني الوظائف 

وما يرتتب عليها من خلق فرص عمل 

قد أدت إىل انخفاض يف مصادر النمو 

املستدامة والطويلة األجل، مبا يف 

ذلك اإلنتاجية، وتحلل االختالفات يف 

اإلنتاجية بني العاملة الوطنية والعاملة 

الوافدة، حيث أن فهم هذه االختالفات 

سوف يلعب دورا مهامً يف تحديد 

أفضل سياسات التوطني قدرة عىل 

تعزيز وضامن فرص النمو االقتصادي 

يف املنطقة.  

وتوصلت الدراسة اىل أدلة تجريبية 

أكدت ان دول املنطقة تقايض فرص 

التوظف باإلنتاجية مبعدل يزيد 

عىل املتوسط العاملي، كام يزيد عىل 

متوسط البلدان املتقدمة والناشئة.

كام توصلت اىل تقدير عالوة اإلنتاجية 

التي تتمتع بها العاملة املهاجرة رغم 

تقاضيها ألجور منخفضة نسبيا، مام 

يجعلها أكرث جاذبية لرشكات القطاع 

املوقع اإللكرتوين للمركز:

www.conference-board.org/gulf

الجدير بالذكر أن مركز ذا كونفرنس 

بورد الخليج للبحوث االقتصادية 

والتجارية الذي يتخذ من دولة 

الكويت مقراً اقليمياً له، تابع ملنظمة ذا 

كونفرنس بورد العريقة التي أنشأت 

يف 1916، وهي منظمة غري هادفة 

للربح ومستقلة يف أعاملها عن فكر 

وآراء االحزاب السياسية ومقرها 

الرئييس مبدينة نيويورك يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وتضم يف عضويتها 

أكرث من 1000 رشكة ومنظمة من 60 

دولة.  بدأ املركز أعامله يف الكويت يف 

2018 وفًقا لقانون تشجيع االستثامر 

املبارش يف دولة الكويت، وبدعم من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد 

مصارف الكويت. 

الدكتور عبد العزيز إيرومبان الدكتور مهدي الجزاف الدكتور عباس املجرن

دراسة مركز ذا كونفرنس بورددراسة مركز ذا كونفرنس بورد

أدلة تجريبية أكدت 

ان دول المنطقة 

تقايض فرص التوظف 

باإلنتاجية بمعدل 

يزيد على المتوسط 

العالمي
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البنوك.. العقل المفكر وميزان 
النظام المالي واالقتصادي 

 ن�رشة توعوية  

لنكن على دراية

تلعب البنوك دوًرا مهاًم يف النظام 

املايل واالقتصادي، وتساعد عىل 

ضامن عمل االقتصادات بسالسة، 

فهي تقوم بجمع مدخرات األفراد 

واملؤسسات التجارية ومن ثم متول 

بها أفراداً ومؤسسات تجارية 

أخرى، حيث تساعد هذه الخدمات 

املالية يف جعل االقتصاد أكرث كفاءة 

وتحفيز التجارة واملساهمة يف 

التنمية االقتصادية والتي تنعكس 

عىل حياة األفراد واملجتمعات.

ويتمحور عمل البنوك يف ثالثة 

وظائف رئيسية وهي التوفري 

واالستثامر، وإدارة األموال، 

وعمليات التمويل كام تساهم 

البنوك يف تسهيل حصول األفراد 

عىل كثري من املنافع مثل: فرص 

التعليم، والعالج الصحي، والسكن، 

والنقل، وتوفري فرص العمل، 

وغريها من مظاهر جودة املعيشة 

باإلضافة إىل الخدمات املرصفية 

األساسية.

كام تقوم البنوك بتقديم الخدمات 

االستشارية لألفراد واملؤسسات 

التجارية وتؤدي دور الوسيط 

يف األعامل التجارية والصناعية، 

ويعد الحصول عىل حسابات 

مرصفية الركيزة األساسية يف 

الشمول املايل، حيث تسمح 

ملستخدميها باالحتفاظ باألموال 

وإرسال واستالم مبالغ نقدية، وهو 

بذلك يعترب بوابة للخدمات املالية 

األخرى. ويخضع عمل البنوك إىل 

الجهة التنظيمية والرقابية املتمثلة 

يف البنك املركزي الذي يقوم 

مبراقبة وتنظيم عمل املؤسسات 

املرصفية واملالية من خالل وضع 

السياسات النقدية والرقابية 

الحصيفة وكذلك يعمل عىل اتخاذ 

كافة السبل لضامن حامية عمالء 

البنوك.

يسلط بنك الكويت الوطني يف السطور القادمة وضمن مساهامته يف حملة التوعية املرصفية »لنكن عىل دراية« الضوء عىل 

الدور املحوري الذي تلعبه البنوك كأحد الدعامات األساسية لالقتصاد عرب تسهيل املعامالت االقتصادية والتعامالت املالية. دعونا 

نتخيل عاملًا بدون بنوك كيف سيكون، إىل أين سنذهب القرتاض املال وماذا سنفعل مبدخراتنا وهل سنكون قادرين عىل االقرتاض 

أو االدخار بقدر ما تحتاج ووقتام تحتاج ويف شكل يناسب احتياجاتنا؟

ثالثة وظائف رئيسية 

للبنوك: التوفير 

واالستثمار.. إدارة 

األموال.. عمليات 

التمويل
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املدفوعات

قد يكون أهم دور للبنك هو التوفيق 

بني الدائنني واملقرتضني ولكن 

البنوك رضورية أيًضا لنظام 

املدفوعات املحيل والدويل فاألفراد 

والرشكات والحكومات ال يحتاجون 

إىل مكان ما إليداع األموال 

واقرتاضها فحسب، بل يحتاجون 

أيًضا إىل نقل األموال فعىل سبيل 

املثال تلعب البنوك دوًرا مركزيًا 

يف معالجة املدفوعات من أصغر 

الشيكات الشخصية إىل املدفوعات 

اإللكرتونية ذات القيمة الكبرية 

فيها.

كام تلعب البنوك أيًضا دوًرا مركزيًا 

قروًضا لفرتات مختلفة لقطاعات 

حيوية مثل الزراعة والصناعة 

والتجارة باإلضافة إىل تقديم 

االستشارات الصناعية والزراعية 

والتجارية وبالتايل تسهيل عملية 

التنمية االقتصادية.

ويعد دور القطاع الخاص 

حاساًم يف ترسيع وترية النمو 

االقتصادي لذلك تزيد البنوك 

من مشاركة القطاع الخاص يف 

التنمية االقتصادية من خالل إتاحة 

القروض بسهولة وبسعر فائدة 

معقول، حيث يشجع توسع القطاع 

املايل رواد األعامل عىل االستثامر 

وهو ما يساهم يف تعزيز ريادة 

األعامل.

وتسهل البنوك التجارة الداخلية 

والدولية حيث يتم جزء كبري من 

التجارة عن طريق االئتامن فالبنوك 

تقدم املراجع والضامنات، نيابة عن 

عمالئها، والتي عىل أساسها ميكن 

للبائعني توريد البضائع باالئتامن 

وهذا مهم بشكل خاص يف التجارة 

الدولية عندما يقيم الطرفان يف 

بلدان مختلفة وغالبًا ما يكونان غري 

معروفني لبعضهام البعض.

دور محوري 

وخالل أزمة جائحة كوفيد19- 

تجسد الدور الحاسم للقطاع 

املرصيف الكويتي للتخفيف من 

تبعات األزمة عىل االقتصاد 

الكويتي حيث لعب بنك الكويت 

املركزي والبنوك الكويتية دوراً 

محورياً يف التخفيف من تداعيات 

يف تنفيذ السياسة النقدية وهي 

إحدى أهم أدوات تحقيق النمو 

االقتصادي حيث يتحكم البنك 

املركزي يف املعروض النقدي 

عىل املستوى الوطني، بينام تسهل 

البنوك تدفق األموال يف األسواق 

التي تعمل فيها.

تطوير االقتصاد

تعترب البنوك مؤسسات حيوية 

يف أي مجتمع ألنها تساهم 

بشكل كبري يف تطوير االقتصاد 

من خالل تسهيل األعامل فمن 

خالل توفري االئتامن الذي يغذي 

النشاط االقتصادي ميكن للرشكات 

األزمة عرب ضامن متويل السلع 

األساسية يف القطاعات الحيوية 

مثل قطاعي األغذية واألدوية 

باإلضافة إىل تقديم الدعم ألصحاب 

املشاريع الصغرية واملتوسطة 

من خالل وقف الرسوم عىل 

أجهزة نقاط البيع والسحب اآليل 

والقنوات اإللكرتونية ملدة 3 أشهر، 

باإلضافة إىل رفع حد عمليات 

الدفع عن بُعد.

كام قامت البنوك بدعم األفراد عرب 

تأجيل مدفوعات أقساط القروض 

االستهالكية واملقسطة وأقساط 

البطاقات االئتامنية ملدة 6 أشهر 

لكل عمالء البنك مع إلغاء الفوائد 

واألرباح وأي رسوم أخرى مرتتبة 

عىل هذا التأجيل وكذلك منح 

متويالت ميرسة يف إطار الحرص 

عىل القيام مبسؤولياتها الوطنية. 

ويبلغ عدد املصارف العاملة يف 

الكويت 23 مرصفاً، تشمل 11 

مرصفاً كويتياً )5 مصارف تقليدية 

و5 مصارف إسالمية ومرصف 

متخصص واحد(.

االستثامر مبا يتجاوز النقد املتاح 

لها وكذلك تستطيع األرس رشاء 

املنازل دون توفري التكلفة الكاملة 

مقدًما، كام متكن البنوك الحكومات 

من تيسري إنفاقها ودعم االستثامر 

يف البنية التحتية واملشاريع 

املخطط لها.

كام تساهم البنوك يف توفري 

السيولة إىل الرشكات واألرس عرب 

توفري االحتياجات غري املتوقعة 

للنقد، فالبنوك هي املزود الرئييس 

املبارش للسيولة من خالل تقديم 

خطوط ائتامن.

وتشكل البنوك أساساً للتنمية 

االقتصادية الرسيعة حيث توفر 

هذا باإلضافة 12 فرعاً ملصارف 

أجنبية )11 مرصفًا تقليديًا 

ومرصف إسالمي واحد(.

ويخضع القطاع ككل إلرشاف بنك 

الكويت املركزي لضامن سالمته من 

خالل تطبيق نظم رقابية صارمة 

وفرض النسب التحوطية، مثل 

حدود اإلقراض ومعدالت الرتكيز 

وحدود االستثامر والسيولة وكفاية 

رأس املال. وقد أبدى القطاع مرونة 

قوية ومستويات مرتفعة من 

السالمة املالية عىل مدى السنوات 

العرش املاضية. 

»لنكن عىل دراية«

 والجدير بالذكر أنه تم 

مؤخراً إطالق الحملة التوعوية 

املرصفية »لنكن عىل دراية« والتي 

تأيت مببادرة من بنك الكويت 

املركزي واتحاد مصارف بهدف 

تعزيز الثقافة االئتامنية واملالية 

واملرصفية لدى عمالء القطاع 

املرصيف واملجتمع ككل. وتشمل 

الحملة العديد من املواضيع كعملية 

االقرتاض والبطاقات املرصفية 

والتوعية بحقوق العمالء من ذوي 

االحتياجات الخاصة، كام تتناول 

النصائح املتعلقة باألمن السيرباين 

وحامية الحسابات املرصفية وصوالً 

إىل توضيح آليات تقديم الشكوى 

وحامية حقوق العمالء مع التعريف 

مبهام القطاع املرصيف ودوره يف 

تحفيز االقتصاد وتنميته لتكون 

كافة رشائح املجتمع عىل دراية 

باملعامالت املرصفية واملالية.  

 ن�رشة توعوية   ن�رشة توعوية  

لنكن على دراية لنكن على دراية

البنوك تحفز التجارة 

وتساهم في التنمية 

التي تنعكس 

على حياة األفراد 

والمجتمعات
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 ملحة عن  

مجلة 
المصارف 

بين 
الماضي 

والحاضر

 تاريخ �مل�صارف  

لمحة عن مجلة المصارف

هي مجلة شهرية ثنائية اللغة تصدر 

عن اتحاد مصارف الكويت، وتهتم 

بالشؤون املرصفية واالقتصادية، 

تعكس مكانة الكويت الرائدة عىل 

املستويني املرصيف واالقتصادي، 

وتغطي الفعاليات االقتصادية 

كافة، بنوك، استثامر، عقار، أسواق 

مالية.. وغريها، إضافة اىل كل 

املستجدات املحلية والعاملية التي تهم 

االقتصاديني، يتوىل رئاسة تحريرها، 

أمني عام اتحاد مصارف الكويت د. 

حمد الحساوي.

67
•

•

•

•
OCTOBER 2013

بقلم د.حمد احل�ساوي *

االأمة والقطاع اخلا�ص بجميع اأن�سطته... وعلى الرغم من هذه الرغبة فاإنها ال 
ل بل تزداد تفاقمًا!! تحُ

الفنية  االإمكانات  نق�ص  من  نابعًا  لي�ص  احللول  اإيجاد  يف  الق�سور  اأو  العجز  اإن 
اأو التمويلية يف الكويت، بقدر ما يرجع ب�سورة اأ�سا�سية اإلى عدم وجود �سوق 
للم�ساكن يعمل بكفاءة وفق اآليات قوى ال�سوق تدعمه منظومة متكاملة للرهن 
العقاري، وذلك ف�ساًل عن �سعف ا�ستغالل وتوجيه االإمكانات املتوافرة على 
النحو االأمثل. وينبغي التاأكيد على اأن املحور االأ�سا�سي يف مقرتحات احللول 
اجلذرية مل�سكلة االإ�سكان البد اأن يرتكز على زيادة كمية االأرا�سي املفرج عنها 
احللول  اإيجاد  اإن  االإ�سكان.  الأغرا�ص  تطرح  والتي  �سنويًا  الدولة  جانب  من 
الفعالة واجلذرية واملنا�سبة للم�سكلة االإ�سكانية يف الكويت لن يكون من خالل 
مع  التعامل  يف  واقعية  غري  اأو  فعالة  غري  جزئية  خطط  وو�سع  الوعود  اإطالق 
اإ�سرار احلكومة  اأو رمبا و�سع حلول غري قابلة للتنفيذ خا�سة يف ظل  امل�سكلة، 
على اال�ستمرار يف اتباع نهجها احلايل القائم على االنفراد بو�سع احللول وتدبري 
بات  فقد  املعنية،  موؤ�س�ساتها  خالل  من  للمواطنني  ال�سكنية  الرعاية  خدمات 
امل�سكلة، والدليل  تتولى حل  اأن  ت�ستطيع مبفردها  اأن احلكومة لن  الوا�سح  من 
على ذلك التزايد امل�ستمر يف اأعداد املواطنني الذين ينتظرون اأن ي�سيبهم الدور 
االنتظار  فرتات  تطول  حيث  املطلوبة،  باملوا�سفات  امل�سكن  على  للح�سول 
امل�سكلة  اأن  توؤكد  واآفاقها  حاليًا  االإ�سكانية  امل�سكلة  اأبعاد  اإن  كبرية.  ب�سورة 
تقليدية  غري  اإبداعية  حلول  اإلى  ترتكز  ملحة  اإجراءات  اإلى  بحاجة  اأ�سبحت 
تاأخذ يف االعتبار  القطاع اخلا�ص بفكر وروؤية جديدة  ت�سارك فيها احلكومة مع 
حياة  على  طراأت  التي  واالجتماعية  واالقت�سادية  الدميوغرافية  التطورات 
املواطنني يف ال�سنوات االأخرية، اأو تلك التي �ستطراأ يف ال�سنوات القادمة. ويف 
االإيجابية  انعكا�ساته  له  �ستكون  االإ�سكانية  للق�سية  احللول  اإيجاد  اأن  اعتقادي 

ال�ساملة، حيث �ست�سهم بدرجة كبري
العالقات الت�سابكية بني القطاعات، ومن ثم فاإن ق�سية بحجم م�سكلة االإ�سكان 

ت�ستلزم ت�سافر جهود القطاعات كافة.

لدور  مبدئيًا  عنوانًا  لتكون  املواطنون  يعانيها  التي  االإ�سكانية  امل�سكلة   جاءت 
االنعقاد املقبل للعمل على حلحلتها بالتعاون مع احلكومة، ال�سيما اأنها جاءت 
على راأ�ص اأولويات املواطن وفق اال�ستبيان ال�سعبي الذي اأجراه جمل�ص االأمة. 
الوطني،  االقت�ساد  ق�سايا  مع  التفاعل  على  امل�سريف  القطاع  دائمًا  ويحر�ص 
وتقديرًا  دوره  باأهمية  منه  اإميانًا  املواطنون  يعانيها  التي  امل�سكالت  وخا�سة 
هذه  ملثل  احللول  الإيجاد  واالإيجابية  الفاعلة  امل�ساركة  يف  الوطنية  مل�سوؤوليته 
امل�سكالت. ومما ال �سك فيه اأن امل�سكلة االإ�سكانية هي اإحدى اأهم امل�سكالت 
التي يواجهها املواطنون منذ �سنوات عديدة ويتطلعون حللها الأجيال متعاقبة. 
اأن جميع االأطراف يتطلعون ولديهم الرغبة االأكيدة  واملع�سلة يف هذه الق�سية 
اأي�سًا احلكومة وجمل�ص  املواطنون فقط، ولكن  لي�ص  ب�ساأنها،  اإيجاد احللول  يف 
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Many SMEs might not follow 
traditional accounting standards 
and are not rated by credit rating 
agencies, nor do they have credit 
scores, making it very difficult 
for banks to determine risk rate 
accurately. 

3. Lack of assets available as 
collateral: The lack of collateral and 
inadequate financial records often 
mean that SMEs cannot access 
long-term financing instruments 
like term loans. Banks are forced 
to extend short-term unsecured 
loans to SMEs on an ad hoc basis at 
higher rates. 

4. Lack of business objectives 
and unrealistic valuations by 
entrepreneurs:  A great majority of 
SMEs can present business goals 

Bank Support Vital to Supporting 
SME Development

Postponing SME loan payments 
will help SMEs in the short term, 
but will only kick the can further 
down the road. Longer-lasting 
assistance needs to be provided for 
SMEs and banks can play a role in 
this process. For one, banks can 
help SMEs on some of their long-
standing issues that have slowed 
their development. Challenges 
such as lack of financial records 
and talent management can be 
alleviated by the extension of 
non-financial support, including 
advisory services. Banks could 
assist in developing business 
plans and increase the operational 
efficiency of SMEs by setting key 
performance indicators (KPIs), and 
can incentivize SMEs by offering 
cheaper credit for those that 
achieve the KPIs. Banks can bring 
about awareness of credit ratings 
by helping SMEs initiate a rating 
action by credit rating agencies, 
lowering the cost of credit. These 
advisory services can improve 
SMEs’ chances of achieving 
growth and profitability in the 
long run. In addition, profitable 
SMEs that have demonstrated 
growth can be advised on the 
process and benefits of listing in 
stock exchanges. 

Banks can also use innovative debt 
financing vehicles to fund SMEs. 
SME loan portfolios of different 
tenures and sizes can be bundled 
together to diversify default risk, 
and the portfolio can then be sold 
to investors. Structured finance 
products like these can be explored 
for financing SMEs in Kuwait.

In addition, banks can also 

and objectives that are unclear, 
with the entrepreneurs’ valuations 
of their businesses also being 
generally unrealistic. Hence, the 
size of the loan demanded is often 
excessive compared to the actual 
capital required to run the business. 

Issues within the SME ecosystem in 
Kuwait can explain the challenges 
listed above. According to data 
from the Central Statistics Bureau, 
a significant percentage of SME 
businesses are in low margin 
industries like wholesale and 
retail trading (39%), real estate and 
hospitality (27%), and construction 
(9.9%).

SMEs in these sectors are 
vulnerable to economic shocks like 
recessions. 

organise public forums with 
SME proprietors to bring 
about awareness on the 
rights of SME owners and 
the opportunities available 
to them. Public forums can 
be used to facilitate dialogue 
between SME owners 
and government agencies, 
lawmakers, and other decision-
makers who can take into 
consideration the needs 
and requirements of SME 
owners and formulate policies 
accordingly.

Finally, banks can foster a 
spirit of entrepreneurship 
in the country by organising 
competitions in colleges and 
universities, even funding 
winning ideas if they are 
feasible. Conferences in 
which current and aspiring 
entrepreneurs are exposed to 
industry leaders can also be 
organised or sponsored. Not 
only are initiatives like these a 
great public relations exercise 
for banks, but they can also 
bring about much-needed 
change in the interim. 

Existing Challenges Exacerbated by 
the COVID-19 Pandemic 

Government-mandated lockdowns 
and curfews have led to many 
SMEs closing for much of March, 
April, and May 2020 in Kuwait. 
This resulted in a significant 
revenue drop for many businesses, 
making it more difficult to pay 
stakeholders like employees, 
suppliers and banks. The 
government has tried to mitigate 
this impact by instituting measures 
like suspending collection of KNF 
loans, postponing social security 
contributions and expediting 
outstanding payments due to 
SMEs from the government. The 
CBK has also reduced the risk 
weights for SMEs loans from 75% 
to 25% to incentivise SME lending. 

Conclusion
It is imperative that SMEs are 
given adequate support to enable 
them to contribute to the local 
and global economy and create 
jobs. While the government 
has provided support through 
programs like the KNF, banks 
can also play an important 
role in SME development. 
Banks can extend assistance in 
a number of ways (apart from 
financial support) to alleviate 
the operational and structural 
challenges facing SMEs. Banks 
can offer advisory and support 
services that can improve the 
operational efficiency of SMEs, 
and can also organize workshops 
and conferences with industry 
leaders to provide corporate 
exposure to SME entrepreneurs.
Banks can also come up with 
innovative debt vehicles 
to finance SMEs. With the 
increasing number of fintech 
companies funded by venture 
capitalists and private equity 
funds in the region, banks need 
to combine bold measures and a 
fresh approach to serve the SME 
segment profitably.  

BANKING THE SME SECTOR:BANKING THE SME SECTOR:

SME contribution to GDP Share of SME loans in overall Loan Book

Source: Government authorities, World Bank, Statista, National
Transformation Program (Saudi), Marmore.

Source: World Bank, Statista, Central Statistical Bureau.



7677

www.kba.com.kwwww.kba.com.kw www.kba.com.kwwww.kba.com.kwISSUE (164( 2021ISSUE (164( 2021

BANKING THE SME SECTOR:

SME Funding in Kuwait and 
Challenges Faced by Banks

Access to credit has remained a 
key challenge for SMEs looking 
to grow and expand. The SME 
loan application rejection rate by 
banks is as high as 70 percent in 
the region, compared to less than 
20 percent for OECD countries. 
Cognizant of this, in 2013 Kuwait 
established the Kuwait National 
Fund (KNF), a specialized 
institution to fund, promote and 
develop SMEs, with a capital of 
KD 2 billion. From 2016 to the end 
of 2019, the KNF funded around 
1,035 SMEs at a cumulative cost 
of KD 177 million, according to 
the Public Authority for Industry 
(PAI). 

As of 2019, bank loans to SMEs 
stood at 4.7% of total gross loans. 
In 2018, the share of SME loans 
was even lower at 2.8%.

The sudden spurt could be 
attributed to CBK’s move to 
reduce risk weights for SMEs from 
100% to 75%.

Challenges facing the banking sector 
in relation to serving SMEs include:

1. Interest rate ceiling: Interest 
rates of short-term loans (less than 
12 months duration) are capped at 
2.5% above the discount rate, and 
long-term loans are capped at 4% 
above the discount rate. As a result, 
banks tend to not extend credit at a 
rate that is not commensurate with 
the risk undertaken by the bank. 

2. Difficulty in pricing risk for 
SME loans: Many SMEs are run as 
‘sole proprietorships’ and lack the 
detailed financial reports provided 
by larger firms.

SME Ecosystem in Kuwait

Small and Medium Enterprises 
(SMEs) are vital to the economic 
development of a country 
as they foster innovation, 
entrepreneurship, and create large-
scale employment opportunities. 
As Kuwait transitions to a non-
oil based economy, the private 
sector is expected to play a key 
role in future economic growth 
and in generating employment. 
Globally, SMEs are a key part of 
the private sector and the wider 
economy with SMEs responsible 
for more than 45% of global GDP. 
In Kuwait, the SME contribution 
to GDP is lower (around 12% as of 
2017 ), likely due to the outsized 
role of the Kuwait public sector 
in a heavily hydrocarbon-based 
economy.

As Kuwait embarks on an 
ambitious plan to reduce the 
dependency on hydrocarbons 
over the next few decades, 
the government has also been 
making efforts to build the non-
hydrocarbon economy.

Nurturing and supporting SMEs 
to enhance the role of the private 
sector in the economy and creating 
jobs for its burgeoning workforce 
are a key part of the strategy. 

Banking the SME Sector:
Beyond Financing 
Summary
• Nurturing SMEs and supporting their development is central to 
the Kuwaiti government’s strategy of increasing the role of the 
private sector in generating economic growth, fostering innovation 
and creating large-scale employment opportunities.
• SME access to credit remains low in the GCC region and suffers 
from one of the highest rejection rates for SME loan applications 
(70 percent in 2018, according to the IMF), with SMEs in Kuwait 
receiving only 4.7% of total gross loans in 2019. Other hindrances 
impeding SME growth and development include inadequate access 
to finance and structural and operational obstacles. 
• Kuwait banks face challenges in profitably serving the SME 
segment as potential loan rates are capped, and inadequate finan-
cial records make it difficult to price risk. Furthermore, unclear 
business objectives, unrealistic valuations by entrepreneurs, and 
a lack of sufficient assets (for use as collateral) create daunting 
challenges for banks. 
• To overcome these hurdles — and aside from providing credit 
— banks could offer non-financial support, including advisory and 
support services in collaboration with other agencies, to foster the 
development of SMEs. They can incentivise SMEs to improve their 
operational efficiency by offering cheaper credit when key perfor-
mance indicators are met. Banks can also assist SMEs in obtaining 
credit ratings that can enhance an SME’s ability to apply for 
future loans. 
• In addition, banks can organize workshops and conferences 
to facilitate interactions between SME entrepreneurs and deci-
sion-makers, like regulators and industry leaders, which will help 
foster entrepreneurship. Through such services and initiatives, 
banks can ensure a win-win proposition of developing the SME 
ecosystem while profitably supporting them.    

Criteria for Micro, Small and Medium Enterprises
World Bank criteria for MSMEs

The Kuwait SME loan book by sector and the 
economy

Kuwait National Fund Criteria for SMEs

Source: World Bank: Note: Enterprise must meet at least two of 
three Characteristics to be classified.

Source: Central Bank of Kuwait: Central Statistics Bureau.

Source: Kuwait National Fund (KNF)
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which may further challenge the short-term outlook.

With these developments in mind, the focus turns to 
what risks a record speculative long pose to the short-term 
outlook. Months of reflation focus, expectations for a 
vaccine-led recovery in global demand for raw materials as 
well as emerging tightness in key commodities have driven 
a surge in speculative demand from speculators. In the week 
to January 12, they held a net futures and options long of 
2.6 million lots across 24 commodity futures valued at $128 
billion. It would have been a new record if it hadn’t been for 
a 31% slump in the gold net long.

Gold and silver continue to struggle to find a fresh bid 
following the early January sell-off that was triggered by 
rising yields and short covering strengthening the dollar. 
Instead of a sprint, the prospect for further gains has turned 
into a marathon and investors will have to be patient with a 
supportive inflation pick-up not expected before the second 
quarter and beyond. While total holdings in exchange-
traded funds backed by silver reached a record high this past 
week, speculators in gold have increasingly been voting with 
their feet and reduced length in gold futures. As mentioned, 
the week to January 12 saw speculators cut their net long by 
31% to nearly the lowest exposure since June 2019. Hedge 
funds are generally not ‘married’ to their positions and this 
often leads to a forceful response when they see a change in 
the technical and/or fundamental outlook. However, based 
on our continued bullish views on inflation, we maintain 
a positive outlook for precious metals but patience is once 
again being required.

Crude oil’s resilience during the past couple of months has 
been a major feature and one that has supported stability 
across commodities. It reached the highest level in a year this 
past week despite pandemic-led demand concerns, now also 

in China where lockdowns are spreading ahead of the Lunar 
New Year holiday. Limiting the downside are the prospects 
for a vaccine-led recovery in mobility, US stimulus hopes, 
Saudi Arabia’s unilateral production cuts and a continued 
strong investor demand for commodities, including oil.

We maintain a long-term bullish view on crude oil, but in 
the short term, the risk of a +10% correction continues to 
grow. With this in mind, we keep a close eye on Brent crude 
where a break below the uptrend from the November low 
may signal a reversal back towards $49/b.

Grains and soybeans, the best performing sector in recent 
months, also ran into profit taking with the Bloomberg 
Grains Index trading lower for the first week in seven. A 
+50% rally in corn and soybeans since August helped attract 
a very elevated speculative long position, currently some 
50% above the two previous peaks in 2016 and 2018. A 
speculative long that is now being challenged by beneficial 
rains in key South American growing areas that may 
improve crop yield prospects and reduce worries about 
global supply.

Before running into profit taking, wheat prices on both 
sides of the Atlantic had rallied strongly with Chicago and 
Paris wheat prices approaching the highest levels in eight 
years. The latest surge was driven by Russia’s decision to 
slap taxes on exports to curb a recent rise in domestic food 
prices. Being the world’s largest wheat exporter, the move 
once again, just like in 2011, raised concerns about the 
potential political and social implications of a continued 
rally. The WisdomTree Grains (AIGG:xlon) is a UCITS 
eligible exchange-traded commodity (ETC) that tracks the 
performance of the Bloomberg Grains Index. Since August 
it has surged by 56%, thereby increasingly raising the need 
for a period of consolidation. 

Several factors may have influenced the latest change in sentiment towards 
one of caution. Following the peaceful transition of power in Washington, the 
Biden party seems to be over as reality sets in. A reality that will see +100,000 of 
Americans lose their fight against COVID-19 before the pandemic starts to loosen 
its grip into the second half of 2021. At the same time, hopes for fresh US stimulus 
to smoothly pass the Senate are fading as GOP opposition increases. Inflation 
remains subdued with an expected acceleration not a risk until the second half, 
once the base effects of last year’s crude oil price collapse begin to fade. Adding 
to the unease has been the rise in US long bond yields and the stronger dollar. 
Furthermore, on top of continued lockdowns across the world we are seeing 
outbreaks flaring up in at least three provinces in northern China, prompting new 
lockdowns. Thereby raising concerns about the short-term demand outlook from 
a country that almost singlehandedly, at times during the past year, helped support 
several key commodities from crude oil and copper to soybeans. Lockdowns and 
restrictions across the world are unlikely to ease anytime soon and with that we 
are likely to see the timing of the expected recovery continuing to be delayed 

WCU: Commodity
rally stumbles

By Ole S. Hansen January 25, 2021

Into the third week of trading 
and we are increasingly seeing 
signs of several markets start-
ing to fade some of the strong 
momentum that carried them, 
including commodities, higher 
during the past few months.

Not least following the dual 
events in early November 
when vaccine optimism and 
the election of Joe Biden as 
the next president of the US 
raised market expectations 
for growth, inflation and a 
weaker dollar. In our latest 
weekly commodity update we 
mentioned how momentum 
in commodities with a few 
exceptions, one of them being 
grains, had started to slow. 
This past week, the slowing 
momentum turned into out-
right losses led by the grains 
and energy sectors. However, 
having seen unusually strong 
gains across key commodities 
from crude oil to corn and 
copper, the risk of a setback 
or at best a period of consoli-
dation has been rising.

Commodities (One week %)
Vaccine optimism meets increased lockdowns and fading Biden excitement

Commodities: Combined Managed Money Position

Source: Bloomberg, Saxo Group

Source: Bloomberg Commodity Subindices, Saxo Group Nota BCOM member
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Brain-computer interface 
technology is essential for new-
generation human-machine 
interactions and collaborative 
intelligence between humans 
and machines. This technology 
is the pillar and driving force of 
neural engineering. It analyses 
how the human brain works 
from a higher dimension. A brain 
computer interface forms a direct 
communication pathway between 
the brain and an external device. 
It acquires, analyzes, and translates 
brains signals to control machines. 
In the future, braincomputer 
interface technology will help 
control robotic arms more 
precisely than ever before and 
help patients who are fully 
conscious but cannot speak or 
move to overcome their physical 
limitations. 

Data processing will become 
autonomous and self-evolving

The rapid development of cloud 
computing and exponential 
growth in the amount of data 
have posed daunting challenges 
to computing task processing, 
storage cost control, and cluster 
management during traditional 
data processing. Manual 
management and tuning are 
unable to process massive amounts 
of data in diversified, complicated 
scenarios. Therefore, AI-based 
automatic optimization of data

management system will 
inevitably be the best choice 
for future data processing. AI 
and machine learning will be 
adopted in a variety of fields, 

such as intelligent cold/hot data 
separation, anomaly detection, 
intelligent modeling, resource 
scheduling, parameter tuning, 
stress testing data generation, and 
index recommendation. This way, 
costs for computing, processing, 
storage, and O&M will be reduced. 
Autonomous, self-evolving data 
management systems will be made 
available.

Cloud-native technologies will 
reshape IT systems

Long product development 
cycles and low R&D efficiency in 
traditional software development 
have long been a source of pain. 
Cloud-native architectures 
featuring distribution, scalability, 
and flexibility look to be the cure. 
They allow enterprises to utilize 
and manage their heterogenous 

hardware devices and cloud 
computing resources more 
effectively.

Cloud-native methodologies, 
tool sets, best practices, products, 
and techniques allow developers 
to focus only on creating new 
applications. In the future, 
chips, development platforms, 
applications, and even computers 
will be cloud-native. The benefits 
that cloud-native technologies 
will bring are too numerous to 
mention. Just to name a few, the 
technologies help abstract away 
many layers of infrastructure 
components such as networks, 
servers, and operating systems, 
reduce computing costs, improve 
technology efficiency, lower 
barriers to developing applications 
on the cloud, and expand the 
scope of cloud applications. 

Trends Predicted to Shape 2021’s Tech Industry

AI accelerates the R&D of medicines 
and vaccines

Artificial intelligence (AI) 
technology has been widely 
adopted to interpret medical 
images and manage medical 
records while its application in 
vaccine development and the 
clinical research of drugs is still 
in the pilot stage. As new AI 
algorithms are emerging and 
computing power is reaching 
new heights, this technology will 
make it easier to complete R&D of 

medicines and vaccines that were 
previously very timeconsuming 
and costly. Compound screening, 
disease model generation, target 
identification, lead compound 
discovery, and lead drug 
optimization are some of the 
areas in which the technology 
excels. The integration will reduce 
repetitive work and improve 
R&D efficiency. The beneficiaries 
will be the wider public, who 
can enjoy better medical care 
and pharmaceuticals in the near 

future. Recently, Saudi Arabia 
announced its National Strategy 
for Data and AI - the new strategy 
will focus on bridging the skills 
gap, stimulating the market 
through research and innovation, 
and utilizing applications of AI 
for government and private-sector 
agencies.

Brain-computer interface technology 
allows us to go beyond the limits of 
the human body

Trends Predicted to Shape 2021’s Tech Industry



8283

www.kba.com.kwwww.kba.com.kw www.kba.com.kwwww.kba.com.kwISSUE (164( 2021ISSUE (164( 2021

The application of third-generation 
semiconductor materials, represented 
by GaN and SiC, will expand to new 
industries

Third-generation semiconductor 
materials, represented by gallium 
nitride (GaN) and silicon carbide 
(SiC), boast high temperature 
resistance, high breakdown 
voltage, high frequency, high 
power, and high radiation 
resistance. However, for a long 
time, the application of these 
materials has been limited only 

to a narrow scope of fields due 
to their complex processing 
methods and high costs. In recent 
years, breakthroughs in material 
growth and device fabrication 
have helped reduce the costs of 
thirdgeneration semiconductor 
materials, making a wider range of 
application possible. For example, 
SiC-based devices are used for 
automobile inverters and GaN-
based fast chargers are emerging 
in the market. In the next five 
years, the world will witness 
thirdgeneration semiconductor 
materials spring up in areas such 
as 5G base stations, new energy 
vehicles, ultra-high-voltage power 
grids, and data centers. In the 
Middle East, countries such as the 
UAE and KSA have already started 
deploying 5G networks – in line 
with UAE’s Vision 2021, the 
UAE was the first country in the 
Arab Region and fourth country 
globally to launch and use 5G 
networks while KSA has installed 
more than 5,797 5G towers across 
30 cities.

Quantum error correction and 
practical utility of quantum 
computing will be the top priority of 
the "post-quantum-supremacy" era

The year 2020 is the first year to 
pass after quantum supremacy 
was achieved. In 2020, investors 
worldwide flocked to the 
quantum computing field, related 
technologies and ecosystems 
thrived, and numerous quantum 
computing platforms rose to 
prominence. In 2021, this trend 
will garner further attention from 

all corners of society. Quantum 
computing must deliver enough 
value to make it worthwhile. The 
mission in the "post-quantum-
supremacy" era must be aligned 
across the industry: to tackle 
critical scientific and engineering 
problems through collaborative 
innovation and to pave the way 
for quantum error correction and 
practical utility, two milestones in 
quantum computing.

Breakthroughs in carbon-based 
materials will stimulate growth of 
flexible electronics

Flexible electronics deliver 
stable performance even after 
mechanical deformations such as 
bending, folding, and stretching. 
They are preferred in wearable 
devices,

electronic skins, and flexible 
screens. In the past, flexible 
materials were simply not 
flexible enough or could not 
compete with rigid silicon-
based materials in terms of 
electrical characteristics, which 
limited their commercial use. 
In recent years, groundbreaking 
developments in carbon-based 
materials have allowed flexible 
electronics to go far beyond 
their previous capabilities. For 
example, carbon nanotubes are 
now used to produce large-scale 
integrated circuits that deliver 
better performance than silicon-
based circuits of the same size. 
Graphene, a promising carbon-
based material for flexible 
electronics, has also been put into 
large-scale production.

Top Trends Predicted
to Shape 2021’s Tech
Industry 

From the application of third-generation semiconductor materials, AI-driven R&D of medicines and vaccines, 
to automatic optimization of data management system and data intelligence-powered agriculture, technolo-
gy breakthroughs are expected to accelerate and make impacts across sectors in the economy and the society 
at large. Alibaba’s DAMO Academy, the global research initiative by Alibaba Group, provides its forecast of 
the top 10 leading trends that will shape the tech industry in the year ahead.   

Trends Predicted to Shape 2021’s Tech Industry
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Private interview with Deputy General Manger, IT & Operations Group Mr. Dhari Al Quraishi

Digital transformation has revolutionized the banking and financial services landscape. While financial services 
are transforming digitally, customer expectations are evolving rapidly. National Bank of Kuwait, being the 
largest and oldest Kuwaiti Bank, has always been on the front line to fill this gap by offering customers better 
experiences through easy to use services and in the most stable and secure manner. NBK has launched many 
new services and additional improvements on our various online channels. NBK mobile banking provides 
advanced payment services like quick pay, bill payments, cross border instant payments. NBK mobile app also 
allows customers to establish banking products like Term deposits, savings account, loans. 

This is clearly reflected in an 
increase in customer satisfaction 
reaching 95%, as well as winning 
three awards from reputable 
international organizations - Global 
Finance magazine for the best 
bank in providing digital personal 
banking services, the Best Bank for 
Mobile Banking Services in Kuwait 
for the year 2019 and the award 
of "Best Consumer Digital Bank- 
Kuwait" for the year 2020 in the 
annual survey for Best Consumer 
Digital Banks in the Middle East.

This successful transformation 
witnessed through NBK digital 
channels confirms that NBK is a 
bank of the future. Moreover, NBK 
has further become close to the 
youth segment through constant 
communication, understanding of 
their needs, and striving to meet 
their requirements.

On the other hand, the digital 
payments market in Kuwait is 
witnessing a great development, 
which is why NBK always seeks to 
provide the most advanced payment 
solutions to our customers, as NBK 
has the largest network of point of 
sale in Kuwait with approximately 
14,000 points of sale devices, 90% of 
which work with NFC technology 
for a quick and easy way to 
complete daily payments. 

What are NBK drivers for digital 
transformation?

NBK has embarked on the journey 
of digital transformation. The main 
drivers for this are as below:

a) Improve customer retention.

b) Cost reduction through 
automation.

c) Maintaining market share 
(dominant player in the region).

d) Enhancing customer experience 
in line with customer aspirations 
and needs.

e) Increase revenue opportunities.

f) Reducing time to market.

What are the NBK's current 
challenges and digital trends?

The digital age has opened more 
opportunities and, at the same 
time, put forward challenges to 
take digitalization to the next 
level.   These challenges are driven 
both externally and internally. 
Some of the external challenges 
in the banking industry are 
driven by new competition from 
FinTechs, changing business 
models, mounting regulations, and 
disruptive technologies, while the 
major internal challenges are in the 
lack of expertise to support digital 
initiatives.

The current digital trends in 
the market are leading towards 
Blockchain technology, Artificial 
intelligence, Chatbot client 
servicing, and cardless transactions, 
real-time analytics.

Highlight three transformation ideas, 
digital technologies used, and business 
benefits

We have implemented digital 
transformation across our various 
business functions, and below are 
the technologies and the benefits:

a. Improve back-office efficiency 
through automation using Robotic 
Process Automation 

b. Instant cross border payments 
using Blockchain technology. This 
saves the cross border payments, 
which used to take days, now takes 
seconds

c. Debit card tokenization, which 
allows contactless payments. 
Customers can initiate cardless 
payments through handheld devices 
such as Samsung Pay and wearables 
such as Fitbit and Garmin.

5. Talk about NBK's future expected 
challenges and how it is envisioned 
to overcome these challenges.  

One of the expected challenges is to 
continue maintaining our dominant 
position in leading the market share 
and exceed further. To achieve 
this, it is important to establish 
an innovative digital strategy and 
continue rolling out products and 
offerings, which resonate with 
the new generation of Kuwaiti 
customers. NBK should also be in 
a position to adapt to changing 
market conditions and dynamic 
customer requirements. 

Private interview with Deputy General Manger, IT & Operations Group
Mr. Dhari Al Quraishi

  NBK ONLINE 

Describe NBK customer's 
online experience? 
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Natural Gas Market Update
As global economies took measures to curb the spread of Covid-19, physical demand for oil slumped creating 
a global supply glut. However, natural gas demand did not collapse as much as oil demand had fallen during 
2020 because of its historical low prices and preference as power generating fuel. According to Rystad Energy, 
global natural gas production fell by 3.6% in 2020 to reach 3,918 billion cubic meters while natural gas demand 
declined 2.5% to 3,840 billion cubic meters.

In terms of natural gas prices, 
according to World Bank data, 
US monthly natural gas prices for 
Dec-20 rose 13.2% y-o-y to USD 
2.54/MMBtu. The full year 2020 
saw US natural gas prices reaching 
the lowest in decades, according to 
the EIA. The Henry Hub national 
benchmark averaged at USD 2.05/
MMBtu during 2020 as compared 
to 2.57/MMBtu in 2019, a decline 
of 20.2%. Mild weather and lower 
economic activity induced by the 
measures to curb the spread of the 
coronavirus were attributed to have 
driven down natural gas demand 
that impacted prices. Comparatively 
average monthly European natural 
gas prices for Dec-20 increased 
26.7% y-o-y to USD 5.86/MMBtu 
while average LNG prices for 
Japanese LNG decreased 31.3% y-o-y 
to reach USD 6.91/MMBtu during 
the same period. Moreover, despite 

the collapse of natural gas prices 
in 2020, LNG imports increased by 
3.3% during the year to reach 363 
million tonnes, according to Rystad 
Energy. On the other hand, current 
spot Asian LNG prices witnessed 
strong gains towards the end of 
2020.

The Platts  Japan  Korea  Marker  
spot  LNG  price  jumped  166%  
y-o-y  to  close  at  USD 14.3/
MMBtu on 31st Dec-20 up from 
USD 5.3/MMBtu on 31st Dec-
2019. The price surge was mainly 
due to colder winter weather in 
key Asian natural gas importing 
countries, including China, that 
resulted in higher demand. China 
is also expected to see an increase 
in natural gas consumption in 2021 
led by plans of new LNG terminals. 
In order to meet the increase in 
LNG demand, China is planning to 
add 5 new LNG terminals with 3.2 

Mcm of LNG capacity this year, in 
addition to its existing 22 terminals.

According to S&P Global Platts, 
China’s natural gas demand is 
expected to increase about 8.4% 
to reach 360 Bcm in 2021 driven 
mainly by an increase in residential 
and industrial consumption. Out of 
the total estimated demand, around 
163 Bcm or 45.2% is expected to 
be met by some form of import, 
either as an LNG or as pipeline 
from Russia, Myanmar, and Central 
Asian countries. Moreover, Japan 
and South Korea are also facing 
a similar unusually cold winter 
combined with tight LNG supplies 
that has driven up spot LNG prices, 
in addition to the higher demand 
backed by resumption of economic 
activity since as early as Q3-2020.

US natural gas prices have been 
subdued in 2020 but are expected 
to increase in 2021 on the back 
of strong demand and balanced 
production. In its latest short-
term energy outlook, the US EIA 
forecasted that US natural gas 
consumption would decrease by 
2.8% to reach 80.73 Bcf/d (2.3 
Bcm/d) in 2021. The EIA also 
estimates that US natural gas 
marketed production to fall 2.4% 
to 95.9 Bcf/d (2.7 Bcm/d) in 2021 
primarily due to lower prices 
which will decrease overall drilling 
activity. 

Japan Korea Marker Spot LNG PriceUSD/MMBtu
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