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اجتماع اللجنة الكويتية اليابانية يبحث خطة «كويت جديدة »2035
عقدت اللجنة الكويتية اليابانية
لأ�صحاب الأعمال برئا�سة طارق
لقاء تعارفي ًا مع الوفد
املطوع �أم�س
ً
الكويتي امل�شارك يف اجتماعها
ال�سنوي الثاين والع�رشين الذي
�سيعقد يف العا�صمة اليابانية
طوكيو بتاريخ  20نوفمرب احلايل
يف فندق امبرييال طوكيو .حيث
ي�ضم الوفد �أع�ضاء اجلانب الكويتي
للجنة باال�ضافة الى ممثلني من
عدة جهات حكومية وخا�صة وهي
بنك الكويت امل��رك��زي ،الأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية،هيئة م�رشوعات ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص،
هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش،
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية،
ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
وزارة الكهرباء وامل���اء ،جهاز
تطوير مدينة احلرير «ال�صبية»
وجزيرة بوبيان ،م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية� ،رشكة بور�صة الكويت،
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي،
احتاد �رشكات اال�ستثمار ،احتاد
م�صارف الكويت ،احتاد ال�صناعات
الكويتية.وا�ستعر�ض امل�شاركون
برنامج االجتماع ال��ذي يت�ضمن
تقدمي عرو�ض من اجلانبني الكويتي
والياباين يف عدة حماور خمتلفة
حيث �سيقدم اجل��ان��ب الكويتي
عرو�ض ًا يف املحور االقت�صادي،

اخلطة التنموية ال�شاملة «كويت
ج��دي��دة  ،»2035ح��واف��ز جذب
اال�ستثمارات املبا�رشة للكويت،
عر�ض عن �سوق الكويت للأوراق
املالية ،م�شاريع ال�رشاكة بني
القطاعني العام اخلا�ص ،وم�شاريع
الطاقة كالنفط والكهرباء ،واملدن
اال�سكانية الذكية ،ر�ؤي��ة تطوير

• جانب من اجتماع اللجنة الكويتية اليابانية

اجل��زر الكويتية وان�شاء مدينة
احلرير ،دعم وتنمية امل�رشوعات
ال�صغرية ومتو�سطة احلجم.
كما �سيقوم ال��وف��د الكويتي يف
ت��اري��خ  19نوفمرب بعمل زي��ارة
ميدانية الى �سوق طوكيو للأوراق
املالية لالطالع على �سري عمله
ومرافقه ،وكذلك املهارات الإدارية

امل�ستخدمة فيه ،ومن ثم �سيقوم
ال��وف��د ب��زي��ارة امل��دي��ن��ة الذكية
«كا�شيوا ن��و ه��ا» وذل��ك لالطالع
�أي�ض ًا على التكنولوجيا املتقدمة
التي تتبعها اليابان يف املجتمعات
ال��ذك��ي��ة .وي���أت��ي ه��ذا االجتماع
ا���س��ت��ك��م��ا ًال جل��ه��ود اللجنة �إل��ى
اال�ستفادة من اخلربة اليابانية،

وتوطني التكنولوجيا اليابانية
لتطوير املهارات الكويتية ،وحث
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات اليابانية
على �إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية يف
الكويت مبختلف القطاعات دعم ًا
لالقت�صاد الكويتي للو�صول �إلى
الأهداف املن�شودة التي �أن�شئت من
�أجلها.

وقعت اتفاقية شراكة مع تطبيق «بالدرب» للحجوزات واستالم الطلبات

«زين» :نسعى لتعزيز الشراكات الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات
�أع��ل��ن��ت زي��ن ال��ك��وي��ت ع��ن توقيع
اتفاقية �رشاكة مع تطبيق «بالدرب»
حلجز الطاوالت وطلبات املطاعم،
وذل��ك لتقدمي خ�صومات ح�رصية
لعمالئها من م�ستخدمي التطبيق
ت�صل �إلى  .%35و�أو�ضحت ال�رشكة
يف ب��ي��ان �أن توقيعها التفاقية
ال�رشاكة مع تطبيق «بالدرب» ي�أتي
حتت مظلة ا�سرتاتيجيتها الرامية
�إل���ى تعزيز �رشاكاتها الرقمية
ب��ه��دف تو�سيع ح��زم��ة اخلدمات
واحللول ُ
املبتكرة – والتي ت�شمل
قدمها
التطبيقات الذكية  -التي تُ ّ
لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة
عمالئها وجمتمع قطاع الأعمال التي
تُ عترب الأكرب يف ال�سوق الكويتي.
وب ّينت زي��ن �أن تطبيق «بالدرب»
يتم ّيز بتقدمي جمموعة وا�سعة من
�سهل على امل�ستخدم
اخلدمات التي تُ ّ

عملية حجز ال��ط��اوالت والطلبات
من املطاعم ،والتي ت�شمل حجز
الطاوالت وع��دم احلاجة للوقوف
يف الطوابري �أو االن�ضمام �إلى قائمة
االنتظار ،واال�ستمتاع باجللو�س
فور ًا ،و�إمكانية طلب الطعام ُم�سبق ًا
وال��دف��ع ع��ن طريق التطبيق قبل
الو�صول �إلى املطعم ،وميزة تق�سيم
مبلغ الطلب على �أكرث من �شخ�ص،
هذا بالإ�ضافة �إل��ى توفري خريطة
املطعم وتوجيه امل�ستخدم �إليه
من داخل التطبيق نف�سه ومن غري
احلاجة ال�ستخدام تطبيقات �أخرى،
ودعوة الأهل والأ�صدقاء �إلى املطعم
عرب التطبيق ،وغريها .و�أ�ضافت
قدم
ال�رشكة �أن تطبيق «بالدرب» ُي ّ
�أي�ض ًا العديد من املميزات لعمالئها
من �أ�صحاب املطاعم واملقاهي من
جمتمع الأعمال ،حيث يقوم بتح�سني

الإن��ت��اج��ي��ة وت��ط��وي��ر خدماتهم
وتو�سيع قاعدة عمالئهم ،بالإ�ضافة
�إل��ى تنظيم عملياتهم وم�ساعدة
املوظفني على خدمة العمالء ب�شكل
�أ�رسع و�أف�ضل ،وتقدمي خدمات الدفع
الإلكرتوين ،ومراجعة البيانات عرب
لوحة التحكم اخلا�صة باملطعم،
وغريها .و�أ���ش��ارت زي��ن �إل��ى �أنها
تقوم من خالل �رشاكتها مع تطبيق
«بالدرب» بتقدمي خ�صومات ح�رصية
لعمالئها وم��وظ��ف��ي��ه��ا .وت�سعى
ال�رشكة من خالل عقدها ملثل هذه
ال�رشاكات الرقمية على دعم وتلبية
تطلعات واح��ت��ي��اج��ات عمالئها
املختلفة من خالل طرحها لأحدث
اخلدمات والتقنيات املبتكرة ،حيث
حتر�ص ال�رشكة على توفري �آخر
و�أحدث احللول واخلدمات لتح�سني
جتربة العمالء.

«بليف نيوتريشن» وقعت اتفاق ًا
لتقديم االستشارات مع «ان كي»
وق��ع��ت ��شرك��ة اال���س��ت�����ش��ارات
الغذائية « بليف نيوتري�شن »
ممثلة مب�ؤ�س�سها في�صل ال�شوا
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة م���ع ناديNK
 ،LOKOMOTIVAوه��و من
اندية الدرجة املمتازة يف مدينة
زغرب بجمهورية كرواتيا والذي
ت�أهل كذلك لبطولة �أوروب��ا يف
العام  ،2016/2015وذلك لتقدمي
اال�ست�شارات الغذائية والريا�ضية
للنادي.ومت عقد هذه االتفاقية
مل�ساعدة العبي الفريق االول
للنادي ب��االرت��ق��اء مل�ستويات
عالية من االداء بوا�سطة مراقبة
وتنظيم النظام الغذائي لالعبني.
وتعد �رشكة بليف نيوتري�شن
الأول���ى م��ن نوعها يف الكويت
يف تقدمي هذه اخلدمة العاملية
جلميع الأندية الكربى يف �أوروبا
والعامل واملعروف ان التغذية
ال�صحية تلعب دور ًا ك��ب�ير ًا يف
حت�سني وتطوير م�ستوى الالعبني
حتى يف �أدائ��ه��م داخ��ل امللعب.
وتقوم �رشكة « بليف نيوتري�شن
«من خالل تقدمي اخلدمة العلمية

• جانب من توقيع االتفاقية

ال�صحيحة للتغذية ومراقبة جميع
اع�ضاء اجل�سم خالل وبعد عمل
النظام الغذائي الكامل لالعبني
ل��ل��و���ص��ول ال���ى و���ض��ع اجل�سم
واالداء يف �أف�ضل حاالته.وتعترب
هذه خطوة كبرية ل�رشكة «بليف

نيوتري�شن» وللكويت ب��أن تبد�أ
�رشكة كويتية بتقدمي خدماتها
لأحد �أكرب الأندية يف �أوروبا والتي
ميكن لأن��دي��ة الكويت اتباعها
ل�لارت��ق��اء مب�����س��ت��وى الالعبني
والريا�ضة يف البالد.

تتسم بالشفافية وتنظم عملية اإلقراض

�أع��رب بنك ورب��ة عن ت�أييده
والتزامه بالتعديالت على
التعليمات ال�صادرة من بنك
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي بتاريخ
 11نوفمرب  2018واملتعلقة
بقواعد �أ�س�س منح البنوك
الإ�سالمية و�رشكات اال�ستثمار
و��شرك��ات التمويل العاملة
وف��ق ال�رشيعة الإ�سالمية،
للقرو�ض وعمليات التمويل
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ل�ل��أغ���را����ض
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة واال�سكانية
• مساعد املزيد
و�إ�صدار البطاقات االئتمانية.
وي�صف البنك هذه التعديالت ب�أنها �ضوابط لهذا القطاع ت�سعى
الى حماية حقوق العميل واجلهات املمولة على حد �سواء ما
ي�ساهم يف منو هذا القطاع مب�س�ؤولية مع �إزالة الأعباء املالية
مبا يتنا�سب مع احتياجات املجتمع واالقت�صاد.وقال م�ساعد
املزيد رئي�س قطاع املبيعات وقنوات التوزيع يف بنك وربة :ان
التعديالت اجلديدة تت�سم بال�شفافية وتنعك�س فائدة على حقوق
العميل .وهي ت�أتي متزامنة مع التغريات االقت�صادية جلهة
ارتفاع �سلم الرواتب و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،لرتاعي بذلك
عدم زيادة الأعباء على كاهل العمالء وتنظيم �آلية الدفع .ويف
الوقت نف�سه ،تعمل هذه التعديالت على تنظيم عملية التمويل
واالقرا�ض كما توفر معاجلة خا�صة للعمالء الذين ت�أثرت
�أو�ضاعهم املالية نتيجة للتقاعد».و�أ�ضاف املزيد « :يف ظل
النمو املت�صاعد الذي ت�شهده املحفظة التمويلية لبنك وربة،
ف�إن التعديالت اجلديدة من بنك الكويت املركزي ،توائم حر�ص
البنك على تطبيق معايري ال�شفافية واملرونة يف درا�سة طلبات
التمويل وتقدير ال�رضورة منها ومن ثم تقدمي امل�شورة الالزمة
التي ت�ستند على مراعاة احلر�ص على العمالء و�سالمة مركزه
املايل».وحول التعديالت املتعلقة بالبطاقات االئتمانية،
وتعزيز �أنظمة مراقبة عمليات االحتيال �أكد املزيد �أن بنك وربة
يعمل على �ضخ اال�ستثمارات الالزمة يف التعاقد مع �رشكات
عاملية لتطبيق �أنظمة حماية عالية اجلودة ال�ستخدام بطاقاته
االئتمانية تعمل على التحري امل ّبكر للتزوير وتقدمي �أق�صى
معايري احلماية للعمليات امل�رصفية التي يجريها العميل عرب
ا�ستخدام بطاقاته االئتمانية .كما يحر�ص البنك على توفري
النظم الآلية الفعالة ملكافحة عمليات االحتيال على البطاقات
امل�رصفية ،التي تكفل �إظهار وترتيب التنبيهات تلقائي ًا وفق ًا
خلطورتها مثل التنقل اجلغرايف وتكرار العمليات �أو �إجراء
عمليات مببالغ غري اعتيادية وغريها.

بسبب تجارة التبغ غير المشروعة

• خصومات بعد االتفاقية بني «زين» وتطبيق «بالدرب»

�أكد الرئي�س التنفيذي ملجموعة بيت التمويل
الكويتي «بيتك» مازن الناه�ض �أن تطوير النظام
املايل هو حجر الزاوية يف التنمية االقت�صادية،
منوه ًا ب�أهمية تطوير �أ�سواق املال بطريقة متكنها
من قيادة منو اقت�صادي مب�ؤ�رشات عالية.وبح�سب
بيان للبنك �أو�ضح الناه�ض �أن الإ�صالحات املالية
تدعم ثقة امل�ستثمرين يف �أ�سواق املال من خالل
تعزيز العدالة وال�شفافية والكفاءة واحلماية من
خماطر ال�سوق والت�شغيل.و�أ�ضاف �أن الإ�صالحات
ت�ساهم كذلك يف زيادة ال�سيولة بال�سوق من خالل
جذب امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات الأجنبية الذين
ي�ستثمرون يف �صناديق املعا�شات التقاعدية
الطويلة الأجل ،والأوق��اف ،ومديري ال�صناديق
العاملية الكربى.وجاءت كلمة الناه�ض خالل
م�شاركته يف اجتماعات معهد التمويل «- »IIF
القمة املالية لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 التي عقدت يف �أبوظبي حتت عنوان «م�ستقبلالقطاع املايل :تعميق وتنويع الأ�سواق املالية
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».و�أ�شار �إلى �أن
حجم الفر�ص املتاحة يف جمال التمويل الإ�سالمي
فاق  2.5تريليون دوالر ،ومن املتوقع �أن ينمو

أول شركة محلية تقدم خدمات غذائية لكبرى األندية األوروبية

المزيد :تعديالت «المركزي» لشروط التمويل

 210ماليين دوالر خسائر دول مجلس التعاون

الناهض :البنوك المحلية تلعب دوراً كبيراً في تمويل المشاريع االستثمارية

• الناهض متحدثا ً خالل املؤمتر

اقتصاد

مبعدل منو �سنوي مركب يتجاوز  %9لي�صل �إلى
 4تريليونات دوالر بحلول ع��ام .2022وذكر
الناه�ض �أن الأ�صول امل�رصفية الإ�سالمية على
�أ�سا�س القطاعات ت�ساهم ب�أكرث من  1.5تريليون
دوالر ،ومن املتوقع �أن تنمو مبعدل منو �سنوي
مركب يبلغ  %7لت�صل �إلى �أكرث من  2تريليون
دوالر يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة.ونوه ب�أن
القطاع الرئي�سي الآخر ي�شمل ال�صكوك ب�أكرث من
 350مليار دوالر ،يف حني �أن حجم �إدارة الأ�صول
الإ�سالمية يتجاوز  100مليار دوالر.و�أو���ض��ح
الناه�ض �أن البنوك الكويتية ب�شكل عام تلعب
دور ًا كبري ًا يف متويل امل�شاريع اال�ستثمارية يف
�إطار ر�ؤية الكويت التنموية  ،2035وتمُ هد البنوك
الإ�سالمية يف الدولة الطريق جلعل الكويت مركز ًا
متميز ًا للتمويل الإ�سالمي.ولفت ب�أن «بيتك» �شارك
يف متويل العديد من امل�شاريع احليوية ومنها
متويل جممع قيمته  831مليون دوالر لإن�شاء مبنى
الركاب اجلديد مبطار الكويت الدويل «باال�شرتاك
م��ع البنوك التقليدية» ،و 200مليون يورو
ت�سهيالت ائتمانية ل�رشكة ليماك لبناء ج�رس يف
تركيا.

�أط��ل��ق م��رك��ز �أوك�����س��ف��ورد
�إيكونوميك�س ،بالتعاون
م��ع �رشكة فيليب موري�س
العاملية ،تقرير ًا مف�ص ً
ال
ح���ول جت���ارة ال��ت��ب��غ غري
امل�رشوعة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وي�سلط التقرير ال�ضوء على
�إجمايل م�ستويات ا�ستهالك
التبغ ،وحجم املبيعات
املحلية ،ف�ض ً
ال عن اخل�سائر
ال�رضيبية.وبح�سب نتائج
التقرير ،حوايل  695مليون
�سيجارة مت بيعها بطريقة
غري م�رشوعة يف املنطقة
«وه��و ما يعادل  %1.6من
�إجمايل املبيعات».
ويف الن�صف الأول من العام
 ،2018ارتفع املعدل �إلى
�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف لي�صل
الى  ،%5.3وهو ما يعادل
ح��وايل  210ماليني دوالر
��ضرائ��ب م���ه���دورة .وعلى
الرغم من انخفا�ض �إجمايل
ا�ستهالك ال�سجائر يف املنطقة
ب�شكل كبري� ،إال �أن معدالت
ال��ت��ج��ارة غ�ير امل�رشوعة
ارتفعت منذ ب��داي��ة العام
احلايل وقال تامر �شبانة،
مدير �إدارة مكافحة التهريب
ملنطقة ال����شرق الأو���س��ط
يف �رشكة فيليب موري�س
ماجنمنت �سريفي�زس ال�رشق
الأو���س��ط�« :سجلت اململكة
العربية ال�سعودية �أكرث
ن�سبة زيادة يف حجم جتارة
التبغ غري امل�رشوعة �إذ �أن

 ٪6.6من جمموع ال�سجائر
امل�ستهلكة غري م�رشوعة.
وي�شري التقرير �إلى �أن جميع
احلكومات يف املنطقة قد
ت�أثرت ب�شكل �سلبي �إلى حد
م��ا نتيجة ه��ذه التجارة،
وه��ذا م��ا ت ��ؤك��ده اخل�سائر
يف �إج��م��ايل الإي������رادات»،
وانخف�ض �إجمايل ا�ستهالك
ال�����س��ج��ائ��ر يف اململكة
العربية ال�سعودية من 34
مليار �سيجارة يف العام
� 2015إل��ى  27.5مليار ًا يف
العام  ،2017ما ي�شري �إلى
انخفا�ض م�ستويات انت�شار
التدخني ب�شكل عام.
وم���ع ذل���ك ،ارت��ف��ع معدل
ا���س��ت��ه�لاك ال�����س��ج��ائ��ر غري
امل�رشوعة من  484مليون
�سيجارة يف ال��ع��ام 2016
�إل��ى  571مليون ًا يف العام
 ،2017وه��ي �أع��ل��ى ن�سبة
« »%6.6م��ن �أي م��ك��ان يف
املنطقة .ومن املرجح �أن
يرتفع هذا املعدل يف نهاية
العام ا�ستناد ًا �إلى البيانات
الإح�صائية الناجتة عن جمع
العلب الفارغة يف ال�سوق
املحلي املتعلقة بالربع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل��ايل
وال��ت��ي ق��ام��ت اوك�سفورد
بجمعها.
ايكونوميك�س
كما ي�شري التقرير �إل��ى �أن
اال�ستهالك غري امل�رشوع يف
املنطقة يعتمد على ال�سجائر
غري امل�رشوعة غري املحلية
«�أي الواردات».

أكد مساهمتها في خلق قاعدة جديدة لعمل القطاع المصرفي

جناحي :التكنولوجيا المالية تلعب دوراً رئيسي ًا
في صياغة القطاع االقتصادي
ك�����ش��ف م��رك��ز خ��ل��ي��ج البحرين
للتكنولوجيا املالية عن ان�ضمام
�صندوق العمل «مت��ك�ين» �رشيك ًا
ا�سرتاتيجيا يف م�ؤمتر «بلوك �أون
الدويل � – 2018إعادة تعريف القطاع
امل��ايل» وال��ذي �سيتم تنظيمه يف
فندق ويندام غراند بخليج البحرين
بتاريخ  22نوفمرب  ،2018حتت
رعاية الرئي�س التنفيذي ملجل�س
التنمية االقت�صادية رئي�س جمل�س
�إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا
املالية خالد الرميحي.ويعترب
�صندوق العمل «مت��ك�ين» الداعم
الرئي�سي لتنمية وتطوير القطاع
اخلا�ص يف اململكة بتقدميه عدد ًا
ال ح�رص ل��ه م��ن ب��رام��ج التدريب
والدعم املايل لل�رشكات النا�شئة
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
البحرينية ،مب��ا فيها ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا
املالية والتي ت�أ�س�ست حديث ًا على
م�ستوى اململكة بف�ضل مركز البحرين
ال��رائ��د اقليميا يف ع��امل الفنتك.
ومن املتوقع ان ي�ستقطب امل�ؤمتر
�أك�ث�ر م��ن  300مبتكر وخ��ب�ير يف
«بلوك ت�شني» على م�ستوى العامل،
�إ�ضافة ال��ى م�شاركة خمت�صني من

• خالد سعد

عدة قطاعات خمتلفة كرواد الأعمال
وامل�ستثمرين وممثلي امل�صارف
امل��رك��زي��ة وك��ب��ار امل�����س��ؤول�ين يف
القطاع امل��ايل ال�ستك�شاف الفر�ص
النا�شئة والتحديات املاثلة �أمام
القطاع .و�إلى جانب متكني ،ت�ضم
قائمة ال�رشكاء اال�سرتاتيجيني جمل�س
التنمية االقت�صادية.وقال ابراهيم
جناحي الرئي�س التنفيذي لتمكني:

«�أ�صبحت التكنولوجيا املالية تلعب
دورا رئي�سيا يف �صياغة القطاع
االقت�صادي .و�ست�ساهم التطورات
التكنولوجية مثل حلول التكنولوجيا
املالية يف خلق قاعدة جديدة لعمل
القطاع امل�رصيف ل�سنوات عديدة
قادمة».
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال خ��ال��د �سعد
الرئي�س التنفيذي خلليج البحرين

للتكنولوجيا املالية« :نحن �سعداء
بالإعالن عن ان�ضمام متكني ك�رشيك
ا�سرتاتيجي يف م�ؤمتر بلوك �أون،
حيث تلعب متكني دورا جوهريا
يف قيادة دف��ة التطوير يف القطاع
اخلا�ص البحريني ،وبخا�صة دعمها
لعدد كبري من ال�رشكات النا�شئة
يف جمال التكنولوجيا املالية على
م�ستوى اململكة.

