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«املتحد» أفضل بنك في حماية أمن املعلومات 
وإدارة عمليات االحتيال بالكويت

حصد البنك األهلي املتحد 
مؤخرا جائزة «أفضل بنك في 
حماية أمن املعلومات وإدارة 
عمليات االحتيال في الكويت 
لعام ٢٠٢٠»، وذلك من مجلة 
جلوبــل فاينانــس العامليــة 

املرموقة.
البنــك  وقــد مت اختيــار 
للحصول على هذه اجلائزة من 
بني املشاركات التي مت تقييمها 
من قبل جلنة من احملكمني ذوي 
املستوى العاملي قبل أن يتم 
مراجعتها من قبل «انفوسيس» 
- الشركة العاملية الرائدة في 
مجال االستشارات وتكنوجيا 
املعلومات وبعــد ذلك يكون 
االختيــار النهائــي مــن قبل 
محرري «جلوبال فايننس»، 
علمــا بأنه ال يتــم النظر في 
منح اجلوائز إال للبنوك التي 

تقدمت للمسابقة.
واســتندت مجلة جلوبل 
فاينانس في اختيارها للبنك 
األهلــي املتحــد لينــال هــذه 
اجلائــزة الــى عــدة معايير 
يأتــي فــي مقدمتهــا حرص 
البنك على وضع استراتيجية 
متينة وســباقة لنظام وأمن 
الشبكات وحمايتها، ومتابعته 
الدؤوبة للتصــدي لعمليات 
االحتيــال واالتصــاالت ذات 
الطابع االحتيالي، فضال عما 
ميتلكه البنك من سجل حافل 
في حماية معلومات واتصاالت 
العمالء واملوظفــني، وجناح 
البنك في االســتفادة بشــكل 

ساهم في حتقيق هذا النجاح، 
مؤكدة أن احلصول على هذه 
اجلائــزة، إمنــا يعد مؤشــرا 
واضحــا علــى جناحنــا في 
تطبيق أفضل املبادرات األمنية 
إدارة  للمعلومــات وأفضــل 
لالحتيال بفضل ما منلكه من 
برامج متطورة، وفريق عمل 
محترف. وأوضحت احلميضي 
أن البنــك يضــع مجال األمن 
السيبراني وحلوله املختلفة 
علــى رأس أولوياتــه ويقوم 
باالستثمار فيه بشكل مركز، 
ملا لهــذا اجلانب مــن أولوية 
قصوى في دعم مختلف قنوات 

العمليات املصرفية. 
وفي تعليقــه، أفاد املدير 
أنظمــة  لدعــم  التنفيــذي 
املعلومــات والشــبكات فــي 
البنــك األهلــي املتحــد علي 

خلــف العــود بــأن االهتمام 
بحماية أمن املعلومات وإدارة 
عمليات االحتيــال واحلفاظ 
على بيانات جميــع عمالئنا 
وأمــن معامالتنــا وفق أعلى 
املعايير يعــد ضرورة ملحة 
يجب مواكبتها بشكل مستمر، 
لالستفادة من التقدم املتواصل 
في هذا املجال الكتشاف وردع 
محاوالت االحتيال واجلرائم 
اإللكترونية، التي تزداد خطرا 
واستهدافا للقطاع املصرفي. 
وأكــد العود علــى التزام 
البنك األهلــي املتحد بتقييم 
وإدارة املخاطر األمنية وإدارة 
البيانــات مبــا ينعكس على 
احلفــاظ علــى ثقــة عمالئه 
واحلفاظ على مكانته املتميزة.

من جهتــه، قال مدير أول 
أمــن نظم املعلومــات بالبنك 
األهلــي املتحــد خالد شــيخ: 
يعد تزويــد عمالئنا بتجربة 
مصرفيــة آمنــة قــادرة على 
مواجهة التهديدات اإللكترونية 
هدفا رئيسيا لنا. ومع استمرار 
البنك في توسيع نطاق تواجده 
الرقمي، تزداد املخاطر املرتبطة 
باألعمــال الرقميــة من حيث 
حجمها وتعقيدها، ولهذا فإن 
استمرارنا في تطويرخطوط 
الدفــاع اإللكترونية املتقدمة 
حلماية أمن أنظمتنا وبالتالي 
ضمان متتع عمالئنا بتجربة 
مصرفيــة آمنة أصبــح أكثر 
أهمية في الوقت احلالي أكثر 

من أي وقت مضى.

حصل على جائزة من مجلة جلوبل فاينانس العاملية

ملموس من مبادرته الرقمية، 
ودعم اآلليات الالزمة لتطبيق 
املسؤولية متعددة املستويات، 
البيانات  وتشفير وتصنيف 
طبقا لقيمة وحجم املعامالت، 
مبراجعــة  البنــك  وقيــام 
مســتمرة لتقييــم املخاطــر 
األمنية وحتديث السياسات 
واإلجراءات ملواجهة التهديدات 
اجلديدة عبــر اإلنترنت، مع 
احلرص على إرسال تنبيهات 
دورية لعمالء وموظفي البنك 
للتحقــق ومتابعــة أحــدث 
التوصيــات األمنيــة حلماية 
أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم.
وتعليقا علــى فوز البنك 
بهذه اجلائزة، تقدمت الرئيس 
التنفيذي بالوكالة في البنك 
األهلي املتحد جهاد احلميضي 
بالتهنئــة لفريق العمل الذي 

«بوبيان كابيتال» تطرح حلوًال جديدة 
لالستثمار بالصكوك اإلسالمية

أعلنــت شــركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار، الذراع 
االستثمارية لبنك بوبيان، 
عن إطالق مجموعة جديدة 
املنتجــات واخلدمات  مــن 
املتنوعــة،  االســتثمارية 
وذلــك فــي إطــار ســعيها 
الدائــم ملواكبــة التطورات 
وتقدمي حلول مختلفة تهم 
عمالء بوبيان ومتكنهم من 
احلصول على جتربة شاملة 
ومتكاملة لالستثمار. وفي 
هذا الســياق، قالــت مدير 
تنفيذي أول في إدارة األصول 
والتــداول بشــركة بوبيان 
كابيتــال بدرية احلميضي: 
«اطلقنا مؤخرا مجموعة من 
احللول االستثمارية اخلاصة 
بالصكوك اإلسالمية والتي 
تخدم الكثير من املستثمرين 
بدخــول اســواق الصكوك 
اســتثماراتهم».  لتنويــع 
وأوضحت احلميضي ان هذه 
احللول تأتي في إطار خطط 
التوسع والتطور والتنوع 
في خدمات الشــركة والتي 

مخاطر متــوازن وذلك عن 
طريق االستثمار في محفظة 
متنوعة مــن الصكوك ذات 
تصنيف ائتماني عالي ومبا 
يتوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية».
وأوضح ان استيراتيجية 
الصندوق تقوم على أساس 
االســتثمار فــي الصكــوك 
احملليــــــة واخلليجيـــــة 
املقومة  العاملية  والصكوك 
بالــدوالر األميركــي أو أي 
عملــة أخرى حســبما يراه 

مدير الصندوق مناسبا.
من جانــب آخــر، أعلن 
محلــل أول إدارة األصــول 
والتداول الســيد ســليمان 
العنــزي عن إطــالق خدمة 
إمكانيــة شــراء الصكــوك 
احمللية واإلقليمية والعاملية 
عبر حســاب التداول وهي 
خدمة تعد األولى من نوعها 
الكويــت  علــى مســتوى 
لتنضــم بذلــك إلــى قائمة 
خدمــات التــداول املتميزة 
بأحدث التقنيــات املبتكرة 
الشــركة  اطلقتهــا  التــي 
مؤخرا بالســوق الكويتي. 
وأكد العنزي: «اآلن اصبح 
بوبيــان  عميــل  بإمــكان 
للتداول ان يتداول مختلف 
الصكوك املتوفرة في سوق 
أداوت الدخل الثابت احمللي 
واإلقليمــي والعاملــي بكل 
سالسة وسهولة من خالل 
التواصل مع غرفة التداول 
وذلك في اطار اهتمامنا الدائم 
بالبحث عــن حلول رقمية 

تخدم تطلعات عمالئنا».

من ضمنها خدمات تُطرح ألول مرة على مستوى الكويت

سليمان العنزي بدرية احلميضي

تسعى من خاللها إلى تلبية 
مختلــف متطلبات العمالء 
واحتياجاتهم االستثمارية، 
أبــرز هــذه احللول  ومــن 
صنــدوق  االســتثمارية 
الصكوك اإلسالمية العاملي 
وخدمة تداول الصكوك عبر 
حسابات التداول. من جانبه، 
أعلن مساعد مدير اول إدارة 
األصول والتداول علي آتش: 
«ان الصنــدوق يهــدف إلى 
حتقيــق إيــرادات إيجابية 
على املدى الطويل مبستوى 

«طيران اإلمارات» تستأنف رحالتها إلى عّمان

أعلنت طيــران اإلمارات 
أنهــا ستســتأنف تشــغيل 
رحالتهــا إلى عمــان برحلة 
يومية اعتبارا من ٨ سبتمبر 
اجلاري. وبذلك يرتفع عدد 
الوجهات التي تغطيها شبكة 
خطوط الناقلــة في منطقة 
والشرق األوسط إلى ٨ مدن، 
في الوقت الذي تواصل العمل 
على إعادة تشغيل عملياتها 
عبــر العالم، مــع احملافظة 
على صحة وسالمة عمالئها 

وموظفيها.
وســوف تعمل الرحالت 

ويوفر استئناف الرحالت 
إلى عمان الفرصة أمام عمالء 
طيران اإلمارات للسفر براحة 
وأمــان إلى دبي، ومنها إلى 
مختلف محطاتها في الشرق 
األوســط وأوروبــا وغرب 
آسيا واألميركتني والشرق 
األقصــى. ويتعــني علــى 
املسافرين من وإلى األردن 
تلبية متطلبات الوجهة التي 

يسافرون إليها.
مــن  للعمــالء  وميكــن 
مختلــف محطــات طيــران 
اإلمــارات التوقــف في دبي 

مع إعادة فتح أبواب املدينة 
أمام الزوار من رجال األعمال 
والسياح الدوليني. ولضمان 
سالمة املسافرين والسياح 
إبــراز  واملجتمعــات، فــإن 
شهادة فحص «كوفيد-١٩» 
PCR يعتبــر إلزاميا جلميع 
الركاب العابرين (الترانزيت) 
والقادمني إلى دبي (واإلمارات 
العربية املتحدة) قبل ركوب 
الطائرة، مبن فيهم مواطنو 
اإلمــارات واملقيمون  دولــة 
والسياح، بغض النظر عن 

البلد الذي يأتون منه.

إلى عمان بطائرات البوينغ 
٣٠٠ER-٧٧٧. واعتبارا من ٤ 
سبتمبر تغادر الرحلة «ئي 
كيه ٩٠٣» مطار دبي الدولي 
في الساعة ٣ عصرا وتصل 
إلى عمان في الســاعة ٤:٥٥ 
عصرا. وتقلع رحلة العودة 
«ئي كيه ٩٠٤» من مطار امللكة 
علياء الدولي في الســاعة ٧ 
مســاء لتصل إلــى دبي في 
الساعة ١١ ليال. واحلجز متاح 
علــى الرحالت عبــر املوقع 
الشــبكي emirates.com أو 

عن طريق وكالء السفر.

«كميفك» حتقق أعلى قيمة تداوالت باألسهم 
األميركية منذ بداية ٢٠٢٠

التســويق  أعلــن قســم 
بشــركة الكويــت والشــرق 
األوســط لالســتثمار املالــي 
«كميفك»، عن حتقيق الشركة 
أعلى قيمة تداوالت شــهدتها 
في سوق األســهم األميركية 
خالل أغسطس املاضي، حيث 
جتاوزت قيمة التداوالت ١١٢ 
مليــون دينــار والتي تعتبر 
هي األعلى منذ بداية ٢٠٢٠. 

وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أن هذا االرتفاع غير 
املسبوق يأتي تزامنا مع إعالن 
كل من شــركة أبل وتســيال 
بتجزئــة اســهمهم، والتــي 
دخلت حيذ التنفيذ بتاريخ ٣١ 
أغسطس، وتهدف هذه العملية 
لتوفير الســيولة على أسهم 
الشركات وإعادة جذب صغار 
املســتثمريني لالستفادة من 
االسعار الفعلية لألسهم بعد 

التطبيق.
وفــي هــذا الســياق، قال 
مدير قسم الوســاطة املالية 
فــي «كميفــك» أحمــد كرمي: 
«مــع إعــالن تلك الشــركات 
لعمليــة التجزئــة لوحظ أن 
هناك حركة قوية في ســوق 
اخليارات، حيث حققت الشركة 

بقيمة ١١٢ مليون دينار.. وبالتزامن مع إعالن شركتي «آبل» و«تسيال» بتجزئة أسهمهما

احلميضي: احللول اجلديدة تأتي في إطار خطط التوسع والتطور والتنوع بخدمات الشركة

العنزي: أصبح بإمكان العميل تداول مختلف الصكوك بأسواق أدوات الدخل الثابت بكل سهولة
آتش: «صندوق الصكوك اإلسالمية» يهدف لتحقيق إيرادات إيجابية مبستوى مخاطر متوازن 

«الشال»: ٥٫٤ مليارات دينار سيولة البورصة في ٨ أشهر

قال تقرير الشــال األســبوعي إن أداء بورصة الكويت 
خالل شهر أغسطس املاضي، كان موجبا مقارنة بأداء شهر 
يوليو، حيث ارتفعت القيمة املتداولة أي سيولة البورصة مع 
أداء إيجابي للمؤشرات، بارتفاع مؤشر السوق األول بنحو 
٨٫١٪، ومؤشر السوق الرئيســي بنحو ٢٫٤٪، وارتفع كذلك 
مؤشر الســوق العام بنحو ٦٫٦٪ ومؤشر السوق الرئيسي 

٥٠ بنحو ٦٫٨٪.
وارتفعت سيولة البورصة في شــهر أغسطس مقارنة 
بسيولة شهر يوليو، حيث بلغت السيولة نحو ٦٩٠٫٨ مليون 
دينار مرتفعة من مستوى ٥٢٨٫٧ مليون دينار لسيولة شهر 
يوليو، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس إلى 
نحو ٣٦٫٤ مليون دينار، أي بارتفاع بنحو ٤٤٫٤٪ عن مستوى 

معدل تلك القيمة لشهر يوليو حني بلغ ٢٥٫٢ مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية األولى 
مــن العام احلالي، أي في ١٥٧ يوم عمل، نحو ٥٫٤٣ مليارات 
دينار، وبلغ معدل قيمــة التداول اليومي للفترة نحو ٣٤٫٦ 
مليون دينار، مرتفعا بنحو ٥٫٥٪ مقارنة مبعدل قيمة التداول 
اليومي للفترة ذاتها من ٢٠١٩ البالغ نحو ٣٢٫٨ مليون دينار، 
ومرتفعا أيضا بنحو ٩٪ إذا ما قورن مبســتوى ذلك املعدل 

لكامل ٢٠١٩ البالغ نحو ٣١٫٨ مليون دينار.
والزالت توجهات الســيولة منذ بداية العام تشير إلى أن 
نصف الشــركات املدرجة لم حتصل سوى على ٠٫٧٪ فقط 

من تلك السيولة، ضمنها ٥٠ شركة حظيت بنحو ٠٫١٪ فقط 
من تلك السيولة، و٧ شركات من دون أي تداول. 

أما الشــركات الصغيرة الســائلة، فقد حظيت ١٢ شركة 
قيمتها السوقية تبلغ ٢٫٩٪ من قيمة الشركات املدرجة على 
نحو ٦٫٤٪ من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة 
الكبير الزال يحرم نحو نصف الشركات املدرجة منها، وعلى 
النقيض، مييل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت 
حدة ذلك االنحياز. أما توزيع الســيولة على السوقني خالل 

شهر أغسطس ٢٠٢٠ فكانت كالتالي:
٭ حظي السوق األول بنحو ٥٧٢٫٧ مليون دينار أو ما نسبته 
٨٢٫٩٪ من ســيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف 
شركاته (٩ شركات) على ٨٩٪ من سيولته ونحو ٧٣٫٨٪ من 
كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف اآلخر (١٠ شركات) 
على ما تبقى أو نحو ١١٪ من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة 
فيه مستوى عاليا، حيث حظيت ٦ شركات ضمنه على نحو 

٧٨٫٧٪ من سيولته، مبا يعادل ٤٥٠٫٧ مليون دينار.
٭ حظي السوق الرئيسي بنحو ١١٨٫١ مليون دينار أو نحو 
١٧٫١٪ من سيولة البورصة، وضمنه حظيت ٢٠٪ من شركاته 
على ٨٩٪ من سيولته، بينما اكتفت ٨٠٪ من شركاته بنحو ١١٪ 
من سيولته، وال بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته 
كان العامل األساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، 
وهو تصنيف قابل لالرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

مبعدل يومي ٣٤٫٦ مليون دينار.. ومرتفعة بنسبة ٩٪ عن معدل التداول اليومي لعام ٢٠١٩ كامالً

نصف الشركات املدرجة حصلت على ٠٫٧٪ فقط من السيولة منذ بداية العام احلالي
٦ شركات بالسوق األول استحوذت على ٧٨٫٧٪ من سيولته بـ ٤٥٠٫٧ مليون دينار

أيضا معدالت تداول بالسوق 
األميركي هي األعلى منذ عدة 
سنوات، بلغت ما يقارب ٦٠٠ 
مليون دينار منذ بداية العام، 
وهو األمــر الــذي دعانا إلى 
االســتعداد التام للتعامل مع 
تلك الطفرة واحلركة الكثيفة 
للتداول على األسهم بالسوق 

األميركي».
وأضــاف: «علــى الرغــم 
من النظرة الســلبية لبعض 
احملللــني الدوليــني املرتبطة 
باألرقــام احملبطــة للبطالــة 
والركــود املنتظــر، شــهدت 
املؤشرات الرسمية في السوق 
األميركي باملجمل نشاطا غير 

اعتيادي وموجة مكاسب مع 
بداية افتتاح الســوق في ٢٤ 
مارس ٢٠٢٠ لتصل إلى أعلى 
مســتوياتها في ١٨ أغسطس 
٢٠٢٠، واســتمرت حتــى ٣١ 
أغسطس ٢٠٢٠ لتسجل أرقام 

قياسية جديدة». 
ويرى كرمي بأن ٢٠٢٠ أتت 
عكس معظم التوقعات السلبية 
فــي الطلب على االســتثمار 
االســتثمارية  واألدوات 
ودخــول مســتثمرين جــدد 
لألســواق، حيــث شــهدت 
الشركة إقباال كثيفا من قبل 
املســتثمرين لفتح حسابات 
التداول اإللكتروني للتداول 

بكافة األسواق املتاحة سواء 
األميركيــة او احمللية، والتي 
شهدت أيضا زيادة في حركة 
وقيمة التــداوالت منذ بداية 
العــام، وأيضــا لالســتخدام 
واالستفادة من منصة التداول 
«أوســط» احلائزة على عدة 
جوائــز وتعتبر مــن افضل 
أنظمة التداول بالكويت والتي 
تتيــح التداول فــي مختلف 
األســواق في نفــس اللحظة 

دون تأخير. 
وتعتبر شــركة كميفك 
من أكبــر مقدمــي خدمات 
الوســاطة املالية املتكاملة 
تقــدم  والتــي  بالكويــت 
خدماتهــا لعــدد كبيــر من 
العمــالء ومــن املتوقع أن 
يزيد عدد العمالء مع نهاية 
٢٠٢٠ بنسب غير مسبوقة، 
الشــركة توسيع  وتعتزم 
نشاطها عن طريق تطوير 
منصــة التداول «أوســط» 
وطرح منتجات استثمارية 
متنوعة تســاعد املستثمر 
على تنويع استثماراته عن 
طريق محفظته اإللكترونية 
ملواكبة تطورات أسواق املال 

احمللية والعاملية.


