
في »اأفنيوز« ضمن امرحلة الرابعة

»اما للصيرفة« تفتتح فرعها الـ 100
افتتحت شركة اما للصيرفة، فرعها 
 »The Forum« الـ 100 في الكويت في قسم
داخل مجمع اأفنيوز، بحضور أعضاء 
مجلس إدارة الشركة وعدد من امديرين 
اما  التنفيذين وممثلن عن مجموعة 

والشركة.
الـ 100 للشركة،  ويمثل افتتاح الفرع 
إنــــجــــازً مــهــمــا فــــي رحــلــتــهــا امــســتــمــرة 
لتنمية عملياتها بشكل استراتيجي في 
العشرين  إذ طــورت على مــدار  الكويت، 
خدمات  تقديم  مفاهيم  امــاضــيــة،  عــامــا 
الصيرفة وتحويل اأموال في الكويت. 

وكان للتوسع اإستراتيجي في عدد 
فــروع الــشــركــة، اأثــر املحوظ فــي جعل 
إلى  أقــرب  التحويل والصيرفة  عمليات 
العماء وفي متناولهم، بحيث أصبحت 
تــجــربــة الــتــحــويــات أســهــل وفـــي أمــاكــن 

أكثر مائمة لهم. 
ــمـــت جـــهـــود تــفــعــيــل الــتــحــول  ــاهـ وسـ

ــي الـــشـــركـــة بــشــكــل مــلــحــوظ  الـــرقـــمـــي فــ
فــي إعــــادة صــيــاغــة أســاســيــات صناعة 
التحويات في الكويت ومنطقة الشرق 

اأوسط بأكملها. 
وشملت إحدى هذه امبادرات إطاق 
خدمات التحويات امالية عبر اإنترنت 

مـــن خــــال مـــوقـــع الـــشـــركـــة اإلــكــتــرونــي 
ــا لــلــصــيــرفــة« على  ــ وعـــلـــى تــطــبــيــق »امـ
الــهــاتــف امــحــمــول والـــتـــي اقـــت نجاحا 

كبيرً لدى العماء.
الشركة  إدارة  رئيس مجلس  وأعـــرب 
امــا، عــن فخره برحلة  الله نجيب  عبد 

النمو والتوسع اإستراتيجي لعمليات 
الـــصـــيـــرفـــة والــــتــــحــــويــــات لــــــدى »امـــــا 
لــلــصــيــرفــة«، وســعــادتــه بــافــتــتــاح الــفــرع 
الــتــســوق الشهيرة  رقـــم 100 فــي وجــهــة 

هذه في الكويت. 
وقال إن مجموعة اما تعتز بكونها 
ــرواد فـــي كـــل الــقــطــاعــات الــتــي تــــزاول  الــــ
ــــا لــلــصــيــرفــة«  فــيــهــا أعــمــالــهــا، وإن »امـ
ــــدى شـــركـــات امــجــمــوعــة، تفي  وهــــي إحـ
ــم أعـــلـــى  ــديـ ــقـ ــتـ ــدهــــا بـ ــرار بــــوعــ ــمــ ــتــ ــاســ بــ
مستوى من الخدمات امهنية لعمائها 

في جميع فروعها.
بكونها  تــفــخــر  الــشــركــة  أن  وأضـــــاف 
ــلــــى امــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة  ــدة عــ ــواجـــ مـــــتـــ
فـــــي مــــتــــنــــاول أيـــــــــدي الــــعــــمــــاء لــتــلــبــي 
ــا أنـــــــه وبـــغـــض  ــنـ ــيـ ــبـ ــم، مـ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
الكويت،  في  تواجدهم  مكان  عن  النظر 
ســيــجــدون دائــمــا فــرعــا مــن فــــروع »امــا 

للصيرفة« بالقرب منهم.

عبدالله اما يقص شريط اافتتاح

هيئة اأسواق: إنجاز وطني يضاف
مسيرة »امركزي« امشهودة

بنك  بانضمام  اعتزازها  امــال عن  أســواق  هيئة  أعربت 
الكويت امركزي إلى بنك التسويات الدولية »BIS«، في أول 

قرار بتوسيع دائرة عضويته منذ العام 2011.
الوطني يعد إضافة  اإنــجــاز  هــذا  أن  الهيئة  وأوضــحــت 
مــتــمــيــزة إلــــى ســلــســلــة اإنـــــجـــــازات الــحــافــلــة فـــي مــســيــرة 
تعزيز حضور  في  امشهودة، ومحطة مضيئة  »امركزي« 

الكويت في امحافل ااقتصادية الدولية. 
ورأت أن انضمام »امركزي« إلى بنك التسويات الدولية، 
من أجــل العمل بجانب مجموعة من أصــل 63 عضوً من 
كــبــرى الــبــنــوك امــركــزيــة فــي الــــدول الــنــامــيــة وامــتــقــدمــة في 
مقدمتها مجلس إدارة ااحتياط اأميركي الفيديرالي، وبنك 
إنكلترا، وبنك اليابان، والبنك امركزي اأماني، وبنك الشعب 
ومــا تشكله وحدها  الــهــنــدي،  ااحــتــيــاطــي  وبــنــك  الصيني، 
كأعضاء أكثر من نصف الناتج اإجمالي العامي، سيعّزز 
مــن حــضــور الــكــويــت ومــشــاركــتــهــا فــي رســـم الــســيــاســات 
للبنوك  وملتقى  العامية، وسيشكل منصة  وامالية  النقدية 
 على توسيع آفاق 

ً
امركزية والسلطات امالية في العالم عاوة

التعاون الدولي.
الــدور  وذكـــرت الهيئة أن أهمية هــذا اإنــجــاز تكمن فــي 
وعلى  الدولية  التسويات   »BIS« تتبع  التي  للجان  الحيوي 
رأسها لجنة بازل للرقابة امصرفية، والتي ترتكز أعمالها 
التحوط  وسياسات  العامية  الرقابية  امعايير  تطوير  على 

الكلي والجزئي لدى البنوك. 
وبــّيــنــت أن شــغــل »امــــركــــزي« مــقــعــد فـــي كـــل مـــن لجنة 
»إيــرفــنــغ فــيــشــر« وامــعــنــيــة بـــإحـــصـــاءات الــبــنــوك امــركــزيــة 
امـــركـــزيـــة ســيــعــزز من  الــبــنــوك  )IFC(، وشــبــكــة حــوكــمــة 
ااطاع على أبرز اممارسات الدولية في امواضيع امرتبطة 
في  مشاركتها  على ضوء  الحوكمة،  وقضايا  باإحصاء 

بمستويات  للبنك  التابعة  العمل  وفـــرق  لــجــان  اجــتــمــاعــات 
مختلفة التمثيل، اأمر الذي سيساهم وبشكل أساسي في 
تطوير وصقل مهارات السواعد الوطنية العاملة في البنك، 

نظير احتكاكها وااطاع على الخبرات العامية.

دعم الكوادر الوطنية
أفادت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل دعم »امركزي« لكوادره 
 BIS( العمل تحت مظلة شبكة اابتكار في امشاركة بفرق 
Innovation Network(، ومركز تنسيق امرونة السيبرانية 
بنك  فــي   )Cyber Resilience Coordination Center(

التسويات الدولية.
الــذي  اإنــجــاز امشهود  الهيئة عــن فخرها بهذا  وأعــربــت 
يساهم في تحقيق الرغبة السامية نحو تحويل الكويت مركز 
 على ما يشكله من إضافة غنية 

ً
مالي ورؤيــة 2035، عــاوة

في رصيد حضورها في امحافل الدولية، ويعّزز مكانتها بن 
ااقتصاديات العامية.

 وشــّجــعــت الهيئة عــلــى الــتــعــاون وتــضــافــر الــجــهــود لكل 
الجهات الحكومية امختلفة للعمل من أجل كل ما من شأنه 
الطموحة  اإنــجــازات  امزيد من  الــدولــة وتحقيق  رفعة مكانة 

لاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل دؤوب على اامتثال مبادئ 
البنية التحتية لأسواق امالية، الصادرة عن لجنة امدفوعات 
العامية  وامــنــظــمــة  الــدولــيــة  الــتــســويــات  لبنك  التحتية  والــبــنــى 
لهيئات اأوراق امالية »IOSCO«، منوهة بأنها تستمد اإطار 
 »CCP« امــركــزي  للوسيط  تطبيقه  سيتم  الـــذي  التنظيمي 
من هذه امبادئ بالتعاون مع »امركزي«، معربة عن فخرها 
العاملن في هذا الصرح  بجهود محافظ »امركزي« وجميع 

الوطني وتحقيق هذا اإنجاز امشهود.

يسهم بتحديد أطر ااستقرار النقدي الدولي مع البنوك العامية

 ...»BIS« عضوية »امركزي« بـ
الكويت باتت تشارك في رسم سياسات العالم رقابيً

شارك بنك الكويت امركزي نهاية يونيو اماضي في 
التسويات  لبنك  العامة  للجمعية  السنوي  ااجتماع 
الـــدولـــي »BIS«، لــتــضــاف مــهــمــة جـــديـــدة لـــه عــنــوانــهــا 
الرقابية  السياسات  لرسم  الــقــرار  صنع  فــي  امشاركة 

العامية وتحديد أطر ااستقرار النقدي الدولي.
ــركــــزي« إلــــى بــنــك الــتــســويــات  ويــمــثــل انــضــمــام »امــ
الدولي نجاحا جديدً يضاف إلى مسيرته، خصوصا 
أن دعـــوتـــه لــانــضــمــام هـــي أول دعــــوة تــوجــه بــغــرض 
لــتــكــون  ــام 2011،  عــ مــنــذ   »BIS« أعـــضـــاء عــــدد  ــادة  ــ زيــ
الــكــويــت الــعــضــو رقـــم 63 مــشــاركــة بقية اأعــضــاء في 
اإشرافية  واأطــر  الدولية  النقدية  السياسات  وضــع 

والرقابية.
أعـــرق  قــبــل 91 عـــامـــا  تـــأســـس  الـــــذي   »BIS« ويـــعـــد
مؤسسة مالية دولية إذ كانت مهمته حينها تسوية 
الــتــعــويــضــات امــالــيــة، الــتــي فــرضــت عــلــى أمــانــيــا اثــر 
بفترة  التأسيس  وركــز عقب  اأولـــى،  العامية  الــحــرب 
التعاون  على  العظيم  الكساد  أزمــة  ونتيجة  قصيرة 
في الجوانب الفنية بن البنوك امركزية لتوفير منصة 

لعقد لقاءات دورية بن تلك البنوك.
وأدى الــبــنــك فـــي أواخــــــر الــثــاثــيــنــات مـــع ازديـــــاد 
صــعــوبــة الــتــعــاون الــدولــي نتيجة تــصــاعــد الــتــوتــرات 
الذهب  نقل  فــي  حيويا  دورً  والعسكرية،  السياسية 
من أوروبــا إلــى مخازن آمنة في نيويورك، وكــان ذلك 
فــي مــعــظــم الـــحـــاات لــصــالــح الــبــنــوك امــركــزيــة إا أنــه 
فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــامــيــة الــثــانــيــة تــوجــهــت الـــدول 
ااوروبية إليه ليؤدي دور الوكيل الفني إقامة اتحاد 

امدفوعات ااوروبي.
الــيــوم أدوارً عـــدة فــي ااقــتــصــاد   »BIS« ويــمــارس
البنوك امركزية، في سعيها  العامي من بينها خدمة 
لترسيخ ااستقرار النقدي وامالي، اسيما أن امرحلة 
التي تبعت الحرب العامية الثانية بدأ معها التفكير 
فــي إعــــادة هــنــدســة الــنــظــام امــالــي الــعــامــي، ليتأسس 
نتيجة لذلك مجلس ااستقرار امالي العامي للتنسيق 
بـــن عــمــل الـــبـــنـــوك امـــركـــزيـــة عــلــى امـــســـتـــوى الــوطــنــي 

وواضعي امعايير الدولية.
ــه فـــــي بــنــك  ــتـ ــويـ ويـــســـتـــفـــيـــد »امـــــــركـــــــزي« مـــــن عـــضـ
للرقابة  ــازل  بـ اأخــيــر يتبع لجنة  أن  فــي  الــتــســويــات، 

امــالــيــة الـــتـــي تــتــركــز أعــمــالــهــا عــلــى تــطــويــر امــعــايــيــر 
الرقابية العامية وسياسات التحوط الكلي والجزئي 
ــــزي« بـــمـــوجـــب هـــذه  ــركــ ــ لـــــدى الــــبــــنــــوك. وســيــعــمــل »امــ
الــعــضــويــة مـــع عـــدد مـــن مــجــمــوعــات الــعــمــل والــلــجــان 
العاملة في »BIS«، لوضع امعايير والسعي لاستقرار 
ــازل ومــجــلــس ااســتــقــرار  امـــالـــي بــمــا فـــي ذلـــك لــجــنــة بــ
العامي ومعهد ااستقرار امالي، في حن يشغل مقعدً 

البنوك  في لجنة »إيرفنغ فيشر« امعنية بإحصاءات 
امركزية وشبكة حوكمة البنوك امركزية.

ويــتــعــاون »امــــركــــزي« مـــع بــنــك الــتــســويــات الــدولــة 
إذ  التمثيل،  مــن  مختلفة  وبمستويات  عــدة  بــأشــكــال 
امركزية  البنوك  عــدة محافظي  اجتماعات  فــي  شــارك 
والتي هدفت إلى التعاون والحوار الدولين، ويشارك 
الــشــبــاب الــكــويــتــي الــعــامــل فــيــه فــي اجــتــمــاعــات وفــرق 
عمل تحت مظلة شبكة اابتكار ومركز تنسيق امرونة 

السيبرانية.

 منصة للتعاون الدولي 
وتـــبـــرز أهــمــيــة »BIS« فـــي كــونــه مــنــصــة لــلــتــعــاون 
الدولي وملتقى للبنوك امركزية والسلطات امالية في 
يتألفون من  الــذيــن  وتــعــود ملكيته لأعضاء  الــعــالــم، 

مجموعة من البنوك امركزية.
وتــقــوم هـــذه الــنــخــبــة مــن الــبــنــوك امــركــزيــة بــإجــراء 
الــبــحــوث والــتــحــالــيــل لــلــســيــاســات الــنــقــديــة وامــالــيــة، 
وتـــطـــويـــر امــعــايــيــر الـــرقـــابـــيـــة والـــعـــامـــيـــة وســيــاســات 

التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.
وتـــضـــم عــضــويــة »BIS« بــنــوكــا مــركــزيــة مـــن دول 
مــتــقــدمــة ونــامــيــة تــمــثــل 30 فــي امــئــة مــن دول الــعــالــم، 
وتــشــكــل مجتمعة 95 فــي امــئــة مــن الــنــاتــج اإجــمــالــي 

العامي.
الهاشل،  الدكتور محمد  وكــان محافظ »امــركــزي«، 
قـــد قـــال بــعــد مــشــاركــة الــبــنــك فـــي ااجــتــمــاع الــســنــوي 
للجمعية العامة الـ 91 لـ »BIS«، إن العضوية تتماشى 
مــع هــدف »امــركــزي« امتمثل فــي تعزيز الــعــاقــات مع 
تطوير  في  دوره  وتعزيز  الدولية،  امالية  امؤسسات 

السياسات امالية والتحوطية.
ــاف الــهــاشــل أن بــنــك الــتــســويــات يــوفــر حــيــزً  ــ وأضـ
لهذه البنوك للحوار وللتعاون الدولي اموسع الرامي 
امستوى  على  وامالي  النقدي  ااستقرار  ترسيخ  إلــى 
ــتـــعـــاون مــنــصــة لــابــتــكــار  الــــدولــــي، فـــي حـــن يـــوفـــر الـ
امـــســـؤول ولــلــمــشــاركــة بــامــعــرفــة ولــلــتــحــلــيــل العميق 
والرقابية  النقدية  السياسات  والتبصر حول قضايا 

امحورية.

العضوية تعزز العاقات مع 
امؤسسات امالية الدولية

محمد الهاشل

5.34 مليون دينار

أرباحً متوقعة
لـ »البترولية امستقلة«

ذكـــرت شــركــة امــجــمــوعــة الــبــتــرولــيــة امستقلة، أن 
اإدارة امالية انتهت من إعداد النتائج اأولية أداء 
الربع الثاني امنتهي في 30 يونيو اماضي، متوقعة 
ــــى 2.08 مـــلـــيـــون ديـــنـــار  إلـ الــــربــــح  ــافـــي  أن يـــصـــل صـ

بربحية 11.5 فلس للسهم الواحد.
 ورّجحت أن يصل صافي الربح للنصف اأول في 
إلــى 5.34 مليون ديــنــار بربحية  امــاضــي  30 يونيو 
قيمتها  بــأربــاح  مقارنة  الــواحــد،  للسهم  فلس   29.5
للسهم  فــلــس   11.01 بــربــحــيــة  ديـــنـــار  مــلــيــون   1.99
خـــال الــربــع الــثــانــي امــنــتــهــي فــي 30 يــونــيــو 2020، 
و5.07 مليون دينار بربحية 28.09 فلس للسهم في 

النصف اأول من العام 2020.
وستقوم الشركة باإعان عن طريق »البورصة« 
لعام 2021 بعد  الثاني  للربع  النهائية  النتائج  عن 
مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خال 3 أسابيع.

تغيير امشهد
شرعت »اما للصيرفة« في 

الرحلة عام 2001 لتغيير مشهد 
التحويات امالية والصيرفة في 

الكويت، وباتت خال فترة قصيرة 
من الزمن، من أكثر شركات التحويل 
والصرافة التي نالت ثقة الجميع في 

الكويت. 
وصنفت مؤسسة فوربس الشرق 

اأوسط في 2020، »اما للصيرفة« 
كأفضل شركة تحويل وصرافة في 
الكويت، في وقت تملك فروعً في 

 Modern« سلطنة ُعمان تحت اسم
Exchange« مع 34 فرعً منتشرة 

في جميع أنحائها.
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