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»بوبيان« يقدم خدمة التداول اإللكتروني في البورصات اخلليجية ألول مرة في الكويت
أعلن بنك بوبيان عن تدشني خدمة التداول 

اإللكتروني في السوق الكويتي والسوق اخلليجي 
حيث ميكن من خالل املوقع تداول االسهم املتوافقة 
مع احكام الشريعة االسالمية الكترونيا ليكون بذلك 

اول بنك في الكويت يطرح هذه اخلدمة لعمالئه.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بوبيان 

كابيتال )التي ميتلكها البنك بنسبة 100%( صالح 
العتيقي ان هذه اخلدمة التي يطلقها البنك وألول 

مرة على مستوى الكويت تؤكد مدى االهتمام 
الذي يوليه لعمالئه خاصة مع املزايا العديدة التي 

حتتويها.
وأوضح ان من أبرز هذه املزايا ان اي عميل يقوم 

باستخدام هذه اخلدمة ميكنه الدخول إلى جميع 
األسواق اخلليجية باإلضافة الى السوق الكويتي 
وعليه االختيار بني االطالع على األسهم بصورة 
عامة أو اختيار التداول باألسهم املطابقة ألحكام 

الشريعة االسالمية فقط وهي ميزة تنفرد بها خدمة 
بوبيان للتداول االلكتروني.

وأضاف ان من املزايا أيضا التداول املباشر مع 
السوق الرسمي في السوق الكويتي واحلصول 

على األسعار أوال بأول من خالل اخلدمة التي 
يوفرها املوقع وكذلك االطالع على آخر األخبار 

واملستجدات املتعلقة بالسوق مباشرة والنشرات 
من الشركات.

وأكد ان التطورات التقنية وتسارع وتيرة النمو في 
استخدام أجهزة االتصاالت احلديثة يفرض املزيد 

من التحديات امام البنوك احمللية والتي أصبح لديها 
عمالء جدد مبتطلبات أكبر غالبيتها يتعلق مبدى 
قدرتها على تقدمي خدمات الكترونية ميكنها ان 

تلبي متطلبات هؤالء العمالء.
وأضاف »لم يعد خافيا على أحد اهمية استخدام 

التقنيات احلديثة في التداول عبر بورصات العالم 
ملا يوفره من جهد ووقت والسهولة التي يتمتع 

بها وتتيح ألي متداول الدخول الى اي سوق مالي 
واجراء عمليات البيع او الشراء من اي مكان وفي 

اي وقت«.

وأوضح ان التطورات االخيرة في عالم االتصاالت 
وظهور اجهزة متطورة كاآليفون واآليباد والبالك 

بيري وغيرها من االجهزة ساهم في توجه 
الكثيرين نحو التداول االلكتروني بسبب مزاياه 

التي تتعلق بالوقت واجلهد.
وأضاف ان خدمة بوبيان اون الين للتداول 

االلكتروني تتمتع باعلى مواصفات االمن وسالمة 
املعلومات مما مينح العمالء حرية التداول من خالل 

عمليات البيع والشراء دون اي خوف او قلق.
وحول كيفية فتح احلساب والتداول، قال العتيقي 

ان ذلك متاح من خالل جميع فروع بنك بوبيان 
والفرع الرئيسي وشركة بوبيان كابيتال.

صالح العتيقي

32% منواً بخطوط إسطنبول وبيروت وعمان

»اجلزيرة«: 22% زيادة بأعداد املسافرين في فبراير
وبني التقرير أن الشركة 
ش���هدت زي���ادة ف���ي عدد 
املس���افرين بنس���بة %32 
على اخلط���وط التي تخدم 
اسطنبول وبيروت وعمان 
مقارنة بشهر يناير 2014. 
ودفع ه���ذه الزيادة ارتفاع 
إلى  الس���فر  الطل���ب على 
عم���ان وبي���روت وأيضا 
انتقال الشركة من توفير 
رحالت موسمية إلى رحالت 
منتظمة ط���وال العام بني 
الكويت واسطنبول بواقع 
خمس رحالت في األسبوع 
مقارنة برحالت موسمية 

منذ مايو 2014.
كم���ا ش���هدت »طيران 
اجلزي���رة« زيادة في عدد 
املسافرين على اخلطوط 
التي خدمت بها مصر خالل 

ش���هر يناير، حيث كانت 
الزيادة على هذه اخلطوط 
بنسبة 20% مقارنة بشهر 
يناير 2014. وارتفعت حركة 
إلى مصر على  املسافرين 
الرغم م���ن انخفاض عدد 
الوجه���ات الت���ي تخدمها 
الشركة من ست مدن إلى 
إغ���الق مطار  خمس بعد 
الدولي للصيانة  أسيوط 
والتحديث منذ شهر يونيو 

من العام املاضي.
وجاء في التقرير أيضا 
أن عدد املس���افرين على 
م���ن »طي���ران اجلزيرة« 
ارتفع بنس���بة 20% على 
اخلط���وط التي تخدم كال 
من دبي والبحرين وجدة 
والرياض، مقارنة بش���هر 

يناير 2014.

في مط���ار الكويت الدولي 
الصادرة عن اإلدارة العامة 

للطيران املدني الكويتي. 

أصدرت شركة »طيران 
اجلزيرة« امس تقرير أدائها 
التشغيلي لشهر يناير 2015 
الذي أظهر أن عدد املسافرين 
على م���ن الش���ركة ارتفع 
بنس���بة 22% مقارنة بشهر 

يناير من العام املاضي. 
وتأت���ي الزيادة في عدد 
املس���افرين في شهر يناير 
بعد الزيادة التي س���جلتها 
الشركة في ش���هر نوفمبر 
السابق بنسبة 7% عن الفترة 
ذاتها من العام الذي سبق، 
وأيضا في ديسمبر بنسبة 
10% عن الفترة ذاتها من العام 

الذي سبق.
التقرير الشهري  يعتمد 
عن األداء التشغيلي ل�»طيران 
اجلزيرة« على اإلحصاءات 
الشهرية حلركة املسافرين 

»كفيك« حتصل على شهادة الـ »أيزو« في أمن املعلومات
ان هذه الشهادة تعتبر عالمة 
فارقة متيزنا للحفاظ على 
ثق���ة عمالئنا وش���ركائنا 
احلاليني واحملتملني. فضال 
عن ذلك فإن شهادة ال� »أيزو« 
تساعد في تخفيض التكلفة 
واملصروف���ات املس���تحقة 
للقض���اء على احل���وادث 
املتعلق���ة بانقطاع اخلدمة، 
وتسرب البيانات، والتي قد 
يكون له���ا تأثير مالي غير 

مرغوب فيه«.
وفي ه���ذا اإلط���ار قال 
خال���د عويض���ة رئي���س 
قطاع تقنية املعلومات في 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار: »نسعى في إدارة 
تقنية املعلومات في كفيك الى 
بذل جهدنا في مجال تطوير 
وحتسني أنظمتنا باستمرار. 
وحصولن���ا على ش���هادة 
ال�»أي���زو 27001:2013« في 
أمن املعلومات هو انعكاس 
للجهود التي مت بذلها، ونحن 
نتعهد باالستمرار على هذا 
املن���وال وتق���دمي احللول 
التقنية املثلى التي ترقى إلى 

أفضل املعايير العاملية«.

أعلنت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
إدارة تقنية  عن حص���ول 
املعلومات بالش���ركة على 
شهادة )أيزو 27001:2013( 
من مجموعة بيرو فيريتاس 
العاملية ف���ي مجال اجلودة 
واملطابق���ة ألمن وس���رية 
املعلومات، وذل���ك اعتبارا 
من 23 فبراير 2015. وتعتبر 
هذه الش���هادة من شهادات 
اجلودة املرموقة واملعترف 

بها دوليا. 
وبهذه املناس���بة صرح 
العيب���ان نائ���ب  محم���د 
الرئي���س التنفي���ذي ف���ي 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار قائال: »شهادة 
ال� »أيزو« ستمكن كفيك من 
االرتقاء بنواح عدة. حيث 
امتثالن���ا إلى لوائح حماية 
البيان���ات وخصوصي���ة 
املعلوم���ات يدفعنا للعمل 
بش���كل يتوازى ويتوافق 
التنظيمية  م���ع اجله���ات 
البنك املركزي وهيئة  مثل 
املال. هذا باإلضافة  أسواق 
إلى املنحى التسويقي، حيث 

 خالد عويضة 

»بيتك«: 15% منوًا بإصدار 
البطاقات مسبقة الدفع واالئتمانية

عزز بيت التمويل الكويتي )بيتك( ريادته في 
سوق البطاقات املصرفية من خالل امتالكه باقة 
متكاملة من البطاقات تتميز بالكفاءة ومالءمة 
احتياجات العمالء، وحماية وأمان عاليني وشبكة 
مصرفية واسعة االنتشار وخدمات مصرفية 
إلكترونية تعمل على مدار الساعة وجودة في 
اخلدمات واملميزات واخلصومات الفريدة التي 
تقدمها، حيث يعتبر »بيتك« الرائد في سوق 

البطاقات املصرفية على مستوى الكويت.
وحق���ق »بيتك« من خ���الل اإلقبال الكبير 
من العمالء على اس���تخدام بطاقاته، منوا في 
إجمالي إصدار البطاقات املصرفية مسبقة الدفع 
واالئتمانية بنس���بة 15%، كما في نهاية العام 
2014 مقارنة بالع���ام 2013، مما يعكس رضا 
العمالء مبنتجات »بيتك« ويؤكد جناح البنك 
وريادته، حيث يح���رص »بيتك« على تقدمي 
خدمات جديدة تشكل قيمة مضافة للبطاقات 
املصرفية وابت���كارات جديدة في آلية عملها، 
ال���ى تزويدها بع���روض وميزات  باإلضافة 
ائتمانية تنافس���ية وخصومات فريدة تكون 

مبنزلة جتسيد ملكانة »بيتك« ومتيزه.
كما يسخر »بيتك« إمكانياته ملواكبة آخر 
التطورات على الساحة املصرفية واالستفادة 
مما تقدمه التكنولوجيا احلديثة لتوظيفها في 
زيادة الكفاءة وتطوير أسلوب وآلية العمل مبا 

يحافظ على متيز املنتجات واخلدمات.
ويتمتع »بيتك« بباقة متكاملة ومتنوعة 
من منتجات البطاقات االئتمانية ومس����بقة 
الدفع كبطاقة اخلير وبطاقة األسرة مسبقة 
الدفع باإلضافة الى البطاقات مس����بقة الدفع 
ذات العالمة التجارية املش����تركة مع شركة 

الكويتية بطاقة »الواحة«  اخلطوط اجلوية 
التي متنح فرص ربح أميال للسفر، ومع شركة 
أوري����دو بطاقة »جن����وم« التي متنح أعضاء 

جنوم نقاط مكافأة.
أم����ا البطاقات االئتماني����ة فهي مجموعة 
التيسير الكالس����يكية والذهبية والبالتينية 
واملاس����ية، وڤيزا متويل نت، وبطاقة ڤيزا � 
ماستركارد الكالسيكية، والذهبية، والبالتينية، 
والدوالر التي متنح حامليها خصومات ومميزات 

حصرية.
وأطلق »بيتك« في وقت سابق بطاقة »ڤيزا 
انفينيت« للسحب اآللي لعمالء اخلدمات املالية 
اخلاصة األولوية مبزايا استثنائية، وذلك في 
إطار حرص البنك على منح عمالء األولوية 
خدم����ات وميزات حصرية ترتقي ملس����توى 
تطلعاتهم وتعزز ثقتهم، حيث متنح البطاقة 
التي تقدم مزايا عديدة مجانا لعمالء األولوية 
وتسري صالحيتها ملدة 5 سنوات يتم جتديدها 

تلقائيا بعد انتهاء املدة.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« فاز بجائزة التميز 
لعام 2014 من ش����ركة »ماستر كارد«، تقديرا 
ألدائه العالي، وتفوقه في حجم العمليات على 
مستوى بطاقات الشركة، إذ يتصدر »بيتك« 
البنوك الكويتية في حجم عمليات »ماستركارد« 
على أجهزة ال� »كي نت«. وكذلك حصد »بيتك« 
جائزة »أكبر بنك مص����در لبطاقات ڤيزا في 
الكويت« من شركة ڤيزا العاملية تقديرا جلهوده 
املتميزة في مجال البطاقات املصرفية والتي 
أس����فرت عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات 
التي حتمل شعار »ڤيزا« املصدرة في الكويت 

والتي فاق عددها املليون بطاقة.

انعكاساً لرضا العمالء مبنتجاته

اجلاثمة منذ 7 سنوات على 
املفاصل واملكونات االقتصادية 
وتأخر وتراجع أداء االقتصاد 
الكويتي مقارنة مع أس���واق 
املنطقة كمحور قريب للمقارنة 

باقتصادات شبيهة. 
وتتربع شركة االستثمارات 
الوطنية على تاريخ استثماري 
ومالي حافل باإلجنازات، حيث 
تتصدر قائمة شركات قليلة 
ومحدودة في السوق الكويتي 
عبرت األزم���ة املالية بنجاح 
كبير وحافظت على ريادتها 
وتفوقها في قطاع ادارة األصول 
والثروات للغير ما ميكنها من 

تقدمي رؤية محايدة .
وتتك����ئ االس����تثمارات 
اكبر قاعدة  الوطنية عل����ى 
من الصناديق االستثمارية 
التي تلبي رغبات  املتنوعة 
عمالئها استثماريا كما تتفرد 
املتنوع  الشركة بحضورها 
في قطاع����ات العقار الدولي 
واالستثمار العاملي في أدوات 
مالية عاملية واس����تثمارات 
مباشرة متنوعة في عدد من 

األسواق اإلقليمية. 
وتأتي مشاركة االستثمارات 
الوطنية في مؤمتر مستقبل 
أس����واق املال وآفاق تطوير 
البورصة إميانا منها بأهمية 
القطاع املالي كضلع حيوي 
لالقتصاد الكويتي، حيث ال 
اقتصاد بال قطاع استثماري 
قوي متنوع الفرص واألدوات 
واخلدمات املالية، حيث تقوم 
عليه اقتصادات دول ال متلك 
أي موارد طبيعية بل خدمات 

مالية. 
وم����ن منطل����ق اخلبرة 
العريق لش����ركة  والتاريخ 
االستثمارات الوطنية ستشكل 
رؤيتها التشخيصية ملشاكل 
الس����وق املال����ي ومرئياتها 
العالجية نقطة حتول وعامل 

»االستثمارات الوطنية« تطرح رؤية 
إستراتيجية لتطوير وإصالح السوق املالي

النظر في  مس����اعدة إلعادة 
جدية من جانب متخذي القرار 
االقتصادي للنهوض بالسوق 
املالي الذي ميثل ضلعا مهما 
في املكون االقتصادي في كل 

دول العالم.
وأكد العميري أن الهدف 
األساسي من املشاركة يأتي 
من منطلق املس����ؤولية في 
تسليط الضوء على تراكمات 
أث����رت على تطور الس����وق 
املكانة  املالي وأخرجته من 
التأخر  التنافسية بس����بب 
في وضع احللول اإلجرائية 
الالزمة ضمن حزمة سياسات 
يتعني على احلكومة تبنيها 
للوصول الى حتقيق الرؤية 
الكويت  السامية بأن تكون 
مركزا مالي����ا وجتاريا رائدا 
كم����ورد رديف للنفط يعزز 
حضوره����ا عل����ى اخلارطة 
االقتصادية مالي����ا في ظل 
توافر املكونات األساس����ية 
واملقومات املمكنة، لذلك من 
قط����اع مصرفي قوي ومتني 
ومؤسسات مالية رائدة وعمق 
جت����اري واقتص����ادي توج 
مؤخرا بعدة قوانني اقتصادية 
وجتارية مهمة تشكل أساسا 
تشريعيا النطالقة جديدة، 
برؤية متج����ددة، وفي ظل 
استقرار سياسي مهم تعيشه 
الكويت ورغبة صادقة لإلجناز 
سواء من احلكومة واملجلس 
كفرصة حوار ونقاش جتسد 
رؤية القطاع اخلاص لتنظيم 
الوض����ع االقتص����ادي وفق 
إط����ار ومرتكزات اقتصادية 
راس����خة ورؤي����ة واضحة 
تضمن إجنازات ملموس����ة، 
وختم العميري بأن القطاع 
اخل����اص يحتاج ال����ى بيئة 
صحي����ة ومناس����بة للعمل 
واإلبداع واالبتكار حتت مظلة 

رقابية وإشرافية شفافة.

برعاي����ة نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير التجارة 
والصناعة د.عبد احملس����ن 
املدعج تب����دأ أعمال مؤمتر 
إصالح وتطوير السوق املالي 
عبر إطالق أدوات االستثمارية 
حديثة تنوع الفرص وتعزز 
الدينار  الس����يولة وتوطن 
العامة  الهيئ����ة  مبش����اركة 
لالس����تثمار كخطوة عملية 
نحو الطريق إلى املركز املالي 
وذلك في شيراتون الكويت 
8 م����ارس املقبل مبش����اركة 
نخبة من قيادات العمل املالي 

واالستثماري.
وبهذه املناسبة سيطرح 
رئي���س مجل���س اإلدارة في 
شركة االستثمارات الوطنية 
حمد العميري رؤية ش���املة 
واستراتيجية ملعاجلة وإصالح 
املالي عموما وإعادة  السوق 
قراءة التحديات والعقبات من 
اجل احملافظة على استقرار 
النظ���ام املال���ي االقتصادي، 
والنه���وض م���ن التداعيات 

حمد العميري

»تيراس تيما« جاهز للتسليم في إسطنبول مبقدم %35
باملناظر اجلميلة.

الوحدات  وبني ان أسعار 
السكنية باملشروع تعد مناسبة 
ومي����زة مقارنة باملش����اريع 
املماثل����ة من حي����ث اجلودة 
واملوقع، وبني ان املش����روع 
مت االنتهاء من تنفيذه خالل 
ش����هر مارس من العام 2014 
ومت تسليم الوحدات السكنية 
ملالكها اجلدد من تركيا ودول 
املنطقة، وأضاف ان الشركة 
بصدد طرح مجموعة محدودة 
من الشقق باملشروع للتسلم 
الفوري مع دفع العميل دفعة 
الشقة  مقدمة 35% من قيمة 
والباق����ي على أقس����اط ملدة 
36 ش����هرا، مبينا ان العميل 
ميكنه االستفادة من تأجير 
الشقة وحتقيق عوائد فورية 

عليها.
وحول املش����روع قال انه 
يتألف من 5 مب����ان متعددة 
األدوار لغاي����ة 15 دورا، منها 

3 مبان سكنية و2 مبنى سكني 
جتاري.

وتتنوع الشقق فيها من 
اس����تديو، 2، 1، 3 غرفة نوم 

بتشطيبات عالية اجلودة.
ان املشروع  الى  وأش����ار 
تتوافر فيه اخلدمات املتكاملة 
م����ن حدائق ومالع����ب وناد 
صح����ي، ومواقف س����يارات 
وخدمات صيانة وأمن على 

مدار الساعة.
وحول أس����عار الوحدات 
الس����كنية قال ان أس����عارها 
مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ 
من 60 ألف دوالر وتسهيالت 
بالدفع تصل لغاية 36 شهرا. 
وأضاف سالمة ان املجموعة 
وملدة محدودة تعرض عائدا 
إيجاريا مضم����ون 10% ملدة 
سنتني على شقق االستديو 
فقط وللدفع النقدي وستقوم 
الش����ركة املطورة بتأجيرها 

وتأثيثها.

بارك( باالضافة الى عدد من 
اجلامعات واملجمعات التجارية 
واضاف الى ان املنطقة تتمتع 
بوجود شبكة طرق ومواصالت 
كبيرة تربطها مبختلف املناطق 
واملراكز الرئيس����ية باملدينة 

بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني قال سالمة: 
يتأل����ف األول م����ن 40 دورا 
والثاني من 30 دورا وبإجمالي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها 
من غرفة ال����ى 3 غرف نوم 
البحر  بإطالالت مميزة على 
والبحيرة واحلدائق اخلالبة، 
وبني ان املشروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من اخلدمات 
الس����يارات  العامة كمواقف 
والصيانة واألمن واخلدمات 
الترفيهية من مس����ابح وناد 
صحي ومالعب باإلضافة الى 
تيراس وحدائق بأكثر من 21 
دورا من املباني لتعطي السكان 
جوا من الراحة ولالستمتاع 

ق����ال مدي����ر املبيعات في 
العقارية  مجموع����ة ت����وب 
سائد س����المة بان املجموعة 
تواص����ل طرح مش����اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
والتي تطورها مجموعة انانالر 
العقاري����ة، وأضاف بأن أبرز 
املش����اريع الت����ي تعمل على 
عرضها  حاليا مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
أتاكنت،  سكنيني في منطقة 
وهي من املناطق الرئيس����ية 
واحليوية في اسطنبول وتبعد 
عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم 
بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل حوالي 26 

كم.
وأشار الى ان املنطقة تشهد 
أكب����ر عدد من  حاليا تنفيذ 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول 
وتسمى باسطنبول اجلديدة، 
مشيرا الى انه جاري إنشاء 
أكبر مدينة ترفيهيه فيها )تيما 

سائد سالمة

»الدولي«: دورة تدريبية ألسس اإلدارة املصرفية والتمويل
مردود اقتصادي واجتماعي 
يتوافق وال����رؤى احلكومية 
اجلادة نحو حتقيق مستقبل 

تنموي أفضل للكويت.
اجلدي����ر بالذك����ر أن هذه 
الدورة امتداد لسلسة اجلهود 
املتواصلة التي يحرص بنك 
الدول����ي على بذلها  الكويت 
في مج����ال متك����ني موظفيه 
من توس����يع دائرة معارفهم 
النظرية وحتس����ني مستوى 
كفاءتهم املهنية من خالل تبادل 

النظرية والعملية  اخلبرات 
مع مؤسسات فاعلة وإبقائهم 
على اطالع دائم بكافة القوانني 
واحليثيات اجلديدة املوضوعة 
التنمية االقتصادية  ملواكبة 
التنموي����ة على  والنهض����ة 
الساحة احمللية. مما يرسخ 
بصمة »الدولي« كمؤسس����ة 
كويتية رائدة في صياغة رؤى 
اقتصادية منوذجية تس����هم 
بشكل بارز في حتريك عجلة 

االقتصاد الكويتي.

الهندس����ي بش����ركة التنمية 
العقارية م.هيفاء املوسى. 

وق����د ناقش����ت املوس����ى 
بدورته����ا التدريبي����ة أه����م 
اخلطوات التي تندرج ضمن 
القانون رقم 116 لسنة 2014 
في مج����ال اإلدارة املصرفية 
والتجارية والقانونية ملشاريع 
البن����اء والتطوير مع تفعيل 
الشراكة بني القطاعني اخلاص 
والع����ام، مما يضم����ن تعدد 
مصادر الدخل وبالتالي تأمني 

امل����وارد  إدارة  نظم����ت 
البشرية قسم التدريب في بنك 
الكويت الدولي ضمن املوسم 
الثقافي املصرفي الذي يعقده 
البنك ملديريه التنفيذيني وكبار 
موظفيه، دورة توعوية داخلية 
حول مبادئ وأسس اإلدارة 
املصرفي����ة التجارية وإدارة 
التمويل واإلفصاح واإلدارة 
القانونية على ضوء مبادرات 
القانون رقم 116 للعام 2014، 
القطاع  م.هيفاء املوسىقدمتها نائب رئيس 


