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بنك »غيتهاوس« ممثاًل للقطاع المالي اإلسالمي
لمدينة لندن في رحلة إلى أميركا

المملوك بالكامل لـ »البيت« وكدليل على حرفيته وريادته رغم حداثته

رئيس تنفيذي جديد لـ »أميركان إكسبريس« الشرق األوسط
أعلنت شركة أميركان إكسبريس الشرق األوسط، 
امس، عن تعيينها وليام كيليهور في منصب الرئيس 
التنفيذي اجلديد للشركة، حيث سيباشر أعماله من 

املقر اإلقليمي للشركة في مملكة البحرين.
ويحمل كيليهور معه خبرة أكثر من 19 عاما في 
عدد من كبرى الشركات العاملية في قطاعي اخلدمات 

املالية وخدمات الدفع.
وسيتولى كيليهور في منصبه اجلديد مسؤولية 
توجيه استراتيجية الشركة مع التركيز على تنمية 
أعمال البطاقات واخلدمات التجارية عبر 18 سوقا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خالل 
تعزيز تواجد الشركة وخلق مجاالت جديدة مربحة، 
إضافة إلى احلفاظ على املستوى املتميز من اخلدمة 

وتعزيز املوقع القوي للشركة في السوق.
وتعليقا على تعيينه في هذا املنصب اجلديد، قال كيليهور: »أنا في 
غاية السعادة النضمامي ألميركان إكسبريس الشرق األوسط وأتطلع 
لالنضمام إلى فريق العمل لدينا واالس����تفادة من خبراتهم ومهاراتهم 
في قطاع خدمات الدفع، إضافة إلى قيادة الشركة نحو مزيد من النمو 

في املنطقة«.
وبصفتها ش����ركة تتميز بسمعة كبيرة في قطاع خدمات الدفع في 
الشرق األوسط، فإن أميركان إكسبريس تعتبر رائدة في تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات التي تناسب أسلوب احلياة الراقية للفئات العليا 

من الزبائن في املنطقة.
وأضاف كيليه����ور: »تعتبر بطاق����ات االعتماد 
وبطاقات االئتمان من أميركان إكس����بريس وسائل 
دفع مفضلة يختاره����ا الزبائن الذين يبحثون عن 
املرونة، التقدير، االبتكار واملزايا احلصرية، واملستوى 
الراقي للخدمة. كما أن بطاقة الشركات من أميركان 
إكسبريس متثل حال شامال وفعاال إلدارة النفقات، 
حيث انها توفر الرقابة والتحكم في نفقات الس����فر 
والترفي����ه مبا يوفر الكثير من النفقات للش����ركات 

الصغيرة والكبيرة«.
قبل انضمامه إلى أميركان إكسبريس، خدم كيليهور 
ملدة 11 عاما في س����يتي بنك ف����ي الواليات املتحدة، 

روسيا والشرق األوسط.
وكان املنصب األخير له في سيتي بنك دبي هو 
منصب املدير التنفيذي لقس����م البطاقات ملناطق اليونان، باكس����تان، 

الشرق األوسط وأفريقيا.
ويحمل كيليهور شهادة بكالوريوس إدارة األعمال في احملاسبة من 

جامعة هيوسنت في الواليات املتحدة.
كما يش����ارك بفاعلية كمتحدث في عدد من املجالس اإلقليمية وفي 

اللجان العاملية ملنتجات ڤيزا وماستر كارد.
ولعب كيليهور مؤخرا دورا هاما في تأسيس مجلس خدمات الدفع 

العاملي للشرق األوسط وأفريقيا.

شارك بنك »غيتهاوس« اململوك 
بالكامل لشركة بيت األوراق املالية 
في تقدمي محاضرة حول القطاع 

املالي اإلسالمي.
كان ذل����ك ضمن وف����د اللورد 
الديرمان/  ال  مايور ملدينة لندن 
نيك آنستي في رحلته للواليات 
املتحدة األميركية حيث اختارت 
مدين����ة لندن بن����ك »غيتهاوس« 
مرافقا له����ا بصفته ممثال لقطاع 
املؤسسات املالية اإلسالمية بهدف 
الترويج للمملكة املتحدة كواحد 
من أهم املراكز العاملية الرائدة في 

القطاع املالي.
كان ذلك في مدينة هيوس����نت 
بوالية تكس����اس يوم اخلميس 
املواف����ق 28 من يناير. حيث مثل 
البنك رئيس مجلس اإلدارة فهد 
فيص����ل ب����ودي للتح����دث حول 
أساس����يات االقتصاد اإلس����المي 
ومن����وه من خ����الل تقدمي بعض 
اإلحصائيات والدراسات باإلضافة 
الى ش����رح الفرق ب����ن الصكوك 
اإلسالمية والسندات. تأتي هذه 
الرحلة ضمن إستراتيجية البنك 

»الدولي« يطلق حساب الراتب للسيدات

»بوبيان« يطلق موقعه اإللكتروني الجديد

حساب الراتب للسيدات »رمياس« 
إلى عمي���الت اإلدارة املصرفية 
لألف���راد من فئ���ة املوظفات أو 
صاحبات األعمال أو املتقاعدات، من 
الكويتيات ومواطنات دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي واملقيمن، 
وس���يكون احلد األدنى للراتب 
)الدخل الش���هري( للعميالت ال 

يقل عن 600 دينار.
وسيكون حساب »رمياس« 
حس���ابا جاريا ويتميز بتقدمي 
اخلدمات التالية: مركز االتصال 
على مدار الساعة ودفتر شيكات 
البنكية االلكترونية  واخلدمات 
وخصم على صناديق األمانات 
وخدمة الرسائل القصيرة وبطاقة 
في���زا مجانا أول س���نة وخدمة 
كشف احلس���اب وبطاقة خصم 

ورقم سري.

بش���كل مميز مزودة بالشريحة 
الذكية ميكن استخدامها من خالل 
أجهزة السحب اآللي ونقاط البيع 

حول العالم.
وأوضحت انه س���يتم تقدمي 

الدفع عبر االنترنت، عمل حس���بة مبدئية للتمويل 
الش���خصي وإمكانية حتويل األموال محليا ودوليا 

والعديد من اخلدمات األخرى.
واختتم القناعي بقوله: بنك بوبيان يسعى دائما 
لتقدمي األفضل لعمالئه من خالل التطوير املستمر 
ملوقعه االلكتروني، ومع التزامه الكامل بتقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية االلكترونية بطرق أكثر عصرية 
مس���تخدما أفضل التقنيات التكنولوجية املتطورة 
مما سيحقق لعمالء بنك بوبيان أعلى درجات الرضا 

والتميز.

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
إطالق أحدث منتجاته املصرفية 
اجلديدة واملميزة حساب الراتب 
للسيدات »رمياس«، والذي يلبي 
احتياجات املوظفات وصاحبات 
األعم���ال ف���ي القطاع���ن العام 
الكوي���ت وذلك  ف���ي  واخلاص 
ضمن مبادراته ملشاركة العمالء 
في وضع خططهم املالية ملراحل 
حياته���م املختلف���ة. وفي إطار 
التزامه بتقدمي حلول مصرفية 

مبتكرة.
وفي هذا السياق قالت مساعد 
املدير العام ل���إدارة املصرفية 
ان  لألفراد ضي���اء العصف���ور 
حساب الراتب للسيدات »رمياس« 
يتمتع بكل مزايا احلساب اجلاري 
العادي، ويخول صاحبة احلساب 
احلصول على بطاقة سحب آلي 

أعلن بنك بوبيان عن تدشن الشكل اجلديد ملوقعه 
اإللكتروني )www.bankboubyan.com( والذي يأتي 
متاشيا مع رؤية وهوية البنك اجلديدة وسعي البنك 
الدائم لتقدمي اخلدمات املصرفية اإللكترونية بأحدث 

األساليب والتقنيات العاملية.
وفي هذا اإلطار، قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي ناظم القناعي: نس���عى 
إل���ى االرتقاء بتقدمي مجموعة متميزة من اخلدمات 
االلكترونية التي تخدم العميل، وهذا ما يعد من أهم 

أهداف بنك بوبيان.
وأضاف »لقد حرصنا في تصميم املوقع اجلديد 
على االستفادة من عوامل التطور والتقدم احلاصلة 
في أنحاء العالم من اجل إضافة كل جديد إلى سجل 
البنك فتجديد املوقع يندرج حتت إطار العمل اجلاد 
واملستمر لضمان حصول عمالء البنك على اخلدمات 
واملعلومات التي يرغبون فيها بسهولة، كما يلعب دورا 
مهما في خدمة أكبر شريحة ممكنة من العمالء املرتقبن 
واحلالين ويفتح آفاق التواصل بن البنك وعمالئه« 
وحول املوقع اجلديد، قال القناعي: يتضمن املوقع 
معلومات وافية وشاملة عن البنك ومنتجاته، وأحدث 
أخباره من جهة، وخدمات شخصية الكترونية متنوعة 
من جهة أخرى يصل عددها إلى ما يفوق 160 خدمة 

مقدمة إلى عمالء بوبيان احلالين واملرتقبن.
ومن هذه اخلدمات على سبيل املثال فتح حساب 
التوفير من خالل املوقع، طلب بطاقات بوبيان املسبقة 

في إطار خططه بتقديم خدمات مصرفية واسعة لجميع العمالء

برؤية وهوية جديدة للبنك

الفالح: »الكويتية« شركة في نهاية مارس المقبل
فواز كرامي

توقع رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنت���دب ملؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح ان حتسم جلسة مجلس 
الوزراء »البروتوكولية« مساء 
اليوم )ام���س( قانون حتويل 
املؤسسة الى شركة في موعد ال 
يتجاوز نهاية شهر مارس املقبل 

كحد اقصى.
ولفت الف���الح، في تصريح 
صحافي على هامش مشاركته 
ف���ي اللقاء الذي جم���ع اعضاء 
الغرفة بوفد جتاري واقتصادي 
املاني صباح امس، الى ان املدة 
التي حددها مرسوم تخصيص 
الكويتية وحتويلها لشركة تنتهي 
في 9 فبراير املقبل يضاف لها مدة 
شهر آخر لالنتهاء من االجراءات 
املتعلقة بتسجيلها، مما يعني ان 
املوعد النهائي لتحويلها سيكون 
في 9 مارس املقبل ما لم تزد او 
تنقص عن ذلك اسبوعا، بحيث 
يتم االنتهاء من اجراءات التحويل 
بالكامل في موعد اقصاه نهاية 

مارس املقبل.

تعويضات العاملين

ونفى الفالح علمه بالقضايا 
املتعلق���ة بتعويضات  املالية 
العاملن فيها، وعما  املوظفن 
اذا كان هناك خالف على مبلغ 
التعويضات الذي قيل انه ارتفع 
الكثر م���ن الضعف ومن نحو 
15 مليون دينار الى 33 مليون 
دينار، مؤك���دا على ان الهيئة 
العامة لالس���تثمار هي اجلهة 
التفاصيل،  املعنية بكل تل���ك 
الذي  الى االس���تطالع  مشيرا 
اجرته الشركة في وقت سابق 
العاملن  للوقوف عل���ى رأي 
والقيادي���ن فيه���ا وقي���اس 
توجهاته���م املس���تقبلية بعد 
االنتهاء من اجراءات تخصيص 
املؤسس���ة والتي تباينت بن 
بالتقاعد وآخر متمسك  راغب 
بالعمل باملؤسسة بعد حتويلها 
لشركة، وثالث يرغب بالتحول 
للعمل ف���ي القطاع احلكومي، 
معربا عن اسفه لضآلة نسبة 
االقبال على ذلك االستفتاء نظرا 

احلكومة لنا بتس���يير مثل هذا 
اخلط رغم انه »طابع« اي فاشل، 
وتعويضنا عنه ماليا مازال يشكل 
أمامنا نقصًا في الطائرات التي 
نحتاجها فعال خلطوط نشطة 
وفاعلة، ومنها بيروت، البحرين، 

دبي، القاهرة وغيرها.
من جهة اخرى، اس���تقبلت 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
وفدا جتاريا من جمهورية أملانيا 
امس برئاس���ة د.برنارد فلترب 
الفيدرالية  مس���ؤول بالوزارة 
لالقتصاد والتكنولوجيا وترأس 
اجلانب الكويتي عضو مجلس 
ادارة غرف���ة جت���ارة وصناعة 

الكويت عبدالوهاب الوزان.
في بداية اللقاء رحب الوزان 
بضيوفه وأشاد بالعالقات التي 
تربط الكويت مع جمهورية أملانيا 
في جميع املجاالت وخاصة ما 
يتعلق بالنواح���ي االقتصادية 
والتجاري���ة، مؤك���دا اهتم���ام 
وح���رص الغرفة عل���ى تفعيل 
التبادل التج���اري بن البلدين 

الصديقن.
ثم ألقى د.برنارد فلترب كلمة 
شكر فيها الغرفة على االستضافة 
وتطرق الى هدف الزيارة وهو 
العالق���ات االقتصادية  توطيد 
بن البلدين، مشيرا الى االهمية 
االقليمية للكويت في املنطقة كما 
عرض بعض الفرص االستثمارية 
والتجاري���ة في أملاني���ا والتي 
ميكن للمس���تثمرين الكويتين 
الدخول بها، وذلك في قطاعات 
منها السياحة، الصحة والبنوك 
وغيرها وخت���م حديثه متمنيا 
الش���ركات  املثمر بن  التعاون 
األملاني���ة والكويتي���ة في هذه 
الزي���ارة وان تتكل���ل بالنجاح 

والتوفيق.
وتأتي ه���ذه الزيارة لبحث 
الفرص االس���تثمارية املتاحة 
الوفد عددا  بن اجلانبن وضم 
م���ن القطاعات اهمها ش���ركات 
متخصصة ف���ي مجال الصحة، 
املستشفيات، العيادات بأنواعها، 
الطبية،  املختبرات، األجه���زة 
العلوم والتكنولوجيا، البنوك، 
األم���ن والس���المة، الس���ياحة 

والفنادق خطوط الطيران.

خالل مشاركته مع أعضاء الغرفة في استقبال الوفد األلماني

لعدم وضوح الرؤية السيما فيما 
يختص مبخصصات املتقاعدين 

املالية.

قضية خالفية

الفالح عن واحدة  وكش���ف 
من اهم القضايا اخلالفية التي 
حالت بن العاملن في املؤسسة 
النهائية  للق���رارات  واتخاذهم 
فيما يختص بتسوية اوضاعهم 
بعد حتويل املؤسس���ة لشركة، 
السيما تلك التي واجهتها شريحة 
املوظف���ن الذين تنطبق عليهم 
شروط التقاعد من شرط العمر 
وشرط اخلدمة وهي خلو قانون 
خصخصة املؤسسة وما يترتب 
عليه من تسوية اوضاع العاملن 
فيها، السيما شريحة املتقاعدين 
م���ن كلم���ة ص���رف اخلاصة 
مبستحقاتهم، االمر الذي تباينت 
حوله وجهات النظر احلكومية 
حول املستحقن لصرف املكافآت 
التقاعدي���ة وغير  والروات���ب 

املستحقن لها.

خدمة اعتبارية

وب���رر الفالح ه���ذا اخلالف 
الرتباطه مبدد وسنوات وشروط 
التقاعد باالش���ارة الى انطباق 
شروط التقاعد من حيث السن 
واخلدمة على من أمضى 30 عاما 
فما فوق في العمل باملؤسسة، في 
حن انها ال تنطبق على من قلت 
مدة خدمته عن ذلك، مما يعني 
وجود نوعن من اخلدمة احدهما 
الفعلية التي تنطبق عمليا على 

مستحق التقاعد واالخر اعتبارية 
التي تقوم فيها املؤسسة بزيادة 
عدد السنوات املطلوبة ملن كانت 
خدمتهم اقل م���ن 30 عاما، في 
حن انهم استوفوا شرط العمر 
او السن مساعدة منها لتسهيل 
اجراءاتهم وانه���اء معامالتهم 
اخلاصة بتقاعدهم واالستفادة 
من املعاش التقاعدي التحفيزي 
الذي ستقدمه املؤسسة لهم والذي 
يقدر برواتب 3 سنوات متصلة 

او 36 شهرا.

المؤسسة جوهرة

الفالح  وفي ح���ن وص���ف 
املؤسسة باجلوهرة نظرا للمزايا 
الكثيرة التي تكتشفها بدءا بقوة 
ومتانة أصولها ومرورا بسمعتها 
الدولية والعاملي���ة واالقليمية 
وانتهاء بخبرة ومهارة طاقمها 
العام���ل، واش���ار ال���ى بعض 
األساليب او املعاجلات التي من 
شأن املستثمرين اجلدد األخذ بها 
لتقليص نفقاتها وزيادة عوائدها، 
وهو األم���ر الذي طاملا نادى به 
مجلس اإلدارة دون جدوى ومن 
ذلك توحيد طائراتها او اسطولها 
العامل، وحصره في نوعن او 
ثالثة انواع بحد أقصى لتخفيض 
القيادة والصيانة  نفقات طاقم 
وقطع الغي���ار والعمالة الفنية 
اخلاصة بها م���رورا بالتخلص 
من قطع الغيار اخلاصة بها بدال 
من احلاجة الستخدام مساحات 
تخزينية هائل���ة ال حاجة وال 
طاقة للمؤسسة بها، مبا في ذلك 

تخفيض اعداد املوظفن العاملن 
فيها الذي يزيد على 4000 موظف 
وموظفة اذا ما اخذنا باالعتبار 
ان رواتبهم السنوية تتراوح بن 

60 و 80 مليون دينار.

مهمة صعبة

وأض���اف الف���الح: لقد كان 
أمامنا فرص كثيرة لتحس���ن 
وضع املؤسس���ة واالرتقاء بها 
عبر جتديد اسطولها والتخلص 
من القدمي، وتوحيد طرازاتها او 
موديالته���ا ولكن تدخل ديوان 
احملاسبة من امورنا بن احلن 
واآلخ���ر كان يش���كل نوعا من 
الضغط علينا، وكان عائقا أمامنا، 
وامام االرتقاء باملؤسس���ة التي 
جعل منها مهمة صعبة، ناهيك 
عن التدخ���ل احلكومي في أدق 
التش���غيلية  تفاصيل احلركة 
للمؤسسة ومن ذلك على سبيل 
املثال وليس احلصر، ضرورة 
تشغيل خط كازبالنكا املتهالك 
رغم عدم جدواه وفاعليته مقارنة 
باخلطوط االخرى التي تش���هد 
اقباال كبيرا حتت���اج لطائراتها 

التي تسيرها الى كازبالنكا.

أمور سيادية

وقال: نع���م نحن نعرف ان 
مثل هذه االمور هي امور سيادية 
ونق���در ونثم���ن للحكومة انها 
تعوضنا عن خسائرنا من هذا 
اخلط وتتحملها بالكامل، ولكن 
بالنس���بة لنا املنظور واملفهوم 
التزام  ن���رى في  يختلف ألننا 

 )أحمد باكير(جانب من االجتماع املشترك بني أعضاء الغرفة والوفد األملاني

املوقع اإللكتروني اجلديد لـ »بوبيان«

وأضاف بودي: »ان مشاركتنا 
الرحل����ة تبلورت نظرا  في هذه 
الهتمام الشركات العاملية بقطاع 
التمويل اإلسالمي والنمو الواضح 
في هذا القطاع ورغبتنا بأن نكون 
حلقة وصل ما بن األسواق العاملية 
واالقتصاد اإلسالمي من خالل خبرة 
البنك ومقره في مدينة لندن حيث 
استطعنا عبور البحار الى الواليات 

املتحدة األميركية.

من جهته ش����كر بودي مدينة 
لندن والقائم����ن عليها على هذا 
النشاط وثقتهم بالبنك واختياره 
ممثال للقطاع املالي اإلسالمي، فهذا 
االختيار مبثابة شهادة نعتز بها 
ودليل على حرفيتنا، وإن دل هذا 
على ش����يء فإمنا يدل على كفاءة 
البنك وريادته في هذا املجال بالرغم 
من حداثته كآخر بنك إسالمي مت 

تأسيسه في مدينة لندن.

للنهوض بقطاع اخلدمات املالية 
اإلس����المية وخلق جسور ما بن 
الش����رق والغرب مما يربط بن 
املؤسس����ات العاملية التي تطمح 
إلى املشاركة في مجال االقتصاد 
اإلسالمي. ومن اجلدير بالذكر أنه 
قد شارك في الرحلة باإلضافة الى 
بنك »غيتهاوس« شركة اس جي 
بيرون ومجموعة م����ن اخلبراء 

واملتخصصن في هذا املجال.

فهد بودي متوسطا الوفد املشارك في اللقاء

ضياء العصفور

وليام كيليهور


