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القناعي: »بوبيان« جاهز لتطبيق نظام »آيبان«
ولفت الى ان أهم املنافع التي 
جتنيها النظم املصرفية التي تطبق 
»آيبان«، تتمثل في املساعدة على 
حتسني تقدمي خدمات مصرفية 
مهمة، وتعزيز سالمة املعلومات 
املالي���ة املصاحب���ة للح���واالت 
األداء املالئم  املصرفية، وتوفير 
والفعال للمصارف املس���تقبلة 
للحواالت، للتحقق من صحة رقم 
احلساب ومكان وماهية املنشأة 
الت���ي أصدرته، وخفض  املالية 
األخطاء التي حتدث حني معاجلة 
التحويالت املالية محليا ودوليا 

مع حتقيق سرعة التنفيذ.
كما يس���هل تطبي���ق النظام 
أيضا إجراءات حتويالت البنوك 
ملدفوعاته���ا احمللي���ة والدولية، 
وبالتالي تسريع حتويل وإيداع 
احلواالت املالية الدولية الصادرة 
والواردة، باإلضافة إلى أن تطبيق 
»آيبان« يخفض التكاليف ويحسن 
التش���غيلية لتنفي���ذ  املق���درة 
التحوي���الت املالية داخل أنظمة 
البنوك من خالل القضاء أو احلد 
من تدخالت العمليات اليدوية غير 
الضرورية، كم���ا أنه يزيد قدرة 
البنوك على استيعاب النمو املطرد 
ألعداد الدفعات، ويس���اهم نظام 
ايبان في تطبيق عمليات التنفيذ 
اآللي املباشر وحتقيق مستوى عال 
من الدقة للتقارير املالية التحليلية 

الصادرة عن أنظمة الدفع.

املصرفي ومتابعة وتنفيذ جميع 
البنك  الت���ي يتخذها  االجراءات 
املركزي والتى من شأنها تطبيق 
افضل املمارس���ات الدولية ومبا 
التقدم واالرتقاء بالنظام  يحقق 
املصرف���ي الكويتي مبا ينعكس 
الكويت في  ايجابيا على سمعة 

مختلف احملافل االقتصادية.
العم���ل بنظام  ان  واوض���ح 
»آيبان«، يساعد من خالل اتباع 
مواصفات موحدة لتركيبة أرقام 
احلسابات، على حتقيق الكثير من 
املزايا واملنافع، سواء لالقتصاد 
الوطن���ي، وبوجه خاص للنظام 
املصرفي، أو على مستوى حتسني 
اخلدمات املالية واملصرفية وخدمات 
مقاصة وتسوية املدفوعات محليا 

وعبر احلدود.

أك���د بنك بوبي���ان جاهزيته 
لتطبيق النظام العاملي »آيبان« أو 
رقم احلساب املصرفي الدولي الذي 
يهدف الى حتقيق التوحيد الدولي 
لهيكلة احلسابات املصرفية مبا 
ميكن أنظمة التقنية لدى املصارف 
م���ن حتقيق عنصري الس���رعة 
التحويالت  والدقة لدى تنفي���ذ 

املالية.
وفي هذا الص���دد، قال مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي في البنك ناظم 
القناعي، في تصريح  س���ليمان 
صحافي ان���ه بالتعاون مع بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف 
الكويت ومنذ اليوم االول للتفكير 
في تطبيق هذا النظام في الكويت 
فان البنك اتخذ جميع االجراءات 
واملتطلبات الالزمة لتطبيق هذا 

النظام العاملي.
واشار الى ان كشوف حسابات 
العمالء ومنوذج فتح احلساب لدى 
البنك تتضمن حاليا رقم احلساب 
املصرفي الدولي »ايبان« وان بقية 
االجراءات ستاتى تباعا وحسب 
اخلطة املوضوعة طبقا لتعليمات 

بنك الكويت املركزي.
واض���اف ان بنك بوبيان كان 
من اوائل البن���وك احمللية التي 
جتاوب���ت مع هذه التطورات من 
منطل���ق حرصه عل���ى مواكبة 
القطاع  التي يشهدها  التطورات 

اعلن بنك اخلليج عن قيام عدد من 
موظفي����ه مؤخرا بزيارة مجموعة من 
وحدات العناية باألطفال في املستشفيات 
التابع����ة للجمعي����ة الكويتية لرعاية 
األطف����ال، لالحتفال بالقرقيعان خالل 
املبارك، حيث تضمنت  شهر رمضان 
هذه الزيارات: مستش����فى الفروانية، 
اجلهراء، ابن سينا، الرازي، األميري، 
البنك الوطني، زين ومركز الش����يخة 
بدرية.  وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه الزيارات جنحت في تهيئة اجلو 
الرمضاني األمثل للمرضى واعطائهم 
فرصة لالستمتاع بأنشطة القرقيعان 
املسلية وذلك من خالل توزيع أكياس 
القرقيع����ان امللونة واملليئة باحللوى 
واملكسرات على األطفال املرضى الذين 
استمتعوا أيضا بتلوين الوجه، النقش 
باحلن����اء وجتديل الش����عر باالضافة 
ملقابلة شخصية بنك اخلليج الكرتونية 

الشهيرة، نصور.

والشركات على حد سواء. 
وأشار الى أن هذا اللقاء الودي 
يأت����ي جري����ا على ع����ادة قطاع 
االستثمار خالل الشهر الفضيل، 
حرصا منه على استمرار التواصل 
بني موظفيه ومد جسور التعاون 
والتآل����ف ب����ني إدارات وقطاعات 
»بيت����ك« املختلف����ة تش����جيعا 
للتقارب فيما بينهم في مختلف 
املناسبات وإتاحة الفرصة جلميع 
من القطاعات لتبادل النقاش����ات 
واآلراء حول جميع املس����تجدات 
ضمن أجواء عائلية تتسم بالود 
مبا يعود بالنفع على تطوير مجمل 

األداء.
ونوه إلى أن املرحلة احلالية 
تتطلب من اجلميع التحلي بروح 
املنافسة واحلرص على االرتقاء 
باألداء ملواكبة الطلب املتزايد محليا 
وإقليميا وعاملي����ا على اخلدمات 
واملنتج����ات املالي����ة اإلس����المية 
املنافسة خاصة  واشتداد وتيرة 
بعد تطلع بنوك ومؤسسات مالية 

عديدة لدخول هذه السوق. 

زيارتنا الصورة القوية والناجحة 
التي حققها حس����اب »يومي« في 
أذهان اجلميع خاصة مع االزدياد 
الكبير ف����ي قاع����دة العمالء من 

أصحاب هذا احلساب«. 
بدوره، اعرب منسق اخلدمات 
في شركة ڤيڤا مشعل العنزي عن 
سعادته الستقبال فريق بنك برقان 
في مكاتب الش����ركة، قائال: »إننا 
مسرورون جدا باستضافتنا لفريق 
بنك برقان في مكاتبنا، وقد متيز 
بنك برقان عل����ى الدوام بطريقة 
تعامله مع عمالئه بروح املسؤولية 
واملثابرة والكفاءة، وإننا نتمنى لهم 

املزيد من النجاح والنماء«.
وتعكس زيارة البنك التواصل 
الداخلي في بنك برقان بني اخلدمات 
املصرفية الشخصية واملسؤولية 
اجتاه جميع شرائح املجتمع ليكون 
البنك صورة الحتياجاتهم وليكون 
ابتكار اخلدمات واحللول تعبيرا 
مس����تمرا وفعاال عن شعار البنك 

»أنت دافعنا«.

محليا وعامليا، باعتبار أن الصكوك 
أصبح����ت منتجا مالي����ا متداوال 
ومعترفا به في معظم األس����واق 
البديل الشرعي  الكبرى ويعتبر 
التمويل  للسندات ويوفر فرصة 
املناس����بة ملش����اريع احلكومات 

تطورهم بكل السبل االحترافية 
والتخصصي����ة«، مضيفة: »وإن 
لقاءنا مع موظفي »ڤيڤا« اليوم هو 
تعبير مباشر ودائم عن اهتمامنا 
بتعزيز قنوات التواصل مع جميع 
شرائح املجتمع. ومما ساعدنا في 

اليابانية، وشركة جنرال اليكتريك، 
والصكوك التي أصدرتها حكومة 
رأس اخليم����ة، والصك����وك التي 
أصدرها »بيتك - تركيا« مؤخرا، 
ويعد هذا مبثاب����ة قيمة مضافة 
املالية  يحققها »بيتك« لألسواق 

مع الشركات اخلاصة التي توفر 
ملوظفيها بيئة عمل احترافية تؤمن 
إمكانية النمو والتطور الوظيفي 
والشخصي، وكذلك الشركات التي 
توف����ر فرص عمل عادلة س����واء 
للمواطن����ني أو املقيم����ني وتدعم 

التابعة بيت الس����يولة، جنح في 
ترتي����ب العدي����د من إص����دارات 
الصك����وك الناجحة بالتعاون مع 
مؤسس����ات عاملية مرموقة خالل 
الفترة األخيرة، من بينها ترتيب 
صكوك لصالح مؤسسة نومورا 

مقدارها 5000 دينار. 
وعن هذه الزيارة، قالت رئيسة 
مدراء قط����اع اخلدمات املصرفية 
الش����خصية ف����ي البن����ك منيرة 
املخي����زمي: »إن زيارتنا لش����ركة 
ڤيڤا تعكس اهتمامنا بالتواصل 

قال مساعد املدير العام لقطاع 
االستثمار بالوكالة في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« عبدالوهاب الرشود 
إن أداء موظفي »بيتك« خصوصا 
في قطاع االستثمار خالل السنوات 
املاضية وما تبديه مختلف إدارات 
البنك من تعاون مع هذا القطاع، 
انعكس على جن����اح »بيتك« في 
ترتيب العديد من الصفقات وقيادة 
مشاريع ذات جدوى عالية في عدد 
من األس����واق العاملية واإلقليمية 
واحمللية وطرح الكثير من األدوات 
االستثمارية املبتكرة، وعززت من 
الراسخة  مكانة وسمعة »بيتك« 
في هذه األسواق ودعمت سياسة 
التوس����ع املدروس����ة الت����ي تعد 
أحد أهم األولوي����ات في املرحلة 
احلالية واملستقبلية، مشيرا إلى 
أن القط����اع ماض في تفعيل هذه 
اإلس����تراتيجية بجهود موظفيه 

ودعم إدارة البنك. 
ولفت الرشود خالل حفل إفطار 
جماعي ملوظفي قطاع االستثمار 
إلى أن »بيتك« ومن خالل شركته 

أعلن بنك برق����ان عن تنظيم 
فريق م����ن إدارة قطاع اخلدمات 
إلى  املصرفية الشخصية لزيارة 
ش����ركة ڤيڤا لالتص����االت بهدف 
التعريف بباقة حس����ابات البنك 
واخلدمات املصرفية التي تقدمها 
ه����ذه احلس����ابات، باإلضافة إلى 
التعريف بالعروض التي يطرحها 
البنك بشكل مستمر لتعزيز املزايا 
التي تع����ود بالفائدة على عمالء 

البنك.
وقال البنك في بيان صحافي 
الزيارة تأت����ي تعزيزا  ان ه����ذه 
الستراتيجيته الهادفة الى التواصل 
الفعال مع جميع شرائح املجتمع، 
وقد شهدت الزيارة تقدمي توضيح 
تعريفي بحسابات البنك الرئيسية 
والتي تهم موظفي ش����ركة ڤيڤا 
لالتصاالت كحساب راتب الثريا، 
وحساب التوفير واحلساب اجلاري، 
إضافة إلى حساب )يومي( وهو 
احلساب الوحيد في الكويت الذي 
يوفر فرصا يومية للفوز بجائزة 

يحقق التوحيد الدولي لهيكلة الحسابات المصرفية ويتسم بالسرعة والدقة

»الخليج« يزور مجموعة من المستشفيات
ويحتفل بالقرقيعان مع األطفال المرضى

العصفور: »الدولي« مستمر في استقبال الزكاة لصالح بيت الزكاة

»بيان لالستثمار« أقامت غبقتها الرمضانية السنوية

قالت مساعد رئيس املديرين التنفيذيني باإلدارة املصرفية  لألفراد 
في بنك الكويت الدولي ضياء العصفور ان البنك مستمر في استقبال 
الزكاة والصدقات بجميع فروعه من العمالء وغير العمالء لصالح 

بيت الزكاة طوال الفترة املتبقية من شهر رمضان املبارك.
واوضحت في تصريح صحافي أن »تعاون بنك الكويت الدولي 
مع بيت الزكاة في تقدمي هذه اخلدمة يوفر قنوات حتصيلية متنوعة 
ومتعددة للمتبرعني واملزكني عبر تخصيص أكثر من رقم حساب 
لصالح بيت الزكاة تستقبل الزكاة والتبرعات، أو من خالل االتصال 

على مركز خدمة العمالء - الدولي وياك«.
واضافت أن البن���ك يحرص دائما على دع���م األعمال اخليرية 

واإلنس���انية، مبينة أن تقدمي هذه اخلدمة يأتي ضمن أهداف البنك 
االجتماعية للتس���هيل على املزكني واملتصدق���ني وتوفيرا لوقتهم 
وجهدهم، ومتكينهم من دفع زكاتهم وصدقاتهم بس���هولة ويسر، 
خاصة مع قرب انتهاء ش���هر رمضان املب���ارك وإقبال الناس على 

إخراج الزكاة والصدقات. 
من جانبه، ثمن مراقب التسويق في بيت الزكاة نايف اجليماز 
هذه اخلطوة من بنك الكويت الدولي، مش���يدا بالتعاون مع البنك 
ومس���اهماته االجتماعية املستمرة، مؤكدا أن هذه اخلدمة اجلديدة 
تأتي مواكبة مع توجهات الكثير من احملسنني الذين يحرصون على 

إخراج زكاتهم في شهر رمضان.

قالت ش���ركة بيان لالس���تثمار انها أقامت 
غبقتها الرمضانية السنوية في فندق املارينا 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
وموظفي الشركة وعائالتهم، وقد تخلل احلفل 
عدة فقرات ترفيهية ضمن برنامج حافل شهد 
توزيع القرقيعان وإقامة سحوبات على جوائز 
قيمة مقدمة من ش���ركاء الش���ركة في النجاح 
وفي أجواء غلبت عليها روح األلفة والبهجة 
واحملبة جمعت األس���رة الكبيرة لشركة بيان 

لالستثمار.
وأوضحت الش���ركة في بي���ان صحافي ان 
األمسية شهدت توزيع القرقيعان على املوظفني 
وعائالتهم التزاما بالعادات والتقاليد الكويتية 
التراثية وسط فرحة وسرور احلضور في أجواء 
شعبية وتراثية أصيلة، وفي ختام الغبقة أقامت 
الشركة سحوبات على عدد كبير من اجلوائز 
القيمة ساهمت في تقدميها مجموعة من الشركات 
الكبرى أهمها: مؤسسة عيسى حسني اليوسفي 
وأوالده وش���ركاهم، وشركة علي عبدالوهاب 

وأوالده وشركاهم، وشركة زين. 

فريق بنك اخلليج والفريق الطبي للمستشفى األميري مع األطفال

لقطة جماعية للموظفني خالل احلفل 

فريق »برقان« خالل زيارته لـ »ڤيڤا لالتصاالت« 

نصور يتوسط موظفي بنك اخلليج واألطفال والشخصيات الكرتونية األخرى

جانب من غبقة »بيان لالستثمار«

ناظم القناعي

ضياء العصفور

الرشود: مشاريع »بيتك« الخارجية عّززت سمعته المرموقة
خالل حفل إفطار لموظفي قطاع االستثمار

»برقان« يزور »ڤيڤا لالتصاالت«
ويقدم شرحًا لموظفيها حول مزايا حساب »يومي«

التعريف بباقة حسابات البنك وخدماته المصرفية

ربيع سكرية ينضم لعضوية مجلس إدارة »كويت إنرجي« 
أعلنت شركة كويت إنرجي عن انضمام ربيع سكرية 
إلى مجلس إدراتها ممثال عن صن���دوق الطاق���ة التابع 
ل� »ميلينيوم برايفيت اكويتي« والتي كان ميثلها مسبقا 

وولتر براند هوبر منذ مايو 2009.
واوضحت الشركة في بيان صحافي أن سكرية يتولى 
منصب املسؤول التنفيذي األول وعضو مجلس إدارة شركة 

»ميلينيوم برايفيت اكويتي«، حيث متتد خبرته على مدى 
20 عاما في االستثمارات املصرفية وامللكيات اخلاصة في 
مختلف القطاعات في الش���رق األوسط وشمال أفريقيا، 
وقبل انضمامه إلى شركة »ميلينيوم برايفيت اكويتي«، 
كان يش���غل منصب رئيس قطاع التمويل للشركات في 
بنك اخلليج املتحد حيث ترأس تأسيس قطاع االستثمار 

املصرفي في البنك، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة اخلليج املتحد للخدمات املالية خارج قطر.  وبني 
عامي 2005 و2007، شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
»وطنية انترناشيونال« حيث شارك في توسع مجموعة 
الوطنية لالتصاالت وإدارة عملياتها في تونس، والعراق، 

واجلزائر، والسعودية، وجزر املالديف، وفلسطني.


