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»بوبيان« يوقّع اتفاقية تعاون مع »هولستك« لالستشارات
أعلــن بنــك بوبيــان في 
بيــان صحافــي أمــس عــن 
توقيــع اتفاقيــة مع شــركة 
هولستـــــك لالستشــارات 
بهــدف الدعــم االستشــاري 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة فــي جوانــب 
الرقابــة املالية واإلدارية من 
خــالل األدوات الفعالة التي 
تتناسب مع االحتياج اليومي 

لهذه املشاريع.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
التنفيــذي إلدارة مصرفيــة 
األعمال للشركات الصغيرة 
واملتوسطة زيد السعدون إن 
عقد التعاون الذي وقعه البنك 
مع شركة هولستك يأتي من 
منطلق االهتمام الذي توليه 
العليــا علــى رأس  اإلدارة 
الشباب  أولوياتها مســاندة 
الكويتي املقبل على األعمال 
اخلاصة وتأسيس املشروعات 
والتي تتطلب الرقابة املالية 
الفعالة كجزء من التزاماتها 
االجتماعيــة جتــاه املجتمع 
الكويتــي ومســاعدتهم في 
مشــاريعهم  إدارة  كيفيــة 

بصورة ناجحة.
وأوضح السعدون أن هذه 
االتفاقية ستســاهم في رفع 
الوعي اإلداري لدى أصحاب 
األعمال اخلاصة واملشــاريع 
املتوســطة والصغيــرة من 
الشــباب الكويتي من خالل 
تقدمي األدوات احلديثة لتفعيل 
أفضل السبل للرقابة املالية 
وتناول العديــد من احملاور 
التــي تتعلق بكيفيــة إدارة 
املشــروع اجلديــد ووضــع 
اســتراتيجية ورؤية بعيدة 
املدى إلدارة املشروع سواء من 
املالية والتشغيلية  الناحية 
أو املوارد البشرية استعدادا 
لرفع كفاءة املشروع ومتكينهم 

موظفينا الشباب الذي يقدم 
استشاراته على مدار الساعة 
ألصحــاب هذه املشــروعات 
باإلضافــة إلى فهــم طبيعة 
الشباب الكويتي وما يبحث 
عنه دائما مبجرد التفكير في 
تأسيس مشروع خاص به.

وعن إدارة قطاع األعمال، 
أوضــح الســعدون ان هناك 
العديد من اخلدمات املصرفية 
التي يقدمهــا بوبيان لقطاع 
األعمــال كإدارة حســابات 
الطلبات،  الشــركة، وتقدمي 
واالطــالع علــى األرصــدة، 
واحلصــول علــى تفاصيل 
احلســاب، وتنفيــذ العديــد 
مــن اخلدمات األخــرى عبر 
اإلنترنت مثل حتويل رواتب 
التحويل  املوظفني وخدمات 
احمللية والدولية وطلب دفاتر 
الشيكات وشهادات التدقيق 
واالطالع على تفاصيل جميع 
احلسابات وطباعة وحتميل 
كشوفات احلسابات وخدمة 

اإليداع وغيرها.
كما تتضمن خدمة حتويل 
رواتب املوظفني وغيرها من 
احلوافز بسرعة وسهولة عبر 
اإلنترنت الــى جانب أجهزة 
نقــاط البيــع التــي تســهل 

العاملية الرائدة.
من جانبه، أعرب الشريك 
املؤســس واملديــر بشــركة 
عبدالرحمــن  هولســتك 
الدعيــج عن ســعادته مبثل 
هذا التعاون مع بنك بوبيان 
وهــو ما يتماشــى مع رؤية 
»كويت جديدة« لدعم أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
من الشباب الكويتي ليصبح 
كل من الشركاء جزءا مساهما 

في رؤية الكويت ٢٠35.
وعــن االتفاقيــة أوضح 
الشــريك املؤســس واملدير 
بشركة هولستك عبدالعزيز 
احلوقل ان هذا التعاون املثمر 
بني بنك بوبيان وهولســتك 
يصــب باملنفعــة املشــتركة 
بــني اجلهتني خلدمة العمالء 
املشــتركني ويخــدم أيضــا 
شريحة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة والتي حتتاج هذا 
النوع مــن التوجيه والدعم 
االستشــاري لرفــع الكفاءة 
التشغيلية واملالية للمشاريع.  
وأكــد الشــركاء املؤسســني 
فــي هولســتك عــن أهميــة 
الرقابــة املاليــة ودورها في 
تأسيس املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، حيث تعتبر عامال 
أساسيا إلجناح تلك املشاريع 
والتي تساهم بدورها بشكل 
مباشر في تغيير وتصحيح 
املســار املالي واإلداري لتلك 
الشــركات، فهنــاك حاجــة 
ضرورية ألصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة باملتابعة 
اليومية ملشاريعهم من خالل 
تطبيقات وأنظمة محاسبية 
حديثــه لتلبيــة احتياجات 
هذه الشركات بكل ما يخص 
اســتدامة ربحيتهــا، واحلد 
من املخاطر ومساعدتها على 

النمو.

عمليــة البيع في الشــركات 
وجتعلها أكثر سالسة وأمانا 
مع توافر كل امتيازاتها، كما 
مينح بوبيــان أيضا لقطاع 
األعمــال مزايا بوابــة الدفع 
املصممــة للشــركات وجتار 
التجزئــة والتي متكنهم من 
إدارة املعامالت التجارية عبر 

اإلنترنت.
وأشــار السعدون إلى أن 
سلســلة احللول واخلدمات 
املصرفيــة تتضمــن خدمــة 
ePay وهــي خدمة حتصيل 
املدفوعــات التي يقدمها بنك 
بوبيان للشركات لتمكينها من 
حتصيل املدفوعات عن طريق 
إرسال رسالة نصية قصيرة 
حتتوي على رقم الفاتورة إلى 
عمالئها الذين ميكنهم الدفع 
عبــر االنترنــت باســتخدام 
اآللــي  الســحب  بطاقــات 
اخلاصة بهم، هذا الى جانب 
تصميم بطاقة ڤيزا االئتمانية 
للشــركات خصيصــا لتقدم 
حلاملــي البطاقات مجموعة 
استثنائية من املزايا والفوائد 
وتعطيهــم فرصة للحصول 
علــى مجموعــة كبيــرة من 
العروض والتجارب الفريدة 
من أرقى العالمات التجارية 

سعياً منه لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء قطاع األعمال

الشركاء املؤسسون لشركة هولستك لالستشارات زيد السعدون

من تطوير وإجناح أعمالهم 
اخلاصة.

وحول محاور االتفاقية، 
الــى انها  أشــار الســعدون 
ترتكز على حصــول عمالء 
قطاع االعمال في بنك بوبيان 
علــى خصم يصــل إلى ٢5% 
على اخلدمات املالية وحزمة 
الرقابة املالية حسب الشروط 
املقدمة من شــركة هولستك 
لالستشارات وحاضنة األعمال 
البيانــات  والتــي تتضمــن 
القيــود  بالكامــل،  املاليــة 
اليومية، واملطابقة املصرفية 
والتحليل املالي وتطبيق نظام 
 »Xero Accounting System«
احملاسبي هذا بجانب زيارة 
ميدانية شهرية من قبل ممثلي 
شــركة Holistic للمتابعــة 

املالية.
وأكــد الســعدون أن بنك 
بوبيان منذ بدأ في تأسيس 
األعمــال  مصرفيــة  إدارة 
وضــع نصــب عينيــه ان 
يقدم مجموعــة متنوعة من 
املزايا االستثنائية واحللول 
املصرفية الذكية التي تتمتع 
بالسهولة والسالسة وتفهم 
احتياجات هذه املشــروعات 
وهو ما يقوم به مجموعة من 

»اجلزيرة«: تسلم 3 طائرات جديدة
من طراز إيرباص A320neo.. قريباً

أصدرت طيران اجلزيرة، تقرير أدائها 
التشــغيلي لشهر أغســطس ٢٠١٩، حيث 
حققت معدل التزام مبواعيد السفر بنسبة 
٨5% فيمــا بلغ معدل اســتخدام الطائرات 
١4.3٨ ســاعة. وقامت الشــركة بنقل أكثر 
من ٢63.٨ ألف مسافر خالل الشهر بزيادة 
٢٢% عن أغســطس ٢٠١٨، وقامت بتسيير 

١٩١٨ رحلة إلى ٢٨ مطارا.
وكشــفت الشركة أيضا عن أنها حققت 
معدل التزام مبواعيد الســفر بلغ نســبة 
٩4% خالل األسبوعني األولني من سبتمبر.
وفي معرض تعليقه على أداء الشركة، 
قــال الرئيس التنفيــذي لطيران اجلزيرة 
روهيت راماشاندران: »إن حتقيق معدل عال 
في االلتزام مبواعيد السفر أمر سهل عندما 
يكون معدل استخدام الطائرات منخفضا، 
ولكن طيران اجلزيرة اســتطاعت حتقيق 
األمرين وهو ما نفخر به وينعكس ذلك في 

مســتوى دقة مواعيد الرحالت ومستوى 
الكفاءة العالية في تشغيل الطائرات. وقامت 
طيران اجلزيرة أيضا بإضافة بوابة جديدة 
فــي مبنى ركاب اجلزيرة T5 وذلك خلدمة 
زيادة عــدد الــركاب وتوفيرهــم بتجربة 

سلسة«.
وتســتعد طيران اجلزيرة إلطالق أول 
رحلة لها إلى لندن وعلى وجه اخلصوص 
إلى مطار غاتويك - الصالة اجلنوبية في ٢7 
أكتوبر ٢٠١٩، حيث ستقوم بخدمة العاصمة 
 A3٢٠neo البريطانية بطائرات مــن طراز
وذلك بواقع رحلة كل يوم. وكانت الشركة 
قــد فتحت باب احلجوزات على هذا اخلط 
اجلديد في 6 أغسطس املاضي والق استجابة 

كبيرة إلى يومنا.
كما ستتسلم الشركة 3 طائرات جديدة 
من طــراز إيرباص A3٢٠neo، ليرتفع عدد 

الطائرات في أسطولها إلى ١3 طائرة.

سجلت رقماً قياسياً بخدمة أكثر من ربع مليون مسافر بأغسطس املاضي

السيسي يلتقي اجلراح ووفد احتاد املصارف العربية
التقــى رئيــس جمهورية 
مصــر العربيــة، عبدالفتــاح 
السيسي، رئيس مجلس إدارة 
احتاد املصارف العربية وبنك 
الكويت الدولي )KIB(، الشيخ 
محمد جــراح الصباح، ووفد 
احتاد املصارف العربية، وذلك 
على هامش انعقــاد فعاليات 
مؤمتر »الوســاطة والتحكيم 
فــي حل النزاعــات املصرفية 
والتجارية« في القاهرة خالل 
الفترة من ١7 إلى ١٨ ســبتمبر 
اجلاري، الذي أقيم حتت رعاية 
األمــني العام جلامعــة الدول 
العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف 
تسليط الضوء على قضايا فض 
النزاعات املصرفية والتجارية 

والتشريعات املنظمة لها.
ولقد عقد اللقاء بحضور كل 
من أمني عــام احتاد املصارف 
العربية، وســام فتــوح، إلى 
جانــب مجموعة مــن ممثلي 
العربية ومحافظي  املصارف 
العربيــة  البنــوك املركزيــة 
املركــزي  البنــك  ومحافــظ 
اســتعراض  ومت  املصــري. 
مستجدات املشهد االقتصادي 
وحتقيق االستقرار املالي في 
مصر من خالل املتابعة الدورية 
ألداء سوق رأس املال ودعمه 
كمؤشر ألداء االقتصاد، وحترير 
سعر صرف العملة وحتقيق 
زيادة مطردة في احتياطي النقد 
األجنبي، فضال عن تبني مفهوم 
الشمول املالي كهدف رئيسي 
للمساهمة في تقليص االقتصاد 
غير الرسمي، إلى جانب بذل 
اجلهود الالزمة لتذليل العقبات 
التــي حتــول دون وصــول 
اخلدمات املالية الرسمية إلى كل 
شرائح الشعب، باإلضافة إلى 
ما تنشده الدولة على صعيد 

االقتصــادي العربــي، ودفــع 
عجلة التنمية االقتصادية في 
جميع الــدول العربية، وذلك 
مــن خــالل تطوير األســواق 
املالية وتنســيق السياســات 
النقدية العربية، ودعم برامج 
اإلصالح االقتصادي في مختلف 
دول املنطقة«. وأشاد اجلراح 
بجهــود الرئيــس السيســي 
الــذي جنح في تعزيز جتربة 
اإلصالح االقتصادي في مصر 
بعــد القــرارات اجلريئة التي 
دعمها وقــام بتنفيذها البنك 
املركزي املصري، ما ساهم في 
دعم اإلصالح املصرفي ودفع 
االقتصاد املصري نحو األمام، 
مشــيرا إلى أهمية دور مصر 

القانونية فــي حماية حقوق 
ومصالح املصارف واملؤسسات 
املاليــة في تطبيــق مثل هذه 

التشريعات الدولية.
وأشــار إلى أهمية تفعيل 
»مركز الوســاطة والتحكيم« 
التابع الحتاد املصارف العربية، 
حتــى يكون اجلهــة املوثوق 
بهــا واملتخصصة فــي تأمني 
الوسائل البديلة حلل النزاعات 
املصرفيــة، ما سيســاهم في 
حتقيــق العدالــة املصرفيــة 
بطريقة عصرية، ويوفر على 
القطــاع املصرفــي الكثير من 
الوقت واملال، إلى جانب ضمان 
السرية في احملاكمات للجهات 

املتنازعة.

احملوري في الوطــن العربي 
ومنطقة الشرق األوسط، بسبب 
موقعها االستراتيجي وعالقاتها 
السياســية احلكيمــة علــى 
املستويني اإلقليمي والعاملي. 
من ناحية أخرى، أفاد اجلراح 
بأن مؤمتر »الوساطة والتحكيم 
فــي حل النزاعــات املصرفية 
والتجاريــة« يعتبــر فرصــة 
مهمة لتعزيز احلوار القانوني 
املصرفي العربي وفتح املجال 
ملناقشة التشريعات املصرفية 
العربية والدولية، حيث أظهر 
مدى تأثير هذه التشــريعات 
على النشاط املصرفي العربي 
واحمللي، باإلضافة إلى تسليط 
الضوء على دور إدارة الشؤون 

على هامش انعقاد مؤمتر »الوساطة والتحكيم في حل النزاعات املصرفية والتجارية«

السيسي ومحافظ البنك املركزي املصري طارق عامر خالل اللقاء

السيسي متوسطا الوفد خالل اللقاء  الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس إدارة احتاد املصارف العربية الشيخ محمد اجلراح ووفد احتاد املصارف العربية في لقطة جماعية

تطويــر البنيــة األساســية، 
فضــال عــن توفيــر التمويل 
والتشــريعات للمشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
اجلراح: »لقد كان لنا شــرف 
لقاء الرئيس السيسي ومناقشة 
مجموعة من القضايا، ومنها 
ســبل تعزيــز دور القطاعات 
املصرفية فــي الدول العربية 
النقدية  املمارســات  وتطوير 
بهــا، مبــا يســهم فــي تلبية 
االحتياجــات التنموية ودمج 
القطاع اخلاص بشكل أكبر في 
مشروعات التنمية، مؤكدا أن 
احتاد املصارف العربية يسعى 
باستمرار إلى حتقيق التكامل 

اجلراح: سنعيد إطالق مركز الوساطة والتحكيم
القاهرة ـ هناء السيد

قال رئيس احتــاد املصارف العربية 
الشــيخ محمد اجلراح الصباح أمس ان 
االحتاد بصدد اعادة اطالق مركز الوساطة 
والتحكيم برعايــة االمني العام جلامعة 

الدول العربية.
وأكد اجلراح خالل كلمته في افتتاح 
مؤمتر احتاد املصارف العربية التي بدأت 
مبقر اجلامعة العربية اهمية املركز »في 
تأمني الوســائل البديلــة حلل النزاعات 
املصرفية وتسوية كل املنازعات احمللية 
والدوليــة فــي اطــار متميز بالســرعة 
والفاعليــة وتوفير احلياد والعدالة بني 

املتخاصمني«.
وقال اجلــراح ان االحتاد يعمل على 
تلبية احتياجات القطاع املصرفي العربي 
وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية 
تنســجم مع روح العصر وتســتجيب 
ملتطلبــات التنمية املســتدامة. وشــدد 
علــى أهميــة الوســاطة والتحكيــم في 
معاجلة القضايــا القانونية املهمة ذات 
الصلة الوثيقــة باالســتثمار املصرفي 
والتجــاري وعقود التمويل للشــركات 
واألفراد واملؤسسات املالية وحل النزاعات 
املصرفية العربية ووضع أسس مالئمة 
لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح 
ألن تكون إطارا ودليال استرشاديا حلل 

اإلشكاليات واملنازعات.
من ناحية أخرى، مت على هامش املؤمتر 
توقيع مذكرة تفاهم بني احتاد املصارف 
العربية واملركز العربي للبحوث القانونية 
والقضائية التابع جلامعة الدول العربية.
وأعلنت جامعة الــدول العربية أنها 
بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة 
تستوعب كل التطورات االقتصادية التي 

حدثت في العالم وبشكل خاص املنطقة 
العربية، وذلك في إطــار تنفيذ قرارات 
املجلس االقتصادي واالجتماعي العربي، 
داعية الى إنشــاء مجلس حتكيمي على 
صعيــد املصارف العربيــة باعتبار انه 
اصبح حاجة ملحة ألن التحكيم املصرفي 
يحتاج الى رجال قانون متخصصني في 

القوانني املصرفية.
وأشار األمني العام املساعد للجامعة 
العربية رئيس القطاع االقتصادي السفير 
كمال حســن علي إلى دعم جهود جذب 
االستثمارات احمللية واخلارجية لتوفير 
فــرص عمل جديدة لتنميــة املجتمعات 
العربيــة ورفع كفاءة األفراد االنتاجية، 
مشددا على أن التنمية االقتصادية تعد 
الضمانــة احلقيقية للتطــور والتنمية 
والدعامــة األساســية لعالــم ينعم فيه 
اإلنسان بالرخاء وتسعى احلكومات في 
كل البقــاع لتحقيق األمــان االقتصادي 

لشعوبها.
وقال ان الوساطة والتحكيم يلعبان 
دورا مهما وأساســيا في فض املنازعات 
التجارية، مما ينعكس على زيادة حجم 
التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة 
بــني الدول العربية ممــا يزيد من حجم 
التجارة والتدفقات االســتثمارية بينه، 
وهذا ســيكون لــه اثر كبير فــي زيادة 
االستثمارات بني وداخل الدول العربية 

ومع العالم اخلارجي.
وأضاف ان سرعة الفصل في منازعات 
املستثمرين متثل واحدا من اهم عوامل 
ومعايير قياس تنافسية مناخ االستثمار، 
كما أن تعزيز مناخ االستثمار لن يتأتى 
إال من خالل تكاتف اجلهود لتحقيق ارقى 
مســتويات املعرفة واخلبرة بالوسائل 

الودية لفض املنازعات.

اجلامعة العربية تعلن عن اتفاقية استثمار جديدة ملواجهة التطورات االقتصادية

االحتاد يسعى إلى حتقيق التكامل االقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية االقتصادية

الشركة التزمت مبواعيد السفر بنسبة  85%  خالل أغسطس املاضي


