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اجلراح: حتييد القطاع املصرفي العربي 
عن أي تقلبات سياسية

»الوطني لالستثمار«: بورصة الكويت 
أفضل األسواق اخلليجية أداءً

التويجري: الثورة الرقمية جعلت
املنافسة أشد قوة عن السابق

»الوطني«: احلرب التجارية وضعف بيانات 
االقتصاد األميركي.. يعصفان بالدوالر

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني ان الدوالر األميركي ســجل أداء 
ضعيفا بشــكل ملحوظ خالل األسبوع 
املاضي، حيث أدى تراجع بيانات قطاع 
الصناعات التحويلية إلى التأثير سلبا 
علــى توقعــات النمو واتخــذت احلرب 
التجارية األميركية منعطفا غير متوقع. 
كمــا تراجع مؤشــر مديري املشــتريات 
التصنيعــي الصــادر عــن معهــد إدارة 
التوريد للشهر الرابع على التوالي، هذا 
باإلضافة إلى تراجع مستويات التفاؤل 
في ردود املديرين التنفيذيني ضمن قطاع 
الصناعات التحويلية. هذا، وتستمر حالة 
عدم اليقني االقتصادي في التفاقم بينما 
تواصل الطلبات تراجعها وفقا ملا أشار إليه 
املشاركون في االستبيان. ومن الواضح أن 
قطاع الصناعات التحويلية، الذي ميثل 
١١% من الناجت احمللي اإلجمالي للواليات 
املتحــدة، تعرض لضغــوط هائلة على 
خلفية ضعف النمو العاملي واســتمرار 
احلــرب التجارية بني أكبــر اقتصادين 
على مســتوى العالم. هــذا، وقد تراجع 
مؤشــر معهد إدارة التوريد إلى 48.١ في 
نوفمبــر مقابــل 48.3 فــي أكتوبر، فيما 

يعد أدنى بكثير عن مستوى التوقعات 
البالــغ 4٩.٢. ويشــير اإلحصائيون في 
معهد إدارة التوريد إلى أن هذا املستوى 
يتوافــق مع منو الناجت احمللي اإلجمالي 

احلقيقي الذي تبلغ نسبته 5.١%.
وعلى صعيد التجارة، فاجأ الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مسؤولي أميركا 
اجلنوبية األســبوع املاضي بإعالنه عن 
فــرض رســوم جمركيــة علــى واردات 
الفوالذ واألملنيــوم القادمة من البرازيل 
واألرجنتني. وصرح الرئيس ترامب بأن 
التعريفات التــي مت تفعيلها على الفور 
كانــت ضرورية ألن »جتــري البرازيل 
واألرجنتني خفضا ضخما في عملتيهما، 
وهــذا ليس باألمــر اجليــد ملزارعينا«. 
ويسعى املســؤولون من كلتا الدولتني 
إلــى البدء فورا في اجراء مفاوضات مع 

نظرائهم من الواليات املتحدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن األمر الذي أدى 
إلــى تفاقم حدة املوقــف هو أن الرئيس 
ترامب لم يبد أي إشارة في اليوم التالي 
لهذا اإلعالن تدل على ضرورة إبرام صفقة 
مــع الصني. وصــرح للصحافيني قائال: 
»ليس لدي موعد نهائي«. وأضاف: »من 

بعض النواحي، أحب فكرة االنتظار إلى ما 
بعد االنتخابات إلبرام اتفاق مع الصني«. 
وسحقت تلك التصريحات مشاعر التفاؤل 
األخيرة بشأن التوصل قريبا إلى »املرحلة 
األولى« من االتفاق التجاري بني الطرفني. 
وأدت تعليقات ترامب إلى جانب البيانات 
الضعيفــة لقطاع الصناعات التحويلية 
إلى تراجع األســهم األميركية بنحو ٢% 
في منتصف األســبوع. وعلى الرغم من 
تدهور بيانــات الصناعــات التحويلية 
وتوتر البيئة التجارية، انخفض العجز 
التجاري األميركي إلى أدنى مســتوياته 
املسجلة منذ قرابة العام ونصف العام في 
شهر أكتوبر مبا يشير إلى إمكانية مساهمة 
التجارة في تعزيز النمو االقتصادي في 
الربع الرابع. حيث أعلنت وزارة التجارة 
أن العجز التجاري انخفض بنسبة %7.6 
ليصل إلى 47.٢ مليار دوالر في ظل تراجع 
كل من الواردات والصادرات. ومن الواضح 
أن احلرب التجارية التي استمرت على 
مدار ١7 شهرا متواصلة مع الصني ساهمت 
في تقليص التدفقات التجارية، وهو األمر 
الذي من شــأنه أن يضــر بالنمو احمللي 

والعاملي على املدى الطويل.

القاهرة - هناء السيد

 أكد رئيس احتاد املصارف 
العربية الشيخ محمد جراح 
الصبــاح ضــرورة حتييــد 
القطاع املصرفي العربي عن 
أي تقلبات سياسية ليواصل 
دوره فــي دعــم االقتصــاد 

العربي.
احتــاد  رئيــس  وقــال 
املصــارف فــي كلمته خالل 
فعاليات املؤمتــر املصرفي 
العربــي، الــذي انطلــق في 
القاهــرة أمس حتت عنوان 
التقلبــات  »انعكاســات 
السياسية على مسار العمل 
املصرفي«، إن قيادات العمل 
املصرفي العربي عليهم العمل 
على تنفيذ خطــط حلماية 
العربي  القطــاع املصرفــي 

خلدمة االقتصادات.
وهنأ الشيخ اجلراح في 
كلمته طــارق عامر محافظ 

قــال تقريــر صــادر عن 
شركة الوطني لالستثمار إن 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي أظهرت قوتها خالل 
نوفمبــر املاضي، وذلك بعد 
4 أشــهر من األداء الســلبي 
والضعيــف نســبيا، حيث 
ارتفع مؤشر ســتاندرد آند 
بورز لألســواق اخلليجية 
١.37% خالل الشهر بدعم من 
األداء القوي ألسواق الكويت 
والسعودية وسلطنة عمان، 
ليصبح أداء مؤشر ستاندرد 
آند بــورز منذ بدايــة العام 

.%١.87
وأضاف التقرير أن السوق 
الكويتي تصدر أسواق دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
من حيث األداء، حيث ارتفع 
مؤشر السوق العام %3.6٩ 
ومؤشر السوق األول ٩6.%4 
بشكل شهري، وبالتالي تكون 
مؤشرات الســوق الكويتي 
قد حققــت ارتفاعات ١6.7% 
و٢3.8%  العــام  للمؤشــر 
ملؤشــر الســوق األول منذ 
بدايــة العام وحتــى نهاية 
نوفمبر، ما يجعل الســوق 
الكويتي األفضل أداء مقارنة 
بأسواق دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 
وأشار التقرير إلى ارتفاع 
مؤشر تداول السعودي 48.١% 
محققا أداء ايجابيا هامشيا 
منذ بداية العام بنسبة 4١.٠% 
واحتــل الســوق العمانــي 
املرتبــة الثالثــة مــن حيث 
األداء، حيث حقق مكاســب 
١.6١% مما قلص خسائره منذ 
بداية العام إلى 6%. وأغلقت 
أســواق األســهم اإلماراتية 
في املنطقــة احلمراء، حيث 
انخفض مؤشــر سوق دبي 
املالي العام ٢.48% ومؤشر 
لــألوراق  أبوظبــي  ســوق 
أداء  وكان   .%١.5١ املاليــة 
مؤشــر ســتاندرد اند بورز 
العربية ضعيفا  لألســواق 

الرئيــس  شــارك نائــب 
التنفيذي لبنك بوبيان عبداهلل 
التويجري في املؤمتر الدولي 
األول الــذي ينظمــه املعهــد 
الهندي للمحاسبني القانونيني 
»فرع الكويت« حتت شــعار 
»الثورة الصناعية الرابعة.. 
التحول الرقمي« بحضور ما 
يزيد علــى 45٠ من املهنيني 

العاملني في املجال املالي. 
وشملت حوارات املؤمتر 
العديد من املوضوعات التي 
الرقميــة  الثــورة  تناقــش 
وتأثيرها في مختلف مناحي 
احليــاة اليومية ومســتقبل 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
وكيفية االســتفادة من هذه 
الثورة من أجل حتقيق أعلى 

مستويات اخلدمة للعمالء.
التويجــري خالل  وأكــد 
اجللسة النقاشية أن الثورة 
الرقمية جعلت املنافسة اكثر 
واشــد قوة عمــا كانت عليه 
فــي الســابق بســبب خلقها 
ألشكال جديدة من اخلدمات 
التي تهم العمالء مثل سالسل 
األسواق واملتاجر اإللكترونية 
التــي أصبحت تقدم قروضا 
صغيرة وخدمات مالية أخرى 

لعمالئها.
ونــوه التويجري الى أن 
 FINTECH التكنولوجيا املالية
اكتســبت أهمية كبيرة على 
مدار األعوام األخيرة املاضية 

من العمالت األجنبية، وثمن 
أيضــا برنامــج اإلصــالح 
االقتصــادي املصــري الذي 
حقق جناحا كبيرا وأصبح 

منوذجا يحتذى به.
مــن جانبه، قــال رئيس 
االحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب جوزيــف طربية إن 

١.5٠% و١.١5% على التوالي.

األسواق العاملية
وقــال تقريــر »الوطني 
لالستثمار« ان التفاؤل احلذر 
بشــأن املرحلــة األولــى من 
االتفاق التجاري بني الصني 
والواليــات األميركية أعطى 
دعما لألسواق العاملية خالل 
نوفمبر. ومع ذلك، فإن االتفاق 
الذي كان من املتوقع ان يتم 
ابرامــه في البداية في نهاية 
نوفمبر قد ال يتم حتى العام 
املقبــل وذلك بســبب بعض 
املعوقات التي التزال تنتظر 
احلل، حيــث تطالب الصني 
بالتراجــع عــن التعريفــات 
البضائــع  علــى  احلاليــة 
الصينية وليس تلك املخطط 
لها خالل املرحلة األولى من 
االتفــاق. باإلضافة إلى ذلك 
ســاهم تراجع املخاوف من 
ركود في االقتصاد األميركي 
في دعم األســواق األميركية 
التــي قــادت أداء األســواق 
العاملية خالل الشهر. وارتفع 
مؤشر MSCI AC World بنسبة 
٢.3٠% في نوفمبر، مما دفع 
بتحقيــق أداء ســنوي حتى 
تاريخه إلى ٢٠%. وكان أداء 
املؤشر مدفوعا بشكل واضح 
من قبل األســواق األميركية 
 MSCI حيث لم يحقق مؤشر

تقدمها تلك البنوك من خالل 
ما تعرضه. 

وحول التعاون بني البنوك 
التكنولوجيا، قال  وشركات 
التويجــري: يجــب أن تقوم 
شركات التكنولوجيا املالية 
والبنــوك بالتعاون بصورة 
اكبــر واســتغالل خبراتهــا 
لترجمــة األفــكار إلــى واقع 
ملموس ومبا يحقق تطلعات 

العمالء وطموحاتهم. 
بنــك  عمــل  وأضــاف: 
بوبيان طوال الفترة األخيرة 
التعــاون مع شــركات  على 
املاليــة فــي  التكنولوجيــا 
مجاالت املدفوعات مع الترويج 
لبيئة الشركات الناشئة في 
الكويت من واقع مسؤوليته 
إلى  االجتماعيــة باإلضافــة 

برنامــج إصــالح االقتصاد 
املصري حقق نتائج إيجابية 
كبيرة أشادت بها املؤسسات 

الدولية.
وحذر طربية من استمرار 
االضطرابات في بعض الدول 
العربية وتأثيراتها السلبية 
على منو االقتصاد العربي.

EAFE، الذي ميثل أداء األسواق 
املتقدمــة خــارج الواليــات 
املتحدة وكندا، سوى ٠.٩7% 
خالل الشهر. وأشار التقرير 
إلى ان املؤشــرات األميركية 
واصلــت قيــادة األســواق 
األداء  العامليــة مــن حيــث 
وسجلت مستويات قياسية 
جديدة حيث ارتفع مؤشــر 
S&P 5٠٠ بنسبة 3.4٠% خالل 
نوفمبر، في حني حتقق مؤشر 
داو جونز الصناعي مكاسب 
3.7٢%. وفــي ظل هذا األداء، 
كان أداء األسواق األوروبية 
جيدا خــالل نوفمبر، وعلى 
الرغــم من تفــوق نظيراتها 
فــي الواليات املتحدة، متكن 
 Stoxx Europe 600 مؤشــر
من حتقيق مكاســب 6٩.٢% 
في نوفمبر لتصل مكاســبه 
منذ بداية العام إلى 67.٢٠%. 
وارتفع مؤشــر DAX األملاني 
الفرنســي بنسبة   CAC4و٠
٢.87% و3.٠6% خالل الشهر 
لتصل مكاســب املؤشــرين 
إلــى ٢5.36% و٢4.83% منذ 
بدايــة العام علــى التوالي. 
وبعد انخفاض كبير بنسبة 
٢.١6% في أكتوبر، متكن مؤشر 
FTSE 100 في اململكة املتحدة 
من إنهاء نوفمبر في املنطقة 
اخلضراء بزيادة ١.35% وبنمو 

سنوي ٩.٢%.

كونهــا فرصــة الســتقطاب 
املواهب واإلبداعات الشــابة 

الكويتية. 
اجللســة  أدارت  وقــد 
الفليــج  احلواريــة شــيخة 
الشريك في إرنست ويونغ، 
مبشاركة عبدالعزيز اللوغاني 
الشريك املدير لفيث كابيتال، 
والرئيس التنفيذي لفلوارد 
وجوبال شارما شريك التحول 
وقائــد امليكنــة في إرنســت 

ويونغ.
يذكــر أن املؤمتــر شــهد 
الهنــدي  الســفير  حضــور 
الكويــت كــي. جيفــا  فــي 
القانوني  ساجار واحملاسب 
أتــول جوبتــا )نائب رئيس 
املعهــد الهندي للمحاســبني 

القانونيني(.

في كلمته خالل فعاليات املؤمتر املصرفي العربي بالقاهرة

16.7 ٪ ارتفاع املؤشر العام للسوق منذ بداية 2019

»بوبيان« شارك في املؤمتر الدولي األول بتنظيم املعهد الهندي للمحاسبني القانونيني

الشيخ محمد اجلراح خالل التكرمي

التويجري مع عدد من املشاركني في املؤمتر 

املركــزي املصــري  البنــك 
مبناســبة التجديــد له في 

منصبه لوالية جديدة.
كما أشاد رئيس االحتاد 
في كلمته بالسياسات املالية 
واملصرفية املصرية التي أدت 
إلى منــو االقتصاد املصري 
وتعزيز االحتياطي النقدي 

مقارنــة بنظيــره فــي دول 
اخلليج، حيث حقق مكاسب 
١.١١% متأثرا بانخفاض %4.87 
في مؤشر البورصة املصرية 
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األسواق الناشئة
وذكر التقرير أن األسواق 
الناشئة حققت أداء ضعيفا 
بشــكل عام بعــد أداء قوي 
خالل أكتوبر وذلك بســبب 
األداء الضعيــف لألســواق 
اآلسيوية. وانخفض مؤشر 
MSCI EM لألسواق الناشئة 
٠.١٩% خالل الشهر، مما أدى 
إلى انخفاض أدائه منذ بداية 
العام إلى 7.7%. وتقدم مؤشر 
MSCI Asia ex-Japan لألسهم 
اآلسيوية بنســبة هامشية 
بلغــت ٠.١٩% في حني مني 
املركــب  مؤشــر شــنغهاي 
بخسائر كبيرة حيث تراجع 
١.٩5%. من ناحية أخرى، كان 
مؤشر بورصة اسطنبول ١٠٠ 
في تركيا من أبرز الرابحني 
في األسواق الناشئة مرتفعا 
بنســبة 8.57% في نوفمبر، 
ممــا زاد من أداءه منذ بداية 
العام إلى ١7.١3%. وارتفعت 
لــألوراق  بورصة روســيا 
املالية ١.43% خالل الشــهر، 
 Nifty في حني ارتفع مؤشر
50 الهندي وبورصة تايوان 

نتيجة للتغيرات التي طرأت 
على الســلوك اإلنساني إثر 
اقتناء التكنولوجيا احلديثة، 
ســواء متثلت فــي الهواتف 
الذكيــة أو عناصــر األمــن 
احليوي أو توافر املعلومات 

في متناول العميل. 
وأضــاف: تغيــر بالفعل 
منط طرح وتقدمي املنتجات 
واخلدمات إلى العمالء نتيجة 
للتكنولوجيا. فالعمالء اآلن، 
وإن كانــوا يتوقعون تقدمي 
خدمات مصرفية مماثلة ملا 
هو قائم في الســوق، فإنهم 
يتطلعــون إلــى مــا تقدمه 
البنوك سعيا لتمييز أنفسها 
عبــر التركيــز علــى خدمة 
العمــالء وســهولة تقــدمي 
املنتجات وزيادة القيمة التي 

»احتاد الذهب«: تأهيل 2500 مراقب التزام كويتي
كشف مســؤولو االحتاد 
الذهــب  لتجــار  الكويتــي 
واملجوهرات، عن خطط مجلس 
إدارة االحتاد ملساعدة العاملني 
في القطاع على االمتثال إلى 
القوانني والقرارات اجلديدة 
التي تفرضها اجلهات الرقابية 
فــي الكويــت، وعلى رأســها 
التجــارة والصناعة،  وزارة 
حيــث يعمل االحتــاد حاليا 
على العديد من امللفات التي 
ترفع من مســتويات امتثال 
القطاع إلى القوانني والقرارات 
احلكوميــة في شــأن ســوق 
الذهب واملعادن الثمينة وعلى 
رأسها االمتثال لقانون مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
عبــر تأهيــل ٢5٠٠ مواطــن 
كويتي للعمل كمراقبي التزام.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس مجلس إدارة االحتاد، 
عدنــان األربش إن املجلس 
بتشــكيله اجلديد سيعمل 
وفق استراتيجية متكاملة 
القطــاع باجلهــات  تربــط 
الرقابية في سبيل البحث عن 
التجارية  املمارسات  أفضل 
مبا يخــدم مصلحة العمالء 
والشركات في ذات التوقيت، 
إذ ســيكون االحتــاد حلقة 
الوصل القوية بني احلكومة 

جهــود االحتــاد امتــدت إلى 
الســامية  الرؤيــة  مواكبــة 
بالتحــول إلــى مركــز مالي 
وجتاري خصوصا أن الكويت 
كانت في السابق قبلة للراغبني 
في االستحواذ على مقتنيات 
ثمينة ذات طراز رفيع، مبينا 
فــي الوقت ذاتــه أن مجلس 
اإلدارة اتخذ خطوات فعلية في 
فتح أفاق التعاون مع منظمات 
وهيئات خــارج الكويت من 
أجل زيادة عمليــات التبادل 
التجــاري فــي القطــاع، مبا 
يتوافق مع الرؤية السامية، 
مشــيرا في الوقــت ذاته إلى 
أن بدايــة التعاون ســتكون 
في القارة اآلســيوية مع أحد 
أهم الالعبني في سوق املعادن 

 Asean( الثمينــة من خــالل
 Gem & Jewellery Association
AJGA(، وهــو احتــاد هونغ 
كونغ، فيما متتد آفاق التعاون 
إلى احتاد مصدري املجوهرات 
في تركيــا )JTR(، وذلك في 
مسعى من االحتاد لفتح آفاق 
التبادل التجاري في القطاع، 
وإعــادة رســم دور الكويت 
على خارطة معارض الذهب 
العاملية، مبينا في الوقت ذاته 
أن هناك اجتماعات مشتركة 
ستتم على هذا الصعيد خالل 

شهر مارس املقبل.
بدوره، أشار نائب الرئيس 
عبيد املطيري، إلى أن االحتاد 
اتخذ خطوات فعلية في صوب 
مســاعدة الشــركات العاملة 
في السوق على االمتثال إلى 
القوانني والقرارات الصادرة 
من وزارة التجارة والصناعة 
في شأن القطاع، ويأتي على 
رأســها االلتــزام بالســجل 
االلكتروني مــن العام املقبل 
٢٠٢٠، وذلــك عبــر تأهيــل 
الشــركات من خــالل برامج 
تدريبية تساعدهم على آليات 
إعداد السجل وقاعدة بيانات 
للعمالء واملشتريات واملبيعات 
للتطابــق مع قوانني مكافحة 

غسيل األموال.

عدنان األربش

مشاري شهابمدحت توفيق

عبيد املطيري 

والعاملني في السوق.
ولفــت األربــش إلــى ان 
خطط االحتاد في ذلك اجلانب 
ترتكز على إثراء العالقة بني 
الشركات العاملة في السوق 
التجارة والصناعة،  ووزارة 
في شأن القرارات التي تتخذها 
الوزارة بحق القطاع، بحيث 
تكــون العالقة مبنيــة على 
التعــاون والعمــل على رفع 
قدرة الشركات على االمتثال 
للقرارات والقوانني الصادرة 
بحقهم، وصــوال إلى حتقيق 
أعلى معدالت االمتثال للحفاظ 
علــى املمارســات التجاريــة 
اآلمنة واملتوافقة مع القوانني 

والقرارات احلكومية.
وكشــف األربــش عن أن 

»املتحد« يحصد جائزة أفضل بنك في قطاع 
اخلدمات املصرفية اخلاصة في الكويت لعام 2019

حصد البنك األهلــي املتحد للمرة 
الثالثــة جائزة أفضل بنــك في قطاع 
اخلدمات املصرفية اخلاصة في الكويت 
لعــام ٢٠١٩ من قبل مجلــة ذي بانكر 
بالتعاون مــع مجلــة برايفيت ويلث 
مانيجمنت، وهمــا املجلتان الرائدتان 
التابعتان ملجموعة فاينانشال تاميز، 
وتقدمــان جوائز اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة العاملية تكرميا للمؤسســات 
املصرفيــة التــي حققــت جناحــا في 
واحللــول  النمــو  اســتراتيجيات 
االستثمارية املالئمة ومستوى اخلدمات 
املقدمة في اخلدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الثروات طبقا للمعايير العاملية.
مت االختيــار النهائي للفائزين من 
قبل جلنة مكونة من ١6 عضوا مستقال 
من أعضاء جلنة التحكيم اللذين يتم 
تعيينهــم من قبــل املجلتني املعنيتني 
بقطاع اخلدمــات املصرفية اخلاصة. 
وأتيحــت الفرصة أمــام أعضاء جلنة 
التحكيم ملراجعــة العديد من عناصر 
متيز اخلدمات املصرفية اخلاصة التي 
يقدمهــا البنــك األهلي املتحــد والتي 
تتراوح بــني االبتكار، وإدارة الثروات 

العائلية بشــكل متميز، واملبادرة في 
تقدمي اخلدمــات واملنتجات والتمويل 
املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وتعليقــا علــى فــوز البنــك بهذه 
اجلائزة، قال مدحت توفيق مدير عام 
أول اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة 
الثروات بالبنك األهلي املتحد: متثل هذه 
اجلائزة مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا 
ملا فيها من تأكيد على ريادة البنك في 
قطاع اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة 
الثروات وتبرز مدى التزامه واهتمامه 
بعمالئه، ليس فقط في ســبيل توفير 
احتياجاتهم، بــل بتجاوز طموحاتهم 
أيضا بشكل دائم ومستمر عن طريق 
خدمات جديدة ومبتكرة تساهم بشكل 

إيجابي في حياتهم.
أتقــدم  أن  أود  وأضــاف توفيــق: 
بالشكر اجلزيل إلى فريق عمل اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة الثــروات 
بالبنك األهلي املتحد اللتزامه بالثقافة 
والنهج املتبع لدى البنك والذي يسعى 
من خالله لكسب ثقة عمالئنا على مدى 
األعوام، فهذا اإلجناز لم يكن ممكنا لوال 
جهودهــم الرائعة، والشــكر موصول 

ملجلتــي ذي بانكــر وبرايفيــت ويلث 
مانيجمنت علــى تقديرهم واالعتراف 

بجهود البنك ومكانته الرائدة.
وعلق مشاري شــهاب نائب مدير 
عام اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة 
الثروات بالبنــك األهلي املتحد، قائال: 
تعكس هذه اجلائزة جناحنا في إثراء 
الســوق مبزيــج فريــد مــن اخلدمات 
التي جتســد أرقى مستويات األصالة 
واالبتــكار، فضال عن جناحنا في بناء 
عالقات طويلة األمد مع عمالئنا لسنوات 
عديدة قدمنا لهم خاللها خدمات عالية 
املستوى وكنا وما زلنا شريكا موثوقا 
يعتمــد عليه، ما ســاعد على حتقيق 
أهدافهــم في املجــاالت املاليــة وإدارة 

الثروات.
وأضاف: ميتلك البنك األهلي املتحد 
سجال حافال بالتميز في مجال اخلدمات 
املصرفية اخلاصة وانطالقا من مكانتنا 
كأول بنك قام بإطالق عملياته املصرفية 
في الكويت، فإننا نقدم للقطاع املصرفي 
مســتويات ال تضاهــى مــن اخلبرات 
واملهــارات ملواكبــة متطلبات عمالئنا 

الكرام.
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