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د.محمد الهاشل ضمن أفضل 
محافظي البنوك املركزية بالعالم

بنــك  محافــظ  حــل 
املركــزي د.محمد  الكويت 
الهاشل ضمن قائمة أفضل 
محافظي بنوك مركزية على 
مستوى العالم لعام ٢٠٢١، 
وذلــك للعــام الرابــع على 
التوالــي وفق تقييم مجلة 
«غلوبال فاينانس» العاملية 
املتخصصــة فــي املجاالت 

املصرفية واملالية.
ونشرت مجلة «غلوبال 
فاينانــس» على موقعها 
اإللكتروني أمس، عددها 
لشهر ســبتمبر متضمنا 
تقييمها السنوي لعشرة 
محافظني فــي التصنيف 
(A)، والذي ضم الى جانب 
د.محمد الهاشــل كال من: 
روبرتو كامبس نيتو من 
البرازيل، ودمييتار راديف 
من بلغاريا، وتيف ماكلم 

عامــر من مصــر، إضافة 
الــى كريســتني الغــارد 
مــن االحتــاد األوروبي، 

وعبداللطيــف جوهــري 
من املغرب.

وتصدر مجلة «غلوبال 
فاينانــس» املتخصصــة 
بالقطــاع املصرفي العاملي 
منذ عام ١٩٩٤ تقييما سنويا 
ألفضــل محافظــي البنوك 
املركزية ملــا يزيد على ٩٤ 
دولة، مستندة إلى عدد من 
املعاييــر من بينها النجاح 
في السيطرة على التضخم 
وحتقيق أهداف االستقرار 
والنمــو االقتصــادي الــى 
جانــب اســتقرار العملــة 
الوطنيــة وإدارة أســعار 
الفائدة إضافــة الى تقييم 
دول احملافظني في التقارير 
التي تصدرها مؤسســات 
االئتمانــي  التصنيــف 
وصندوق النقد الدولي حول 

سالمة القطاع املصرفي.

للمرة الرابعة على التوالي.. وفقاً لتقييم مجلة «غلوبال فاينانس» العاملية لعام ٢٠٢١

د.محمد الهاشل

من كندا، وماريو مارسيل 
كليل من تشــيلي، وجي 
يانغ من الصني، وطارق 

«األهلي املتحد»: هشام زغلول نائبًا أول 
للرئيس التنفيذي ملجموعة األعمال املصرفية

..والبنك يعلن ٢٠ فائزًا في سحب «احلصاد» األسبوعي

أعلن البنك األهلي املتحد 
عــن موافقة بنــك الكويت 
املركزي على تعيني هشــام 
زغلــول مبنصب نائب أول 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
األعمــال املصرفية بالبنك، 
وذلك اعتبارا من ١ سبتمبر 
٢٠٢١، بعــد أن كان يشــغل 

نفس املنصب بالوكالة.
وأوضح البنك في بيان 
صحافي، أن زغلول يتمتع 
بخبــرة واســعة تزيد على 
٢٠ عامــا مــن العمــل فــي 
مجال اخلدمــات املصرفية 
واخلزينــة،  للشــركات، 
والتمويل التجاري، وقد عمل 
في عدة بنوك ومؤسســات 
ماليــة، منها بنك بي أن بي 
باريبــا (BNP Paribas) في 
مصــر، والبنــك التجــاري 
الدولي مبصــر، واملصرف 
املتحد للتجارة واالستثمار 

في ليبيا. 
خبرات واسعة

ويشغل زغلول عضوية 
مجالــس إدارات عــدد مــن 
املالية  البنوك واملؤسسات 
في الشــرق االوسط، وهي: 
العراقي  التجاري  املصرف 
في العراق، املصرف املتحد 
للتجــارة واالســتثمار في 
ليبيا وشركة الشرق األوسط 
لالســتثمار املالي (ميفيك) 

قام البنك األهلي املتحد 
يوم األربعاء املاضي بإجراء 
الســحب األســبوعي على 
جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت 
والــذي يقدم مــا يزيد على 
٧٥٠ جائزة سنويا، وينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبســط وأسهل برنامج 
ادخار والذي يقدم أكبر قيمة 
من اجلوائز إلى أكبر عدد من 
الفائزيــن، فضال عن ميزة 
فتح احلساب عبر االنترنت 
بكل سهولة ويسر مع ميزة 
اإليداع الفوري في احلساب.
الســحب عــن  وأســفر 
حصول ٢٠ فائزا على ١٠٠٠ 
دينــار لــكل منهــم، وهــم: 
مهلهل خالد املضف، دكتور 
شوســتر أومتــار، صنــت 
الرشــيدي، صطفى  حمود 
أونيالوكال، يوسف ياسني 
مال اهللا، سعود عبدالعزيز 
بوحيمــد، أميــر عبدالرضا 
جاســم، اســالم خان نظام 
الدين، بهية هتيمي الظفيري، 

املقدمــة لعمالء  املنتجــات 
البنــك، وذلــك ضمن رؤية 
البنك األهلــي املتحد كبنك 
رائد فــي العمــل املصرفي 
اإلســالمي، وكذلك أسهمت 
جهود زغلــول في حصول 
البنــك علــى عــدة جوائز 
مرموقــه كأفضــل بنك في 
الكويــت ضمــن قطاعــات 
وخدمات مصرفية متنوعة 
على مدار السنوات السابقة.

إجنازات ملموسة

وبهــذه املناســبة، قالت 
الرئيســة التنفيذية للبنك 
جهــاد  املتحــد  األهلــي 

ســحوبات  وتتضمــن 
احلصاد العديد من اجلوائز، 
من بينها جائزة بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار فــي كل من عيد 
الفطر وعيد األضحى وتبقى 
اجلائزة الربع سنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما 
يطمح إليه العمالء لتحقيق 
تطلعاتهم، كذلك تقدم جوائز 
احلصاد ٢٠ جائزة أسبوعية 

احلميضي: «منذ انضمامه 
إلى فريق عمل البنك األهلي 
املتحد أثبت هشــام زغلول 
قدراته القيادية واستطاع أن 
يحقق إجنازات ملموسة في 
مسيرة جناح البنك، حيث 
ميتلك سجال مهنيا متميزا 
يجعلــه خبــرة مصرفيــة 
ثرية نفخــر بها بني كوكبة 
القيادات التنفيذية في البنك، 
فضال عن رؤيته املستقبلية 
لتطويــر مجموعة األعمال 
املصرفية مبا يتناســب مع 
إستراتيجية البنك لتعزيز 
االبتكار في احللول اجلديدة 

التي نقدمها للسوق».
من جانبه، علق هشــام 
زعلول على قــرار تعيينه 
مبنصبــه اجلديــد، قائــال: 
«أتقدم بالشكر ملجلس إدارة 
البنك األهلي املتحد، وعلي 
رأسهم رئيس مجلس إدارة 
البنــك د.أنور علي املضف، 
واإلدارة التنفيذيــة وعلــى 
التنفيذية  الرئيسة  رأسهم 
للبنــك جهــاد احلميضــي، 
وأشــكر كل زمالئــي فــي 
مجموعة األعمال املصرفية 
الذين لم يدخروا جهدا خالل 
املاضيــة لتوفيــر  الفتــرة 
كل الدعــم لتوفيــر خدمات 
مصرفية وفق مســتويات 
ومعايير عامليــة ترقى إلى 
مستوى تطلعات عمالئنا».

بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل رابح.
وكذلــك، ألول مــرة في 
الكويــت، مت تقدمي ســحب 
«األفضلية» ربع الســنوي 
بقيمة ٢٥ ألف دينار حصريا 
للعمــالء الذين لم يحالفهم 
احلظ من قبل بأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للدخول في السحب.
إلــى هــذه  وباإلضافــة 
الباقة من اجلوائز املميزة، 
العمــالء بأربــاح  يحظــى 
علــى  متوقعــة  ســنوية 
أســاس عقد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
فريدا من نوعه وجذاب لكل 
أفــراد املجتمع الراغبني في 
التوفيــر من خالل حتقيقه 
للعديد من املميزات ســواء 
على املدى القصير أو على 

املدى الطويل.

بعد موافقة «املركزي».. ويتمتع بخبرة واسعة تتخطى ٢٠ عاماً بالعمل املصرفي

هشام زغلول

باململكة العربية السعودية.
جدير بالذكر، أن هشام 
زغلــول حاصل على درجة 
بكالوريــوس االقتصاد من 
كليــة االقتصــاد والعلــوم 
السياســية مــن جامعــة 
القاهــرة، ومنــذ انضمامه 
إلــى البنــك األهلــي املتحد 
عام ٢٠٠٧، جنح في تطوير 
أعمال اخلدمات املصرفية، 
وهو ما انعكــس على منو 
التســهيالت  حجم محفظة 
االئتمانية وتوسيع قاعدة 

العمالء.
باإلضافــة إلــى التطور 
تشــهده  الــذي  املســتمر 

إســرائيل أبو حسني، خالد 
صالــح شــريعة، محمــد 
عباس االبراهيــم، عبداهللا 
سعد السلبود، محمد هجيج 
غضبان، عبدالعزيز يوسف 
الصفار، محمد حمد العنزي، 
فيصل سالم العازمي، لولوة 
جابر أحمد، نســرين العبد 
يحيى عبد الغافور، سميرة 

عبدالعزيز الباروني.

«اشتِر اآلن وادفع الحقًا».. وسيلة التسوق
 األسرع منوًا بالعالم!

أظهرت دراســة حديثة 
الذيــن  املســتهلكني  أن 
يســتخدمون الدفــع الحقا 
مييلون إلى شراء منتجات 
أكثر بنسبة ٥٠٪ إلى ٢٠٠٪ 
لكل معاملة مقارنة باستخدام 
طرق الدفع األخرى، وتعد 
طريقة «اشــتر اآلن وادفع 
في وقت الحق» هي وسيلة 
الدفع األسرع منوا مع منو 
التجارة اإللكترونية في عام 

.٢٠٢٠
الطريقة  وتســمح هذه 
الفواتير  للمتسوقني بدفع 
الصغيرة واملتوسطة على 
أقســاط شــهرية من دون 
فائــدة، وإذا التــزم العميل 
بالدفع دائما ميكنه تقسيط 
بضائــع بقيمــة أغلى مثل 
السلع الفاخرة، تقوم هذه 
املبالــغ  املنصــات بســداد 
كاملة للبائع مقابل نســبة 
من الفاتورة تتراوح بني ٣ 

و ٦٪ أحيانا.
وتشكل هذه الرسوم نحو 
٨٠٪ من عوائد هذه املنصات، 
ولكنها جتني نحو ٢٠٪ من 
عوائدها كرسوم تقتطعها 
من املشتري في حالة لم يسد 
الدفعات بوقتها، وبحسب 
الدراسة، هناك واحد من كل 
١٠ متســوقني يستخدمون 
خدمات الشراء اآلن والدفع 

بنسبة ١٠٥٪ سنويا منذ عام 
٢٠١٩، كما حققت أسهم شركة 
«Affirm» مكاســب كبيــرة 
األسبوع املاضي بعد اتفاقية 
أبرمتها مع «أمازون» إلطالق 
خيار الشــراء اآلن والدفع 
الحقا لبعض عمليات الشراء 
التــي تزيد قيمتها على ٥٠ 

دوالرا باملنطقة.
وبــدأت ترتفع شــعبية 
طريقة الدفع هــذه، وظهر 
العبــان رئيســيان في هذا 
 «Tabby» :القطاع مؤخرا، هما
ومقرها اإلمارات تنوي أن 
تســرع خطط التوسع في 
أســواق عربية جديدة بعد 
أن جمعت ٥٠ مليون دوالر 
إضافية، مــا منحها تقييما 

دوالر،  مليــون   ٣٠٠ بـــ 
وتقــدم «Tabby» خدماتها 
فــي الســعودية واإلمارات 
مــع أكثر مــن ٢٠٠٠ عالمة 

جتارية.
فيمــا أعلنــت منصــة 
«متارا»، التي تأسست العام 
املاضي في السعودية، عن 
حصولها على اســتثمارات 
بـ ١١٠ ماليــني دوالر، وهي 
األكبــر من هــذا النوع في 
الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا حتى اآلن، وتشير 
التوقعات إلى أن تصل قيمة 
معامالت الشراء اآلن والدفع 
الحقا إلى ٦٨٠ مليار دوالر 
على الصعيد العاملي بحلول 

عام ٢٠٢٥.

تسمح للمتسوقني بالدفع على أقساط شهرية من دون فائدة

الحقا، متت مالحقته من قبل 
محصلي الديون.

جديــر بالذكــر أن ١١٪ 
فقــط مــن عمليــات الدفع 
تتضمــن حتذيــرا واضحا 
للمتسوقني بأنهم يبرمون 
اتفاقيــة ائتمــان، أما ٨٩٪ 
املتبقية فقــد وضعوا هذه 
املعلومات بأحرف صغيرة، 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن 
هناك نظرة تفاؤلية متنامية 
جتاه هذه الصناعة، وذلك 

وفقا لـ «العربية.نت».
وكانت املنصة األسترالية 
«Afterpay» حققت ١٥٫٨ مليار 
دوالر كإجمالي مبيعات عبر 
منصاتها في السنة املالية 
التي انتهت في يونيو، بنمو 

جهاد احلميضي: زغلول ميتلك سجًال مهنيًا متميزًا يجعله خبرة مصرفية نفخر بها 
منذ انضمامه لفريق «األهلي املتحد» أثبت قدراته القيادية وحقق إجنازات ملموسة

رأي

استفادة املستثمرين 

والشركات الكويتية من 

الفعاليات الكبرى باخلليج

مع اقتراب انطالق معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ وعودة 
املعارض الدولية للتنظيم، يجب على الشركات الكويتية 
مضاعفة حضورها في هذه الفعاليات لتستفيد وتكمل 
مســيرة اإلصالح والتنمية، فنحن اليوم أمام مفترق 
طريق لنكمل اجلهود السابقة التي نتجت عنها تدفقات 
نقدية واســتثمارات مليارية أجنبية وترقية بورصة 
الكويت، فهذه فرصة للترويــج اإليجابي إلمكانيات 
القطاع اخلاص الكويتي وعرض املشــاريع التنموية 
املخطط لها بالكويت من قبل اجلهات احلكومية كذلك 

لتعقد الشراكات ويتم استقطاب الشركاء لتنفيذها على 
املستوى املطلوب.

ويجب علــى اجلهات املعنية كذلك مواكبة األحداث 
لتستفيد الدولة ولتمكن الشركات الكويتية من االستفادة 
من هذه الفعاليات من خالل رفع ســعة الركاب وفتح 
مجال اكبر للتنقل من وإلى هذه املدن لتعوض شركات 
الطيران الوطنية جزءا من خسائرها في الفترة املاضية 
وكي تنخفض تكلفة السفر وتستعيد اجلهات احلكومية 

كالطيران املدني مستويات إيراداتها السابقة.

م. فراس عادل السالم
الرئيس التنفيذي لشركة السالم العاملية - نائب رئيس مجس األعمال الكويتي في دبي


