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KIB يعيد إطالق حملة حساب الشباب بحلة جديدة

«األهلي» يطلق حملة «انفق.. اكسب.. وحّلق عاليًا»

يستمر بنك الكويت الدولي 
ابتــكار حمالتــه  (KIB) فــي 
الترويجية ملكافأة إحدى أهم 
شرائح عمالئه، وهي شريحة 
الشــباب، حيــث قــام مؤخرا 
بإطالق حملة «حساب الشباب» 
اجلديدة، واملستمرة حتى نهاية 

العام احلالي.
هذا، وكانــت أول عروض 
حملة KIB للشباب قد أطلقت 
خالل الشهر املاضي، بفرصة 
مميــزة بالتعاون مع شــركة 
«طلبات»، حيث فاز عشرة من 
عمالء البنك احملظوظني ممن 
حولوا مكافآتهم الطالبية بقيمة 
٢٠٠ دينار قبل ٢٩ مايو ٢٠٢٢ 
برصيد قيمته ١٠٠ دينار على 
تطبيق «طلبــات» أثناء فترة 

العرض حتى انتهائه.

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن إطــالق عــرض حصري 
ملكافآت أميال ســكاي واردز 
احتفاال مبــرور ٢٠ عاما على 
التعــاون الناجح بــني البنك 
وبرنامج سكاي واردزـ  طيران 
اإلمارات، وهو برنامج الوالء 
احلائــز جوائــز مــن طيران 

اإلمارات وفالي دبي.
وبهذه املناسبة، يقدم البنك 
األهلي الكويتي ثالثة عروض 
خاصــة مبزايا رائعة ال تقبل 
املنافســة، يتضمــن العرض 
األول ثالثــة أضعــاف أميال 
سكاي واردزـ  حيث يستطيع 
حاملو بطاقات االئتمان األهلي 
ـ اإلمارات (فيزا إنفينيت وفيزا 
سيغنتشــر) مضاعفة كسب 
أميــال ســكاي واردز ثــالث 
مرات على معامالت الشــراء 
التــي يجريها العمــالء داخل 

أخــرى لالســتفادة بعروض 
اخلاصــة   «BLUE DEALS»
بحساب الشباب التي سيقوم 
البنك باإلعــالن عنها لعمالئه 
الحقــا خالل العــام. وفي هذا 
السياق، علق مدير أول االتصال 

البنك األهلي الكويتي طيران 
اإلمارات خصما بنســبة ٥٠٪ 
علــى رســوم اإلصــدار مدى 

احلياة.
الثالث يتضمن  والعرض 
٢٠٠٠٠ ميــل إضافــي حيــث 
بطاقــات  حاملــو  يحصــل 
فيزا إنفينيــت، البنك األهلي 
الكويتي طيران اإلمارات على 
ما يصل إلى ٢٠٠٠٠ ميل كهدية 
ترحيب، في حني سيحصلون 
على ١٠ آالف ميل إضافي عند 
إنفــاق ٥٠٠ دينار كحد أدنى. 
وصرحت جهير معرفي مدير 
عام إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد (باإلنابة) بالبنك األهلي 
الكويتي: نحن في البنك األهلي 
الكويتي، نهدف باستمرار إلى 
حتســني منط حياة عمالئنا، 
ومتكن بطاقة األهليـ  اإلمارات 
االئتمانية عمالئنا من كسب 

اخلارجي، من إدارة التسويق 
 «KIB» واالتصال املؤسسي في
فهد السرحان قائال: إن امتالك 
حساب للشباب في KIB يقدم 
للعميــل مجموعة مــن املزايا 
املختلفة، في حني أنه قد صمم 
خصيصا لتلبية االحتياجات 
اليومية لفئة الشــباب ما بني 
عمر الـ١٥ و٢٥ ســنة، ليجمع 
بني ميزتي االستثمار واالدخار 
في وقت واحد، فهو ال يتطلب 
حدا أدنى ملبلغ اإليداع األولي أو 
رصيدا للمحافظة عليه، كما أنه 
يوفر لعميله بطاقة حساب آلي 
مجانية ذات تصميم عصري، 
والقابلة لالســتخدام في أكثر 
من مليون جهــاز صراف آلي 
في جميع أنحاء العالم مبا في 

.POSو KNET ذلك

أميــال ســكاي واردز مع 
إنفــاق، حيث  كل معاملة 
يستطيع العمالء استبدالها 
مبزايــا ومنافــع متعددة. 
ومــن دواعــي ســرورنا 
اليــوم االحتفــال بذكرى 
مرور ٢٠ عاما على عالقة 
الناجحــة مــع  التعــاون 
طيران اإلمارات، وبفضل 
هذه الشراكة، حققنا جناحا 
متميزا من خالل االرتقاء 
مبســتوى جتارب العديد 
من العمالء ومتكينهم من 
االســتمتاع بالكثيــر من 
املزايا واملنافع املتاحة من 
خالل برنامج سكاي واردز. 
ونتطلع إلى تزويد العمالء 
اجلدد ببطاقة ائتمان فيزا 
إنفينيت وسيغنتشر من 
البنــك األهلــي الكويتــي 

وطيران اإلمارات.

فهد السرحان

كما سيقدم KIB لكل عميل 
من عمالء شريحة «الشباب» 
طــوال هــذه احلملــة هديــة 
مبناســبة يوم ميالده تشمل 
رصيــد بقيمــة ٥ دنانير على 
تطبيق «ديليفرو». مع فرص 

الكويت وخارجها.
الثاني  العرض  ويتضمن 
خصــم ٥٠٪ علــى الرســوم 
السنويةـ  كجزء من االحتفاالت 
بهذه املناســبة، حيــث يقدم 
البنــك للعمــالء الراغبني في 
احلصــول على بطاقــة فيزا 
إنفينيــت أو سيغنتشــر من 

جهير معرفي

«الغرفة» تكّرم شهاب توفيقي تقديرًا جلهوده

املكسيك تدعو الكويت للدخول في محافظ استثمارية

انطالقًا مــن مبدأ الغرفة 
أصحــاب  تكــرمي  علــى 
اإلجنــازات واملبدعــني ومن 
ضمنهــم موظفوها وتقديرا 
جلهودهم املثمرة في مهامهم 
املختلفة، كّرم محمد جاسم 
الصقــر رئيس غرفة جتارة 
وصناعــة الكويــت صبــاح 
امس شــهاب توفيقي وذلك 
بعــد أن وصل إلــى محطته 
املهنية األخيرة بعد مســار 
مهنــي امتد لـــ ٣٠ عاما من 
اجلــد واالجتهاد وبكل تفان 
وإخالص بعمله في الغرفة، 
والــذي كان يشــغل منصب 
مدير إدارة املعامالت، وذلك 

باهي أحمد

أكد عضــو مجلس إدارة 
وصناعــة  جتــارة  غرفــة 
الكويــت خالــد اخلالــد، أن 
«الغرفة» دائما تســعى الى 
توفير فرص االستثمار في 
شــتى املجــاالت مــع الدول 
األخرى، الفتــا في تصريح 
له عقب اجتماع الغرفة أمس 
مع الســفير املكسيكي لدى 
البالد ميغيل انخيل ايسيدرو 
ووفد مكسيكي، الى ان زيارة 
الوفد املكسيكي ليست االولى 
للكويت لكنهــا تختلف في 
أن هذا التوقيت يعد مرحلة 
جديدة بعد جائحة كورونا 
 - األوكرانيــة  واحلــرب 
الروسية، علما أن هناك تبادال 
جتاريا بني املكسيك والكويت.

الكويتــي لالســتثمار فيها، 
والتي تســتثمر في مجاالت 
البنيــة التحتيــة والزراعة 
والصناعة والغــاز وغيرها 

من املجاالت».
مــن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة املكسيكية 

بحضور ربــاح عبدالرحمن 
الربــاح مدير عــام الغرفة، 
وحمد جــراح العمــر نائب 
مديــر عــام الغرفــة، حيث 
تقدم الصقر بالشكر لتوفيقي 
وامتدح سيرته املتميزة خالل 
املدة التي قضاها في العمل 
بالغرفة، وقدم أروع األمثلة 
في البذل والعطاء واملبادرة 
بتقــدمي أفضل مــا لديه من 
علــم وخبرات، التي كان لها 
األثر الواضح فيما تشــهده 
الغرفة اآلن من ارتقاء وتطور، 
واختتم التكرمي بتقدمي هدية 
تذكاريــة وشــهادة تقديــر 

لشهاب توفيقي.

التحتيــة كارلوس  للبنيــة 
«نحــن  جيــل:  روبليــس 
نعمل بشكل أكبر في مجال 
البنيــة التحتية ســواء في 
املطارات ومحطات معاجلة 
املياه وغيرهــا، كما أننا لنا 
قاعدة استثمارية في أميركا 
وغيرهــا من املشــاريع، لذا 
ندعو املستثمرين الكويتيني 
للمشاركة واالســتثمار في 
املشاريع باملكسيك وأميركا، 
وتبــادل التعاون واخلبرات 
بني اجلانبني في هذا املجال».
وعــن توقعاتــه بشــأن 
إقبــال املســتثمرين  مــدى 
الكويتيني في االستثمار في 
هــذه املجاالت، قال: «نرحب 
الكويتيــني  باملســتثمرين 
لالستثمار، خاصة أننا لدينا 
فرص واعدة في املكسيك».

ً بعد مسيرة مهنية امتدت لـ ٣٠ عاما

على هامش اجتماع «الغرفة» بوفد من املكسيك

محمد الصقر مكرما شهاب توفيقي

(زين عالم) خالد اخلالد مترئساً اجتماع أمس  

خالد اخلالد مكرماً السفير املكسيكي لدى البالد ميغيل انخيل ايسيدرو

وأضــاف قائــال: « هــذه 
الزيارة هي للدعوة لالستثمار 
فــي محافــظ اســتثمارية 
بشركات مكســيكية، حيث 
تتركــز أغلب هــذه احملافظ 
في أميركا واملكسيك، وهناك 
رغبــة فــي جــذب اجلانــب 

احلساوي: البنوك الكويتية رائدة باملدفوعات 
الرقمية .. وتقدمي خدمات تلبي االحتياجات

كشف اســتطالع «ابق 
آمنــًا ٢٠٢٢» الــذي أجرته 
«Visa» بالتعاون مع احتاد 
مصارف الكويت، أن ٨٦٪ 
من املســتهلكني بالكويت 
يــرون أن معاييــر األمان 
اخلاصة بخدمات الدفع عبر 
اإلنترنت التي توفرها مواقع 
التجارة اإللكترونية متثل 
الســبب الرئيســي التخاذ 
القرار بدفع ثمن املشتريات 
عبر اإلنترنت بالبطاقة بدال 
من الدفع نقدا عند االستالم. 
وجاءت حماية بيانات 
الدفع اخلاصة باملستهلكني 
(احلفاظ على اخلصوصية) 
في املرتبة الثانية (٥٤٪ من 
املســتهلكني)، بينما مثلت 
أسعار املنتجات واخلدمات 
اجلانب األقل أهمية (بنسبة 
١٤٪) الختيــار الدفع عبر 

اإلنترنت.
وأكد االســتطالع أيضا 
نفس التوجه عند التسوق 
داخل املتاجــر، فقد صنف 
املســتهلكني  مــن   (٪٧٢)
معاييــر األمــان اخلاصــة 
بخدمات الدفع التي يوفرها 
العامل  التاجــر باعتبارها 
الرئيســي التخاذ خيارات 
الدفع الرقمية لقاء احلصول 
على السلع واخلدمات، يلي 
ذلك ضمانات وسياســات 
اإلرجــاع (٦٦٪) ومعايير 
السالمة والنظافة (٣٣٪). 
وقــال نحو ٩ من كل ١٠ 
مستهلكني شملهم االستطالع 
إنهم أجروا مدفوعات رقمية 
خالل الشهر املاضي، وذكر 
نحو نصف عدد املشاركني 
في االســتطالع إنهم باتوا 
أكثــر حرصــا علــى تبني 
خيارات الدفع الرقمية في 
املتاجر، السيما املدفوعات 
الالتالمسية، وعبر اإلنترنت 
منذ بدء جائحة كوفيد-١٩.
معظــم  وأوضــح 
إنهــم  املســتهلكني (٨٠٪) 
سيقومون بتغيير املتاجر أو 
مواقع وتطبيقات التسوق 
عبــر اإلنترنــت، بناء على 
طرق الدفــع التي توفرها، 
حيث أبدى معظم املستهلكني 
تفضيال قويــا للمدفوعات 
الرقمية على النقد. وأشار 
إلــى أن ٤٣٪  االســتطالع 
من املســتهلكني يفضلون 
لدفــع  النقــد  اســتخدام 
«اإلكراميــات» في الفنادق 

أمان املدفوعات، ليتســنى 
لهم الوثوق في طرق الدفع 
الرقمية بشــكل عام. ومن 
هنا تبــرز أهمية مواصلة 
توعية املستهلكني وتثقيفهم 
بســلوكيات الدفــع اآلمنة 
وتعزيز ثقتهم باملدفوعات 
الرقمية بالتعاون مع كافة 
األطراف املعنية في القطاع 
املالي مبا في ذلك املؤسسات 
املالية وشركات املدفوعات 
واحلكومات. ووفقا لنتائج 
االســتطالع، ميكن للتجار 
املســتهلك  ثقــة  تعزيــز 
واالرتقــاء بتجربــة الدفع 
عبر اإلفصاح عن التدابير 
املتخــذة حلماية معلومات 
املســتهلكني الشــخصية، 
وتقدمي معلومات واضحة 
حول الضمانات وخيارات 
االسترداد، وعرض شعارات 

البنوك وشركاء الدفع.
وفي هذا الســياق، قال 

األمني العــام الحتاد مصارف 
الكويــت د.حمــد احلســاوي: 
«أكد االســتطالع الــذي قامت 
بــه شــركة فيــزا بالتعــاون 
مــع االحتاد منــو اســتخدام 
املدفوعــات الرقمية وتفضيل 
العمالء لهذه املدفوعات نظرا 
ملا تتمتع به من معايير سالمة 
وأمان عالية فضال عن سهولة 
البنوك  االســتخدام، وتعتبر 
الكويتيــة رائــدة فــي مجال 
املدفوعــات الرقميــة وتقــدم 
كل ما هــو جديد من منتجات 
وخدمات تلبي احتياجات كافة 
عمالئها. وأوضح االستطالع 
ارتفاع مستوى دراية العمالء 
باملخاطر املصاحبة لعمليات 
الدفع الرقمية، وأهمية حماية 
البيانات املصرفية، األمر الذي 
يؤكد جناح النهج الذي تقوم 
به البنوك واالحتاد في تعزيز 
التوعيــة املاليــة واملصرفية 
وسلوكيات الدفع اآلمنة. هذا، 
ويقدم االســتطالع عــددا من 
النصائح املهمة لقطاع التجزئة 
لتقدمي جتربة مدفوعات رقمية 
أفضل للعمالء. يثمن االحتاد 
الدور الذي تقدمه شركة فيزا 
في احلملة بهدف تعزيز ثقافة 
الرقميــة، ونحن  املدفوعــات 
سعداء الستمرار التعاون مع 
شركة فيزا للعام اخلامس على 

التوالي في حملة ابق آمنا».
مــن جانبه، قال مدير إدارة 
املخاطر في Visa الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا نيل فيرنانديز: 
«يأتي تقدير املستهلكني املتزايد 
ملعايير األمــان واخلصوصية 
عنــد التعامــل مــع بياناتهــم 
الشــخصية وبصــورة تفوق 
السعر والشفافية، ليوفر للتجار 
رؤى مهمة حول كيفية ترسيخ 
الثقــة بني املســتهلكني وطرق 
الدفع التي ميتلكونها. وتؤكد 
عدم قدرة ثلث املستهلكني على 
حتديد االحتياالت احملتملة على 
ضرورة مواصلة كافة األطراف 
املعنية في نظام املدفوعات على 
ضمــان توفير أفضــل حماية 
ممكنة للمســتهلكني. وجتسد 
حملــة «ابــق آمنا» فــي عامها 
الســابع منصة مهمة تتيح لنا 
التعاون مع شــركائنا لتوعية 
املســتهلكني بأمــان املدفوعات 
ودعم التجــار لتلبية احلاجة 
املتزايــدة لتوفيــر خيــارات 
الرقميــة اآلمنــة  املدفوعــات 
والسلسة سواء في املتاجر أو 

عبر اإلنترنت».

ضمن استطالع «ابق آمناً ٢٠٢٢» الذي أجرته «VISA» بالتعاون مع «احتاد املصارف»

نيل فيرنانديزد. حمد احلساوي

واملطاعم أو املواقع واملرافق 
السياحية.

وفــي حني يثــق معظم 
املستهلكني (٧٤٪) بقدرتهم 
على التعرف على عمليات 
االحتيال، قال ما ميثل ثلث 
عدد املستهلكني الذين شملهم 
االستطالع في الكويت إنهم 
يواجهون صعوبة في هذا 

اجلانب.
خصوصية البيانات 

أبدى معظم املشاركني في 
االستطالع (٨٩٪) الرغبة في 
معرفة كيف سيتم التعامل 
مع معلوماتهم الشخصية 
وحمايتهــا قبــل إدراجهــا 
في أي مــن مواقع التجارة 
اإللكترونية. وعالوة على 
ذلك، قال نحو ثالثة أرباع 
املشــاركني في االستطالع 
(٧٨٪) إنهــم يرغبــون في 
معرفة آليات عمل تقنيات 

«بوبيان»: عبدالعزيز الدويلة رئيسًا 
ملجموعة العمليات املصرفية

د.سلطان اليحيائي رئيسًا 
للمركز العربي لإلعالم السياحي 

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على 
موافقــة بنــك الكويت املركزي إســناد 
العمليات  منصــب رئيــس مجموعــة 
املصرفية إلى عبدالعزيز فهد الدويلة، 
وذلك في إطار حرص اإلدارة التنفيذية 
على دعم الكوادر الوطنية ومتكينها من 
الوصــول الى أعلــى املناصب القيادية 

في البنك.
وسوف يتولى الدويلة مهام تختص 
بتنفيــذ اســتراتيجية ومتابعة اداء 
مجموعــة العمليــات املصرفية لبنك 
بوبيان التي تشــمل عدة إدارات مثل 
إدارة التمويل التجاري وإدارة عمليات 

اخلزانــة والتحويالت املصرفيــة وعمليات متويل 
الشــركات والعمليات املركزية وعمليات البطاقات 
ومراقبــة االحتيــال للبطاقات بجانــب إدارة فروع 

وعمليات الشركات واملصرفية اخلاصة.
ويعتبــر الدويلــة من كــوادر بنك 
بوبيــان التي انضمت إليه في مراحله 
األولــى، باإلضافة الــى امتالكه خبرة 
عمليــة تزيد علــى ١٨ عاما في القطاع 
املصرفــي واملالــي وحصولــه علــى 
ماجســتير إدارة األعمال مــن جامعة 
اخلليج للعلــوم والتكنولوجيا ٢٠١٧ 
وقد ترأس جلنة العمليات لدى احتاد 

مصارف الكويت خالل ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وخالل فترة خبرته العملية شارك 
عبدالعزيز الدويلة في العديد من الدورات 
التدريبية املتخصصة، ومنها دورتان 
دراسيتان في القيادة واالستراتيجية مع كبرى اجلامعات 
املعروفــة مثل كلية هارفارد لألعمــال واالنضمام الى 

البرنامج االستراتيجي جلامعة ديوك.

انتخب د.سلطان بن خميس 
اليحيائي رئيسا للمركز العربي 
لإلعالم السياحي ٢٠٢٢-٢٠٢٤، 
وذلك ضمن أعمال امللتقى ١٤ 
لإلعــالم الســياحي العربــي 
واملقام حاليا بجمهورية مصر 

العربية.
ويتكــون املجلــس مــن 
اهللا  عطيــة  بنــت  ليلــى 
النائــب األول  مــن تونــس 
للرئيس، ود.صباح عالل من 
اجلمهوريــة العراقية النائب 
الثاني، ومصطفى عبداملنعم 
من جمهوريــة مصر العربية 
األمني العام للمركز، باإلضافة 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة وهم 
د.ملياء محمود من جمهورية 
مصــر، وصالــح املخدوم من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وعبدالرحمن البســيوني من 
جمهوريــة مصــر العربيــة، 
ود.خالد عمر من اجلمهورية 
اليمنيــة، وأحمــد عليوه من 
اململكــة األردنية الهاشــمية، 
خالد خليل من جمهورية مصر 

العربية.
اليحيائي  وقال د.سلطان 
رئيس املركز العربي لإلعالم 

وأضاف: نتمنى أن نكون 
كمجلــس إدارة فاعلني في 
دعم قطاع اإلعالم السياحي 
على مستوى الوطن العربي 
ســواء كان على مســتوى 
القطاعــات اإلعالميــة او 
السياحية احلكومية منها 
واخلاصة وأن نعمل أيضا 

على تنشيط السياحية البينية 
العربية وأن نبــرز املقومات 
السياحية في مختلف أرجاء 
الوطــن العربــي إضافــة الى 
تشكيل فريق عمل واحد يسهم 
في الرقي مبســتوى وجودة 
اخلدمــة املقدمة فــي القطاع 

اإلعالمي السياحي. 

بعد حصول البنك على موافقة «املركزي»

عبدالعزيز الدويلة

د.سلطان اليحيائي مع أعضاء مجلس إدارة املركز

السياحي في أول تصريح 
له بعد فوزه مبقعد رئاسة 
املركز: أتقدم بالشكر اجلزيل 
لثقة أعضاء مجلس إدارة 
اإلعالم العربي السياحي في 
انتخابي رئيسا للمجلس 
خالل الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ 

مثمنا هذه الثقة.

احتفاالً مبرور ٢٠ عاماً على التعاون الناجح مع «سكاي واردز»


