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»الغرفة«: 350 مليون دوالر واردات الكويت من ڤيتنام
طارق عرابي

أكد املدير العام املســاعد 
بغرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويت عماد الزيد أن اجمالي 
واردات الكويــت من ڤيتنام 
تراجعت من نحو 5٠٠ مليون 
دوالر في العام ٢٠1٧ إلى نحو 
35٠ مليون دوالر في ٢٠٢٠.
جــاءت تصريحات الزيد 
عقب استقبال غرفة التجارة 
والصناعة صباح أمس وفدا 
اقتصاديا ڤيتناميا، برئاسة 
سفير جمهورية ڤيتنام لدى 
الكويت نغو توان ثانغ ونائب 
مدير عام بــوزارة الصناعة 
والتجارة بجمهورية ڤيتنام 

نغوين فوك نام.
وخالل اللقاء، أعرب الزيد 
عــن أمله فــي عــودة ارقام 
التجارة البينية بني البلدين 
الى مستويات جيدة، السيما 
أن املنتجات الڤيتنامية متتاز 
العالية وأسعارها  بجودتها 
التنافســية، مشــيرا إلى أن 
اللقاءات الثنائية بني البلدين 
من شــأنها أن تشــكل دافعا 
قويــا للوصول الــى االرقام 

املستهدفة.

مشــيرا إلى األثــر اإليجابي 
املباشــر ملثل هذه الزيارات 
التــي تعتبر إحــدى أدوات 
التعاون املشترك بني اجلانبني 
لزيادة حجم التبادل التجاري 
والشراكات االستثمارية بني 

البلدين الصديقني.
مــن جهته، أكد الســفير 
الڤيتنامي لدى الكويت نغو 
تــوان ثانــغ على ضــرورة 
العمل على تعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية بني 
البلدين الصديقني، موضحا 
ان هذه الســنة حتل الذكري 
العالقــات  لتأســيس   46

الديبلوماسية بني البلدين.
واســتعرض ثانــغ ابرز 
الكويتية في  االســتثمارات 
ڤيتنــام، والتــي مــن بينها 
مشروع املصفاة الذي يعتبر 
أحد ابرز تلك االســتثمارات 
حيــث اســتوردت ڤيتنــام 
العــام املاضي نفطــا بقيمة 
4.5 مليــارات دوالر من أجل 
املصفاة، اضافة إلى مشروع 
كيربي ســي )كيربي ساوث 
ايست آسيا( التابعة لشركة 
كيربي ألنظمة البناء بقيمة 

٢٠٠ مليون دوالر.

خالل استقبالها وفداً ڤيتنامياً بهدف زيادة معدالت التبادل التجاري بني البلدين

عماد الزيد في لقطة جماعية مع السفير الڤيتنامي نغو توان ثانغ ونغوين فوك نام

منصة »حسابي«.. حلول دفع إلكترونية 
مبتكرة لتعزيز التحول الرقمي في الكويت

أعلنت منصة »حسابي« 
املتخصصــة فــي مجــال 
تكنولوجيــا املدفوعــات 
واحلائــزة ترخيصــا من 
بنك الكويت املركزي والتي 
تتخذ من الكويت مقرا لها، 
عن تقدميها خدمات وحلول 
دفع مبتكرة عبر االنترنت، 
وذلــك بهــدف دعــم تبني 
حلول الدفــع الرقمية في 

الكويت واملنطقة.
وتسعى شركة حسابي 
إلى زيادة إمكانية االستفادة 
مــن قدراتهــا املتقدمــة، 
وهــي من أولى الشــركات 
فــي الكويــت املتخصصة 
مــن  العمــالء  ملســاعدة 
الشــركات واألفــراد فــي 
الدفــع  اســتخدام طــرق 
اخلاصة بها ومتتاز بتوفير 
بوابة الدفع مع مواقع عدة 

مثل Shopify، وغيرها.
حلول دفع رقمية متنوعة

ولفتت منصة حسابي 
في بيان صحافــي الى ان 
أهدافهــا تتمثل في توفير 
تكنولوجيــا دفــع جديدة 
متقدمة تتيح لقطاع األعمال 
الصغيــرة  والشــركات 
واملتوســطة باالنتقال من 
املدفوعــات النقديــة إلــى 
اســتخدام نظم مدفوعات 

سلسة وآمنة ومتطورة.
وتقــدم املنصة مجموعة 
متنوعــة مــن حلــول الدفع 
الرقمية للعمالء ومنها بوابة 
الدفع االلكتروني التي تتيح 
ألصحاب املشاريع من لديهم 
مواقــع لبيــع منتجاتهم أو 

الرئيس التنفيذي لشركة 
حسابي راكان العدساني: 
»نعمل لنوفر للمستهلكني 
إلى  الوصــول  إمكانيــة 
حلول دفع مبتكرة وآمنة 
وسلسة، ونعلن أيضا عن 
كامل استعدادنا لتوفير 
أجهزة نقاط البيع وجميع 
وسائل الدفع االلكتروني 
املشــاريع،  ألصحــاب 
متاشيا مع قرارات وزارة 
التجارة بحظر »الكاش« 
في جميع أنواع املعارض 

التجارية«.
وأضاف: »نحن ملتزمون 
بتوســعة أعمالنــا في ما 
يخــص نطــاق املدفوعات 
الرقمية ونســعى إلطالق 
منتجات تلبي االحتياجات 
املتناميــة لعمالء منصتنا 
اننا  القطاعات،  من جميع 
على ثقة تامة بأن التجارة 
اإللكترونيــة ســتواصل 
النمــو، حيــث ســيزداد 
االعتمــاد علــى املنصــات 
الرقمية باعتبارها الطريقة 
املثلى للتســوق بالنسبة 
للمســتهلكني فــي جميــع 
أنحاء العالم وستتيح حلول 
الفرصة  السلســة  الدفــع 
لتقــدمي جتــارب متطورة 
اننا نواصل  للمستهلكني. 
الســعي بشــكل مســتمر 
للتكامــل مــع احتياجات 
 CRM السوق، سواء كانت
أو أنظمــة نقــاط البيع أو 
واجهات برمجة التطبيقات 

املفتوحة«.
العدســاني  وتابــع 
بالقــول: »نبحث اآلن عن 

فرص االستحواذ على وجه 
التحديد وبعد موافقة بنك 
الكويت املركزي، وسنسعى 
لزيادة حصتنا في السوق 
احمللية، وتركيزنا األساسي 
حاليــا هــو على الســوق 
الكويتيــة، ولدينا خطط 
للتوســع الى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وحتديدا 
اململكة العربية السعودية«.

وباإلضافة إلى توفيرها 
حلول دفع شاملة ومتعددة 
االستخدامات، توفر منصة 
حسابي مجموعة متنوعة 
ومتكاملة مــن املزايا، مبا 
في ذلك املبالغ املســتردة 
الفورية، ودعم املستخدمني 
املتعددين ومعرفة املرسل 
املجمعــة  واملدفوعــات 
املجدولة وتذكيرات الدفع.
ومــن أهــداف منصــة 
حســابي توفير السالسة 
والســهولة للمستخدمني 
فعند توفير شركة حسابي 
املصادر االلكترونية للدفع 
والتحصيل بطريقة سهلة 
وميســرة للشــركات مــع 
الدعم الفني املستمر فإنها 
متنح هذه الشركات التفرغ 
واالهتمــام بنمــو أعمالها 
بدال من متابعة التعامالت 

املالية.
وتعمل منصة حسابي 
على تطوير نظم املدفوعات 
واخلدمــات االفتراضيــة 
بشــكل مســتمر وتسعى 
دئما الى االبداع واالبتكار 
في مجالها مبا ميكن االفراد 
التطور  واملؤسســات من 

املستمر في أعمالها.

أعلنت جاهزيتها لتوفير أجهزة نقاط البيع وجميع وسائل الدفع اإللكتروني ألصحاب املشاريع

راكان العدساني

خدماتهــم بربــط املوقع مع 
بوابة دفع حســابي وتوفير 
طرق الدفع املتعددة منها الكي 
نت، كي فاست، ڤيزا/ماستر 

كارد وأميركان إكسبرس. 
وباالضافــة الــى ذلك، 
تضمــن منصــة حســابي 
طرقا متعددة لدفع الفواتير 
من خالل اســتخدام خدمة 
ميكــن  التــي  الروابــط 
الرســائل  ارســالها عبــر 
الواتســاب او  النصية او 
الريد االلكتروني او حتى 
عبــر منصــات التواصــل 

االجتماعي. 
التــي  ومــن اخلدمــات 
متيزت فيها شركة حسابي 
هي توفير أجهزة نقاط البيع 
»أجهزة الكي نــت« بنظام 
اشــتراكات ســلس وسهل 
وذلك بهدف توفير أســهل 
سبل الدفع جلميع العمالء 
ممن لديهم مشاريع صغيرة، 

متوسطة او كبيرة. 
تعزيز وتوسيع األعمال

وفي هذا السياق، قال 

راكان العدساني: نعمل لوصول املستهلكني إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة عبر »حسابي«

»األهلي«: باقة جديدة لتحويل الراتب مبزايا عديدة

البنــك األهلــي  أعلــن 
الكويتي عن إطالق عرض 
جديد لتحويل الراتب يقدم 
للعمالء العديد من املزايا، 
موضحا أنــه عند حتويل 
العمالء  الراتب، سيحصل 
على هدية نقدية بقيمة 1٠٠٠ 
دينار، باإلضافة الى بطاقة 
ائتمان »ڤيزا سيجنتشر« 
مجانا ملدى احلياة من البنك 
مع مزايــا رائعة بالتعاون 
مع طيران اإلمارات، وكذلك 
فرصة للفوز بسيارة »جي 
إم سي يوكن« في السحب 
ربع الســنوي. ويستطيع 
العمالء الكويتيون املشاركة 
في هذا العرض بشرط أن 
تكون رواتبهم 4٠٠ دينار 

أو أكثر.
العمــالء  كمــا مبقــدور 
االستفادة من عرض »اشتر 

الترويجــي، قالت مدير عام 
إدارة اخلدمــات املصرفيــة 
لألفــراد )باإلنابــة( جهيــر 
معرفــي: »نحن فــي البنك 
األهلــي الكويتي، ملتزمون 
بتزويد العمالء بقيمة إضافية 
ومميزة مــن خــالل ابتكار 
املنتجــات واخلدمــات التي 

تلبي طموحاتهم. وتتماشى 
حملة حتويل الراتب التي مت 
إطالقها مؤخرا مع جهودنا 
املســتمرة لتحقيق جتربة 
مصرفية بســيطة ومجزية 
مع تعزيــز مجموعة املزايا 
املقدمة للعمالء عند حتويل 

رواتبهم«.

تشمل 1000 دينار هدية نقدية وبطاقة ائتمان »ڤيزا سيجنتشر« مجاناً مدى احلياة

جهير معرفي

تذكرة واحصل على الثانية 
مجانــا« املقــدم مــن البنك 
الكويتــي بالتعاون  األهلي 
مع سينما »فوكس«، فضال 
عن العروض واخلصومات 

األخرى املنتظمة املتاحة.
وفــي معــرض حديثهــا 
عــن إطــالق هــذا العــرض 

معرفـي: نلتـزم بتزويد عمالئنـا بقيمة إضافية ومميـزة عبر ابتـكار منتجات تلبـي طموحاتهم
ومجزية بسيطة  مصرفية  جتربة  لتحقيق  املستمرة  جهودنا  مع  تتماشى  الراتب  حتويل  حملة 

»ميد«: »املعامل« جتتاز 
اختبار التلوث النفطي

محمود عيسى

ذكــرت مجلة »ميــد« أن 
الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت أصبحت شــركة 
املقــاوالت األولى التي جتتاز 
اختبار املشروع التجريبي كجزء 
من املرحلة األخيرة من برنامج 
النفط واســتصالح  معاجلة 
وتأهيل التربة في الكويت والذي 
مت اقراره من قبل األمم املتحدة. 
وتعمل الشركة التي تتخذ من 
الكويت مقرا لها بالتحالف مع 
شركة شركة التميز السعودية 
للتكنولوجيا. وسيشمل النطاق 
البالغة قيمته  اإلجمالي للعقد 
188 مليــون دوالر معاجلة ما 
يصل الى 2.6 مليون متر مكعب 
امللوثة. ويستشف  التربة  من 
من الوثائق التي حصلت عليها 
مجلة »ميد« بأن الشركة الكويتية 
هي املقاول الوحيد الذي أنهى 
مشروعه التجريبي كجزء من 
برنامج اإلصالح البيئي الكويتي 
الــذي تبلغ تكلفتــه مليارات 
الدوالرات. ووفقا ملصادر في 
الصناعة النفطية، تواصل جميع 
شركات املقاوالت االربع الباقية 
جهودها من أجل تلبية املعايير 
املطلوبة للمشروع التجريبي بعد 
الكويتية  ان أصبحت الشركة 
لبناء املعامــل واملقاوالت أول 
مقاول يجتاز عملية االختبار.

»املركزي« بصدد إطالق بوابة رقمية مطورة
إلجناز معامالت القطاع املصرفي

انطالقا من استراتيجية 
التحــول الرقمي لــدى بنك 
الكويت املركزي، واالنتقال 
الســريع نحو بيئــة أعمال 
ترتكز على مواكبة التطورات 
الهائلة في الصناعة املصرفية 
مبــا يدعــم قــدرة وحــدات 
اجلهاز املصرفي على القيام 
بواجباتها في ظل بيئة عالية 
التنافسية، أعلن بنك الكويت 
املركــزي أنه بصــدد إطالق 
بوابة رقمية مطورة خاصة 
باخلدمــات املوجهة للقطاع 

املصرفي.
جاء ذلــك فــي تصريح 
بنــك  حملافــظ  صحافــي 
الكويــت املركــزي باســل 
الهارون أشــار فيــه إلى أن 

وزيادة جودتها، كما تساهم 
في حتسني كفاءة اخلدمات 
املقدمــة وزيــادة فعاليتها، 
ومن املقرر إطــالق خدمات 
البوابــة الرقميــة املطــورة 
بشكل تدريجي خالل الفترة 

القادمة.
أن  الهــارون  وأضــاف 
املرحلــة األولى مــن إطالق 
البوابــة الرقميــة املطــورة 
ســتكون موجهــة لوحدات 
القطاع املصرفي وســتوفر 
مــن  مختلفــة  مجموعــة 
اخلدمــات التــي ستســاهم 
بدورها في تقليل املعامالت 
الورقية وحتديد املدة الزمنية 
الالزمة إلجنازها وتســهيل 
استيفاء املتطلبات وتسريع 

اإلجراءات مما سينتج عنه 
تعزيــز القدرة علــى اتخاذ 

القرار.
وأشار إلى أن هذه اخلطوة 
تعتبر جزءا من استراتيجية 
متكاملة للتحول الرقمي، كما 
أن هناك مجموعة من اخلدمات 
األخرى املزمع تقدميها ضمن 

هذه االستراتيجية.
واختتــم بالتأكيــد على 
مواصلة بنك الكويت املركزي 
جهوده احلثيثة في مواكبة 
التطــور التقنــي وتعزيــز 
التحــول الرقمــي وتطوير 
الكفــاءة التشــغيلية علــى 
مستوى املؤسسة وكذلك على 
مستوى اجلهات اخلاضعة 

لرقابته.

باسل الهارون

البوابــة الرقميــة املطــورة 
ستتيح املجال لتوفير بيئة 
رقمية تســاهم في تسريع 
املعامالت واإلجــراءات بني 
بنك الكويت املركزي والبنوك 

اللقــاء  الــى ان  ولفــت 
الذي نظمتــه غرفة التجارة 
والصناعــة بالتعــاون مــع 
الڤيتناميــة فــي  الســفارة 
الفرصــة  اتــاح  الكويــت، 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة للتعــرف على 
الفــرص االســتثمارية فــي 
ڤيتنام حيث مت اســتعراض 
العديد من الفرص في القطاع 
الصناعي وتصدير املالبس 
املــواد  واألجهــزة وأيضــا 

الغذائية بكل أنواعها.
وأعرب الزيد عن اعتقاده 
أن هناك فرصــا كبيرة جدا 
الكويتيــة  الشــركات  أمــام 

التــي تبحــث عــن الفرص 
االستثمارية في ڤيتنام، وذلك 
من خالل التواصل املباشــر 
مع السفارة الڤيتنامية أو مع 
غرفة جتارة الكويت لربطهم 

مع نظرائهم في ڤيتنام.
في الوقت ذاته، أشاد الزيد 
بالعالقات الطيبة التي تربط 
الكويت وجمهورية ڤيتنام، 
مهنئــا الســفير الڤيتنامــي 
والوفــد الضيف مبناســبة 
اليوم الوطني لڤيتنام الذي 
احتفلــت بــه بالثانــي مــن 
ســبتمبر اجلــاري، كما أكد 
أهمية بذل املزيد من اجلهود 
لتنمية العالقات االقتصادية، 


