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«زين» توقع مذكرة تفاهم مع «بوبيان».. لدعم قطاع األعمال الناشئة

أعلنــت زيــن املــزود الرائــد 
للخدمات الرقمية في الكويت عن 
توقيعهــا ملذكرة تفاهــم مع بنك 
بوبيان، والتي يهدف من خاللها 
الطرفان الى التعاون خلدمة قائمة 
متنوعة من احتياجات الشركات 
األعمــال  وأصحــاب  الناشــئة 
الصغيرة واملتوسطة في السوق 
الكويتي من خــالل تقدمي حلول 
منصــة Z-HUB التابعــة لزيــن 
واخلدمــات املاليــة املتطورة من 
Boubyan B٢B Marketplace منصة

التابعة لبنك بوبيان. 
وجاء اإلعالن عن هذا التعاون 
خالل حفل توقيع مذكرة التفاهم 
الذي أقيم في منصة زين لإلبداع 
ZINC مبقر الشــركة الرئيســي 
فــي الشــويخ، وذلــك بحضور 
التنفيــذي لألعمــال  الرئيــس 
واحللول بشــركة زين الكويت 
حمد املرزوق، ورئيس اخلدمات 
املصرفية الشخصية واخلدمات 
املصرفية اخلاصة في بنك بوبيان 
عبــداهللا املجحــم، ومســؤولي 

اإلدارة التنفيذية من الشركتني.
ومبوجــب مذكــرة التفاهــم، 
ســيكون بنــك بوبيــان شــريكا 
ملنصة Z-HUB املتكاملة خلدمة 
احتياجــات أصحــاب األعمــال 
الصغيــرة واملتوســطة، وذلــك 
لتقدمي كل مــا يتعلق باخلدمات 
الدفع  املالية واملصرفية وحلول 

اإللكتروني لعمالء زين.
كما ستكون زين شريكا لبنك 
بوبيــان فــي منصتــه اجلديــدة 
Marketplace املخصصــة خلدمة 
قطاع الشركات الناشئة والصغيرة 
واملتوسطة، وذلك لتقدمي خدمات 
املواقع اإللكترونية والتســويق 
واملوارد البشرية وخدمات املوقع 
والتأمني واملناقصــات وخدمات 
«زيــن أعمــال» وغيرهــا لعمالء 

«بوبيان».
شراكات إستراتيجية

وفي تعليقه على هذا التعاون، 
التنفيــذي لألعمال  الرئيس  قال 
واحللول بشــركة زيــن الكويت 

حمــد املــرزوق: «نرحــب اليوم 
ببنــك بوبيــان ضمــن منظومة 
شــركاء منصــة Z-HUB خلدمة 
سوق األعمال الناشئة الكويتي، 
فتواجد بنــك رائد مثــل بوبيان 
خلدمة احتياجات عمالئنا املالية 
واملصرفيــة ســيعزز مــن قــوة 
منصتنا كوجهة متكاملة خلدمة 
كافة احتياجات أصحاب الشركات 

الصغيرة واملتوسطة».
وتابع املرزوق: «منذ نشأتها، 
دائمــا ما متتعــت زين مبنظومة 
شراكات اســتراتيجية مع كبرى 
الشــركات واملؤسســات الرائدة، 
ســواء علــى املســتوى العاملــي 
واإلقليمــي واحمللــي، وهــو مــا 

يؤهلنــا وهللا احلمــد أن نكــون 
الوجهة األولى خلدمة االحتياجات 
التقنية للشركات واملؤسسات بكل 
أحجامها، واليوم قمنا بالتوســع 
في هذه املنظومة من خالل عقدنا 
لشــراكة جديــدة مــع (بوبيان) 
لتعزيز منظومة اخلدمات املالية 
واملصرفية التي نقدمها لعمالئنا 
من أصحاب الشــركات الناشــئة 
والصغيــرة واملتوســطة، والتي 
تتســم بأعلــى درجــات اجلودة 

واألمان».
واختتم املرزوق بقوله: «تعكس 
هذه اخلطوة مساعينا املستمرة في 
تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية 
املوجهة لرواد األعمال في الكويت، 

والتــي نحرص مــن خاللها على 
تعزيز منصتنا Z-HUB مبا يسهم 
في حتفيز بيئة التعاون املشترك 
وتطوير قطاع األعمال الناشــئة 
والصغيرة في السوق الكويتي».

مبادرات مشتركة

من جانبه، قال رئيس اخلدمات 
املصرفية الشخصية واخلدمات 
املصرفية اخلاصة في بنك بوبيان 
عبداهللا املجحم إن هذه االتفاقية 
متثل تأكيدا للشراكة االستراتيجية 
بني البنك وزين، والتي تضمنت في 
الفترة األخيرة العديد من املبادرات 

املشتركة بني الطرفني.
وذكــر املجحــم أن االتفاقيــة 

اجلديدة تأتي ضمن منصة بوبيان 
Boubyan B٢B Marketplace األولى 
من نوعها بالكويت على مستوى 
البنوك، والتــي تهدف إلى تقدمي 
خدمــات املواقــع اإللكترونيــة 
واالستشــارات املالية واخلدمات 
البشــرية  احملاســبية واملــوارد 
وخدمات املوقع والتأمني وخدمات 
«زيــن أعمــال» وغيرهــا لعمالء 
«بوبيــان» مــن خــالل اخلدمات 
املصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق 
بوبيــان للشــركات والتي تخدم 

قطاع األعمال.
وأكد املجحم أن بوبيان يسعى 
دائما إلى تقدمي أعلى مســتويات 
اخلدمة لعمالئه، سواء من األفراد 
أو الشــركات الســيما الناشــئة 
انطالقا من استراتيجية تسهيل 
جميع املعامالت املالية واملصرفية 
لهــم وتوفيرها بأعلى مواصفات 
األمان والسرعة والسهولة واليسر.

املشاريع الصغيرة

من ناحية أخرى، أكد املجحم أن 

إدارة بنك بوبيان ارتأت منذ البداية 
التركيز على قطاع املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة كونه أصبح 
من القطاعات املؤثرة في االقتصاد 
الكويتي وداعما أساسيا للتنمية 
وتنويــع مصادر الدخل، وهو ما 
قررته اإلدارة العليا في البنك من 
ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم 
وتنويع فرصهــم نحو مزيد من 
االبتكار واإلبداع وحتفيز فرص 
منوها ومساعدتها على االنطالق 
في مختلف القطاعات واملجاالت.

وأشار إلى أن إدارة اخلدمات 
مصرفيــة  إلدارة  املصرفيــة 
األعمال قد صممــت خصيصا 
لتكون حلــوال مصرفية ذكية 
تفهم احتياجات هذه املشروعات 
وتقــدم مجموعــة متنوعة من 
املزايا االســتثنائية التي تتيح 
إدارة العديــد مــن املعامــالت 
املصرفية بسالسة وسهولة مع 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
املصرفيــة ســهلة االســتخدام 

واملتاحة على مدار الساعة.

«Boubyan B٢B Marketplace» واخلدمات املالية املتطورة من «Z - HUB» عبر تقدمي حلول منصة

حمد املرزوق وعبداهللا املجحم يوقّعان على مذكرة التفاهم حمد املرزوق وعبداهللا املجحم يتوسطان مسؤولي «زين» و«بوبيان» خالل توقيع مذكرة التفاهم

«زين» تتمتع بشراكات إستراتيجية جتعلها الوجهة األولى خلدمة االحتياجات التقنية للشركات املرزوق: تعاون جديد بني كيانات القطاع اخلاص يدعم تطوير مجتمع ريادة األعمال احمللي
«Z-Hub»املجحم: منصتنا اجلديدة لقطاع األعمال األولى التي تقدم خدمات مختلفة جلميع الشركات الناشئة منصة  عبر  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لعمالء  احلصرية  البنك  عروض  تقدمي 

«KIB» ُيطلق حملة «أقوى وديعة في الكويت»

«الكويتية» تستضيف مقهى ٣١٢ لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة

مواصًال جهوده في تعزيز 
التجربة االســتثنائية التي 
يقدمهــا لعمالئــه بأقــوى 
العروض  احلمالت وأفضل 
على باقة منتجاته وخدماته 
املصرفية، أعلن بنك الكويت 
الدولــي (KIB) عــن إطالق 
حملــة «أقــوى وديعــة في 
الكويت»، والتي تقدم لعمالء 
البنك فرصة غير مســبوقة 
للحصول على ربح متوقع 
ال يقل عن ٤٪ عند االستثمار 
مببلغ ٢٥ ألف دينار أو أكثر 
فــي وديعــة «الوكالة» ملدة 
ســنة، ومتتد احلملة حتى 

٣٠ نوفمبر املقبل.
وفي معرض تعليقه على 
إطالق احلملة، قال مدير عام 
اإلدارة املصرفيــة لألفــراد 
فــي KIB، عثمــان توفيقي: 
باعتبارنــا مؤسســة مالية 
رائــدة في تطوير سلســلة 
خدماتهــا وعروضها ضمن 

خالل تقدمي خصومات لهم وألقاربهم 
من الدرجة االولى وتخصيص كاونتر 
لهم ومنحهم أولوية الدخول على منت 
الطائرة. من جانبه، تقدم صاحب الفكرة 
ومدير مقهى ٣١٢ طارق عابدين بالشكر 
اجلزيل للمسؤولني في «الكويتية» على 
تعاونهم امللموس واجلاد في دعم ورعاية 
ذوي االحتياجات اخلاصة وملا يبذلونه 
من جهود حثيثة في املســاهمة على 
دمج هذه الفئة باملجتمع عبر منحهم 
الفرصة إلبــراز قدراتهم وإمكاناتهم، 
متمنيا للطائــر األزرق دوام التوفيق 

والسداد في مسيرته املقبلة.

شخصا من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
حيث رأت الشــركة أن هذه اخلطوة 
تعد مهمة وجادة في دعم املواهب من 
الغالية على قلوبنا جميعا،  الفئة  هذه 
وضمن مســاعيها الدؤوبة لرعايتهم 
وتشجعيهم ومنحهم الفرصة لالنخراط 

في سوق العمل.
«الكويتية» توفير  وأضاف: تؤكد 
جميع سبل الراحة ومد يد العون لذوي 
االحتياجات اخلاصة، حيث إنها كانت 
وما زالت تولي اهتماما خاصا بقضايا 
ذوي االحتياجات اخلاصة واملساهمة 
في تقدمي كل سبل الراحة لهم، وذلك من 

إطار دعمها املســتمر لذوي  في 
مع  االحتياجات اخلاصة، ومتاشــياً 
خطتها االستراتيجية لتطبيق سياساتها 
للمسؤولية االجتماعية استضافت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مقهى ٣١٢ في 
مقر الشركة الرئيسي الكائن مبنطقة 
الضجيــج، خالل الفتــرة من ١١- ٢٢
سبتمبر ٢٠٢٢. وفي هذا الصدد، قال 
مدير دائرة االتصال املؤسسي والعالقات 
العامة خالد البستان: يسر «الكويتية» 
استضافة مقهى ٣١٢ والذي يعد األول 
من نوعه في الكويت واملنطقة، حيث 
يعمل بطاقم عمل كامل مكون من ١٦

والتي يسعدنا بأن نسهم من 
خاللها في تلبية احتياجات 
عمالئنــا وحتقيــق أهدافهم 
املالية، ومبا يالقي تطلعاتهم 
كعمالء KIB، مشيرا إلى حملة 
«أقــوى وديعــة بالكويت»، 
والتي تقدم للمستثمر ألول 
مرة في الكويت ربح متوقع 
ال يقــل عن ٤٪ لفترة ســنة 
واحدة فقط أوضح توفيقي 

أن «وديعــة الوكالــة» فــي 
األســاس هي وديعة مبنية 
على مبدأ الوكالة باالستثمار، 
والتي متنــح مالكها مرونة 
انتقاء الفترة الزمنية للمبالغ 
املودعة، مع عوائد تنافسية 
متكنــه من احلصــول على 
تســهيالت مرابحــة مقابــل 
الوديعة، كما يحق له طلب 

بطاقة ائتمانية من البنك.

بنسبة أرباح متوقعة ال تقل عن ٤٪

عثمان توفيقي

فيصل الغريب وأحمد اإلبراهيم ومعن رزوقي وخالد البســتان وطارق عابدين في صورة 
جماعية أمام مقهى ٣١٢

القطاع املصرفي اإلسالمي في 
الكويت، فنحن نفتخر بتوفير 
حســابات ودائع إســالمية 
متنوعــة، تعــد مــن أفضل 
الودائع املتاحة في الســوق 
حاليا، وذلك نظرا ملا تقدمه 
من عوائد استثمارية تنافسية 
والعــروض  ألصحابهــا، 
واحلمــالت الدوريــة التــي 
نطلقها على تلك املنتجات، 

 «Z-HUB».. مجموعة من احللول واخلدمات الشاملة للمبادرينأفضل بنك في الكويت خلدمة املشاريع الصغيرة
توجت مؤسسة يورومني العاملية بنك بوبيان بجائزة 
أفضل بنك على مستوى الكويت في اخلدمات املصرفية 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة تقديرا إلجنازاته خالل 
السنوات األخيرة في دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 
ومســاهمته املميزة في وضعها على خارطة االقتصاد 
احمللي من خالل تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات 

أعمالهم.
يذكر أن خدمات بوبيان املصرفية ملصرفية األعمال 
تتيح إدارة حسابات الشركة، وتقدمي الطلبات، واالطالع 
على األرصدة، واحلصول على تفاصيل احلساب، وتنفيذ 
العديد من اخلدمات األخرى عبر اإلنترنت مثل حتويل 

رواتب املوظفني وخدمات التحويل 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، إلى جانب 
أجهزة نقاط البيع التي تسهل عملية البيع في الشركات 
وجتعلها أكثر سالســة وأمانا مع توافر كل امتيازاتها، 
كما مينح بوبيان أيضا لقطاع األعمال مزايا بوابة الدفع 
املصممة للشــركات وجتار التجزئة، والتي متكنهم من 

إدارة املعامالت التجارية عبر اإلنترنت. 

تعتبر Z-HUB منصة متكاملــة جتمع كل خدمات وحلول 
األعمال التي تالئم احتياجات الشــركات الصغيرة واملتوسطة 
في مكان واحد، ما يضمن التوسع السلس والسريع ألعمالها، 
كما تقدم زين عروضا مالئمة وحصرية لعمالئها تصممها وفقا 
الحتياجات شــركاتهم وعمالئهم وشركائهم على حد السواء، 

لضمان الفعالية والسرعة في سير أعمالهم اليومية.
وتشمل Z-HUB مجموعة شاملة من احللول واخلدمات في 
أكثر من ست مجاالت رئيسية، منها خدمات املواقع اإللكترونية 
التي تقدم منصة متكاملة متكن العميل من إدارة منتجاته بسهولة، 
وخدمات التسويق التي تقدم التحليالت واالستراتيجيات لشركة 
العميل وتصميم عالمته التجارية، وخدمات املوارد البشرية التي 

تساعد الشركات على اإلدارة الصحيحة ملوظفيها، وخدمات املوقع 
التي تظهر موقع شــركة العميل على خرائط Google لسهولة 
إيجادها عبر اإلنترنت، وخدمات التأمني واالستشارة وتقييم 
املخاطر، وتسهيل عملية املناقصات في كل األقسام، باإلضافة 

إلى مجموعة كبيرة من خدمات «زين أعمال».
وتؤمن زين إميانا شــديدا بأهمية دور مؤسسات القطاع 
اخلاص في دعم مجاالت االســتدامة االجتماعية واالقتصادية 
وريادة األعمال، وانطالقا من التزامها املتنامي نحو املمارســة 
السليمة ملسؤوليتها االجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية 
في كافة نشــاطاتها، ومنها تقدمي الدعم الالزم لتطوير ريادة 

األعمال واإلبداع في الدولة.

«اخلليج» يستعرض جناح «كاف كوفي» في املنطقة
«اجعــل وقتــك وجهــدك 
لك.. واتعب على شيء يكون 
ملصلحتك».. هذه املقولة هي 
ما دفعت بندر بورسلي مدير 
CAF قطــاع االســتثمار فــي

Coffee «كاف كوفي» للتخلي 
عن الراتب املضمون، وترك 
وظيفته في إحدى شــركات 
االســتثمار املرموقــة، ليبدأ 
رحلتــه وينضم إلــى كتيبة 

رواد األعمال املرموقني.
بــدأت فكــرة  أيــن  مــن 
مشــروع «كاف كوفي»؟ وما 
أهم محطات النجاح؟ وكيف 
التجارية  العالمة  توســعت 
لتغطي دول مجلس التعاون 
الســوق  وتتأهــب لدخــول 
األوروبيــة؟ وكيف تعاملت 
مع تداعيات أزمة «كورونا»؟ 
وما املعوقات وعوامل النجاح؟

لإلجابة عن هذه األسئلة 
علــى  وللوقــوف  وأكثــر، 
التفاصيل، حل بندر بورسلي 

االمتياز «الفرنشايز» لتصبح 
الكويــت مصــدرة للعالمات 
التجارية وليست مستوردة 

فقط.
يقول بورســلي «في هذا 
الوقــت شــهد عالــم القهوة 
تغييــرات كبيــرة، وحتول 
مزاج الناس وذوقهم للتركيز 
أكثر علــى القهوة، من حيث 
النوع وطريقة العصر وكيفية 
إعدادها، وظهرت أفكار كثيرة 
Blue Bottle في مقدمتها شركة

العاملية، والتي حققت ثورة 
فــي عالــم القهــوة حينذاك، 
ما ســاهم في انتقال مفهوم 
القهــاوي املتخصصــة مــن 

الغرب على الكويت.
وأضــاف: مــن هنــا بادر 
املؤسســون بفكــرة امتــالك 
واختراع قهوة خاصة وجاءت 
البداية من خالل مجموعة من 
شباب املبادرين الذين نهضوا 
لتأســيس قهوة تنطلق من 
الكويت، في مســعى لكســر 
مفهــوم الـ «فرنشــايز»، في 
ذلــك الوقــت لم تكــن الثقة 
كبيرة في إمكانية إنتاج قهوة 
كويتية تصبح عالمة جتارية 
معروفة يتم تصدير عالمتها 
التجارية إلى اخلارج بدال من 

استيرادها.

Let’s Talk Business من خالل بودكاست

مدير قطاع االستثمار في «كاف 
كوفي»، ضيفا على بودكاست 
«Let’s Talk Business»، الذي 
يقدمه نائب مدير عام وحدة 
البحوث االقتصادية في بنك 

اخلليج طارق الصالح.
انطلــق مشــروع «كاف 
كوفي» في أواخر ٢٠١٦ ليحقق 
جناحات كبيرة خالل سنوات 
معدودة، والقى قبوال واسعا 
في السوق الكويتي، ما جعله 
يسهم في تغيير مفهوم حق 

البقية على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw

معن رزوقي يقدم هدية تذكارية لفهد املال


