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«البورصة» : دور فاعل لـ «صانع السوق»
 في توفير السيولة على األسهم بسوق املال

نظمــت بورصــة الكويــت 
ندوة نقاشية موجهة للشركات 
املدرجة لتسليط الضوء على 
آلية وأداء صانع السوق ودوره 
الفعــال فــي تعزيز الســيولة 

بتداوالت الشركات املدرجة.
وتركز احلديث خالل الندوة 
النقاشية حول أهمية السيولة 
على أسهم الشركة املدرجة وآلية 
تعزيزها، إضافة إلى التزامات 
صانع الســوق والعوامل التي 
متيز التعامل مع صناع السوق. 
كمــا تطــرق املشــاركون إلــى 
مناقشــة مدى إقبال الشركات 
القابلة للتأهيل للسوق «األول» 
بالتعاون مع صانع الســوق، 
وأنواع االتفاقيات للتعامل بني 

الطرفني.
وأدار الندوة النقاشية بدر 
النصــف نائــب رئيــس إدارة 
عالقات االســتثمار املؤسسي 
بشركة بورصة الكويت، وشارك 
فيها فهد الرشــيد نائب رئيس 
إدارة أســهم الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا بشركة املركز 
(املركــز)،  الكويتــي  املالــي 
وسليمان املسلم مساعد مدير 
أول إدارة صانع السوق قطاع 
الشــركة  إدارة األصــول فــي 

الكويتية لالستثمار. 
وتأتــي النــدوة فــي إطار 
حرص بورصــة الكويت على 
رفع مســتوى الوعي عن دور 
صانع السوق الفعال في تعزيز 
الســيولة والــذي يــؤدي إلى 
استقطاب املزيد من املستثمرين 
الراغبني في االستفادة من بيئة 

االستثمار املتميزة.
النــدوة  علــى  وتعليقــا 
النقاشية، والتي لقيت تفاعال 
كبيرا من احلضور، أوضح بدر 
النصف: نشهد اهتماما متزايدا 
في الوقت احلالي من الشركات 
الشــركات  املدرجــة، وخاصة 
القابلة للتأهيل للسوق «األول»، 
بصانع الســوق، وذلك نتيجة 
لدوره الفاعل وقدرته على توفير 

السيولة على األسهم.
وأضاف: تأتي استضافة هذه 
الندوة النقاشية في إطار جهود 
البورصة لرفع كفاءة الســوق 
وكافة املشاركني فيه، وذلك من 
خــالل زيادة الوعــي باألدوات 
واملنتجــات املطروحــة فــي 
السوق وحثهم على استخدامها، 
باألصالة عن بورصة الكويت 
أود أن أشــكر املتحدثــني وكل 

خــالل توفيــر آلية للشــراء 
والبيــع عنــد التــداول وذلك 
مبطابقة املشترين والبائعني 
الذين يرغبون في تداول نفس 
الورقة املالية. ففي سوق املال 
الكويتي، صانع الســوق هو 
الذي يعمــل على  الشــخص 
توفير قوى العرض والطلب 
على ورقة مالية مدرجة أو أكثر 
طبقا للضوابط الصادرة عن 
هيئة أسواق املال أو املعتمدة 

منها.

من مالكها. كما ميكن التعامل 
مع صانع السوق مقابل مبلغ 
مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة 
معينة من املكافآت التشجيعية 
في حال وصول التداوالت إلى 
معــدالت معينة. وتتيح هذه 
اخليارات املرونة للشــركات 
الختيار الصيغة التي تناسبها. 
وختاما، أود أن أتقدم بالشكر 
لبورصة الكويت على تنظيمها 
هذه الندوة الفاعلة في التوعية 

بدور صانع السوق.

من جانبه، قال فهد الرشيد: 
يعــود اإلقبــال علــى صانع 
الســوق لــدوره فــي توفير 
السيولة، وذلك بسبب وضوح 
اشتراطات والتزامات صناع 
الشــركات  الســوق وارتياح 
املدرجة فــي التعامــل معها. 
الشــركات  لكافــة  وميكــن 
املدرجــة التعامــل مع صانع 
الســوق، إضافة إلى إمكانية 
صانع السوق اقتراض اسهم 
خزينة من الشــركة أو أسهم 

نظمت ندوة  نقاشية مبشاركة «املركز املالي» و«الكويتية لالستثمار»

بدر النصف وسليمان املسلم وفهد الرشيد

املشــاركني على آرائهم القيمة 
التي أثرت الندوة.

وتعد خدمة صانع السوق 
إحــدى األدوات املهمــة التــي 
تعزز سيولة األوراق املالية، 
وحتسن كفاءة السوق وتفعل 
أدواته بشكل عام. كما يعتبر 
صانع السوق جزءا ال يتجزأ 
مــن عمليات ســوق األوراق 
املالية في األســواق املتقدمة 
والناشئة، حيث يوفر صانع 
الســوق السيولة للعميل من 

«بيتك» يعلن الفائزين بباقات حضور كأس العالم
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء 
الفائزين بباقات حضور كأس العالم في قطر، 
 «VISA وذلك ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع
التي تتيح للعمالء فرص الفوز بجوائز باقات 
حلضــور كأس العالــم ٢٠٢٢ فــي قطر، وذلك 
ضمــن إطار حرصه علــى مواصلة متيزه في 
منح العمالء قيمة مضافة ومميزات فريدة عند 
استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء. 
والفائــزون بباقــات حضــور كأس العالم 
بالسحب األول حلاملي بطاقة VISA هم: خالد 
صلف املطيري، نــوره فوزي النجدي، محمد 
صالح املطيري، سوباش شاندرا ثاكشان، جمال 
عباس العنزي، محمد مؤيد املشري، وبالنسبة 
للفائزين حلاملي بطاقة VISA حسابي هم: مرمي 

مشعل احلماد وعلي محمد القبندي. 
يذكر أن مجموع الرابحني في حملة «البطاقة 
في ملعبك مع VISA» هو ١٦ فائزا، من بينهم ٤

فائزين من فئة عمالء حسابي للشباب.
وعن باقات اجلوائز، يحصل كل فائز على 
باقة حلضور احدى مباريات فيفا كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢، تتضمــن اصطحاب مرافق واحد، 
ورحلة ذهاب وعودة إلــى العاصمة القطرية 
(الدوحة) ملدة ٣ أيام على منت طائرة خاصة، 
وإقامة ملدة ليلتني في فندق ٥ جنوم، ومواصالت 
من وإلى مطار الدوحة وامللعب، وحضور مباراة 
كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي في 

كبينة خاصة للفائز واملرافق.
وتشمل العمليات الشرائية املؤهلة لدخول 
السحب جميع العمليات الشرائية التي تتم عن 
طريق بطاقات «بيتك» ڤيزا االئتمانية ومسبقة 
الدفع من خالل نقاط البيع أو املواقع اإللكترونية 
عبر االنترنت محليا وعامليا أثناء فترة احلملة، 
وكذلك جميع العمليات الشرائية التي تتم عن 
طريق بطاقات «بيتك» ڤيزا السحب اآللي من 
خــالل نقاط البيع أو املواقع اإللكترونية عبر 

االنترنت عامليا فقط أثناء فترة احلملة.
وعن آلية التأهل لدخول السحب، فقد حصل 

العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع 
كل ١ د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية 
احمللية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم 
عن طريــق املواقع اإللكترونية عبر االنترنت 
بالدينــار الكويتي). كما حصــل العميل على 
١٠ فــرص لدخول الســحب مــع كل ١ د.ك من 
مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت 
(متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق 
املواقع اإللكترونية عبــر االنترنت بالعمالت 

األجنبية).
ويســهم إطالق حملة «البطاقة في ملعبك 
مــع VISA» في منح العمــالء جتربة مصرفية 
مميزة وفرص فوز لدى اســتخدامهم بطاقات 
Visa «بيتــك»، كما أن ربــط اجلائزة بإمكانية 
االســتخدام داخــل الكويت أوخارجها يســهم 
في تشــجيع العمالء على استخدام البطاقات 
في السوق احمللي، وتنشيط مبيعات التجار، 
ويواصل «بيتك» جهوده بالتعاون مع شركة 
Visa، لتخطيــط وتنفيذ العديد من احلمالت، 
ملــا لها من مردود إيجابي على مســتوى رضا 
العمالء، وزيادة معدالت االستخدام، وتوسيع 
احلصة السوقية لـ «بيتك» في مجال البطاقات 

املصرفية مبختلف أنواعها. 

«VISA ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع

«التجاري» و«صحارى» يقدمان عرضًا مميزًا لعمالء 
حساب اخلدمات املصرفية الشخصية

في إطار سعيه الدائم وجهوده املستمرة 
خلدمة عمالئه على نحو أفضل، وتقدمي أفضل 
اخلدمــات والعــروض، قام البنــك التجاري 
باالتفاق مع منتجع صحارى الكويت للغولف 
لتقدمي عرض مميز وحصري لعمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية حيث ميكنهم االستفادة 

بـ ٢٠٪ على تأجير الڤلل والشاليهات.
ويســري هذا العــرض حتى ١ ســبتمبر 
٢٠٢٣، حيث ميكن لهذه الشريحة من العمالء 
االستفادة من هذا العرض واالستمتاع بتأجير 
الشاليهات والڤلل الفخمة مبنتجع صحارى 

طوال العام.
وأوضح «التجــاري» أن عمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية ميكنهم احلصول على هذا 
اخلصم عند احلجز باستخدام بطاقات السحب 
اآللــي اخلاصة بهذه الشــريحة من العمالء، 
علما أن العروض الترويجية والتســويقية 
املقدمة لهذه الفئة من العمالء ال تقتصر على 
هذا العرض فقط، بل هناك خصومات ومزايا 

عديدة ميكنهم االستفادة منها.
ويتميز منتجع صحارى الكويت مبلعب 
كبير للغولف يحتوي على ١٨ حفرة واملصنف 
إلقامة بطوالت دولية حسب معايير اللجنة 
الدولية للغولف، ويتميــز امللعب بإطاللته 
اجلميلــة ليصبح إحدى الوجهــات الفريدة 
واملميــزة حملبي هذه الرياضــة والكثير من 

اجلمهور. كما يتوافر باملنتجع صالة ألعاب 
رياضية وحمام سباحة وڤلل وشاليهات ذات 
تصميم رائــع ميكن من خاللها قضاء عطلة 

نهاية أسبوع مميزة.
هذا، ويحرص البنك التجاري الكويتي 
دوما علــى تلبية متطلبات عمالئه وتقدمي 
أفضل اخلصومات لهم، ويولي عناية خاصة 
لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية لتحقيق 
رضاهــم التام، ويعدهم بتقــدمي املزيد من 
العروض الترويجية الناجحة في املستقبل 

القريب.

إعالن العرض

KIB ُيعطل أعماله غدًا مبناسبة االنتخابات
أعلن بنــك الكويت الدولــي (KIB) أنه 
سيقوم بتعطيل أعماله يوم انتخاب أعضاء 
مجلس األمــة الكويتي، واملقرر عقده يوم 
غد اخلميس، على أن يواصل البنك تقدمي 
خدماته املصرفية لعمالئه على مدار الساعة 
خالل هذا اليوم وطــوال أيام عطلة نهاية 
األسبوع عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية 
املختلفة، مستأنفًا دوامه الرسمي وتقدمي 
خدماتــه املصرفية داخل األفــرع كاملعتاد 
بدءا من يوم األحد املوافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٢.

ومن واقع حرصه على تلبية احتياجات 
العمالء ومســاندتهم في جميــع األوقات، 
ومتكينهــم مــن متابعة أعمالهــم وإجناز 
معامالتهم املصرفية مبنتهى الكفاءة دون 
تعطيــل، سيســتمر KIB بتقــدمي خدماته 
املصرفية خالل العطلة إلكترونيا، واملتاحة 
لهم على مدار ٢٤ ساعة، متمثلة في كل من: 
خدمة مركــز االتصال، ســواء على هاتف 
١)، أو على الرقم  ٨٦٦ البنــك احمللي (٨٦٦
٢٢٩٥٧٣٠٠)، وكذلك خدماته  الدولي (+٩٦٥
املتاحة على منصاته اإللكترونية املبتكرة، 

مبا يشمل كال من خدمات تطبيق الهواتف 
الذكية «KIB Mobile»، الذي يتيح للعميل 
إمكانيــة إجراء معظم العمليات املصرفية 
األساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من 

الهاتف النقال دون إنترنت.
 ،«Live Chat» :كما يقــدم البنك خدمتي
البنــك  و«KIB أون اليــن» علــى موقــع 
اإللكترونــي www.KIB.com.kw، إضافــة 
إلى اخلدمة الهاتفيــة املرئية عبر تطبيق 
KIB موبايــل»، ذلك فضال عن خدمة KIB»

عبر تطبيق «WhatsApp»، لالستفسارات 
العامة عن املنتجات واخلدمات، من خالل 

.(١ ٨٦٦ رقم البنك احمللي (٨٦٦ «أسواق املال» تستطلع اآلراء بشأن مسودة «فينتك»
انطالقــًا مــن قناعــة هيئة 
أســواق املــال بأهميــة مجــال 
املاليــة «فينتــك»  التقنيــات 
Fintech واالســتخدام املبتكــر 
للتكنولوجيا في تصميم وتقدمي 
اخلدمات واملنتجات املالية، فقد 
أسفرت جهود الهيئة نحو تنفيذ 
مشروعها االستراتيجي اخلاص 
في وضع إطار تنظيمي متكامل 
التقنيات  خلدمات ومنتجــات 
املالية Fintech املرتبطة بأنشطة 
األوراق املاليــة، والذي يتمثل 
هدفه العــام في إعداد ضوابط 
تنظيمية وإجراءات رقابية وفق 
أفضل التطبيقات واملمارسات 
العاملية فــي مجــال التقنيات 
املاليــة، وبشــكل يتفــق مــع 
نصوص وأهداف مواد قانون 
الهيئــة ذات الصلة، والتي من 
شــأنها أن تســهم فــي حماية 
املتعاملني بأنشــطة وخدمات 
Fintech املاليــة  التقنيــات 

وحفظ حقوقهم، فضال عن دعم 
املبادرين واملبتكرين في مجال 

تركزت في إعداد مسودة األحكام 
املنظمة للمجموعة األولى من 
اخلدمات احملددة لهــذا اإلطار 
التنظيمــي، والــذي متثــل في 
مســودة التعليمــات اخلاصة 
بخدمة التمويل اجلماعي القائم 
علــى األوراق املاليــة وخدمة 

مستشار االستثمار اآللي.
وفــي إطار حــرص الهيئة 
بأهميــة اســتبيان آراء كافــة 
املتعاملــني في الســوق املالي 
بأنشــطة  املعنيــني  وكذلــك 
املاليــة علــى وجــه  األوراق 
العموم مبختلف توجهاتها ذات 
الصلة بتنظيم أنشطة األوراق 
املالية، والتي تهدف إلى مراعاة 

املالية Fintech من املشاركة بها 
دون مواجهة أية معوقات، حيث 
تنتهي الفترة احملددة الستطالع 
اآلراء في نهاية يوم عمل األحد 

املوافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢.
وفي اإلطار ذاته، ســتقوم 
هيئة أسواق املال بتنظيم ورشة 
عمل توعوية بشــأن املسودة 
التنظيمــي  األوليــة لإلطــار 
Fintech املاليــة  للتقنيــات 
سالفة الذكر، وذلك خالل فترة 
استطالع الرأي املشار إليها آنفا، 
والتي ســيتم من خاللها شرح 
مضمون املسودة واإلجابة عن 

كافة االستفسارات.
هــذا، وميكــن للمهتمــني 
والراغبــني فــي االطــالع على 
املسودة األولية لإلطار التنظيمي 
للتقنيات املالية Fintech سالفة 
الذكر واملشــاركة بتقدم اآلراء 
واملقترحات في شــأنها القيام 
بزيارة موقع الهيئة اإللكتروني 
والدخول على الرابط اإللكتروني 

اخلاص في هذا الشأن.

تطلعاتهم فيما تصدره الهيئة 
من حتديثــات مســتمرة على 
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 
رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
املاليــة وتعديالتهما،  األوراق 
قامــت الهيئة بتوجيــه دعوة 
عامة لكافة اجلمهور ودعوات 
مباشرة إلى املعنيني بهذا املجال 
مــن القطــاع العــام واخلاص 
الرأي  للمشــاركة باســتطالع 
اخلــاص باملســودة األوليــة 
لتعليمــات التقنيــات املاليــة 

Fintech سالفة الذكر.
ويأتــي ذلك حلصــر كافة 
املالحظــات واملقترحــات فــي 
شــأنها، متهيــدا الســتكمال 
املراجعــات القانونيــة لتأكيد 
التنظيميــة  التعديــالت 
والتشريعية احمللية الالزمة على 
أحكام اإلطار التنظيمي واألحكام 
األخرى ذات الصلة، والتي من 
شــأنها أن متكن كافة املعنيني 
التقنيات  بخدمات ومنتجــات 

التقنيات املالية. 
وبصفة عامة، فسيكون لهذا 
املشــروع أثر إيجابي في دعم 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ الرامية الى 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري إقليمي، كما سيسهم 
املشــروع من ناحية أخرى في 
تنويع املنتجات االســتثمارية 
وإيجاد قنوات استثمارية جديدة 
تســهم فــي تنويــع االقتصاد 
الوطني وحتقيق الشمول املالي.

وفي هذا الشأن، فقد أثمرت 
جهود الهيئة في هذا املشروع 
باالنتهــاء من إعداد املســودة 
األولية بشأن اإلطار التنظيمي 
للتقنيات املالية Fintech، والتي 

جانب من الندوة النقاشية

«الكويتية لالستثمار»:  شركات االستثمار 
حريصة على تطوير السوق الكويتي

قال مساعد مدير أول إدارة «صانع سوق» 
(قطاع إدارة األصول) في الشركة الكويتية 
لالستثمار سليمان املسلم، ان صانع السوق 
أصبــح أداة ال ميكن للشــركات الباحثة عن 
التميز وضخ املزيد من السيولة على أسهمها 
جتاوزها، مؤكدا حرص الشركة على املساهمة 
في تطوير السوق مبا يتيح لها حتقيق املزيد 
من املكاســب. وأضاف املســلم في تصريح 
صحافي على هامش مشاركته في ندوة نقاشية 
نظمتها بورصــة الكويت أمس، أن احلديث 
خالل الندوة النقاشــية تركز حــول أهمية 
السيولة على أســهم الشركة املدرجة وآلية 
تعزيزها، إضافة إلى التزامات صانع السوق 

والعوامل التي متيز التعامل مع صناع السوق، باالضافة إلى 
مناقشة مدى إقبال الشركات القابلة للتأهيل للسوق «األول» 
بالتعاون مع صانع السوق، ومسؤولية االدارات التنفيذية في 
الشركات املدرجة بتعزيز الثقة في اداء سهم شركاتها خلدمة 
مصالح مســاهميها باالضافة الى أنــواع االتفاقيات للتعامل 
بــني الطرفني. وأكد أن «صانع الســوق» أصبح أداة ال ميكن 
للشــركات الباحثة عن التميز وضخ املزيد من السيولة على 
أسهمها جتاوزها. منوها بحرص الشركات االستثمارية التي 
تقدم هذه األداة على املســاهمة في تطوير الســوق مبا يتيح 

لها حتقيق املزيد من املكاسب.
ولفت إلى أن خدمة «صانع السوق» هي 
إحدى األدوات الهامة التي تعزز سيولة األوراق 
املالية، وحتسن كفاءة السوق وتفعل أدواته 
بشــكل عام، كما يعتبر صانع السوق جزء 
ال يتجــزأ من عمليات ســوق األوراق املالية 
في األسواق املتقدمة والناشئة، حيث يوفر 
صانع الســوق الســيولة للعميل من خالل 
توفير آلية للشراء والبيع عند التداول وذلك 
مبطابقة املشترين والبائعني الذين يرغبون 
فــي تداول نفس الورقة املالية، مشــيرا الى 
ان صانع الســوق في ســوق االوراق املالية 
الكويتي، هو الشخص الذي يعمل على توفير 
قــوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا 

للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق املال أو املعتمدة منها.
وعبر املســلم عــن شــكره وتقديــره لبورصــة الكويت 
الســتضافتها لهذه الندوة، والتي وصفها بأنها كانت فرصة 
استثنائية لتوضيح الكثير من األمور للمتعاملني في السوق، 
ومشــاركة وتبادل اآلراء وتطوير الثقافة املالية، مشيرا إلى 
ان الشركة الكويتية لالستثمار باشرت مهامها كصانع سوق 
في العام ٢٠٢١، وهي مسجلة حاليا كصانع سوق على ثالث 

أوراق مالية.

سليمان املسلم

«اخلليج»: مقبلون على حتول رقمي شامل للخدمات املصرفية

قال املدير العام للمجموعة 
املصرفية لألفراد في بنك اخلليج 
محمد القطان إن تطوير اخلدمات 
املصرفية لألفراد يشــهد نقلة 
نوعية وطفرات غير مسبوقة، 
في إطار خطط التحول الرقمي 

التي تتواصل بنجاح.
وأشار القطان إلى أن خطط 
التحول الرقمي تشــمل إطالق 
تطبيق جديد كليا للهاتف النقال، 
يوفر جتربة آمنة وسهلة، فضال 
عن حتديث مركز خدمة العمالء، 
ونظام الرد الصوتي التفاعلي، 
وذلــك ضمــن اســتراتيجية 
البنــك ٢٠٢٥، التي تســتهدف 
الريادية  البنك  تكريس مكانة 
في الكويت كبنك للمســتقبل، 
وتوفير أفضل وأرقى احللول 
واخلدمــات املصرفية للعميل. 

امليزة تنطبق على جميع أنواع 
احلسابات املصرفية في البنك، 
وتتوافــر جلميــع العمالء من 
مختلف الشرائح، سواء كانوا 

أفرادا أو شركات. 
وحرصا على تقدمي أفضل 

طيران مجانية وعروض السفر 
اخلاصة، فضــال عن مجموعة 
واسعة من العروض احلصرية 
واخلصومات الفورية واجلوائز 
القيمة.  ولفت إلى أن بنك اخلليج 
يوفر لعمالئه إحدى أكبر شبكات 
الفروع احملليــة بني املصارف 
الكويتيــة، والتــي ارتفعــت 
إلــى ٥٣ فرعــا العــام املاضي، 
بعد افتتاح فرعي الكريســتال 
خلدمة عمــالء إدارة الثروات، 
وفرع املطار الــذي بات يعمل 
على مدى ٢٤ ساعة طوال أيام 
األســبوع، فضال عن اخلدمات 
الرقمية املتطورة، والتي تلبي 
احتياجات ومتطلبات مختلف 
فئات وشرائح العمالء، من خالل 
املوقع االلكتروني وتطبيق بنك 

اخلليج على الهاتف النقال.

ابتــكارا  املنتجــات وأكثرهــا 
للعمالء، أشــار القطان إلى أن 
بنك اخلليج وقع اتفاقية شراكة 
اســتراتيجية طويلة املدى مع 
شركة «ماستركارد»، تتضمن 
جملــة من احملاور املهمة، التي 
تتواكــب مع متطلبات املرحلة 
املقبلة، تشمل توفير ماستركارد 
دعما لبنــك اخلليج في ابتكار 
املنتجات التي تناسب احتياجات 
ومتطلبات العمالء وتسويقها، 
إلى جانب تقدمي االستشــارات 
وخدمات التدريب ونقل املعرفة 
لكوادر البنك.  وذكر أن البنك 
يوفر لعمالئه حزمة كبيرة من 
البطاقــات االئتمانية مع أكبر 
برنامــج مكافــآت لالســترداد 
النقدي، وأسرع برنامج نقاط 
في الكويت، التي تستبدل بتذاكر 

في إطار إستراتيجية ٢٠٢٥ التي تستهدف تكريس مكانته كبنك للمستقبل

محمد القطان

وذكر أن التطبيق اجلديد يعد 
نقلة نوعية في جتربة العميل، 
متس مختلــف اخلدمات التي 
يقدمهــا البنــك، وكافة مراحل 
املعامالت املصرفية، ما يجعل 
التجربــة املصرفيــة الســهلة 
مع بنك اخلليج أكثر ســهولة، 
ومتاحــة للجميع في كل مكان 
وبأي وقت، مــن خالل واجهة 

بسيطة وسريعة وآمنة.
ولفت إلى أن العميل بإمكانه 
فتح احلساب في بنك اخلليج 
خــالل دقيقــة واحــدة فقــط، 
واالســتمتاع بالواجهة األكثر 
سهولة في االستخدام، مقارنة 
بالتطبيقــات األخــرى، وهــو 
األمــر الذي شــكل بداية حقبة 
جديدة من اخلدمات املصرفية 
الرقمية لألفــراد، علما أن هذه 

القطان: نسعى إلى توفير واجهة بسيطة وسريعة وآمنة جتعل التجربة املصرفية السهلة أكثر سهولة

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلــن بنــك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار 
وهــم: حيدر أحمــد فخرائي، 
عبــداهللا شــليويح العجمي، 

جابــر معتق صالــح املطيري، ســعيد عايض 
ناصر العجمي، آالء عصام عبد اجلبار حســن، 
رحاب محمد زيد بن راكب، ناصر عماش مرزوق 
الشالحي، عبد املنعم زبن صطم الشمري، أمل عبد 
احملسن البابطني، زيد نايف بطيحان املطيري.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء Bloom وهم: أسماء 

عبــداهللا عــوض املطيــري، 
يوســف فهد محمد العتيبي، 
خالــد فهــد ســالم العجمــي، 
رمي بســام أحمــد لبــده، مها 
محمد علــي الهاجري. وحول 
الشــروط، قــال عبدالعزيــز 
البخيت مدير منطقة املجموعة 
املصرفيــة لألفــراد: يتطلــب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما بأن 
العميــل مــا زال يحصل على 
فرصــة واحدة مقابــل كل ١٠
دنانير في احلســاب، والفرص حتتســب على 
حســب أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر 
كامل في احلســاب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص الربح.

عبدالعزيز البخيت


