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«املال للصيرفة» تطلق خدمات التحويالت إلى بطاقات «ڤيزا»

علي إبراهيم 

«املــال  شــركة  أكــدت 
للصيرفة» الرائدة في مجال 
التحويالت املالية والصرافة 
بالكويــت، من جديد موقعها 
الريادي في السوق، من خالل 
تعاون استراتيجي في قطاع 
التحويــالت املاليــة وإبــرام 
اتفاقية جديدة مع شركة ڤيزا 

العاملية.
وفي حدث خــاص أقيم 
مؤخرا في الكويت بحضور 
املديرة اإلقليمية للمجموعة 
والنائبة األولى للرئيس لدى 
«شركة ڤيزا الشرق األوسط» 
في منطقة مجلس التعاون 
اخلليجي، د.سعيدة جعفر، 
ورئيس مجموعتي التجارة 
والتصنيع واخلدمات املالية 
في مجموعــة املال، هرمزدا 
دافار، مت توقيع اتفاقية بني 
«املــال للصيرفة» وشــركة 
«Visa»، لتعزز شــركة املال 
العامليــة للصيرفة مكانتها 
الريادية في الكويت وتوسع 
مــن خدماتهــا وعروضهــا 
لتحويــل األموال لتشــمل 
نطاقــا أوســع فــي حركــة 
األمــوال عبــر احلــدود مع 

.Visa بطاقات
ومــن خــالل االتفاقيــة 
اجلديدة، أصبح بإمكان عمالء 
املال للصيرفة حتويل األموال 
بشكل مريح وآمن وسريع إلى 
حاملي بطاقــات ڤيزا في ٣٤

دولة، وقريبا جدا ســتتوافر 
هــذه اخلدمة فــي العديد من 
األقاليم األخرى حول العالم.

وميكن للعمالء أيضا تنفيذ 
هذه اخلدمة من خالل تطبيق 
املــال للصيرفة علــى أجهزة 
الهواتف الذكية، أو من خالل 
املوقع اإللكتروني للشركة أو 
بزيارة أي مــن مواقع فروع 
الشركة البالغ عددها ١٠٧ في 
جميع أنحاء الكويت، وذلك في 
بضع خطوات سهلة، إذ يحتاج 

متتاليتــني حســب تصنيف 
مجلة فوربس الشرق األوسط.

الشــركة حاليــا  وتقــوم 
بتوفير خدمــات التحويالت 
املالية لدول الشرق األوسط 
أفريقيــا وأوروبــا  وشــمال 
والواليات املتحدة األميركية 
وكنــدا وآســيا مــع خطــط 
مســتقبلية تلوح فــي األفق 
للتوسع لبلدان ودول أكثر عبر 
العالم في املستقبل القريب.

وتعد شركة املال العاملية 
للصيرفــة إحــدى شــركات 
والشــركة  املــال  مجموعــة 
الرائــدة فــي مجــال خدمات 
التحويــالت املالية بالكويت 

إذ كانــت املــال للصيرفة أول 
شــركة فــي الكويــت تقــدم 
خدمــات الرســائل النصيــة 
القصيــرة لعمالئها إلبالغهم 
بوصول التحويالت حلسابات 
مستفيديها، ثم إطالق تطبيق 
التحويــالت املاليــة، ومنــح 
عمالئها أفضل أسعار التحويل 

وعرضها بطريقة آلية.
وتتيح الشــركة لعمالئها 
التعرف على آخر املستجدات 
أســعار  علــى  اإلطــالع  أو 
الصرف واخلدمات واألنشطة 
والعــروض الترويجية عبر 
زيــارة املوقــع اإللكترونــي 
www.almullaexchange.»
com»، أو متابعــة وســائل 
@ االجتماعــي  التواصــل 
علــى   almullaexchange
فيسبوك وانستغرام وتويتر 

ولينكدان.
وتعــد «ڤيــزا» مؤسســة 
رائــدة عامليا في تقدمي خدمة 
الدفع الرقمي مما يسهل إجراء 
معامالت املستهلكني والتجار 
واملوردين واملؤسسات املالية 
والهيئات واجلهات احلكومية 
الرســمية عبر مــا يزيد على 
٢٠٠ دولــة ونطــاق جغرافي 

حول العالم.
وتقوم رسالة املؤسسة 
على ربط العالم عبر شبكة 
الدفع املالي األحدث واألكثر 
راحــة وموثوقيــة وأمــان، 
مبا ميكــن األفــراد ورجال 
األعمــال واالقتصاديني من 
إجناز أعمالهم. نحن نؤمن 
بأن شبكة الدفع املالي التي 
نضطلع بها تخدم الشؤون 
االقتصاديــة التــي ينخرط 
فيها املهتمون واملشتغلون 
بها فــي كل مــكان، وتعزز 
أعمــال الناس أينمــا كانوا 
ورحلوا، ونرى أن الدخول 
إلــى تلك الشــبكة واإلفادة 
من تطبيقاتها يشكل حجر 
أســاس التدفقات املالية في 

عالم الغد.

منذ تأسيسها في سنة ٢٠٠١، 
ومتتلك الشركة عدد ١٠٧ فروع 
في الكويت وعدد ٦٣ ماكينة 
إلجنــاز التحويــالت املاليــة 
ذاتيا منتشرة في العديد من 

املناطق.
وفي إطار سعيها احلثيث 
نحو تقــدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئهــا، تبحــث دائما عن 
قنوات جديدة وحلول مبتكرة 
لتحقيق مزايا ومنافع فريدة 
لعمالئها، لذا تبنت الشــركة 
التقنيــة  أحــدث الوســائل 
لترتبط مع شركائها في مجال 
التحويالت املالية عبر العالم 
وتزويدهم بخدمات استثنائية، 

عّززت مكانتها الريادية في الكويت ووّقعت اتفاقية تعاون مشترك مع «ڤيزا» العاملية

(محمد هاشم) جانب من املؤمتر املشترك لالعالن عن االتفاقية اجلديدة 

هرمزدا دافار ود.سعيدة جعفر يتبادالن نسخ االتفاقية

هرمزدا دافار ود.سعيدة جعفر وفيليب كوشي وأنكوش ديفيدسون وبرافني سينغ وعلي حناوي

تبادل الهدايا التذكارية بني مسؤولي «املال» و«ڤيزا»

العمالء فقط إلى تقدمي اســم 
املســتلم، ورقم بطاقة ڤيزا، 
واملبلغ املطلوب إرساله، وبهذه 
البساطة ميكن إمتام العملية 
وحتويــل األموال وتســلمها 
من قبل الطرف املستفيد في 

الوقت ذاته تقريبا.
«املــال  تبــوأت  ولطاملــا 
للصيرفة» سدة قائمة وطليعة 
الشــركات في تقــدمي جتربة 
حتويالت مالية اســتثنائية 
ومبتكــرة لعمالئهــا، ولــم 
يكن غريبا أن تأتي الشــركة 
فــي مصــاف الـــ ٥ شــركات 
األولــى خليجيا اســتخداما 
للتكنولوجيا الرقمية مرتني 

عمـالء الشـركة ميكنهـم حتويـل األمـوال بشـكل مريـح وآمن وسـريع إلـى حاملـي بطاقات ڤيـزا فـي ٣٤ دولة
ميكـن االسـتفادة مـن اخلدمة عبـر تطبيق «املـال للصيرفـة» واملوقـع اإللكترونـي أو بزيـارة أي من فروع الشـركة
اسـم املتسـلم ورقـم بطاقة ڤيـزا واملبلـغ.. خطوات بسـيطة إلمتـام حتويل األمـوال وتسـلمها في الوقـت ذاته

«األهلي» يسلط الضوء على مخاطر «تكييش القروض»
يواصــل البنــك األهلــي 
الكويتي دعــم حملة التوعية 
الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن 
على دراية»، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف 
الكويت بهدف نشر الوعي حول 
حقوق وواجبات العمالء عند 
التعامل مع املنتجات واخلدمات 

املصرفية املختلفة.
جديــر بالذكــر أن حملــة 
«لنكن على دراية» تهدف بشكل 
أساسي إلى توجيه العمالء نحو 
االســتخدام األمثل للمنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة. كمــا 
يشــكل تعزيز معرفة العمالء 
باإلجــراءات االحتياطية التي 
ينبغي عليهم اتخاذها للحفاظ 
على أموالهــم أولوية قصوى 
بالنسبة للحملة. ومتاشيا مع 
تلك األهداف، فإن هذه احلملة 
تســاعد العمــالء على جتنب 

البطاقات املصرفية، وإرشادات 
واملنتجــات  اســتخدامها، 
الصلــة  ذات  واخلدمــات 
باالستثمار واالدخار، والتمويل 
الشخصي. كما تهدف احلملة 
إلى تعزيز الوعي حول الشمول 
املالي لتعزيز االستقرار النقدي 

واالقتصادي.

األفراد بحقوقهم واالمتيازات 
التــي لهم، وكذلــك حتذيرهم 
ضد اخليــارات اخلاطئة التي 
قد تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة 
والعقوبــات القانونيــة أو قد 

تعتبر انتهاكا للشفافية.
ومــن خــالل «لنكــن على 
دراية» نتمكن بالفعل من نشر 
الوعي بني مختلف فئات املجتمع 
وتوجيــه النصح واإلرشــاد 
الالزمني لالســتمتاع بتجربة 

مصرفية آمنة.
وينصح العمالء بالتواصل 
مع مؤسساتهم املالية ملناقشة 
االلتزامات الشخصية واألوضاع 
املالية في حــال التعرض إلى 
األزمات. كما نشــجع العمالء 
على إعادة النظر في املمارسات 
التي تؤدي إلى التعرض لضائقة 
مالية ومخاطر قانونية وتؤثر 

سلبا على االقتصاد الوطني.

وتســلط احلملــة الضوء 
علــى قضيــة هامــة وهــي 
تكييش القروض والتداعيات 
املرتبطة بتكييــش القروض 
احلكم بالسجن بسبب تقدمي 
مستندات مزورة، أو عدم صحة 
التوقيع، أو عدم قدرة العميل 
على الوفاء بالتزاماته. ولهذا، 
يعمل بنك الكويت املركزي على 
رقابة أعمال املؤسسات املالية 
في الكويت وتوجيهها في سبيل 
تقدمي املشورة املصممة وفقا 
ملتطلبات كل عميــل، وإتاحة 
الفرصــة لــه لالســتفادة من 
املنتجــات املصرفية فقط في 

حدود إمكاناته.
وفي هذا تقول جهير معرفي 
مديــر عــام إدارة اخلدمــات 
املصرفية لألفراد (باإلنابة) في 
البنك األهلي الكويتي: نشعر 
بالتزامنا كبنــك نحو توعية 

جهير معرفي

أي سوء استخدام للمنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة، فضال 
عن عدم اإلخالل مبسؤولياتهم، 
وحتقيــق أقصــى اســتفادة 
مــن التســهيالت املصرفيــة 
لتمكينهم من إدارة مدخراتهم 
على النحــو األمثل. كما تقدم 
حملــة «لنكــن علــى درايــة» 
نصائح حول السالمة واألمن 
الســيبراني، وتعــرف ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة علــى 
حقوقهم واخلدمات املتاحة لهم، 
باإلضافة إلى توضيح عملية 
تقدمي الشكاوى بشأن مختلف 
اخلدمات واملنتجات املصرفية.
وتبــرز هذه احلملة أهمية 
البنــوك ودورهــا فــي تقدمي 
اخلدمات املصرفية، وتســلط 
السياســات  علــى  الضــوء 
الصريحة واحملــددة املتعلقة 
بعمليــة االقتــراض، وأنــواع 

«أوابك»: إمدادات النفط والغاز ستمثل
٥٠٪ من الطلب العاملي على الطاقة بحلول ٢٠٤٥

ضمن تقرير حول أهمية 
احلقول الناضجة في تلبية 
الطلب املستقبلي على الطاقة، 
أوضح األمــني العام ملنظمة 
العربيــة املصدرة  األقطــار 
للبتــرول (أوابــك) علي بن 
ســبت، أن الكثير من حقول 
العالم العمالقة باتت تدخل 
حتــت تصنيــف احلقــول 
الناضجة التي يتراجع معدل 
إنتاجها األعظمي باستمرار، 
أو تلــك التــي مضــى علــى 
وضعهــا على اإلنتــاج أكثر 

من ٢٥ عاما.
وأوضح بن سبت أن هذه 
احلقول تعتبر العمود الفقري 
للصناعــة البترولية، وتقدر 

الســوق النفطية العاملية في 
احلاضر واملستقبل املنظور.

لـــ  العــام  ورأى األمــني 
«أوابــك» أن إمــدادات النفط 

والطاقــة املائيــة والطاقــات 
املتجددة بحلول ٢٠٤٥.

كمــا أشــار إلــى أن تلبية 
النفط والغاز لنصف الطلب 
العاملي على الطاقةـ  على األقل 
ـ خالل العقدين القادمني، لن 
يكــون هدفا ســهال فــي حال 
تراجــع االســتثمارات فــي 
الصناعة البترولية، حيث يقدر 
أن العالم سيســتهلك ـ ضمن 
ســيناريو احلالــة املرجعية  
حوالي ٨٠٠ـ  ٨٧٠ مليار برميل 
من النفط حتى عام ٢٠٤٥، أي 
ما يعــادل نحو ٦٠ ـ ٦٧٪ من 
إجمالي االحتياطي املؤكد في 
العالم عام ٢٠٢٠، والبالغ نحو 

١٫٢٨ تريليون برميل.

والغــاز ســتمثل نحــو ٥٠٪ 
من مزيج الطاقــة في ٢٠٤٥، 
وهو مــا يتوافق مع توقعات 
مختلف اجلهــات مثل BP، و

OPEC، وEIA التــي تــرى أن 
نسبة النفط والغاز من إجمالي 
الطلب املستقبلي في عام ٢٠٤٥

ستكون ٥٥٪، ٥٣٪، ٤٥٪، على 
التوالي.

وأكد بن ســبت أن الفحم 
احلجــري قــد يلبــي حوالي 
١٧ ـ ٢١٪ مــن الطلــب، أي أن 
الوقــود األحفوري  مصــادر 
ســتلبي مجتمعة ما يتراوح 
بني ٦٧ـ  ٧١٪ من إجمالي الطلب 
العاملي، بينما سيتوزع الباقي 
(٢٤ـ  ٣٨٪) بني الطاقة النووية 

علي بن سبت

مساهمتها بحوالي ٧٥ـ  ٨٠٪ من 
إنتاج العالم من النفط، وهو ما 
يجعلها فائقة األهمية للحفاظ 
على أمن اإلمداد وعلى توازن 

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي

«التجاري»: خدماتنا متوافرة خالل عطلة االنتخابات

قام البنك األهلي املتحد يوم أمس بإجراء 
السحب األســبوعي على جوائز احلصاد 
اإلسالمي، حســاب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت والذي ينفرد 
بالعديــد من املميزات، ومنها أنه أبســط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: 
إبراهيم حسني إبراهيم عبداهللا، خالد نسيم 
فضل حســني، علي ناصر علــي العطار، 
عبداملعطي محمد العبداهللا، زاهدة عبداحلي 
مال بخش، وليد جميل مكارم، سالم ابراهيم 
علــي العوضي، مي صالح مبارك الفالح، 
مبارك عبداهللا حمد احلردان، فريدة محمد 

رضا سيد هاشم محمد رضا.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 
باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيــث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائــزة شــهرية بقيمة ١٠٠ ألــف دينار 
باإلضافة إلى ١٠ جوائز أســبوعية بقيمة 
١٠٠٠ دينار لــكل جائزة. وتبقى اجلوائز 
الربع الســنوية الكبــرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء، 

أعلن البنك التجاري الكويتي، عن تعطيل 
أعمالــه اعتبارا من اليوم اخلميس على أن 
يســتأنف البنك أعماله يوم األحد املوافق 
٢ أكتوبــر ٢٠٢٢، وذلك مبناســبة انتخاب 
أعضاء مجلس األمة ويلفت انتباه السادة 
العمــالء أن خدمــات البنــك متوافرة أثناء 

الفترة املذكورة من خالل الفروع التالية:
٭ فــرع مطــار الكويت الدولــي T١ (قاعة 
الوصول) ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع. 

٭ فــرع مجمــع األڤنيوز من الســبت الى 
اخلميس من الساعة العاشرة صباحا حتى 
العاشــرة مساء، ويوم اجلمعة من الساعة 

الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
وأوضح البنك أنه ســوف يســتمر في 
تقــدمي خدماته عن طريق اخلدمة الهاتفية 
والواتس آب (٨٨٨٢٢٥-١)، الذي يســتقبل 
اتصاالتهم على مدار الســاعة، والرد على 
استفســاراتهم وخدماتهم في أسرع وقت، 
من خالل خدمة التجاري T-Bot، باإلضافة 
إلى خدمة الڤيديو املباشر وخدمة االنترنت 
وأجهزة اخلدمة الذاتية ٢٤/٧ املتوافرة في 

الفروع التالية:
٭ الفرع الرئيســي، حولي شارع بيروت، 

حيث متثل لهــم فرصة حقيقية لتحقيق 
حلم العمر. 

وينفرد حســاب احلصاد بالعديد من 
املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
علمــًا أن احلــد األدنــى للمشــاركة 
واالســتفادة من السحوبات كافة هي ١٠٠

دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتني 
لدخول السحب والتي تزيد حتى ٣٠ ألف 
فرصة في السحب، باإلضافة الى احلصول 

على أرباح سنوية مثمرة.

الساملية، الفحيحيل مجمع أجيال، اجلهراء، 
خيطان، الدائري السادس، شارع فهد السالم.

وأكد البنك أن أجهزة الســحب واإليداع 
اآللي التابعة للبنــك التي توجد مبختلف 
مناطــق الكويت تلبــي احتياجات العمالء 
خالل الفترة املذكورة. وميكن للعمالء إجناز 
كل معامالتهم املصرفية بســهولة ويسر، 
www. وبصورة آمنة، عبر املوقع اإللكتروني
CBK Mobile وكذلك تطبيق ،cbk-online.com
للهواتف واأللواح الذكية وقتما وأينما شاءوا.

«املالية» شاركت في اجتماع جلنة وكالء 
وزارات املالية اخلليجية التحضيري

شــاركت الكويــت في االجتمــاع الـ٦٦
للجنــة وكالء وزارات املاليــة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية يوم االثنني 
املاضي، حيث ترأست وكيل وزارة املالية 
أسيل املنيفي اجلانب الكويتي املشارك في 
االجتماع، وذلك حتضيرا لالجتماع الـ١١٧

للجنة التعاون املالي واالقتصادي، والذي 
ســوف يعقد بتاريــخ ٣ أكتوبر املقبل في 
عاصمة اململكة العربية السعودية الرياض.

ومت خالل االجتماع مناقشة جدول األعمال 
والذي تضمن عــددا من املوضوعات التي 
من شــأنها أن تساهم في تســريع وتيرة 

العمل االقتصادي اخلليجي املشترك، يأتي 
في مقدمتها آليــة متابعة برنامج حتقيق 
الوحدة االقتصادية بني دول مجلس التعاون 

بحلول عام ٢٠٢٥.
كما مت االطــالع على نتائــج االجتماع 
األول ملجلس إدارة هيئة االحتاد اجلمركي 
بدول املجلس، ومذكرة األمانة العامة بشأن 
االجتماع الـ١١ للجنة رؤساء ومديري اإلدارات 
الضريبية بدول املجلس، كما استمع الوكالء 
إلى تقرير األمانة العامة بشــأن اخلطوات 
املتبقية لقيام االحتاد اجلمركي والســوق 

اخلليجية املشتركة.

االجتماع شهد مناقشة حتقيق الوحدة االقتصادية لدول التعاون بحلول ٢٠٢٥

جانب من اجتماع جلنة وكالء وزارات املالية اخلليجية التحضيري

«البترول العاملية» توّقع اتفاقية لتزويد
«إيزي جيت» بوقود الطائرات املستدام

كونــا: أعلنــت شــركة 
البترول الكويتية العاملية 
أمس أن ذراعها التسويقية 
لوقود الطائرات (كيو ايت 
للطيران) وقعت اتفاقية مع 
الطيران األوروبية  شركة 
(ايــزي جيــت) لتزويدها 
بوقود الطيران املســتدام 

(اس.ايه.اف).
وقالــت الشــركة، فــي 
بيان صحافي، إن االتفاقية 

تؤكد مساعي اجلانبني للحد من انبعاثات 
الكربون من وقود الطائرات وبلوغ الناقل 
األوروبي ألهداف اســتراتيجيته املعلنة 
بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول 

عام ٢٠٥٠.
وأضافــت أن االتفاقيــة تأكيــد علــى 
شــراكة أكثــر من ١٥ عاما بــني اجلانبني، 
حيث تعتبر شركة «ايزي جيت» اول ناقل 
جوي يســتخدم وقود مستدام في مطار 
غاتوك جنوبي العاصمة البريطانية (لندن) 
من انتاج شركة «كيو ايت للطيران» في 

العام ٢٠٢١.
ونقــل البيان عن الرئيــس التنفيذي 
بالوكالة لشركة البترول الكويتية العاملية 
وليد آل بن علي قوله ان االتفاقية تأكيد 

على الشــراكة طويلة املدى بني اجلانبني 
وخطــوة مهمة لتحقيق اهداف الشــركة 
في مجال االستدامة عبر خفض انبعاثات 
الكربون ومتكني «ايزي جيت» من الوصول 

الى هدفها بانبعاثات صفرية.
وتأسســت شــركة البترول الكويتية 
العامليــة عــام ١٩٨٣ وتشــتهر بالعالمــة 
التجارية «كيو ايت»، وهي شركة تسويق 
عاملية تابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
وتدير في أوروبا شبكة ضخمة وواسعة 
من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات 
خلدمة طرق النقل املخصصة، كما تزود 
أكثر من ٢٠٠ ناقل جوي بوقود الطائرات 
في اكثر من ٦٠ مطارا في أوروبا والشرق 

األوسط وآسيا.


