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«الوطني» يحصد «أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف
في الكويت والشرق األوسط لعام ٢٠٢٣»

«ABK Capital» أهلي كابيتال» تطلق عالمتها اجلديدة»

الكويــت  بنــك  تــوج 
الوطنــي وللعــام احلــادي 
عشــر على التوالي بجائزة 
أفضل مزود خلدمات أسواق 
الصرف في الكويت والشرق 
األوسط للعام ٢٠٢٣، وذلك 
الســنوي  فــي االســتبيان 
الذي أجرتــه مجلة جلوبل 
فاينانس العاملية املتخصصة 
والذي تضمن استطالع آراء 
القطــاع املصرفي  محللــي 
واملدراء التنفيذيني للشركات 
واملتخصصــني فــي مجال 

التكنولوجيا حول العالم.
وتضمنت معايير اختيار 
الفائزيــن بجائــزة أفضــل 
مــزودي خدمــات الصرف 
عدة عوامل من بينها: حجم 
املعامالت واحلصة السوقية، 
العاملية،  التغطيــة  ونطاق 
وخدمة العمالء، واألســعار 
والتقنيــات  التنافســية 
املبتكرة. كما وضعت جلوبل 
فاينانس أيضا في االعتبار 
آراء محللي القطاع واملديرين 
التنفيذيني واملتخصصني في 

مجال التكنولوجيا.
وقامــت مجلــة جلوبــل 
فاينانــس بإعــالن أســماء 
الفائزيــن باجلائــزة ضمن 
االستبيان الثالث والعشرين 
على مستوى ٨٨ دولة وسبعة 
مناطق جغرافية مختلفة على 
مستوى العالم، باإلضافة إلى 
إعالن الفائزين بجائزة أفضل 
مزودي أبحــاث وحتليالت 
أسواق الصرف وتقنية تداول 

العمالت األجنبية.
ووقع االختيار على بنك 
الكويت الوطني كواحد من 
أفضل البنوك على مستوى 
العالــم وأحد أفضل البنوك 
في منطقة الشرق األوسط 
وذلــك لتوفيــره خدمــات 
أســواق الصــرف األجنبي 

كابيتــال  أهلــي  شــركة  أعلنــت 
لالستثمار، الذراع االستثمارية للبنك 
األهلــي الكويتي، عن إطــالق عالمتها 
التجارية اجلديدة «ABK Capital»، وذلك 
متاشــيا مع استراتيجية الشركة التي 
تهدف إلى إثراء جتربة عمالئها من خالل 
فريق عملها الذي يتمتع بخبرات عريقة 
في مجــال االســتثمار وإدارة األصول 
والثروات، فضال عن احللول واخلدمات 
املبتكرة التي تعتزم الشــركة طرحها، 
لتحدث بذلك تغييرا بارزا في عالقتها 
املســتدامة مــع عمالئها فــي الكويت، 
في إطار عمليــة حتول متكاملة ضمن 

مجموعة البنك األهلي الكويتي.
وفي هذه املناسبة، قالت نائب رئيس 
مجلس إدارة «ABK Capital» ياســمني 
ABK سالمة: «نهدف إلى تعزيز مكانة

Capital كشركة استثمارية بارزة ورائدة 
في الكويت، حيث دأبت على مدار الستة 
عشر عاما املاضية، منذ تأسيسها، على 
تقــدمي قيمة مضافــة لعمالئنا ووضع 
احتياجاتهم املالية على رأس أولوياتنا».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ 
«ABK Capital» د.حسني شحرور: «نحن 
قريبون من عمالئنا ألبعد احلدود لتلبية 

احتياجاتهم ومحاكاة تطلعاتهم لنقدم لهم 
مجموعة غنية من املنتجات واخلدمات 
واحللول االستثمارية التقليدية والبديلة، 
ومننحهم فرصة االستثمار في األصول 
احمللية واإلقليمية والعاملية بكل سهولة 
ويسر، لذا يأتي إطالقنا للعالمة التجارية 
اجلديدة حتفيزا الستكمال مسيرة حافلة 

من اإلجنازات».
وتعتبــر «ABK Capital» شــركة 
اســتثمارية رائدة فــي املنطقة كمزود 
إدارة األصــول واخلدمــات  حللــول 
االستشــارية االســتثمارية ومقرهــا 
الرئيســي فــي الكويت، وهي شــركة 
مســاهمة كويتية مقفلــة (ش.م.ك.م) 
حتت رقابة هيئة أسواق املال في الكويت.

وتعد إحدى الشركات التابعة للبنك 
األهلــي الكويتــي، وركيــزة أساســية 
ضمن خطة التوســع اإلقليمية للبنك، 
التــي تشــمل كال من الكويــت ومصر 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتفخر 
«ABK Capital» بتقــدمي مســتوى عال 
من الشفافية والكفاءة والتفاني جلميع 
عمالئها، كما توفر لهم حزمة واســعة 
من املنتجات واخلدمات االســتثمارية 

احمللية واإلقليمية والعاملية.

جانب استثماراته في كوادره 
البشــرية والتي تعد أفضل 

الكفاءات املصرفية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مديــر إدارة تداول العمالت 
األجنبية في بنــك الكويت 
الوطني روضان الروضان: 
إن حصولنــا علــى هــذه 
اجلائزة للعام احلادي عشر 
على التوالي يعكس اتساع 
نطاق وجودة اخلدمات التي 
نقدمها لعمالئنا، باإلضافة 
إلى كونها شهادة على العمل 
اجلاد واملرونة والتفاني التي 
يتمتع بها فريق اخلزينة في 

بنك الكويت الوطني.
وأوضــح الروضــان أن 
اجلائزة تبرهن على التزام 
البنــك طــوال املــدى جتاه 

جديــر بالذكــر أن مجلة 
جلوبل فاينانس العاملية التي 
تأسست في العام ١٩٨٧ وتتخذ 
من نيويورك مقرا لها تعد من 
أعرق املجالت املتخصصة في 
قطاعــي التمويل واالقتصاد 
ويبلــغ عــدد قرائهــا أكثــر 
مــن ٥٠ ألفــا مــن املديريــن 
التنفيذيني ومسؤولي القرارات 
االستثمارية واالستراتيجية 
في املؤسسات املالية في ١٩٣

دولة حول العالم.
وجتري املجلة ســنويا 
العديــد مــن االســتبيانات 
حــول االبتــكار والربحيــة 
للبنوك واملؤسسات املالية 
حول العالم يتم على إثرها 
اختيار األفضل على املستوى 

اإلقليمي والعاملي.

تأكيــد ريادته ونقاط قوته 
في أسواق الصرف األجنبية 
وتقــدمي أســعار تنافســية 
وخدمة عالية اجلودة للعمالء 
باإلضافة إلى توفير السيولة 
باستمرار حتى في ظروف 

السوق املتقلبة.
وأشار الروضان إلى أن 
الوطني يحصد ثمار سنوات 
طويلــة من االســتثمار في 
التكنولوجيا واألفراد، مؤكدا 
أن صناعة ســوق العمالت 
األجنبية تعد تنافسية للغاية 
لذلك لــن يتوانى البنك في 
مواصلة االستثمار وبقوة في 
التقنيات والعمل على تطوير 
املنصات اإللكترونية لتداول 
العمالت األجنبية لتلبي كافة 

احتياجات عمالئه.

للعام احلادي عشر على التوالي ضمن استبيان «جلوبل فاينانس» العاملية السنوي

متاشياً مع إستراتيجية الشركة إلثراء جتربة عمالئها عبر خبرات فريقها بإدارة األصول والثروات

جائزة «أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق األوسط ٢٠٢٣»

روضان الروضان

د.حسني شحرور ياسمني سالمة

شعار شركة «ABK Capital» اجلديد

إلى جانب بنوك ومؤسسات 
J.P. مالية عاملية كبرى مثل
Bank of Americaو Morgan
Sociétéو BBVAو Citibankو

.Générale
وأوضحت جلوبل فاينانس 
أن جوائــز هذا العــام كّرمت 
البنوك التي قدمت لعمالئها 
إرشــادات وأداء فائقني خالل 
هــذه األوقــات الصعبة التي 
يشــهد فيهــا العالــم بلــوغ 
أعلــى  التضخــم  معــدالت 
مســتوى منذ أربعــة عقود 
وزيادة تقلبات أسواق الصرف 
األجنبي بشــكل كبير، حيث 
برهنت هذه التحديات على أن 
اختيار شريك مصرفي موثوق 
خلدمات أسواق الصرف يعد 

أمرا بالغ األهمية.
الفــوز بهــذه  ويشــكل 
اجلائــزة املرموقــة وللعام 
احلادي عشــر على التوالي 
تأكيــدا جديدا علــى ريادة 
وإقليميــا  البنــك محليــا 
في تقــدمي أفضــل احللول 
املصرفية املبتكرة لعمالئه، 
حيث يجنــي الوطني ثمار 
اســتثماراته الضخمــة في 
تطوير بنيته التحتية وذلك 
بهــدف تقدمي خدمات عالية 
اجلــودة لعمالئه وذلك إلى 

روضان الروضـان: البنك يحصد ثمار سـنوات طويلة من االسـتثمار فـي التكنولوجيا واألفراد

الكويت في  رائدة  استثمارية  كشركة   «ABK Capital» مكانة  تعزيز  إلى  نهدف  سالمة:  ياسمني 
تطلعاتهم ومحاكاة  احتياجاتهم  لتلبية  احلدود  ألبعد  عمالئنا  من  القرب  على  نعمل  شحرور:  حسني 

«املتحد» ُيطلق خدمة إرسال األموال من خالل «كي نت»
في إطار سعيه املستمر لتطوير 
خدماتــه املصرفيــة لتقــدمي أفضل 
جتربــة مصرفيــة متكاملة لعمالئه 
مــن خالل خدمــات رقميــة متميزة 
وفعالة، أعلن البنــك األهلي املتحد 
عن إطالق خدمة إرسال األموال، والتي 
مبقتضاها يتمكن عمالء البنك الكرام 
من إرسال األموال عن طريق مشاركة 
رابط مع املستفيد من عمالء البنوك 
احمللية للحصول علــى األموال من 
خــالل بوابة دفع كــي نت على مدار 
الساعة جميع أيام األسبوع مبنتهي 

السهولة واألمان.
ومــن خــالل هذه اخلدمــة ميكن 
لعمالء البنك األهلي املتحد الدخول 
AUB على تطبيق البنك األهلي املتحد
APP واختيار خدمة إرسال األموال 
ألي مســتفيد دون احلاجــة ملعرفة 
رقم احلساب أو اآليبان ومبجرد رقم 
الهاتف. يقوم العميل بإضافة املستفيد 
املراد إرسال األموال له أو اختيار هذا 
املستفيد من قائمة االتصال اخلاصة 
بالعميل ثم إدخال املبلغ املراد إرساله 
وحتديد احلساب املراد اخلصم منه 
ثم مشاركة الرابط مع املستفيد الذي 

قنــوات التوزيع املصرفيــة لألفراد 
بالبنك األهلي املتحد: يسعدنا تطبيق 
هــذه اخلدمة اجلديدة التي تأتي في 
إطــار تطويــر منظومــة املدفوعات 
بالتعاون مع شــركة كي نت، فضال 
عن أن هذه اخلدمــة تضيف الكثير 
مــن املرونة والســرعة فــي حتويل 

األمــوال، ما ميكن عمــالء البنك من 
ســداد فواتيرهم أو إرســال األموال 
فورا من خالل اتباع خطوات سهلة 

إلمتام عملية التحويل.
وأضافت: نعمل في البنك األهلي 
املتحــد مــن رؤيــة واضحــة تؤمن 
بأهمية التطوير الدائم واالستثمار في 
اخلدمات واملنتجات وخدمة العمالء، 
ومن هذا املنطلق اعتمدنا هذه اخلدمة 
اجلديدة على متكني عمالئنا الكرام من 
حتويل األموال من خالل منظومة من 
السرعة والسهولة واألمان واملوثوقية 
ودون احلاجة إلى الذهاب إلى البنك.

وأكدت خزعل أنه من مميزات خدمة 
إرسال األموال، أنها تلبي احتياجات 
وتطلعات مجموعة واسعة من العمالء 
الذين يرغبون في خيارات دفع آمنة 
ومتطــورة تقلــل من االعتمــاد على 
التعامالت النقدية وما يصاحبها من 
تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات 
الدفع والتحصيل، وتزيد التعامالت 
اإللكترونيــة وفي نفس الوقت تأخذ 
فــي االعتبار جميع اجلوانب األمنية 
املطلوبــة، مــا ينعكس علــى تطور 
اخلدمات الرقمية التي يقدمها البنك.

ســيتلقى الطلب من خــالل الرابط، 
وفــي حال قبوله للتحويل وتأكيده 
للمعاملــة من خالل الرابط، ســيتم 
خصم املبلغ من حساب العميل الذي 

قام بالتحويل.
وتعليقا على هذه اخلدمة اجلديدة، 
أفــادت هنادي خزعــل رئيس إدارة 

«اخلليج»: ١٠ فائزين بسحب «الدانة» الشهري

«YOU» التجاري» يعلن فائزي سحب»

في إطار حرصه على مكافأة عمالئه، أعلن 
بنك اخلليج أســماء ١٠ فائزين بـ ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر نوفمبر 
املاضي، وهم: خليل عبداحلسني اخلباز، هبه 
محمد إســماعيل، عبداهللا حســن احلريري، 
إبراهيم حبيب عبداهللا، محمد سامي صالح، 
رانديب كاوور شــادها، محمد عباس حسني 
اخلميس، فاطمه حسني كارون، عدنان منصور 

علي الصفار، القاصر: فرح صالح حسني.
ويعد حســاب الدانة من أفضل حسابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي 
احلســاب، فهناك فرص شــهرية للفوز بألف 
دينار لـ ١٠ فائزين، إضافة إلى ســحبني ربع 
سنويني جائزة كل منها ١٠٠ ألف دينار، وسحب 
نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب 
الســنوي الكبير على اجلائــزة الكبرى التي 

تبلغ ١٫٥ مليون دينار.
ويعتبر «اخلليج» البنك الوحيد في الكويت 
الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ 
منح عمالء حساب الدانة فرصة الفوز مبليون 
دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو املاضي، 

أجرى البنك التجاري الســحب على 
حساب «YOU» يوم األحد املاضي في مبنى 
البنك الرئيســي، بحضــور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقــد قام البنك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلــن عن فوز كل من: عبدالعزيز 
رداس املطيري، علي حسني علي مبارك، 
بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا لكل منهما.

ومن املعروف أن حساب «YOU» هو 
حســاب مخصص لفئة الشــباب الذين 
يحولون املكافأة االجتماعية الشهرية إلى 
البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة 
لالستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم 
احلساب بقيمة ١٠ دنانير فقط، واحلصول 
على هدية نقديــة بقيمة ٥٠ دينارا عند 
حتويل املكافأة االجتماعية إلى التجاري، 
باإلضافة إلى فرص لدخول السحوبات 
الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب 
احلصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية 

فيما سيتم إعالن الفائز بجائزة املليون ونصف 
املليون دينار في السحب السنوي الكبير في 
١٩ يناير املقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة 

والصناعة، وشركة أرنست آند يونغ.
ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
حساب الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يحول فرصك بالفوز من السنة املاضية 
إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة 

العمالء على وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.

للسنة األولى للعمالء الذين تزيد أعمارهم 
عــن ١٨ عامــا، فضال عن االســتفادة من 
اخلصومات والعروض الترويجية على 
مدار العام، حيث سيحصل العمالء اجلدد 
على فرصتني للدخول في السحب الشهري 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا.

«زين» تنظم ورشة عمل حول النجاح
في ريادة األعمال واالبتكار الرقمي

قدمت شركة «زين» الكويت ورشة عمل 
خاصة حول أساســيات النجــاح في ريادة 
األعمال واالبتكار الرقمي، والتي استضافت 
مــن خاللها طالب وطالبات وأعضاء الهيئة 
التدريسية في قسم علوم املعلومات التابع 
لكلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت في 

.ZINC منصتها لإلبداع
وأتــت هذه البــادرة اســتكماال للجهود 
املشتركة التي تبذلها زين بشكل مستمر مع 
مختلف املؤسسات التعليمية واألكادميية - 
من القطاعني العام واخلاص - في البالد، وذلك 
لإلسهام بتطوير العملية التعليمية ومشاركة 
خبــرات القطاع اخلاص مــع طلبة املدارس 
واجلامعــات وحديثي التخــرج، وباألخص 
حول مجاالت االبتكار الرقمي وريادة األعمال 

والشركات التكنولوجية الناشئة.
ZNIC واســتضافت منصة زين لالبتكار

مجموعة من طالب وطالبات وأعضاء الهيئة 
التدريسية من قسم علوم املعلومات التابع 
لكلية العلوم احلياتية، حيث متحورت ورشة 

العمل التي قدمتها زين حول أساسيات النجاح 
في عالم ريادة األعمال، وجتاربها الناجحة 

في متكني االبتكار الرقمي.
وقامت الورشة بتغطية عدد من املواضيع 
األساســية التي تهم أي مبادر مبتدئ، مثل 
كيفية تأسيس الشركة الناشئة، وبناء فريق 
العمــل، وصنع العالمــة التجارية، وجذب 
املستثمرين، وتطوير املنتجات واخلدمات، 
كما شــارك الطلبة في متارين عملية حول 
تأسيس مشاريعهم اخلاصة واستعراضها 
أمام املستثمرين وكيفية جذب فرص التعاون 

والنمو.
وتبرز هذه اخلطوة جهود زين في دعم 
أعمــال الشــركات التكنولوجيــة الناشــئة 
والتزامها املتنامي نحو ممارستها لالستدامة 
املجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة 
إيجابية، وتبنــي القضايا األكثر أهمية في 
املجتمع، من أبرزها دعم رواد األعمال والشباب 
وتشجيع االبتكار الرقمي، ليس في الكويت 

فحسب، بل في املنطقة بأسرها.

ZINC استضافت خاللها طلبة جامعة الكويت مبنصتها لإلبداع

صورة جماعية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية مع فريق زين

منصة زين لإلبداع ZINC استضافت ورشة العمل

«املركزي» يخصص آخر إصدار
لسندات وتورق بقيمة ٢٣٠ مليون دينار

أعلن بنــك الكويت املركزي أنه قد مت 
تخصيص آخر إصدار لســندات وتورق 
البنك املركزي بقيمة إجمالية بلغت ٢٣٠

مليون دينار ألجل ٦ شهور ومبعدل عائد 
.٪٤٫٢٥

وكان البنك قد أعلــن في ٢٩ نوفمبر 
املاضي عن تخصيص آخر إصدار سندات 
وتورق بقيمة إجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون 
دينار ألجل ٦ أشهر، ومبعدل عائد ٤٫٢٥٪.


