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«التجاري» يحّذر العمالء من عمليات غسيل األموال
«بوبيان» يعقد برنامجه التدريبي الثاني

لقياديي «البترول الوطنية»

«بيتك كابيتال»: ٢٢ مليار دوالر
إصدارات الصكوك العاملية خالل عام

«وربة» يطلق شريحة «الصفوة بلس»

«نيسان البابطني» حتتفل بالعام اجلديد
بعروض مذهلة على «باترول» ٢٠٢٣

«بيتكوين» ترتفع ٢٨٪ منذ بداية ٢٠٢٣
وكاالت: دخلت عملة بيتكوين عام ٢٠٢٣ بزيادة 
جتاوزت ٢٨٪، مما زاد من حدة التوتر لدى دببة 
العمالت الرقمية الذين توقعوا املزيد من التحديات 
لالســتثمارات األكثر خطورة بعد عمليات البيع 
احلــادة في عــام ٢٠٢٢. ويعتبر ارتفــاع العملة 
املشــفرة األكبر في العالم حتى اآلن هو األفضل 
للشــهر االفتتاحي من العام منذ ارتفاع بنســبة 

٣١٪ في عام ٢٠٢٠ قبل انتشار الوباء.
وأظهرت بيانات CoinGecko أن الزيادة ساعدت 
في رفع القيمة اإلجمالية لألصول الرقمية لتتجاوز 
تريليون دوالر، وهو املســتوى الذي تالشى في 

.FTX نوفمبر عندما انهارت بورصة
وارتفعــت بيتكوين مبا يصل إلى ٢٫٥٪ يوم 
أمس ومت تداولها عند ٢١٢٣٠ دوالر، وهو االرتفاع 
اليومي الثالث عشــر على التوالــي. فيما كانت 
العمــالت املعدنية األصغر مثــل: إيثر وكاردانو 

في املنطقة اخلضراء أيضا.
ويعتبر صعود العمالت املشفرة جزئيا رهانا 
على نهاية ارتفاع أســعار الفائدة، وهو احتمال 

عزز أيضا صعود األســهم والســندات والذهب. 
ومع ذلك، يتساءل املستثمرون عما إذا كانت كل 
هذه األصــول قد حتركت بعيدا جدا، وبســرعة 
كبيرة نظرا ألن البنوك املركزية مثل االحتياطي 
الفيدرالي تتعهد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى 
يتم القضــاء على التضخم الذي اليزال مرتفعا، 

وفقا ملا ذكرته «بلومبيرغ».
وتؤيد خبيرة العمالت املشفرة، واملؤلف لكتاب 
«التشــفير هو ماكرو اآلن»، نويل أتشسون، أن 
الكثير من عدم اليقني يحوم حول األصول الرقمية، 
وترى أن االرتفاعات احلالية قد تكون مدفوعة مبا 
يعرف بـ «الضغط القصير»، والذي قد يتالشى 
سريعا، إال أن اخلوف من فوات الفرصة قد يلعب 
دورا في كيفية تطور السوق من مناطقه احلالية.

ومن الضروري احلذر في األوقات احلالية، إذ 
تســتمر صناعة العمالت املشفرة في االستعداد 
ملزيد من التداعيات الناجمة عن إفالس FTX وما 
أعقب ذلك من اتهامات باالحتيال ضد املؤســس 

املشارك سام بانكمان فرايد.

يواصــل البنــك التجــاري 
الكويتي مســاهماته في حملة 
«لنكن على دراية» وهي احلملة 
التوعويــة التــي أطلقهــا بنك 
الكويــت املركزي بالتعاون مع 
احتاد مصارف الكويت، لتسليط 
الضــوء على حقوق وواجبات 
العمــالء، وتوعيتهــم بــكل ما 
يتعلــق بالتعامل مــع البنوك 
وحمايــة بياناتهــم املصرفية. 
ويأتــي ذلــك في إطــار حرص 
البنك على نشر الثقافة املصرفية 
واملاليــة بني شــرائح املجتمع 
املختلفة، وزيــادة الوعي لدى 
اجلمهور بدور القطاع املصرفي 
وكيفية االستفادة من اخلدمات 
املقدمــة للعمــالء  املصرفيــة 
وجتنب الوقــوع في معامالت 

نظم بنك بوبيان برنامجه 
التدريبي الثاني لقادة فرق 
الوطنية  البتــرول  شــركة 
الكويتية في إطار تســليط 
الضــوء علــى جتربــة بنك 
بوبيان فــي تطوير قياداته 
وكيفية تطوير مواهب البنك 
علــى مختلــف مســتوياته 

ومشاركتها مع الشركة.
التنفيذي  املديــر  وقــال 
املــوارد  مجموعــة  فــي 
البشــرية في بنــك بوبيان 
عبدالعزيــز الرومي تعليقا 
على ذلك: نواصل في بوبيان 
اســتراتيجيتنا الهادفة إلى 
أن نكــون جــزءا مؤثرا في 
مجتمعنــا والعمل وفق هذا 
على خطــط ممنهجة لدعم 
مختلف اجلهات في القطاع 
احلكومي واخلاص من خالل 
مشاركة خبراتنا وجتاربنا 
املتعلقة باملمارسات الرائدة 

قــال تقريــر صــادر عن 
شركة «بيتك كابيتال» حول 
سوق الصكوك العاملي خالل 
عام ٢٠٢٢، إن الربع األول من 
٢٠٢٢ شهد اســتمرار النمو 
بإصدارات الصكوك بشــكل 
كبير، حيث سجلت السوق 
منوا ملحوظا جتاوز ٤٥٪، 
مدعوما بإصدارات من قطاع 
الشركات والقطاع احلكومي، 
إال أن وتيــرة اإلصــدارات 
شــهدت هبوطا خالل الربع 
الثاني، جراء ارتفاع أسعار 
الفائدة واستمرار السياسة 
النقدية املتشددة، وسجلت 
اإلصدارات انخفاضا بنسبة 
٤٩٪، وقــد بلغــت قيمــة 
اإلصــدارات ١٣ مليار دوالر 
أميركي فــي نهاية النصف 

األول من ٢٠٢٢.
أمــا الربــع الثالــث مــن 
٢٠٢٢ فقد كان األكثر تأثرا، 
حيث ســجلت اإلصــدارات 
منوا هامشــيا مبعــدل ٢٪، 
وكان إجمالــي اإلصــدارات 
بلغ ٢٢ مليار دوالر بحلول 
نهايــة ٢٠٢٢، أي بانخفاض 
نسبته ٣٤٪ مقارنة مبستوى 
اإلصدارات للعام ٢٠٢١، البالغ 

٣٣ مليار دوالر.
واستحوذت دول اخلليج 
العربي على النصيب األكبر 
مــن إصــدارات الصكــوك 
لتبلــغ ٤٤٫٥٪ مــن إجمالي 
اإلصدارات، وكانت اإلصدارات 
احلكومية والســيادية هي 
احملرك الرئيســي للصكوك 
بإصــدارات بلغــت ٧١٫٩٪، 
مقارنة بإصدارات الشركات 
التي بلغت نســبتها ٢٨٫١٪ 
من إجمالي اإلصدارات لعام 

.٢٠٢٢
وذكر تقرير بيتك كابيتال 
أن العام املاضي شهد ارتفاعا 

أعلــن بنك وربة عن إطالق 
شريحة جديدة «الصفوة بلس» 
مبميزات جديــدة، وخصائص 
تناسب احتياجاتهم وأسلوب 
حياتهم، لألفراد الذين يتقاضون 
رواتب شــهرية ٢٥٠٠ دينار أو 
أكثــر، أو لديهم رصيد إجمالي 
قــدره بني ١٥٠ ألــف دينار إلى 
أقل من ٣٥٠ ألف دينار، وتقدم 
«الصفوة بلــس» مزايا نوعية 
جديدة ضمن االهتمام املتواصل 
العمــالء املختلفــة،  بشــرائح 
وابتكار صيغ منتجات وخدمات 
جديدة يتم مــن خاللها الوفاء 
باحتياجات كل شريحة مبا يالئم 
خصائصها العمرية واهتماماتها 

املتعددة. 
وقــال رئيــس املجموعــة 
املصرفيــة لألفــراد بالتكليف 

أعلنت شركة عبد احملسن 
الوكيل  البابطني،  عبدالعزيز 
املعتمد لســيارات نيسان في 
الكويت، عن عروضها املميزة 
على نيســان باتــرول ٢٠٢٣

اجلديــد، وهــي حملــة تقدم 
للعمــالء الراغبــني باقتنائها 
ميزة احلصــول هدية نقدية 
بقيمة ٥٠٠ دينار عالوة على 
Vذلك، ميكن لعمالء باترول ٨

االستمتاع مبزايا أخرى عديدة 
تشمل الصيانة املجانية ملدة ٥

سنوات أو ١٠٠ الف كم، وكفالة 
متتد لفترة ٥ سنوات، وخدمة 
املساعدة على الطريق ملدة ٥

سنوات، وهي مزايا مصممة 
لتوفيــر جتربة تضمن راحة 

البال املطلقة للعمالء. 
ويأتي هذا العرض املميز 
الذي تقدمه نيسان البابطني 
مبناسبة حلول العام اجلديد 
جلميع عشاق نيسان باترول، 
ممــا يوفر لهــم فرصة جيدة 
لإلرتقــاء بتجربتهم والتمتع 
بأحــدث موديــالت نيســان 
باتــرول املفضلة لديهم وبدء 
العــام بثقــة أكبــر. ويتميز 
نيســان باترول اجلديد بأداء 
منقطع النظير ومثالي حملبي 
الرمليــة والطــرق  الكثبــان 
الوعرة، ونظام املالحة البديهي 

اإلرهــاب فــي البنــك التجاري 
الكويتي قائال: إن غسيل األموال 
هي عمليــة ارتكاب أي فعل أو 
الشــروع فيه يقصد من ورائه 
إخفاء أو متويه أصل أو حقيقة 
أموال مكتسبة خالفا للقانون 
أو النظام وجعلها تبدو وكأنها 

مشروعة املصدر. 
وتابع مبينا أنه يجب على 
جميــع العمالء توخــي احلذر 
من مخاطر عمليــات االحتيال 
وغسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
بكل أشــكالها وأنواعهــا ألنها 
تعتبر في مقدمة اجلرائم املالية 
الواجب علــى العميل جتنبها، 
ولذلك ننصح بضرورة املتابعة 
واالطالع على التعليمات التي 
يتــم توفيرها من خالل قنوات 

تطرق إلى مختلف األساليب 
التي تضمن ســعادة ورضا 
املوظفــني ورفاهيتهم داخل 
بيئة العمل وخارجها، مؤكدا 
أن هذه اجلهود تأتي لتتماشى 
مــع مســاعي بنــك بوبيان 
املســتمرة لتنفيذ مبادرات 
مختلــف  تفيــد  متنوعــة 
شــرائح املجتمــع الكويتي 
ضمن مبــادرات البنك التي 
تندرج حتت مظلة املسؤولية 

االجتماعية.
الرومي أن بوبيان  وأكد 
يؤمــن بفكــرة املؤسســة 
دائمة التعلم، وهو ما يؤكد 
حرصنــا علــى مواصلــة 
العمل مع شركاء من جميع 
التخصصات للمساعدة في 
صقل املهارات التكنولوجية 
ملوظفينا ملواصلة رحلة النمو 

وتطورنا جميعا.
وفي ســياق متصل، قال 

بلغت معدالت أسعار الفائدة 
في اململكة العربية السعودية 
٥٪، أي بزيــادة قدرها ٤٠٠
نقطة أســاس مقارنة بعام 
٢٠٢١، وســجلت اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة ارتفاعــا 
مبقدار ٤٢٥ نقطة أســاس، 
وينطبق هذا األمر على كل من 
دولة قطر ومملكة البحرين 

وسلطنة عمان.
وقــد أغلقــت ســندات 
ذات  األميركيــة  اخلزانــة 
االســتحقاقات ملدة ســنتني 
والتي تعد أكثر حساســية 
ألســعار الفائدة بـ ٤٫٣٨٤٪ 
فــي نهاية ٢٠٢٢، أي بزيادة 
قدرهــا ٣٦٥ نقطة أســاس، 
مقارنة مبستواها لسنة ٢٠٢١

البالغ ٠٫٧٣٤٪، بينما أغلقت 
السندات ذات األجل األطول 
(سندات اخلزانة األميركية 
لعشر سنوات) عند ٣٫٧٩٥٪، 
أي بزيادة ٢٢٨ نقطة أساس.
أداء مؤشر «بيتك  وكان 
كابيتــال للصكــوك» جيدا 
مقارنة باملؤشرات الرئيسية 
األخرى املماثلة، وعلى الرغم 
مــن هبــوط مؤشــر«بيتك 

البنــك:  مســاعد املزيــد فــي 
نحــرص فــي بنك وربــة على 
تصميــم خدمــات ومنتجــات 
العمــالء،  تلبــي احتياجــات 
وتقدم لهم اخلدمات املصرفية 
التي يحتاجون إليها، موضحا 
أن الشــريحة اجلديــدة تأتــي 
معبــرة عــن طمــوح عمالئنا، 
ومواكبــة لتطلعاتهم، وتعتبر 
مبادرة بنك وربة نحو تنويع 
املنتجات، واخلدمات املصرفية 
بحيث تتناسب مع كافة شرائح 
العمالء، وتلبي احتياجاتهم في 
احلصــول على خدمة متميزة، 
وفق معايير وأساليب من حيث 

اجلودة والدقة والسرعة.
وأوضح املزيــد أن من أهم 
املزايــا التــي ســيتم تقدميهــا 
ضمن شريحة «الصفوة بلس» 

من الدرجة األولى على صعيد 
الفخامــة والراحة لكل راكب. 
أضــف إلى ذلك ميزة الترفيه 
في املقعــد اخللفي التي أعيد 
ابتكارها من خالل شاشات أكبر 
مبقاس ١٠٫١ بوصات، بحيث 
توفر جتربة سفر ال مثيل لها 
للــركاب. ومع خيار انعكاس 
الفردية واملزدوجة،  الشاشة 
بات مبقدور الركاب االستمتاع 
مبشاهدات جماعية أو مايحلو 

لهم من تفضيالت فردية.
وباعتبارها األكثر ذكاء في 
فئتها، بفضــل تقنية التنقل 
الذكي املتطورة من نيســان، 
توفر باترول أمانا واستدامة 
وراحة محسنة. وهي مجهزة 
بـ I-EB الذي يقوم بتشغيل 

البنك الرسمية حيث يقوم البنك 
ببث رسائل توعوية، للتعريف 
مبخاطــر عمليــات االحتيــال 
وبعض أشــكال غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب. 
من جانب آخــر، أكد علي 
أن البنك يشجع عمالءه على 
ضرورة حتديث منوذج «اعرف 
عميلك» وموافــاة البنك بأي 
تغييرات قد حتدث على األمور 
اجلوهرية املرتبطة بالعميل 
فيما يتصل باجلوانب املالية 
للعميل، الفتا الى أن حتديث 
النموذج يســاهم في حماية 
العميــل من أي مخاطر مالية 
ويجنبــه أي انقطــاع فــي 
اخلدمــات املاليــة املقدمة له 
نتيجة عدم حتديث النموذج.

مساعد املدير في إدارة تطوير 
املواهب فؤاد العبيد: سعدنا 
باســتضافة قادة الفرق في 
الوطنية  البتــرول  شــركة 
الكويتيــة خــالل البرنامج 
التدريبــي الثاني املقدم من 
Boubyan Business School
وذلــك لقناعتنا بأن القيادة 
الســليمة تؤثر إيجابا على 
املؤسســة، وأن هذا التأثير 
ينتقــل بدوره إلــى موظفي 

الشركة.
وأشــار الــى ان انضمام 
مجموعــة من قيادات البنك 
من مختلــف اإلدارات خالل 
التدريبي، وذلك  البرنامــج 
ملشاركة جتاربهم في التطور 
الشخصي واملهني منذ بداية 
التحاقهم بالعمل كموظفني 
إلــى  وصــوال  طموحــني 
القيادية احلالية  مناصبهم 

ببنك بوبيان.

كابيتال» للصكوك بنســبة 
٣٫٢٥٪ خالل العــام، إال أنه 
تخطى مؤشــر الداو جونز 
للصكــوك الــذي انخفــض 

مبعدل ٧٫٨١٪.
 ومن املتوقع أن تهدأ حدة 
التضخم تدريجيا على مدى 
العــام احلالي، األمــر الذي 
من املتوقع أن يكون له أثر 
إيجابي على أســواق أدوات 
الدخل الثابت، ومن املتوقع 
أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة 
ســتكتمل بحــول النصــف 
األول مــن عــام ٢٠٢٣، طاملا 
كانت أرقام التضخم العاملية 
وتقارير ومؤشرات الوظائف 
متماشية مع توقعات السوق.
وعلــى النقيــض من عام 
٢٠٢٢، الذي شهد عمليات إعادة 
تســعير كبرى جلميع فئات 
األصول بسبب الزيادة احلادة 
في األســعار، فإن عام ٢٠٢٣

يبدو أنه سيكون أقل تقلبا، مع 
وجود تأثير محتمل على أرباح 
الشركات بسبب ارتفاع تكلفة 
االقتــراض والركود احملتمل 
في األسواق الرئيسية بسبب 

التشدد املالي.

هي وجود قســم خاص يخدم 
الشريحة من خالل مدير عالقات 
عمالء مخصص ملساعدة عمالء 
هذه الشريحة وتلبية متطلباتهم 
املصرفية، وزيادة حد السحب 
اليومي من أجهزة الصرف اآللي 
لغاية ٣ آالف دينــار، وإصدار 
مجاني للســنة االولى لبطاقة 
World Mastercard االئتمانية، 
وخدمــات وربــة كونســيرج 
الشــخصي)، إضافة  (املساعد 
إلى حصوله على نسبة خاصة 
تنافسية على معامالت التمويل 
الشخصي ومنح العميل فترة 
سماح تصل لغاية ١٢ شهر، كما 
متنح بطاقــة «الصفوة بلس» 
للعميل الدخول املجاني ألكثر 
من ٢٥ قاعة انتظار في املطارات 

حول العالم.

الفرامل تلقائيا لتقليل سرعة 
وتأثيــر االصطدام. وتعرض 
شاشة LCD املدمجة في املرآة 
صورا من كاميــرا مثبتة في 
اخللف، مما يوفر رؤية أفضل.

عــالوة على ذلــك، تتيح 
وظيفة التعرف على الصوت 
احملســنة عمليــة االتصــال 
السلس بني السائق واملركبة 
أثناء الرحلة. وتضفي الشبكة 
األماميــة اجلديــدة اجلريئة 
تعبيــرا قويا عن شــخصية 
نيســان باتــرول وأناقتهــا 
املترفــة، مــع التركيــز على 
اتساع أفقها البصري. وميكن 
القول باختصــار إن باترول 
٢٠٢٣ اجلديــدة مزيج مثالي 
من الفخامة والقوة واألناقة، 
وهي جتسيد حقيقي للفخامة 
واألناقة التي متثلهما العالمة 

التجارية.
وتنتهز نيســان البابطني 
فرصة طــرح حملة ســيارة 
نيسان باترول اجلديدة ٢٠٢٣

املعززة بباقة مبزاياها العديدة 
لتدعــو العمــالء إلــى زيارة 
صاالت العرض املوجودة في 
الــري واألحمــدي واجلهراء 
الستكشاف نيســان باترول 
اجلديــدة والتعرف عن كثب 

على مواصفاتها الفريدة.

في إطار حملة «لنكن على دراية»

دول اخلليج استحوذت على النصيب األكبر بـ ٤٤٫٥٪ من إجمالي اإلصدارات

احملللون يحذرون: املخاطر التزال قائمة!

عبدالعزيز علي

صورة جماعية لقياديي «البترول الوطنية» املتدربني في بنك بوبيان

مساعد املزيد

أو أعمال قد تنطوي على غسيل 
أموال أو متويل إرهاب.

وفــي هذا الســياق، أشــار 
عبدالعزيز علــي رئيس إدارة 
مكافحة غسيل األموال ومتويل 

التي قد يســتفيد منها قادة 
هذه الشــركات على جميع 
املســتويات وتطبيقها على 
مستوى فرق العمل لديهم.

وأوضح الرومي أن بنك 
بوبيــان ســباق دائما لرفع 
معدالت تعاونه من شركات 
العام واملؤسســات  القطاع 
احلكومية وإطالق مبادرات 
وبرامــج مماثلــة، وعلــى 
ســبيل املثــال تعاونــه مع 
بنك االئتمان الكويتي وبيت 
الــزكاة ومؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي وغيرهــم 
من الشركاء، مشيرا إلى أن 
البرنامــج التدريبي الثاني 
لقياديي البتــرول الوطنية 
الكويتيــة ركز علــى إدارة 
املواهــب والقيــادة وطرق 
ومناهــج اختيــار وتطوير 

وتقييم القيادات.
وأضاف أن البرنامج قد 

كبيــرا بأســعار الفائدة، لم 
العاملية  تشهدها األســواق 
خالل العقد املاضي، وأنهى 
الفيدرالي  بنك االحتياطــي 
العام بسلسلة زيادات بلغت 
٤٢٥ نقطــة أســاس لتصل 

الفائدة إلى ٤٫٥٠٪.
وأشــار التقريــر الى أن 
معدالت أسعار الفائدة لدى 
البنك املركزي األوروبي كانت 
عند مســتوى ٠٪ في ٢٠٢١، 
إال أنه قد سجل زيادة بلغت 
٢٥٠ نقطة أساس ليصل إلى 
٢٫٥٠٪، بينما أغلقت أسعار 
الفائدة فــي اململكة املتحدة 
عنــد ٣٫٥٠٪، بارتفاع قدره 
٣٢٥ نقطــة أســاس مقارنة 

بعام ٢٠٢١.
وفــي منطقــة اخلليــج، 
وباســتثناء الكويت، حذت 
البنــوك املركزيــة  جميــع 
بنــك  حــذو  اخلليجيــة 
الفيدرالــي  االحتياطــي 
األميركي من حيث رفع أسعار 
الفائــدة، وبلــغ املعدل لدى 
البنك الكويت املركزي عند 
نهاية العام ٣٫٥٠٪، بارتفاع 
قدره ٢٠٠ نقطة أساس، بينما 

الــذي يجعــل هذه الســيارة 
مثالية ألولئك الذين يبحثون 
عن متعة وإثارة استكشــاف 

تضاريس جديدة.
ترتقــي باتــرول اجلديدة 
مبعايير الفخامــة نحو آفاق 
غير مسبوقة، حيث مت تصميم 
كل عنصر بخبرة فائقة بغية 
القيــادة  اإلرتقــاء بتجربــة 
والراحة جلميع الركاب. وفيما 
يكتســي التصميــم الداخلي 
األنيق باللون العنابي احتفاء 
بإرث باترول فإنه ينضح أيضا 
بشــعور من الرقــي واألناقة 
الباذخة. وقد روعي في تصميم 
الداخليــة االهتمام  املكونات 
الدقيق بأصغر التفاصيل، مما 
أفضى فعليا إلى توفير أجواء 


