
اعلللللن  بنك اخلليج اإلعلللان عللن إطللاق 
خدمة “وايز” االستثمارية اجلديدة، وهي 
خدمة استشارية إلدارة احملافظ لعماء 
اخلدمة املصرفية املميزة وإدارة الثروات. 
توفر اخلدمة اجلديدة للعماء فرصة تنويع 
استثماراتهم في األسواق العاملية بطريقة 

تضمن لهم الراحة والشفافية واألمان. 
وتركز هذه اخلدمة اجلديدة املرخصة 
من قبل البنك املركزي وهيئة أسواق املال 
على كل من األسهم والسندات،مع تطبيق 
نهج االستثمار طويل األجل في جميع أنحاء 
العالم، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. 
توفر خدمة “وايز” محافظ استثمارية 
متنوعة وفقاً لألهداف االستثمارية اخلاصة 
بكل عميل، وفترة االستثمار، واملخاطر ذات 
الصلة، وذلللك بالشراكة مللع املؤسسات 

املالية العاملية. 
وفي تعليقه على اخلدمة اجلديدة، قال 
السيد مشاري شهاب، مساعد مدير عام 
اخلدمة املصرفية املميزة وإدارة الثروات 
لدى بنك اخلليج: “لقد جاءت خدمة “وايز” 
االسللتللثللمللاريللة اجلللديللدة نتيجة ألبحاث 
مكثفة تتعلق باحتياجات عماء اخلدمة 
املصرفية املميزة وإدارة الللثللروات لدى 
بنك اخلليج، وهللي خدمة تعد األولللى من 
نوعها في الكويت، إذ متنح عماء اخلدمات 
املصرفية املميزة إمكانية االطلللاع على 
الللفللرص االسللتللثللمللاريللة حللول الللعللالللم من 
خال شريك مصرفي جدير بالثقة ومدير 
العاقات املختص خلدمتهم. سوف نتمكن 
من خللال خدمة “وايز” من تقدمي عوائد 

وتقليل املخاطر من خال االستثمار طويل 
األجل في محافظ عاملية متنوعة تعكس أداء 

مؤشرات السوق   بأقل تكلفة. 
وفلللي مللعللرض حللديللثلله عللن خصائص 
خللدمللة “وايز” واملللملليللزات الللتللي متنحها 
للللللعللمللاء، قلللال الللسلليللد طلللارق الللصللالللح، 
مساعد مدير عام إدارة االستثمار في بنك 
اخلليج: “لقد استطاع بنك اخلليج من 
تبسيط عملية االستثمار من خال حتديد 
املخاطر اخلاصة بالعمليات االستثمارية 
واألهللداف االستثمارية لكل عميل وتقدمي 
سيناريوهات استثمارية مخصصة وتقدمي 
احملفظة األفضل. وتشمل محفظة “وايز” 
ما يقارب من الل 5000 من األوراق املالية 
والللشللركللات ، األملللر اللللذي يساعدنا على 
تقدمي خيارات متعددة لعمائنا تناسب 

احتياجاتهم وتطلعاتهم االستثمارية 
حول العالم. وخال مرحلة إمتام العملية 
االستثمارية وطللوال مدتها سوف يتولى 
بنك اخلليج متابعة التطورات اخلاصة 
باحملفظة. ومتنح خدمة “وايز” العماء 
إمكانية االطاع على احملفظة االستثمارية 
في أي وقت وفي أي مكان من خال اخلدمات 
املصرفية اإللكترونية أو تطبيق الهواتف 
الذكية بشكل يتسم بالسهولة واألمللان، 
وبللدون تكلفة، أما بالنسبة لرسوم إدارة 

احملفظة فهي تدفع سنوياً “ 
وتتيح خدمة وايز اإلستثمارية للعماء 
اإلختيار مللن مجموعة مللن احملللافللظ وفق 
الهدف اإلستثماري للعماء ومبا يناسب 
قدرة العماء على حتمل املخاطر. كما ميكن 
للعماء اإلطاع على أداء هذه احملافظ في 

الفترات السابقة ملساعدتهم في إختيار 
اإلسللتللثللمللار املللنللاسللب.  تللتللكللون احملللافللظ 
اإلستثمارية من الصناديق املتداولة في 
 )Exchange Traded Funds( األسواق
من خال أبرز شركات اإلستثمار العاملية. 
عملة احملللافللظ اإلستثمارية هللي الللدوالر 
األمريكي وتلللوزع األربلللاح او يتم إعللادة 
إستثمارها وفق رغبة العميل. مت تصميم 
احملافظ لتكون محدودة الضرائب وتوفر 
السيولة الكافية بحيث ميكن للعماء 
التخارج في أي وقت أخللذا بعني اإلعتبار 
بأن طبيعة اإلستثمار هو على املدى البعيد.

واختتم الصالح بالقول: “يأتي إطاق 
محفظة “وايز” االستثمارية املصممة 
خصيصاً فللي إطلللار الللتللزام بنك اخلليج 
بتقدمي أعلى مستويات اخلدمات املصرفية 
الفريدة من نوعها وأكثرها ابتكاراً على 
مستوى املنطقة لعماء اخلدمات املصرفية 
املميزة وإدارة الللثللروات مبا يتماشى مع 
احتياجاتهم وتطلعاتهم االستثمارية. لقد 
حصلت العديد من خدمات البنك ومنتجاته 
مثل تطبيق الللهللواتللف الذكية وبرنامج 
مكافآت اخلليج وعروض بطاقات االئتمان 
على جوائز تقديرية على مستوى املنطقة 
من قبل “اجيان بانكر”، كما مت تسجيل 
حساب الدانة في موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية باعتباره احلساب الذي يقدم أكبر 
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي على 
مستوى العالم. يتطلع بنك اخلليج إلى 
املساهمة في وضع معايير جديدة للخدمات 

االستثمارية”  
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قدَّم بنك الكويت الوطني للسنة الثالثة 
على الللتللوالللي رعايته ملللشللروع تعليم 
أطفال األسللر من ذوي الدخل الضعيف 
واألسر احملتاجة من غير الكويتيينالذي 
أطلقته جمعية الهال األحمر الكويتي 
بهدف مساعدة تلك األسر واملساهمة في 
تعليم أطفالها، وتأتي هذه الرعاية في 
إطللار الشراكة االستراتيجية املستمرة 
على مدى سنوات بني البنك واجلمعية 
والتزاماً من بنك الكويت الوطني جتاه 

املجتمع والقضايا اإلنسانية واخليرية.
وفي هذه املناسبة، استقبل الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصامجاسم الصقر رئيس جمعيةالهل
االألحمرالكويتيالدكتور  هال مساعد 
الساير في املبنى الرئيسي لبنك الكويت 

الوطني. واستعرضالصقرخال اللقاء 
الذي شارك فيه عدد من أعضاء اإلدارة 
التنفيذية في جمعية الهال األحمر،دور 
بنك الكويت الوطني فللي هللذه احلملة 
وخطته لتنفيذ مللشللروع تعليم أطفال 
األسللر غير الللقللادرة على حتمل تكاليف 

تعليمهم في الكويت.
وقال الصقر “إن بنك الكويت الوطني 
ال يدخر جهداً في دعم املبادرات اإلنسانية 
واخللليللريللة الللتللزامللاً منه مبسؤوليته 
االجتماعية ولتقدمي يد العون ملن هم 
فللي حاجة إلللى املللسللاعللدة، الفللتللاً إلللى أن 
رعاية البنك ملشروع تعليم أطفال األسر 
من ذوي الدخل الضعيف تأتي في إطار 
الللشللراكللة االستراتيجية العميقة مع 
جمعية الهال األحمر الكويتية للسنة 

الثالثة على التوالي”.
وأوضللح الصقر أن دعم بنك الكويت 
الوطني لهذا املللشللروع اإلنسانيالذي 
ُيللعللنللى بتوفير الللدعللم الللللازم ألطللفللال 
األسللر غير الللقللادرة على حتمل تكاليف 
تعليمهم فلللي الللكللويللتلليللعللكللس دوره 
اإلنساني ومسؤوليته االجتماعية، حيث 
يضع البنك التعليم في سلم أولوياته 
واهتماماته، انللطللاقللاً مللن مسؤوليته 
االجتماعية، وإمياناً منه بأهمية التعليم 

لتنمية األجيال املقبلة وتنمية الوطن.
من جهته أشاد رئيس جمعية الهال 
األحمر الكويتي الدكتور هللال مساعد 
الساير بالتزام بنك الكويت الوطني 
بدعم الهيئات واجلمعيات اإلنسانية 
واملللبللادرات االجتماعية على اختاف 

أهدافها على غرار هذا املشروع اإلنساني 
الذي ُيعنى بتوفير الدعم الازم ألطفال 
األسر من ذوي الدخل الضعيف من غير 
الكويتيني غير الللقللادريللن على حتمل 

األعباء املالية لتعليمهم داخل الكويت.
وستتواجد جمعية الللهللال األحمر 
الكويتي من خال جناح خاص في مجمع 
األفينيوزالستقبال التبرعات للمشروع، 
وذلك في الفترة من 30 سبتمبر حتى 14 
اكتوبر، ويعكس جناح اجلمعية شعار 
احلملة “بالعلمنضيءالكويت”، حيث 
يتكون منخريطة كبيرة للكويت تضيئ 
كلما بادر شخص بالتبرع” وبذلك يتم 
ربط النور بالعلم، كما تتيح اجلمعية 
أيضا التبرع للمشروع من خال موقعها 

“بالعلم نضيء الكويت”الرسمي. البنك يرعى حملة 

للسنة الثالثة على التوالي

»الوطني« يرعى حملة الهال األحمر »بالعلم نضيء الكويت«

أول بنك يوفر تطبيقا إلكترونيا لتقدمي خدمات إستثمارية شخصية 

»اخلليج« يضع معايير عاملية للفرص 
االستثمارية من خال خدمة »وايز« 

بنك اخلليج يوفر تطبيق للخدمات اإلستثمارية الشخصية
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عندما تلتقي الكاسيكية بالتصاميم العصرية

فامو تطلق مجموعتها اجلديدة في الكويت 

أعلنت فامو مؤخراً، عن إطاق أحدث مجموعتها 
في معرضها بالري في معرض اجلللريللوي. وقللد مت 
اعتماد ماركة فامو وحصولها على التوثيق امللكي 
من قبل جالة امللك فيليب ملك بلجيكانظراً حلرفية 
صناعتها اليدوية واستخدام أجود وأرقى املواد التي 

يتم اختيارها من مختلف قارات العالم.
وتللوفللر التشكيلة اجلللديللدة مجموعة كبيرة من 
التصاميم اجلميلة والعصرية التي تناسب احتياجات 
العماء في الكويت، فسواء كانت تصاميم كاسيكية، 
قللرويللة، عصرية أو عريقة معتقة، فقد استطاعت 
عامة فامو من دمج فخامة وعراقة املاضي بأسلوب 
احلاضر احلديث بانسجام مطلق حيث نرى التقاء 
التصاميم التقليدية باللمسات املبتكرة بتفاصيلها 

البسيطة املعاصرة. 
وتقدم فامو لعمائها في الكويت كل ما يحتاجه 
املنزل احلديث والتقليدي من أرقى قطع املفروشات 

اجلميلة سواء كانت غرف املعيشة، غرف النوم، األثاث 
اخلارجي، الديوانيات وجميع أنللواع االكسسوارات 
على اختافها وتنوعها. كما تتميز جميع القطع بطابع 
فريد واستثنائيكونها قطع محدودة التوافر، وتقوم 
فامو بدعوة عمائها للسفر لبلجيكا الختيارقطعهم 

املفضلة لتتماشى مع ذوقهم الرفيع.
وبهذا الللصللدد، قللال إيهاب زرقلليلله، مدير العامة 
التجارية في فامو: “يعتبر سوق الكويت من األسواق 
النشطة التي يزيد فيها الطلب على التصاميم اجلميلة 
والراقية. وميتاز العماء في الكويت بذوقهم الرفيع 
عندما يتعلق األمر مبنازلهم وطريقة تأثيثها وفامو 
تعد اخليار األمثل لهم لتلبية تطلعاتهم. إنها العامة 
التي جتمع بني التصاميم التقليدية واحلديثة الفاخرة 
حيث مت اختيار القطع بعناية فائقة بهدف إرضللاء 
عمائنا فللي الللكللويللت وتللقللدمي كللل مللا يللاقللي ذوقهم 

الراقي”.

اطاق مجموعة جديدة من فامو في الكويت

التوجه يؤكد التزامها باالستثمار في التجارة اإللكترونية

»الشايع«تستحوذ على حصة إستراتيجية 
ب�  »نون« للتجارة اإللكترونية

أعلنت شركة محمد حمود الشايع، عن 
استحواذها على حصة استراتيجية في 
منصة “نون” للتجارة اإللكترونية، لتنضم 
بذلك إلى قائمة املستثمرين اخلليجيني في 

“نون”.
ويللتلليللح هلللذا االتلللفلللاق لللشللركللة الشايع 
استخدام املنصة اإللكترونية لعرضمنتجات 
العامات التجارية العاملية التي تديرهافي 
ملللجلللال امللللوضلللة واألزيلللللللللاء، والللصللحللة 
واجلللمللال، واملللفللروشللات واألثلللاث املنزلي. 
وستكونبذلكأحدث شركات التجزئة الكبرى 
التي تللدرج منتجاتها عبر منصة “نون”، 
والتي متثل وجهة تسوق إلكترونية جديدة 
تساعد الشركات على الوصول إلى قاعدة 
واسعة من الزبائنفي منطقة الشرق األوسط. 
وتوفر شراكة “نون” مع شركات التجزئة 
في املنطقةمنوذجاً جديداً وفريداً وفرًصة 
مثالية للتطور والنمو،إذ تتيحلهم بيانات 
ومعلومات تعزز من معرفتهم مبتطلبات 
السوق، كما أنها تشكل وجهة مثاليةللباحثني 
عن منتجاتهم املفضلة واألصلية، فضاً عن 

توفيرها خلدمة توصيل سريعة وعملية.
وفللي هللذا السياق قللال محمد عبدالعزيز 
الشايع، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشركة محمد حمود الشايع: “يسرنا إمتام 
هللذه الللشللراكللة واحلللصللول على حصة في 
شركة “نون”،فنحن متحمسون للتعاون 
مللع فللريللق الللعللمللل بللهللدف تللقللدمي خللدمللات 
مللتللملليللزة للمتسوقني عللبللر اإلنللتللرنللت في 
املنطقة. ومتثل هللذه اخلطوة بالنسبة لنا 
استثماراً استراتيجياً وإضافة قّيمة لقنواتنا 
اإللكترونية األخلللرى، كما أنهاتعزز من 
استراتيجيتنا الهادفة إلللى تقدمي جتربة 
تللسللوق مملليللزة لزبائننا مللن خللال قنوات 
جتارية متعددة، وإلىتوفير قيمة إضافية 
للعامات التجارية التي نديرها. وستتيح 
لنا هللذه الشراكة أيًضا الفرصة لتوسيع 
قاعدة زبائننا والوصول إلى فئات استهاكية 
جديدة، فضاً عن املساهمة في نقل جتربة 

التجارة اإللكترونية في املنطقة إلللى أفق 
جديدة من التطور والنمو”. 

مللن جهته قللال محمد الللعللبللار، مؤسس 
شركة “نون”: “يشرفنا التعاون مع شركة 
الشايع الللرائللدة عاملًيا في مجال التجزئة 
والتي سنتمكن من خالها أن نوفر لزبائننا 
العديد مللن الللعللامللات التجارية العاملية 
التي تديرها الشركة فللي املنطقة. ومتثل 
“نون” منوذج عمل جديد في قطاع التجارة 
اإللللكللتللرونلليللة،وتللوفللر حلللللوالً وخلليللارات 
للشركات في املنطقة. كما سنستمر بالعمل 
مللع أبلللرز الللعللامللات الللتللجللاريللة وشللركللات 
التجزئة فللي املنطقة بغية توسيع رقعة 

أعمالها عبر’نون‘”.
وستوفرمنصة “نون” اإللكترونية 
املقررإطاقها الحًقا هذا العام مجموعة واسعة 
من العامات التجارية العاملية التي حتظى 
بشعبية واسعة لللدى الشباب والعائات 
واألطللفللال وتتمتع بقاعدة زبائنقوية في 
املنطقة،وذلك من خالتعاونهامع شركات 
التجزئة. ومن املتوقع أن تتحول هذه املنصة 
اإللكترونية إلى الوجهة املفضلة للتسوق 
عبر اإلنترنت بفضل التشكيلة الواسعة من 
املنتجات واخليارات التي تقدمها، وسهولة 
الللوصللول اليها مللن خللال تطبيقات على 
الهواتف احملمولة التي تصبح تدريجياً 
الوسيلة األبرز واألهم لتفاعل الزبائن، فضاً 
عن حرصها على تدريب وتطوير فريق خدمة 

الزبائن لديها.
وتللوظللف “نون” تقنياتها املللتللطللورة، 
وبنيتها التحتية املتكاملة، وبوابتها اآلمنة 
للدفع اإللللكللتللرونللي، وأنظمتها املتقدمة 
لتوفير خدمة توصيل ترضي جميع الفئات 
االستهاكية مثلهواة الرياضة واملوضة 
واملطالعة واملغامرة وحتى اآلباء واألمهات 
اجلدد. وقد مت اختيار فئات املنتجات بعناية 
فائقة لتلبيةاحتياجات الزبائنفي املنطقة 
مع التركيز بشكل خاص على الشباب املهتم 

بأحدث التطورات التكنولوجية.

»Sport with Style« حتت شعار

»علي عبدالوهاب املطوع« حتتفل بإعادة 
افتتاح »ذي أثليتس فوت« في األفنيوز

احتفلت العامة التجارية “ذي أثليتس 
فوت” بللإعللادة افتتاح محل “ذي أثليتس 
فوت”، الللفللرع األكللبللر لهذه العامة حول 
العالم، بحلته اجلديدة في مجمع األفنيوز، 
الوجهة األكثر ارتياداً من عشاق التسوق في 
 Sport with”الكويت، وذلك حتت شعار
Style”، حيث يضم احملل أحدث تشكيلة من 
املابس واألحذية الرياضية العصرية التي 
تثير شغف الشباب ومتنحهم آخراجتاهات 

املوضة الرياضية احلديثة. 
 Sport with“ يجسد الشعار اجلديد
Style” املفهوم اجلديد للعامة التجارية 
واللللذي يللركللز على أن منتجاتها للجميع 
وميكن ارتداؤها في مختلف األوقات لتعكس 
العصرية والنمط العملي املللريللح وليس 
فقط أنها مخصصة للتدريبات الرياضية. 
ويضم احملل اجلديد من “ذي أثليتس فوت”، 
وهو أكبر فرع لهذه العامة التجارية حول 
العاملتشكيلة متنوعة من اجتاهات املوضة 
الللريللاضلليللة احلللديللثللة، وذللللك مللن عامات 
جتارية عاملية من بينها نايكي، أديللداس، 

ريبوك، وبوما والعديد غيرها.
 Sport“ ومتاشياً مع الشعار اجلديد
with Style”، شهد حفل االفتتاح فعاليات 

وعللللروض تفاعلية منبثقة مللن األجلللواء 
الرياضية والعملية التي تطغى على اجلو 

العام للمحل اجلديد.
وقللد حضر هللذا احلللفللل كللاً مللن رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية فيصل 
على املطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد 
فيصل املطوع، والسفير األمريكي في دولة 
الكويت لللورانللس سيلفرمان، والرئيس 
التنفيذي لشركة “ذي أثليتس فوت” إجنمار 
كراك، والعديد من مدراء العامات التجارية. 
بللاإلضللافللة إللللى علللدد مللن مشاهير مللواقللع 
التواصل االجتماعي وعامة الناس من رواد 

املجمع التجاري.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية، خالد 
فيصل املطوع: “إن إعادة افتتاح محل “ذي 
أثليتس فوت” اليوم بحلته اجلديدة مثال 
جديد على ذلك. وال شك بأننا من خال هذا 
االفتتاح نلبي اإلقبال املتزايد من الشباب 
نحو احللليللاة العملية واقللتللنللاء املنتجات 
الرياضية والعصرية املريحة، ونعد عماءنا 
مبزيد من التوسع وتوفير أرقى العامات 

التجارية التي تتماشى مع احتياجاتهم .

السفير األميركي خال االفتتاح

90 باملئة ممن استطلعت آراؤهم على أن وظائفهم تعتبر اآلن إستراتيجية اتفاق 

نتائج أول استطاع ملتخصصي عاقات 
املستثمرين اإلقليميني في الشرق األوسط

جتتمع اجلللهللات املللشللاركللة فللي سللوق العمل 
من الشركات املدرجة واخلاصة واملستثمرين 
واحملللني واألسواق املالية والسلطات التنظيمية 
وغيرها مللن أصللحللاب املصلحة فللي سللوق رأس 
املال في املؤمتر السنوي التاسع جلمعية عاقات 
املستثمرين في الشرق األوسللط، وذلك في فندق 

العنوان دبي مول.
 وسلليللتللم خلللال املللؤمتللر علللرض نللتللائللج أول 
استطاع حول متخصصي عاقات املستثمرين في 
الشرق األوسط، وأبرز النقاط التي أعطت نظرة 
إيجابية ملهنة متخصصي عاقات املستثمرين في 

املنطقة.
ويعتبر املللؤمتللر السنوي جلمعية عاقات 
املستثمرين فللي الللشللرق األوسلللط، اللللذي يعقد 
هللذا الللعللام حتللت شللاعللر “هايبرلوب عاقات 
املستثمرين: قيادة التحول لفتح آفاق املستقبل”، 
احلدث الرئيسي ملتخصصي عاقات املستثمرين 
فللي منطقة الللشللرق األوسلللط، كما يعد منتدى 
ومللنللصللة لللتللبللادل أفللضللل املللمللارسللات وأحلللدث 

التطورات في السوق التنظيمية ورأس املال.
وقال فيليس هورست، املدير اإلداري ملنطقة 
الللشللرق األوسلللط وشللمللال أفريقيا فللي هانسون 
لألبحاث: “تناولت النسخة األولى من استطاع 
متخصصي عللاقللات املستثمرين فللي الشرق 
األوسللللط، اللللذي عملت عليه جمعية عاقات 

املستثمرين في الشرق األوسللط بالشراكة مع 
أخصائيي التوظيف فللي هانسون لألبحاث، 
اجلللوانللب الوظيفية املتعلقة مبهنة عاقات 
املستثمرين في منطقة الشرق األوسللط، مبا في 
ذلك التعويضات وهيكل الفريق واملساواة بني 
اجلنسني ومللؤشللرات األداء الرئيسية األخللرى. 
إن النظرة إلى مهنة عاقات املستثمرين في هذه 
املنطقة إيجابية، مللع اتللفللاق حللوالللي %90 من 
املستطلعة آرائهم على أن وظائفهم تعتبر اآلن 
استراتيجية. كما ذكرت %80 من الشركات التي 
شملتها الللدراسللة أنها متتلك اآلن قسم خاص 
لعاقات املستثمرين، حيث تتولى فرق متخصصة 
مسؤولية مجموعة متنوعة من املهام، مبا في ذلك 
مقابلة املستثمرين وإعللداد تقارير ربع سنوية 
وسللنللويللة والتنسيق مللع املساهمني احلاليني 
واحملتملني. وعللاوة على ذلك، ذكر ما يقرب من 
%80 من املستطلعة آرائهم أنهم اآلن قادرون على 
الوصول املنتظم إلى مجالس إداراتللهللم، ما يدل 
على األهمية الثابتة ملهنة عاقات املستثمرين بني 

الشركات املدرجة”.
وقال أليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس مجلس 
إدارة جمعية عللاقللات املستثمرين فللي الشرق 
األوسط: “يعد هذا االستطاع هو األول من نوعه 
في املنطقة، ويوفر رؤى مهمة ملتخصصي ومهنة 

عاقات املستثمرين في الشرق األوسط.

جانب من املؤمتر


