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تطرقت التجاهات السوق ونماذج األعمال التجارية

الكويت شاركت في «التجارة اإللكترونية»
�صالح الظفريي

مسقط « -ك��ون��ا» :ق��ال مدير ادارة شركات االشخاص
في وزارة التجارة الكويتية صالح الظفيري ان ورشة
عمل خليجية ح��ول التجارة االلكترونية ناقشت ما
توصلت ال�ي��ه منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية م��ن اتفاقيات
دولية بخصوص التجارة االلكترونية.
وأض��اف الظفيري في تصريح ل�«كونا» على هامش
م �ش��ارك �ت��ه ب��ال��ورش��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ان� ��ه ت �م��ت م �ن��اق �ش��ة م��ا
توصلت ال�ي��ه منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية م��ن اتفاقيات
دولية بخصوص التجارة االلكترونية ومدى تأثيرها
على االتفاقيات التجارية القائمة مع التأثر الواضح
للسوق العاملية بتطور ونهوض التجارة االلكترونية.

الغانم« :وربة» سباق في تطوير
البنية التكنولوجية
ت �ح��ت رع ��اي ��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
الباد الشيخ صباح األحمد يعقد بنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي «امل��ؤت �م��ر امل�ص��رف��ي
العاملي :صياغة املستقبل» ،وذلك يوم
االثنني  23سبتمبر .2019
هذا ويستضيف املؤتمر طيفا واسعا
من الشخصيات االقتصادية املرموقة
م��ن محافظي بنوك مركزية ورؤس��اء
هيئات رقابية واشرافية ،ومسؤولني
تنفيذيني رفيعي املستوى في القطاع
املصرفي ووك��االت تصنيف ائتماني
ع��امل�ي��ة ،ف�ض��ا ع��ن ع��دد م��ن املنظمات
وه �ي �ئ��ات امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ،وخ �ب��راء
م� �ص ��رف� �ي ��ني وم� �م� �ث� �ل ��ني م � ��ن ش ��رك ��ات
التقنيات املالية من شتى دول العالم.
وح � ��ول رع��اي �ت ��ه ل �ل �م��ؤت �م��ر امل �ص��رف��ي
العاملي ،تحدث شاهني الغانم الرئيس
ً
التنفيذي لبنك وربة قائا« :يسعدنا
التواجد في ه��ذا الحدث املهم ودعمه
ف� ��ي ن �س �خ �ت��ه األول� � � ��ى ن � �ظ � �رًا أله �م �ي��ة
امل �ح��اور امل �ط��روح��ة م��ن خ��ال��ه وال�ت��ي
م� ��ن ش��أن �ه��ا ان ت� �ع ��ود ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
املصرفي والعاملني ب��ه ومستخدمي
ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة اي� �ض ��ًا ب��ال�ن�ف��ع

�صاهني الغامن
وال� �ف ��ائ ��دة» .وأض � ��اف« :ان ب �ن��ك ورب��ة
كان وما زال سباقًا في تطوير بنيته
التكنولوجية ،م��ع احتساب املخاطر
ب� �ش� �ك ��ل اس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ،س� � � � � ً
�واء ع �ب��ر
تطبيقات الهواتف الذكية او عبر طرح
خدمات وحلول بنكية رقمية متميزة
ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ع �م��اء
وتطلعاتهم.

وأش��ار الى انه تم خال الورشة عرض بعض تجارب
ال ��دول ف��ي ذات ال �ش��أن وم��ا ات�خ��ذت��ه منظمة ال�ت�ج��ارة
العاملية من تصنيف للسلع والخدمات ونوع املشاكل
القائمة لتصنيف بعض امل ��واد امل�ت��داول��ة ف��ي السوق
االلكترونية.
وأوض � ��ح ال �ظ �ف �ي��ري ان ال ��ورش ��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ت�ط��رق��ت
ل �ل �ع��ام �ل��ني االس ��اس� �ي ��ني ف� ��ي ال� �ت� �ج ��ارة االل �ك �ت��رون �ي��ة
واتجاهات السوق ونماذج االعمال التجارية كاعفاء
االرس��ال �ي��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة م��ن ال��رس��وم الجمركية في
بعض الدول ،الفتا الى مناقشة القضايا املثارة لوضع
قانون موحد للتجارة االلكترونية في دول الخليج من
خال السياسات واملبادرات الوطنية.

«الخليج» ينظم
« »Escape Roomفي األفنيوز
يقدم بنك الخليج خال عطلة نهاية هذا األسبوع مسابقة
غ��رف��ة ال �ت �ج��وري (ال �خ��زن��ة) « »Escape Roomف��ي مجمع
األف �ن �ي��وز ،امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة .وت�ع�ت�م��د امل�س��اب�ق��ة ع�ل��ى ق��درة
الفريق على االجابة عن ثاثة ألغاز خال مدة ال تزيد عن
ث��اث دق��ائ��ق ليتمكنوا م��ن فتح التجوري والتأهل للفوز
بمبلغ  300دينار.
ت�ج��ري امل�س��اب�ق��ة م��ن ال �ي��وم الخميس ال��ى ي��وم ال�س�ب��ت في
غرفة مغلقة يدخلها اعضاء الفريق املشارك ويتعاونو على
حل الغاز تساعدهم في الخروج من الغرفة ،ويتطلب ذلك
ذكاء استراتيجيًا ومهارة في التواصل ليتمكن الفريق من
الفوز .وتتكون األلغاز من معلومات عامة وأسئلة متعلقة
ببنك الخليج كذلك.
وت�ت��اح امل�ش��ارك��ة ف��ي املسابقة مجانًا لعماء بنك الخليج
وغيرهم ،على ان ي�ت��راوح عمر امل�ش��ارك بني  13و 25عامًا.
وي �م �ك��ن امل �ش ��ارك ��ة ف ��ردي ��ًا او ض �م��ن ف��ري��ق ال ي��زي��د ع ��ن 3
اشخاص ،لحل جميع األلغاز وفتح التجوري في ما ال يزيد
عن خمس دقائق .وسيتوج فريقًا واحدًا عن كل يوم ،وهو
ال�ف��ري��ق األس ��رع ف��ي فتح ال�ت�ج��وري ،حيث ستكون جائزة
الفائزين  300دينار للفريق.
ت �ت��واج��د غ��رف��ة ال �ت �ج��وري ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن مجمع
األفنيوز .وسيتم استقبال املشاركني ي��وم الخميس من 3
ً
عصرًا الى 10
مساء ،ويوم الجمعة والسبت من  10صباحًا
ً
مساء.
الى 10

«أركان» تستحوذ على  %51من شركة عقارية
أعلنت شركة أركان الكويت العقارية انها تقدمت بعرض مبدئي لشراء ما نسبته  51في املئة من
احدى الشركات العقارية املساهمة املقفلة غير املدرجة.
وقالت اركان الكويت انه ال يمكن تحديد األثر املالي حاليًا وسنوافيكم بأي تطورات مستقبلية
تخص الصفقة.

«زين» أطلقت سحوبات يومية
ضمن عرض Play eeZee
أع �ل �ن��ت زي � ��ن ع ��ن اط��اق �ه��ا
ل �س �ح��وب��ات ج ��دي ��دة ضمن
عرضها املميز Play eeZee
ل � �ع � �م� ��اء ال� � ��دف� � ��ع امل� �س� �ب ��ق،
وال � �ت� ��ي ت �ت �ي��ح ل �ه ��م ف��رص��ة
الفوز بضعف املبلغ املعاد
ت�ع�ب�ئ�ت��ه ب �ش �ك��ل ي��وم��ي م��ع
ف� ��رص� ��ة ل � ��دخ � ��ول ال �س �ح��ب
النهائي على جائزة نقدية
ب� �ق� �ي� �م ��ة  2000دوالر ف��ي
نهاية الحملة.
وب �ي �ن��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان
ص �ح ��اف ��ي ان ع � ��رض Play
 eeZeeالجديد الذي اطلقته
م � � � ��ؤخ� � � � �رًا خ� � � � � ��ال م � ��وس � ��م
الصيف يتيح لعماء الدفع
امل�س�ب��ق االس�ت�م�ت��اع بلعبة
ال � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ش� �ي� �ق ��ة ع �ل��ى
اجهزتهم الذكية مع فرصة
ل � ��رب � ��ح واح� � � � � ��دة م� � ��ن ارب� � ��ع
جوائز فورية قيمة مجانًا،
ح�ي��ث ق��ام��ت زي��ن بتصميم
ال � �ع� ��رض ل �ت �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات
واح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات ع� �م ��ائ� �ه ��ا
وت �ف �ت��ح ل �ه��م آف ��اق ��ا ج��دي��دة
ف��ي اس�ت�خ��دام��ات�ه��م ،مبينة
ان�ه��ا ت��أم��ل ان ت�ق��دم تجربة
رائ� � �ع � ��ة وم � �م � �ي� ��زة ل� �ق ��اع ��دة
عمائها التي تعتبر األكبر
في الكويت.
وأوض� �ح ��ت زي ��ن ان ��ه وف��ور
اعادة تعبئة الرصيد بقيمة
 5دنانير او اكثر سيستلم
ال � �ع � �م � �ي� ��ل رس� � ��ال� � ��ة ن �ص �ي��ة
ق � �ص � �ي� ��رة  SMSت� �ح� �ت ��وي
على راب��ط ينقله ال��ى لعبة
ال � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ش� �ي� �ق ��ة ع �ل��ى
ج �ه��ازه ال��ذك��ي (ال ت�ح�ت��اج
الى اتصال انترنت) ،بحيث
تظهر ام��ام��ه ارب��ع بطاقات
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ارب ��ع ج��وائ��ز
ف��وري��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ا على
العميل اال اختيار الجائزة

التي يفضلها وبدء اللعبة،
وب� � �ع � ��ده � ��ا س � �ي � �ت ��م اخ � �ف� ��اء
ال�ج��وائ��ز وخ�ل��ط البطاقات
ب �ش �ك��ل ع � �ش ��وائ ��ي ،وي �ج��ب
على العميل تتبع جائزته
امل � �ف � �ض � �ل� ��ة ب � �ش � �ك� ��ل دق � �ي� ��ق
للحصول عليها ،وفي حال
اخ � �ت� ��ار ال �ع �م �ي ��ل ال �ب �ط��اق��ة
الصحيحة سيربح جائزته
امل� � �ف� � �ض� � �ل � ��ة ف � � � � � ��ورًا ب� �ش� �ك ��ل
مجاني ،اما في حال اخطأ
االخ �ت �ي��ار ف�س�ي��رب��ح ج��ائ��زة
اخرى مجانًا.
وأض� ��اف� ��ت ال� �ش ��رك ��ة ان ك��ل
عميل ي�ق��وم ب��اع��ادة تعبئة
ال��رص �ي��د ب �ق �ي �م��ة  5د.ك او
اكثر ثم يقوم باملشاركة في
لعبة  Play eeZeeسيحصل
ع� � �ل � ��ى اح � � � � � ��دى ال � � �ج � ��وائ � ��ز
الفورية املجانية التي تأتي
مع اللعبة ،وسيدخل ايضًا
ف��ي ال�س�ح��ب ال�ي��وم��ي خ��ال
ش � �ه� ��ر س� �ب� �ت� �م� �ب ��ر ل� �ف ��رص ��ة
ال�ف��وز بضعف امل�ب�ل��غ ال��ذي
اعاد تعبئته (باجمالي 30
ف��ائ��ز) ،ه ��ذا ب��االض��اف��ة ال��ى
دخ� � ��ول ال �س �ح ��ب ال �ن �ه��ائ��ي
لفرصة رب��ح ج��ائ��زة نقدية

ل �ع �م �ي��ل م� �ح� �ظ ��وظ ب �ق �ي �م��ة
 2000دوالر ف � ��ي ن� �ه��اي��ة
الحملة ،وال��ذي سيقام في
 3اكتوبر .2019
وذك � � ��رت زي� ��ن ان ال �ج��وائ��ز
ال� � �ف � ��وري � ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ق��دم �ه��ا
ال� �ل� �ع� �ب ��ة ت �ت �ض �م ��ن س �ع ��ات
ان �ت��رن��ت ،ودق ��ائ ��ق م�ح�ل�ي��ة،
ودق��ائ��ق دول�ي��ة ،وصاحية
للرصيد ،ورصيد اضافي،
ً
م� �ب� �ي� �ن ��ة ان � � ��ه ك � ��ل م � ��ا ع �ل��ى
ال �ع �م �ي��ل ف �ع �ل��ه ه� ��و اع � ��ادة
ت �ع �ب �ئ��ة ال��رص �ي��د ب �ق �ي �م��ة 5
د.ك او اك� �ث ��ر ل ��رب ��ح اح ��دى
ال �ج ��وائ ��ز م �ج��ان��ًا ف ��ي امل ��رة
األول ��ى ،وك�ل�م��ا زادت قيمة
ال ��رص� �ي ��د امل � �ع� ��اد ت �ع �ب �ئ �ت��ه
كلما زادت قيمة ال�ج��ائ��زة،
وي � �م � �ك � ��ن ل� �ل� �ع� �م� �ي ��ل ال � � ��ذي
ي � ��رغ � ��ب ب� ��ال � �ف� ��وز ب� �ج ��ائ ��زة
اخ� ��رة م� �ع ��اودة ال �ل �ع��ب مل��رة
ثانية وثالثة بقيمة  1د.ك
ف� �ق ��ط ل� �ك ��ل م� � � ��رة ،وت� �ت ��وف ��ر
اللعبة بست لغات مختلفة:
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،واالن� �ج� �ل� �ي ��زي ��ة،
وال� � �ف� ��ارس� � �ي� ��ة ،واألوردو،
وال � �ه � �ن� ��دي� ��ة ،وال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ة
(التغالوغ).

«بوبيان» ينظم بطولة BOUBYAN E- CUP
للعبة  FIFA 19املفتوحة
ي �ن �ظ��م ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ل �ل �ع��ام ال �ث��ان��ي ع�ل��ى
ال�ت��وال��ي ي��وم��ي  20و 21سبتمبر الحالي
بطولة  BOUBYAN E- CUPللعبة FIFA
 19وال �ت��ى ي �ت��وق��ع ان ت�س�ت�ق�ط��ب م�ش��ارك��ة
اآلالف من الشباب في الكويت باعتبارها
ال� �ب� �ط ��ول ��ة األك � �ب � ��ر واألض� � �خ � ��م م � ��ن ح �ي��ث
امل�ش��ارك��ة وق�ي�م��ة ج��وائ��زه��ا ع�ل��ى مستوى
ال � �ك� ��وي� ��ت ح� �ي ��ث ي� �ت ��وق ��ع ان ت �س �ت �ض �ي��ف
ف� �ع ��ال� �ي ��ات� �ه ��ا ج ��ام� �ع ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل �ل �ع �ل��وم
والتكنولوجيا بمشرف.
وق��ال املدير ب��ادارة االت�ص��االت والعاقات
املؤسسية وليد الصقعبي ان ابرز ما يميز
ه��ذه البطولة انها ال��وح�ي��دة املعتمدة في
ال �ك��وي��ت م��ن ق�ب��ل امل�ن�ظ�م��ة امل�ع�ت�م��دة لهذه
النوعية من البطوالت.
واض� ��اف ان ال�ب�ن��ك خ�ص��ص ج��وائ��ز قيمة
لهذه البطولة لتصبح األكبر على مستوى
الكويت حيث سيحصل الفائز األول على
 1500دينار والثاني  1000دينار والثالث
 500دينار والرابع  250دينارا الى جانب
الجوائز والهدايا املخصصة للجمهور.

وليد ال�صقعبي
واوضح الصقعبي ان صاحب املركز األول
س �ي �ح �ظ��ى ب �ف��رص��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي اح ��دى
الفعاليات العاملية املتخصصة الى جانب
ان ال�ب�ط��ول��ة س�ت�ش��رف ب�ح�ض��ور ع ��دد من
ابطال منتخب الكويت لكرة القدم وال��ذي
سيشاركون في تكريم االبطال الفائزين.

وح��ول ش��روط امل�ش��ارك��ة ف��ي البطولة قال
الصقعبي انها مفتوحة لجميع الشباب
من ال��ذك��ور م� ��ن سن  16عاما س��واء كانوا
ع �م��اء ل�ل�ب�ن��ك او غ�ي��ره��م دون وج ��ود حد
اق�ص��ى ل�ع��دد امل�ش��ارك��ني .ويمكن للجميع
املشاركة من خال زيارة موقع البنك على
االنترنت  www.bankboubyan.comاو من
خال متابعة حسابات البنك على مختلف
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي .واوض ��ح
الصقعبي ان تنظيم البنك لهذه البطولة
ي��أت��ي بعد ال�ن�ج��اح ال��ذي حققته البطولة
األول� ��ى ال �ع��ام امل��اض��ي وال �ت��ى ن�ج�ح��ت في
اس�ت�ق�ط��اب اه�ت�م��ام الكثيرين ف��ي الكويت
وامل�ن�ط�ق��ة ف��ي ال �ف �ت��رة االخ �ي��رة ال ��ى جانب
حضور االالف من زوار االفنيوز لفعاليات
البطولة التى استمرت ملدة يومني.
من ناحية اخرى اكد الصقعبي ان تنظيم
البنك لهذه البطولة يأتي في اطار حرصه
على تنظيم الفعاليات واالنشطة املختلفة
ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف م �خ �ت �ل��ف ال� �ش ��رائ ��ح ف��ي
املجتمع وفي املقدمة الشباب.

«التجاري» رعى فعاليات توزيع الهدايا
على طلبة الجهراء
ق � ��دم ال �ب �ن ��ك ال � �ت � �ج ��اري ال ��رع ��اي ��ة ل �ف �ع��ال �ي��ات ت� ��وزي� ��ع ال �ه ��داي ��ا
والقرطاسية على طالبات وط��اب املرحلة االبتدائية باملدارس
في منطقة الجهراء التعليمية.
وق��د ج��اءت ه��ذه الرعاية بمناسبة ب��دء العام ال��دراس��ي الجديد،
وحظيت بحضور محافظ الجهراء ناصر فاح الحجرف حيث
قام بتوزيع الهدايا واللوازم الدراسية على الطاب والطالبات
بمشاركة نائب مدير عام  -قطاع التواصل املؤسسي في البنك
 اماني الورع.وفي اطار هذه الفعاليات ،التقى املحافظ بعدد من ابنائه الطاب
والطالبات مباركًا لهم بالعام ال��دراس��ي الجديد ومتمنيًا لهم
ً
عامًا دراسيًا مكلا بالنجاح والتوفيق ،مشيدًا في هذا الصدد
ب��دور البنك التجاري الكويتي وجهود املتميزة في العديد من
األنشطة التربوية والصحية واالجتماعية التي تخدم شرائح
املجتمع كافة ،ومتمنيًا الدارة البنك دوام التقدم واالزدهار
وب �ه ��ذا امل �ن��اس �ب��ة ق��ال��ت ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال �ع ��ام  -ق �ط��اع ال �ت��واص��ل
املؤسسي في البنك التجاري -اماني ال��ورع «تأتي هذه الرعاية
لتواكب فرحة ابنائنا الطلبة والطالبات في املرحلة االبتدائية
ببدء العام الدراسي ولتؤكد من جديد اهتمام البنك بالفعاليات
وال�ب��رام��ج التربوية واالل�ت�ق��اء بالطلبة وال�ط��ال�ب��ات ف��ي مستهل
العام الدراسي الجديد» .وتابعت اماني الورع مبينة ان الشراكة
ب��ني ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري وال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات ال��رس�م�ي��ة واأله�ل�ي��ة
وم��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ت��أت��ي ل�ت��أص�ي��ل اوج ��ه املسئولية
املجتمعية للبنك ،مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه
ان يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح املجتمع.

