
خدمات اقتصادية
اجلمعة 13 اكتوبر 2017

PDF 13ملشاهدة الصفحة
عرض تجربته في تبني العديد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة »الوطني« يشارك في قمة »NXT«»برقان« يقدّم خصم 20% لعمالئه من »كيوبوند«

لألعمال املصرفية في الشرق األوسط
أطلق بنــك برقان عرضا 
جديدا لتوفير قيمة مضافة 
لعمالئــه، حيث يوفــر لهم 
خصمــا مميزا بنســبة %20 
»كيوبونــد«  مركــز  لــدى 
املعتمــد واملتخصــص فــي 
النانوســيراميك واحلمايــة 
والعازل احلراري للسيارات.

جتدر اإلشارة إلى أن مركز 
»كيوبوند« معروف بتوفيره 
نوعية طالء عالية اجلودة، 
كما أنه يزود العمالء بأفضل 
املنتجات وخدمات احلماية 

لسياراتهم.
وميكن لعمالء بنك برقان 
االستفادة من العرض اجلديد 
واحلصــول علــى خصــم 
20%، وذلك بالدفع في مركز 
»كيوبوند« باستخدام أي من 
بطاقات بنك برقان للسحب 
اآللي أو البطاقات االئتمانية.

شارك بنك الكويت الوطني 
فــي قمــة »NXT« لألعمــال 
املصرفية في منطقة الشرق 
األوسط التي أقيمت في دبي، 
ويأتــي ذلك فــي إطار دوره 
املصرفــي الرائد في املنطقة 
بصفته البنك القائد ملسيرة 
التطور التكنولوجي في قطاع 
البنــوك بالكويت واملنطقة، 
حيث عرض جتربته الرائدة 
في تبني العديد من احللول 
املصرفية الرقمية املبتكرة.

وفــي كلمته خالل القمة، 
استعرض مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
فــي بنــك الكويــت الوطني 
ســوريش باجبــاي تأثيــر 
العوائق الرقمية على مناذج 
األعمال املصرفية التقليدية، 
وقدم رؤيــة نوعية بعنوان 
»الهاتف اجلوال أوال«، حيث 
ناقــش فيهــا حتــول عمالء 
البنوك من اخلدمات التقليدية 
إلى اخلدمات املصرفية عبر 
تطبيقــات الهواتف الذكية، 
دور  أهميــة  ناقــش  كمــا 
التكنولوجيــا فــي حتديث 
اخلدمات املصرفية واملالية.

وقال باجباي خالل كلمته 
إن العالم الذي نعرفه يتغير 
بســرعة فائقــة، فعمالؤنــا 
اليــوم يقودون منط احلياة 
»الرقمي«، مستخدمني تعدد 
املهام املتوافرة في هواتفهم 
الذكية، فلم تعد األمور تدور 
حول االنتشار اجلغرافي أو 
عبــر القنوات التقليدية، بل 
امتــد إلى ابتــكارات الهاتف 
اجلــوال أوال. وأكد باجباي 
ســعي بنك الكويت الوطني 
فــي مواكبــة التكنولوجيــا 
املصرفيــة ال يقتصــر على 
االجتاهات العاملية فحسب، 
بل يسعى جاهدا لالحتفاظ 
بالوضع السابق الذي ينفرد 

به محليا وإقليميا. 
وبــني باجباي أن منوذج 
التكنولوجيــا املالية يعتمد 
بشكل رئيسي على التركيز 
على العمالء )التجربة والوالء 
واملشاركة(، مشيرا إلى أبرز 
التحديات التي تواجه البنوك 
فــي الوقت احلاضــر والتي 
تتمثــل في القيــود التقنية 
اللوائح واألنظمة،  القدمية، 
التكامل، التحديات الثقافية 

واحلكومية، وقت التسويق، 
باإلضافــة إلى عقبــات أمن 
املعلومــات.  تكنولوجيــا 
وأضاف أن التعاون والشراكة 
ســيعودان بالفائــدة علــى 
البنوك وشركات التكنولوجيا 
املالية في آن واحد، مشــيرا 
إلى أن شركات التكنولوجيا 
املاليــة تواجه هــي األخرى 
رياحا معاكسة مثل تشديد 
اللوائح التنظيمية، مخاوف 
مرتبطة باألنظمة والقوانني 
احلكومية وتقييمات العائد 

على االستثمار.
وسعيا نحو حتقيق تلك 
الغاية، قدم باجباي تصورا 
للمضي قدما في ذلك املجال، 
وذلك بضرورة عقد الشراكات 
فيما بني البنوك وشــركات 
التكنولوجيا املالية مبا يحقق 
العديــد مــن الفوائد مبا في 
ذلــك التكيــف التكنولوجي 
السريع، واالستجابة الفورية 
الحتياجات العمالء، والكفاءة 
التشغيلية، وخفض تكاليف 
ممارســة األعمال التجارية، 
فضــال عــن االســتفادة من 

الدراية الفنية للعمالء.

سوريش باجباي 

باجباي: الشراكة 
بني البنوك 

وشركات 
التكنولوجيا املالية 

أصبحت حاجة 
ملحة للطرفني

»ليدرز جروب« تعلن حجز أغلبية مساحات المعرض

بحث قدرة الشركات على المنافسة في ظل التقلبات االقتصادية والسياسية

ثالثة مبادرين يتأهلون إلى املرحلة النهائية 
من جائزة كيبكو متكني الثالثة

»اخلليج للتأمني« تشارك في مؤمتر االحتاد 
األفروآسيوي للتأمني وإعادة التأمني

»أجيليتي« تفتتح مركزاً للتميز في العراق»الهاجري« يرعى »هوريكا الكويت 2018«

.. ويستعد لإلعالن عن الفائز في سحب حساب »املزايا«

أعلنت شــركة مشــاريع 
الكويت )القابضة( ومنظمة 
مؤمتــر متكني الشــباب عن 
الثــالث  الشــركات  أســماء 
الناشطة في قطاعي اإلعالم 
اإللكترونــي والتكنولوجيا 
التــي تأهلــت إلــى اجلولة 
النهائية مــن جائزة كيبكو 
متكني لدعم مشاريع الشباب 
للعــام 2017. أما الشــركات 
الثالث التــي تأهلت فكانت 
التعليمــي  بيمــز  موقــع 
املتخصص في تقدمي الدورات 
األكادميية لطلبة اجلامعات، 
وموقع أورددر دوت كوم الذي 
يعمل على الربط بني املطاعم 
وموردي املواد الغذائية في 
الكويت، وموقع يهالوه دوت 
كوم لتأجير األلعاب وخدمات 
احلفــالت. وقــام املتقدمون 
خالل جولة التحكيم األولى 
بتقــدمي عــرض إيضاحــي 
تراوحت مدته بني 5 و7 دقائق 
للجنة التحكيم التي ضمت 
ممثلني عن شركات مجموعة 
الكويــت  شــركة مشــاريع 
شملت بنك برقان ومجموعة 
اخلليج للتأمني وOSN وشركة 
كامكو لالســتثمار وشــركة 
العقــارات املتحدة وشــركة 
القرين لصناعة الكيماويات 
ويونايتــد  البتروليــة 
واجلامعــة  نتووركــس 
األميركية في الكويت وإذاعة 
مارينا FM. وبهذه املناسبة 
التنفيــذي  املديــر  قالــت 
التصاالت املجموعة في شركة 
املشاريع إميان العوضي: أود 
أوال أن أتوجه بالشــكر إلى 
جميــع املبادريــن الشــباب 
الذين شاركوا في جائزة هذا 

شاركت مجموعة اخلليج 
للتأمني، فــي مؤمتر االحتاد 
األفروآسيوي للتأمني وإعادة 
التأمــني بصفتهــا أحد رعاة 
املؤمتر الذي أقيم في البحرين 
حتــت رعاية رئيس مجلس 
البحرينــي األمير  الــوزراء 
خليفة بن سلمان ومصرف 
البحرين املركزي، وذلك خالل 
الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر 

.2017
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلليج للتأمني خالد احلسن: 
إن القضيــة األكثــر إحلاحا 
التي يتعني على مســؤولي 
القطــــاع متابعتهـــــــا هي 
تطويـــر منــاذج األعمــال 
اإلداريــة والفنيــة بهــدف 
تلبية االحتياجات املستجدة 
ملختلف العمالء والشــركاء 

واملساهمني في الشركة.

وقعــت شــركة »محمــد 
الهاجــري وأوالده«  ناصــر 
مع شــركة »ليــدرز جروب 
لالستشارات والتطوير« عقد 
رعاية ذهبية ملعرض هوريكا 
الكويت للصناعات الغذائية 
والتجهيزات الفندقية، الذي 
يقام على أرض املعارض في 
مشــرف من 15 إلى 17 يناير 
املقبل في دورتـــه السابعة 
التــي ســتحمل املزيــد مــن 
االبتكارات واجلديـــد في عالم 
أنواعها  الضيافة مبختلــف 

وأشكالها.
وجــاء هــذا التوقيع في 
وقــت تتوالى فيــه اتفاقات 
فــي  واملشــاركة  الرعايــة 
املعرض الذي يعتبر الفريد 
من نوعه ومستواه من حيث 
املشاركة والتنظيم واجلدوى 
واألنشطة التي ترافقه على 
مــدى ثالثــة أيــام بحضور 
ومتابعة حثيثــة من كبرى 
شركات الضيافة والتجهيزات 

والغذاء.
وقــال بيان مشــترك بني 
»منتجــات  إن  الشــركتني 
وخدمات شركة محمد ناصر 
الهاجري املتنوعة وجودتها 
املعهودة من ضــرورات كل 
حــدث يتعلــق بالضيافــة، 
والشركة بعراقتها التي تزيد 
علــى 70 عاما فــي الكويت 

افتتحت شركة أجيليتي 
الرائدة فــي تقدمي اخلدمات 
العامليـــــــة  اللوجيســتية 
»مركــز أجيليتــي للتميز« 
وهو مرفق تدريبي متطور 
فــي مجمع الرميلــة للطاقة 
ويقــدم  العــراق.  جنــوب 
املركز بالشــراكة مع شركة 
 Strategic Analytics Team
دورات تدريبيــة للعاملــني 
في قطاع النفط والغاز على 
أيدي مدربني معتمدين دوليا. 
التدريبية  الدورات  وتغطي 
مجموعة واسعة من املواضيع 
مثــل الصحــة والســالمة 
وعمليات رفع املعدات الثقيلة 
الدفاعية واحللول  والقيادة 
اللوجيســتية. ومع اخلبرة 
املتميــزة التــي تتمتــع بها 
 Strategic Analytics شــركة
Team فــي مجــال العمليات 
اللوجيستية، ستركز الدورات 
التدريبية على توفير محتوى 
محلــي معتمــد وتطويــر 
قــدرات املقاولني في العراق 
مع االمتثــال ألعلى املعايير 
الدوليــة فــي مجــال النفط 
والغــاز. واجلدير بالذكر ان 
مجمــع الرميلــة للطاقة هو 
مجمــع صناعــي متكامــل 
طورتــه أجيليتي للخدمات 
العقارية على مساحة مليون 

يستعد بنك برقان لإلعالن 
عن الفائز في سحب حساب 
املزايا، والذي سيحصل على 
جائــزة نقدية بقيمة 4 آالف 
دينار. ويقدم حساب املزايا 
مميزات مت تصميمها خصيصا 
للمقيمني لتلبية احتياجاتهم 
املصرفيــة، حيــث ميكــن 
ألصحاب احلساب االستفادة 
العروض واخلصومات  من 
املميزة باإلضافة الى الدخول 
التلقائي في الســحب الربع 
سنوي على جائزة الـ 4 آالف 
دينار، حيث ان كل 10 دنانير 
في احلســاب متنح العميل 
فرصة لدخول السحب. كما 
بإمكانهــم احلصــول علــى 
بطاقــة ائتمانيــة مجانا في 
السنة األولى، أما في السنة 
الثانية فيتم دفع 2.5 دينار 

فقط كل شهر.

العام. إن املعايير العالية التي 
تتمتع بها الشركات املتنافسة 
هذا العام زادت من صعوبة 
مهمــة جلنــة التحكيــم في 
اختيار املتأهلني إلى اجلولة 
النهائية. لقد أظهرت العديد 
إمكانــات  الشــركات  مــن 
قوية، ونحن نشعر بالفخر 
ملســاهمتنا من خالل جائزة 
كيبكــو متكني في تســليط 
الضوء على مشاريع املبادرين 
الشــباب واجلهــود الكبيرة 
التــي يبذلونهــا والتزامهم 
بأعلــى املعايير فــي تنفيذ 
أنشــطتهم.  من جانبه قال 
رئيس اللجنة املنظمة ملؤمتر 
متكني الشباب علي اإلبراهيم: 
نحن سعداء بعدد املبادرين 
الشباب الذين شــاركوا في 
جائزة هــذا العــام، كما كنا 
ســعداء أكثــر باملســتويات 
العالية والواعدة التي تتمتع 
بها هذه الشــركات. إننا في 

العمالء  وأضاف: يتطلع 
اليوم للحصول على منتجات 
وحلــول تأمينيــة مبتكــرة 
وخدمــات متميــزة وقنوات 
اتصــال ســهلة ومتطــورة 
تلبيــة  فــي  ومصداقيــة 
املتطلبات التأمينية وتسوية 
التعويضــات، كمــا يتطلع 
املوظفون في شركات التأمني 
للتمتــع ببيئــة عمــل مرنة 
عبــر وســائل التكنولوجيا 
املختلفـــــة، والتواصــــــل 
الداخلي املفتوح عبر مختلف 
مســتويات الشــركة. وكان 
قــد مت اختيــار »التطورات 
احلديثة في أســواق التأمني 
األفروآسيوية« عنوانا للدورة 
اخلامسة والعشرين للمؤمتر 
السنوي، الذي تنظمه جمعية 
التأمني البحرينية، ليعكس 
اخلصائص احلالية لســوق 

التأمني.

تبقــى املصــدر واملســوق 
للعديد من املواد والتقنيات 
النوعية اجلديدة، في مجاالت 
وجتهيــزات املطاعم، حيث 
حتوز وكاالت ســلع غذائية 
صحيــة وعنايــة جتميلية 
إلــى جانــب وكاالت قهــوة 
اللي، وشــاي ديلما، وآيس 
كرمي هاجنـ  داز، وبسكويت 
لوتــس، وماكينــات القهوة 
االيطاليــــة نوفا سيمونيلي«.
وعن جديد الشــركة في 
الدورة املقبلة من املعرض، 
وعد املدير التنفيذي للشركة 
الراعيــة غابريــال فرعــون 
بــأن »شــركة محمــد ناصر 
الهاجري ستعرض تشكيلة 
جديدة ومهمة من اخلدمات 
والتجهيزات واملواد التي تثير 
اهتمام العمــالء واملوردين، 
وتناسب شرائح واسعة من 

املستهلكني«.
وأكد فرعون أن »شراكتنا 
مع ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير ومع هذا املعرض 
تتســم بالدميومــة ملــا لهذا 
التجمع املتخصص ومنظميه 
من ســمعة عاملية من جهة، 
وملا لــه من أهميــة قصوى 
في تطوير ســوق جتهيزات 
الضيافــــة والصناعــــــات 
الغذائيـــــــة«، مضيفـــا أن 
»شركتنا حترص على احلفاظ 

متــر مربــع لتقــدمي حلول 
متكاملة للشــركات العاملة 
في جنوب العــراق. ويضم 
املجمع مستودعات للتخزين 
وورشــات عمل ومســاحات 
خارجية ومكاتــب، ويتميز 
بقربه االســتراتيجي من كل 
مقاولــي النفــط والغاز في 

املنطقة.
وقد حضر حفل االفتتاح 
ممثلون عن شــركات النفط 
العاملية ومؤسسات وهيئات 
تعليمية فضال عن مسؤولني 

من احلكومة العراقية.
وبهذه املناسبة، قال كولن 
التنفيذي  الرئيس  هيندلي، 
العراق:  لشــركة أجيليتــي 

مؤمتر متكني نشعر بالفخر 
للتعاون مع شركة مشاريع 
الكويــت في توفيــر منصة 
الشــباب  تتيــح للمبادرين 
عرض مشاريعهم والتحدث 
عــن تفاصيل اخلدمات التي 
يقدمونها.  وســيتم تنظيم 
جولة التحكيم النهائية في 
23 أكتوبر اجلاري خالل اليوم 
األول مــن فعاليــات مؤمتر 
متكني الشباب حيث سيكون 
على املتأهلني إلى النهائيات 
تقــدمي عــرض إيضاحــي 

تفصيلي عن مشاريعهم.
وسيحصل الفائز باملركز 
األول على جائزة نقدية بقيمة 
15 ألــف دوالر أميركي، كما 
سيحصل الفائزون باملركزين 
الثاني والثالث على 10 آالف 
وخمسة آالف دوالر أميركي 
على التوالي، وسيتم اإلعالن 
عن الفائز باجلائزة الكبرى 

يوم 24 أكتوبر اجلاري.

ومت خــالل املؤمتر بحث 
قــدرة شــركات التأمني على 
املنافســة في ظــل التقلبات 
البيئــات  فــي  املتزايــدة 
االقتصادية والتكنولوجية 
والسياسيــــــة ومكافحـــة 
الهجمــــــات اإللكترونيـــة 
والقرصنــــة والتحديـــات 
واألخطار املتغيرة في أفريقيا 
والشــرق األوســط وآســيا 

وغيرها من القضايا.
يذكــر أنــه مت تأســيس 
االحتاد األفروآسيوي للتأمني 
وإعادة التأمني عام 1964 بهدف 
التعاون االقتصادي  تعزيز 
بني أعضاء املنظمة من أجل 
اجلمع بني املــوارد وتعبئة 
قدرات األسواق األفروآسيوية 
الى جانب تبــادل اخلبرات 
بني شركات التأمني لتحقيق 
املصالــح املتبادلة لألعضاء 

على نحو أفضل.

على درجة عالية من املهنية 
ومواكبة كل املتغيرات ذات 
الصلة بنشاطاتها، سواء كان 
ذلك في األسواق احمللية أو 

اخلارجية«. 
يذكــر أن شــركة محمــد 
ناصر الهاجري وأوالده قامت 
مؤخرا بإعــادة افتتاح فرع 
»هاجــن - داز« فــي مجمع 
األڤنيــوز بحلة جديدة كليا 
باإلضافة إلــى إطالق قائمة 
جديدة متنوعة من العصائر 
واآليــس كــرمي والعديد من 
األطباق املبتكرة األخرى، كما 
حصلت مؤخرا على الوكالة 
احلصرية لتوزيع بسكويت 

لوتس العاملية الشهيرة.
من جهتها، أوضحت شركة 
ليــدرز جــروب أن أغلبيــة 
مســاحات املعــرض قــد مت 
حجزها للرعاة واملشــاركني 
رغم انه ال يزال 3 اشهر على 
افتتاح املعــرض، مؤكدة أن 
املعرض يراكم عاما بعد عاما 
جناحــات جديــدة من حيث 
عدد املشاركني وعدد ونوعية 

الرعاة.
يذكر أنه سبق لـ »شركة 
املبروك للتجهيزات الفندقية« 
أن أعلنت رعايتها املاســية 
للمعرض، كما أعلنت شركة 
»فود شويس« عن رعايتها 

الذهبية.

»يعكــس مركــز أجيليتــي 
للتميز التزام الشركة جتاه 
تطوير البنى التحتية وتنمية 
القوى العاملــة في العراق، 
فنحن حريصون على متكني 
القدرات احمللية في مجاالت 
عملنا، وافتتــاح هذا املركز 
مــا هــو إال جــزء مــن هذه 

االستراتيجية«.
وأوضح بول يورغينسن، 
الشــريك األول فــي شــركة 
Strategic Analytics Team: »إن 
شراكتنا مع أجيليتي جتعل 
من مركز التميز املركز األول 
من نوعه في منطقة اخلليج 
 SAT العربــي. فنحــن فــي
نفخر مبعرفتنــا ومهاراتنا 
فــي األعمال اللوجيســتية، 
مما يجعلنــا في موقع فريد 
يؤهلنا لنقــل هذه اخلبرات 
للمهنيني الطموحني املتطلعني 
إلى املزيد من التطور. وميثل 
افتتاح املركز مناسبة، هامة 
لنا وألجيليتــي، فمن خالل 
تعزيز ثقافة تعليمية متطورة 
وتوفير بيئة تدريبية متقدمة 
تعزز من الوصول إلى أحدث 
واملعلومــات  االبتــكارات 
التكنولوجيــة، نتطلــع ألن 
يصبح مركز التميز الوجهة 
األولى للشركات اللوجيستية 

والطالب على حد سواء«.
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