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«بيتك» يستقبل العمالء في جميع فروعه ومعارضه

«إيه إم بست» تثبت تصنيف «اخلليج للتأمني»

«Petal Search».. منصة التطبيقات اجلديدة 
«AppGallery التي تتكامل مع «هواوي

«ايكويت» توحد جهودها العاملية بالتنمية املستدامة

التمويــل  أعلــن بيــت 
الكويتي «بيتك»، استقبال 
العمــالء فــي جميع فروع 
البنــك ومعارضــه، وذلك 
فــي إطــار جهــود تقــدمي 
أرقى اخلدمــات املصرفية 
للعمالء، ومواصلة تعزيز 
شبكة قنوات تقدمي اخلدمة، 
مبا يلبي تطلعات العمالء 
ويعــزز  وطموحاتهــم 
جتربتهم املصرفية ضمن 
أعلــى معايير اجلودة، مع 
احلرص التام على االلتزام 
الوقائيــة  باالجــراءات 

الصحية.
وقال نائب املدير العام 
للخدمات املصرفية لألفراد 
في «بيتك» خالد السبيعي، 
ان «بيتك» بات يستقبل اآلن 
العمالء مــن أالحد وحتى 
اخلميــس، وفــق املواعيد 

التالية:
 الفروع املصرفية: ٨:٣٠ 

صباحا - ٣:٠٠ مساء.
 الفــروع املصرفية في 
املراكــز التجاريــة: الفترة 
الصباحية ٩:٠٠ صباحا - 
١:٠٠ ظهرا، الفترة املسائية 

٥:٠٠ - ٧:٠٠ مساء.
 البحر سنتر وأالڤنيوز: 
الفتــرة الصباحيــة ١٠:٠٠ 
صباحا - ٢:٠٠ ظهرا، الفترة 
املسائية ٥:٠٠ - ٧:٠٠ مساء.
التجاريــة   املعــارض 
ومراكــز التمويــل: الفترة 
الصباحية ٨:٠٠ صباحا - 
١٢:٣٠ ظهرا، الفترة املسائية 

أعلنــت مجموعة اخلليج 
للتأمني في بيان صحافي أمس 
عــن قيــام وكالــة التصنيف 
بســت  إم  إيــه  االئتمانــي 
التصنيف اخلاص  بتثبيــت 
بالقــوة املاليــة للمجموعــة 
علــى املســتوى A ممتاز مع 
نظــرة مســتقبلية ســلبية. 
ويعكس التصنيف االئتمـــاني 
الـخــــاص مبجموعة اخلليج 
للتأمني مكانة األعمال اإلقليمية 
املمتازة، املستوى اجليد لكفاءة 
رأس املال املتعلق باملخاطر، 
الربحيــة القويــة املســتمرة 
للمجموعة وقدرتها على تنويع 
مصادر الدخل اخلاصة بها، من 
خالل شركاتها التابعة والزميلة 
وأنشطة أعمالها، وذلك للوفاء 
بالتزاماتها السارية حتت كافة 
املتوقعــة، ويعتبر  الظروف 
عامــل التصنيــف املقابل هو 
املخاطر املرتبطة باستراتيجية 
التوســع ملجموعــة اخلليج 
للتأمــني، واالســتحواذ على 
العقــود الكبيــرة وانخفاض 

معدل كفاءة رأس املال.
وقالت وكالة إيه إم بست 
إن مجموعــة اخلليج للتأمني 
العــام  قــد اتخــذت خــالل 

علــى مــدى الســنوات 
القليلة املاضية، شهد الطلب 
علــى تطبيقــات األجهزة 
احملمولة منــوا كبيرا، مع 
إطالق تطبيق لكل نشاط 
جتاري أو موقع إلكتروني 
أو خدمــة تقريبــا، جلذب 
قاعدة أكبر من املستخدمني 

وتسهيلها بشكل عام.
وانطالقــا من انتشــار 
األجهــزة الذكيــة بني عدد 
كبير من األشخاص اليوم، 
فإن جاذبية احلصول على 
املزيد من التطبيقات عالية 
جدا، ويرجع ذلك أساسا إلى 
الراحة والبساطة في وجود 
تطبيق أثناء التنقل بدال من 
احلاجة إلى تسجيل الدخول 

إلى موقع إلكتروني.
 HUAWEI يــــعـــــد 
AppGallery جزءا من خدمات 
موبايل هواوي األساسية 

جلميع أجهزته.
 ومنذ إصداره في يناير 
٢٠٢٠، شهدت منصة خدمات 
 HUAWEI موبايــل هواوي

مجموعــة  نـــشـــــرت 
«ايكويت» أحــدث نتائجها 
املتعلقــة بأدائهــا في مجال 
التنميــة املســتدامة، حيث 
تواصل مسيرتها الهادفة إلى 
تعزيز قيمة مضافة طويلة 
األجل وإحداث تغيير إيجابي 
في املجتمعات التي تخدمها 
وتعمل فيهــا بجميع أنحاء 
العالــم. وقد وضــع تقرير 
التنمية املســتدامة للشركة 
للعامــني ٢٠١٨/٢٠١٧ وفقــا 
ملعاييــر مؤسســة املبادرة 
العامليــة للتقارير وحصل 
علــى اخلتم املتعلق بخدمة 
إفصاحات األهمية النسبية 

املقدمة من املؤسسة.
ويبــرز التقرير املعنون 
بـ «تعزيــز القيمة املضافة 
من خالل التكامل العاملي»، 
التكامل بني شركة «ايكويت» 
للبتروكيماويات والشركة 

الكويــت، والتــي أضافت 
قيمة متميــزة الى جتربة 
العمالء الذين يتطلعون الى 
خدمات مصرفية ســريعة 
وسهلة وفق أحدث التقنيات 

العصرية.
حجز املواعيد إلكترونيًا عبر 

Skiplino

ولفت السبيعي إلى أن 
عمالء «بيتك» يستفيدون 
مــن خدمــة Skiplino، عبر 
حجــز املواعيد في الفروع 
الكترونيــا عبــر الهواتف 
الذكيــة مــن خــالل موقع 
االلكترونــي  «بيتــك» 
KFH.com وعبــر تطبيــق 
KFHonline، وبــــالــــتالي 
احلصــول علــى اخلدمات 
املصرفيــة حســب الوقت 
املناسب لهم، علما أن عملية 
حجز املوعد يجب أن تكون 
بنفس اليوم الذي يرغب به 

العميل زيارة الفرع.
وتتيــح اخلدمــة أيضا 
األقــل  الفــروع  معرفــة 
ازدحامــا حلظيــا، حيــث 
يعتبر Skiplino نظام إدارة 
انتظار يســمح لـ «بيتك» 
بالتعامل مع انتظار العمالء 
بشــكل ذكي وســريع، مع
متابعــة بيانــات االنتظار 

حلظيا.
خدمات مصرفية رقمية 

ان  الســبيعي  وقــال 
اخلدمــات االلكترونيــة لـ 

لتصــل إلــى ٣٩٤٫٥٩ مليون 
دينار. وتتوقع املجموعة أن 
يبقى معدل كفاية رأس املال 
أعلــى من الكفء مع توقعات 
بــأن يتحســن مبا يتماشــى 
مــع منــو األعمــال، بينمــا 
حتافــظ املجموعــة على أداء
إيجابي وســيولة  تشــغيلي 

كافية. 
كما قيمت الوكالة السيولة 
املاليــة للمجموعــة على أنها 
قوية، مضيفة أن نظام اإلدارة 
واحلوكمة اخلاص باملجموعة 

على املستوى املناسب.
أن  الوكالــة  ورأت 
إدارة املخاطــر ذات كفــاءة، 

للمســتخدمني  كمنصــة 
للبحــث عــن مجموعــة 
متنوعــة مــن التطبيقات 
الشائعة وتنزيلها، والتي 
تتوافر اآلن في أكثر من ١٧٠ 
دولــة ومنطقة. مع إضافة 
املزيد من التطبيقات يوميا، 
و٥٣١ في شهر يونيو وحده، 
واصــل متجــر تطبيقات 
 HUAWEI AppGallery
منــوه مبــا يتجــاوز ٤٢٠ 
مليــون مســتخدم منــذ 
إطالقه الرســمي في أبريل 

.٢٠١٨
وارتقت هواوي خطوة 
أخــرى وقدمــت تطبيــق 
البحث Petal Search والتي 
أداة بحــث جديــدة  يعــد 
تتكامل مع متجر التطبيقات 
 HUAWEI AppGallery
وتعطي املستخدمني طريقة 
أسهل للوصول إلى مجموعة 
التطبيقــات  كبيــرة مــن 
واألخبار ومقاطع الڤيديو 

وتنزيلها واملزيد. 
ويعــد تطبيــق البحث 

مــا أظهــر التقريــر، إضافة 
قيمة أكبــر للمجموعة، كما 
مهــد الطريق إلحــداث منو 
مســتدام طويل األجل، كما 
وضح التقرير أداء «ايكويت» 
في مجال التنمية املستدامة 
علــى مســتوى االقتصــاد 

والبيئة واملجتمع.
املناســبة،  وبهــذه 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
ملجموعة إيكويت د.راميش 
راماجانــدران، إن املجموعة 
تــدرك مــدى مســؤولياتها 
العاملــي  املســتوى  علــى 
واإلقليمي واحمللي، بصفتها 
العبــا دوليا بارزا في قطاع 
البتروكيماويات، مؤكدا التزام 
«ايكويت» التام بأهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة كما 
قال: إننا ننســجم معها في 
أهداف استراتيجيتنا للتنمية 
املســتدامة، وأضاف: تهدف 

«بيتك» تشهد إقباال كبيرا 
من العمالء، ما يؤكد كفاءتها 
وتلبيتها ملتطلبات العمالء، 
حيــث اســتخدم العمــالء 
التحويالت  خدمة متابعة 
املصرفية بنظام ســويفت 
«SWIFT GPI» إلكترونيــا 
عبــر KFHOnline، وخدمة 
فتح حساب الذهب، وبيع 
وشــراء الذهب الكترونيا، 
وخدمة ربط احلساب برقم 
التداول مع شركة املقاصة 
الكويتية، وخدمة التحويل 
الى حساب بيتك للتداول، 
وخدمة إنشاء وديعة، وفتح 
حســاب مصرفي، وعرض 
الســري اخلــاص  الرقــم 
االئتمانيــة  بالبطاقــات 
وبطاقــات الســحب اآللي، 
والتحويــل الــى البطاقــة 
االئتمانية، وإيداع الشيكات 
عبــر املوبايل، والســحب 
النقدي دون بطاقة من خالل 
«QR Code» عبــر البطاقة 
املدنيــة أو رقــم الهاتــف، 
وحتديــث كامــل لطلــب 
«اعــرف عميلــك»، وكذلك 
خدمــة حتديــث البيانات، 
واالطالع علــى االلتزامات 
التمويلية وعدد األقساط، 
وإجــراء عمليات التحويل 
النقدي بني عمالء «بيتك»، 
وحلسابات في بنوك محلية 
وكذلــك التحويــل لبنوك 
خارجيــة، وغيرها الكثير 
من اخلدمات الرقمية ذات 

الكفاءة العالية.

حيــث تتحمــل دورا قويــا 
فــي توجــه املجموعــة، مما 
يخفف مــن املخاطر املتعلقة 
التوســع  باســتراتيجيات 
اإلقليمي لديها والنمو املستمر 

لألعمال.
وبهــذه املناســبة، قــال 
املدير االول للمجموعة خالد 
السنعوســي: «نحن ســعداء 
املميــزة لتصنيف  بالنتيجة 
املاليــة للمجموعــة  القــوة 
واملقدمة من وكالة التصنيف 
العاملية إيه إم، حيث إن هذه 
النتيجــة مبنيــة على جودة 
اإلطار إلدارة املخاطر الشاملة 
املنشــئ جيدا باملجموعة مع 
أدوات وتقنيات مالئمة من أجل 
حتديد، وتقييم، وإدارة املخاطر 
على مستوى املجموعة. ونحن 
أول شركة تأمني في الكويت 
حتصل على تصنيفات من ٣ 
وكاالت تصنيف ائتماني: وكالة 
ستاندرد آند بورز ووكالة إيه 
 (A٣) إم بست ووكالة موديز
مما ميكن املجموعة من تقدمي 
خدمات تأمني عاملية املستوى 
مع وجود عالمة جتارية قوية 
وموحدة في جميع األســواق 

التي نعمل بها».

Petal Search بوابة ملليون 
تطبيــق، مــا أحــدث نقلة 
نوعيــة فــي كيفيــة عمل 
سوق التطبيقات مبيزاته 
الفريدة التي متنحه ميزة 

تنافسية.
وبدال مــن مجرد وضع 
اختصــار علــى الشاشــة 
الرئيســية، يأتــي تطبيق 
البحــث Petal Search مع 
أداة شــريط البحــث التي 
ميكن وضعها على الشاشة 
الرئيسية لهواتف هواوي. 
ومــن خالل هذه األداة، كل 
ما على املستخدمني القيام 
بذلــك هو كتابة االســم أو 
حتــى االختصار الشــائع 
للتطبيــق للحصول عليه 
بســرعة وســهولة علــى 
التــي تتضمــن  النتائــج 
روابط تنزيــل آمنة وآخر 
األخبار والصور ومقاطع 
الڤيديو التي تتعلق جميعها 
بالتطبيق الذي مت البحث 
عنــه، وكل ذلــك فــي أداة 

البحث.

جهودنــا املبذولة في مجال 
التنمية املستدامة إلى العمل 
نحو اقتصاد مستدام وبيئة 
مستدامة ومجتمع مستدام.

من جانبها، قالت د.عبير 
العمر رئيس فريق مجموعة 
ايكويت للتنمية املستدامة، 
إن املجموعــة تطبــق نهجا 
ثالثيا فيما يتعلق مبخرجات 
فــي  التجاريــة  أعمالهــا 
مجاالت عملياتها، فضال عن 
االقتصادات واملجتمعات التي 
لها حضور فيها، وأضافت: 
يعتبر قياس األثر مهما في 
حتقيــق نتائــج ملموســة، 
التنميــة  ويظهــر تقريــر 
املســتدامة نصف السنوي 
حرصنا البالغ على االطالع 
مبسؤولياتنا املتعلقة بالتقدم 
الذي نحــرزه ويبقينا على 
املسار الصحيح في التزامنا 

بتحسني حياة اجلميع.

لتعزيز التعاون بني «اإلطفاء» والشركةفرع املطار يخدم العمالء على مدار الساعة

املجموعة لديها سجل حافل من النتائج القوية

تتيح الوصول إلى مليون تطبيق

املجموعة حريصة على تعزيز القيمة املضافة من خالل التكامل العاملي

خالد السبيعي

خالد السنعوسي

د. راميش راماجاندران

٤:٠٠ - ٨:٠٠ مساء.
كمــا يســتقبل معرض 
 «KFH Auto» الشــويخ 
العمالء أيام الســبت وفق 
التالية:الفتــرة  املواعيــد 
الصباحية ١٠:٠٠ صباحا - 
١:٠٠ ظهرا، الفترة املسائية 

٤:٣٠ - ٨:٠٠ مساء.
فرع املطار

الســبيعي  وأوضــح 
ان فــرع املطــار يســتقبل 
العمالء على مدار الساعة 
طيلة أيام األسبوع، ويوفر 
جميع اخلدمات املصرفية 
املعتادة، وأشار الى أن فرع 
املطار يأتي ضمن شــبكة 
قنوات تقدمي خدمة تشمل 
فروعا مصرفية ومعارض 
الــى جانــب  للســيارات 
القنوات البديلة واخلدمات 
املصرفية الرقمية، والفروع 
الذكية KFH GO، املنتشرة 
في محافظات مختلفة في 

املاضــي خطوات تصحيحية 
كافية لتحســني وضع معدل 
السيولة وتعزيز معدل كفاءة 
رأس املــال ومعاجلة املخاطر 
املتعلقة بشركات املجموعة في 
البلــدان ذات املخاطر العالية 
على مستوى صناعة التأمني 
ومخاطر الدول.  وأوضحت أن 
املجموعة لديها ســجل حافل 
من النتائــج القوية، مدعوما 
بربحية اكتتاب قوية وعوائد 
استثمار مستقرة. وعلى الرغم 
من ارتفاع مستويات املنافسة 
في أسواقها التشغيلية، ففي 
عام ٢٠١٩، منت أقساط التأمني 
املكتتبة للمجموعة مبعدل ٨٪ 

منــوا   Mobile Services
هائــال مــع أكثر مــن ٧٠٠ 
مليــون مســتخدم نشــط 

شهريا. 
كمــا اجتذبــت أكثر من 
١٫٦ مليون مطور مســجل 
وأكثر مــن ٨١٠٠٠ تطبيق 
مرتبــط بخدمــات موبايل 
 HUAWEI Mobile هــواوي
Services. كجــزء من هذا، 
يعمــل متجــر تطبيقــات 
 HUAWEI AppGallery

أميــركا  لهــا فــي  التابعــة 
الشــمالية «ام اي جلوبال» 
باعتبارهما كيانا واحدا هو 
مجموعــة «ايكويــت». كما 
يبــني التقريــر اإلجــراءات 
تضافــر  بهــدف  املتخــذة 
اجلهود وتنسيقها في مختلف 

األقسام والعمليات.
وأتاح هذا التكامل، وفق 

الفريق املكراد يستقبل وفدًا من «ايكويت»
استقبل مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد 
املكراد أمس األول في مكتبه 
نائــب الرئيــس التنفيذي 
للخدمــات الفنية بشــركة 
ايكويت للبتروكيماويات 
نواف اخلالدي ومرافقيه، 
وذلــك لتعزيــز التعــاون 
بــني اجلهتني، وتقديرا من 
الشركة لدور اإلدارة العامة 
لإلطفاء احليوي خالل أزمة 
جائحــة كورونا، مما عزز 
القطاعــني  بــني  التعــاون 
واحلكومي في عدة مجاالت 
ومنها التوعية املجتمعية.
الشــركة  كمــا كرمــت 
العالقــات  إدارة  مديــر 
اللــواء  العامــة واإلعــالم 
خليل األمير نظير خدماته 
التي قدمها لإلدارة العامة 
لإلطفاء على مدى العقود 
املاضية وتعاونه الالمحدود 
ايكويــت  شــركة  مــع 
فــي  للبتروكيماويــات 
مجال التوعية املجتمعية، 
متمنني له التوفيق والنجاح 
والعطاء بعــد انتقاله إلى 
مرحلة جديدة بعد التقاعد.

وكان قد حضــر اللقاء 
مــن جانب اإلطفــاء اللواء 
خليــل األميــر والعقيــد 
محمد الغريب، كما حضر 
من جانب شــركة ايكويت 
للبتروكيماويات مدير عام 
إدارة الصحــة والســالمة 
والبيئة ملجموعة ايكويت 
الشــمري ومديــر  محمــد 

دائرة اخلدمات والعالقات 
احلكومية يعقوب الكندري 

األمــن  خدمــات  ومديــر 
عبدالقــادر  والطــوارئ 

القبندي ومخطط عمليات 
الطوارئ سلطان رضا.

الفريق خالد املكراد ونواف اخلالدي في لقطة جماعية

«ايكويت» تكرم اللواء خليل األمير

استطالع: أغلب املوظفني البريطانيني 
ال يريدون  العودة إلى املكاتب

الذهب ألعلى مستوى في أسبوعني

أظهــر اســتطالع أجرته 
كوليــج  «يونيفيرســيتي 
لنــدن» آلراء أكثــر مــن ٧٠ 
ألف بريطاني أن ١٠٪ منهم 
فقــط يعتزمون العودة الى 
حياتهم املعتادة قبل انتشار 
وباء كورونا، وهؤالء هم في 
أغلب األحيان من كبار السن 
أو ممن يعيشون مبفردهم أو 
من ذوي الدخل املنخفض أو 

الذين ال أوالد لديهم.
وأفاد أكثــر من ٢٠٪ من 
املستطلعني بأنهم يعتزمون 
العمل من املنــزل أكثر بعد 
انحســار الوباء، األمر الذي 
يشكل لطمة جلهود احلكومة 
الراميــة الى إعادة املوظفني 

إلى أماكن عملهم.
وذكرت املؤلفة الرئيسية 
للدراسة د.ديزي فانكورت 
ان البحــث بني انــه «خالل 
اإلغالق تبدلت أولويات كثير 
من النــاس وأن عددا كبيرا 
منهم أعربوا عن رغبتهم في 
تغيير بعض جوانب وروتني 
حياتهم بعد انتهاء الوباء».

صــحـــيفة  وقـــــالت 
«ديلــي ميل» ان اســتطالع 
كوليــج  «يونيفيرســيتي 
لندن» مستمر بعد ان بدأت 
بــه قبل وقــت قصيــر من 
تطبيق إجراءات اإلغالق في 

بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى 

أن قادة األعمال حذروا من 
الصعوبــة التــي تواجهها 
احلكومة في إقناع املوظفني 
بالعودة الى أماكن عملهم 
بعد تخلصهم من االزدحام 
املروري ومن عناء التنقل 
فــي وســائل النقــل العام 

املكتظة.

مكاتب خالية من املوظفني

وأرجعت فانكورت ذلك 
الى ان االضطراب الذي أحدثه 
اإلغالق في العادات أدى الى 
إعادة الناس تقييم ما هو مهم 
في حياتهم مثل متضية وقت 
أطول مع العائلة أومساعدة 
مجتمعهم أو ادخــار املزيد 

من املال.

رويترز: ارتفعت أســعار الذهب 
خالل تعامالت أمس ألعلى مستوى 
في نحو أسبوعني مع تراجع الدوالر 
ألدنــى مســتوياته فــي عــدة أعوام 
وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة 
األميركيــة ســتظل منخفضة لفترة 
أطول في ظل إطار السياسة اجلديدة 
ملجلس االحتياطي االحتادي (البنك 

املركزي) األميركي.
وصعد الذهب في السوق الفورية 
إلــى ١٩٨٥٫٦٤ دوالر لألوقيــة   ٪٠٫٨

(األونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى 
منذ ١٩ أغسطس املاضي عند ١٩٨٩٫٤٢ 

دوالر في وقت سابق من اجللسة.
وارتفع الذهب ٠٫٨٪ في التعامالت 
اآلجلة في الواليات املتحدة إلى ١٩٩٤٫٤٠ 

دوالر.
ونزل مؤشر الدوالر ألقل مستوى 
فيما يزيد عن عامني أمام منافسيه ما 
يجعل الذهب أرخص حلائزي عمالت 

أخرى.
وأدت استراتيجية السياسة النقدية 

اجلديدة ملجلــس االحتياطي، التي قد 
تقود الرتفاع طفيف في معدل التضخم 
وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة 
أطول، لبيع الدوالر لتتجه األموال إلى 

الذهب املالذ اآلمن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
زادت الفضــة ١٫٥٪ إلــى ٢٨٫٦٤ دوالر 
لألوقية بعدما المســت أعلى مستوى 
منذ ١١ أغسطس. وصعد البالتني ١٫٤٪ 
إلى ٩٤٢٫٦٩ دوالرا وزاد البالديوم ١٫٧٪ 

إلى ٢٢٨٠٫٨٢ دوالرا.

السبيعي: تعزيز جتربة العمالء املصرفية ضمن أعلى معايير اجلودة
Skiplino خدمات مصرفية رقمية سريعة وسهلة وحجز املواعيد إلكترونيًا عبر

السنعوسي: نحن أول شركة تأمني في الكويت حتصل على تصنيفات من ٣ وكاالت تصنيف ائتماني


