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360T بيتك» أول بنك في الكويت يطبق حلول»

«أسواق املال»: نفذنا ٨٤٪ من إستراتيجيتنا الراهنة قبل موعدها

«املركز»: توقعات إيجابية للعقار الكويتي للفترة املتبقية من ٢٠٢٢

«اخلليج للتأمني» تدشن برنامج «عافية ٣»

جنــح بيــت التمويــل الكويتي 
«بيتك»، كأول بنك في الكويت، في 
تطبيق حلول 360T ملركزية وتكامل 
جميع عمليات بيع وشراء العمالت 
األجنبية من جميع بنوك املجموعة 
في اخلارج (تركيا، أملانيا، السعودية، 
ماليزيــا، والبحرين)، عبر «بيتك» 

في الكويت.
وقال مدير عام خزانة الكويت في 
«بيتك» أحمد السميط، إن «بيتك» 
طبق اخلدمة اجلديدة بالتعاون مع 
360T وهي شــركة تداول العمالت 
األجنبية العاملية التابعة ملجموعة 
.Deutsche Bِrse Group بورصة أملانيا
وأضاف الســميط فــي تصريح 

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال د.أحمد امللحم سعي الهيئة 
احلثيث إلى حتقيق رؤيتها في الريادة 
بتطوير أســواق مال جاذبة وداعمة 
لالقتصــاد الوطني، الفتــا إلى تنفيذ 
٨٤٪ من االستراتيجية الراهنة للهيئة 

قبل عام من انتهائها.
وقــال امللحــم في بيــان صحافي 
مبناســبة إصدارها التقرير السنوي 
احلادي عشر عن السنة املالية (٢٠٢١ 
-٢٠٢٢) إلبــراز مهامهــا املنجزة في 
مختلف مجاالت عملها إن االستراتيجية 
-٢٠٢٤/٢٠٢٣) للهيئــة  القادمــة 
٢٠٢٧/٢٠٢٦) دخلــت طــور إعدادهــا 

النهائي حاليا.
وأشــار إلى مبادرات الهيئة على 
املالي  صعيد االســتدامة والشــمول 
مبرتكزاتــه املختلفــة، الســيما على 
صعيــد املنتجــات املاليــة املبتكــرة 
واملشاريع املتصلة بالتحول الرقمي 
والتقنيات املالية بالتزامن مع تبني 
الهيئة مشروعا وطنيا للشمول املالي.
وأوضح أن الهيئة تبوأت املرتبة 

كشف املركز املالي الكويتي «املركز» 
في تقريره الصادر بعنوان: «القطاع 
العقــاري في دولــة الكويــت: تقرير 
نظرة مســتقبلية للنصف الثاني من 
العــام ٢٠٢٢»، عــن مواصلــة القطاع 
العقــاري فــي الكويــت التعافــي من 
التداعيات الكبيرة التي شهدها خالل 
جائحــة كوفيد-١٩ على مدى العامني 
املاضيني، وأنه يشــهد حاليا تسارعا 
بوتيــرة معتدلة. ويعزى هذا االجتاه 
التصاعدي بشــكل رئيسي إلى زيادة 
التداول في قطاعي االستثماري (الشقق 
السكنية) والعقارات التجارية، على 
خلفية التفاؤل بشأن حتسن النشاط 
االقتصادي، وترسم األساسيات القوية 
لالقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق 
العقــارات احمللية، مدعومــة بارتفاع 
أسعار النفط والطلب عليه، واالنتعاش 

املطرد في القطاع غير النفطي.
ومت إعداد التقرير من قبل شــركة 
مارمــور مينا انتلجنــس «مارمور»، 
الذراع البحثية لـ«املركز». ويهدف إلى 
مساعدة املستثمرين على اكتساب فهم 

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني 
(GIG) عن البــدء بتوزيع بطاقات 
التأمــني الصحــي (عافيــة) علــى 
املواطنني املتقاعدين بالتعاون مع 
وزارة الصحــة من خالل ٤٤ مركزا 
صحيــا تابعا للوزارة موزعة على 

كافة محافظات الكويت.
وذكر نائــب الرئيس التنفيذي 
للعمليات مبجموعة اخلليج للتأمني 
في الكويت علي الهندال انه اعتبارا 
مــن اليــوم، بإمــكان املتقاعديــن 
املســجلني لــدى املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية ممن يشملهم 
قانون التأمني الصحي التوجه ألقرب 
نقطة توزيع فــي املراكز الصحية 
املعلــن عنها للحصول على بطاقة 
عافية اجلديدة، وهو موعد االنطالق 
الرسمي لتوزيع البطاقات اجلديدة. 
ولفت إلى إمكانية معرفة مواقع 
نقــاط التوزيع من خــالل تطبيق 
الهاتف احملمول GIG Health املتوافر 
على أنظمة الهواتف الذكية والذي 
يوفر للمؤمن عليهم خدمات أخرى 
مثل االطالع على ســجل املطالبات 
واحلصول على الئحة شبكة مقدمي 
اخلدمات الطبية ومواقعهم والتي 

 ،360T صحافي انه من خالل حلول
مينح «بيتك» العمالء خدمة مميزة 
تتيح لهم إمكانية بيع وشراء العمالت 
األجنبية بأســعار السوق الفورية 
واملتغيرة على مدار 24 ساعة طيلة 
أيام العمل في األسبوع، مبينا أن ذلك 
مينح العمالء هامش ربحية تنافسيا 
نتيجة الكفاءة في انكشاف «بيتك» 
على تقلبات أسعار العمالت وكذلك 
على مخاطر العمليات التشغيلية، 
بخــالف الهوامــش الربحيــة أثناء 
العمليات التي ينفذها العمالء خارج 

ساعات العمل.
وأشــار إلى أن اخلدمة اجلديدة 
التــي تضيــف لـــ «بيتــك» ميــزة 

تشــير اإلحصائيــات إلــى منــح ٣٦ 
موافقة لزيادة رأس املال و٨ موافقات 
خلفض رأس املال و٢٤ موافقة لنشرة 
اكتتاب، و١٤٢ موافقة خاصة بتجديد 
حق التعامل بأســهم اخلزينة، ومنح 
١٠ موافقات خاصة بإصدارات أدوات 
دين تنوعــت بني ســندات وصكوك 
جتاوزت قيمتها الـ ٥ مليارات و٥٠٠ 

مليون دوالر.
أمــا على صعيد نشــاط االندماج 
واالستحواذ، فقد شهدت السنة املالية 
األخيــرة تنفيــذ ٣ عمليات جتاوزت 
قيمتها املليون و٣٠٠ ألف دينار ومنح 
املوافقة لعملية رابعة، ولتتخطى بذلك 
القيمــة التراكمية لهــذه النوعية من 

العقاري، وحتســن ثقة املستثمرين 
فــي القطــاع العقاري خــالل الربعني 
األول الثاني من عام ٢٠٢٢. واستمرت 
القيم اإلجماليــة للمعامالت العقارية 
فــي االرتفاع في الربــع األول من عام 
٢٠٢٢ مع تصاعد وتيرة االستثمار في 
قطاع (الشــقق السكنية) والقطاعات 
الفرعية العقارية التجارية. ومع ذلك، 
انخفضت مبيعات العقارات السكنية 
اخلاصة، التــي قادت االنتعاش العام 

املاضي خالل الفترة نفسها.
وخالل الربع األول من العام، ارتفعت 
قيمــة صفقــات القطاع االســتثماري 
(الشقق السكنية) بنسبة ٩٪ مقارنة 
بالربــع األول مــن عــام ٢٠١٩. كما أن 
مبيعات العقــارات التجارية تشــهد 
تعافيا، حيث سجلت منوا بنسبة ١٢٨٪ 
على أساس سنوي في الربع األول من 
عــام ٢٠٢٢. ومع ذلــك، لم تصل قيمة 
الصفقات بعد إلى مســتويات ما قبل 
اجلائحــة، وهي أقل بنســبة ٣٨٪ من 
قيمــة الربع األول من عام ٢٠١٩. ومن 
ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع 

أنه طبقا لشــروط العقد املبرم مع 
وزارة الصحة، فإنه يتوجب إبراز 
البطاقة املدنية األصلية مع ضرورة 
حضور املتقاعد شخصيا أو وجود 
توكيل رسمي ساري املفعول لدى 
الشــخص املفوض بالتسلم نيابة 
عن املتقاعد كشــرط لتسلم بطاقة 

عافية اجلديدة.
وعبر الهندال عن اعتزاز املجموعة 
بخدمة املواطنني املتقاعدين خالل 
الســنوات املاضيــة، حيــث قامت 

تنافســية، تنــدرج ضمــن إطــار 
اســتراتيجية التحــول الرقمي في 
«بيتك»، وجتســد ريادته في طرح 
احللول املاليــة الرقمية التي تلبي 

احتياجات العمالء وتطلعاتهم.
وأوضح السميط أن 360T تدعم 
جهود «بيتــك» في التحول الرقمي 
عبر تزويده مبجموعة واسعة من 
التكنولوجيــة  احللــول واألدوات 
الالزمة لتنفيذ عمليات بيع وشراء 
العمالت األجنبية بطريقة ديناميكية 
وفوريــة ومركزيــة، حيــث يعتبر 
«بيتك- الكويت» مزود الســيولة 
الرئيسي للعمالت األجنبية جلميع 

بنوك املجموعة.

األنشــطة حاجز املليار وربع املليار 
دينار.

وفي املجال الرقابي، تشير البيانات 
إلــى تنفيــذ ٣٠٠ مهمــة ذات صلــة 
بالتفتيش امليداني، والقيام بدراســة 
٥٢٥ بيانــا ماليا وتقريرا، إضافة إلى 
عرض البيانــات اإلحصائية واملالية 
للجهات اخلاضعة لرقابة الهيئة من 
شركات مدرجة، وشركات االستثمار 
املرخــص لها، وشــركات الوســاطة 
املرخص لها مبمارسة نشاط وسيط 
أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق 
املالية. وفــي باب الرؤى والتطلعات 
املســتقبلية، عــرض التقريــر ألبرز 
توجهات الهيئة املستقبلية سواء ما 
اندرج منها فــي إطار حتقيق الرؤية 
التنموية (الكويت ٢٠٣٥)، أو في برامج 
عمل احلكومة وتطوير األداء احلكومي، 
أو تلك التي تستهدف االرتقاء بكفاءة 
بيئة االســتثمار احمللية، إضافة إلى 
املبادرات املتعلقة مبهام الهيئة املختلفة 
التشريعية والتنظيمية، والرقابية، 

والتوعوية، وسواها.

الوحدات السكنية اخلاصة بنحو ٢٠٪ 
لتصل إلى ٥١٧٫٦ مليون دينار، مقارنة 
بـ ٦٤٤٫٢ مليون دينار سجلت في الربع 

األول من عام ٢٠٢١.
ويحمــل تقريــر «املركــز» نظرة 
مســتقبلية إيجابية للقطاع العقاري 
الكويتي للفترة املتبقية من العام احلالي 
في ضوء التوسع املتوقع في االقتصاد 
الوطني مدعوما بالنمــو االقتصادي 
النفطي وغير النفطي، فضال عن حتسن 
املوازنة املالية، مما يشير إلى مستويات 
جيدة من اإليرادات احلكومية. وفي حني 
أن ارتفاع أسعار الفائدة ميكن أن يؤثر 
سلبا على االقتصاد والقطاع العقاري، 
إال أن متهل بنك الكويت املركزي في رفع 
أسعار الفائدة مقارنة ببنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي قد يحد من التأثير. 
وجتــدر اإلشــارة أيضا الــى أنه على 
الرغــم من أن الكويت تشــهد ارتفاعا 
في مستويات التضخم نظرا العتمادها 
على الواردات، إال أن مستويات التضخم 
فــي البالد تبقى أقل مما هي عليه في 

بعض االقتصادات الكبرى.

املجموعة بتنفيــذ ما يزيد على ١٣ 
مليــون مطالبــة صحيــة منذ بدء 
برنامج عافية في عام ٢٠١٦، وأكثر 
من ٦٠ ألف حالة دخول مستشفى 
مت عالجها للمشمولني في البرنامج، 
إضافة إلى إجــراء ما يقارب الـ ٣٠ 
ألف عملية جراحية و٧٠ ألف عملية 

منظار. 
وفيمــا يخــص إدارة البرنامج، 
فقــد أولت املجموعــة منذ انطالقه 
تعيني فريق كامل متخصص إلدارة 
البرنامــج إضافة إلــى مركز خدمة 
عمالء يعمل على مدار الساعة للرد 
على استفسارات املتقاعدين وفريق 
طبي آخــر متخصــص للموافقات 
الطبيــة يضم أكثر مــن ٣٠ طبيبا 
مدعوما بأحدث األنظمة والتي من 
شأنها تسهيل إجراءات املوافقات على 
مدار الساعة والتي تتماشى مع قيم 
املجموعة والهادفة على الدوام لتلبية 
كل احتياجات العمالء وبناء عالقات 
طويلة األمد من خالل االستثمار في 
اخلدمــات التكنولوجية والرقمية 
والتي من شأنها تعزيز والء العمالء 
وزيادة حصة املجموعة في السوقني 

احمللي واإلقليمي.

ملركزية عمليات تداول العمالت األجنبية

الهيئة أصدرت التقرير السنوي احلادي عشر عن السنة املالية (٢٠٢١ - ٢٠٢٢)

في ظل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النشاط االقتصادي

ابتداًء من ١٦ سبتمبر املقبل

أحمد السميط

علي الهندال

األولــى فــي ترتيــب اجلهــات ذات 
امليزانية املســتقلة املشمولة برقابة 
ديوان احملاسبة على صعيد استيفاء 
متطلبات احلوكمة بنسبة ٩٢٫٢٪، كما 
حصلت على شهادة (اآليزو) في أمن 

املعلومات.
وأضاف ان الهيئة وفي سابقة قد 
تكون األولــى من نوعها بني اجلهات 
اإلشراقية الرقابية وضعت مؤشرات 
أداء تشــغيلية للرئيسي من أعمالها 
وخدماتهــا للمعنيــني بها مــن أفراد 
وجهــات خاضعة إلشــرافها وقيامها 
بقيــاس تلــك املؤشــرات بتحليلهــا 
واإلعالن عن نتائج تقييمها لعام ٢٠٢١.

وعلــى صعيد متويل الشــركات، 

عميق للوضع احلالي للسوق العقاري 
الكويتي. وتستند التقييمات والتوقعات 
الواردة في التقرير إلى «مؤشر املركز 
لالقتصاد الكلي»، الذي يأخذ في االعتبار 
مختلف املؤشرات االقتصادية، ويقدم 
التقرير حتليال ألداء القطاعات الفرعية، 
مثل: القطاعات الســكنية، واملكتبية، 
والتجزئة، والصناعية، خالل األشهر 
الستة األولى، ويتعمق في تأثير مختلف 
السياسات االجتماعية واالقتصادية 
اجلديــدة واإلصالحــات واملبــادرات 

العقارية على القطاع. 
وأشار التقرير الى أن سوق العقارات 
قد اســتفاد من تخفيف التدابير التي 
فرضت من أجل التصدي للجائحة من 
قبل احلكومة، وافتتاح أعمال جديدة 
وتوســيع األعمال احلاليــة، مما أدى 
إلى زيادة معدالت اإلشغال في القطاع 

تتكون من أكثر من ٤٠٠ مقدم خدمة 
وأكثــر مــن ٢٠٠٠ طبيــب خلدمــة 

املتقاعدين حاملي بطاقة عافية.
وأوضح الهندال أن بطاقة عافية 
احلالية ينتهي العمــل بها اعتبارا 
مــن تاريــخ ١٦ ســبتمبر املقبــل، 
وانــه يتوجــب علــى املتقاعديــن 
املشــمولني بالتأمني إصدار بطاقة 
عافية اجلديدة لضمان استمرارية 
التغطيــة التأمينية وخدمة صرف 
أدوية األمراض املزمنة. وأشار إلى 

«اخلليج» ُيعلن رابح املليون دينار
في سحب «الدانة» نصف السنوي

أعلــن بنــك اخلليج يوم 
اخلميس املاضــي عن رابح 
كويتــي  دينــار  املليــون 
فــي ســحب الدانــة نصــف 
أم هاشــم  الســنوي وهــي 
محمــد عبداحلليــم، حيــث 
أقيم الســحب يوم اخلميس 
املوافق ٢١ اجلاري، في متام 
الســابعة مســاء،  الســاعة 
مبجمــع األڤنيوز، والذي مت 
نقله على الهواء مباشرة عبر 
إذاعة ٣٦٠ إف إم، حتت إشراف 

وحضور ممثلــي وزارة التجارة والصناعة 
وشركة أرنست آند يونغ.

وبهذه املناســبة، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفيــة لألفــراد في بنــك اخلليج محمد 
القطان: نبارك للمليونير اجلديد أم هاشــم 
محمد عبداحلليم فوزها باجلائزة في سحب 
حساب الدانة نصف السنوي، وندعو عمالء 
بنك اخلليج لتبني ثقافة التوفير واالدخار، 
وزيادة رصيدهم، ملضاعفة فرصهم بالفوز 
في سحوبات حســاب الدانة، الذي مينحهم 
فرصا للربح النقدي، كما يكافئهم على ثقتهم 

ببنك اخلليج.
وأشار القطان إلى أن حساب الدانة يشهد 
إقباال واسعا من العمالء، باعتباره أحد أفضل 
حســابات االدخار في الكويت، الذي يتميز 
بسحوباته الدورية القيمة، والفرص الواعدة 
التي تكافــئ العمالء على ادخارهم. ويتوج 
حساب الدانة مليونيرين في سحبني كبيرين 
سنويا، األول بقيمة ١ مليون دينار والثاني 

مببلغ ١٫٥ مليون دينار، باإلضافة إلى رابحني 
في سحبني بقيمة ١٠٠ ألف دينار لكل منهما، 
إلى جانب ١٠ فائزين في السحوبات الشهرية 

بقيمة ألف دينار لكل رابح.
وأضاف القطان: يحظى عمالء حساب الدانة 
مبميزات عديدة، كونه احلساب الوحيد في 
الكويت الذي يحول فرص الربح من ســنة 
ماضية إلى سنة تالية، وذلك ضمن برنامج 
مكافــأة العمالء على والئهــم لبنك اخلليج 

وثقتهم به.
وتابع القطان: يوفر حساب الدانة العديد 
من اخلدمات املتميــزة لعمالئه، منها خدمة 
«بطاقة الدانة لإليداع احلصري»، التي متنح 
عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت، 
إضافــة إلى خدمة «احلاســبة» املتاحة عبر 
موقع البنك اإللكتروني، وتطبيق الهواتف 
الذكية، والتي متكن عمالء الدانة من احتساب 
فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية 

وربع السنوية والسنوية.

فريق بنك اخلليج في األڤنيوز أثناء السحب

«وربة» يتوج فائزي سحب «السنبلة الكبير»
أعلن بنك وربة عن أسماء 
الفائزين بســحب الســنبلة 
الكبير عن الربع الثاني للعام 
اجلاري، وذلك بحضور ممثل 
وزارة التجــارة والصناعــة 
وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 

.٣٦٠FM
وبالنسبة للعمالء الذين 

حالفهــم احلظ خالل الســحب، فقد توجت 
فيصل مطلق احلميــدي العازمي باجلائزة 
الكبرى والبالغة ٢٥٠ ألف دينار، وبالنسبة 
لبقية السحوبات فقد توج بها ١٠ فائزين لكل 
فائز مبلغ ١٠٠٠ دينار، وهم: مشــاعل فهيد 
فريــج الهاجري، عادل أحمــد محمد جمعة، 
محمد خليفة الدرعاوي، عايض عبداهللا خلف 
احلربي، لولوة علي حسني األنبعي، الشيخ 
فهد أحمــد محمد الصبــاح، فيصل عبداهللا 
الشــعيب، أحمد عبد الكرمي الياقوت، مانع 
جديع محمد العجمي، عبدالعزيز عايد شديد 

العنزي.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ في 
سحب السنبلة لألطفال الشهري، فقد توج 

٧ فائزين في اجلائزة، حيث حصلت الفائز 
األول رحمة عايض زايد العجمي على مبلغ 
١٠٠٠ دينار، بينما حصلت زينب فيصل أحمد 
خلــف الفائز الثاني علــى مبلغ ٥٠٠ دينار، 
بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع 
على ١٠٠ لكل منهم، وهم: حنني قتيبة عادل 
سبتي، الرمي وليد بدر الكندري، جابر علي 
جابر املري، عبدالعزيز محمد الديهان، زينة 

بدر عبداهللا العباد.
وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبــني في توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، 
باإلضافــة إلى فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
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