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«العقارات املتحدة» توافق على تقرير االندماج 
مع «الضيافة» و«أبراج املتحدة»

«التجاري» يفتتح فرعه اجلديد في «سعد العبداهللا»

أعلنــت شــركة العقارات 
املتحدة عــن موافقة مجلس 
اإلدارة علــى تقريــر مقــوم 
مستشــار  ورأي  األصــول 
االستثمار بشأن عدالة التقييم 
فيما يتعلق بعملية االندماج 
مع شركتي الضيافة القابضة 

وأبراج املتحدة القابضة.
وكانــت شــركة العقارات 
املتحــدة قد أعلنــت في وقت 
سابق من شهر مارس ٢٠٢٢، 
عن توصلها إلى اتفاق مبدئي 
لتنفيــذ صفقــة اندمــاج مع 
شــركتي الضيافــة القابضة 
وأبــراج املتحــدة القابضــة، 
حيث وقعت مذكرة تفاهم مت 
مبوجبها االتفاق على تقييم 
عرض االندماج، بحيث تكون 
شــركة العقارات املتحدة هي 
الشــركة الدامجــة فــي حني 
تصبح كلتا الشركتني الكيانات 

املدمجة.
رأي  تقريــر  ويشــير 
إلــى  مستشــار االســتثمار 
املقابل الذي ســيحصل عليه 
مســاهمو شــركتي الضيافة 
القابضــة وأبــراج املتحــدة 

افتتــح البنــك التجاري 
الكويتي فرعــه اجلديد في 
مدينة سعد العبداهللا قطعة ٥ 
مبحافظة اجلهراء، وتأتي هذه 
اخلطوة متاشيا مع السياسة 
العامة التي يرسمها التجاري 
لتعزيز تواجده في مختلف 
املناطــق وتوســيع دائــرة 
انتشاره محليا، كما يسعى 
البنك إلى تقــدمي املزيد من 
اخلدمات املصرفية احلديثة 
واملتطورة، من خالل افتتاح 
فروع جديدة مجهزة بأحدث 
األجهزة والتقنيات املصرفية 

خالل عقــد اجتماع للجمعية 
العمومية غير عادية للشركات.
وفي معرض تعليقه على 
هذا اإلعالن، صرح نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي للمجموعة في شركة 
العقارات املتحدة، مازن حوا: 
نتطلع قدما الســتكمال هذه 
الصفقة التي حتمل بني طياتها 
العديد من الفرص اإليجابية 
ونســعى مــن خــالل عملية 
االندمــاج هــذه إلى توســيع 
محفظة أصول شركة العقارات 
املتحدة املتنوعة، إلى جانب 
تعزيز القيمة للمساهمني في 
الشركات الثالث. وبعد موافقة 
مجلــس اإلدارة على التقرير 
فإننــا نتطلــع إلــى االنتقال 
إلى املرحلــة التالية من هذه 
العمليــة واملتمثلة في تقدمي 
إلى السلطات  طلب االندماج 
الرقابية املعنية للحصول على 

املوافقات الالزمة.
وجدير بالذكر أن شــركة 
الضيافة القابضة قد تأسست 
في عام ٢٠٠٥، وهي مملوكة 
لشــركة العقــارات املتحــدة 

التجــاري اجلديــد باعتماد 
تصميــم عصــري مبتكــر 
وتقــدمي خدمــات وحلــول 
مصرفية باســتخدام أحدث 
أساليب التكنولوجيا الرقمية 
مبا في ذلك شاشات تفاعلية 
باللمــس، وخدمات  تعمــل 
التواصــل عبــر احملادثــة 
صوتــا وصورة مــن خالل 
خدمة الفيديو املباشــر مع 
مركز االتصال. هذا، ويتضمن 
الفرع دور مخصص ملعامالت 
القــروض املصرفيــة، مبــا 
يتيح للعمــالء إمتام جميع 

بنسبة قدرها ٨١٪، حيث تقوم 
مبمارســة نشاطها من خالل 
عدد من الشركات التابعة لها، 
والتي تتوزع أنشطتها في كل 
من لبنان ومصر. كما تتضمن 
احملفظة االستثمارية اململوكة 
للشــركة عددا من املشــاريع 
املتعــددة ومنهــا  العقاريــة 
فنادق وقطعة أرض ومشروع 
حتت التطوير في جمهورية 
مصر العربية، وكذلك سفير 
بحمدون وروشــة فيو ١٠٩٠ 

في لبنان.
بينما تأسست شركة أبراج 
املتحــدة القابضة عام ٢٠٠٦، 
وهي شــركة زميلة لشــركة 
العقــارات املتحــدة مملوكــة 
بنســبة قدرهــا ٤٠٪. تتركز 
أنشطة الشــركة باالستثمار 
العقاري، ومتتلك  والتطوير 
محفظة عقارية مبنطقة شرق 
في مدينة الكويت تتضمن برج 
كيبكو، وبرج الشهيد، وبرج 
املدينة، باإلضافة إلى مواقف 
للسيارات متعددة األدوار. كما 
متتلك الشركة مبنى املارينا 

بالزا في منطقة الساملية.

معامالتهم بسرعة وسهولة 
باإلضافــة إلــى توفر خدمة 
السحب مرورا بالسيارات.

ويأتي افتتاح فرع «سعد 
العبداهللا» ضمن شبكة فروع 
البنك التجاري املنتشرة في 
جميع انحاء الكويت، لتلبية 
احتياجات شريحة كبيرة من 
العمالء القاطنني في مدينة 
ســعد العبــداهللا واملناطق 
املجاورة، هذا ويستقبل الفرع 
العمالء خالل أوقات الدوام 
الرســمي من الســاعة ٨:٣٠ 

صباحا حتى ٣:٠٠ عصرا.

املقدم من ُمقّوم األصول ورأي مستشار االستثمار بشأن عدالة التقييم

مازن حوا

صورة جماعية لفريق اإلدارة التنفيذية لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد في البنكعبدالعزيز الزعابي

القابضة من أسهم في رأسمال 
شركة العقارات املتحدة جراء 
االندمــاج. ويذكــر أن إمتــام 
االندماج بني الشركات الثالث 
يتطلــب اآلن احلصــول على 
املوافقات الالزمة من اجلهات 
الرقابية: هيئة أســواق املال 
التجــارة والصناعة  ووزارة 
وجهاز حماية املنافســة، إلى 
جانب موافقة املســاهمني من 

ومزودة مبجموعة مدربة من 
املوظفــني يتمتعون بخبرة 
جيدة ومعرفة تامة باملنتجات 
واخلدمات لتلبية االحتياجات 
املصرفية املتنوعة للعمالء 

على اختالف فئاتهم.
وقــد مت افتتــاح الفــرع 
بحضــور اإلدارة التنفيذية 
لقطاع اخلدمــات املصرفية 
لألفــراد فــي البنــك، وبهذا 
الصــدد صــرح عبدالعزيز 
الزعابي املدير العام بالوكالة 
- قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفــراد قائــال: يتميز فرع 

١٫٨ مليون دينار أرباح «االمتياز»
من العمليات التشغيلية بالنصف األول

أعلنــت شــركة مجموعــة االمتيــاز 
االستثمارية عن نتائجها املالية للنصف 
األول املنتهي في ٠٣ يونيو ٢٠٢٢، حيث أظهر 
أداء محفظة األصول اخلاصة باملجموعة 
مرونة مستمرة في ٢٠٢٢، لتحقق أرباحا 
قبل تكاليف التمويل والضريبة واإلهالك 
بلغت ٣٫٥ ماليني دينار في النصف األول من 
٢٠٢٢، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة 

التي عصفت باألسواق العاملية.
وقالت املجموعة في بيان صحافي، إن 
صافي األرباح من العمليات التشــغيلية 
بلغــت ١٫٨ مليون دينار في النصف األول 
مــن ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣٫٧ ماليني دينار في 
النصف األول من ٢٠٢١، في حني استقرت 
صافي األرباح اخلاصة مبساهمي الشركة 
األم عند ٠٫٤ مليون دينار في النصف األول 
من ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣٫٦ ماليني دينار في 

النصف األول من ٢٠٢١. 
وخالل الســتة أشــهر األولى، سجلت 

األرباح التشغيلية منوا ملحوظا في قطاعات 
اخلدمــات املاليــة، الصناعــات الدوائية، 
التعليم، والعقــار مقارنة بالنصف األول 

من عام ٢٠٢١. 
وأشارت املجموعة إلى انخفاض اجمالي 
الربح من العمليات التشــغيلية بنســبة 
٢١٪ على أساس ســنوي إلى ١٣٫٩ مليون 
دينار في النصف األول من ٢٠٢٢، من ١٧٫٦ 
مليــون دينار في النصف األول من ٢٠٢١، 
فيما انخفض صافي األرباح من العمليات 
التشغيلية ٥١٪ على أساس سنوي إلى ١٫٨ 
مليون دينار كويتي في النصف األول من 
٢٠٢٢ مقارنــة بـ ٣٫٧ ماليني دينار كويتي 

في النصف األول من ٢٠٢١.
وبلغــت صافي األربــاح من العمليات 
املستمرة ١٫٣ مليون دينار في النصف األول 
من ٢٠٢٢، مقارنة بصافي أرباح قدرها ١٫٧ 
مليــون دينار في النصف األول من ٢٠٢١، 
وبلغت صافي أرباح الشركة األم ٠٫٤ مليون 

دينار في النصف األول من ٢٠٢٢ مقارنة بـ 
٣٫٦ ماليني دينار في النصف األول من ٢٠٢١.

وانخفضت إجمالي مصاريف التشغيل 
بنســبة ١٣٪ على أســاس سنوي إلى ١٢٫١ 
مليــون دينار في النصف األول من ٢٠٢٢ 
مدعومــة بانخفاض املصاريــف بقطاعي 

التكنولوجيا والصناعات الدوائية.
وبلغ إجمالي األصول ٢٧٥ مليون دينار 
فــي يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بـــ ٢٩٢ مليون 
دينار في يونيو٢٠٢١، وانخفضت إجمالي 
حقوق امللكية للشركة األم الى ١٧٦ مليون 
دينار في يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٨٦ مليون 

دينار في يونيو ٢٠٢١.
وانخفض معدل إجمالي الدين بالنسبة 
حلقوق امللكية إلى ٠٫١٩ مرة في يونيو ٢٠٢٢، 
مــن ٠٫٢٢ مرة في يونيو ٢٠٢١، وانخفض 
صافي أصول احملفظة إلى ٢٢١ مليون دينار 
في النصف األول من ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٣٥ 
مليون دينار في النصف األول من ٢٠٢١.

عبدالعزيز يعقوب البابطني في صورة جماعية خالل احلفل الذي أقيم في مقر Ooredoo الرئيسي عبدالعزيز يعقوب البابطني

«Ooredoo الكويت» تطلق رسميًا
«FTTR» احلل اجلديد من FIBER+ 

 Ooredoo أطلقت شــركة
الكويت، أسرع شبكة إنترنت 
في الكويت، +FIBER اجليل 
 FTTR:) اجلديد من حلــول
Fiber To The Room) الفريدة 
من نوعها لتعزيز وحتسني 
تغطية شبكة اإلنترنت عن 
طريق األلياف الضوئية في 
املنازل واملساحات الكبيرة، 
وذلك بالتعاون مع شــركة 

هواوي.
ومت اإلعالن عن احللول 
اجلديــدة فــي حفــل أقيــم 
الثالثــاء املاضــي، في مقر 
الشركة الرئيسي في مدينة 
الكويــت بحضــور ممثلي 

الشركتني.
 FIBER+ حــل ويتيــح 
اجلديد للعمالء استخدام شبكة 
إنترنــت فائقة الســرعة في 
جميع أنحاء املنزل واملساحات 
الكبيرة ذات الغرف واألدوار 
املتعددة، مع ضمان استمرار 
ســرعة الشبكة بثبات ودون 
انقطاع ملنــح العمالء جتربة 
ثريــة جتعلهــا أكثــر كفاءة 

وفعالية.
وطرحــت Ooredoo هذا 
احلــل الذكــي الفريــد مــن 
نوعه، بعد اجتياز شبكتها 
جميع االختبارات التشغيلية 
والفنية والتي قام بها الفريق 
التقني على قدم وساق ملدة 
3 أشــهر من خــالل تركيب 
+FIBER في عدد من املواقع 
والڤلل لضمــان تقدمي هذه 
التقنيــة اجلديــدة بأعلــى 
مستويات الكفاءة واجلودة.

وحــول هــذه اخلدمــة، 
قال الرئيــس التنفيذي في 
الشركة عبدالعزيز يعقوب 

لعمالئنا، حيث سيستمتع 
بتجربــة  املســتخدمون 
مخصصة بشكل أكبر متتاز 
بســرعة فائقة وانســيابية 
عالية، ما سيســاعدنا على 
متكني الشركات من تطوير 
الذكيــة  املســتقبل  مــدن 

واملتصلة.
وأشــار إلــى أن إطــالق 
احللول اجلديدة يأتي انطالقا 
من حــرص Ooredoo الدائم 
على تنفيــذ األفكار املميزة 
على أرض الواقع، الفتا إلى 
أنهــا تأتي بعد عام ونصف 
العام من األبحاث والدراسات 
في السوق الكويتي، وبعد 
إمتــام جميــع اإلجــراءات 
التنظيمية الرسمية، مؤكدا 
اســتمرار الشركة باالرتقاء 
بتجربــة عمالئهــا الرقمية 

من خالل االستثمار املستمر 
وإدخال التقنيات املتطورة 

في السوق.
وذكر البابطني أنه ضمن 
مشــهد االتصــاالت املتغير 
بســرعة، تواصل الشــركة 
التقنيــة  إطــالق احللــول 
العاملــة بتقنيــة األليــاف 
الضوئية مبا ينعكس إيجابا 
على تطوير خدماتها املقدمة 
للعمالء في الســوق احمللي 

وفق أعلى املستويات.
مــن جانبه، قــال ممثل 
شركة هواوي سيف وانغ، 
 Ooredoo رئيــس حســاب
 :Huawei األساسي في شركة
نفخر بشــراكتنا املستمرة 
مع Ooredoo والتي نعتبرها 
أهم شريك استراتيجي على 
مــدى العقديــن املاضيــني، 
فخــالل فترة كوفيــد - 19 
بذلــت الشــركتان جهــودا 
مشــتركة جبــارة للخروج 
مــن األزمة وتقــدمي أفضل 
احللــول املتطــورة، والتي 
 Ooredoo حصلــت نتيجتها
على املركز األول في تقييم 

.Ookla speedtest 2021
بــأن  وأضــاف: نؤمــن 
اطالق هذه التقنية احلديثة 
 Ooredoo سترســخ مكانــة
الرائدة في الســوق احمللي 
وتساهم في جناحها وتقدمها 
في بناء االقتصاد الرقمي في 

السوق احمللي. 
حل+FIBER الذكي متاح 
حاليا وميكن للعمالء طلبه 
عبــر موقــع الشــركة على 
اإلنترنــت وفي جميع أفرع 
Ooredoo ابتــداء مــن 22.5 

دينارا شهريا.

لتعزيز وحتسني تغطية شبكة اإلنترنت عن طريق األلياف الضوئية في املنازل

البابطــني: كعادتنا نواصل 
في Ooredoo توفير احللول 
الذكية إلثراء جتربة عمالئنا 
الرقميــة، وتوفير أحدث ما 
يتم طرحه في األسواق من 
تقنيــات وحلــول مبتكرة، 
إلثــراء جتربتهــم الرقمية، 
من خالل تعزيز شــراكتنا 
املســتمرة واملتواصلــة مع 
شركات رائدة في تقدمي مثل 
هذه احللول الذكية كشركة 

هواوي.
وأضاف: تأتي استمرارية 
شراكتنا مع هواوي لتقدمي 
 FIBER+ احللول الذكية مثل
ضمن خطتنا االستراتيجية 
لدفع عجلة التحول الرقمي 
في مجال الشبكات وتعزيز 
كفــاءة تشــغيل شــبكاتنا 
لتوفير فرص غير محدودة 

«اجلمارك» تنهي رسم الوقاية ضد الواردات 
اخلليجية من امللدنات الكيميائية

علي إبراهيم

أصدر مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
باإلنابــة، ســليمان عبدالعزيــز الفهــد، 
تعليمات جمركية بانتهاء فترة تطبيق 
رسم الوقاية ضد واردات مجلس التعاون 

من منتج امللدنات الكيميائية.
وقضت التعليمات التي حملت رقم ٥٧ 
لسنة ٢٠٢٢ بإنهاء فترة تطبيق الرسوم 
الوقائيــة اعتبارا من تاريــخ ٢٠ يونيو 
املاضي، وذلك بعدما خاطب املدير العام 
ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات 
الضارة فــي التجــارة الدولية مبجلس 
التعاون لــدول اخلليج العربية، فيصل 
املهيدب اإلدارة العامة للجمارك، بشأن قرار 
اللجنة الوزارية رقم ٤ الصادر في مايو 

٢٠١٩ املتعلق بفرض تدابير وقائية على 
شكل قيد كمي سنوي على واردات دول 
املجلس من منتجات امللدنات الكيميائية 
من التعرفة اجلمركية املوحدة لدول مجلس 
التعــاون ملدة ٣ ســنوات من تاريخه، إذ 
أحاط املهيدب اجلمارك الكويتية بانتهاء 
فترة تطبيق الرســوم الوقائية املتعلقة 
بالقرار اعتبارا من تاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

التدابير الوقائيــة تتضمن  وكانــت 
تطبيــق الرســم الوقائي ابتــداء من ٢١ 
يونيو ٢٠١٩، وأن يأخذ التدبير الوقائي 
شكل قيد كمي ثابت مبقدار ٢٥٠٫٣٥٤ طنا 
معفاة لكل سنة خالل فترة تطبيق الرسم، 
وبعد اســتنفاد احلصة السنوية املعفاة 
يتــم تطبيق رســم محدد بـــ ٢٢١ دوالرا 
للطن في السنة األولى، و١٩٩ دوالرا للطن 

في السنة الثانية، و١٧٧ دوالرا للطن في 
السنة الثالثة.

يأتي ذلك فيما صدرت تعميمات أخرى 
حتت رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن التعديل 
على التعليمات اجلمركية رقم ٩٥ لسنة 
٢٠٠٤ اخلاصة باملناطق واألسواق احلرة 
واملستودعات اجلمركية العامة واخلاصة 
مبملكة البحرين، والتي جاء في مضمونها 
أنــه ال توجد في الوقــت احلالي مناطق 
وأسواق حرة ومستودعات عامة وخاصة 
في مملكة البحرين وأنه مت إلغاؤها منذ عام 
٢٠٠٦، إذ قضت بإلغاء الكشف املتضمن 
املناطق واألسواق احلرة واملستودعات 
اجلمركية العامة واخلاصة في البحرين 
وفقا لشروط إعفاء املنتجات اخلليجية 

الوطنية من الضريبة اجلمركية.

«بيتك» يطلق رسائل توعوية مصرفية
بلغة اإلشارة بالتعاون مع د.محمد الرامزي 

«كامكو إنفست»: اضطراب امدادات الغاز الروسي 
يثقل كاهل االقتصادات األوروبية

التمويــل  أطلــق بيــت 
الكويتي (بيتك)، مجموعة 
رســائل توعوية باخلدمات 
واملنتجــات املصرفية بلغة 
اإلشــارة إليصــال املعلومة 
الســمعية  لــذوي اإلعاقــة 
بالتعاون مع االستشــاري 
د.محمد الرامزي، وذلك ضمن 
مبادراته الفاعلة متاشيا مع 
حملة بنك الكويت املركزي 
التوعوية «لنكن على دراية» 
بالتعاون مع احتاد مصارف 

الكويت.
ويواصل «بيتك» جهوده 
في التوعية بحقوق العمالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مع التعريف باخلدمات التي 
توفرها البنوك لهم وتسهيل 
حصولهــم علــى اخلدمات 
املصرفية بســهولة ويســر 
وفقا ألعلى معايير اجلودة 
واألمان، ضمــن إطار حملة 
التوعية املصرفيــة «لنكن 

على دراية».
ويتيــح «بيتــك» لهــذه 
الشريحة من العمالء إمكانية 
االســتفادة مــن املنتجــات 
واخلدمــات املصرفيــة، مع 
توفير كافة الوسائل الكفيلة 
بحصولهــم علــى اخلدمات 
املصرفيــة دون حتملهم أي 
رســوم أو تكاليف إضافية، 
ويشمل ذلك تخصيص فرع 
خاص لهم في كل محافظة، 
مع مواقف ســيارات مالئمة 
ومقاعــد متحركــة وغيــر 

قال تقرير صادر عن شركة كامكو 
إنفست، حول أداء أسواق الغاز الطبيعي 
العامليــة خالل يوليو اجلاري، إنه مع 
اســتمرار الصراع الدائر بني روســيا 
وأوكرانيــا، واصلــت أســعار الغــاز 
الطبيعــي ارتفاعهــا مــع تزايد شــدة 
التقلبــات ببداية النصــف الثاني من 
العام، ويساهم الصراع في تعزيز حالة 
عدم اليقني جتاه إمدادات الغاز الطبيعي 

في أوروبا. 
وللمرة األولى على االطالق شــهد 
يونيــو ٢٠٢٢ جتــاوز شــحنات الغاز 
الطبيعــي التــي اســتوردها االحتــاد 

األوروبي من الواليات املتحدة تلك التي 
وصلت عبر خط أنابيب الغاز الروسي، 
ويعزى هذا التراجع الشديد إلمدادات 
الغاز عبر خط األنابيب الروسية إلى 
املخاوف من عمليات الصيانة الوشيكة 
خلط أنابيب نورد سترمي ١ املقررة في 

يوليو ٢٠٢٢. 
وساهم خط أنابيب نورد سترمي ١ 
في توفير ما يقرب من نسبة ٣٥٪ من 
واردات أوروبا من الغاز الروســي في 
٢٠٢١، كما ساهم اإلغالق املطول ملنشأة 
فريبورت للغاز الطبيعي املسال، ثاني 
أكبر محطة لتصديــر الغاز الطبيعي 

املسال في الواليات املتحدة، في ارتفاع 
أسعار الغاز العاملية، ومن املتوقع أن 
يتم إغالق املصنع الذي تضرر بسبب 

احلريق حتى أواخر ٢٠٢٢.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 
اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي 
املتجه لالحتــاد األوروبي يثقل كاهل 
االقتصــادات األوروبية، ومن املتوقع 
أيضــا أن يكون له تأثير ســلبي على 
االقتصاد العاملي، وتواجه أوروبا حاليا 
إمكانية قطع امدادات الغاز في الوقت 
الذي تتعامل فيه روسيا مع تداعيات 

العقوبات األميركية واألوروبية. 

املالية مطبوعة  واملعامالت 
بنظام Braille، باإلضافة الى 
توفير اخلدمة الصوتية على 
املوقع اإللكتروني للبنك مما 
يسهل للعميل احلصول على 
اخلدمــات املصرفيــة عبــر 

اإلنترنت.
ويواصل «بيتك» تقدمي 
خدماته لذوي االحتياجات 
اخلاصــة بالشــكل األمثل، 
مبا يدعم استراتيجيته في 
خدمة كل شــرائح العمالء، 
مؤكدا احلرص الكبير على 
االهتمــام بالعمالء من ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، مع 
أهمية ضمان حق املســاواة 
لعمالء هذه الفئة مع غيرهم 
من العمالء اآلخرين في إدارة 
املالية، واملساواة  شؤونهم 
في احلصول على اخلدمات 
والتســهيالت  املصرفيــة 

االئتمانية، وغيرها من أشكال 
اخلدمات املالية.

ويحــرص «بيتك» على 
دعــم فعاليات حملة «لنكن 
على دراية» التي اطلقها بنك 
الكويت املركزي، بهدف نشر 
الثقافــة املالية في املجتمع، 
وزيادة الوعي لدى اجلمهور 
بحقوقهــم ومبــا يتعلــق 
بالتعامل مع البنوك ليكونوا 
على دراية باملعامالت املالية 
واملصرفية، وذلك من خالل 
نشــر فيديوهــات ومــواد 
تثقيفية ورســائل توعوية 
التواصــل  قنــوات  عبــر 
االجتماعــي للبنك، واملوقع 
اإللكتروني، وشاشات أجهزة 
الصــرف اآللي، وشاشــات 
العرض في الفروع، وكذلك 
عبر الصحــف وغيرها من 

الوسائل اإلعالمية.
وتتطرق حملــة «لنكن 
إلــى عــدة  علــى درايــة» 
التمويل  مواضيع، كعملية 
االســتهالكي واالســكاني، 
املصرفيــة،  والبطاقــات 
والتوعية بحقوق العمالء من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
كما تتناول النصائح املتعلقة 
باألمن الســيبراني وحماية 
احلسابات املصرفية، وصوال 
إلــى توضيح آليــات تقدمي 
الشــكوى وحمايــة حقوق 
العمالء، مع التعريف مبهام 
القطاع املصرفي ودوره في 

حتفيز االقتصاد وتنميته.

محمد العوضي مع د.محمد الرامزي

ذلك مــن الوســائل الالزمة 
للعمالء من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
كمــا يوفر «بيتك» جهاز 
صرف آلي واحدا على األقل 
في الفرع الذي يقدم خدمات 
مصرفية لذوي االحتياجات 
اخلاصة، ميكن الوصول إليه 
بسهولة، ويوفر اخلصوصية 
الكاملــة للعميل عن طريق 
تفتــح  زجاجيــة  غرفــة 
بالبطاقــة، وتتوافــر فيــه 
خاصية استخدام السماعات.
وعــالوة على ذلك، يقدم 
«بيتك» لهذه الفئة من العمالء 
أمانــات،  خدمــات خزائــن 
وموظفــني متدربــني علــى 
لغة اإلشــارة للتواصل مع 
هذه الشــريحة من العمالء، 
بفتــح  خاصــة  ومنــاذج 
احلساب وغيرها من العقود 

يوّفر موظفني متدربني على لغة اإلشارة في فروع منتشرة مبختلف احملافظات


