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النتائج إيجابية.. وتوقعات مبستقبل مزدهر

«الكويتية»: «الطائر األزرق» يحّلق بإطاللته اجلديدة في ٢٠٢٣
ضمن مساعيها الدؤوبة لتقدمي 
أفضــل اخلدمات لعمالئهــا الكرام، 
أقامــت شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية حفال مبناسبة إطالق عدد 
من اخلدمات اجلديدة واملتنوعة للعام 
٢٠٢٣، وذلــك بحضــور العديد من 
الشخصيات املهمة في املقر الرئيسي 

للشركة يوم اخلميس.
هــذا، وقامــت الشــركة بعرض 
أحــدث اخلدمات للحضــور والتي 
شــملت حتديث قوائم الطعام على 
home check الطائرة وإطالق خدمة

in وخدمة الليموزين وإطالق وجهات 
املوســم الصيفي ٢٠٢٣ عالوة على 
ذلك تغييــر وحتديث أزيــاء أطقم 
الرحــالت بالكامــل وأخيــرا إطالق 
درجات جديــدة بتصاميم مختلفة 

 .A٣٣٠NEO على طائرات ايرباص
وعلى هامش احلفل، قال رئيس 
إدارة اخلطــوط اجلويــة  مجلــس 
الكويتية الكابنت علي الدخان: تضع 
اخلطوط اجلويــة الكويتية نصب 
أعينها تطوير منظومتها بالكامل من 
خالل ما تطرحه من خدمات ومنتجات 
جديدة لتوفير جميع ســبل الراحة 
لعمالئها الكرام، كما يأتي هذا اإلعالن 
عن اخلدمــات اجلديدة، اســتكماال 
للبرامج التي أطلقتها الشــركة منذ 
نحو عام وهــي التحول والتطوير 
والوصــول إلــى أفضل مســتويات 
التميز، ولتحقيق األهداف املنشودة.
وأضــاف قائــال: إن «الكويتية» 
تسير بخطى ثابتة بحسب اخلطط 
املوضوعــة، حيث أطلقــت خدمات 
جديدة حتت عنوان (إطاللة الطائر 
األزرق) والتي من شأنها أن حتدث 
تغييرا شــامال في جميع اخلدمات 
املقدمــة جلمهورنــا الكــرمي والذي 
نســعى من خاللهــا ملواكبة أفضل 
املعاييــر العاملية اخلاصــة بقطاع 
النقل اجلوي التجــاري والوصول 

إلى آفاق رحبة.
وذكــر الدخــان أن «الكويتيــة» 

مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ في دولة 
قطر، عالوة على ذلك توقيع تصميم 
وبناء برج اخلطوط اجلوية الكويتية 
في شارع الهاللي، واالستحواذ على 

مبنى الركاب رقم ٤.
ولفــت الــى أن الطائــر األزرق 
ملتزم دائما بتنفيذ برامج املسؤولية 
االجتماعيــة كتدريــب ١٠٠ طالــب 
مــن الثانويــة العامــة واجلامعات 
واخلريجــني، ومشــاركة الكويتية 
في مشروع بلسم مع جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي، والتبــرع بـ ١٠٠

كرسي متحرك لوزارة الصحة.
أزياء جديدة 

هذا، وكشف الدخان خالل احلفل 
عــن إطــالق أزيــاء جديــدة ألطقم 
الرحالت وذلك بالتعاون مع شركة 
ETTORE التصميم االيطالية العاملية

BILOTTA والتي استوحت التصاميم 
اجلديدة لألزيــاء عبر مزج االملاس 
مع ألوان الصحراء بحيث تتناسب 
األزياء اجلديدة بالشــكل العصري 
مع عراقة اخلطوط اجلوية الكويتية 

التي تأسست منذ عام ١٩٥٤.
وأشــار إلى أن هذا التغيير جاء 
بناء على معايير ودراسات تتناسب 

بإمكانية االستلقاء حتى ١٠ بوصات 
وتوفير مســند للســاقني ملزيد من 
الراحــة ووحدة للتحكــم وفواصل 
خصوصية ملسند الرأس كما سيتم 
تزويدها بشاشات مبقاس ١٨ بوصة 

.Cو A من النوع USB مع مدخل
- درجة Comfort أو كومفورت 
والتي تتميز مقاعدها باالستلقاء حتى 
٦ بوصات مع قاعدة مقعد مفصلية 
ومسند رأس U-Dream باإلضافة إلى 
تزويدها بشاشات ١٢ بوصة ومدخل 

.Cو A من النوع USB
HOME CHECK-IN SERVICES

قال رزوقي انه وفي نهاية فبراير 
املقبل، ســتقوم اخلطــوط اجلوية 
الكويتية بإطالق خدمة إنهاء إجراءات 
HOME CHECK-IN) السفر املنزلية
SERVICES) لــركاب درجة الرويال 
املسافرين على جميع الوجهات فيما 
عدا وجهة نيويورك، حيث إن اخلدمة 
تتضمن تخصيص سيارات جديدة 
مزودة بأحدث األجهزة اخلاصة بوزن 
األمتعة وآلية انهاء اجراءات السفر 
واستخراج بطاقة بوابة الصعود على 
الطائرة (BOARDING PASS) وذلك 
من خالل إرســال حافلة مخصصة 

إلى منزل الراكب.
ولفــت رزوقــي إلــى أن طريقة 
احلجز تكون عبر املوقع أو التطبيق 
االلكتروني اخلاص بالشركة، حيث 
يختار خانة خدمــة إنهاء اجراءات 
السفر املنزلية وذلك قبل موعد السفر 

بـ ٤٨ ساعة على األقل.
خدمة سيارات الليموزين

من ضمن توسعات الطائر االزرق 
اجلديدة، ستقدم اخلطوط اجلوية 
الكويتية بداية من نهاية فبراير املقبل 
خدمــة توفير ســيارات الليموزين 
لركاب درجات السفر املمتازة الرويال 
ودرجــة رجــال االعمــال، وما على 
املسافر الكرمي إال أن يقوم باحلجز 

حققــت نتائــج ايجابية فــي العام 
٢٠٢٢ حيث منت االيرادات بنســبة 
١٠٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩
وإلى ١١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، كما 
حتسن هامش الربحية إلى ٤٠٪ في 
العام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩ وإلى 
٣٧٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، اضافة إلى 
ذلك منت حركة املسافرين في مبنى 
الركاب رقم ٤ بنسبة ٢٦٪ في العام 
٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠١٩ وإلى ٢٢٩٪ 

مقارنة بالعام ٢٠٢١.
وبني قائال: تسلمت الشركة في 
العام املاضي ٣ طائرات جديدة، واحدة 
ايرباص A٣٢٠NEO وطائرتني ايرباص 
A٣٣٠NEO، وقامت اخلطوط اجلوية 
الكويتية بإطالق وجهات جديدة مثل 
مانشســتر ومدريد والدار البيضاء 
وطرابزون وميكانوس وكواالملبور 
وحيدر آباد، كذلك، حققت الشــركة 
التزامــا بانضبــاط مواعيــد اقالع 
الرحالت بنسبة ٨٦٪ في العام ٢٠٢٢، 
وفي هذا اجلانب حقق الطائر االزرق 
املركز الثالث في الشــرق االوســط 

وشمال أفريقيا.
وتوقع الدخــان منوا في حركة 
املســافرين مبا يقــارب ٤٫٥ ماليني 
راكب وزيادة عمليات التشغيل مبا 
يفــوق الـ ٣٠٪ في عــام ٢٠٢٣، كما 
ستتسلم اخلطوط اجلوية الكويتية 
A٣٢٠NEO طائرتني من نوع ايرباص

في نفس العام.
وقال الدخان إن «الكويتية» حققت 
اجنازات عديدة في عام ٢٠٢٢، على 
سبيل املثال ال احلصر، إعادة هيكلة 
صفقة الطائرات مع شركة ايرباص، 
وامتام عقد الصيانة مع شــركة اير 
فرانــس، وإمتام عقــد الصيانة مع 
شركة روس رويس، واملوافقة على 
انشــاء أكادمييــة اخلطوط اجلوية 
الكويتية للتدريب، وتوقيع شراكة 
جتارية متبادلة مع «طيران أوروبا» 
و«طيران ايتا»، باإلضافة إلى جناح 
نقل ١٤ ألف راكب إلى الدوحة حلضور 

الشــركة، مبينا فــي الوقت ذاته أن 
الطائــر االزرق على اســتعداد تام 
ملواجهة هــذه التحديات على املدى 
البعيد وفقا لإلستراتيجية املوضوعة 

من قبل اإلدارة العليا.
مقاعد عصرية 

اجلويــة  اخلطــوط  حتــرص 
الكويتية على إحداث تغيير شامل في 
اخلدمات وحتى في إطاللتها اجلديدة، 
حيــث ســتقوم بتنفيــذ وتصميم 
مقاعــد مريحة وفئــات مختلفة من 
درجات السفر على طائرات ايرباص 
A٣٣٠NEO تتناسب مع أذواق عمالء 
الشركة الكرام، والتي ترى النور في 
منتصف العام املقبل، وجاءت هذه 

الفئات كالتالي:
- درجة ELITE SUITE أو النخبة 
وهي عبــارة عن كابينــة منفصلة 
باإلمكان حتويل مقاعدها إلى مسطحة 
بالكامــل، كما مت تزويدها بشاشــة 
١٨ بوصة وكذلــك تزويدها مبدخل 
USB من النوع A وC، وكذلك شحن 
الســلكي، إضافة إلــى توفير خدمة 

.Bluetooth
أو   Comfort plus درجــة   -
كومفورت بلس والتي تتميز مقاعدها 

مع أهداف اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتمثلة في حتقيق التفوق التشغيلي 
مبجال الطيــران، وتفعيــل التميز 
التجاري وبعد دراسة مطولة توصلت 
الشركة إلى هذا الشكل الالفت واألنيق 
واملبهــج مع عدم املســاس بالهوية 
التاريخيــة العريقة لهــا واحلفاظ 
على «الطائــر األزرق» احملبب لكل 

الكويتيني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية م. معن 
رزوقي إن الشركة تسعى الى وضع 
بصمة جديــدة في أذهــان عمالئها 
الكرام عبر إطالق خدمات ومنتجات 
بإطاللة متنوعــة ومختلفة وتصل 
بالطائر األزرق إلى آفاق أوسع، مبينا 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية ال تألو 
جهدا في تلبية احتياجات ورغبات 
عمالئها االعزاء منذ دخولهم أرض 
املطار حتى صعودهم إلى طائراتنا 
اجلديدة بالكامــل بأنواع وطرازات 

مختلفة ومتنوعة.
وأشار إلى أن «الكويتية» واجهت 
فــي عــام ٢٠٢٢ ارتفاعا في أســعار 
الوقود بأكثر من ٣٠٪ بشــكل غير 
متوقع، الفتا إلى أن عام ٢٠٢٣ مليء 
بالتحديات الكبيرة التي ستواجهها 

على رحلة الذهاب عبر التطبيق أو 
املوقع االلكتروني اخلاص بالشركة 

قبل موعد السفر بـ ٤٨ ساعة.
ELITE قاعة

في سياق متصل، قال رزوقي إن 
«الكويتية» رأت أن تقوم بتوســيع 
قاعة املباركية وتخصيصها لركاب 
الرويال والدرجــة االولى وحاملي 
بطاقة بالتينيوم من نادي الواحة، 
وتغيير اســم القاعة التي سيطلق 
عليها اسم قاعة ELITE، حيث ستفتتح 
القاعة في نهاية شــهر ابريل ٢٠٢٣
بعد امتام كافة االجراءات الالزمة.

قوائم طعام متجددة

اجلويــة  اخلطــوط  حتــرص 
الكويتية على توفير خيارات أكثر 
لعمالئها الكرام، حيث تقوم الشركة 
بشكل دوري بإطالق قوائم جديدة 
على رحــالت الطائــر االزرق حول 
العالم، كما تســعى بشــكل دؤوب 
على اختيار واعداد قوائم تتناسب 
مع كافة أذواق الشــرائح من ركاب 
اخلطوط اجلوية الكويتية االعزاء 
بإشــراف وأيــدي أمهــر الطهاة من 

الكوادر الوطنية.
وجهات جديدة 

قال رزوقي ان «الكويتية» تستعد 
إلطالق وجهات مواسم السفر للعام 
٢٠٢٣، حيث ستقوم الشركة بإضافة 
عدد من الوجهات اجلديدة للمواسم 
بداية من شهر يونيو ٢٠٢٣، وستعلن 
الشــركة عن إطــالق رحالتها حول 
العالــم إلى الوجهات اجلديدة وهي 
أثينــا وأنطاليا والطائف والقصيم 
والعــال وأبهــا وبودابســت وبرلني 
وبرشــلونة، باإلضافة إلى وجهات 
العام املاضي وهي بودروم وإزمير 
وطرابزون وأثينا وميكونوس وشرم 
الشيخ واالســكندرية وســراييڤو 

وصاللة ونيس وڤيينا وملقا.

الزي اجلديد لطاقم الرحالت

تصميم املقاعد اجلديدقاعة النخبة خدمة إنهاء اجراءات السفر املنزلية خدمة الليموزين

«اخلليج» ميضي قدمًا في تطبيق مبادرات إستراتيجية لالستدامة
فــي إطار إميانــه بأهمية 
تطبيــق مبادئ االســتدامة، 
املعاييــر  مــع  ومتاشــيا 
واإلرشادات العاملية لتعزيز 
يخــص  فيمــا  الشــفافية، 
القضايــا املتعلقــة بالبيئــة 
واملجتمــع واحلوكمة، أطلق 
بنك اخلليــج تقريره الثاني 
لالستدامة عن عام ٢٠٢١، حتت 
عنوان «بناء أساس مستدام»، 
تطبيقــا ملبــادئ ومعاييــر 
العامليــة للتقارير  املبــادرة 
(GRI) وأهداف األمم املتحدة 
 (SDGs) للتنمية املســتدامة
والدليل اإلرشادي إلفصاحات 
االستدامة الصادر عن بورصة 

الكويت.
وسلط التقرير الضوء على 
دعــم البنك لتســريع أجندة 
االســتدامة الوطنية وتنفيذ 
رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، عبر 
مبادرات مختارة استراتيجيا، 
تســاهم بفاعلية في ترسيخ 
النهج املستدام داخل املجتمع، 
من خــالل تبني ممارســات 
مسؤولة ذات نهج استباقي، 
املالية  عند تقدمي اخلدمــات 
واملصرفية، واحللول الرقمية 

األسواق العاملية.
وبــني التقريــر أن البنك 
يركز على شفافية التواصل 
مع املســاهمني، ضمــن أطر 
عاملية، متكنهم من املشاركة 
اهتماماتهــم  حتديــد  فــي 
ومتطلباتهم وأولوياتهم في 
القرارات اجلوهرية املتعلقة 
باالستدامة، في ظل شفافية 
التواصل واإلفصاح عن األداء 

التي ينتهجها البنك.
وأضــاف: حتــى اآلن، مت 
حتقيق الكثيــر من األهداف 
يتعلــق  فيمــا  الرئيســية 
مــع   ٢٠٢٥ باســتراتيجية 

وضع بنك اخلليج األســاس 
لتعزيــز ثقافــة قائمــة على 
األداء، وتقــدمي حلول تقنية 
جديــدة، وتبني ممارســات 
عامليــة فــي إدارة املخاطــر، 
اعتمادا على قدراته الكبيرة 
في تطبيق مجموعة من القيم 
األساسية اجلديدة يتصدرها 
«الطموح» فــي تقدمي أفضل 
احللول، وإشراك «موظفينا» 
لتوفير التميز للعمالء وخدمة 
املجتمع، وإزالة التعقيدات غير 
الضرورية، األمر الذي يجعل 
خدماتنا املصرفية ممتعة مع 
حلول «بسيطة» وفعالة يسهل 

 من جانبهــا، قالت مدير 
االتصاالت املؤسســية جلني 
القناعي: واصل بنك اخلليج 
إحراز التقدم في دعم ومتكني 
املــرأة والشــباب، عبر طرح 
العديد من املبادرات املؤثرة، 
التــي تســاهم في ترســيخ 
مكانتهم في البنك وخارجه، 
كمــا واصــل دعــم االقتصاد 
الوطني مــن خــالل اختيار 
وتفضيل مــزودي اخلدمات 
احملليني وتوظيف املزيد من 

الكويتيني.
 وأظهر التقرير منو معدل 
توطني الوظائف «التكويت» 
في البنك إلى ٧٦٫٥٪ في ٢٠٢١، 
كما ســجل البنــك منوا غير 
مسبوقا في توظيف حديثي 
التخرج، إذ بلغت الزيادة ١٧٥٪ 
مقارنــة بعام ٢٠٢٠، في حني 
ارتفعت نسبة املوظفات ٢٪ 
لتصل إلــى ٤٤٪ من إجمالي 

موظفي البنك.
وتابــع: ركــز البنك على 
الكــوادر  تطويــر مهــارات 
الوطنية، عبر برامج تدريب 
عالية املستوى، إذ تضاعف 
إجمالي الســاعات التدريبية 

التركيز على مسيرة التحول 
الرقمــي، مبا فــي ذلك زيادة 
النمــو فــي قطــاع اخلدمات 
املصرفية للشركات والشركات 
الصغيــرة واملتوســطة إلى 
جانب زيادة احلصة السوقية 
للبنك في اخلدمات املصرفية 
الشخصية مع تعزيز شريحة 
العمالء من الشباب والنساء، 
من خــالل تطويــر املنصات 
املصرفية الرقمية للبنك، من 
أجل حتسني اخلدمات وزيادة 

القدرة التنافسية.
واســتطرد قائال: لضمان 
جنــاح هذه اإلســتراتيجية، 

الوصول إليها.
إلــى  التقريــر  وتطــرق 
الراســخة  جوانب احلوكمة 
فــي بنك اخلليــج، بالتركيز 
علــى أهميــة اإلفصــاح عن 
توجهات البنك، ونهجنا في 
التحكم باملخاطر وإدارتها، ما 
يساهم في احلفاظ على ثقة 
وحقوق أصحــاب املصالح، 
حيــث قمنا بوضــع معايير 
متعددة ملمارســات احلوكمة 
والتــي تهــدف إلــى ضمــان 
مبادئ املســاءلة، واألخالق، 
البنــك جتــاه  ومســؤولية 

موظفيه وعمالئه. 

للموظفني ١٠٥٪ في عام ٢٠٢١، 
فيما حصل ٥٤٪ من إجمالي 
موظفــي البنــك على تدريب 

خالل السنة.
 وأضاف: في إشــارة إلى 
جناح اســتراتيجية التحول 
الرقمي للبنك، ارتفعت نسبة 
الذين يســتخدمون  العمالء 
تطبيــق البنك على الهواتف 
الذكية إلى ٧٧٪ في ٢٠٢١، في 
حني جتاوزت نسبة العمالء 
الذيــن يســتخدمون تطبيق 

البنك اإللكتروني ٥١٪.
مديــر  مســاعد  قالــت 
االتصاالت املؤسسية ميسون 
العطار: يفتخر بنك اخلليج 
مبساهماته في خلق اقتصاد 
أكثر استدامة وتطوير مهارات 
الوطنيــة، مضيفة:  الكوادر 
كجــزء مــن مســاهمتنا في 
تنفيذ رؤية الكويت اجلديدة 
٢٠٣٥، وحتديدا ركيزة البيئة 
املستدامة، حدد بنك اخلليج 
مجموعــة مــن االهتمامــات 
البيئيــة، مبا في ذلك قضايا 
تغيــر املنــاخ واحلفاظ على 
الطبيعية، وباشــر  املــوارد 

العمل عليها بشكل حثيث.

أصدر التقرير الثاني.. حتت عنوان «بناء أساس مستدام»

أحمد األمير

املبتكرة، واستقطاب املواهب، 
ومتكني الشباب والنساء في 

املجتمع، وغيرهم.
وقــال نائب املديــر العام 
لالتصاالت املؤسسية في بنك 
اخلليج أحمد األمير: نحن في 
سعي دائم نحو تلبية حاجات 
العمالء واملستثمرين، وتقدمي 
خدمــات ذات قيمــة طويلــة 
األجــل، مــن خــالل تطبيق 
ممارسات االستدامة بفاعلية 
كبيــرة مــن الناحيــة املالية 
والبيئية واالجتماعية، بشكل 
يســاهم في تنمية املجتمع، 
ويعزز ريادته االقتصادية في 

ميسون العطارجلني القناعي

KIB ُيطلق احلملة املصرفية األقوى من نوعها في الكويت
التزاما مبكافأة عمالئه، 
وحرصا على توفير جتربة 
مصرفيــة غيــر مســبوقة، 
أطلق بنــك الكويت الدولي 
«KIB» احلملــة األقوى من 
نوعها في الكويت، واملدعومة 
مبزايــا ومنتجات مصرفية 
تلبي احتياجات كافة عمالئه 
وترتقي لتناســب أســلوب 

حياتهم العصري.
 ،KIB لعمــالء  وميكــن 
احلاليــني واجلــدد، التمتع 
مبجموعة متنوعة وغنية من 
اخلدمات واملنتجات املصممة 
لتلبيــة احتياجاتهــم، بدءا 

اجلديدة، إمكانية االسترداد 
النقدي حتى ٦٠٠ دينار على 

وسهولة، مثل تذاكر السفر، 
حجوزات اإلقامة في الفنادق، 
تأجيــر الســيارات، إضافة 
إلى األجهــزة اإللكترونية، 
القســائم الشرائية وغيرها 
من املنتجــات الفريدة التي 

تناسب احتياجاتهم.
وفي هذه املناسبة، أوضح 
عثمان توفيقــي، مدير عام 
اإلدارة املصرفية لألفراد في 
البنك: هذه احلملة الفريدة 
التــي يطلقهــا KIB اليــوم 
تعكــس التزامــه املســتمر 
الهادفــة  باســتراتيجيته 
إلــى إثراء جتربــة عمالئه، 

عمليات الشراء والدفع، محليا 
وعامليا، ابتداء من ١٠٠ دينار، 
KIB باستخدام كافة بطاقات
االئتمانية ومســبقة الدفع، 
مــا يضمــن متتــع العمالء 
بتجربة تسوق مذهلة. كما 
تشمل احلملة أقوى برنامج 
مكافآت رقمي هو األول من 
نوعه فــي القطاع املصرفي 
احمللي، والذي ميكن العمالء 
من كسب النقاط تلقائيا عند 
إجناز أي معاملة مصرفية، 
ومتكينهم من استبدال تلك 
النقاط مبزايا حصرية تضمن 
متتعهم بتجربة أكثر راحة 

وذلــك مــن خــالل توفيــر 
خدمات ومنتجات متميزة، 
حديثة ومبتكرة، مبا يلبي 
احتياجاتهم ويضيف قيمة 
حقيقية إلى حياتهم اليومية. 
وأضاف: ما زلنا نواصل 
ســعينا الدؤوب إلى تقدمي 
خدماتنا عبر أحدث الوسائل 
ووفقــا ألرقــى املعايير من 
قنواتنــا  تطويــر  خــالل 
املصرفية التي تالئم جميع 
شرائح العمالء وتواكب عصر 
التحــول الرقمــي واحلاجة 
املتنامية إلى مزايا وخدمات 
مصرفية أكثر سهولة وأمانا.

أقوى عائد شهري حتى ٢٪.. وأقوى استرداد نقدي إلى ٦٠٠ دينار

عثمان توفيقي

بحســاب «الدروازة»، وهو 
حســاب التوفيــر بالدينار 
الكويتي على أساس وديعة 
الوكالة باالستثمار، والذي 
تعتبــر عوائــده الشــهرية 
األقوى مــن نوعها متوقعة 
إلــى ٢٪ متوقعــة  تصــل 
ألول ثالثــة أشــهر من فتح 
احلســاب، ثم نسبة ١٪ بعد 
ذلك، إضافة إلى السحوبات 
الدوريــة، ابتداء من شــهر 
فبرايــر املقبل، على جوائز 

نقدية طوال العام.
ومن بــني املزايا الرائعة 
KIB التــي توفرهــا حملــة


