
أكدت بورصة الكويت حرصها على تطبيق 
نظام احلوكمة وفقا للمعايير العاملية من منظور 
ثقافة وأس��ل��وب عمل ليتوافق م��ع املتطلبات 
الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق املال وتلبية 

احتياجات وتطلعات أصحاب املصالح.
واحلوكمة مجموعة من القوانني والنظم 
وال��ق��رارات التي تهدف إل��ى حتقيق اجل��ودة 
والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب 
املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأه���داف 
الشركة التي تعنى بتطبيق هذا النظام الذي 
يتحكم في العالقات بني األط���راف األساسية 

املؤثرة في األداء.
وق��ال رئيس قطاع إدارة املخاطر وااللتزام 
الرقابي واحلوكمة في شركة بورصة الكويت 
أحمد الكسواني لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
امس  األربعاء إن البورصة معنية ببناء منظومة 
احلوكمة وإع��داد كل السياسات واإلج���راءات 
واللوائح اخلاصة باحلوكمة وبناء ثقافة هذا 

النظام في كل املستويات الوظيفية لديها.
وأض�����اف أن���ه م���ن ض��م��ن م���ا ت��ن��ص عليه 
منظومة احلوكمة التركيز على استقاللية 
الوظائف الرقابية وتعزيز مستويات احملاسبة 
واملسؤولية والشفافية إذ مت إرس��اء املنظومة 
لتطبيق السياسات واإلجراءات وتشكيل جلان 
منبثقة م��ن مجلس اإلدارة ومت األخ���ذ بعني 
االعتبار اخلبرات والكفاءات املطلوبة لكل جلان 

املجلس.
وأوض����ح أن م��ن ض��م��ن م��س��اع��ي ب��ورص��ة 
الكويت لضمان التنسيق بني مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية القيام بالتحديد الواضح 
ملهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية إضافة إلى تبيان السلطات 
وال��ص��الح��ي��ات ال��ت��ي يتم تفويضها ل���الدارة 

التنفيذية.
وذك��ر أن شركة البورصة اعتمدت ميثاق 
عمل يشتمل على أفضل املمارسات والسلوكيات 
املهنية في هذا املجال حرصا منها على حتقيق 
مصلحة الشركة واملساهمني وأصحاب املصالح 
إض��اف��ة إل��ى إت��اح��ة الفرصة ألع��ض��اء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني لتحقيق 

أهداف الشركة على أكمل وجه.
وبني الكسواني أن الشركة أعدت مجموعة 
من السياسات واإلج���راءات التي تضمن عدم 
إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق 
مصالح شخصية واحلد من استغالل املعلومات 
الداخلية وتعزيز مبدأ جتنب تضارب املصالح.
وفيما يتعلق بالتداول في األوراق املالية على 
سبيل املثال أفاد بأن بورصة الكويت وضعت 

قواعد لذلك مبا يتفق مع قانون هيئة أسواق املال 
والئحته التنفيذية مبا يكفل تنفيذ أعلى معايير 
النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق جميع 

أصحاب املصالح في الشركة.
وق��ال إن��ه عند انتخاب مجلس اإلدارة في 
ب��ورص��ة الكويت يطلب م��ن أع��ض��اء املجلس 
اإلفصاح عن ملكيتهم ل��أوراق املالية املدرجة 
في البورصة وملكية األبناء القصر املشمولني 
بواليتهم واإلفصاح السنوي عن التغيرات في 
كميات األوراق املالية لهذه امللكية بحيث يتم 

تقدمي هذا اإلفصاح لهيئة األسواق.
وأضاف أنه يحظر أيضا على أعضاء مجلس 
اإلدارة التداول في فترات احلظر املقررة وفقا 
لقانون هيئة أسواق املال كما يحظر على أعضاء 
)جلنة النظر في مخالفات التداول( التداول في 
أي أوراق مالية مدرجة لدى اللجنة يكون عليها 
دع��وى قيد املراجعة.وفيما يتعلق باملوظفني 
لفت الكسواني إلى أنه وفقا ألحكام القانون ال 
يسمح ملوظفي بورصة الكويت وأوالدهم القصر 
املشمولني بواليتهم شراء أو بيع األوراق املالية 
املدرجة أو تلك األوراق املالية املدرجة إال وفق 

ضوابط صارمة وبعد موافقة الهيئة.
وذكر أنه “عند إجراء عملية التوظيف يتعني 
على امل��وظ��ف اإلف��ص��اح مل��س��ؤول االل��ت��زام عن 

ملكيته ألي أسهم أو عدمها من خالل إفصاحه عن 
أسماء وكميات األسهم التي ميلكها في الشركات 
امل��درج��ة وأوالده القصر املشمولني بواليته 
باإلضافة إلى أي تغيير في امللكية.وأشار إلى أن 
شركة بورصة الكويت تتبنى منظومة متكاملة 
في حتديد األهداف االستراتيجية والتشغيلية 
وقياس األداء الكمي والنوعي مع التركيز على 
محفزات األداء وربطها مبستويات املكافآت 

للعاملني بالشركة واجلهاز التنفيذي.
وذك��ر الكسواني أن مجلس اإلدارة يتولى 
وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية مسؤولية 
متابعة مستويات األداء م��ن خ��الل التقارير 
ال��دوري��ة و)مصفوفة متابعة األداء( لتحديد 
جوانب التطوير والتحسني الالزمني مبا يتوافق 
مع استراتيجية الشركة واملمارسات العاملية 
ال��رائ��دة.وب��ني أن شركة البورصة تعمل على 
تنمية مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية بتطوير آليات تختص باجلوانب 
التدريبية إذ ي��ح��رص مجلس اإلدارة على 
اعتماد برامج تعريفية لأعضاء اجلدد لضمان 
متتعهم بفهم ووعي مناسبني لسير عمل الشركة 
وعملياتها كما اعتمد املجلس كتيبا تعريفيا اخرا 

ألعضاء مجلس اإلدارة.
وأوضح أن شركة بورصة تعمل على حتديد 

مواضيع التدريب املقترحة ألعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكل املوظفني بغية 
تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات.
وقال الكسواني إن الشركة وضعت نظما وآليات 
لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية دوري��ا من خالل مجموعة 
م��ؤش��رات لقياس األداء ترتبط مب��دى حتقيق 
األه��داف االستراتيجية للشركة ونظم الرقابة 
الداخلية. وبني أن شركة البورصة حترص على 
اتباع أعلى درج��ات الدقة والشفافية في نشر 
املعلومات اخلاصة بالشركة والشركات املدرجة 
ملا له من أثر كبير في تعزيز ثقة املستثمر وجذب 
رؤوس األموال وحتسني السيولة داخل السوق.

وذكر أن الشركة ومنذ تسلمها مرفق سوق 
الكويت ل��أوراق املالية وبالتنسيق مع هيئة 
أسواق املال استبدلت النظام اليدوي لالفصاح 
بنظام إل��ك��ت��رون��ي ي��وف��ر للمتداولني فرصة 
احل��ص��ول على املعلومات م��ن امل��ص��در بدقة 
وشفافية وع��دال��ة دون أي ت��أخ��ي��ر.وأوض��ح 
أن من أهم الركائز التي تسعى البورصة إلى 
ترسيخها تفعيل بيئة عمل تتمتع بأعلى درجات 
النزاهة والشفافية مع التركيز على مصلحة 
املتعاملني إذ مت إط��الق موقع إلكتروني جديد 
يحتوي على رك��ن خ��اص للحوكمة يتضمن 

التحسينات والتطويرات التي من شأنها تعزيز 
قيام اإلفصاح والشفافية.

ودل��ل على ذلك بنشر معلومات عن أعضاء 
مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي ومؤهالتهم 
العلمية والعملية واللجان املنبثقة عن مجلس 
اإلدارة واملهام املوكلة لكل جلنة وركن األخبار 
اخل��اص بالشركة وقسم يتم من خالله نشر 
التقارير السنوية للبيانات املالية وتقارير 

احلوكمة وإدارة املخاطر.
وأكد أن رسالة البورصة للشركات املدرجة 
هي ضرورة تبني منظومة احلوكمة باعتبارها 
ثقافة عمل ومم��ارس��ات تطبيقية وليس فقط 
مطلبا رقابيا ملا لذلك من أثر مهم على نتائج 
أعمال الشركات وزيادة معدالت سيولة تداوالت 
أسهمها نظرا إلى تعزيز الثقة بني املساهمني 
وأص��ح��اب امل��ص��ال��ح.وق��ال الكسواني إن��ه في 
اآلون��ة األخيرة لوحظت استجابة العديد من 
الشركات املدرجة لتطوير منظومة احلوكمة 
لديها وتعزيز مستويات اإلشراف لدى مجالس 
اإلدارات وتبني مستويات حديثة من االفصاح 

والشفافية.
وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 
2014 مبوجب ق��رار مجلس مفوضي هيئة 
أس��واق امل��ال رقم 2013/37 الصادر بتاريخ 

20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أس��واق املال 
رقم 2010/7.

وت��ت��ول��ى ال��ب��ورص��ة إدارة عمليات سوق 
األوراق املالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة 
أس��واق املال التي تتولى املسؤولية عن رقابة 

جميع جوانب أسواق املال في الكويت.
ويعتبر تأسيس البورصة اخلطوة األولى 
في خصخصة س��وق الكويت ل��أوراق املالية 
الذي أسس عام 1983 إذ بدأت املرحلة االنتقالية 
ف��ي 25 أب��ري��ل 2016 بتولي الشركة رسميا 
عمليات السوق وتضمن قيامها بتطوير البنية 
التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية كما 
بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة 
ألس��واق امل��ال تخدم جميع فئات األص��ول مع 

التركيز املستمر على مصالح العمالء.
وفي 5 أكتوبر عام 2016 منحت هيئة أسوق 
امل���ال ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت الترخيص الرسمي 
كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق 
الكويت ل���أوراق املالية ال��ذي انتهت صفته 

االعتبارية.
وحتقق ذلك بعد استكمال املرحلة االنتقالية 
بنجاح واستيفاء مجموعة من شروط ومتطلبات 
الترخيص وفقا لقانون هيئة أسواق املال رقم 7 

لسنة 2010. 
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اعتمدت ميثاق عمل يشتمل على أفضل املمارسات والسلوكيات املهنية 

البورصة: حريصون على تطبيق نظام احلوكمة مبا يتوافق مع املتطلبات الرقابية

الرشيدي : الغاز متوفر .. ولدينا مخزون نفطي كاف إلمداد احملطات
قال وزي��ر النفط والكهرباء وامل��اء م. بخيت الرشيدي في 
مداخلة هاتفية مع تلفزيون الكويت : لدينا مخزون نفطي 
كافي المداد احملطات ولدينا فرق منتشرة في املنطقة اجلنوبية 

حتسباً الي ط��ارئ ووس��ائ��ل االع���الم الرسمية ه��ي املصدر 
الرئيسي لطمئنة الناس .

وتابع : اتخذنا االس��ت��ع��دادات الكاملة للطوارئ واطمئن 

اجلميع بتوفير جميع املنتجات البترولية ف��ي احملطات 
واملصافي لشركة البترول الوطنية ولن يكون هناك أي اغالق 

حملطات الوقود  والغاز متوفر بكمايات اكثر من كافية .

أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
العقارية الكويتية امس  األربعاء 
نتائجها املالية لأشهر التسعة 
األولى من 2018 محققة إجمالي 
إي���رادات تشغيلية بلغت 4ر18 
مليون دينار كويتي )نحو 7ر60 

مليون دوالر أمريكي(.
وقالت )الوطنية العقارية( 
ف��ي ب��ي��ان صحفي إن��ه��ا حققت 
أرباحا قبل الفوائد والضرائب 
واالس��ت��ه��الك واإلط���ف���اء بلغت 
8ر17 مليون دينار )نحو 7ر58 
مليون دوالر( بارتفاع نسبته 
5ر16 في املئة في حني بلغ صافي 
الربح 4ر10 مليون دينار ) نحو 
3ر34 مليون دوالر(  وربحية 

سهم 1ر9 فلسا عن الفترة ذاتها.
ونقل البيان عن نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
فيصل العيسى قوله  “حافظت 
الشركة على أدائ��ه��ا التشغيلي 
اإليجابي بفضل الدخل الذي يدره 
عليها تأجير األص��ول العقارية 
التي متتلكها في كل من الكويت 
واألردن وليبيا باإلضافة إلى 
عوائد بيع الوحدات السكنية في 

مشروعنا متعدد االستخدامات 
ال���ذي ال ي���زال قيد التطوير في 
مصر وكذلك األرب��اح اإليجابية 

التي حققتها شركتنا الزميلة”.
وأوض��ح العيسى ان اجمالي 
أص���ول ال��ش��رك��ة بلغ 06ر482 
مليون دينار )نحو 5ر1 مليار 
دوالر( حتى تاريخ 30 سبتمبر 
2018 ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ح��ق��وق 
امل��س��اه��م��ني ف���ي ال��ش��رك��ة األم 
21ر223 مليون دي��ن��ار )نحو 

5ر736 مليون دوالر(.
وأض��اف ان “الشركة تواصل 
تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض 
مستوى ديونها إلى أقل من 100 
مليون دينار )نحو 330 مليون 
دوالر( وحصلت على موافقة 
من املساهمني األسبوع املاضي 
لتحويل دي��ن ش��رك��ة أجيليتي 
إن��ف��س��ت��م��ن��ت ه���ول���دجن مليتيد 
بقيمة 31 مليون دي��ن��ار )نحو 
3ر102مليون دوالر( إلى أسهم 

في رأسمال الشركة.
وذكر العيسى ان هذه اخلطوة 
متكن )الوطنية العقارية( من 
ال��ع��م��ل ع��ن ك��ث��ب م��ع مجموعة 

مثل أجيليتي لدعم استراتيجية 
الشركة من أجل مواصلة النمو 
ال����ى ح���ان���ب ت��ع��زي��ز م��رك��زه��ا 
امل��ال��ي مبينا ان ال��ش��رك��ة تركز 
على م��ب��ادرات لتنمية وتنويع 
مصادر التدفق النقدي التشغيلي 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر مشروعيها 

الضخمني في أبوظبي ومصر”.
ي��ذك��ر ان ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
العقارية امل��درج��ة ف��ي بورصة 
الكويت أسست عام 1973 وتقوم 
ب��االس��ت��ث��م��ار وت��ط��وي��ر وإدارة 
ال��ع��ق��ارات ف��ي منطقة ال��ش��رق 
األوس��ط وشمال أفريقيا وتعمل 
حاليا على تطوير مشاريع بقيمة 
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر 
أم��ري��ك��ي ف��ي م��ص��ر واإلم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وغ��ي��ره��ا 
م��ن األس��واق.وت��ع��د )الوطنية 
العقارية( التي تقوم بعمليات 
رئيسية ف��ي ق��ط��اع ال��ع��ق��ار هي 
أكبر مساهم في شركة أجيليتي 
للمخازن العمومية بحصة بلغت 
نسبتها 3ر22 في املئة كما انها 
من الشركات العشرة الرائدة في 

قطاعها على مستوى العالم. 

18.4  مليون  »الوطنية العقارية«: 
9 أشهر دينار إيرادات تشغيلية في 

مقر البورصة
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ال���������ك���������س���������وان���������ي: م������ع������ن������ي������ون ب�������ب�������ن�������اء م�����ن�����ظ�����وم�����ة 
احل����وك����م����ة وإع������������داد ك�����ل ال�����ل�����وائ�����ح اخل�����اص�����ة ب��ه��ا

ال�����ش�����رك�����ة حت��������رص ع����ل����ى ات������ب������اع أع�����ل�����ى درج��������ات 
ال��������دق��������ة وال������ش������ف������اف������ي������ة ف��������ي ن������ش������ر امل�����ع�����ل�����وم�����ات

ال�����س�����ي�����اس�����ات ت����ض����م����ن ع���������دم إس�������������اءة اس�����ت�����خ�����دام 
أص���������ول ال�����ش�����رك�����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق م����ص����ال����ح ش��خ��ص��ي��ة

ال����ت����داول  اإلدارة  م��ج��ل��س  أع����ض����اء  ع���ل���ى  ي��ح��ظ��ر 
وق��������ت احل�����ظ�����ر وف�����ق�����ا ل�����ق�����ان�����ون »أس�������������واق امل��������ال«

ش��ارك��ت شركة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية في 
معرض البحرين الدولي للطيران في دورته اخلامسة، 
وذلك خالل الفترة من 14 – 16 نوفمبر 2018، وذلك 
من خ��الل وفدبرئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة 
يوسف عبداحلميد اجلاسم، وعضوية كل منمساعد 
الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات كابنت عبداحلليم 
زي��دان ومدير دائ��رة الهندسة فيصل العازمي ومدير 
دائرة العالقات العامة واإلعالم فايز العنزي ونائب 
مدير دائرة العمليات كابنت عيسى احلداد اضافة الى 

مشاركة عدد من الدوائر املختلفة في الشركة.
وشهد املعرض مشاركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بإحدى طائراتها اجلديدة 300ER-B777، حيث 
عرضت الشركة ملرتادي املعرض كل ما هو جديد على 
منت طائرتها من خدمات حديثة وما حتتويه من نظام 
ترفيهي وسعة مقاعد سياحية التي تعتبر األوسع من 
ناحية املساحة ودرجاتها الرويال واالول��ى ورجال 
االعمال، إضافة الى جناح خاص بها لتعريف الزائرين 

باخلدمات التي توفرها “الكويتية” لعمالئها.
وعلى هامش املشاركة، قال رئيس مجلس إدارة 
“الكويتية” يوسف اجل��اس��م: “بداية ومبناسبة 
اقامة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته 
اخل��ام��س��ة، بإسمي وب��إس��م جميع موظفي شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية نتقدم للعاهل البحريني 
جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة بأحر التهاني 
والتبريكات على ه��ذا االجن��از ال��ذي يضاف ململكة 
البحرين ف��ي رصيدها لعالم الطيران وخصوصاً 

جناحها في تنظيم هذا احلفل الدولي”.
وذك��ر اجل��اس��م ق��ائ��الً: “مملكة البحرين ودول��ة 
الكويتيعتبران ت��وأم ال يتخلى أحدهما عن اآلخ��ر، 
وي��ع��ب��ران اي��ض��اً على التالحم ب��ني البلدين، حيث 

تعد مشاركة اخلطوط اجلوية الكويتية للمعرض، 
بجميعفعالياته وجناحاته جناحاً للدولة الكويت 
وقطاع الطيران الكويتي، اذ حقق هذا املعرض خالل 
االربع سنوات املاضية جناحاً كبيراً في ربط شركات 
ومصانع الطيران واحمل��رك��ات في العالم واجلهات 
العاملة في خدمات الطيران ليس فقط في اململكة امنا 
في املنطقة ككل، حيث أن املشاركة في املعرض يترتب 

عليها فوائد مباشرة لشركات الطيران “.
وتابع: “نعبر عن خالص سعادتنا وتقديرنا ملقابلة 
العاهل البحريني جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، 
كما نتقدم بالشكر جلاللته علىاحلفاوة الكبيرة التي 

مت استقبالنا بها”.
وأض��اف: “أتت مشاركة )الكويتية( حرصاً منها 
على التواجد في مثل هذا احملفل الدولي السيما فإنها 
حتمل اسم الناقل الوطني ومتثل دول��ة الكويت بني 
شركات الطيران الدولية ولوعيها بأهمية التواجد في 
مثل هذه املعارض وخاصة معرض البحرين الدولي 
للطيران ال��ذي أصبح له دور هام في استضافة هذا 
التجمع الكبير ألهم شركات الطيران في العالم والذي 
يتيح للكويتية عرض خدماتها وما وصلت إليه من 
تطوير ف��ي اسطولها وخ��ص��وص��اً خ��دم��ات الركاب 
اجلديدة التي تعطي أريحية أكثر من السابق لعمالئها 
الكرام ودوره��ا في ترسيخ معايير حديثة وجتربة 
سفر رائدة تظل معطياتها الراقية راسخة في االذهان”. 
وأردف قائالً: “وجود )الكويتية( في املعرض فرصة 
جيدة للبحث ف��ي عقد ش��راك��ات واتفاقيات جديدة 
مع الشركات األخ��رى واالستفادة أيضاً من آخ��ر ما 
توصل إليه عالم الطيران والتكنولوجيا احلديثة التي 
حتتويها الطائرات سواء من نظام ترفيهي أو خدمات 

مريحة.

»الكويتية« تشارك في معرض 
البحرين الدولي للطيران اخلامس

»البترول الوطنية«: استمرار 
العمل بخطة الطوارئ 
والوضع حتت السيطرة

مقر البترول الوطنية

أكد الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلداري��ة والتجارية باسم العيسى استمرار الشركة 
في العمل بخطة الطوارئ التي أعلنت تفعيلها قبل أيام إثر تعرض البالد 
لتقلبات في حالة الطقس. وقال العيسى لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
امس  األربعاء إن هذه اخلطة تشمل فتح غرف الطوارئ في مبنى الشركة 
الرئيسي ومصفاتي ميناءي عبدالله واألحمدي وتتضمن متابعة سير 
العمل في املصافي والتأكد من عدم تأثر عمليات التكرير واإلنتاج بسبب 

تقلبات الطقس واألمطار الغزيرة احملتملة.
وأض��اف أن مسؤولي الشركة موجودون على مدار الساعة في غرفة 
إدارة األزمات لالشراف املباشر على العمل في املصافي مؤكدا أن “الوضع 
حتت السيطرة الكاملة بفضل من الله عز وجل ثم بهمة وسواعد أبناء 
الكويت العاملني في مختلف مواقع الشركة”. وطمأن اجلمهور بأن 
األمور طبيعية في جميع محطات وقود السيارات في البالد سواء التابعة 
للبترول الوطنية أو التابعة لشركتي األولى والسور مؤكدا أنه مت تأمني 

جميع احتياجاتها وال داعي للتزاحم على تعبئة الوقود في احملطات. 

7 خدمات جديدة على أجهزة السحب اآللي أعلنت زي��ن امل���زّود ال��رائ��د للخدمات الرقمية »بيتك«: 
في الكويت عن رعايتها للحفل السنوي ملُبادرة 
“تكرمي” لإلبداع العربي بدورتها التاسعة، والتي 
تستضيفها دولة الكويت حتت مظلّة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي بالفترة من 17-18 نوفمبر في 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي حتترعايةسامية 
من صاحب السمو أميرالبالد الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أنرعايتها 
للدورة التاسعة من ُمبادرة “تكرمي” لإلبداعالعربي 
أت��ت من منطلق إميانها ب��ض��رورة دع��م وتشجيع 
امل��ب��ادرات��ال��ت��ي ُت��س��لّ��ط ال��ض��وء ع��ل��ى اإلجن����ازات 
واإلبداعات العربية في شتى املجاالت، خاصًة تلك 
التي ُتسهم في عكس ص��ورة حضارية عن العالم 
العربي وإبراز الدور املتميز للشخصية العربية في 

تقّدم وازدهار احلضارات واألمم. 
وبّينت زين أن ُمبادرة “تكرمي” لإلبداع العربي 
قد اختارت دولة الكويت الستضافة احلفل السنوي 
ل��دورت��ه��ا التاسعة، وحت��دي��داً ف��ي م��رك��ز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي، حيث سيتم من خالل احلفل 
تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح 
العربية املتمثلة بُنخبة من املبدعني العرب من 
شخصيات ومؤسسات، وسيتم تكرميهم واالحتفاء 
بإجنازاتهم في مختلف املجاالت، ومنها مجاالت 
اخل��دم��ات اإلنسانية وامل��دن��ي��ة، وامل���رأة العربية 
الرائدة، واالبتكار في مجال التعليم، واملبادرون 
الشباب، والتنمية البيئية املستدامة، واإلجن��از 
العلمي والتكنولوجي، واإلب��داع الثقافي، والقيادة 
البارزة لأعمال، واملساهمة الدولية في املجتمع 

العربي. 

حتت رعاية سامية من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

»زين« ترعى ُمبادرة » تكرمي« لإلبداع العربي

اعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن 
تطويراجهزته للسحب النقدي واالي��داع 
باضافة 7خدمات ج��دي��دة، تضفي مزيدا 
من الراحة للعمالء، مع حتقيق الكثير من 
متطلباتهم واحتياجاتهم العملية على مدار 
الساعة، م��ن خ��الل مجموعة متطورة من 
اخل��دم��ات منها: السحب النقدي م��ن دون 
احلاجة إلى بطاقة السحب اآللي، وذلك من 
خالل الرمز التعريفي QR code ، وايضا 
السحب باستخدام البطاقة املدنية أو رقم 
الهاتف النقال، مع امكانية حتديث معلومات 
البطاقة املدنية، وخدمات تفعيل بطاقات 

السحب االل��ي اجلديدة وامل��ج��ددة، وتغيير 
الرقم السري اخلاص ببطاقة الصرف اآللي .

وقال رئيس اخلدمات املصرفية لالفراد 
واخل��دم��ات املالية اخلاصة للمجموعة في 
“بيتك”، وليد خالد مندني ان “ بيتك” 
يعمل دائما لتوفير افضل واس��رع احللول 
املصرفية واالستفادة من البنية التحتية 
للتكنولوجية املتميزة، مشيرا الى ان “بيتك” 
يقدم ه��ذه املجموعة املتكاملة والشاملة 
م��ن اخل��دم��ات اجل��دي��دة باعلى مستويات 
االمان، حيث تتطلب اخلدمات تفاعل العميل 
وتواصله مع “بيتك” وحسابه عبر االنترنت 

وخدمة الرسائل القصيرة، للتاكيد ولتحقيق 
االستخدام االم��ن واالستفادة من اخلدمات 

بيسر وسالسة ملختلف شرائح العمالء. 
واضاف مندني: “من ابرز هذه اخلدمات 
واكثرها تطورا خدمة السحب النقدي من 
دون احلاجة إلى بطاقة السحب اآلل��ي، من 
خالل الرمز التعريفي QR code”” التي 
تتطلب من العميل الدخول على حسابه عبر 
تطبيق املوبايل kfhonline، ويختار خدمة 
الرمز التعريفي QR code”” ، ثم يحدد 
املبلغ ويتوجه الى اق��رب جهاز سحب آلي 
من خالل فروعنا املصرفية، ومن ثم يختار 

السحب النقدي باستخدام الرمز التعريفي 
ال��ذي يظهر على الشاشة، وف��ور االختيار 
وبعد ان يقوم العميل بتصويره، فانه يتسلم 
املبلغ املطلوب سحبه من اجلهاز مباشرة، 
علما بانه ميكن للعميل السحب بحدود 10 

الى 500 دينار يوميا بهذه الطريقة.”
وأوضح مندني ان نفس اخلطوات تتكرر 
في حالة رغبة العميل في السحب من خالل 
البطاقة املدنية او باستخدام الهاتف النقال، 
حيث يقوم باختيار اخل��دم��ة عبر تطبيق 
kfhonline على الهواتف الذكية او موقع 

“بيتك” االلكتروني.


