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نظمت ندوة خاصة حول أهمية تقنيات المنازل والمباني الذكية

بو متري« :هانيويل» تركز على تطوير المدن الذكية انسجام ًا مع أهداف رؤية الكويت 2035
كتب خالد احلماد:

نظمت �رشكة «هانيويل» ندوة خا�صة
يف فندق «رادي�سون بلو» بالكويت
حول �أهمية تقنيات املنازل واملباين
الذكية ،بهدف دعم الر�ؤية طويلة
الأم��د التي تنتهجها الكويت لدفع
عجلة التنمية امل�ستدامة وبناء بنية
ذكاء وكفاءة.
حتتية �أكرث
ً
وح����ضر ال��ن��دوة ال��ت��ي ُع��ق��دت حتت
تطور تقنيات �إنرتنت
عنوان «ر�صد
ّ
الأ�شياء يف مباين امل�ستقبل الذكية
بالكويت» ،جمموعة من �أ�صحاب
املباين وامل�شغلني من القطاعات
الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إل��ى ع� ٍ
�دد من
قادة الفكر وامل�ستخدمني النهائيني
الأط�����راف املعنية وال����شرك��اء يف
القطاع،حيث ناق�شوا �أحدث التقنيات
واالجت��اه��ات وم��ا و�صلت �إليه �آخر
ابتكارات �إنرتنت الأ�شياء ،والتي
ت�سهم جميعها يف تر�سيخ مفاهيم
املباين الذكية يف الكويت وجميع
�أنحاء العامل.
وتعليق ًا ع��ل��ى ذل���ك ،ق���ال ج��ورج
بومرتي ،رئي�س �رشكة «هانيويل»
يف الكويت والعراق والأردن ولبنان:
«توا�صل الكويت العمل على حتديث
وتطوير بنيتها التحتية ،والرتكيز
على تطوير املدن الذكية ان�سجام ًا
مع �أه���داف ر�ؤي��ة الكويت .»2035
ومن خالل هذه املبادرات الواعدة،
�أ�صبحت املباين �أكرث ات�صا ًال واعتماد ًا
على �شبكة الإنرتنت ،وهو ما يوفر
لأ�صحاب وم�شغلي املباين فر�صة ال
مثيل لها لت�سخري ابتكارات �إنرتنت
الأ���ش��ي��اء ،وحتقيق م�ستويات غري
م�سبوقة م��ن ال�سالمة والإنتاجية
والكفاءة».
و�أ�ضاف« :ت�سعى هانيويل من خالل
هذه الندوة �إلى ت�سليط ال�ضوء على
دور ثورة �إنرتنت الأ�شياء يف م�ساعدة
�أ�صحاب وم�شغلي املباين يف الكويت
على حتقيق �أه��داف��ه��م املن�شودة،
بالإ�ضافة �إلى الت�أكيد على التزامنا
بدعم الكويت التي توا�صل االرتقاء
يف بنيتها التحتية من خالل االعتماد
على �أح��دث االب��ت��ك��ارات واملفاهيم
املتطورة».
ّ
وتطرقت الندوة �إلى تنامي عمليات
ّ
التحول الرقمي يف ال��ك��وي��ت ،مع
ال�ترك��ي��ز ب�شكل خ��ا���ص ع��ل��ى دور
املهمة،
حتليالت بيانات الت�أثري
ّ
و�إنرتنت الأ�شياء واحللول ال�سحابية،
خ�صي�ص ًا يف جماالت تطوير املباين

ملتزمون بدعم

الكويت من خالل
االعتماد على

أحدث االبتكارات
والمفاهيم
المتطورة
ّ
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وامل�شاريع العقارية .وا�ستعر�ض
خرباء «هانيويل» احللول التي تعزز
ذكاء وكفاءة املباين وجتعلها �أكرث
ات�صا ًال ،وذل��ك على م�ستوى العديد
من القطاعات ،مبا ي�شمل الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة وامل���ط���ارات وامل��راف��ق
التجارية الفاخرة .حيث من املتوقع
�أن ي�صل �إنفاق منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا على التقنيات التي

تدعم مبادرات املدن الذكية �إلى 1.26
مليار دوالر امريكي خالل عام .2018
وت�ضمن جدول �أعمال الندوة مناق�شات
ّ
ح��ول �أم��ن املباين وكفاءة ا�ستهالك
الطاقة ،وذل��ك ان�سجام ًا مع هدف
احلكومة الكويتية يف �ضمان م�ستويات
�أعلى من ال�سالمة واال�ستدامة عرب
القطاعات كافة.
بدوره ،قال ال�سيد باولو �سريفيني،

«الدولي» يعلن أسماء الفائزين العشرة األوائل

في حملة «دينارك بـ  »500لحاملي بطاقاته االئتمانية
�أع��ل��ن بنك ال��ك��وي��ت ال���دويل عن
�إط�لاق��ه م���ؤخ��ر ًا حملة «دينارك
بـ  »500اجلديدة وامل�صممة حلاملي
بطاقات «ال���دويل» االئتمانية،
والتي تعطي  5عمالء حمظوظني
فر�صة الفوز مببلغ  500دينار
�أ�سبوعي ًا مقابل كل  1ديناريتم
انفاقه داخ��ل �أو خ��ارج الكويت
عرب �أجهزة نقاط البيع واملواقع
الإلكرتونية فقط.
يذكر �أن الهدف من هذه احلملة هو
ت�شجيع عمالء البنك على ا�ستخدام
بطاقاتهم االئتمانية لدخول
ال�سحب الأ���س��ب��وع��ي ع��ل��ى 500
دينار وقد ربح يف ال�سحب الأول
خم�سة عمالء وهم كل من� :سارة
العلي ،عبدالله خالد املطريي،
طالل املطريي ،فاطمة ال�سويلم،
وعبدالر�ضا كمال� .أما الرابحني
يف ال�سحب ال��ث��اين ف��ه��م :حممد
امل��ط�يري� ،سلوى ال�ساير ،بدر
املطريي ،خليفة بوعركي ،وفواز
املطريي .علم ًا ب�أنه مازالت هناك
فر�ص عديدة للعمالء للدخول يف
ال�سحوبات ال�ستة املتبقية.
وبهذه املنا�سبة�� ،صرح املدير
العام ل�ل�إدارة امل�رصفية للأفراد
يف البنك ،يوجني جاليجان�« :أن
«الدويل» يحر�ص دائم ًا على تقدمي
مكاف�آت ق ّيمة لعمالئه من خالل
ابتكار حمالت ترويجية جديدة
تقدم لهم هدايا متميزة .م�ؤكد ًا
�أن حملة البطاقات االئتمانية هذه
�صممت لتواكب احتياجات العمالء
وخ��ا���ص��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع مو�سم
ال�صيف وال�سفر ،وذلك متا�شي ًا مع
ا�سرتاتيجية البنك اجلديدة الرامية

• املؤمتر الصحافي بعد الندوة

«تصوير :حمدي شوقي»

 1.2مليار دوالر

�إل��ى �أن يكون �رشيك لعمالئه يف
خمتلف جوانب حياتهم حتت �شعار
«بنك للحياة».مو�ضح ًا �أن العميل
يح�صل على فر�صة واحدة لدخول
ال�سحب الأ�سبوعي مقابل كل 1
دينارينفقه على �أي عملية �رشاء
واحدة با�ستخدام بطاقات «الدويل»
االئتمانية وذلك عند الت�سوق داخل
الكويت م��ن خ�لال �أج��ه��زة نقاط
البيع وامل��واق��ع الإلكرتونية.
بينما يح�صل العميل على ثالثة
فر�ص لدخول ال�سحب الأ�سبوعي
مقابل كل  1دينار ينفقه على �أي
عملية ��شراء خ��ارج الكويت عن
طريق �أجهزة نقاط البيع واملواقع

الإلكرتونية فقط.
وذكر جاليجان �أن بطاقات «الدويل»
االئتمانية �صممت لتتنا�سب مع منط
و�أ�سلوب احلياة الع�رصية حلامليها
�إل��ى جانب تلبية كافة متطلبات
ال�سفر والت�سوق واال�ستمتاع �سواء
كانوا داخ��ل الكويت �أو خارجها.
م�ضيف ًا �أن هذه احلملة متنح العمالء
مزايا �إ�ضافية ت�شمل زيارات جمانية
غ�ير حم���دودة ل��ق��اع��ات االنتظار
الفخمة يف خمتلف مطارات العامل،
�إلى جانب ميزة ا�سرتجاع  %3من
قيمة م�شرتيات العميل ،كما �أنه
يح�صل على ت�أمني �سفر جماين له
ولعائلته.

رئي�س �رشكة «هانيويل حللول البناء»
مبنطقة ال����شرق الأو���س��ط ورو�سيا
وتركيا و�أفريقيا :يتم ّيز عمال�ؤنا يف
الكويت واملنطقة مب�ستوى رفيع من
االبتكار ،وال�سعي لأن ي�صبحوا �أكرث
اعتماد ًا على البيانات .كمايبحثون
ٍ
مزيد
دوم ًا عن طرق ت�ضمن لهم توليد
من البيانات من املباين اخلا�صة
بهم ،وحت��وي��ل تلك البيانات �إلى

ر�ؤى جتارية م�ستنرية ت�ساعدهم على
تعزيز م�ستويات ال�سالمة والإنتاجية
والكفاءة».
و�أ�ضاف« :حر�صنا خالل الندوة اليوم
على مناق�شة هذا الأمر من خالل اجلمع
بني كبار ال�شخ�صيات يف القطاع بهدف
بلورة ر� ًؤى متعمقة حول كيفية جعل
هذه البيانات متاحة وقابلة للتنفيذ
لأولئك الذين هم ب�أم�س احلاجة �إليها،

وال�سيما موظفي الأمن وم�شغلي املباين
و�صو ًال �إلى امل�س�ؤولني التنفيذيني».
ذكاء
ويعد تطوير بنية حتتية �أكرث
ً
وك��ف��اءة رك��ي� ً
�زة �أ�سا�سية يف «ر�ؤي��ة
الكويت  .»2035وتتعاون هانيويل
ب�شكل وثيق مع ال�رشكات يف �شتّى
�أنحاء الكويت لتطبيق �أف�ضل احللول
التقنية والذكية يف من�ش�آت النفط
وال��غ��از وامل�ست�شفيات واملطارات

وال��ف��ن��ادق واجل��ام��ع��ات وامل��دار���س
ومراكز الت�سوق واجلهات احلكومية.
وتتواجد هانيويل يف الكويت منذ
مطلع �ستينات ال��ق��رن املا�ضي،
وه��ي ترتكز بذلك على �سجلٍ حافلٍ
باخلربات العاملية الرائدة يف جمال
تعزيز التميز الت�شغيلي وحت�سني
نتائج الأعمال لل�رشكات من خمتلف
القطاعات بالكويت.

تسعى لتحسين التكاليف عبر التحول من البدالت النقدية

المؤسسات الخليجية تتوجه نحو تعزيز عروض تغطية
النفقات حفاظ ًا على مكانتها التنافسية
�سجلت امل�ؤ�س�سات يف منطقة دول
جمل�س التعاون اخلليجي حتو ًال
ملحوظ ًا من منوذج الأجور ال�صافية
�إلى تركيز على «�إجمايل النفقات
املغطاة» .ونظر ًا ملا متثله من زيادة
ملحوظة يف انت�شار عرو�ض مكاف�آت
املوظفني ،تعترب النتائج م�ؤ�رش ًا
�إيجابي ًا للمنطقة من حيث ا�ستقطاب
الكفاءات املنا�سبة واالحتفاظ بها
وذل��ك بناء على �أح��دث الدرا�سات
اال�ستق�صائية للبدالت واملكاف�آت
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
والتي �أجرتها «�أيون».
وبينما اجت��ه��ت امل��ؤ���س�����س��ات يف
ال�سنوات ال�سابقة نحو مزيد من
الإنفاق على حزم بدالتها النقدية،
تظهر نتائج ه��ذا العام زي��ادة يف
انت�شار مكاف�آت املوظفني يف �شتى
�أنحاء املنطقة .وح�سب «�أي��ون»،
املح�سنة يف نهاية
�أ�صبحت املكاف�آت
ّ
اخلدمة من العرو�ض الأكرث انت�شار ًا
ب�ين ال����شرك��ات ،حيث ت�ضاعفت
الأرق���ام من  %17ع��ام � 2017إلى
 %35يف عام  .2018و�سجل معدل
انت�شار خدمات الت�أمني الأخرى منو ًا
كبري ًا باملقارنة مع العام املا�ضي،
حيث حقق الت�أمني على احلياة منو ًا
بن�سبة  ،%12وازداد الت�أمني �ضد
احلوادث بن�سبة  ،%20وفيما ارتفع
الت�أمني يف ح��االت الإعاقة طويلة
الأمد بن�سبة .%20منو ًا كبري ًا.
ووفق ًا خلرباء «�أي��ون» ،يعك�س هذا
التوجه املتنامي �سعي امل�ؤ�س�سات
لتح�سني تكاليفها و�إجمايل عرو�ض
مكاف�آتها ،مع تخ�صي�صها بناء على

احتياجات قوة العمل اخلا�صة بها.
وقد �أجرت ال�رشكة درا�ستها ال�شاملة
يف الفرتة بني فرباير  2018و�أبريل
 ،2018وتغطي قطاعات جتارية
خمتلفة �ضمن دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وتعتمد على حتليل لأكرث
من � 100رشكة متعددة اجلن�سيات
وجمموعات ل�رشكات حملية امللكية
يف ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة .وك�شفت
الدرا�سة عن جمموعة من النتائج
رفيعة امل�ستوى ،من بينها �أنه
أبوة بني �أف�ضل
يزداد انت�شار �إجازة ال ّ
�رشكات العمل يف املنطقة
كما تُ عترب تغطية نفقات احلمل
الأمومة يف الت�أمني ال�صحي العالج
الأك�ث�ر ان��ت�����ش��ار ًا ،وت��ت��م تغطيته
مبوجب امل��زاي��ا الطبية املتاحة
جلميع جمموعات العاملني يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ف�ضال عن �أن
�ساعات العمل القيا�سية يف املنطقة
� 48ساعة ،بحيث ميتد نطاقها �إلى
ثماين �ساعات �أ�سبوعي ًا.
�أما احلد الأق�صى لعدد �أيام الإجازة
من �أ�صل �أيام العمل هو  25يوم ًا،
وت�سمح معظم امل�ؤ�س�سات بت�أجيل
موعد الإج���ازة ال�سنوية من عام
لآخر.
وت�شمل البدالت الأك�ثر انت�شار ًا،
واملقدمة للم�س�ؤولني التنفيذيني
واملديرين واملتخ�ص�صني ك ً
ال من
ب��دل ال�سكن ،وب��دل النقل ،وبدل
م�ساعدة تعليم الأطفال.
كما وتزداد فر�صة ح�صول املوظفني
يف امل�ستويات التنفيذية والإدارية
على ميزة دعم التعليم ،مع معدل

• كريستوفر بيج

انت�شار  %83.5بني هذه املجموعة،
قيا�س ًا بانخفا�ض ملحوظ يف هذه
الن�سبة بني املتخ�ص�صني وموظفي
الدعم.
يف حني �أن مكاف�أة العمل الإ�ضايف
هي الأقل انت�شار ًا بني امل�س�ؤولني
التنفيذيني واملتخ�ص�صني «%10
و�سطي ًا» قيا�س ًا مبتو�سط انت�شارها
بني موظفي الدعم «� »%50إ�ضافة
الى �أن ثلثا امل�ؤ�س�سات « »%65تقدم
بدل انتقال للموظفني يف امل�ستويات
التنفيذية والإداري��ة والتخ�ص�صية،
قيا�س ًا مبا يزيد قلي ً
ال على الثلث
« »%34ملوظفي الدعم.
وبهذه املنا�سبة ،قال كري�ستوفر
بيج ،الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
امل���واه���ب ،امل��ك��اف���آت والأداء
ل��دى «�أي���ون» يف ال����شرق الأو�سط
و�أفريقيا« :تبدو نتائج هذه الدرا�سة
م��ث�يرة لالهتمام ب�شكل خا�ص،

�إذ تو�ضح ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سات �إلى
هياكل اال�ستحقاقات واملكاف�آت،
واال�ستفادة منها ،لت�أمني الكفاءات
املنا�سبة واحلفاظ عليها وامل�ساعدة
يف دعم �أهدافها التجارية .وتربز
�أهمية ذل��ك يف املنطقة ،والتي
تركز على تعزيز ورعاية الكفاءات
املحلية لدعم ر�ؤية النمو يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي .كما ت�شري
الدرا�سة �إلى التوجهات املتغرية يف
تخ�صي�ص البدالت وتغطية النفقات،
والتي �ستمثل نقطة �إحالة لأف�ضل
املمار�سات يف القطاع».
ومن جانبه ،قال �آرون تانيغا،
م�ست�شار ���ش��ؤون املكاف�آت لدى
«�أيون» ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا:
«�شهدت خطوة االنتقال من جمرد
الدفع �إل��ى املكاف�آت الإجمالية
ترحيب ًا ملحوظ ًا من امل�ؤ�س�سات
يف املنطقة ،وتلبي التطلعات
التي نلم�سها بني الكفاءات ال�شابة
التي تبحث عن فر�ص مهنية �صعبة
وجمزية .وعالوة على ذلك ،ت�سهم
العرو�ض الإجمالية للمكاف�آت يف
م�ساعدة امل�ؤ�س�سات على حتقيق
فاعلية من حيث قاعدة تكلفة ر�أ�س
املال الب�رشي .وت�سلط الدرا�سة
اال�ستطالعية للبدالت واملكاف�آت
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
تغي الأمناط
ال�ضوء على كيفية
رّ
املختلفة للبدالت واملكاف�آت،
و�آلية متييزها بناء على جمموعات
املوظفني  -وه��و ت��وج��ه نتوقع
�أن ن�شهده على نحو متزايد خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة».

بنك الخليج يطلق أكاديمية

المبيعات المباشرة

• جانب من إطالق األكادميية

قام بنك اخلليج ب�إطالق برنامج �أكادميية املبيعات
املبا�رشة ،ي�ستهدف من خالله ال�شباب الكويتي
الذي يبد�أ م�شواره الوظيفي يف هذا املجال .ي�سهم
الربنامج ،ال��ذي يقام على م��دار عامني ويتكون
من مراحل واق�سام خمتلفة ،يف ت�سليح امل�شاركني
باملهارات الالزمة لنجاحهم وتفوقهم يف وظائفهم
ل��دى ه��ذا القطاع ال��ه��ام واحل��ي��وي ،وي�سهم يف
جذب املزيد من ال�شباب لاللتحاق بهذا القطاع
املتخ�ص�ص .ويف جل�سة الربنامج التدريبي
االفتتاحية،خاطبت �سلمى احلجاج،مدير عام �إدارة
املوارد الب�رشية يف بنك اخلليج املوظفني اجلدد
لدى ادارة املبيعات املبا�رشة قائلة« :فر�صة مميزة
ي�ضعها �أمامكم البنك لال�ستفادة من برنامج تدريبي
نثق ان��ه ي�سهم ب�شكل كبري يف تطوير معرفتكم

ومهاراتكم التقنية وبالتايل قدرتكم جميع ًا على
امل�ساهمة يف تعزيز �أداءالقطاع امل�رصيف ككل».
ويحر�ص بنك اخلليج على زي��ادة ن�سبة العمالة
الوطنية يف البنك من خالل توفري جماالت جديدة
لتوظيف ال�شباب الكويتي يف خمتلف املنا�صب
والقطاعات لديه .كما يلتزم اي�ض ًا بتوفري بيئة عمل
تدعم منو وتفوق املواهب الكويتية ال�شابة وتفتح
�أمامهم �آفاق ًا جديدة للإبداع .ومن خالل الربنامج
التدريبي �سوف يت�سنى للم�شاركني التعرف على
�أ�سا�سيات وحتديات القطاع امل�رصيف �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي ،على يد جمموعة
من خرباء القطاع .ي�شارك كل موظف يف برنامج
تدريبي وار�شادي متخ�ص�ص ملنح اجلميع الأدوات
الالزمة التي ت�ساهم يف تطورهم الوظيفي.

