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«موانئ دبي» :حل اضطراب سالسل الشحن سيستغرق وقتًا

الخميس  08ربيع األول 1443هـ
 14أكتوبر 2021م -العدد 4415

قال رئيس «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد بن سليم إنه ما من نهاية تلوح في األفق لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ واالرتفاع الشديد ألسعار الشحن ،ما يؤثر
في التجارة العالمية .وأكد ابن سليم خالل مؤتمر في إطار معرض إكسبو  2020في دبي «هذه هي التعقيدات .ال أحد يعرف كم من الوقت ستستغرق .وأعتقد أن األمر
التكهن بموعد انتهاء االضطرابات.
سيستغرق وقتا طويال» ،ممتنعا عن ُّ
معقدة ألن لديك شحنات متراكمة».
وأضاف «المشكلة َّ

لدعم التعليم وتعزيزه ولتقديم حلول مالية رقمية فائقة التطور

«األهلي» أبرم شراكة مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا
جوائز نقدية بقيمة  250دينارًا

«بيتك» 10 :فائزين جدد في «اربح مع حسابي»
لؤي مقامس ود .بركات الهديبان خالل توقيع الشراكة
ً
اس �ت �م ��رارا ل �ج �ه��وده ال��رام �ي��ة إل ��ى دع��م
وتعزيز التعليم وتقديم ح�ل��ول مالية
رق �م �ي ��ة ف ��ائ �ق ��ة ال� �ت� �ط ��ور ،أع� �ل ��ن ال �ب �ن��ك
األه � �ل� ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي ع� ��ن إب� � � ��رام ش ��راك ��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع ال �ج��ام �ع��ة ال��دول �ي��ة
ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا .وق � ��د أق �ي��م
ح�ف��ل ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ال �ش��راك��ة ف��ي ح��رم
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ج� ��دي� ��د ،وذل � � ��ك ب �ح �ض��ور
ال ��دك� �ت ��ور /ب ��رك ��ات ال �ه��دي �ب��ان ،رئ�ي��س
مجلس أمناء الجامعة الدولية و لؤي
م �ق ��ام ��س ،ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ب�ن��ك
األه�ل��ي الكويتي – الكويت ،وياسمين
سالمة ،مدير عام الخدمات المصرفية
ل �ل �ش��رك��ات وج �ه �ي��ر م �ع��رف��ي ،م��دي��رع��ام
الخدمات المصرفية لألفراد (باإلنابة)
وفرقهم المعنية من البنك.
وم � ��ن ش � ��أن ه � ��ذا ال � �ت � �ع ��اون أن ي��وح��د
ال�ق�ي��م ال�م�ش�ت��رك��ة للمؤسستين وال�ت��ي
تركز على االمتياز والقيادة والخدمة
وال �ث �ق��ة ،وذل ��ك إلح ��داث ت��أث�ي��ر إيجابي
ف ��ي ط � ��الب ال �ج��ام �ع��ة وأع � �ض� ��اء ه�ي�ئ��ة
ً
التدريس والموظفين .وفضال عن ذلك،
سيدعم البنك األه�ل��ي الكويتي طالب
الجامعة بمجموعة من الخدمات ،بما
في ذلك الخدمات التي سيقدمها داخل
الحرم الجامعي خالل فترة التسجيل،
وم��زاي��ا ت�ح��وي��ل ال��رات��ب ال�ح�ص��ري��ة عن
ط��ري��ق البنك وت��وف�ي��ر أج�ه��زة ال�ص��راف
اآللي والكثير من الخدمات األخرى.
وق��ال ل��ؤي مقامس ،الرئيس التنفيذي
ل �ل �ب �ن��ك األه � �ل� ��ي ال �ك��وي �ت��ي  -ال �ك��وي��ت،
«إن م ��ن دواع� � ��ي س ��رورن� ��ا إب� � ��رام ه��ذه
االتفاقية مع الجامعة الدولية للعلوم
والتكنولوجيا .فهذه العالقة التعاونية

الوطيدة التي تربط بين البنك األهلي
ال�ك��وي�ت��ي وال �ج��ام �ع��ة ال��دول �ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا لها دور مهم ف��ي دفع
ع�ج�ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي دول��ة
ً
ال� �ك ��وي ��ت .وه � ��ي ت �ش �ك��ل أي� �ض ��ا ف��رص��ة
مواتية لنا لدعم جهود نشر المعرفة
وت� �ب ��ادل األف� �ك ��ار ال �م �ب �ت �ك��رة وت��وظ�ي��ف
ً
المواهب المتميزة مستقبال .إننا من
خ� ��الل دع� ��م وت �ش �ج �ي��ع ال� �ط ��الب ال��ذي��ن
يتطلعون إل��ى ال�ح�ص��ول ع�ل��ى وظيفة
في القطاع المالي ،سيكون بمقدورنا
تزويدهم بالمعلومات المطلوبة حتى
يتسنى لهم اتخاذ قرار مستنير بشأن
االت�ج��اه ال��ذي يرغبون السير فيه بعد
تخرجهم .كما أننا حريصون على دعم
وتلبية احتياجات الجامعة للخدمات
ال�م�ص��رف�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات ،وك��ذل��ك توجيه
ال � �ط� ��الب ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م
المصرفية».
وقال الدكتور /بركات الهديبان ،رئيس
مجلس أمناء الجامعة الدولية« ،نحن
س� �ع ��داء ب ��إب ��رام ش ��راك ��ة اس�ت��رات�ي�ح�ي��ة
م��ع م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة م��رم��وق��ة وراس �خ��ة
م �ث��ل ال �ب �ن��ك األه �ل��ي ال �ك��وي �ت��ي ،ون�ح��ن
ع �ل��ى ث �ق��ة ب� ��أن ه� ��ذه ال �ش ��راك ��ة س�ت��ؤك��د
ً
مجددا التزامنا بتزويد الطالب بفرص
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �ب �ت �ك��رة ل �ت �ع��زي��ز م�ع��رف�ت�ه��م
المصرفية والمالية ودعم احتياجاتهم
ً
ال �م �ص��رف �ي��ة .وخ� �ت ��ام ��ا ،ف��إن �ن��ا ن�ت�ط�ل��ع
ً
م�ع��ا م��ن خ��الل ه��ذه ال�ش��راك��ة إل��ى بناء
مجموعة من المواهب التي ستساهم
ً
مستقبال ف��ي ت�ح��ول ال�ك��وي��ت لتصبح
ً
ً
ً
مركزا اقتصاديا وتجاريا يتماشى مع
رؤية الكويت .»2035

أع�ل��ن ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي «ب�ي�ت��ك» اس �م��اء الفائزين
بالسحب ال�ع��اش��ر لحملة «ارب ��ح م��ع ح�س��اب��ي» للشباب
ال �ت ��ي ت �م �ن��ح ال �ع �م��الء ف ��رص ��ة ال� �ف ��وز ب � �� 3س� �ي ��ارت Jeep
 Wrangler Sportخالل فترة الحملة وجوائز نقدية بقيمة
ً
 250دي�ن��ارا ل�� 10فائزين شهريا .وج��رى السحب بالمقر
الرئيسي ل��»ب�ي�ت��ك» تحت اش ��راف ممثل وزارة التجارة
والصناعة .والفائزون هم :حنان بندر الصليلي ،شيخة
وليد السليطين ،فاطمة خشمان الهاجري ،منيرة عادل
الشرف ،عايدة هاني الصقر ،فجر مبارك المحجان ،امل
ن��اص��ر اح�م��د ن��اص��ر ،ع�ب��دال��رح�م��ن ح�م��د ال �ك �ن��دري ،امنة
ناصر الهاجري ،عبدالرحمن عبدالله الفضلي.
وي��أت��ي اط��الق ه��ذه الحملة بمميزاتها االض��اف�ي��ة ضمن
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ب�ي�ت��ك» ب��االه�ت�م��ام ب�ع�م��الئ��ه ،ح�ي��ث يقدم
البنك م�م�ي��زات مختلفة لعمالء ب��رن��ام��ج «ح�س��اب��ي» من
حمالت خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.
وب �م �ج��رد ت�ح��وي��ل ال �م �ك��اف��أة االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ب��رن��ام��ج
حسابي ،يدخل العمالء بالسحب الشهري على جائزة
ً
ً
قيمتها  250دينارا كويتيا ل� 10فائزين شهريا ،باالضافة
ال��ى  3سحوبات على  3س�ي��ارات Jeep Wrangler Sport
خالل فترة الحملة .وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك»
بعمالئه م��ن الشباب م��ع ال�م��وازن��ة بين مختلف شرائح
العمالء حسب طبيعة كل شريحة ،والحرص على السعي
الدائم لتقديم افضل المزايا لهم.
وي �ط��رح «ب �ي �ت��ك» ب��رن��ام��ج «ح �س��اب��ي» ل�ل�ش�ب��اب ب�م��زاي��ا
ن��وع �ي��ة ،ض�م��ن االه �ت �م��ام ال �م �ت��واص��ل ب �ش��رائ��ح ال�ع�م��الء
المختلفة ،وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم
م��ن خاللها ال��وف��اء باحتياجات ك��ل شريحة بما يالئم

خصائصها ال�ع�م��ري��ة واه�ت�م��ام��ات�ه��ا ال�م�ت�ع��ددة ،بحيث
ت�ت�ن��اس��ب م��ع ك��ل ش��رائ��ح ال�ع�م��الء وت�ل�ب��ي احتياجاتهم
في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب
ال تقل ع��ن نظيرتها العالمية م��ن حيث ال�ج��ودة والدقة
وال �س��رع��ة .وم��ن أه��م ال �م��زاي��ا ال�ت��ي ي�ت��م تقديمها ضمن
برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عمالء شريحة
ال�ش�ب��اب على بطاقة «ح�س��اب��ي» للسحب اآلل��ي ()ATM
ذات تصميم شبابي مميز ،باإلضافة إلى تمكينهم من
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ب �ط��اق��ة «ح �س��اب��ي» م�س�ب�ق��ة ال��دف��ع وف��ق
الضوابط االئتمانية ل� «بيتك» ،والتي يمكن استخدامها
ت �م��ام��ا م �ث��ل ال �ب �ط��اق��ة االئ �ت �م��ان �ي��ة ل �ح �ج��وزات ال �ف �ن��ادق
وال �ط �ي��ران ع��ال�م�ي��ا وع �ب��ر االن �ت��رن��ت ،واس �ت �خ��دام �ه��ا في
أجهزة الدفع ( )P.O.Sفي المحالت التجارية ،باإلضافة
إل ��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ع ��روض ال �ت��ي ي �ت��م ت�ق��دي�م�ه��ا بشكل

متواصل وبأكثر من مجال ،حيث يتم تقديم خصومات
ك�ب�ي��رة ف��ي مجموعة م�خ�ت��ارة م��ن اش�ه��ر واه ��م المتاجر
وال �م �ح ��الت ال �ت��ي ت �ب �ي��ع ال �س �ل��ع وال �م �ن �ت �ج��ات ال �خ��اص��ة
بالشباب .ويستمر «بيتك» باطالق الحمالت التسويقية
لمكافأة عمالئه الشباب م��ن حملة برنامج «حسابي»،
وم ��ن اب ��رزه ��ا ح�م�ل��ة «خ�ل �ه��ا ع �ل��ى ح �س��اب��ي» ال �ت��ي الق��ت
ت��رح�ي�ب��ا ك�ب�ي��را م��ن اص �ح��اب ال �ب��رن��ام��ج ل�م��ا ت�ق��دم��ه من
عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.
وي �ع �ب ��ر «ح � �س ��اب ��ي» ل �ل �ش �ب��اب ع� ��ن ط� �م ��وح وت �ط �ل �ع��ات
وخ �ص��ائ��ص ه� ��ذه ال �ش��ري �ح��ة ،وي �ن �س �ج��م م ��ع ت��وج �ه��ات
«ب�ي�ت��ك» ن�ح��و اس�ت�ق�ط��اب أك�ب��ر ع��دد ممكن م�ن�ه��م ،حيث
ي�م�ث��ل ال �ش �ب��اب ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال�م�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي،
ك�م��ا يمثل م �ب��ادرة م��ن «ب�ي�ت��ك» ن�ح��و ت�ن��وي��ع المنتجات
والخدمات المصرفية.

ِّ
البنك اإلسالمي للتنمية يسوق صكوكًا بحصيلة  1.5مليار دوالر
أظ �ه��رت وث �ي �ق��ة أن ال �ب �ن��ك اإلس ��الم ��ي للتنمية
يسوق صكوكا دوالري��ة ألجل خمس سنوات
ع�ن��د ح��وال��ي  27ن�ق�ط��ة أس ��اس ف ��وق متوسط
م �ب��ادل��ة أس �ع ��ار ال �ف��ائ��دة ال �ث��اب �ت��ة وال �م �ت �غ �ي��رة،
وم ��ن ال �م �ت��وق��ع أن ي �ب �ل��غ ح �ج��م ال �ص �ف �ق��ة 1.5
م�ل�ي��ار دوالر .وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،ع� َّ�ي��ن البنك
اإلسالمي للتنمية بنك كريدي أجريكول ،وبنك
أبوظبي األول وإت��ش.إس.ب��ي.س��ي والمؤسسة
اإلس��الم�ي��ة لتنمية ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وج��ي.ب��ي

مورغان ،وكيه.إف.إتش كابيتال ،وناتيكسيس،
وإس.إم.ب��ي.س��ي نيكو ،وس�ت��ان��دارد تشارترد
م��ن أج��ل إص��دار ال�س�ن��دات .والبنك اإلس��الم��ي
للتنمية بنك ت�ن�م��وي م�ت�ع��دد األط� ��راف ،يعمل
على تحسين التنمية االجتماعية واالقتصادية
في البلدان والمجتمعات اإلسالمية في جميع
أنحاء العالم ،وإحداث التأثير نطاق واسع.
وي� �ق� �ب ��ع ال� �م� �ق ��ر ال ��رئ � �ي ��س ل �ل �ب �ن��ك ف � ��ي ج � ��دة،
ب��ال �م �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ،ول� ��ه م��راك��ز

رئ�ي�س��ة ف��ي ال�م�غ��رب وم��ال�ي��زي��ا وك��ازاخ�س�ت��ان
والسنغال ،ومكاتب وسيطة في مصر وتركيا
وإندونيسيا وبنغالدش ونيجيريا.
وتتجاوز األصول التشغيلية للبنك اإلسالمي
للتنمية  16م�ل�ي��ار دوالر ،فيما تبلغ رؤوس
أم� � ��وال م�ك�ت�ت��ب ب �ه��ا  70م �ل �ي��ار دوالر ،وف��ق
البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.
وت �ت��رك��ز أن�ش�ط��ة ال�ب�ن��ك ع�ل��ى ب �ن��اء ال �ش��راك��ات
ب�ي��ن ال�ح�ك��وم��ات وال�ق�ط��اع ال �خ��اص والمجتمع

ال�م��دن��ي م��ن خ��الل ال �ش��راك��ات ب�ي��ن القطاعين
ال�ع��ام وال �خ��اص ،فضال ع��ن إض��اف��ة قيمة إلى
اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خالل
زيادة المهارات وتبادل المعرفة.
ك�م��ا ي��رك��ز ال�ب�ن��ك ع�ل��ى ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا
واالب �ت �ك��ار إلي �ج��اد ح �ل��ول ألض �خ��م ت�ح��دي��ات
التنمية في العالم ،من خ��الل تعزيز االتصال
وال �ت �م��وي��ل ،وال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أه� � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
المستدامة لألمم المتحدة.

بأكثر من  15ألف نقطة بيع منتشرة لدى أغلب املتاجر

شبكة «الوطني» لنقاط البيع األكبر في الكويت
يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أح��دث حلول الدفع
ً
وأك�ث��ره��ا ت�ط��ورا بما يضمن لعمالئه الحصول على تجربة
مصرفية أكثر راح��ة وس��رع��ة .وف��ي ذل��ك اإلط ��ار ،يوفر البنك
أكبر شبكة من نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل
قريب المدى  NFCعلى مستوى الكويت.
وقد عمد الوطني إلى زيادة حصته السوقية من أجهزة نقاط
البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى والتي
وصل عددها إلى أكثر من  15ألف نقطة بيع حاز بها البنك
على أكبر حصة سوقية بين البنوك على مستوى الكويت.
وت�ع�ت�م��د خدمات تقنية ال �ت��واص��ل ق��ري��ب ال �م��دى  NFCعلى
إت�م��ام المدفوعات ع��ن طريق تمكين البطاقة المصرفية من
التواصل مع أجهزة نقاط البيع أو أجهزة السحب اآلل��ي من

خالل تمرير البطاقة دون إدخالها في الجهاز .وتدعم نقاط
البيع التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى  NFCوسائل
الدفع المتطورة بدون تالمس والتي ال يستخدم فيها العمالء
البطاقات االئتمانية مثل التي تعتمد على ال�س��اع��ات الذكية
والموبايل والتي كان بنك الكويت الوطني أول من أطلقها في
الكويت .وك��ان الوطني قد أطلق العام الماضي خدمة Fitbit
 Payباستخدام ساعات  Fitbitالذكية وكذلك خدمة Garmin
 Payب��اس�ت�خ��دام س��اع��ة  Garminال��ذك�ي��ة ك�م��ا أط�ل��ق البنك
خدمة  Samsung Payالتي تربط بطاقة الوطني االئتمانية مع
موبايل  Samsungالمتوافق مع الخدمة.
وب �ه ��ذه ال �م �ن��اس �ب��ة ق ��ال م��دي��ر أول ف ��ي م �ج �م��وع��ة ال �خ��دم��ات
المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني سند الشطي:

«ن �ح��رص ع�ل��ى ت�ق��دي��م وس��ائ��ل دف��ع م�ت�ط��ورة ت��وف��ر للعمالء
والمتاجر خدمة تتميز بالراحة والسرعة ولذلك نسعى إلى
زي��ادة تغطية شبكتنا م��ن نقاط البيع وال�ت��ي تعد األك�ب��ر في
ال�ك��وي��ت بتقنية ال �ت��واص��ل ق��ري��ب ال �م��دى  ،NFCل�م��ا ل�ه��ا من
م �م �ي��زات ع��دي��دة إض��اف��ة إل ��ى ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ك��ون�ه��ا وسيلة
آمنة إلتمام المدفوعات» .وأض��اف الشطي «نتواصل بشكل
مستمر مع عمالئنا للتعرف على احتياجاتهم ،والتي نسعى
إل��ى تلبيتها م��ن خ��الل ت��وف�ي��ر أح ��دث تكنولوجيا الصناعة
ً
المصرفية التي تضاهي أكثر المستويات العالمية تطورا وذلك
ً
في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتأكيدا لريادتنا في
مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتميزة في الكويت
والمنطقة» .وأكد الشطي أن حلول الدفع المتطورة تمثل ركيزة

تؤكد التزام البنك أعلى معايير الجودة واألمان

«برقان» حصد ثالث شهادات آيزو
أع�ل��ن ب�ن��ك ب��رق��ان ع��ن ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ث��الث ش�ه��ادات
ً
من المنظمة الدولية للمعايير  -آي��زو ( )ISOتقديرا
لجهوده المستمرة لتقديم أداء استثنائي في أعمال
َّ
تحصل البنك على شهادة آيزو
جميع إدارات ��ه .وق��د
 27001 :2013المتعلقة بنظم إدارة أمن المعلومات،
وشهادة آي��زو  20000:2018المعنية ب��إدارة خدمات
تكنولوجيا المعلومات وش�ه��ادة آي��زو 9001:2015
للتميز في نظام إدارة الجودة.
وتؤكد الشهادات الثالث امتثال بنك برقان المستمر
ألعلى المعايير الدولية والتزامه الراسخ بتحسين
ج��ودة خدماته المصرفية وتعزيز تجربة العمالء
بشكل عام .ويعكس الحصول على شهادة نظام إدارة
الجودة وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات جهود
البنك ف��ي تطبيق معايير إدارة ال �ج��ودة ف��ي جميع
عملياته باإلضافة إلى اعتماده أعلى معايير خدمات
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�م�ع�ل��وم��ات م��ن أج ��ل ض �م��ان ال �ج��ودة
واالستمرارية واألم��ان لجميع العمليات والخدمات
ال�م�ص��رف�ي��ة .ك�م��ا ت��ؤك��د ش �ه��ادة ن�ظ��ام إدارة خ��دم��ات
تكنولوجيا المعلومات ال �ت��زام ف��ري��ق البنك حماية
بيانات العمالء من خ��الل دم��ج أح��دث تقنيات األمن
السيبراني وأكثرها كفاءة لمنع أي خ��رق للبيانات
الشخصية والمصرفية .وأعرب نائب رئيس الجهاز
التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي – الكويت
ً
رائد الهقهق عن فخر البنك بهذا اإلنجاز ،قائال «إن
ال�ح�ص��ول على ال�ش�ه��ادات ال�ث��الث بعد التدقيق في
معايير ال�ج��ودة ال�ص��ارم��ة التي حددتها اآلي��زو هو
إنجاز نفخر به لما يثبته من كفاءة البنك من حيث

تسلم الشهادات
رائد الهقهق
ً
متوسطا فريق البنك عند ُّ
االلتزام المهني فضال عن تميزه في تنفيذ عملياته
بأعلى معايير الجودة» .وأض��اف الهقهق «يحرص
جميع موظفينا على تنفيذ أفضل االستراتيجيات
المعتمدة دوليا للوفاء بوعدنا بتقديم أفضل تجربة
مصرفية لعمالئنا م��ن خ��الل توفير خ��دم��ات عالية
ً
ال �ج��ودة وض�م��ان بيئة مصرفية رقمية أك�ث��ر أم��ان��ا.
ل�ق��د نجحنا ف��ي تنفيذ ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وه��و
م��ا ي�ش�ه��د ب��ه إس �ن��اد ش �ه��ادات اآلي� ��زو ل�ب�ن��ك ب��رق��ان.
وسيحفزنا هذا النجاح على الحفاظ على التميز في
جميع مجاالت عملياتنا لتعزيز مكانتنا الريادية في
القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي في البنك.
وأود ب�ه��ذه المناسبة أن أع� ِّ�ب��ر ع��ن امتناني الكبير

لجميع موظفي بنك برقان ،الذين يمثلون ثروة البنك
الحقيقية وال��داع��م ال��رئ�ي��س لنجاحه وت�م�ي��زه على
جميع ال�م�س�ت��وي��ات» .م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ل��ق رئ�ي��س إدارة
التنظيم وال��وس��ائ��ل ف��ي مجموعة العمليات حسين
علي ،حول حصول البنك على شهادات اآليزو ،قائال
«بنك ب��رق��ان حريص على مواصلة تحسين أنظمة
إدارة الجودة في جميع جوانب الخدمات والمنتجات
المصرفية .ويمثل ال�ح�ص��ول على ش �ه��ادات اآلي��زو
ف��ي م �ج��االت أن�ظ�م��ة إدارة ال �ج��ودة وإدارة خ��دم��ات
تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة أمن المعلومات
دل �ي��ال ع �ل��ى ال� �ت ��زام ال �ب �ن��ك االس �ت��رات �ي �ج��ي «ب�ت�ل�ب�ي��ة
متطلبات عمالئه وضمان رضاهم».

أساسية في إطار استهدافنا إثراء التجربة المصرفية للعمالء
وأشار إلى سعي الوطني لتقديم مزيد من الخدمات المتطورة
والتحسينات المستمرة على مستوى الخدمات المصرفية
الرقمية المتميزة كافة التي يوفرها البنك لعمالئه.
وي��واص��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ت�ع��زي��ز م��وق�ع��ه ال��ري��ادي في
ال �س��وق ال�م�ح�ل��ي م��ن خ��الل شبكته ال�م�ص��رف�ي��ة األك �ب��ر على
مستوى الكويت ،حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت
ً
الوطني من خالل  68فرعا على مستوى الكويت ،باإلضافة
إلى شبكة واسعة تتخطى أكثر من  15ألف جهاز نقطة بيع
تعمل بتقنية جميعها بتقنية ال�ت��واص��ل ق��ري��ب ال �م��دى .كما
يتمتع البنك بأكبر شبكة من أجهزة السحب اآللي المملوكة
للبنك على مستوى الكويت.

سند الشطي

«وربة» كشف عن الفائزين في سحب
«الحصالة» األسبوعي الـ 28
أع �ل ��ن ب �ن��ك ورب � ��ة ع ��ن ف ��ائ ��زي س �ح��وب��ات «»Bloom
األس �ب��وع �ي��ة ،وه ��و ال �ح �س��اب ال �خ��اص ب��ال�ش�ب��اب ال��ذي��ن
ت�ت��راوح أع�م��اره��م م��ا بين  15و 25س�ن��ة .حيث يجري
ً
ً
البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على
جميع ع�م��الء شريحة  Bloomوم�م��ن لديهم حصالة
رقمية سارية ط��وال الشهر األسبق للسحب ،ويجري
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة لتتويج  5رابحين ب�  100د.ك لكل
منهم .كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية
ك��ل ش�ه��ر ،بعمل سحب خ��اص لعمالء  Bloomممن
قاموا بتحويل المكافأة الطالبية التي يتسلمونها من
ً
ال��دول��ة إل��ى بنك ورب��ة لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ
 200د.ك .ل�ك��ل م�ن�ه��م .ك�م��ا ي �ب��ارك ب�ن��ك ورب ��ة ل�ف��ائ��زي
سحب «الحصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء Bloom
الثامن والعشرين لهذا العام وهم كل من :عبد العزيز
هيثم عبد العزيز التركيت ،جمال حسين عدنان اظبيه،
خالد فهد سالم العجمي ،دانة فايز فالح العازمي ،وغالية
جاسم محمد الظفيري.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب �ن��ك ورب� ��ة م �ي��ز ش��ري �ح��ة ع�م��الء
« »Bloomبتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم ال�ت��ي تعتبرة ركيزة
التطور م��ن خ��الل تطبيق مصرفي خ��اص واألول من
نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها،

مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي،
ً
األك�ث��ر استخداما م��ن حيث تصميم وال��واج�ه��ة وط��رق
ً
ال�ت�ص�ف��ح واخ �ت �ي��ار األل� ��وان خ�ص�ي�ص��ا ل�ل�ش�ب��اب .وم��ن
ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،ي �ق ��دم ال �ب �ن��ك م �ك��اف��أة ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة
المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي  3.5أو أكثر
ً
من أصل  4نقاط بمبلغ  50دينارا تودع على هيئة نقاط
في برنامج ال��والء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك
ورب ��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى إص ��دار وت�ج��دي��د مجاني لبطاقة
 VISAال�م�س�ب�ق��ة ال��دف��ع ب�ن�س�ب��ة اس �ت��رج��اع  3%بحد
ً
استرجاع شهري بقيمة  150دي�ن��ارا على هيئة نقاط
في «المخبة» .وأوض��ح البنك أن هناك برنامج مكافآت
من شركائه خاصا بتقديم خدمات لعمالء «»Bloom
باإلضافة إلى خصم إضافي وحصري لهم .كما أشار
إلى أن مزايا « »Bloomتمتد خ��ارج النطاق المصرفي
ب�ه��دف ب�ن��اء مجتمع للشباب Bloom Community
تجاه تعزيز المسؤولية االجتماعية من خالل مشاركة
ف��رق وورش ع�م��ل ه��دف�ه��ا ت��وظ�ي��ف ال�ط��اق��ات الشبابية
لالبتكار وإيجاد حلول للتحديات ،حيث يحصل الفريق
الفائز على فرصة تدريب لمدة شهر في اإلدارة الرقمية
الخاصة في بنك ورب��ة ،باإلضافة إلى مكافأة شهرية.
يضاف إلى ذلك اليوم الخاص بعمالء  Bloomلإلعالن
ع��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وال� �ع ��روض ال �خ��اص��ة ب��ال�ش��ري�ح��ة على
منصات التواصل االجتماعي التابعة لبنك وربة.

