
الخميس 22 ابريل 2010   43اقتصاد
..و»الخليج« يحصد جائزتي »أفضل منتج« 

و»أفضل برنامج والء«

أعل���ن بنك اخلليج عن حصوله على اجلائزة 
املرموقة »أفضل منتج جديد« التي تقدمها مجلة 
»ذا بانكر ميدل إيست« والتي صنفت حساب الدانة 
بأنه حس���اب مبتكر، هذا باإلضافة إلى حصول 
البنك على جائزة »أفضل برنامج والء« عن برنامج 
مكافآت اخلليج. وجاء هذا التكرمي تقديرا اللتزام 
البنك بتقدمي أفضل اخلدمات املبتكرة للعمالء من 
خالل شبكة أفرعه ال� 51 املنتشرة في جميع أنحاء 
الكويت، فضال عن متيز بنك اخلليج بتزايد حجم 

قاعدة عمالئه في الكويت بصورة مستمرة.
وقد مت اإلعالن عن تكرمي بنك اخلليج خالل حفل 
توزيع »جوائز ذا بانكر ميدل إيس���ت إنداستري 
لع���ام 2010« الذي أقيم بفندق أبراج اإلمارات في 
دبي في 20 ابريل 2010. وجتدر اإلش���ارة إلى ان 
اختيار الفائزين باجلوائز قد مت بواسطة جلنة من 
احلكام التي ضمت خبراء عامليني في هذا املجال 
وميثلون أهم املراك���ز املالية اإلقليمية ووكاالت 
التقييم االئتماني، حيث قامت هذه اللجنة بتقييم 

املتقدمني وإعالن النتائج.
كما متنح جوائز »ذا بانكر ميدل إيست«، تكرميا 
للمستويات االستثنائية خلدمة العمالء واالبتكار 
في مجموعة واسعة من القطاعات، بدءا باملنتجات 
املصرفية األساسية ووصوال الى خدمات االستثمار 

املتطورة.
وفي هذه املناسبة، صرح مدير عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك اخلليج علي شلبي 
قائال: »إن حصول بنك اخلليج على جائزة »أفضل 
منتج جديد« عن حس���اب الدانة وجائزة »أفضل 
برنامج والء« ع���ن برنامج مكافآت اخلليج الذي 
مينح���ه البنك، ما هو إال داللة عل���ى ريادة بنك 
اخلليج في الس���وق الكويت���ي، حيث يؤكد على 

جناح البنك وبفعالية في تقدمي أفضل املنتجات 
واخلدمات على مستوى عال من اجلودة لعمالئه 

املستمرين في التزايد«.
وأضاف شلبي قائال: »تعزز هذه اجلوائز من 
س���معتنا كبنك رائد من ناحية املنتجات املميزة 
املبتك���رة، ونحن نعم���ل جاهدين  واخلدم���ات 
وبوتيرة متس���ارعة على بناء سمعتنا كأفضل 

بنك محلي«.
هذا وقد أعاد بنك اخلليج إطالق سحب مليونير 
الدانة الشهير متيحا الفرصة للعمالء للفوز بأضخم 
جائزة سحب فردي في الشرق األوسط، باإلضافة 
لتوفيره فرص فوز أخرى بجوائز نقدية على مدار 
العام، حيث يقدم البنك اآلن لعمالئه س���حوبات 
على جوائز أسبوعية، ربع سنوية وسنوية، كما 
يشجعهم على زيادة املبالغ املودعة بحساباتهم 
واحملافظة عليها ألطول فترة ممكنة ليتمكنوا من 

زيادة فرص الربح.
ويقدم برنامج مكافآت اخلليج، وهو البرنامج 
األقوى من نوعه واألوس���ع نطاق���ا في الكويت، 
مجموعة واسعة من العروض الرائعة، وخصومات 
هائلة باإلضافة للقسائم الشرائية املتوافرة اآلن 
أكثر من أي وقت مضى واملقدمة من أكثر من 120 
تاجرا في 268 محال في الكويت. وقد مت تصميم 
برنامج مكافآت اخلليج لتزويد العمالء مبجموعة 
كبيرة من املكافآت، اعتمادا على نوع احلس���اب 

لديهم.
وجتدر اإلشارة إلى أن جوائز »ذا بانكر ميدل 
إيس���ت« قد وضعت في األس���اس لتحديد أرقى 
املعايير في مج���ال الصناعة املصرفية، وتتولى 
جلنة التحكيم ترشيح البنوك التي أظهرت تقدما 

باهرا وجناحا فائقا على مدى ال� 12 شهرا.

عبداهلل التويجري يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك من مسؤولي »بانكر ميدل إيست«

من اليسار إلى اليمني: روبني آملوت وترافني ميسكويث ونايجل رودرجيز 

طارق املضف يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك من مسؤولي »بانكر ميدل إيست«

»الوطني« يحصد جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط 
لعام 2010 عن حسابي »الذهبي« و »لِك«

 من مجلة »بانكر ميدل إيست« وتقديرًا لريادته في طرح المنتجات المتخصصة والمبتكرة

حاز بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في الش���رق 
األوس���ط عن حس���اب الذهبي للعمالء املميزين وحساب لك 
للسيدات لعام 2010 من مجلة »بانكر ميدل ايست« املعروفة، 
وقد تسلم كل من نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الش���خصية بالبنك عبداهلل التويجري ومدير فرع البنك في 
دب���ي طارق املضف اجلائزة نيابة ع���ن البنك في حفل كبير 

أقيم أمس في دبي.
وقال التويجري إن لهذه اجلائزة قيمة خاصة، ألنها تأتي 
مبثابة شهادة جديدة على ريادتنا في طرح املنتجات املصرفية 
املتخصصة واملبتكرة وهي دليل أيضا على اهتمامنا وحرصنا 
على توفير أفضل اخلدمات لعمالئنا على مستوى املنطقة، مثلما 
أنها مؤشر واضح على سعينا الدائم لتقدمي خدمات ميسرة 
وتلبي احتياجات مختلف فئات وش���رائح العمالء، موضحا 
أن ه���ذا التقدير جاء ليؤكد املكانة التي يتمتع بها »الوطني« 
إقليميا ودوليا وكذلك مستوى أدائه املهني واملصرفي الرفيع 
الذي يحظى بتقدير جميع املؤسسات املصرفية واإلعالمية.

وأضاف ان اجلوائز واأللقاب التي ينالها البنك على أدائه 
املتميز هي خير دلي���ل لعمالئنا على أننا نقدم األفضل لهم، 
وأضاف أن »الوطني« أصبح ينافس حاليا األس���ماء العاملية 
من خالل مجموعة خدمات���ه وحلوله املتخصصة في املجال 
املصرفي واالس���تثماري، فضال عن الدعم الذي يلقاه عمالء 
البنك من خالل فروعنا اخلارجية املنتش���رة في أهم عواصم 
املال واألعمال العاملية مثل لندن وباريس وجنيڤ ونيويورك 
وسنغافورة واألردن ومصر ولبنان والبحرين وقطر والسعودية 

والعراق والصني وتركيا. 
جتدر اإلش���ارة إلى أن بنك الكويت الوطني ينفرد بسبق 
الريادة في مجال تطوير وطرح اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املبتكرة والتي تلبي احتياجات مختلف الش���رائح، ويحظى 
حساب الذهبي املخصص للعمالء املميزين بنصيب وافر من 
االهتمام يتجلى من خالل طرحه لسلسلة شاملة ومتكاملة من 
املنتجات واخلدمات املصرفية واخليارات االستثمارية املعدة 
لتلبية احتياجات هذه الش���ريحة املميزة من عمالء الوطني 
إضافة إلى تخصيص مسؤول مصرفي شخصي يتولى رعاية 

وإدارة جميع تعامالتهم املصرفية.
 وكان بن���ك الكويت الوطني قد أطلق أيضا في عام 2008 
حساب »لك« للس���يدات الفريد من نوعه في الكويت واملعد 
خصوصا لتلبي���ة االحتياجات واملتطلبات املالية للمرأة في 
القطاعني العام واخل���اص انطالقا من الفهم العميق للمكانة 
التي حتظى بها املرأة في مجتمعنا والسعي ملنحها املزيد من 
القيمة املضافة سواء عبر باقة من اخلدمات واملزايا احلصرية 
أو عبر سلسلة من العروض اخلاصة واملجزية التي يسعى 
البنك على الدوام لترتيبها من خالل الدخول في شراكات مع 
الكثير من الشركات واملعارض والعالمات التجارية املرموقة 
لتلبية احتياجات هذه الش���ريحة املميزة من العمالء عالوة 
على بطاقة »لك تيتانيوم ماستر كارد« التي تعد أول بطاقة 

من نوعها للسيدات في الكويت.


