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حظي العرض األخير املقدم من حساب الشباب من بنك 
الكويت الوطني، واملتمثل في منح العمالء خصما بنسبة 
50%على قيمة تذاكر السينما خالل عروض نهاية األسبوع، 
بإشادة كبير من جانب شريحة واسعة من العمالء الشباب 
للبنك، كما أعاد التأكيد على اإلقبال الكبير الذي يحظى به 
هذا احلساب الذي عكس في الوقت نفس قدرة بنك الكويت 
الوطني على طرح اخلدمات والعروض املصرفية املبتكرة 
والتي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح املجتمع 
وفي مقدمتهم الشباب، وهو ما جتلى في االستطالع الذي 
أعد حول العرض األخير وش����ارك فيه مجموعة من عمالء 
حس����اب الشباب لدى »الوطني«، حيث قدم البنك 10 آالف 

تذكرة سينما بنصف السعر لعمالء حساب الشباب.
ففي البداية لفتت حصة الش����طي إل����ى االهتمام الذي 
يوليه بنك الكويت الوطني لشريحة الشباب واهتماماتهم 
وميولهم واحلرص على تلبية احتياجاتهم وهو ما مييزه 
عن البنوك احمللية األخرى، من خالل ما يقدمه من برامج 
تدريبية ونشاطات متنوعة وخصومات وعروض مميزة 
ال مثيل لها وتضيف قائلة: منحني فتح حس����اب الشباب 
ل����دى الوطني العديد من املزايا والت����ي يأتي في مقدمتها 
اخلصوم����ات لدى عدد كبير من املتاجر املرموقة واألماكن 
املخصصة خلدمة الطلبة وتلبية احتياجاتهم، كما استفدت 
كذلك من بني العروض التي استفدت منها عرض السينما 
األخير اخلاص بحاملي بطاقة حساب الشباب والذي يتيح 
للشباب فرصة مشاهدة األفالم احلديثة في نهاية األسبوع 

بنصف س����عر التذكرة، وفي ختام تعليقها أكدت الشطي 
أهمية اس����تمرار بنك الكويت الوطني في تقدمي مثل هذه 
العروض املميزة وحتقيق أمنيات الشباب واحتياجاتهم، 
مقترحة أن يتم تكرار عرض السينما مرتني في الشهر وأن 

يشمل شخصا آخر. 
بدورها أكدت موضي املزيد أن بنك الكويت الوطني لطاملا 
عودنا على مثل هذه العروض املميزة واخلاصة بحساب 
الشباب، وهو ما جعل »الوطني« أفضل بنك محلي بالنسبة 
إليها كونه يهتم مبيول الش����باب ويأخ����ذ بعني االعتبار 
واهتماماتهم وهواياتهم أيضا مشيرة إلى أن عروض بنك 
الكويت الوطني متتاز دائم����ا بأنها متجددة ومتميزة عن 
س����ائر البنوك األخرى، وهو ما جتلى في العرض األخير 
اخلاص باخلصم على تذاكر السينما بنسبة 50% في نهاية 
األسبوع، إذ انه عرض رائع ويحظى باهتمام جميع الشباب 
واستحسانهم، وأضافت ان مثل هذه العروض جتعلنا من 
العمالء املميزين عن س����ائر الشرائح األخرى من العمالء 
باإلضافة إلى التفرد عن عمالء املصارف األخرى، مقترحة 
أن يش����مل العرض أفراد العائلة أو منحها فرصة اختيار 
أشخاص يش����ملهم اخلصم. أما مشاري العمر فاعتبر أنه 
من أكثر املس����تفيدين من فتح حس����اب الشباب لدى بنك 
الكويت الوطني مستندا في ذلك إلى أن هذا احلساب يلبي 
جميع احتياجاته ويتماشى مع تطلعاته واهتماماته، مشيرا 
إلى أن مثل هذا احلس����اب يصب في صالح العمالء كثيري 
التسوق ومرتادي األماكن املش����هورة في الكويت بالنظر 

إلى اخلصومات املقدمة لدى ش����ريحة واس����عة من أكبر 
املتاجر واملطاعم الراقية، وهذا الواقع جعله يستفيد كثيرا 
من مزايا احلس����اب ولكنه أضاف أن العرض الذي طرحه 
احلساب مؤخرا واخلصم بنسبة 50% على تذاكر السينما 
كان من أجمل العروض مشيرا إلى أنه استفاد عمالء البنك 
من هذا العرض السيما ان ارتياد دور السينما ملتابعة آخر 
إصدارات األفالم تعد من الهوايات التي تهم شريحة واسعة 
من الشباب، ما يجعل العرض ال يفوت، كما أن رأي العمر 
أتى لينس����جم مع ما طرحته ش����ريحة واسعة من طالهم 
االستفتاء بحيث يتاح للمستفيد من العرض حرية اختيار 
أحد من األصدقاء لالستفادة مع العميل من اخلصم. وفي 
السياق نفس����ه قال عميل آخر من عمالء حساب الشباب 
هو عبدالعزيز رجب إن بن����ك الكويت الوطني ينفرد عن 
سائر البنوك احمللية في منح العمالء عروضا وخصومات 
مميزة مشيرا إلى ان العميل يستفيد من الباقة الواسعة من 
العروض واخلصومات مبجرد فتح حساب لدى »الوطني«، 
وبحسب رجب فإن هذا الواقع ينطبق بالدرجة األولى على 
حس����اب الشباب، وهو ما قد اس����تفاد شخصيا منه كونه 
يشمل الكثير من العروض املفيدة لكل شاب وشابة أو كل 
طالب وطالبة، ومن هذه العروض بطبيعة احلال العرض 
األخير على تذاكر الس����ينما والذي سمح له بادخار جانب 
من أمواله أو االستفادة منها في مجاالت أخرى مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن هذا العرض يعكس اهتمام بنك الكويت 

الوطني مبا يحب الشباب ويعود بالنفع عليهم.

في حني اضط���رت البنوك التجارية 
في أجزاء كثيرة م���ن العالم إلى إغالق 
فروعها الباهظ���ة التكلفة والبحث عن 
س���بل لتخفيض التكاليف جراء األزمة 
املالية العاملية، انصب تركيز البنوك في 
كل من اإلمارات والسعودية على إيجاد 
طرق للتمويل سعيا لتحقيق النمو في 

سوق ذي إمكانيات كبيرة.
ومع األخذ في احلسبان ان هناك فرعا 
مصرفيا يقدم خدماته لكل 2000 شخص 
في معظم ال���دول األوروبية فإن هناك 
فرعا مصرفيا لكل 17000 ش���خص في 

السعودية.
وفي ظ���ل هذا القصور ف���ي القطاع 
املصرف���ي، ف���إن التح���دي املتمثل في 
استقطاب عمالء جدد لم يستخدم كثير 
منهم اخلدمات املصرفية من قبل، يعد أمرا 

أساسيا ألصحاب البنوك في املنطقة.
البنوك منهجية  العديد من  وتعتمد 
ذكية للتوس���ع من خ���الل فتحها منافذ 
وأكشاك صغيرة في األسواق التجارية 
واألماكن األخرى التي تشهد حركة كثيفة، 
حيث تستقطب هذه املنافذ جزءا من حجم 
اإلقبال على الفروع التقليدية التي توفر 
خدمات مصرفية متكاملة، والتي ميكن 
أن تكلف خمس���ة أضعاف ليتم بناؤها 

وتشغيلها.
وبتصاميمها املفتوحة ووجود وكالء 
مبيع���ات وخدمات ودودي���ن ولوحات 
عرض تفاعلية للمنتجات، مت إعداد هذه 
املنافذ بش���كل مميز لتستقطب العمالء 
حديث���ي العهد بالتعام���الت املصرفي�ة 

الشخصية.
ويرتكز هذا النموذج املميز لفروع 
اخلدمات املصرفية لألف���راد على تنفيذ 
عمليات مبيعات املنتجات واستقطاب 
عمالء جدد من خالل جتهيز املعامالت 
الروتينية والتي يتم تنفيذها على 
نحو متزايد عبر قنوات إلكترونية 

منخفضة التكلفة مثل أجهزة الصراف 
اآللي واإلنترنت.

ومن خالل اس���تخدام التكنولوجيا 
لتحقي���ق املركزية في أنش���طة مكتب 
خدمات الدعم، ميك���ن للبنوك في دول 
مجلس التعاون اخلليجي تخطي منوذج 
الفروع التقليدية وتهيئة نفسها بسرعة 
الستقطاب مستخدمي اخلدمات املصرفية 

اجلدد.
وفي اإلمارات، يتيح منوذج الفروع 
الصغيرة للبنوك توسيع شبكاتها بالرغم 
من القيود التنظيمية على عدد الفروع 

التي ميكن تأسيسها.
أما بالنسبة للبنوك األصغر حجما، 
فيمكن أن تكون منافذ الفروع املصرفية 
الصغيرة وس���يلة معقولة لالستحواذ 
على حصة من السوق وتوسيع نطاقها 

اجلغرافي.
وعلى س���بيل املثال، يستخدم أحد 
البنوك احمللية هذه الطريقة لتس���ريع 
معدالت منو عملياته في مجال اخلدمات 
املصرفي���ة لألفراد من خالل اس���تناده 

إل���ى عالقته القوي���ة م���ع العمالء من 
املؤسسات.

وبدال من املضي في منافسة مع البنوك 
األكبر، قام البنك بافتتاح فروع صغيرة 
تركز على توفير املنتجات املصرفية في 
مواقع إستراتيجية كثيفة احلركة ومالئمة 
ألماكن عيش وعمل عمالئه املستهدفني.

وبعد مضي عام فقط على نشر هذه 
الفروع الصغيرة، ضاعف البنك من شبكة 
فروعه األصلية والتي استغرقت 20 عاما 
لتأسيسها. ويتطلب منوذج الفرع املصرفي 
الصغير 20% فقط من استثمار رأس املال 
مقارنة بالفروع التقليدية، وتكاليف أقل 

بحوالي 50% لتشغيله.
وبينما تستغرق الفروع التقليدية 4 
أعوام لتحق���ق األرباح، يتوقع البنك أن 
تبدأ فروعه الصغيرة بجني األرباح في 

أقل من عامني.
وتب���دو فكرة فتح ف���روع مصرفية 
صغيرة س���هلة، إال أن تنفيذها قد يبدو 
صعبا، إذ يتطلب األمر ببساطة أكثر من 
مجرد فتح مكاتب فرعية قليلة العمالة 

لتنفيذ إستراتيجية ناجحة فيما يتعلق 
بالفروع املصرفية الصغيرة.

فكل منفذ من هذه الفروع التي تركز 
على خدمة العميل بحاجة إلى دعم ووعي 
تسويقي قوي باإلضافة إلى توفيره خدمات 

معقولة التكاليف للعمالء.
كم���ا أعاد البن���ك جتديد مس���اعيه 
التسويقية من خالل نشر قوى عاملة نقالة 
وثابتة ومدربة جيدا لتحديد احتياجات 

العمالء وتلبيتها.
كما بسط من إستراتيجيته فيما يتعلق 
بالعالمة التجارية وذلك إلضافة جاذبية 
على منتجاته واستقطاب املزيد من العمالء 

إلى فروعه.
وتعد هذه اجلهود ضرورية في أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي للوصول 

إلى العديد من عمالء البنوك اجلدد.
وفي موازاة ذلك، ق���ام البنك بإعداد 
إجراءات مخصصة خلدمة العمالء بحيث 
تالئ���م احتياجات ش���بكة م���ن الفروع 

املصرفية الصغيرة.
وبهدف االستثمار في قطاع العقارات 
في األماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية 
بغية اس���تقطاب عمالء جدد، قام البنك 
بتحويل خدمات العمالء الروتينية إلى 

مراكز اتصال منخفضة التكاليف.
كما قام بإعادة هيكلة شبكته من أجهزة 
الصراف اآللي ومنصة اإلنترنت اخلاصة 
به للتشجيع على إجراء اخلدمة الذاتية 

فيما يتعلق بالتعامالت األساسية.
وف���ي إطار تنافس البن���وك لتوفير 
اخلدم���ات املالية للعم���الء في املنطقة، 
فإن املصارف التي اتبعت منهجية ذكية 
تتمثل بالفروع الصغيرة التي تركز على 
تلبية احتياجات العميل ستكون في مركز 

متقدم عن أقرانها.
 يعد كل من جوليان فاي وفيليب دو باكر شركاء في »باين 
آند كومباني« في الشرق األوس�ط وعضوي قسم اخلدمات 

املالية للشركة.

البنوك في دول الخليج تركز على افتتاح فروع صغيرة
 لتعزيز النمو االقتصادي بالمنطقة

وآخر أمام شباك حجز التذاكر

الطالبات واملوظفات في صورة جماعية

عميلتان لـ »الوطني« حتمالن بطاقة السحب اآللي حلساب الشباب

الجهات الحكومية توقعت ٪11 

8.7% نمو االقتصاد القطري في 2009

حكومة دبي تشكل لجنة مستقلة
 لدائني »نخيل«

دبي � رويت����رز: حقق الناجت 
احملل����ي اإلجمالي احلقيقي لقطر 
منوا نس����بته 8.7% العام املاضي 
وهو ما جاء دون التوقعات، لكنه 
ال يزال يس����تفيد من منو قطاع 
الغاز بحسب بيانات معدلة جلهاز 
اإلحص����اء القطري. ومن املتوقع 
أن حتقق قطر أكبر مصدر للغاز 
الطبيعي في العالم أداء يتجاوز 
جيرانها مثل السعودية واإلمارات 
ف����ي األع����وام القادم����ة مدعومة 

بالتوسع في منشآت الغاز واإلنفاق 
احلكومي عل����ى البنية التحتية. 
وقال جهاز اإلحصاء القطري إن 
النتائج املنشورة أولية وعرضة 
للمراجعة املستمرة كلما توافرت 
بيانات حديث����ة، ولكن مراجعة 
التقديرات السابقة من قبل اجلهاز 
مستقبال لن تكون بحجم املمارسة 
احلالية ألننا مصممون على وضع 
النظام في طريقه الصحيح. وجاء 
النمو لع����ام 2009 منخفضا عن 

نسبة 11% التي توقعها نائب رئيس 
الوزراء القطري في يناير. وتوقع 
اخلبراء أن يحقق اقتصاد قطر منوا 
يبلغ 9.5% في 2009. وقفز الناجت 
احمللي اإلجمالي 4.25% في 2008. 
واعل����ن جهاز االحصاء انه يقوم 
بإعداد نظام حلس����اب املؤشرات 
قصيرة املدى والتي سيتم جتميعها 
بدورية ربع سنوية ومن ثم نشرها 
بعد حوالي ربع سنة من الفترة 

املرجعية.

دبي � األس����واق.نت: ش����كلت حكومة دبي جلنة 
مستقلة لدائني »نخيل« للتعامل مباشرة مع الشركة 
على ان يكون دورها منفصال عن جلنة دائني »دبي 

العاملية«.
وتأتي هذه اخلطوة مع اقتراب استحقاق صكوك 
بقيم����ة 3.6 مليارات درهم يتوج����ب على »نخيل« 

تسديدها في غضون أيام.
وقالت ش����ركة »ألني أند أوف����ري« للمحاماة، في 
رس����الة خطية للدائنني نيابة عن حكومة دبي، إنه 
مت تعيني جلنة تنسيق مستقلة متعلقة ب� »نخيل« 

وسوف ترسل قريبا رسائل في هذا اإلطار إلى جميع 
الدائنني املاليني للشركة.

وستقوم اللجنة التي متثل دائني »نخيل« بالتفاوض 
بشكل مستقل عن جلنة التنسيق اخلاصة بدائني دبي 
العاملية، املكونة من سبعة مقرضني رئيسيني، ضمنهم 
بنك اإلمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، 

وتتفاوض نيابة عن أكثر من 90 دائنا.
وباإلضافة إلى ذلك، أكدت احلكومة لدائني »نخيل« 
أنها ستس����تمر في دفع الفوائد حتى نهاية الش����هر 

اجلاري.

»المالحة العربية« تطلق خدمة تغطي الخط 
التجاري بين آسيا والبحر األدرياتيكي

اعلنت ش���ركة املالحة العربية انها بالتعاون مع كل من شركة 
هاجنني وهيونداي البحرية التجارية ويانغ مينغ عن اطالق خدمة 
جديدة تغطي اخلط التجاري بني آسيا ومنطقة البحر االدرياتيكي 
في كال االجتاهني، وتشارك الش���ركات االربع في هذه اخلدمة من 
خالل توظيف ثماني سفن بناماكس تخدم موانئ بوسان وشانغهاي 
ونيغبو ويانتيان وسنغافورة وكولومبو وجدة وبورسعيد )غرب( 
واالسكندرية ومرسني وكوبر وتريستا وريجيكا والبندقية، تبدأ 
الرحلة األولى لهذه اخلدمة من بوسان في 30 مايو 2010، وتتوقع 
الشركات االربع املشاركة في هذه اخلدمة توسيع دائرة تغطيتها 
للموانئ في منطق���ة البحر االدرياتيكي التي تش���هد اليوم منوا 

سريعا.

»بيتك« ينظم محاضرة اقتصادية
لطالبات مدرسة هند المتوسطة

نظم بيت التمويل الكويتي 
 � )بيتك( ممثال بفرع الشعب 
سيدات محاضرة اقتصادية عن 
املصارف اإلسالمية واملعامالت 
البنكية املتاح����ة في »بيتك«، 
في مدرسة هند املتوسطة في 
اجلابرية، وذلك ضمن جهود 
بيت����ك للتواصل مع ش����رائح 
املجتم����ع املختلف����ة وتعزيز 
الثقافة املصرفي����ة لدى جيل 
الشباب والتعريف باخلدمات 
املالية اإلس����المية  واملنتجات 
وشرعيتها باإلضافة إلى قدرتها 
على توفير جميع احتياجات 
العمالء افرادا وشركات مبا جعل 
البنوك اإلسالمية تتمتع بقدرة 
كبيرة على استقطاب العمالء 
مبختلف احتياجاتهم، وطور 
»بيتك« منتجات����ه وخدماته 
الى مس����توى البنوك العاملية 

الكبرى.
التي  وش����ملت احملاضرة 
قدمتها لطيفة الدرويش مديرة 
الفرع وفاطمة الياسني )مشرف 
مصرفي( عرضا عن الفرق بني 
البنكني االس����المي والتقليدي 
وطبيعة اخلدمات واملنتجات 
التي يقدمانه����ا باالضافة الى 

اس����تعراض من����و وتوس����ع 
الصيرف����ة االس����المية حول 
العالم وزيادة الطلب عليها مع 
النصائح  تقدمي مجموعة من 
واإلرشادات في مجال االدخار 
للطالب����ات باعتب����ار االهمية 
التي يوليها املجتمع للشباب 
ودروه في صناعة مس����تقبل 
افضل، حيث حتظ��ى االم بصفة 
خاصة بأهمية كب���رى في حياة 
االس����رة من ناحي����ة رعاي���ة 
البي�������ت مبا ف����ي ذلك عملية 
املال����ي للمصروفات  التنظيم 
مقابل الدخل املتوافر لالسرة، 
وكذلك فإن انشغال االب بالعمل 
يجعل الزوجة تتخذ الكثير من 
القرارات املهمة املؤثرة ماديا في 
حياة االسرة حاضرا ومستقبال 
مثل التوفير لالوالد او الدخول 
في استثمار بعينه او ترشيد 
املصروفات وجميعها مواقف 
ذات اهمية بالغة ويجب على 
الفتاة ان تكون مؤهلة ومستعدة 
الكافية  الدراي����ة  لها وعندها 
للتعامل معه����ا بايجابية مبا 
يحفظ مستقبل اسرتها ويوفر 

لها احلياة االفضل.
وتطرق����ت احملاضرة كذلك 

الى دور اخلدمات التي يقدمها 
»بيتك« الى شريحة السيدات في 
اقسام خاصة وبشكل منفصل 
منفردا بها على مستوى السوق 
احمللى ودور هذه االقسام في 
تأهيل كوادر مصرفية كويتية 
نسائية للعمل في مجال البنوك 
وش����ركات االستثمار مبا مثل 
قيمة مضافة حقيقة للمجتمع 

ولدور املرأة فيه.
 وفيما يتعلق باملنتجات، فقد 
قدم »بيتك« العديد من اخلدمات 
واملنتجات املبتكرة لشريحة 
السيدات وللفتيات على شكل 
حسابات مصرفية او بطاقات 
مصرفي����ة او مزايا وعروض 
في مجال اخلدمات املصرفية 
واالس����تثمارية والعقاري����ة 

والتجارية.
وف����ي نهاي����ة احملاضرة، 
فتح باب احل����وار حيث متت 
مناقش����ة العديد من القضايا 
املالية واملصرفية واالجابة عن 
تساؤالت الطالبات التي تناولت 
مجمل املواضيع التي تعرضت 
لها احملاضرة كما جرى تكرمي 
موظفتي »بيتك« من قبل ادارة 

املدرسة. 

تطرقت لخدمات ومنتجات البنك ودور السيدات في المجتمع
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مقال

»الوطني«: 10 آالف تذكرة سينما بنصف السعر لحساب الشباب
البنك يتفرد عن سائر البنوك المحلية بعروضه وخصوماته المميزة


