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العصفور: »الكويت الدولي« أتم جميع 
االستعدادات لتطبيق نظام »آيبان«

»الخليج« يعلن الفائزين في سحب »الدانة« األسبوعي
قال بنك اخلليج انه اجرى السحب األسبوعي 
الثاني والثالثني حلساب »الدانة« في 14 سبتمبر 
اجلاري، معلنا بذلك عن أسماء 8 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، هم: موفق 
مراعي الس���راحني، حميدة حمود مفرح العازمي، 
ردينة عبداهلل بدر اخلراف���ي، كاظم داود هندال، 
جاسم محمد عبداهلل القالف، عبداهلل فاضل عبداهلل 
حيدر، عبدالعزيز حميد حبيب اهلل علي، وعفاف 

أحمد شاكر علي.
وأشار البنك في بيان صحافي الى أنه يتعني على 
العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب »الدانة« وهو 
200 دينار للتأهل ودخول السحوبات األسبوعية، 
الربع سنوية والسنوية تلقائيا، كما يتميز حساب 
»الدانة« من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 

حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 
العمالء أيضا على توفير امل���ال، فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب زادت الفرص 

املتاحة للفوز. 
ولفت البنك الى انه للمش���اركة في سحوبات 
الدان���ة، ميكن للعمالء زيارة ف���روع بنك اخلليج 
البال���غ عددها 51 فرعا، أو التحويل املباش���ر عن 
طريق اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، أو االتصال 
باخلدمة املصرفية الهاتفية، كما ميكنهم أيضا زيارة 
موقع بنك اخلليج اإللكتروني ثنائي اللغة للحصول 
على كافة املعلومات املتعلقة بحساب »الدانة« أو 
أي من منتجات وخدمات البنك األخرى، باإلضافة 
إلى إمكانية زيارة املوقع املخصص حلساب »الدانة« 

ملعرفة املزيد عن احلساب وعن الرابحني.

بش����كل دقيق واالستدالل عليه 
بسرعة فائقة، كما أنه يسهل على 
البنك املرس����ل التأكد من صحة 
رقم حس����اب املس����تفيد، وذلك 
جتنبا لعملية إع����ادة الدفعات 
ذات أرقام احلس����ابات اخلاطئة 
والتي تأخ����ذ الكثير من اجلهد 

والوقت لتصحيحها. 
وأكدت أن نظ����ام »آيبان« ال 
يغير أرقام احلسابات األساسية 
للعمالء ألنه ليس رقم حساب 
جديدا، ولكنه نفس رقم احلساب 
القدمي بإضافة تساعد على معرفة 
صحة رقم احلس����اب بواسطة 
 )Check Digit( تقنية حس����ابية
تعتمد على أنظمة تقنية متطورة، 
مبينة انه ميكن استخدام نظام 
»آيب����ان« في عمليات حتويالت 
العمالء بني البنوك احمللية والتي 
تت����م عن طريق النظ����ام املالي 
الس����ريعة،  املالية  للتحويالت 
ويستخدم أيضا في التحويالت 
الدولية واملنفذة من خالل شبكة 
سويفت، باإلضافة إلى انه ميكن 
استخدام »آيبان« في العمليات 
املالية الدولية وال يقتصر فقط 

على العمليات احمللية.

تطبيق أفضل املمارسات الدولية، 
التق����دم بالنظام  ومبا يحق����ق 
الكويتي مبا ينعكس  املصرفي 
ايجابيا على سمعة الكويت في 

مختلف احملافل االقتصادية. 
وأوضحت أن نظام »آيبان« ذو 
أهمية جوهرية لتسهيل معاجلة 
احلواالت البنكية ومتريرها عبر 
األنظمة االلكتروني����ة، وكذلك 
تطويرها نحو تقنية املعاجلة 
اآللي����ة الس����ريعة للتحويالت 
وإيداعاتها، حي����ث يتم حتديد 
ومعرفة رقم حس����اب املستفيد 

اخلدمات واملنتج����ات املصرفية 
ألوسع شريحة من العمالء في مصر 
ولتلبية احتياجات أبناء اجلالية 

.. ويعين إدواردو 
إيغورين رئيسًا تنفيذيًا 

جديدًا للبنك

أعلن بنك برقان عن تعيني 
إدواردو إيغوري����ن في منصب 
الرئيس التنفيذي للبنك ابتداء 
من 14 سبتمبر اجلاري، وذلك 
في خطوة تعزز التطور املستمر 

للبنك.
ومبناس����بة تعيني الرئيس 
التنفيذي اجلدي����د للبنك، قال 
رئي����س مجلس اإلدارة في بنك 
العجيل،  برقان ماجد عيس����ى 
في تصريح صحافي »بالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة، إنني 
أرحب بإدواردو إيغورين في بنك 
برقان، وكلنا ثقة بأن إيغورين 
القوة  الكثير من  سيحمل معه 
والتميز لفريقنا التنفيذي لندفع 
باستراتيجيتنا نحو مزيد من 
التقدم لنحقق مزيدا من الريادة 
املصرفي����ة محلي����ا وإقليمي����ا 

ملجموعة برقان املصرفية«.
وأشار إلى ما يحمله الرئيس 
التنفيذي اجلدي����د من خبرات 
عاملية هامة تثري العمل في بنك 
برقان، الفتا إلى أن البنك »كان 
وسيبقى ميتلك رؤية مصرفية 
نوعية ترتقي على الدوام بآفاق 
العم����ل املصرف����ي وبتحقيق 
اإلجنازات التي حملت بنك برقان 
من مؤسس����ة مصرفية محلية 
إلى بنك إقليمي رائد وراس����خ 
التوسع  نتيجة اس����تراتيجية 
الناجحة في الش����رق األوسط 

وشمال أفريقيا«.
ونوه الى أن: »مجلس إدارة 
بنك برقان ينظ����ر إلى خبرات 
أنها  ومهارات إيغوري����ن على 
ستكون حافزا ومنطلقا جديدا 
للمزيد من املب����ادرات النوعية 
النمو  التي تساهم في حتقيق 
الثابت واملتزايد للبنك وخاصة 
بعد األزمة املالية العاملية، ليكون 
انضمام الرئيس التنفيذي اجلديد 
فاحتة جي����دة تع����ود باخلير 
والفائدة على جميع املعنيني بعمل 
البنك من مساهمني ومستثمرين 

وموظفني وعمالء«.

قالت مساعدة رئيس املديرين 
التنفيذي����ني – اإلدارة املصرفية 
 لألفراد في بنك الكويت الدولي 
ضياء العصفور ان البنك جاهز 
العاملي  النظام  متاما لتطبي����ق 
آيبان )التنظيم الرقمي حلسابات 
العمالء ف����ي القطاع املصرفي(، 
الذي يهدف إلى حتقيق التوحيد 
الدول����ي لهيكل����ة احلس����ابات 
املصرفية، مبا ميك����ن األنظمة 
التقنية لدى املصارف من حتقيق 
عنصري الس����رعة والدقة لدى 
تنفيذ التحويالت املالية. وأضافت 
العصفور في تصريح صحافي 
انه بالتع����اون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، 
ومن����ذ اليوم األول لتطبيق هذا 
النظام ف����ي الكويت، فإن البنك 
اتخذ كل اإلجراءات واملتطلبات 
الالزمة لتطبيقه، مشيرة إلى أن 
بنك الكويت الدولي كان من أوائل 
البنوك احمللية التي جتاوبت مع 
هذه التطورات، حرصا منه على 
مواكبة أحدث النظم التي يشهدها 
القطاع املصرفي، ومتابعة وتنفيذ 
جميع اإلجراءات التي يتخذها بنك 
الكويت املركزي والتي من شأنها 

املصرية املقيمة في الكويت واألعداد 
املتزايدة من العمالء اآلخرين من 
رجال األعمال واملس����تثمرين من 
البلدين الشقيقني. وأوضح أن باقة 
اخلدمات املصرفية اجلديدة التي 
يطرحها البن����ك الوطني املصري 
تتيح ألي من عمالء بنك الكويت 
الوطني من أبناء اجلالية املصرية 
املقيمة في الكويت وس����واهم من 
اجلنسيات األخرى الذين يقومون 
بزيارة مصر ألغراض الس����ياحة 
والتعليم والتجارة واالستثمار فتح 
حسابات لدى البنك الوطني املصري 
واالستثمار في ش����هادات اإليداع 
اجلديدة من خالل أي من فروع بنك 

الكويت الوطني في العالم.

قام فريق من بنك برقان بتقدمي 
عرض تواصلي مباشر ملوظفي 
السياحية مت  شركة املشروعات 
فيه شرح مزايا حساب )يومي( 
الذي يوفر ألصحابه فرصة غير 
مس���بوقة للفوز في السحوبات 
اليومي���ة التي جت���ري على هذا 

احلساب.
واوضح البنك في بيان صحافي 
أن موظفيه قاموا بتقدمي ش���رح 
تفصيلي ملوظفي شركة املشروعات 
السياحية حول ما يقدمه حساب 
)يومي( من فرص كبيرة ومتجددة 
يوميا للف���وز، باإلضافة إلى ما 
يوفره هذا احلس���اب من مرونة 
تلبي احتياجات العميل املصرفية، 
فتح احلس���اب وطريق���ة إجراء 
السحب بس���هولة تتطلب فقط 

إيداع 500 دينار كحد أدنى ملدة 30 
يوما ليصبح العميل ضمن عملية 
السحب اليومي للفوز باجلائزة 
اليومية وهي 5000 دينار حيث 
يتم إجراء هذه السحوبات على 
م���دار أيام األس���بوع ماعدا أيام 
عطلة نهاية األس���بوع والعطل 

الرسمية.
وفي تعليقها على هذه الزيارة، 
قالت رئيس مديري قطاع اخلدمات 
املصرفية الش���خصية في البنك 
منيرة املخيزمي: »إن زيارتنا لشركة 
الس���ياحية ولقاءنا  املشروعات 
مع موظفيها هو تعبير مباش���ر 
ودائم عن اهتمامنا بتعزيز قنوات 
التواصل مع جميع شرائح املجتمع 
وخاصة الش���ركات واملؤسسات 
لنق���دم له���م معرف���ة مصرفية 

تس���اعدهم في اختيار أنس���ب 
املنتجات واخلدم���ات املصرفية 
التي تلبي احتياجاتهم ومتنحهم 
الرضا، ومما ساعدنا في زيارتنا 
هي الصورة القوية والناجحة التي 
حققها حساب )يومي( في أذهان 
اجلميع وخاصة مع االزدياد الكبير 
في قاعدة العمالء من أصحاب هذا 
احلساب«. واشارت: تأتي زيارة 
فريق البنك ضمن برنامج زيارات 
البنك وينفذها  تواصلية يعدها 
تعبيرا عن سياسته املبنية على 
تعزيز أواصر التفاعل مع جميع 
املؤسس���ات التجارية والهيئات 
األهلي���ة اخلاصة والعامة ليقدم 
لهم احللول واملنتجات املصرفية 
الت���ي تقدم لهم مزيدا من التميز 

والرضا. 

والعوائد املستهدفة منهما عالوة 
على حرية اختيار طريقة إضافة 
العوائد إلى حسابه بشكل شهري 
أو ربع سنوي أو نصف سنوي، 
باإلضافة إل����ى إمكانية احلصول 
على ق����رض أو بطاقة ائتمان مبا 
يعادل قيمة الشهادة، مع إمكانية 
استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 
6 أشهر على تاريخ الشراء شريطة 
اتباع اإلجراءات املطلوبة لعملية 
االس����ترداد.  وأض����اف ان ه����ذه 
اخلطوة تأتي تتويجا لسلس����لة 
من اخلدمات املبتكرة التي طرحها 
البنك الوطني املصري منذ انضمامه 
إلى مجموعة بنك الكويت الوطني 
في إطار حرصه على تأمني أرفع 

الوطني املصري،  البنك  اعلن 
عض����و مجموع����ة بن����ك الكويت 
الوطني، عن طرح شهادات إيداع 
للمصريني واألجانب بعائد تنافسي 
يصل إلى 9% س����نويا ملدة خمس 
س����نوات، وهي من أعلى العوائد 

في السوق املصري.
وبهذه املناس����بة، قال العضو 
املنتدب للبن����ك الوطني املصري 
د.ياسر إس����ماعيل حسن ان هذه 
الش����هادات اجلديدة تنقس����م إلى 
نوع����ني: أحدهما ملدة 3 س����نوات 
بعائد يصل إل����ى 8.75% وأخرى 
ملدة 5 سنوات بعائد يصل إلى %9، 
في الوقت الذي ميلك فيه العميل 
حرية االختيار بني هذين النوعني 

واشار الى أن البنك الوطني 
املصري يوفر مجموعة منوعة 
وشاملة من اخلدمات واملنتجات 
التوفير  املصرفية كحس����ابات 
واحلسابات اجلارية وحسابات 
الودائ����ع املختلف����ة حيث لديه 
ش����بكة فروع يصل عددها إلى 
40 فرعا موزعة في أفضل املواقع 
اإلس����تراتيجية واحليوية في 
مختلف احملافظات واملدن املصرية 
كالقاهرة واجليزة واإلسكندرية 
والسادس من أكتوبر واملنصورة 
وسوهاج وشرم الشيخ، باإلضافة 
إلى فرعني مخصصني للخدمات 
املصرفي����ة املتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 

يهدف إلى التوحيد الدولي لهيكلة الحسابات المصرفية

ضياء العصفور

د.ياسر  اسماعيل حسن

إدواردو إيغورين

فريق »برقان« في شركة املشروعات السياحية

 »الوطني المصري« يطرح شهادات إيداع
بعائد تنافسي 9% لمدة خمس سنوات

»برقان« يشرح لموظفي »المشروعات السياحية« مزايا حساب »يومي«
بعد ازدياد قاعدة عمالء الحساب 

حسن: هدفنا خدمة أكبر شريحة من العمالء المصريين واألجانب في الكويت


