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»بيتك« يحدث تطبيق

 الـ »أون الين«
أطلق بيــت التمويل الكويتي »بيتك« النســخة 
اجلديدة من التحديث الثانــي لتطبيق »بيتك اون 
 iPhone »على اجهــزة »اآليفون KFHOnline »اليــن
و»اآليباد « iPad وذلك استمرارا لتقدمي أفضل اخلدمات 
اإللكترونية املواكبة آلخر ما توصلت إليه التطورات 
فــي  التكنولوجيــة 
املجال املصرفي والتي 
يحتل »بيتــك« فيها 
الصدارة على مستوى 

الكويت واملنطقة.
وتتميز النســخة 
اجلديدة من تطبيق 
»بيتــك اون اليــن« 
ذات   KFHOnline
اجلديــد  التصميــم 
متنوعــة  بخدمــات 
تشمل خدمة التسجيل 
»نســيت  وخدمــة 
كلمة السر«، وخدمة 
الرسائل القصيرة من 
»بيتــك«، وخدمة حمايــة بطاقة االئتمــان، وكذلك 
مت حتديــث خدمة إضافة مســتفيد »بيتك« بحيث 
أصبحت املوافقة تلقائية من غير انتظار باإلضافة 
الى تعديالت على بعض اخلدمات لضمان السرعة 

األكبر والسهولة في االستخدام.
وتأتي هذه اخلطوة إلضافة قيمة على التطبيق 
الذي يســهل على املســتخدم خدمات عديدة تشمل 
خدمــات مصرفية وجتارية ومتويلية في أي وقت 
ومن أي مكان، حيث ميكن للعمالء حتديث التطبيق 
أو حتميله مبجرد بحث املســتخدم في اآلب ستور 
App Store بكلمــة KFH ومــن ثــم اختيار التطبيق 
واالســتفادة من املزايــا التي يقدمها مبا يتماشــى 
مــع متطلبات العصر وحاجة العمالء الســتحداث 
وابتكار خدمات إلكترونية ميكن من خاللها إجناز 
معظم العمليات املصرفية دون احلاجة لتحمل عناء 
زيارة الفرع. ويحرص »بيتك« على مواصلة توظيف 
التكنولوجيا في سبيل خدمة العميل حيث يواكب 
هذا التوجه الرؤية العاملية في مجال الصيرفة وهو 
مــا يعرف بالبنك اإللكتروني أو e-banking عالوة 
على مواكبة التطور التكنولوجي السريع في ظهور 

أجهزة واستخدامات حديثة بهذا املجال.

»األهلي« يقدم جائزة
 أفضل العب باملربع الذهبي

موظفو »وربة« يشاركون 
بحملة التبرع بالدم

ضمن إطار نشــاطاته الهادفة إلى ترســيخ مفهوم 
املســؤولية االجتماعية، نظم بنك وربة حملة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي الكويتي ومبشاركة 
موظفي البنك. حتت إشراف فريق مختص من األطباء 

واملمرضني.
ويــرى البنــك أن مشــاركة موظفي بنــك وربة في 
هذا النشــاط اإلنســاني يدل على مدى حتليهم بروح 
املسؤولية االجتماعية الواجبة عليهم، األمر الذي انتهجه 
بنك وربة من بداية تأسيســه ومتسكا منه بأداء كامل 
واجباته جتاه املجتمع الكويتي، وتعزيزا لقيم التكافل 
اإلنساني بكافة الوســائل املتاحة وأكثرها فاعلية في 

الوقت نفسه.
إن التبرع بالدم عملية سهلة وبسيطة ولكنها حتمل 
مضامني إنسانية عميقة وسامية، ولطاملا حرص بنك 
وربة على تعميق هذه املضامني من خالل تنظيم نشاطات 
خيرية وتكافلية، الدافع األكبر من ورائها تفعيل دور 
بنك وربة كمساهم أساسي في إثراء مفهوم التراحم بني 
أفراد املجتمع الواحد ومد يد العون للفئات احملتاجة، 

سواء بالتبرعات العينية أو الرمزية.

موظفو »مدى لالتصاالت« 
يتبرعون بالدم

انطالقا من حملة البنك األهلي الكويتي لتشجيع 
الرياضة والرياضيني قام البنك برعاية جائزة )أفضل 
العب( والتي تهدف إلى تشجيع الالعبني املميزين في 
مختلف األنشطة الرياضية، وذلك من خالل تقدمي جوائز 
نقدية لهم، وتطبيقا لسياسة املسؤولية االجتماعية 
التــي يرعاها، حيث قام البنــك بتقدمي جائزة نقدية 
ألفضل العب في مباراة نادي القادسية ونادي النصر 

ضمن بطولة الكأس لكرة السلة.
ومت اختيــار الالعب عبدالعزيــز املولي من نادي 
النصر كأفضل العب في املباراة من قبل اللجنة املنظمة 
التي شكلها االحتاد الكويتي لكرة السلة، وقام مساعد 
مدير العالقات العامة علي إبراهيم البغلي بتسليمه 

اجلائزة النقدية.
وبهذه املناســبة قال علي البغلي: »نبارك لالعب 
عبدالعزيــز املولي حصوله على جائزة أفضل العب 
بعــد تألقه امللحوظ في املباراة، ونتمنى له التوفيق 

في املباراة النهائية«.
 وأضاف: »ان البنك األهلي الكويتي ال يتوانى عن 
املساهمة والدعم ملختلف األنشطة الرياضية والشبابية، 
حيــث يعمل البنــك وفق حملة خاصة باملســؤولية 
االجتماعية حتت شــعار »مجتمعنا.. مســؤوليتنا« 

والتي تهدف إلى خدمة املجتمع مبختلف فئاته.

نظمت شــركة »مدى لالتصاالت« حملة للتبرع 
بالدم، وذلك بالتعاون مع بنك الدم املركزي، انطالقا 
من مســؤولية »مدى« االجتماعيــة وإميانا بأهمية 
املشــاركة مبثل هذه الفعاليات واملســاهمة في رفع 
الوعي الصحي وإبراز أهمية التبرع بالدم اجتماعيا 
وصحيا. وشارك في احلملة عدد كبير من املوظفني 
وقياديي الشركة، وذلك في مقر املعهد اسهاما منهم 
في هذه احلملة لكونها عمال انسانيا جليال مما شجع 
الكثير من العاملني من منتسبيه على التبرع بالدم.

 وبهذه املناسبة، قالت مديرة التسويق في الشركة 
لينا املالح: ان »مدى« حريصة على دعم األنشــطة 
االجتماعية وخصوصا اإلنســانية منها، إميانا منا 
بأهميــة خدمة املجتمع، خصوصا أن قضية التبرع 
بالدم تساهم في مساعدة املرضى، وإنقاذ حياة الكثير 
منهم وأضافت أن املشاركة تأتي لتلبية نداء إنساني 
أطلقه بنك الدم الكويتي للمواطنني واملقيمني، األمر 
الــذي دفع »مــدى« الى تنظيم هــذه احلملة، والتي 
شهدت إقباال كبيرا من املوظفني، الذين أبدوا جتاوبا 
ايجابيا ووعيا كبيرا بأهمية التبرع بالدم والنتائج 

اإليجابية له.

عبدالعزيز املولي مكرما من قبل البنك األهلي

 موظفو »مدى« أثناء عملية التبرع بالدم

رعاية ذهبية لـ »الدولي« بقمة 
»اإلعالم االجتماعي«

يوم واحد لإليداع أو فتح حساب 
للفوز بـ »الدانة«

جــدد بنك الكويــت الدولي التزامه بدعم الشــباب 
فــي مختلف املجاالت، وتعزيــز وجوده وتواصله مع 
كافة شــرائح العمالء عبر قنوات التواصل االجتماعي 
التــي باتــت تلعب دورا مهما فــي البرامج الترويجية 
للمؤسســات، بعد أن أظهــرت هذه الشــبكات قدرتها 

الفائقة على الوصول السريع للعمالء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام اإلدارة املصرفية 
لألفراد بالوكالة في بنك الكويت الدولي ماطر الشمري 
أمام املشاركني في أعمال القمة الكويتية الثانية لوسائل 
اإلعالم االجتماعي، والتي عقدت مؤخرا في فندق جي 

دبليو ماريوت.
وقال الشــمري في كلمته: »إن اســتخدام وســائل 
التواصل االجتماعي في التسويق على الرغم من حداثته 
إال أنه أعطى مستخدميه أولوية خاصة وتفوقا ملحوظا 
على املنافسني، حيث يوفر فرصة جيدة للتواصل مع 
العمالء بشــكل أفضل وبناء عالقات جيدة وســريعة 
معهم«. وحول أسباب رعاية البنك الذهبية ألعمال القمة 
الكويتية الثانية لوسائل اإلعالم االجتماعي، أشار إلى 
أن البنــك من خالل رعايته الذهبية لهذا احلدث يعزز 
تواصله مع مختلف شــرائح عمالئه وخاصة الشباب 
منهم، حيث تلعب قنوات التواصل االجتماعي دورا مهما 
وضروريا يتخطى تأثيره العديد من وســائل اإلعالم 
التقليدية األخرى، وذلك من جهة سرعة الوصول إلى 
الشباب والتفاعل معهم وإطالق قدراتهم والتعرف على 

طموحاتهم وتطلعاتهم.

بــدأ العد التنازلي لســحب الدانة ربع الســنوي 
الثانــي لعام 2014 من بنــك اخلليج، حيث لم يتبق 
ســوى يوم واحد ليتمكن العمــالء من زيادة فرص 
فوزهم والتأهل للسحب املقرر إجرائه في 26 يونيو 
2014 علــى جوائز نقدية تبلغ قيمتها 25 ألف دينار 
و125 ألف دينار و250 ألف دينار علما بأن آخر موعد 

لإليداع أو فتح حساب الدانة هو 30 أبريل.
وال يتطلب فتح حســاب الدانة سوى إيداع احلد 
األدنى باحلساب البالغ 200 دينار والذي يؤهل العمالء 
لدخول سحوبات الدانة. فكلما ازدادت األموال املودعة 
واملدخرة في احلساب، كلما زادت فرص فوز العمالء 
بالســحوبات، حيث تتراكم فرص الفوز يوميا. أما 
بالنســبة للقصر، فيجب على الوالدين أو وصيهم 
القانوني فتح احلساب بالنيابة عنهم. ونحث العمالء 
الكرام على االحتفاظ باحلد األدنى للرصيد للتأهل 
تلقائيا لدخول الســحوبات اليوميــة )التي جترى 
كل يــوم عمل على جائزتــني بقيمة 1000 دينار لكل 
منهما( والســحوبات ربع الســنوية، باإلضافة إلى 

السحب السنوي.

تكرمي وزير اإلعالم لبنك الكويت الدولي على رعايته الذهبية ألعمال القمة

»الوطني« يقدم خدمات مصرفية مميزة لذوي الدخل املرتفع
يقــدم بنك الكويت الوطني 
»اخلدمــات املصرفية املميزة« 
»Privilege« األولــى من نوعها 
للعمــالء ذوي الدخل املرتفع، 
وتشتمل على العديد من املزايا 
احلصريــة والفريــدة يوفرها 
نخبــة مــن مســؤولي عالقات 
العمالء انطالقا من حرصه على 
أن يبقى دوما سباقا في توفير 
مستوى ال يضاهى من اخلدمات 
األكثر متيزا وحصرية لعمالئه. 
البنك  وتتضمن »خدمــات 
الوطنــي املصرفيــة املميــزة« 
مميــزات عــدة منهــا األولوية 
فــي احلصول علــى املعامالت 
واإلجراءات املصرفية الى جانب 
 Visa االستفادة من مزايا بطاقة
Signature االئتمانيــة املميــزة 
األولــى فــي الكويــت، والتــي 
تقــدم مجموعة مــن اخلدمات 

الفريدة مثل الدخول الى أكثر 
مــن 35 قاعة انتظار فخمة في 
املطارات الدولية الكبرى، وخدمة 
كونســيرج احمللية والدولية، 
وتأمني مجاني على السفر تصل 
تعويضاته الى 500.000 دوالر 
أميركي، وخدمة إيقاف السيارات 
املجانية، كما يضاف اليها العديد 
من العروض احلصرية محليا 

وعامليا.
وجتدر االشارة الى أن البنك 
الوطني قــد خصص فرعا هو 
األول من نوعه في برج احلمراء، 
لتلبية متطلبات عمالئه من ذوي 
املالءة املاليــة العالية والدخل 
املرتفع، يوفر أساليب متطورة 
للخدمة وصالة استقبال فخمة 
ومسؤولي حسابات شخصية 
للعمــالء. كمــا تنتشــر قاعــة 
اخلدمــات املمتازة في 26 فرعا 

محليــا وتقــدم هــذه الفــروع 
مجموعة شــاملة من اخلدمات 
واملعامــالت  واالستشــارات 

املصرفية اخلاصة. 
ويكــرس البنــك الوطنــي 
موقعــه الريــادي فــي قطــاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
من خالل طرح مجموعة واسعة 
من اخلدمات واملنتجات املبتكرة، 
إلى جانب توفيره أعلى جودة 
في اخلدمة وفق أرقى املعايير 
العامليــة، متبنيا قنوات فعالة 
للتواصــل مع العمــالء ليكون 
األقــرب إليهــم علــى الــدوام. 
ويحرص البنــك الوطني على 
تقدميه أرقى وأحدث اخلدمات 
لعمالئه متيحا لهم مجاال واسعا 
من اخليارات ولضمان خدمتهم 

على النحو األمثل.

 جانب من مشاركة الطلبة

لعمالء البرمييير تشمل 70 قاعة

»برقان« يقدم خدمة االنتظار
 بالقاعات الفخمة باملطارات الدولية

»التجاري«: طالب »شيخان الفارسي« يشاركون »يا زين تراثنا«

أعلــن بنــك برقــان أنه 
بإمكان عمالء خدمة برمييير 
املصرفيــة االســتفادة مــن 
الدخــول املجاني ألكثر من 
70 قـــاعة انتظار فخمة في 
مختـــلف املطارات الدولية 
 »Veloce« وذلـك بالتـعاون مع
لالســتمتاع بتجربة ســفر 
متـميزة ممـــزوجة بأجواء 

الراحة قبل اإلقالع. 
 ولالســتفادة مــن هــذا 
العرض املميز، يتعني على 
عمــالء البنــك مــن حاملي 
بطاقــات ڤيــزا بالتينيــوم 
للسـحب اآللـي واالئتمانية 
إظهــار بطـــاقاتهم ملوظفي 
االستقبـــال عند وصولهم 

قام البنك التجاري الكويتي 
بزيارة مدرسة شيخان الفارسي 
ـ بنــني التابعة ملنطقــة حولي 
التعليمية، وتأتي هذه الزيارة 
ضمن فعاليــات حملة »يا زين 
تراثنا« الثالثة التي أطلقها البنك، 
والتــي تهدف إلى إحياء التراث 
الكويتــي القــدمي وتذكير جيل 
اليوم بالعادات الكويتية وأمناط 
احلياة التي عاشها اآلباء واألجداد 
في املاضي، حيث يرى البنك أن 
التــراث الكويتــي القــدمي، وإن 
تنوعت مظاهره، يعكس الكثير 
من حياة شعب الكويت واألجيال 
القدمية وهمومها وآمالها ومدى 

تأقلمها مع احلياة في املاضي.
وفي تعليقها على األنشطة 
املختلفة والزيارات التي تشملها 
احلملة التراثية، قالت مســاعد 
اإلعــالن  إدارة  العــام  املديــر 

ألي مـن قـاعـــات االنتظار 
الدولية الفخمة حول العالم 
ومنهــا: لندن، امســتردام، 

والعالقــات العامة أماني الورع 
»تأتــي هــذه الزيــارة ملدرســة 
شــيخان الفارســي فــي إطــار 
برنامج الزيارات املتعددة التي 
أعدها التجاري ضمن حملة إحياء 
التــراث الكويتــي القدمي والتي 

فرانكفورت، جنيڤ، باريس، 
طـوكيو، سنغافورة، دبي، 
والـــكويت وغيرهــا، هذا، 
ويعـــتبر بنك برقان البنك 
الـوحيد بالكويت الذي يوفر 
هذه اخلدمة لعمالء برمييير 
املصرفيــة حملــة بطاقات 
الڤيزا البالتينية للســحب 

اآللي أو االئتمانية.
 وتنضـم خـدمة الـدخول 
املجــاني ألكـثر مـن 70 قاعة 
الدولية  انتظار باملطــارات 
إلـى باقـة املـزايا واخلدمات 
املتنوعـة الـتي يحـرص البنك 
علـى ابتكـارهـا وتطـويرها 
لتـوفر أعلـى معــايير التميز 
لعمـالء برمييير املصرفية.

تهــدف إلى اطــالع الطلبة على 
أكبر قدر من املعلومات التراثية 
واأللعاب الشعبية واملهن واألمثال 
التي كان يتم تداولها في املاضي«.
علــى  الزيــارة  اشــتملت 
عرض الفيلم التعليمي الذي مت 
إنتاجــه خصيصا لهذه احلملة 
باإلضافة إلى املسابقات التراثية 
املتنوعة، حيث تفاعل الطلبة مع 
األسئلة التي مت طرحها عليهم، 
وتخلل برنامج الزيارة توزيع 
هدايــة تراثية عبارة عن »وزار 
وكحفية«. وفي ختــام الزيارة 
تقدمت إدارة املدرســة بالشكر 
والتقديــر للبنك التجاري على 
جهوده في توصيل رسالة تراثية 
لطلبة مدرسة شيخان الفارسي، 
حيث ســاهمت هذه الزيارة في 
إضافة معلومــات تراثية قيمة 

لطالب املدرسة.

»املال للصيرفة« تفتتح فرعها الـ 54 بالفنطاس
قامت شــركة املــال العاملية 
للصيرفة الشركة األولى بالكويت 
في حتويل األموال بافتتاح فرعها 
الـــ 54 في الكويــت واألول في 
منطقة الفنطاس، لتلبية الطلب 
املتنامي على خدمات التحويالت 
املالية للشركة اآلمنة واملأمونة. 
وأشار راجيش جيروال ـ املدير 
العام، خالل افتتاح الفرع اجلديد 
الذي اختارته الشركة في موقع 
اســتراتيجي وحيــوي إلــى أن 
االسم التجاري للشركة يتمتع 
بسمعة جيدة، كما يتمتع بوفاء 
العمالء من الوافدين واملقيمني في 
الكويت. وأضاف: اسمنا يرتبط 
بأفضل املؤسســات املالية ذات 
اخلبرة التقنية، وهدفنا هو توفير 
أســرع خدمة ممكنة لعمالئنا. 
وقــال: بإضافة فــرع جديد إلى 
شبكتنا املتنامية فإننا نسعى إلى 
توفير اخلدمة املريحة لعمالئنا 

أينما كانــوا باعتبارهــم دائما 
هدفنــا وأولويتنا األولى، وهذا 
املبدأ هو الذي جعلنا املفضلني 
لدى عمالئنا. ويأتي افتتاح فرع 
للتحويالت في الفنطاس دليل 
علــى التزام الشــركة لعمالئها 
وانعكاس لزيــادة الطلب على 

خدمات التحويالت املالية للشركة، 
وقد مت تصميم الفرع اجلديد على 
أعلــى مســتوى وتهيئتــه لتلبية 
االحتياجات اخلاصة للعمالء التي 
حتتاج بيئة مريحة ومالئمة إلمتام 
التحويالت اخلاصة بالعمالء بسرعة 
وأمــان. وبداخل الفــرع تركز املال 
العامليــة للصيرفة علــى اجلوانب 
التشغيلية واجلمالية وتقدمي خدمة 
أكثــر تخصيصا مع ضمان فاعلية 
سير العمل داخل الفرع. وأوضحت 
الشــركة انــه كباقي فروع شــركة 
املــال للصيرفة يقوم الفرع اجلديد 
بالفنطاس بتقــدمي خدماته ضمن 
دوامني صباحي ومســائي لضمان 
حتويل األموال بطريقة سريعة وآمنة 
ومريحة للعمالء، فضال عن توفير 
مواقف خاصة لركن سياراتهم بالقرب 

من الفرع اجلديد.

جانب من املتبرعني


