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»التجاري« يختتم البرنامج التدريبي الصيفي 
ألبناء وأقارب موظفي البنك بني 16 و22 عاماً

اختتــم البنــك التجاري 
الكويتي البرنامج التدريبي 
الصيفي الذي كان البنك قد 
نظمه خالل شــهري يونيو 
ويوليــو ألبنــاء وأقــارب 
موظفي البنك والذين تتراوح 
أعمارهــم بــن 16 و22 عاما 
بغرض شغل أوقات فراغهم 
وإحلاقهم بالتدريب في فروع 
وإدارات البنك املختلفة. وقد 
هــدف البرنامــج التدريبي 
معايشــة  إلــى  الصيفــي 
الطلبــة والطالبــات لواقع 
احليــاة املهنية عــن طريق 

منحت مجلــة »جلوبل فاينانس« 
العاملية بنــك الكويت الوطني جائزة 
أفضل بنك في تقدمي اخلدمات املصرفية 
الشــخصية الرقميــة وجائزة أفضل 
بنــك في تقــدمي اخلدمــات املصرفية 
عبــر املوبايل على مســتوى الكويت 

للعام 2019.
وتعد مجلة جلوبل فاينانس التي 
تأسســت عــام 1987 ومقرهــا مدينة 
نيويورك مــن املجــالت االقتصادية 
الرائدة في نشر التقارير والتحليالت 
االقتصاديــة املتخصصة حيث تقوم 
بإصدار أكثر من 50 ألف نسخة شهريا 
يتم توزيعها في 188 دولة حول العالم.
ويتم اختيار البنــوك الفائزة عن 
طريق جلنــة حتكيم مــن خبراء في 
القطاعن املالي والتكنولوجي، وذلك 
حتت إشراف شــركة Infosys العاملية 
الرائــدة فــي مجــال االستشــارات 
الرقمــي  والتكنولوجيــا والتحــول 

بالتعاون مع فريق عمل املجلة.
وقد اســتندت املجلة فــي اختيار 
البنوك الفائزة إلى مجموعة من املعايير 
الدقيقة، وأبرزها: قوة اســتراتيجية 
البنــك في اجتــذاب عمــالء اخلدمات 
الرقميــة وتقــدمي أفضــل املنتجــات 
املصرفية لهــم، مدى جناح البنك في 
حــث العمــالء على جتربة مــا يقدمه 
من خدمــات مصرفيــة رقمية، معدل 
منو أعداد العمالء الذين يستخدمون 
اخلدمــات الرقميــة، اتســاع قاعــدة 
املنتجات املصرفية للبنك، تقدمي دالئل 
قابلــة للقياس ملدى تلبيــة منتجات 
البنك املصرفيــة الحتياجات العمالء 
ومدى تفوق البنك في تقدمي اخلدمات 
املصرفية عن طريق املوقع اإللكتروني 

وعبر املوبايل.
ويحرص بنك الكويت الوطني على 
االحتفاظ مبكانة ريادية على صعيد 
اخلدمات املصرفية الرقمية وذلك عن 
طريق إطالق خدمــات رقمية جديدة 
وتطبيــق معايير التحول الرقمي في 

فروع البنك التقليدية.
كما تعد اخلدمــات املصرفية عبر 
اإلنترنت واملوبايل من أهم اخلدمات 
الرئيسية لبنك الكويت الوطني نظرا ملا 
تتميز به الكويت من ارتفاع فئة الشباب 

للطلبــة املتدربــن الفرصة 
لالطالع علــى كيفية العمل 
في فــروع البنــك وإداراته 
املختلفة، فضال عن تعريفهم 
العمل املصرفي  بأساسيات 
من خالل حلقــات تدريبية 
نظرية وعملية«، مشيرا إلى 
أن تنظيــم البنــك ملثل هذه 
البرامــج التدريبية يعكس 
التزام التجاري باملسؤولية 
االجتماعية جتــاه موظفيه 
وفئــة الطلبــة والطالبــات 
الواعــدة وكذلــك دعمه لهم 
بتوفير الفــرص التدريبية 

املناسبة لهم. وعلى هامش 
حفل تخريج وتكرمي املتدربن 
والــذي أقيــم فــي أكادميية 
التجــاري بفــرع الفيحــاء، 
قــام البنك مبنــح املتدربن 
شــهادات تقديــر ومكافآت 
مالية، حيث عبر املتدربون 
عن سعادتهم باملشاركة في 
الذي  التدريبــي  البرنامــج 
ساهم بشكل فعال في صقل 
مهاراتهم وتطوير خبراتهم 
العمليــة من خالل التدريب 
امليداني فــي فروع وإدارات 

البنك املختلفة.

فرصة آمنة إلدارة األموال بكل سهولة 
وفي أي وقت، حيث يســمح للعمالء 
بالقيام باملعامالت املصرفية املختلفة 
ومنها فتح حساب جديد، االطالع على 
املعامــالت التــي متت على احلســاب 
والبطاقات االئتمانيــة، االطالع على 
مجموع نقاط مايلز الوطني ومكافآت 
الوطني، سداد مســتحقات البطاقات 
االئتمانيــة والفواتيــر االلكترونيــة 
املختلفة، حتديد مواقع فروع الوطني 
ومواقع أجهزة الوطني للسحب اآللي 
وأجهزة اإليــداع النقدي في الكويت، 
فضال عن تقدمي طلب كشــف حساب 
ودفتر شيكات وغيرها من اخلدمات.

بهدف معايشة الطلبة والطالبات لواقع احلياة املهنية

مشــاركة موظفي البنك في 
تدريب ميداني وإجناز بعض 
األعمــال املصرفية في بيئة 
العمل املصرفي التفاعلية ما 
ســاهم في إكسابهم خبرات 
ومهارات جديــدة من خالل 
التعامل مع العمالء والتدريب 
العملي املكثف. ومبناســبة 
اختتــام البرنامج التدريبي 
الصيفي، قــال مدير عام - 
قطاع املوارد البشــرية في 
البنــك التجــاري الكويتــي 
صادق عبداهلل »إن البرنامج 
التدريبــي الصيفي قد أتاح 

ضمن التركيبة السكانية، حيث متثل 
الفئة العمرية األقل من 30 عاما أكثر 
من 63% من إجمالي السكان، باإلضافة 
إلى ما تتمتع به الكويت من مستويات 
استخدام اإلنترنت واملوبايل والتي تعد 

من بن األكبر على مستوى العالم.
وقد حقــق الوطني منوا هائال في 
املعامالت املصرفية عبر املوبايل خالل 
العام 2018، بنمو بلغت نســبته %40 
على أساس سنوي وهو ما يؤكد جناح 
جهود البنك التي تهدف إلى تشجيع 
العمالء على استخدام القنوات املصرفية 

الرقمية.
ويوفر برنامج الوطني عبر املوبايل 

»جلوبل فاينانس« متنح »الوطني« جائزتي أفضل بنك 
باخلدمات املصرفية الشخصية الرقمية واملوبايل

على مستوى الكويت للعام 2019

لقطة جماعية للطلبة املشاركني بالبرنامج

»بوبيان« كرّم املشاركني في برنامجه الصيفي

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحب »الدانة« األسبوعي

أقام بنك بوبيان مؤخرا حفل تكرمي 
املشاركن في برنامجه الصيفي املميز 
)بدينــا 6(، الذي نظمــه بالتعاون مع 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
والــذي حرص البنك مــن خالله على 
استكشاف القدرات الكامنة لدى طالب 
املرحلة الثانوية وهم شريحة مهمة من 
أبنائنا الشباب والعمل على تدريبهم مبا 
يحقق لهم قضاء إجازة صيفية ممتعة 
مليئة باألنشطة التثقيفية والترفيهية 

والرحالت.
وقد بلغ عدد املشاركن في البرنامج 
على مرحلتيه نحو 50 مشاركا أعربوا 
جميعهــم عن شــكرهم لبنــك بوبيان 
إلعطائهم الفرصة حلضور هذا البرنامج 

املميز واالستفادة من مختلف أنشطته 
والــذي مت تقدميه برعايــة كاملة من 
البنــك، حيث قضى الطالب من خالله 
إجازة صيفية مليئة باملتعة واالستفادة 
واكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم في 
االستعداد ملرحلة جديدة في حياتهم.

وبهــذه املناســبة، قال مديــر عام 
مجموعة املوارد البشرية عادل احلماد إن 
البرنامج التدريبي هو عبارة عن فرصة 
مميــزة مينحها بنك بوبيــان لتدريب 
النشء من طالب املرحلة الثانوية من 
عمر 14 إلى 17 سنة ويعتمد من خالله 
القيم النابعة من قيم البنك نفسه التي 
ترتكز إلى العمــل اجلماعي والنزاهة 
واإلبداع، مشيرا إلى أن بوبيان »يؤمن 

دائما بأن الشباب هم احملرك ألي خطط 
تنموية تســعى الدولة إلــى تنفيذها 
بسبب ما ميتلكونه من طاقات كبيرة 
ميكــن أن تفيد املجتمع إذا ما أحســن 

استغاللها والتعامل معها«.
يذكر أن برنامج »بدينا« في نسخته 
السادســة تضمن فعاليات وأنشــطة 
مختلفة غير تقليدية متكن املشاركن 
فيهــا من اكتشــاف قدراتهــم وإطالق 
طاقاتهم الكامنة، باإلضافة إلى زيارة 
إدارات البنــك الرئيســية مــع تنظيم 
برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي مميز 
يهدف إلى شغل أوقات الصيف للشباب 
بأنشطة وفعاليات مفيدة تؤهلهم ملرحلة 

جديدة من حياتهم.

أجرى بنك اخلليج سحب 
الدانــة األســبوعي فــي 18 
اجلاري، حيث أعلن من خالله 
عن أسماء الفائزين العشرة 
خالل األسبوعن املاضين من 
4 إلى 8 أغسطس ومن 11 إلى 
15 أغسطس اجلاري، وذلك 
بجوائز نقدية قيمة كل منها 

1000 دينار أسبوعيا.
وقد فاز خالل الفترة من 
4 إلــى 8 أغســطس: عدنان 
عبدالوهاب نصف النصف، 
ورباب سيد املوسوي، وجناة 
جاسم محمد الكوت، وبالل 
عبدالرحمن أحمد العبداهلل، 
وحنان حســن ســيد عطا 
عبدالوهاب. بينما فاز خالل 
الفترة من 11 إلى 15 أغسطس: 
ابراهيم محمود شهاب، وهاني 
علي نكورو، وعائشة حمود 
سعد العازمي، ويوسف غلوم 
حاجي أحمد، وفنر ســعود 
مجبــل فجحــان )قاصــر(. 
هذا، ويجــري بنك اخلليج 
ســحب الدانة ربع السنوي 
الثالث في 25 سبتمبر 2019 
على جائزة قيمتها 500 ألف 
دينار. أما الســحب األخير 

أطلقت الشركة الكويتية 
السيارات، كايكو  الستيراد 
الشــايع والصقــر، الوكيل 
احلصري لســيارات بيجو 
الكويــت،  الفرنســية فــي 
عرضها احلصــري لصيف 
2019 مقدمة عروضا وهدايا 
قيمة لكل من يختار شراء أي 
من موديالت 2019 اجلديدة 

خالل فترة العرض.
ويأتي هذا العرض سعيا 
مــن الشــركة إلــى مكافــأة 
عمالئهــا ومحبي ســيارات 
بيجــو وملشــاركتهم فرحة 
العطلــة الصيفيــة، حيــث 
أصبح بإمــكان العمالء اآلن 
احلصول على سيارات بيجو 
طــراز 2008، 3008 و5008 
بدون دفعة مقدمة وبقسط 
شــهري يبدأ من 94 دينارا. 
وذلــك باإلضافــة إلــى عقد 
صيانة ملدة 5 سنوات وهدية 

1000 ليتر وقود مجانا. 
وكخيــار آخــر لتمييــز 
العمــالء ومنحهــم راحــة 
البال، طرحت الشركة ميزة 
التأجيــر لألفــراد بســعر 
يبدأ من 147 دينارا شــهريا 
ويشــمل الصيانة الدورية، 
الشــامل للســيارة  التأمن 
ضد احلوادث وأيضا توفير 
ســيارة بديلة فــي احلاالت 

احلصري« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناســبهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 
الذكية،  الهواتــف  وتطبيق 
والتي متكن عمالء الدانة من 
احتساب فرصهم للفوز في 
سحوبات الدانة األسبوعية، 

ربع السنوية والسنوية.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
حساب الدانة متاح للكويتين 
وغيــر الكويتيــن املقيمن 
فــي الكويــت. ويتعن على 
العمــالء االحتفــاظ باحلــد 
األدنــى للرصيد البالغ 200 
دينار لفتح احلساب شرط 

واالنتظار في مراكز اخلدمة.
وذكرت الشركة أنها تقوم 
بتســهيل إنهــاء املعامــالت 
بهدف حتقيق أعلى مستويات 
الرضــا مــن قبــل العمالء. 
وأكدت أن قرار شراء سيارة 
من بيجو خالل فترة الصيف 

االحتفــاظ باملبلــغ نفســه 
للتأهل تلقائيا للدخول في 
سحوبات الدانة املقبلة. وفي 
حال انخفــض الرصيد إلى 
ما دون مبلغ 200 دينار في 
أي وقت، يتــم خصم مبلغ 
دينارين من احلســاب على 
أساس شهري حلن استيفاء 

احلد األدنى للرصيد.
أمــا بالنســبة للعمــالء 
الذيــن يفتحــون حســاب 
الدانــة أو يودعــون مبالغ 
أكثر في احلساب، فيتأهلون 
إلــى  تلقائيــا  للدخــول 
الســحوبات األسبوعية في 
غضون يومن. وللمشاركة 
فــي ســحوبات الدانــة ربع 
املقبلة  السنوية والسنوية 
فــي عــام 2019، يتعن على 
العمالء االحتفاظ بالرصيد 
املطلوب. عــالوة على ذلك، 
يكافأ العمالء األوفياء بفرص 
الوالء. فرص الوالء عبارة عن 
إجمالي الفرص التي اكتسبها 
العميل في الســنة السابقة 
والتي تضاف إلى العام املقبل 
كمكافأة له على والئه. تطبق 

الشروط واألحكام.

هو األفضل بال شك، إذ تتألق 
ضمن مجموعتها ســيارات 
مبواصفات قياسية حاصلة 
على أعلى اجلوائز العاملية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
املدير العام لشــركة كايكو 
آشــيش تانــدون: »نحتفل 
هــذا العام مبــرور 50 عاما 
من الشــراكة مع بيجو، لقد 
شاركنا جناحهم وتطورهم 
جنبا إلى جنــب خالل هذه 
السنوات. وبصفتنا موزعا 
حصريا، ســنواصل تزويد 
عمالئنا بأفضل ما ميكن من 
خدمات مبيعات وخدمة ما 

بعد البيع«.
من جانبه، قال مدير أول 
- قطاع السيارات نادر ساملة: 
»نحن في كايكو نهتم براحة 
العميل ولذلك قمنا بإطالق 
أفضل العروض لكى يتمكن 
اجلميــع من اقتناء ســيارة 
بيجــو مــن دون القلق من 

الناحية املادية«.
وتخوض سيارات بيجو 
العديــد مــن االختبــارات 
الصعبة في أقصى الظروف 
اجلوية لتتناسب مع املناخ 
احلــار في الكويــت وتكون 
الشــريك األبــرز واآلمن في 
جميع الرحالت واملغامرات 

اليومية.

فســوف يقام فــي 16 يناير 
2020 وسيتخلل هذا السحب 
تتويج مليونير الدانة لعام 
2019 الذي ســيحصل على 
جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشــجع بنــك اخلليج 
عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهــم عــن طريــق زيادة 
املبالغ التي يتم إيداعها في 
احلســاب، باستخدام خدمة 
الدفــع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 
الذكيــة. كما يوفر حســاب 
الدانــة العديد من اخلدمات 
املتميــزة لعمالئــه، منهــا 
خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 

الطارئــة. وأطلقــت كايكو 
عرض التأجير لتلبية طلبات 
العمــالء الذين يرغبون في 
قيادة سيارة بيجو العصرية 
ذات التكنولوجيا املتطورة 
والقيــادة املريحة من دون 
التفكيــر بعنــاء الصيانــة 

»كايكو« تُطلق عرضها الصيفي على موديالت »بيجو«

عادل احلماد متوسطا املشاركني في البرنامج

40 % منواً سنوياً مبعامالت »الوطني« املصرفية عبر املوبايل خالل 2018


