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«الوطني»: تلبية احتياجات العمالء في صدارة أولوياتنا
الكويــت  بنــك  حــرص 
الوطنــي منــذ بدايــة األزمة 
الصحية العاملية على تلبية 
احتياجات عمالئه عن طريق 
التواصــل املســتمر معهــم 
ومتابعــة تقــدمي خدماتــه 
املصرفية، مستخدما في ذلك 
قنواته املتعددة املتمثلة في 
الفروع التــي وصلت إلى ١٧ 
فرعا عامال قبل بداية احلظر 
الكلــي، خدمــة الوطني عبر 
املوبايل وخدمة الوطني عبر 
اإلنترنــت، إضافة إلى خدمة 
التواصل مع الوطني وخدمة 
 WhatsApp عبــر  الوطنــي 
وأرقــام االتصــال املجانيــة 
فــي العديد من الــدول حول 
العالم، فضال عن العديد من 
القنوات األخرى مثل حسابات 
البنــك على قنوات التواصل 
االجتماعي املختلفة، أجهزة 
الســحب واإليــداع النقــدي 
وجهــاز الصــراف التفاعلي، 
حيث تزامن ذلك كله مع التزام 
البنك بكل تعليمات وإرشادات 
التباعد االجتماعي حرصا منه 

على سالمة العمالء.
وبعد تطبيق احلظر الكلي، 
يواصل البنك اتخاذ العديد من 
التدابير واإلجراءات لضمان 
حماية العمالء واحلرص على 
تقدمي جتربــة مصرفية لهم 
بال انقطاع، متكنهم من إجناز 
معامالتهــم املصرفيــة على 
مدار الســاعة ومبا يتماشى 
مع توجيهات مجلس الوزراء 
ووزارة الصحة وبنك الكويت 
املركــزي وجميــع اجلهــات 

املعنية. 
وتعقيبا على جهود البنك 
فــي التواصــل مــع العمالء 
خالل األزمــة احلالية، أعلن 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية فــي 
بنك الكويــت الوطني محمد 
العثمــان قائــال: نســعى في 

في تواصلنا مع عمالئنا يعد 
مــن الركائــز األساســية في 
التجربــة املصرفية املتميزة 
التي يحصلــون عليها، وقد 
شــهدنا إقباال ملحوظا منهم 
على التواصل معنا عن طريق 
القنوات اإللكترونية وخاصة 
الوطني  باســتخدام خدمــة 
عبر املوبايل، والتي نحرص 
على تطويرها دائما في إطار 
استراتيجيتنا للتحول الرقمي 
وريادتنا في تقدمي اخلدمات 
املصرفية الرقمية لعمالئنا. 
العثمــان عمــالء  ووعــد 
بنك الكويت الوطني بالعمل 
على تقدمي اخلدمات اجلديدة 
باستمرار وتطوير اخلدمات 
القائمــة مبــا يضمــن إثراء 
التــي  التجربــة املصرفيــة 
يحصلون عليهــا، كما تقدم 
بالشكر إلى فريق عمل الوطني 
خاصــة من هم في الصفوف 
بالفــروع وموظفي  األمامية 
اخلدمــة الهاتفيــة ومواقــع 

النقدي املتوافرة في كل أنحاء 
الكويت، وذلك من خالل ٣٢٧ 
جهاز ســحب آلي من ضمنها 
أكثر من ١٠٠ جهاز إيداع نقدي. 
كما قام البنــك قبل بدء فترة 
احلظــر الكلــي بتوفير جهاز 
ســحب آلي متنقل في منطقة 
املهبولة، وذلك حرصا منه على 
تلبيــة احتياجات عمالئه في 
ظل الظــروف الراهنة ودعما 
منــه للجهــود احلكومية في 
هذا الصدد، حيث تواجد جهاز 
الوطني للسحب اآللي املتنقل 
يوميا في منطقة املهبولة من 
الســاعة ٩ صباحــا حتــى ٣ 
عصــرا. وقــدم خدماته أيضا 
للعمــالء خالل فتــرة احلظر 
اجلزئي من خالل جهاز الصراف 
 Tالتفاعلي في مبنى الركاب ٤

مبطار الكويت الدولي.
دعم العمالء

وقد قدم البنك العديد من 
اخلدمــات واتخذ العديد من 

التواصل االجتماعي حلرصهم 
على التواصل مع العمالء على 
مدار الساعة منذ بداية األزمة.

خدمة الوطني عبر املوبايل

يأتي برنامج خدمة الوطني 
املوبايــل فــي مقدمــة  عبــر 
اخلدمات التــي تقدم للعمالء 
وسيلة سهلة ومريحة إلمتام 
املعامالت بكل سرعة وسهولة 
ومن منازلهــم، لذا يعمد بنك 
الكويت الوطني باستمرار إلى 
تطوير هذه اخلدمة، ما يوفر 
للعمالء إمكانية القيام بالعديد 
من املعامالت بأنفســهم ومن 
دون احلاجة إلى زيارة الفرع.

ومتكن خدمة الوطني عبر 
املوبايــل العمالء مــن القيام 
بالعديد من املعامالت املصرفية 
بسرعة وســهولة، ومن أبرز 
املعامــالت التي ميكن إمتامها 
من خالل هذه اخلدمة: حتويل 
األموال محليا ودوليا، خدمة 
الوطني للدفع السريع، خدمة 

املدفوعات اإللكترونية، إضافة 
مســتفيدين جــدد، زيادة حد 
التحويل الشهري، االطالع على 
املعامالت املصرفية، وســداد 
مستحقات البطاقة االئتمانية.

وتشهد خدمة الوطني عبر 
املوبايــل إقباال غير مســبوق 
من العمــالء في ظل الظروف 
عــدد  زاد  حيــث  الراهنــة، 
املنتســبني اجلدد إلــى خدمة 
الوطني عبر املوبايل إلى ١٤٪. 
وشهدت خدمة الوطني للدفع 
السريع NBK Quick Pay ارتفاعا 
ملحوظــا فــي نســبة املبالغ 
احملولة بواقع ٢٩٪. كما زادت 
نســبة العمليات عــن طريق 
خدمة املدفوعات اإللكترونية 

e-Payments بنسبة ٤٠٪. 
شبكة الفروع 

الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي منــذ بدايــة األزمة 
الصحيــة على تقدمي خدماته 
مــن خــالل قنواتــه املختلفة 

ومنها الفروع والتي عمد إلى 
زيادة عددها لتصل إلى ١٧ فرعا 
عامال، ولكن بناء على تعليمات 
مجلس الوزراء بتطبيق احلظر 
الشــامل في البالد، مت إيقاف 
العمل في جميع فروع البنك، 
علــى أن يعــاود العمــل بعد 
االنتهاء من فترة احلظر الكلي.

وتنفيذا لتعليمات السلطات 
الصحيــة اخلاصــة بتطبيق 
قواعــد التباعــد االجتماعــي 
وحفاظا على سالمة اجلميع، 
فقــد مت خــالل فتــرة احلظر 
اجلزئي القيام مبجموعة من 
اإلجــراءات الوقائيــة، ومنها 
قياس درجة حــرارة العمالء 
عند الوصول إلى الفروع وطلب 
ارتــداء الكمامــات والقفازات 
الطبية قبــل الدخول، كما مت 
تنظيم عدد العمالء داخل الفرع 

وترك مسافة محددة بينهم.
البنــك خدماتــه  ويقــدم 
للعمالء أيضا من خالل أجهزة 
الوطني للسحب اآللي واإليداع 

القرارات واملبادرات والتي كان 
من أبرزها تأجيل سداد أقساط 
القروض من شهر أبريل وحتى 
سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك لقروض 
العمالء من األفراد (القروض 
االســتهالكية واإلسكانية)، 
فضال عن مدفوعات البطاقات 
(باســتثناء  االئتمانيــة 
البطاقــات االئتمانية بنظام 
الســداد الكامل)، إضافة إلى 
اإلعفاء من رسوم اإليجارات 
الشهرية ألجهزة نقاط البيع 
ملــدة ٣ أشــهر واإلعفــاء من 
الســحب  عمــوالت بطاقات 
اآللي عند استخدامها للدفع 

عبر اإلنترنت.
كمــا عمــد بنــك الكويت 
الوطني إلى حتديث العديد من 
اخلدمات املتوافرة عبر برنامج 
خدمــة الوطني عبر املوبايل 
مثــل زيــادة احلــد األقصى 
للتحويــالت من خالل خدمة 
الوطني للدفع السريع لتصل 
إلى ٥٠٠٠ دينار يوميا بإجمالي 
١٠ معامــالت و١٠ آالف دينار 
شــهريا وذلك بهــدف خدمة 
العمالء بشــكل أفضل، نظرا 
للطلب علــى خدمة الوطني 
للدفع الســريع ملا توفره من 
إمكانية حتويل وتسلم األموال 
بكل سهولة. وكذلك متت زيادة 
احلد األعلى للدفع من خالل 
خدمة املدفوعات اإللكترونية 
يوميا من ٢٥٠ دينارا إلى ٥٠٠ 
دينار بإجمالي ١٠ معامالت، 
وشــهريا ومــن ٥٠٠ دينــار 

ولغاية ١٠٠٠ دينار.
من جهة أخرى، عمد البنك 
إلى زيادة املبلغ املسموح به 
 NBK للدفــع من خالل خدمة
Tap & Pay ومن دون احلاجة 
الرقم الســري  إلــى إدخــال 
ليصل إلــى ٢٥ دينارا، وذلك 
حفاظا على ســالمة العمالء 
وتشــجيعهم على استخدام 
حلول الدفع من دون تالمس.

يقدم كل اخلدمات املصرفية على مدار الساعة

محمد العثمان

بنــك الكويــت الوطنــي إلى 
التواصل مع عمالئنا بشــكل 
مستمر وخاصة خالل األزمة 
الصحية الطارئــة التي منر 
بهــا والتي فرضت متغيرات 
جديــدة على تقدمي اخلدمات 
املصرفيــة وزادت من أهمية 
قنوات التواصل غير املباشر 
مــع العمالء، ولهــذا حرصنا 
على تفعيل كافة تلك القنوات.
وأكــد العثمــان أن تلبية 
احتياجــات العمالء تأتي في 
صدارة أولويات بنك الكويت 
الوطنــي في كافــة الظروف 
العادية واالستثنائية، والتي 
لن تثني البنك عن التواصل 
املستمر معهم وفق اإلجراءات 
االحترازيــة املطلوبة ووفق 
ما يضمن سالمتهم في املقام 
األول، مشددا أيضا على حرص 
البنك الدائم على االلتزام بكل 
توجيهــات وإرشــادات بنك 

الكويت املركزي.
وأضــاف قائــال: جناحنا 

العثمان: جناحنا في التواصل مع عمالئنا يعد ركيزة أساسية في تقدمينا جتربة مصرفية متميزة
أتقدم بالشكر ملوظفي «الوطني» خاصة الصفوف األمامية على جهودهم الفعالة في األزمة احلالية

أصحاب املشاريع للمقاولني: 
نريد خصومات على مشاريعنا احلالية

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» ان اصحاب املشاريع في 
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقياـ  ميناـ  
يطلبون من شركات املقاوالت واملقاولني الذين 
يعملون في مشاريع بجميع أنحاء املنطقة تقدمي 
تخفيضات حتت ضغوط التأثير االقتصادي من 
ڤيروس كورونا وهبوط اسعار النفط. وقالت 
شركات االنشاءات إنها تلقت اتصاالت من عمالء 
وأصحاب مشاريع في القطاعني العام واخلاص 
للحصول على خصومات على مشاريعهم احلالية 
التي هي قيد التنفيذ، وذلك خلفض التكاليف 
في وقت حتــاول فيه احلكومــات في املنطقة 

حتفيز النشــاط االقتصادي. واضافت املجلة 
«على الرغم من أن مســتوى اخلصم املطلوب 
يختلف باختالف العميل ونوع املشروع، اال ان 
ما يتراوح بني ٨٪ و١٢٪ هو احلجم النموذجي 

للخصومات املطلوبة حتى اآلن».
وعلــى مــدى الســنوات الثــالث املاضية، 
اضطــر املقاولــون لتنفيذ مشــاريع مبعدالت 
اســعار منخفضة للغاية دون هامش ربحية، 
مشــيرين الى انه ال ميكن النظر في مزيد من 

خفض األسعار.
واشــارت املجلة الى ان طلب التخفيضات 
ليس امرا مســتحدثا في سوق االنشاءات في 
الظروف التي يجتاز فيها السوق حركة تصحيح.

«املركز» يطلق بوابة اخلدمات اإللكترونية للمستأجرين
أعلن املركز املالي الكويتي «املركز» 
عن إطالق «بوابة اخلدمات اإللكترونية 
للمستأجرين» لتقدمي أعلى مستويات 

الراحة والسهولة لعمالئه. 
وقال «املركز» فــي بيان صحافي 
ان اخلدمات اجلديدة عالية املستوى 
التي يتم توفيرهــا من خالل منصة 
«رينت كافيه» (RENTCafe) املصممة 
من قبل «ياردي» (Yardi)، ستساهم في 
مساعدة املستأجرين على توفير الوقت 
واجلهد وإدارة كافة اجلوانب املرتبطة 
بعملية االســتئجار بكل يسر وأمان، 
والتي تشمل دفع اإليجارات، وطلبات 

الصيانة، وجتديد عقود اإليجار.
وانطالقــا مــن حــرص «املركز» 
علــى التحول الرقمــي وإيجاد طرق 
مبتكــرة إلضافــة القيمــة لعمالئــه، 
ستتيح البوابة اإللكترونية اجلديدة 
الفرصة أمام املستأجرين لالستفادة 
من خدمات إدارة حسابهم الشخصي 
بشكل ذاتي على مدار الساعة. وميكن 
للمستأجرين أيضا حتديث ملفاتهم 
التعريفية بشكل فوري، واالطالع على 
أرصدتهم اخلاصة بوحداتهم السكنية، 
وإجراء عمليات دفع اإليجارات وغيرها 
من الرسوم وجدولتها تلقائيا، فضال 
عن تلقي اإلعالنــات، وتقدمي طلبات 
الصيانة. ولتحسني جتربة املستأجر، 
ميكن للمقيمني أيضا من خالل البوابة 
اجلديــدة االطــالع علــى الفعاليــات 
املجتمعيــة القادمة التي ســتقام في 
مبانيهم. كما ميكن للمستأجرين في 
«بوردووك ريزيدنس»، والذي يقع في 
جزيرة الرمي بإمــارة أبوظبي ويقدم 
جتربة ســكنية رائعة على الشاطئ، 
االستفادة من هذه اخلدمة أوال. وسيقوم 
«املركز» قريبا بتوسيع نطاق تنفيذ 
خدمات البوابة اإللكترونية لتشــمل 
عقــارات أخرى في كل مــن اإلمارات 

والكويت والسعودية.
وتعليقا على اإلطالق، قال مساعد 
نائب الرئيس، إدارة اخلدمات املساندة 
- العقار سلمان عليان: «انطالقا من 
ســعينا إلى تلبيــة تطلعات عمالئنا 
وفهم احتياجاتهم، قمنا في «املركز» 
بتبني مســيرة التحــول الرقمي في 
جميع مجاالت عملياتنا وعلى مستوى 
الشــركة. وينصــب تركيزنــا علــى 
االستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية 
احلديثة واالبتــكار لتطبيق األنظمة 
اآللية عبر كافة جوانب جتربة العميل 
وتعزيز كفــاءة وجاذبيــة منتجاتنا 
وخدماتنــا، حيث يعد إطالق البوابة 
اإللكترونيــة اجلديــدة املخصصــة 
خلدمات املســتأجرين خطــوة مهمة 
لتقدمي جتربة آلية متكاملة، بدءا من 
مرحلة التأجير ووصوال إلى مرحلة 
إقامة املســتأجرين. ونحن على ثقة 
بأن هذا احلل الشامل سيحظى بإقبال 
كافة املقيمني من خالل تقدمي خدمات 

إيجار سهلة وسلسة».
وأضاف عليان: «وفي حني نواصل 
التصدي لتداعيــات جائحة ڤيروس 

بكل أمان وسهولة وهم في منازلهم».
ومن جهته، قال نائب رئيس إدارة 
االستثمار العقاري في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في املركز خالد 
املباركي: «يؤثر التقدم التكنولوجي 
بشــكل متســارع على مســار العمل 
التقليدي في قطــاع العقارات، حيث 

جنحنــا في (املركز) في أن نكون في 
طليعة تبني التكنولوجيا الرقمية في 
كافة عملياتنا، مبــا في ذلك عمليات 
التطوير والتأجير وإدارة العقارات، 
وذلك في سبيل رفع مستويات الكفاءة 
والنمــو الســريع وتعزيــز جتربــة 
العمالء. وستساعدنا بوابة اخلدمات 
اإللكترونيــة اجلديــدة علــى إحداث 
تغيير نوعي في جتربة االســتئجار 
للمستأجرين لدينا من خالل منحهم 
مرونــة وراحة ال مثيــل لهما في أي 
وقت، فضال عن تعزيز أداء أصولنا».

وفي إطار سعي «املركز» املتواصل 
بتبني ممارسات االبتكار التكنولوجي 
لتقــدمي حلول جديــدة تعزز جتربة 
عمالئه، مت إطالق تطبيق iMarkaz وهو 
أول تطبيق استثماري شخصي، في 
شهر فبراير من العام احلالي. وتتيح 
املنصة الرقمية التفاعلية للمستثمرين 
احملتملني بناء احملافظ االســتثمارية 
في غضون دقائق وتسهيل التواصل 
مع خبــراء «املركز» بفعالية، والذين 
يشــرفون على هذه احملافظ بشــكل 
يضمــن حتقيق أهداف املســتثمرين 
وتطلعاتهم املالية. وميكن ملستخدمي 
التطبيــق أيضا االســتفادة من كافة 
خدمــات الشــركة فــي إدارة األصول 
واخلدمــات املصرفية االســتثمارية 

واالستثمارات املباشرة والعقارات.

في خطوة فاعلة نحو تقدمي جتربة آلية شاملة بدءاً من مرحلة التأجير حتى اإلقامة

سلمان عليانخالد املباركي

كورونا والتزامــا بالقيود املفروضة 
كاحلجــر املنزلي وممارســة التباعد 
االجتماعي، يحظى إطالق حل جديد 
مثــل بوابــة اخلدمــات اإللكترونية 
للمســتأجرين بأهمية بالغة، وميكن 
للمستأجرين لدينا في مبنى (بوردووك 
ريزيدنس) االســتفادة مــن خدماتنا 


