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«التجاري» ُيطلق خدمة التسوق عبر اإلنترنت
انطالقا من حرصه الدائم 
على تطوير خدماته املصرفية 
في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفــراد، قــام «التجــاري» 
بإطالق خدمة «تســوق عبر 
االنترنت باستخدام بطاقات 
التجاري للسحب اآللي» التي 
تتميز بالســرعة والسهولة 
واألمان، باإلضافة إلى العديد 
من املزايا التكنولوجية التي 
حتملها البطاقة كي تتناسب 
مع منط احلياة واالحتياجات 
املصرفية للعمالء، وتأتي هذه 
اخلطوة في إطار حرصه الدائم 
علــى تقدمي أفضل مســتوى 
خدمة وأكثرهــا أمانا لراحة 
عمالئه أثناء تســوقهم عبر 

املواقع التجارية العاملية.
وصــرح عبدالعزيز ملك 
مســاعد مدير عــام - مركز 
البطاقــات قائــال: يســعى 
البنــك التجــاري دائمــا الى 
اخلدمــات  افضــل  توفيــر 
لتلبيــة احتياجات عمالئنا، 
والعمل على تطوير املنتجات 

اآللي من خالل مواقع عاملية، 
وانــه بإمكان العميل اختيار 
عملة الســداد وتتبع كشــف 
احلساب من خالل تكنولوجيا 
رمز التحقق OTP، مع إمكانية 
حــدود  وضبــط  التحكــم 
مشتريات البطاقة من خالل 
تطبيــق التجاري موبايل أو 

التجاري اونالين.
وأشار ملك بأن هذه اخلدمة 

متاحة جلميع حاملي بطاقات 
السحب اآللي ويستطيعون 
االستفســار عن هذه اخلدمة 
عبر خدمة العمالء على الرقم 
١٨٨٨٢٢٥ أو عبــر التجــاري 
وياك (واتساب) ٥٠٨٨٨٢٢٥ أو 
عن عبر خدمة الڤيديو املباشر 
أو خدمة احملادثة الفورية عبر 
أو   WWW.CBK.COM املوقع

تطبيق التجاري موبايل.

في إطار سعيه الدائم لتطوير اخلدمات اإللكترونية

عبدالعزيز ملك

واخلدمات املصرفية ملواكبة 
الســريعة  وتيــرة احليــاة 
باستحداث طرق متكن العميل 
مــن إجراء معامالتــه املالية 
اليومية بشكل آمن وسريع.

وعن هذه اخلدمة اجلديدة 
ومميزاتها، أوضح ملك بانها 
تتيح للعمالء التســوق عبر 
االنترنــت بأمــان وســهولة 
باســتخدام بطاقات السحب 

«زين»: فرص غير محدودة على شبكة ٥G األكبر 
واألقوى في الكويت

زيــن  شــركة  أعلنــت 
الكويت عــن إطالقها أحدث 
عروضها التنافسية لباقات 
 (٥G) إنترنت اجليل اخلامس
املخصصــة لعمــالء الدفــع 
اآلجل، والذي تقدم الشركة 
من خاللــه عاملا من الفرص 
غير احملدودة على شبكتها 
للجيل اخلامس التي تعتبر 
األكبــر واألقوى في الكويت 
بتغطية شاملة جلميع أنحاء 

البالد. 
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أن إطالقهــا هــذا 
العــرض اجلديد كليــا أتى 
ليواكب رؤيتها االستراتيجية 
تطلعــات  تلبيــة  نحــو 
واحتياجات عمالئها في عصر 
التحول الرقمــي، وذلك من 
خالل طرحها أحدث املنتجات 
واخلدمات املبتكرة مع أحدث 
حلول التكنولوجيا الثورية 
لتفتح أمامهم عاملا مليئا من 
الفرص غير احملدودة، مشيرة 
إلى أنها تســعى الســتجابة 
توقعــات عمالئها ليتمتعوا 
بتجربــة االتصــاالت األكثر 
ريــادة فــي الكويــت علــى 

شبكتها األكثر تطورا.
وبينت «زين» أن العرض 
اجلديد، والذي يستمر لفترة 

في العرض بكل سهولة عبر 
kw.zain.) فرع زين أونالين

٥G/com) واالستمتاع بخدمة 
التوصيل املجانية للمنزل، 
علما بأن زين تطبق معايير 
صحيــة صارمــة تتماشــى 
مــع االشــتراطات الصحية 
الرســمية لضمــان ســالمة 
العمــالء واملوظفــني عنــد 

توصيل األجهزة. 
وأكدت الشركة أنها تعمل 
باســتمرار على تطوير كل 

خدماتهــا لتواصل جهودها 
نحو طــرح احللول األحدث 
واألكثــر تطــورا للمحافظة 
على املكانة التي وصلت إليها 
في السوق الكويتي، مؤكدة 
أنها عند وعدها دائما بتقدمي 
حلول عملية ألسلوب حياة 
عمالئها سواء على املستوى 
الشخصي أو العملي، خاصة 
كونهم ميثلــون أكبر عائلة 

مشتركني في الكويت.
وتســعى «زين» إلى أن 
تلعب دورا حاســما كمزود 
اتصــاالت رقمـــــي وســط 
املتغــــيرات والتحــــوالت 
التكنولوجية في األسواق، 
وذلك بتزويد أحدث احللول 
واخلدمات لتسريع منو بيئة 
األعمــال ســواء فــي قطاع 
املؤسسات الكبرى أو األعمال 
الصغيــرة والنامية، وحتى 
حتقق أهدافها االستراتيجية 
تعمل الشــركة على الرصد 
الصحيح والدقيق الحتياجات 
عمالئها، مشــيرة إلــى أنها 
مستعدة لطرح اجلديد دائما 
من اخلدمات التي تصل إلى 
مســتوى طموحات عمالئها 
مبا يتوافق مع التطور الذي 
يشــهده العالم في املجاالت 

التكنولوجية.

جهاز ٥G مجاناً وإنترنت ٥G غير محدود بـ ١٥ ديناراً شهرياً فقط

محدودة خالل شــهر يوليو 
اجلاري، يقدم لعمالء الدفع 
اآلجــل فرصــة االســتمتاع 
اجليــل  إنترنــت  بتقنيــة 
اخلامــس ٥G االســتثنائية 
بشكل غير محدود، باإلضافة 
 ٥G إلى احلصول على جهاز
Router أو ٥G Hotspot مجانا 
مبا يتناسب مع احتياجات 
العميل الشخصية أو العملية، 
وذلك مقابل ١٥ دينارا شهريا 
فقط، وميكن للعمالء االشتراك 

شركات بطاقات االئتمان  تدعم التوسع العاملي 
خلدمة «انقر وادفع» عبر اإلنترنت

ارتقــت التجــارة اإللكترونيــة إلــى 
مستويات جديدة في جميع أنحاء العالم، 
في ضوء توجه املستهلكني بشكل متزايد 
إلى اإلنترنت إلجراء عمليات شراء آمنة 
وال تالمسية عبر مختلف منصات ومواقع 
التجارة اإللكترونية. وأصبحت سالسة 
واتساق جتربة الدفع عبر اإلنترنت في 
جميع أشكال القنوات والبطاقات الرقمية 
أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا 
الســياق، أعلنت «أمريكان إكسبريس» 
 «Visa»و«ديســكفر» و«ماســتركارد» و
اليــوم عــن بــدء اســتعداداتها التقنية 
ملرحلــة التوســع العاملي خلدمــة الدفع 
 Click to – عبــر اإلنترنت «انقر وادفــع
Pay» املستندة إلى معايير EMV للتجارة 
اآلمنــة عن بعــد، إلى مناطــق جغرافية 
إضافية من بينها أســتراليا، والبرازيل، 
وكندا، وهونغ كونغ، وإيرلندا، والكويت، 
وماليزيا، واملكسيك، ونيوزيلندا، وقطر، 
واململكة العربية السعودية، وسنغافورة، 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكة 
املتحدة، وستتبعها الحقا مناطق أخرى.

 Click - وتهدف خدمــة «انقر وادفع
to Pay» إلى تبسيط معامالت الدفع عبر 
اإلنترنت وجعلها أكثر أمانا للعمالء عبر 
مواقــع اإلنترنت واجلــوال وتطبيقات 
الهواتف املتحركة واألجهزة املتصلة، لتحل 
مكان معامالت الدفع بواسطة نافذة إدخال 
أرقام ومعلومات احلســاب الشــخصية 

التي يستغرق اســتكمالها وقتا طويال. 
ويعكس هذا احلل الرقمي املتطور جتربة 
دفــع موحدة وقابلة للتشــغيل املتبادل 
فــي املتاجر احلقيقية باســتخدام جهاز 
واحد لقبول جميع املدفوعات بالبطاقات. 
ومتاشــيا مع حتقيق قابلية التشــغيل 
البيني، فإن الرؤية املستقبلية املرجوة 
 «Click to Pay - مــن خدمة «انقر وادفع
هي توفير جتربة مبسطة للعمالء في أي 

بيئة أو شبكة مدفوعات رقمية.
وقد أعلنت كل من «أمريكان إكسبريس» 
و«ديسكفر» و«ماستركارد» و«Visa» عن 
حلــول الدفع الرقميــة العاملية هذه في 
الواليات املتحدة في أكتوبر ٢٠١٩. ومنذ 
ذلك احلني، أتــاح أكثر من ١٠٠٠٠ متجر 
 Click to - لعمالئــه خيار «انقــر وادفع
Pay»، ومن بينها سينمارك، وكريت آند 
باريل، وإكســبيديا، وفريش دايركت، و

Joseph A. Bank، وقســم السوق التابع 
لشــركة راكوتني في الواليــات املتحدة، 
 ،SHOP.comوســاكس فيفث أڤينيــو، و
وغيرهم. كمــا التزمت طيران اإلمارات، 
وميتر ١٠ (نيوزلندا) احملدودة، ونيول 
ليمينغ، و١-day، وبيتزا هت أستراليا، 
وذا ويرهــاوس، وتوربيدو ٧، وشــركة 
تيكتيك، وذا ويرهاوس ستيشنري، بدعم 
 ،«Click to Pay - خدمــة «انقــر وادفــع
من بني متاجر بارزة أخرى. وبالنســبة 
للمتاجر، ميكن أن يســاعدهم حل الدفع 

هذا في تقليل املشاكل خالل عملية شراء 
السلع واخلدمات أو التبرع أو في احلاالت 
التي كان يطلب فيها إدخال البطاقة يدويا 
إلمتام املعاملة عبر اإلنترنت. كما ميكن 
للمتاجر الوصول إلى جهاز واحد ملختلف 
البطاقات من شركات متعددة، مما يعني 
توفير جتربة دفع رقمية شــاملة أبسط 

وأكثر سالسة للمستهلكني.
ومن أجل زيادة التوسع خارج حدود 
املتاجر احلالية، بدأت كل شبكة بالعمل 
مع شركائها من مقدمي خدمات املدفوعات، 
والبوابات، واملشغلني في النظام بأكمله، 
التحضير واالستعداد لتبسيط إجراءات 
الدفع عبر اإلنترنت وتوفيرها في جميع 
الشبكات املشــاركة. وقد اعتمد عدد من 
الشــركاء فــي الواليات املتحــدة خدمة 
«انقــر وادفــع - Click to Pay» بالفعل، 
مبا فيها إيه سي آي وورلدوايد، وأورس، 
وبالكبود، وبلوسناب، وبرينتري (خدمة 
من باي بال)، وسايبرسورس، وغلوبال 
بامينتس، وخدمة بوابة ماستركارد للدفع 
اإللكتروني، وســكوير، وزودوا متاجر 
البيــع بخيار تفعيل خدمة «انقر وادفع 
- Click to Pay». كما تلقت هذه الشبكات 
دعما إضافيا من شركاء دوليني لتوسيع 
 Click to - انتشــار خدمة «انقر وادفــع
Pay» إلى مناطق جغرافية جديدة، ومن 
بينها Checkout.com، ونون بامينتس، 

وسيف تشارج، وويندكيف، وغيرها.

لتوفير جتربة دفع رقمية بسيطة ومتسقة

«الوطني» يعيد افتتاح فرعه في «نفط الكويت»

الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي علــى توفيــر كافة 
اخلدمــات املصرفية لعمالئه 
بسرعة وسهولة، ومبا يضمن 
احلفاظ على ســالمتهم وفق 
تعليمات اجلهات املعنية بشأن 
الســالمة وقواعد  إرشــادات 
التباعد االجتماعي. وفي هذا 
اإلطار، يعلن الوطني عن إعادة 
افتتاح فرعه في شــركة نفط 
الكويــت، ليزداد عدد الفروع 
التي تســتقبل العمالء يوميا 
من الساعة ٨:٣٠ صباحا إلى 
١ ظهرا ليصــل إلى ٣٥ فرعا، 
باستثناء فرع األڤنيوز- غراند 
أڤنيو الذي يســتقبل العمالء 
من الساعة ١٠:٠٠ صباحا إلى 

الساعة ٢:٠٠ ظهرا.
الكويــت  ويلتــزم بنــك 
الوطنــي بتطبيق إرشــادات 
الســالمة مــن قيــاس درجة 
حرارة العمــالء قبل الدخول 
إلى الفــرع وارتداء الكمامات 
والقفازات الطبية، إضافة إلى 
تطبيق كافة قواعــد التباعد 
االجتماعي، حرصا منه على 
ســالمة العمــالء واملوظفني. 
وسعيا منه لتلبية احتياجات 
العمالء على اختالف شرائحهم، 
عمــد بنــك الكويــت الوطني 
إلــى تخصيص فروع خلدمة 
العمالء األفراد وتشمل: املقر 
الوزارات،  الرئيســي، مجمع 

الشركات وباقة العامل.
وبهذه املناسبة، قال علي 
حســني، مديــر تنفيــذي في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني: نحرص دائما على أن 
نكون األقرب لعمالئنا وتلبية 
احتياجاتهــم واحلرص على 
راحتهم، ولهذا نعمد إلى افتتاح 
مزيد مــن الفروع والذي يتم 
وفق مساعينا التي تهدف إلى 
ضمان تقــدمي خدماتنا لكافة 
شــرائح عمالئنا على امتداد 
كافة محافظات الكويت، وذلك 
وفق قرارات مجلس الوزراء 
وتعليمات اجلهات املعنية في 

ذلك الصدد.
وأضــاف: وبالتزامــن مع 
افتتاح مزيد من الفروع، نلتزم 
فــي الوطنــي بتطبيــق كافة 
السلطات الصحية  تعليمات 
فيما يخص إرشادات السالمة 
التباعــد  وتطبيــق قواعــد 
االجتماعي حرصا على سالمة 

عمالئنا وموظفينا.
وأكــد علــى أن خدمــات 
الوطني متوافرة لكافة عمالئه 
على مدار الســاعة من خالل 
قنــوات البنــك اإللكترونيــة 
وفــي مقدمتها خدمة الوطني 
عبر املوبايل وخدمة الوطني 
عبــر اإلنترنت والتــي تلقى 
إقباال كبيرا في ظل الظروف 

االستثنائية احلالية وهو ما 
يثبت تفوق الوطني في تقدمي 
اخلدمات الرقمية وحرصه على 
التطويــر املســتمر لقنواته 
اإللكترونية التي تتكامل مع 
شبكة فروعه إلثراء التجربة 

املصرفية للعمالء.
ويقدم بنك الكويت الوطني 
خدماته املصرفية عبر أجهزة 
الوطني للسحب اآللي واإليداع 
النقدي املتوفرة في كافة أنحاء 
الكويــت وذلك من خالل ٣٢٧ 
جهاز ســحب آلي من ضمنها 
أكثر من ١٠٠ جهاز إيداع نقدي. 
كما ميكن التواصل مع البنك 
من خالل قنواته املختلفة مثل 
خدمة التواصــل مع الوطني 
على ١٨٠١٨٠١ أو خدمة الوطني 
عبــر WhatsApp علــى الرقم 
ذاته، أو حتى من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، إذ تتــم اإلجابة على 

جميع االستفسارات.
هذا، ويحرص البنك على 
نشــر املعلومات واإلرشادات 
اخلاصة بكل ما يتعلق بهذه 
املرحلة من خالل حساباته عبر 
مواقع التواصل االجتماعي @
nbkgroup، حيث يعمد البنك 
أيضــا إلــى تقــدمي محتــوى 
ترفيهــي مميز من خالل هذه 
القنوات، يتناسب مع الفئات 

العمرية املختلفة.

حرصاً على راحة عمالئه واحلفاظ على سالمتهم

علي حسني

مطار الكويت الدولي- مبنى 
الــركاب T٤، شــركة نفــط 
الكويــت، الروضــة، الدعية، 
الســالم،  ضاحيــة عبــداهللا 
الشامية، كيفان، السرة، بيان، 
جنوب السرة، سلوى، مشرف، 
الناصر،  اجلابريــة، صبــاح 
العارضيــة، األندلس، هدية، 
الرقة،  الرحــاب، الصباحية، 
مبارك الكبير، صباح السالم، 

اجلهراء واجلهراء التجاري.
فيما تقــدم بعض الفروع 
اخلدمــات املصرفيــة لألفراد 
والشــركات معــا وتشــمل: 
أحمد اجلابر، شرق، الغزالي، 
سينما الساملية، السالم مول 
- الساملية، األحمدي، الفنطاس 

وغراند أڤنيو.
بينمــا يقدم فرع صبحان 
خدماتــه للعمــالء األفــراد، 

البابطني: إجناز إقليمي نفخر به لتوفير اخلدمات السحابية 
للشركات والهيئات في السوق الكويتي

الديلمي: «بتلكو » تعمل على توسيع نطاقها عبر تغطية
دول املنطقة وتلبية احتياجات التوسع على الصعيد الرقمي

«Ooredoo» و«بتلكو» تعلنان تدشني منصة 
«Global Zone» في الكويت

الكويت،   Ooredoo أعلنت
وبالشراكة مع بتلكو، املزود 
حللــول االتصــاالت الرقمية 
 Global في البحرين، تأسيس
Zone Kuwait في الكويت والتي 
تعتبر مبنزلــة منصة عبور 
دوليــة توفر النظــام البيئي 
املناسب وتدعم التحول الرقمي 

بني دول املنطقة.
واختــارت بتلكو شــركة 
Ooredoo، أول شركة اتصاالت 
في الكويت تقدم خدمات رقمية 
مبتكرة، كشريك استراتيجي 
لتمكني التوســع في املنطقة 
 (Global Zone) ملنصــة 
ولدعم احتياجات االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
واالتصــاالت املتناميــة على 
الصعيــد اإلقليمــي، والــذي 
يتماشى مع استراتيجية بتلكو 
الرامية نحو تلبية املتطلبات 
املتنامية للبيانات اإلقليمية.

ونتيجــة للنمــو املتزايد 
ملنصة (Global Zone) والتوسع 
ضمن أسواق جديدة، أصبحت 
عمليــة التواصل بــني مراكز 
البيانــات املختلفــة سلســة 
وسهلة متاما ومدعومة بالكامل 
 ،FASTtelco من قبــل شــركة
املزود الرائد خلدمات اإلنترنت 
(ISP) فــي الكويــت، والتــي 
 Ooredoo اســتحوذت عليهــا

في عام ٢٠١٦. 
ويتــم تطويــر منصــة 
(Global Zone) فــي الكويــت 
بشــكل متسارع بسبب توفر 
أحدث األنظمة املصممة وفقا 
ملعاييــر عاليــة واملدعومــة 
ببنية أساسية قوية للشبكة 
 superhighway network)
infrastructure) الذي يتضمن 
نظام الكابالت األرضية التابعة 
لشــركة بتلكو باإلضافة إلى 
 ،(BGN) شبكة بتلكو اخلليج
مما من شأنه أن يضمن حلوال 
فعالة من حيث األداء املتميز 

والتكلفة العمالء.
وستساهم الشراكة طويلة 
 Ooredooاألمد بــني بتلكــو و
الكويــت في تعزيــز أواصر 
التعــاون املشــترك بينهمــا، 
باإلضافــة إلى منــح الزبائن 
والشركاء فرصة االنخراط في 
أسواق جديدة مع التغلب على 
أيــة صعوبات أو حتديات قد 

تواجههم بهذا الشأن.
 Global Zone وقد مت إطالق
في مملكة البحرين عام ٢٠١٩ 
كمنصة عبور محايدة، وهي 
تشتمل على مجموعة واسعة 
من احللول التجارية الرقمية 
من ضمنهــا: منصــة املنامة 
Manama-) لتبادل االنترنت
احلوســبة  وحلــول   ،(IX
السحابية، وحلول IPT، والتي 
ســتكون متاحة أيضــا لدى 
Global Zone الكويــت، حيث 
سيتمكن شركاء كل من بتلكو 
 FASTtelcoالكويت و Ooredooو
من االستفادة من هذه احللول 
لتلبية احتياجاتهم التجارية.
وبهــذه املناســبة، قــال 

النظام البيئي املناسب لتلبية 
احتياجات زبائنها وشركائها 
العامليني. لذا، نحن فخورون 
بكون Ooredoo الكويت شريك 
استراتيجي داعم ملخططاتنا 
فــي املنطقة اخلاصة مبنصة 
سيســاهم   .Global Zone
ذلــك في االرتقــاء باخلدمات 
املقدمة للزبائن باإلضافة إلى 
دعم اإلبتــكار التجاري الذي 
ســينعكس بدوره باإليجاب 

على اجلميع، بدء من الشركات 
وحتى املستخدمني النهائيني 

في دول املنطقة.
 Global ويأتي طرح منصة
Zone في الكويت مبنزلة نقطة 
انطالق ضمــن خطط بتلكو 
التوسعية في املنطقة، والتي 
ستنتشر بعد ذلك دوليا عبر 
شراكات بتلكو االستراتيجية 
وشــبكتها العامليــة القويــة 

والنظام البيئي الرقمي.

ضمن إستراتيجية التوسع املستمر ودعم التحول الرقمي في املنطقة

عادل الديلمي عبدالعزيز البابطني

عبدالعزيــز البابطني، رئيس 
قطــاع الشــركات والهيئــات 
احلكومية فيOoredoo الكويت: 
من شأن شــراكتنا مع بتلكو 
أن تســاهم في إثراء محفظة 
منتجات Ooredoo املزود الرائد 
 FASTtelcoخلدمات اإلنترنت و
كذلك، وذلك عبر تقدمي خدمات 
 AWS) امازون ويب سيرفسز
DX) وGlobal Zone والشبكات 
مــن نــوع (MPLS)، ومنصة 
املنامــة لتبــادل حركة مرور 
اإلنترنــت. وأضــاف: إن من 
 Global شــأن تدشــني منصة
Zone فــي الكويــت أن توفر 
لعمالئنا إمكانية الوصول إلى 
مســارات عاملية إضافية عبر 
شبكة الفايبر بوقت استجابة 
قليل وأداء أفضل. ومن جهته، 
صرح عادل الديلمي الرئيس 
التنفيــذي للعمليات العاملية 
في بتلكو قائال: تعمل بتلكو 
دائما علــى توســيع نطاقها 
عبــر تغطيــة دول املنطقــة 
التوســع  وتلبية احتياجات 
على الصعيــد اإلقليمي. كما 
تركز بتلكو دوما على تطوير 

حسني: نحن األقرب لعمالئنا من خالل حرصنا على خدمتهم وااللتزام باحلفاظ على سالمتهم


