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«KIB» يشارك في حملة «لنكن على دراية» 
حلماية العمالء من اجلرائم اإللكترونية

«األهلي» يعني عمر وهبي رئيسًا تنفيذيًا
لفروع البنك باإلمارات

«برقان» ينظم سحب «الثريا للراتب» ويعلن الفائز

«YOU» التجاري» يعلن فائزي سحب»

«فاست لالتصاالت» تطلق
حملة «إنترنت مو ثابت.. مزاج مو ثابت»

تقــدمي  علــى  حرصــا 
أفضل جتربة مصرفية آمنة 
للعمالء، يشارك بنك الكويت 
الدولــي (KIB) فــي احلملة 
التوعوية املصرفية «لنكن 
على دراية»، والتي ينظمها 
بنك الكويــت املركزي على 
مدار عام ٢٠٢١ بإدارة احتاد 
الكويت ومشاركة  مصارف 
جميع البنوك الكويتية، وذلك 
بهدف نشر الثقافة املالية لدى 
مختلف شرائح املجتمع حول 
عــدد من املواضيــع املهمة، 
ما سيســهم في زيادة وعي 
العمالء بكيفية االستفادة من 
اخلدمات التي تقدمها البنوك 
وحماية بياناتهم وأصولهم 
املصرفيــة. ومــن املقرر أن 
تســلط هذه احلملة الضوء 
على مواضيع متنوعة بحيث 
ميكن متابعتها على وسائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
الكويــت املركــزي  ببنــك 
واحتاد املصــارف والبنوك 
احمللية املشاركة أو املنصة 
املخصصــة  اإللكترونيــة 
 .dirayakw.com للحملــة 
وتتضمــن هــذه املواضيع: 
البنــوك  بــدور  التعريــف 
أهميــة  مالــي،  كوســيط 
االدخار واالستثمار وكيفية 
االستفادة من املنتجات التي 
تقدمها البنوك في هذا املجال، 
العميل  التوعيــة بحقــوق 
عند احلصول على التمويل 
الشخصي سواء االستهالكي 
أو اإلسكاني، اخلدمات املقدمة 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
وكذلك آلية تقدمي الشكاوى 
بشــأن اخلدمات املصرفية، 
البطاقــات  إلــى  باإلضافــة 
املصرفيــة املتنوعــة، وأهم 
اخلطوات الواجــب اتباعها 
لتجنــب التعرض لعمليات 
االحتيال، والتوعية مبخاطر 
بـــ «تكييــش  مــا يعــرف 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتــي عــن تعيــني عمر 
وهبي رئيسا تنفيذيا لفروع 
العربية  البنــك باإلمــارات 

املتحدة.
وقــال البنــك فــي بيان 
صحافــي إن وهبــي يتمتع 
بخبــرة عمليــة تزيــد على 
٢٥ عامــا فــي العديــد مــن 
التخصصات، حيث بدأ حياته 
املهنية كمصرفي استثماري 
في مصر وعمل في العديد من 
املناصب العليا باملؤسسات 

أعلــن بنك برقــان عن 
فوز وليـــد عبداهللا راشد 
في سحب حســاب الثريا 
الــذي  الشــهري  للراتــب 
فاز بجائــزة بقيمة ١٠٠٠٠ 
البنك  دينـــار، وأوضـــح 
أنــه ميكــن فتح حســاب 
«الثريا» للراتــب، بالدينار 
أو غيــــــره مــن العمالت، 
وأنه مينح صاحبه العديد 
ومنهــا  املميــزات،  مــن 
احلصــول على قــرض أو 

أجرى البنــك التجاري 
 «YOU السحب على «حساب
يوم أمس في مبنى البنك 
الرئيســي، بحضور ممثل 
التجارة والصناعة  وزارة 
عبدالعزيز أشــكناني، مع 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية والوقائية املتمثلة 
التباعــد االجتماعي،  فــي 
وقــد قــام البنــك بتغطية 
الســحوبات مباشرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز: عبير 
عبدالهادي العازمي، ناصر 
بــدر الصويلــح، بجائزة 
قيمتهــا ٢٥٠ دينــارا لــكل 

منهما.
جتــدر اإلشــارة إلى أن 
يعتبــر   «You» حســاب 
املثالــي لفئــة  احلســاب 
الشباب، سيما أن احلساب 
يوفر لفئة الشباب الفرصة 

أعلنت فاست لالتصاالت 
FASTtelco، الشركة اململوكة 
لـــ Ooredoo الكويــت، أول 
تقــدم  اتصــاالت  شــركة 
اخلدمات الرقمية املبتكرة في 
الكويت، عن إطالق حملتها 
اجلديدة «إنترنت مو ثابت.. 
مزاج مو ثابت» والتي تسلط 
الضــوء على قــوة األلياف 
الضوئية وسرعاتها الفائقة 
ما مينح العمالء إنترنت ثابتا 

وسريعا.
اآلن ومــن خــالل هــذه 
احلملة، ميكن جلميع العمالء 
ومحبي األلعاب اإللكترونية 
باألخــص اللعــب مع أقوى 
 Ping ســرعة وأقــل معــدل
ألفضل أداء للعب، حيث توفر 
فاست لالتصاالت من خالل 
عروضها الفريــدة الفرصة 
إنترنت  للعمــالء الختبــار 
فايبــر بســرعات تصل إلى 

عقد بنك الكويت الوطني 
حلقة نقاشية ضمن برنامج 
االســتعداد املهنــي «متكن» 
برعاية البنــك، وقد حاضر 
فيهــا مديــر عــام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني محمد 
العثمـان وأجاب عن مجموعة 
مــن األســئلة التــي طرحها 

املشاركون في البرنامج.
نقطة حتول

أكد العثمان أن التدريب 
والتعلم املستمر بعد االلتحاق 
بالعمل يعد ركيزة أساسية 
املهنــي وضرورة  للتفــوق 
ملحة لصقل املهارات وســد 
الفجــوات بني مــا يتميز به 
الشخص واحتياجات العمل 
املتغيرة في ظل ما نشهده من 
تطــورات متالحقة في كافة 

قطاعات األعمال.
وقال العثمان: «االلتحاق 
بالوظيفة مهما كانت مرموقة 
وفي مؤسسات كبرى ليس 
نهايــة املطــاف، بــل بدايــة 
ملســيرة ترتكز إلــى عاملني 
النجاح  أساســيني لتحقيق 
وهما بــذل اجلهد املضاعف 
ومواصلة التعليم والتدريب 
حتــى تســتطيع أن متثــل 
قيمة مضافــة لفريق العمل 

واملؤسسة».
العثمــان مثــاال  وقــدم 
للحاضرين عــن أثر التعلم 
والتدريب املستمر في تطور 
املســيرة املهنيــة من خالل 
التحاقه بالدراسة في جامعتي 
هارفارد وكولومبيا لألعمال، 
حيث قال: «كانت نقطة حتول 
رئيســية في حياتي املهنية 
وســاهمت في صقل العديد 
من مهاراتي وهو ما انعكس 
على أدائي وكان له أثر كبير 
في تطور مساري الوظيفي». 
وأشار العثمان إلى أهمية 
دور املؤسســات وشــركات 
القطاع اخلاص في التركيز 
على تدريب موظفيها ورسم 
مسار للتعلم املستمر بهدف 
اثراء مهاراتهم مبا يســاعد 
املؤسسة على حتقيق أهدافها، 
مؤكدا أن ما يقدمه «الوطني» 

والتوفير وأساسيات اإلدارة 
اجليدة للمال ما سيسهم في 
بناء جيــل واع من الناحية 
املصرفيــة بحيــث ميكــن 

االعتماد عليه مستقبليا.
كمــا أشــار بوخمســني 
ســيركز   «KIB» أن  إلــى 
مــن خــالل مشــاركته فــي 
هــذه احلملــة علــى تقدمي 
التي  التعليمات والنصائح 
حتمي العمــالء من اجلرائم 
اإللكترونيــة عبــر مختلف 
الوسائل اإلعالمية ومنصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، وهو ما يتماشى مع 
استراتيجية التحول الرقمي 
اجلديدة التي يتبناها البنك، 
والتي تتطلب منا ليس فقط 
تقــدمي اخلدمــات املصرفية 
اإللكترونيــة املتطورة، بل 
أيضا تطبيق أحدث احللول 
والتقنيات التكنولوجية في 
الكشــف والوقاية ما يحمي 
العمالء مــن عمليات الغش 
اإللكترونــي  واالحتيــال 
ويحافظ على سرية بياناتهم 
املصرفية، وهــو ما يضمن 
منحهــم جتربــة مصرفيــة 
آمنــة وعاليــة الكفــاءة في 
آن واحــد، مــا أهلنــا للفوز 
أمانا  بجائزة «البنك األكثر 
في الكويت» للعام ٢٠٢٠ من 
مجلــة «وورلــد فاينانس» 
 «KIB» تقديرا ملــا يتمتع به
من جــودة عالية في تقدمي 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
والتزامه بأعلى معايير األمن 
واألمان التي تعتبر دائما في 

مقدمة أولوياتنا.
هذا، وقد أشاد بوخمسني 
أمــن  وحــدة  مبمارســات 
املعلومات في «KIB» وجهوده 
املتميزة في سبيل توفير أعلى 
مســتويات األمن والسالمة 
املطبقة عامليا في هذا املجال 
حلماية العمالء من اجلرائم 

املالية الكبــرى، ومنها بنك 
BNP Paribas وســتي بنك، 
وكان آخر منصب شغله لدى 
بنك الكويت الوطني كنائب 
للرئيس التنفيذي للمجموعة 

املصرفية الدولية.
كما يتمتع بخبرة واسعة 
في األســواق الرئيسية في 
الشــرق األوســط  منطقــة 

وشمال أفريقيا.
وتعقيبا على تعيينه، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
البنــك األهلـــــي الكويتــي 

فقــط، واحلصــول علــى 
هديــة نقديـــــة بقيمة ٥٠ 
دينارا عند حتويل املكافأة 

من أهمية سرعات اإلنترنت 
العالية في عاملنا احلالي، عالم 
السرعة. حيث حتتل سرعة 
االستجابة Ping مكانة مهمة 

حصيفة حتافظ على ثوابت 
الوطني في تقــدمي خدمات 
آمنــة واتباع اســتراتيجية 
متحوطة ضــد املخاطر كما 
يجب أن تعكس تلك اخلدمات 
ريادة البنك واستراتيجيته 
املتحفظــة بالتزامــن مــع 
ضرورة أن تتسم باحلداثة 

وروح العصر. 
أن  العثمــان  وأوضــح 
استراتيجية الوطني أثمرت 
جناحــا الفتــا انعكس على 
الزيادة املســتمرة في أعداد 
عمالئــه مــن الشــباب وقد 
ترســخ ذلك النجــاح وظهر 
بوضــوح في اإلقبال الكبير 
على استخدام ما يقدمه البنك 
من خدمــات رقمية وحلول 
دفع متطــورة أثناء جائحة 

كورونا. 
رحلة عمر

العثمــان كيــف  شــرح 
أصبحت البنوك مبا تقدمه من 
خدمات ومنتجات مصرفية 
وحلول دفع جزءا رئيسيا في 
كل تفاصيل احلياة اليومية 
لألفراد الذين يعتمدون على 
اســتخدام تلك اخلدمات في 
أغلــب قــرارات االســتثمار 
واإلنفاق واالدخار في مختلف 

األوقات.

اإللكترونيــة ومنها التزامه 
بضوابط ولوائح بنك الكويت 
الســيبراني  املركزي لألمن 
والتي شملت تطبيق نظام 
 ISO إدارة أمــن املعلومــات
٢٧٠٠١، وتطبيقــه ملعيــار 
أمان بيانات صناعة بطاقات 
الدفع وبرنامج أمان العمالء 
(سويفت). كما يحمي البنك 
عمالئــه من خــالل منحهم 
خدمــة الرســائل النصيــة 
القصيرة ملتابعة عملياتهم 
املصرفيــة أوال بــأول، إلى 
جانب ميزة تسجيل الدخول 
اآلمن وآلية تسجيل اخلروج 
التلقائــي، إضافة إلى تأمني 
عملياتهــم املصرفيــة عبر 
اإلنترنت باستخدام أحدث ما 
توصلت إليه آليات التشفير 
األمنــي وتطبيــق إجراءات 

أمنية إضافية.
وفي ختام تصريحه، أشار 
بوخمسني إلى مجموعة من 
النصائــح التــي يجب على 
العمــالء التقيــد بهــا عنــد 
إمتــام معامالتهم املصرفية 
عبر اإلنترنــت، ومنها على 
ســبيل املثــال ال احلصــر: 
االمتناع متاما عن الرد على 
أي بريد إلكتروني أو مكاملة 
هاتفيــة تتعلــق ببياناتهم 
البنــك  املصرفيــة وإبــالغ 
فورا، اســتخدام كلمة مرور 
مميزة واحلفاظ على سرية 
الرقم الســري مع تغييرها 
بشكل دوري، حتديث جهاز 
الكمبيوتر اخلاص بالعميل 
وتزويــده ببرنامــج مضاد 
للڤيروسات، عدم استخدام 
شبكات اإلنترنت أو أجهزة 
الكمبيوتر املتاحة في األماكن 
العامة، مع ضــرورة التأكد 
دائما أن املوقع اإللكتروني 
آمن قبــل القيام بأي عملية 
دفع عبر اإلنترنت وغيرها 

الكثير.

جورج ريشانـــي: «يسعدنا 
أن نرحب بعمــر وهبي في 
البنك األهلي الكويتي، وهو 
يتمتــع بســجل حافــل من 
املناصــب القياديــة القوية 
في الكويت ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وأنا 
على يقني من أنه سيســهم 
في منو األعمال في اإلمارات 
املتحــدة ويضيف  العربية 
قيمــة كبيــرة للمجموعة.. 
النجــاح  لــه كل  ونتمنــى 

والتوفيق».

بطاقــة ائتمانية تناســب 
إلى  احتياجاته، باإلضافة 
ذلك االستفادة من العروض 
واخلصومــات علــى مدار 

العام.
وميكن للعمالء الراغبني 
فــي فتــح حســاب الثريا 
للراتب زيارة أقرب فرع من 
فروع بنك برقان واحلصول 
الالزمة  علــى املعلومــات 
أو االتصــال مبركز خدمة 

العمالء.

االجتماعية إلى «التجاري»، 
إضافة إلـى فرص لدخول 
الســحب الشــهري للفوز 
وهمــا  قيمــة،  بجوائــز 
فرصتــان للدخــول فــي 
الســحب الشــهري للفوز 
بجائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ 

دينارا.
إضافة إلــى ذلك، يوفر 
هذا احلساب للشباب فرصة 
االستفادة من اخلصومات 
الفوريــة والعـــــــروض 
الترويجيــة علــى مــدار 
العام، حيث ميكن للعمالء 
االطالع على كل املزايا التي 
يوفرها هذا احلساب، وكذلك 
الشروط واملعايير املرتبطة 
باحلملــة والعـــــــروض 
الترويجيــة واخلصومات 
املتاحــة ألصحــاب هــذا 
احلساب من خالل صفحة 

البنك على اإلنترنت.

في عالم األلعاب اإللكترونية، 
خاصــة تلك األلعــاب التي 
تعمل على شبكة اإلنترنت، 
حيث إن سرعة استجابة أقل 
تعني جتربة إنترنت أفضل.
وقالــت شــركة فاســت 
لالتصــاالت FASTtelco ان 
األمر لم يعــد يقتصر فقط 
علــى وجــود اإلنترنت، بل 
أصبــح العمــالء يتطلعون 
إنترنــت  ألفضــل جتربــة 
دون أي انقطــاع أو تأخــر 
التحميــل  ســرعات  فــي 
واالســتجابة. ومــن خــالل 
رؤيــة الشــركة التي تهدف 
إلى إثــراء القيمــة املضافة 
للباقات واخلدمات لتتناسب 
مع جميع احتياجات العمالء 
املتغيــرة، تســعى فاســت 
لالتصاالت باستمرار لالرتقاء 
بتجــارب عمالئها من خالل 

باقاتها وعروضها املميزة.

وأشــار العثمان في ذلك 
الصــدد إلــى اســتراتيجية 
الوطني الشاملة التي تهدف 
لتلبية احتياجات كل شرائح 
املجتمع على اختالف أعمارهم 
وأهدافهم ومراكزهم املالية، 
وهــو ما جعل مــن الوطني 
شريكا لرحلة العمر بدءا من 
فتح حساب زينة لألطفال وما 
يقدمه من منتجات وخدمات 
الطلبة والشــباب  تناســب 
ومتويل مشاريع رواد األعمال 
وتلبيــة طموحات كل أفراد 
األسرة وتطلعاتهم، إلى جانب 
ما يقدمه من حلول استثمارية 
وقنــوات ادخارية متنوعة. 
باإلضافة إلــى حلول الدفع 
املكافآت  املتطورة وبرنامج 
االستثنائي الذي يجعل البنك 
حاضــرا في كافــة تفاصيل 

حياتهم اليومية. 
بيئة الوطني «غير» 

إلــى  العثمــان  وأشــار 
التغيرات التي شهدتها ثقافة 
وبيئــة العمل، حيث لم يعد 
جناح املؤسسات ممكنا من 
دون العمــل بــروح الفريق 
والتركيز على االبتكار، كما 
أصبحت بيئة العمل تعتمد 
بشكل كبير على التكنولوجيا 
ووسائل االتصال احلديثة، 
وهو ما يجب أن يستعد له 
اخلريجــون املقبلــون على 
العمــل  االلتحــاق بســوق 
واكتســاب ما يلزم من خبرات 
ومهارات لالنسجام سريعا مع 
الثقافة والعمل بكفاءة  تلك 

داخل تلك البيئة. 
وأكد العثمان أن طبيعة 
العمل املؤسســي داخل بنك 
الكويــت الوطنــي راســخة 
وتضع إطارا عاما من املبادئ 
التي حتدد ثقافة العمل وكافة 
التفاصيــل املتعلقــة ببيئة 
العمــل والتواصل بني أفراد 
الفريق والتــي متثل بوتقة 
ينصهر داخلها كافة األفكار 
ومختلف األساليب اإلدارية 
على كل املستويات فاألبواب 
املفتوحة وروح الفريق سمات 
أساسية في بيئة العمل داخل 

الوطني.

بعد تركه بصمة واضحة في تقدمي اخلدمات املصرفية اآلمنة

القــروض» واالســتثمارات 
عاليــة املخاطــر وغيرهــا 
الكثير. ولقد أفاد نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي في البنــك، رائد 
جواد بوخمســني: يســرنا 
في «KIB» املشاركة في هذه 
املبادرة املميزة والتي تعتبر 
مبنزلة حملة وطنية شاملة 
تسعى إلى تعزيز مستوى 
الثقافــة املاليــة والتوعيــة 
املصرفيــة بــني أكبــر عدد 
ممكن من أفراد املجتمع، مبا 
ينعكس على حتقيق الشمول 
املالــي وحماية العمالء ضد 
أي مخاطر، إلى جانب زيادة 
قاعدة العمالء وحتسني ثقتهم 
في املؤسسات املصرفية ما 
يعزز االستقرار االقتصادي 
في البالد. علما أن هذه احلملة 
تتماشى مع أهداف برنامج 
لنشــر  املجتمعــي   «KIB»
املاليــة واملصرفية  الثقافة 
الــذي اشــتهر بهــا خــالل 
السنوات املاضية باعتبارها 
أول مبــادرة مــن نوعها في 
الكويــت تهــدف إلــى محو 
األمية املالية وتعزيز الوعي 
املصرفي بني جميع شرائح 
العمالء والسيما الشباب، من 
خالل تثقيفهم بأهمية االدخار 

لالســتفادة مــن مميــزات 
فتحهــم  عنــد  متعــددة 
احلساب بقيمة ١٠ دنانير 

١٠٠ Mbps وسرعة التحميل 
في الوقت الفعلي لالتصال 
ووقت االستجابة Ping مجانا.

وتأتي هذه احلملة انطالقا 

ملوظفيه من فرص للتدريب 
والتعلم ميثل ركيزة أساسية 
في اســتراتيجية البنك من 
أجل حتقيق النمو املستدام 
وترسيخ ريادته ما يجعله 
منوذجا يحتذى به في ذلك 

الشأن. 
الشباب والرقمنة

مناقشــة  إطــار  وفــي 
التــي تواجــه  التحديــات 
املؤسســات وكيفية التغلب 
العثمان  عليها، اســتعرض 
أبرز التحديات التي تواجه 
الصناعــة املصرفيــة مــن 
التكنولوجيــة  التطــورات 
املتالحقة وطموحات العمالء 
من الشباب التي ال سقف لها.
أن  العثمــان  وأكــد 
«الوطني» جنح وبجدارة في 
طرح منوذج مصرفي ناجح 
وجتربــة ملهمة في التحول 
العمالء  الرقمي واستقطاب 

من شريحة الشباب.
أبــرز  أن  إلــى  وأشــار 
التحديات التي واجهت فريق 
العمل مبجموعــة اخلدمات 
املصرفية الشخصية متثلت 
في ضرورة تقــدمي خدمات 
رقمية تلبــي احتياجات كل 
العمــالء وخاصة الشــباب، 
ولكــن ضمن اســتراتيجية 

العثمان: «الوطني» قدم جتربة مصرفية ملهمة
في التحول الرقمي وتلبية طموحات الشباب

خالل احللقة النقاشية ضمن برنامج «متكن»

بوخمسني: احلملة تتماشى مع أهداف برنامج البنك املجتمعي لنشر الثقافة املاليةجنحنا في معادلة تقدمي خدمات متطورة مع احلفاظ على إستراتيجيتنا املتحفظة

عروض مميزة متنح العمالء فرصة اختبار سرعات إنترنت فايبر وسرعات التحميل مجانًا

«الوطني» شريك لعمالئه
بكل مراحل حياتهم واألقرب إليهم 

في تفاصيلهم اليومية

ما يقدمه «الوطني» ملوظفيه من 
فرص للتدريب والتعلم ميثل ركيزة 

أساسية في إستراتيجيته

األبواب املفتوحة وروح الفريق 
سمتان أساسيتان في بيئة العمل 

داخل املؤسسات الناجحة

رائد بوخمسنيمحمد العثمان العثمان محاضرا خالل احللقة النقاشية

عمر وهبي

ال تكن سوى ما تريده أنت 
تكون النصائح ذهبية عندما تأتي من قيادة من نفس 
جيل الشباب جنحت في رسم مسيرة مهنية حافلة ترقت 
بصاحبها من العمل كصراف ليصبح على رأس أكبر إدارة 
من حيث عدد املوظفني في أكبر البنوك الكويتية، لذلك: 
٭ اعــرف جيدا ما تريد واصغ للجميع لكن ال تفعل إال 

ما يحقق ذاتك.

٭ عندما يتعلق األمر بقدرتك على حتقيق أهداف تبدو 
بعيدة.. ال تصغ ألحد واجعل حدود طموحك السماء.

٭ مهما كانت الظروف من حولك سلبية حاول أن تشعل 
شمعة خيرا من أن تلعن الظالم.

٭ الدراســة مرحلة من التعلم تعقبها رحلة طويلة من 
املعرفة والتدريب حتتاج جلهد مضاعف.


