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«بيتك» يدشن فرع «KFH - GO» الذكي العاشر 
في مطار الكويت الدولي

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود مؤقتة
في مدينة صباح األحمد البحرية

فولكس واجن T-Roc اجلديدة كليًا..
القوة واجلاذبية

التمويــل  بيــت  دشــن 
الفــرع  الكويتــي «بيتــك» 
 KFH» الذكــي اإللكترونــي 
GO» العاشــر الــذي يعمــل 
بشكل آلي بالكامل على مدار 
الساعة باالعتماد على أحدث 
أدوات التكنولوجيــا املالية 
واملنصــات الرقميــة، وذلك 
فــي مطــار الكويــت الدولي 
القادمــون (الدور  -صالــة 
األرضي). وجرى االفتتـــــــاح 
بحضــور عــدد مــن أعضاء 
اإلدارة التنفيذية لـ «بيتك» 
ومسؤولني في الطيران املدني 

الكويتي.
 KFH Go ويأتي افتتاح فرع
الذكي ضمن اخلطة الرقمية 
التــي صممهــا  الطموحــة 
«بيتك» حتت عنوان «جتربة 
مصرفيــة ســهلة»، وهــو 
استمرار لسلسلة من الفروع 
الذكيــة التي يقــوم «بيتك» 
بافتتاحهــا لتغطــي مناطق 
مختلفــة فــي الكويت، األمر 
الذي يؤكد إجنازات «بيتك» 
علــى صعيد تنوع اخلدمات 
املصرفية اإللكترونية املقدمة 
للعمالء، وعزمه على مواصلة 
حتقيق الريــادة في خدمات 
 ،FinTech التكنولوجيا املالية
ضمــن إطــار اســتراتيجية 

التحول الرقمي للبنك.

أعلنــت شــركة البترول 
الوطنية الكويتية في بيان 
صحافي عن افتتاح محطة 
مؤقتة جديدة لتعبئة وقود 
السيارات في مدينة صباح 
األحمــد البحريــة. وقالــت 
الشــركة إنه مــن املقرر أن 
تعمــل احملطــة التي حتمل 
الرقم ٥٠٦ يوميا من الساعة 
٦ صباحا إلى ١٠ مساء حرصا 
من الشركة على تلبية حاجة 
أهالي هــذه املدينة. وتوجد 
في احملطة ٤ مضخات، تقدم 
وقود السيارات بنوعيـــــه 
اخلصوصي واملمتاز، وهي 
تعد الثالثة من نوعها التي 
الشــركة خــالل  تفتتحهــا 

القليلة املاضية،  األســابيع 
حيــث ســبق لهــا افتتــاح 
محطتني مؤقتتني في كل من 

منطقة غرب عبداهللا املبارك، 
واجلزيرة اجلنوبية جلسر 

جابر األحمد.

وبافتتــاح احملطــة ٥٠٦ 
العــدد اإلجمالــي  يصبــح 
حملطــات الوقــود التابعــة 
للشــركة ٦٠ محطــة، ٥٧ 

منهـــــا دائمة، و٣ مؤقتة.
الشــركة قريبا  وتعتزم 
افتتــاح ٤ محطــات جديدة 
ضمــن املجموعــة األولــى 
من خطـــــــــة استراتيجية 
سيتم في إطارها إنشاء ١٠٠ 
محطة فــي مختلف مناطق 
البالد، بهدف مواكبة التوسع 
العمراني، وتنامي احتياجات 
املجتمــع. وقد مت حتى اآلن 
تشغيل ١٤ محطة من أصل 
١٨ ضمــن املجموعة األولى 

من هذه اخلطة.

تضيف فولكــس واجن 
الشــرق األوســط مستوى 
جديدا من ديناميكية األداء 
 SUV إلــى قطــاع ســيارات
 T-Roc املدمجة بطرح سيارة
اجلديدة كليــا، وباعتبارها 
أول سيارة رياضية مدمجة 
متعددة االســتخدامات من 
فولكس واجن، تتميز سيارة 
واألداء  باألناقــة   T-Roc
العملي والطابع املتميز، كما 
تضــع معيارا جديدا لقطاع 
املتطــور.   SUV ســيارات 
وتعبــر الســيارة عــن لغة 
التصميــم اجلديدة احلالية 
اخلاصــة بفولكــس واجن، 
حيث مت تزويدها بواحد من 
أقوى احملــركات في فئتها، 
مع العديــد من التجهيزات، 
أعلــى مســتويات  وتوفــر 
الديناميكيــة لتعزيز متعة 
القيادة. وســتصل ســيارة 
T-Roc إلى ســوق الكويت 
اعتبــارا من مــارس/ أبريل 

.٢٠٢١
 T-Roc ومتثــل ســيارة
طــراز ٢٠٢١ اجلديــدة كليا 
أحــدث طراز فــي مجموعة 
ســيارات SUV من فولكس 
 T-Roc واجن. وتتميز سيارة

كعادته في إثراء اخلدمات 
التي يحصل عليها كل شرائح 
عمالئه، وفي إطار سعيه إلى 
تلبيــة احتياجاتهم وتقدمي 
باقــة من اخلدمات املتنوعة 
التي تناسب أمناط حياتهم 
الفريدة، أضاف بنك الكويت 
الوطنــي العديد مــن املزايا 
احلصرية لكل أفرد العائلة 
لعمــالء اخلدمات املصرفية 

للعائلة. 
ويحصل عمالء اخلدمات 
املصرفية املمتازة على مزايا 
جديدة وحصرية تتمثل في: 
احلصول على قرض بدون 
فائــدة عن كل عــام للعميل 
البنــك، واحلصــول  لــدى 
على بطاقــة ائتمانية بدون 
رسوم مدى احلياة للعمالء 
كبار الســن الذين تشملهم 
اخلدمات املصرفية للعائلة، 
احلصــول علــى واحدة من 
خدمات «الكونســيرج» من 
بــني خدمــات الليموزين أو 
التوصيــل مجانا  خدمــات 
ملرة واحدة كل ثالثة أشهر، 
باإلضافــة إلمكانيــة دخول 
قاعــات االنتظار املميزة في 
كافة املطارات حول العالم. 
العمالء  كذلــك يحصــل 
مــن الشــباب علــى مزايــا 
جديــدة وحصريــة تتمثل 
في: احلصول على اشتراك 
مجانــي في خدمة ســمارت 
ويلــث بدءا مــن ١٠٠ دوالر 
شهريا، وحصول عمالء باقة 
الشباب على بطاقة العمالت 
املتعددة مسبقة الدفع مجانا 
بدون رسوم إصدار، وحصول 
عمالء باقة الشــباب األكبر 
مــن ١٥ عامــا علــى بطاقــة 
ائتمانية ملحقــة بالبطاقة 
األصلية مجانا بدون رسوم، 
واحلصول على بطاقة ملحقة 
لبطاقة فيزا الوطني مسبقة 
الدفع مجانا بدون رســوم، 
واالســتفادة مــن عــروض 
ومكافآت باقة الشــباب من 
قبــل حتويل بــدل الطالب، 
وسهولة فتح حساب للطلبة 
املبتعثني للخارج في فروع 
البنك املنتشرة حول العالم، 
واحلصــول علــى خدمــات 

املطــــــار جهــاز XTM الذي 
املباشــر  التواصــل  يتيــح 
بالصــوت والصــورة مــع 
موظفي اخلدمة، الى جانب ٥ 
أجهزة للصرف اآللي واإليداع 
النقدي، حيث تستقبل أجهزة 
اإليــداع النقــدي ٣٠٠ ورقة 
نقديـــــة في العملية الواحدة.
ويســتطيع العمــالء من 
خــالل فــرع KFH Go إجراء 
باقة متنوعة مــن اخلدمات 
املصرفيــة التفاعليــة، مبــا 
في ذلــك: إنشــاء املعامالت 
التجاريــة «املرابحـــــــة»، 
وطلــب البطاقات االئتمانية 
واملســبقة الدفــع، وحتديث 

T-Roc كليا باستخدام العديد 
من التجهيزات اجلديدة من 
فولكس واجن، حيث تتميز 
مبصابيــح هالوجني أمامية 
ومصابيــح خلفيــة بتقنية 
LED ومصابيــح اإلضــاءة 
النهارية املتحركــة بتقنية 
LED على شكل حرف U، مع 
سقف بلون متباين وفتحة 
ســقف بانورامية. وحتظى 
السيارة بتصميـــم متطور 
مميز للغاية، ولكنه متوافق 
مع تصاميم عائلة طرازات 

فولكس واجن.
وتتضمن املقصورة ركن 
قيــادة جديد يشــتمل على 
العديد من التقنيات الرقمية 
املتطورة، مع إمكانات اتصال 
فائقة، إلى جانب شاشة نظام 
املعلومات والترفيه الكبيرة 
التي تعمل باللمس، وتتميز 
التقنيات املتطورة بسهولة 
وتتضمــن  االســتخدام، 
الشاحن الالسلكي والراديو 
الرقمي DAB+ ونظام صوت 
Beats بقــوة ٣٠٠ واط مــع 
مضخم صوتي ونظام املالحة 
 ،Discover Media Navigation
من أجل تعزيز متعة القيادة.

وقال فيكتور داملاو، املدير 

عمالء اخلدمــات املصرفية 
املميزة ومنها: مدير عالقات 
عمالء متخصــص، وبطاقة 
الوطنــي   Visa Infinite
االئتمانية معفاة من الرسوم 
للسنة األولى، وخصم على 
الوطنــي  إصــدار بطاقــات 
مسبقة الدفع، وخصم على 
رسوم تأجير صناديق أمانات 
الوطني، ودخول أفراد العائلة 
إلى قاعات االنتظار املميزة 
في العديد من املطارات حول 
العالم، وكذلك حصول فرد 
العائلة املوظف حديثا على 
قيمة أعلى لقرض بدون فوائد 
في حالة حتويله للراتب على 

البنك.
فيما يحصل أفراد عائلة 
عمــالء باقــة الذهبــي على 
خدمــات مصرفيــة متميزة 
أيضا ومنها: موظف مختص 
إلمتــام اخلدمات املصرفية، 
 Visa Signature وبطاقــة 
الوطنــي االئتمانيــة معفاة 
من الرســوم للسنة األولى، 
وخصم على إصدار بطاقات 
الدفــع،  الوطنــي مســبقة 
وخصم على رســوم تأجير 
الوطني،  أمانــات  صناديق 
كذلــك يحصل فــرد العائلة 
املوظــف حديثــا على قيمة 
أعلــى لقرض بــدون فوائد 
فــي حالة حتويلــه للراتب 

على البنك.

الهاتــف،  البيانــات ورقــم 
وتفعيل البطاقات املصرفية، 
وفتح الودائع واحلســابات، 
الشــيكات  وطباعــة دفتــر 
الفــوري، وتســلم ســبائك 
الذهــب (١٠ غرامات) وفتح 
حســاب (الذهــب، التوفير، 
اآلليــة)،  الرابــح، اخلدمــة 
وكذلك بيع وشــراء الذهب، 
والسحب النقدي بدون بطاقة 
عن طريق املوبيل من خالل 
 QR code الرمــز التعريفــي
أو من خالل البطاقة املدنية 
أو رقــم الهاتــف، وغير ذلك 
الكثير من اخلدمات التمويلية 
واملصرفية بسهولة وسرعة 

وأمان.
فرعان في املطار

جتــدر اإلشــارة الــى أن 
«بيتك» دشــن مؤخرا فرعه 
اجلديــد بالكامــل فــي مطار 
الكويت الدولي، الذي ميتاز 
برحابة املساحة والتصميم 
العصــري والتكنولوجيــا 
احلديثــة، وذلك فــي صالة 
(الــدور األول)،  املغادريــن 
وبالتالي فــإن «بيتك» جنح 
بتعزيــز تواجده فــي مطار 
الكويت الدولي لتقدمي افضل 
اخلدمات لعمالئه على مدار 

الساعة.

التنفيذي لشــركة فولكس 
الشــرق األوســط:  واجــن 
نطرح سيارة T-Roc اجلديدة 
الذيــن يريــدون  للعمــالء 
اقتناء سيارات SUV مدمجة 
متميزة من حيث التصميم 

والتكنولوجيا.
وأضــاف: نحــن علــى 
 T-Roc يقني من أن ســيارة
ســتضيف قيمة كبيرة إلى 
مجموعــة ســياراتنا ألنهــا 
تتميــز بســمات ســيارات 
فولكــس واجــن األصيلة، 
التصميــم  والتــي تشــمل 
الســالمة  اجلــذاب وأنظمة 
والتقنيات املتطورة واجلودة 

العالية.
مــن جانبه، قــال محمد 
شــوي، املدير العام لشركة 
فولكس واجن الكويت: نفخر 
كوننــا نقــدم لعمالئنا في 
الكويت األفضل من الصانع 
األملانــي من حيث التقنيات 
والسالمة والتصميم. ونحن 
علــى يقني مــن أن فولكس 
اجلديــدة   T-Roc واجــن 
ستتجاوز توقعات عمالئنا، 
حيــث إننــا نســعى دائمــا 
لضمــان رضا العمــالء من 
خالل كل ما نقدم من خدمات.

وبهذه املناسبة أعلن نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصــف قائــال: نلتــزم في 
الوطني بحصــول عمالئنا 
مصرفيــة  جتربــة  علــى 
استثنائية تتضمن خدمات 
متميزة وعروض ومكافآت 
حصرية لكافة أفراد العائلة 

على اختالف شرائحهم.
وأشــار النصــف إلى أن 
إضافــة باقــة متميــزة من 
العروض احلصرية لعمالء 
اخلدمات املصرفية للعائلة 
يأتي في إطار حرص البنك 
على تقدمي مزايا استثنائية 
لكل أفراد العائلة، حيث ميكن 
لكل أفراد العائلة من األبوين 
واألوالد التمتع بهذه اخلدمة.

وأكد النصف أن اخلدمات 
املصرفية اجلديدة متنح كل 
أفراد العائلة فرصة التمتع 
بتجربة مصرفية عاملية من 
خالل اخلدمات املميزة التي 
يقدمها الوطني لعمالئه في 
ظل امتالك البنك أوسع شبكة 
فروع محلية ودولية تغطي 
أربع قــارات حــول العالم، 
وتنتشر في كل من الواليات 
املتحدة األميركية وأوروبا 
ومنطقــة  اخلليــج  ودول 
الشــرق األوســط والصني 

وسنغافورة.
وتتوفــر اخلدمــــــــات 
املصرفيــة للعائلــة لعمالء 
بنك الكويت الوطني احلاليني 
الكويتيــني  مــن  واجلــدد 
وعائالتهم، حيث يشــترط 
أال يقل احلد األدنى ملجموع 
رواتب أفراد العائلة عن ٥٠٠٠ 
دينار أو قيمة ودائعهم عن 
١٥٠ ألف دينار وذلك لعمالء 
اخلدمات املصرفية املميزة، 
أمــا لعمــالء باقــة الذهبــي 
يشترط أال يقل احلد األدنى 
ملجموع رواتب أفراد العائلة 
عن ٢٥٠٠ دينار أو مجموع 
ودائعهم عن ٥٠ ألف دينار، 
وميكن لــكل أفــراد العائلة 
من األبوين واألوالد التمتع 
باخلدمات املصرفية للعائلة 

بحد أقصى ٦ أفراد.

ضمن اخلطة الرقمية الطموحة حتت شعار: «جتربة مصرفية سهلة»

تصل إلى الكويت قريباً

 ،KFH Go ويعتبــر فــرع
إلكترونيــة جديــدة  قنــاة 
تســاعد على نقــل تعامالت 
العمــالء االعتيادية الى فرع 
آلــي مبتكر يوفــر إمكانيات 
تتيح للعمالء االستفادة من 
خدمات مصرفية ذات كفاءة 
عالية، مبا يزيد على ٨٠٪ من 
اخلدمات واألعمال التي تقدمها 
الفروع مبفهومها التقليدي، 
األمر الذي يجعل منه اخليار 
املفضل أمام شــرائح كثيرة 
من العمالء خاصة الشباب.

خدمات تفاعلية

 KFH GO ويضــم فــرع

اجلديدة بتصميم جديد جذاب 
وتقنيات متطورة ملجموعة 
احلركة وأنظمة أمان فائقة. 
وتهدف الشــركة إلى تلبية 
متطلبات مستخدمي سيارات 
SUV املدمجــة فــي الشــرق 
األوســط من خــالل توفير 
تقنيــة TSI املتطــورة مــن 
فولكــس واجن التــي تقدم 
مزيجــا مــن األداء الفائــق 
والســعر املناسب. وتسعى 
الشــركة إلى إحداث تغيير 
جــذري فــي فئة ســيارات 
املدمجــة مــن خــالل   SUV
توفير محرك فائــق األداء، 
مع تصميم جريء فريد في 
الداخــل واخلــارج، والذي 
يتضمــن مجموعة متنوعة 
من ألوان الســقف املتباينة 
وجتهيزات املقصورة امللونة، 
التقنيات املتطورة  وجميع 
التي حتتاجها للحصول على 

أداء فائق ال مثيل له.
ويتبع تصميم ســيارة 
T-Roc الســمات األصيلــة 
لتصاميــم فولكــس واجن 
 ،SUV اجلريئــة لســيارات
والتي تشبه سيارتي تيغوان 
وطوارق. ومت تطوير تصميم 
الهيــكل اخلارجي لســيارة 

التوصيل مجانا بدون رسوم.
وكان بنك الكويت الوطني 
أول مــن أطلــق اخلدمــات 
فــي  للعائلــة  املصرفيــة 
الكويت، والتي تسمح لعمالء 
اخلدمــات املصرفية املميزة 
وعمالء باقة الذهبي مشاركة 
عائالتهم التجربة املصرفية 
الثرية التــي يتمتعون بها، 
حيــث ميكــن لكافــة أفراد 
العائلة احلصول على املزايا 
واخلدمات االستثنائية إلى 
جانب مجموعة من املنتجات 
واحللول املتميــزة التي مت 
تصميمها لتلبية احتياجاتهم 

املصرفية املتنوعة.
وتوفر اخلدمات املصرفية 
للعائلة مجموعة من املزايا 
االســتثنائية ألفراد عائالت 

«الوطني» يضيف مزايا حصرية
لعائالت عمالء «اخلدمات املصرفية للعائلة»

النصف: نلتزم مبنح كل أفراد العائلة جتربة مصرفية استثنائية ومتميزة

هشام النصف

«KFH Go» فرع

XTM خالد الشمالن مستمعا الستعراض خدمات مسؤولو «بيتك» و«الطيران املدني»

«احتاد املصارف»: غياب الوعي والثقافة 
التكنولوجية يجعلنا أكثر عرضة لالحتيال اإللكتروني

قال رئيس جلنة املخاطر 
باحتــاد مصــارف الكويت 
إدارة  ورئيــس مجموعــة 
املخاطــر في بنــك بوبيان 
ماجد فانوس، إنه مع تطور 
التكنولوجيا أصبحت هي 
الواجهة والذراع االساسية 
ملمارســة حياتنــا اليومية 
كالتسوق ومعامالتنا املالية 

والبنكية. 
وأوضــح فانــوس فــي 
بيــان صحافي صــادر عن 
احتــاد املصــارف، انه مع 
ظهــور جائحــة كورونــا 
أصبحنا باتصال مســتمر 
حيــث  بالتكنولوجيــا، 
أصبحت جميع أنشــطتنا 
اليومية تعتمد عليها اعتمادا 
اساسيا كالتعليم عن بعد 
والعمل فــي املنزل وطلب 
املواعيد عن طريق األونالين 

ألداء أي معاملة رسمية.
وأضاف: «هذا االتصال 
بالتكنولوجيــا  املباشــر 
لــدى  الوعــي  وغيــاب 
أكثــر  املســتخدم جعلنــا 
عرضة لالختراق وعمليات 
االحتيال اإللكتروني، ونحن 
في احتاد مصارف الكويت 
املركــزي  الكويــت  وبنــك 
الكويتية ندعو  والبنــوك 

استخدام هذه التكنولوجيا. 
وقال إن عدم فهم اهمية 
كلمة املرور وجعلها بسيطة 
أو مشــاركتها مع الغير أو 
حتى القيام باستخدامها في 
جميع املواقع التي تتطلب 
منا ادخالهــا يجعلنا اكثر 
عرضة لالختــراق، فيجب 
علينا أن جنعل كلمة املرور 
فريدة وأال نكررها في أكثر 
من موقع في حال تعرض 
هذا املوقع لالختراق فلن يتم 
الكشف عن كل حساباتنا. 
يجب علينا ان ندرك انه كلما 
التكنولوجي  التطــور  زاد 
زاد عدد اساليب االختراق 
لــدى املجرمني  واالحتيال 
حتى يتمكنوا من خداعنا، 
حيث اصبحنا اكثر عرضة 

لهم.
وأيضــا يجــب علينــا 
الروابــط  فهــم خطــورة 
اإللكترونية التي تأتي عبر 
الرسائل والبريد اإللكتروني 
والتي ينتابها نبرة اإلحلاح 
والفضول، فهذه الرســائل 
دائما ما تعدك بشيء جيد 
للغاية بدرجة ال تصدق او 
تهددك بأنك سوف تتعرض 
للخسارة أو يتم حظرك أو 
إلغاء اشــتراكك في بعض 

لــم تزودهم  اخلدمــات ما 
ببياناتك السرية. 

كما يتم اســتهدافنا في 
هــذه األيــام عبــر حمالت 
التصيد اإللكتروني من خالل 
رسائل الهاتف الذكي. حيث 
تتقمص هذه الرسائل صفة 
البنوك وشركات تثقون بها 
أو حتى املتاجر اإللكترونية 
هــذه  تهــدف  املوثوقــة. 
الرسائل إلى خداع مستقبلها 
وحثه علــى اتخاذ قرارات 
ليس من املفترض القيام بها. 
وقد اكتشف احملتالون 
ســهلة  طريقــة  مؤخــرا 
خلــداع ضحاياهــم. فهــم 
يبــدأون فــي التواصل مع 
ضحاياهم عبر كل وسائل 
التواصــل االجتماعي مثل 
واتساب والرسائل النصية 
االنســتغرام  ومنصــات 
وتويتر وفيسبوك وحتى 
من خالل تطبيقات األلعاب. 
ومــن خالل هــذه القنوات 
ميكن للمحتــال أن ينتحل 
أي شــخصية يرغــب فيها 
وأن يتصــرف بأســلوب 
رسمي ومفعم بالثقة وإقناع 
ضحاياه أنهــم يقدمون له 
جميع بياناتهم الشخصية 

التي ذكرناها.

ضمن حملة «لنكن على دراية» لتعزيز الوعي املجتمعي باستخدام التكنولوجيا

اجلميع لالطالع على حملة 
لنكن علــى درايــة لزيادة 
الوعي لدى جميع املواطنني 
ومستخدمي التكنولوجيا».

وأشــار الى أن الهواتف 
الذكيــة واألجهزة اللوحية 
واجهزة احلاسب احملمول 
اصبحــت جــزءا ال يتجزأ 
من حياتنــا اليومية، ومن 
الصعب علينــا ان نتخلى 
عنها، حيــث انها اصبحت 
اساســا لعمليات التسوق 
البنكيــة  والتطبيقــات 
والتواصل االجتماعي، ومن 
هنا يكمن التحدي احلقيقي 
اســتراتيجية  فهــم  فــي 

ماجد فانوس


