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«برقان»: ٤ فائزين بسحب حساب «يومي»

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي
«النجمة» األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ١٦

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه السحوبات من 
نصيب: خالد محمد اخلالد، 
حنــان عبــد الغفــار اتش، 
شــريان ضافر الدوســري، 

يسري علي اخلباز.
باإلضافة للسحب اليومي، 
بنك برقان يوفر سحب ربع 
ســنوي حلســاب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عــن فوز ميرزا 
أوجيس بيج ميرزا ادريس 
بيج بجائزة نقدية بقيمة ٥ 
آالف دينار في سحب حساب 
النجمة األسبوعي، أما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» 
والتــي تعــادل راتبا تصل 
لغاية ١٠٠٠ دينار فكانت من 
نصيب الفائزة زينب حميد 

بوشهري.
وأوضح البنك ان حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
البالغــة ٥٠٠ دينار أو أكثر 
على البنــك وبصفة خاصة 
القطاعــني  العاملــون فــي 
احلكومي والنفطي والشركات 
املدرجــة لدى البنــك، ومن 
مزايا هذه احلملة احلصول 
على هدية نقدية فورية تبلغ 

أعلن بنك وربة عن أسماء 
الفائزين العشرة بسحوبات 
السنبلة األسبوعية، وذلك 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي السادس 
عشر، فقد توج ١٠ رابحني من 
عمــالء بنك وربة حصل كل 
منهم على ١٠٠٠ دينار، وهم: 
ســالم عبداللطيف عبداهللا 
احلمدان، أحمد محمد عبداهللا 
ابراهيــم الكنــدري، عــادل 
يعقــوب يوســف القطامي، 

حقق بنك بوبيان إجنازا  
جديــدا يضــاف إلى ســجل 
إجنازاتــه بحصولــه علــى 
جائزة أفضل بنك إسالمي في 
الكويت من مؤسســة غلوبل 
فاينانس العاملية لعام ٢٠٢١ 
وذلــك للعام الســادس على 
التوالي، نتيجة ما حققه من 
منو فــي مختلف مؤشــراته 
املالية ومنو حصصه السوقية 
خاصة مع استمرار مواجهة 
تداعيات جائحة كوفيد-١٩. 
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي للخدمات املصرفية 
الشخصية والرقمية في بنك 
بوبيان عبــداهللا التويجري: 
«بحمد اهللا متكنا من اجتياز 
حتــدٍّ جديــد على مســتوى 
املالية اإلسالمية  املؤسسات 
فــي الكويت فــي ظل ظروف 
استثنائية مررنا بها جميعا 
وذلك نرجعه بعد فضل اهللا 
إلى مواردنا البشرية املميزة 
وثقة عمالئنا ومساهمينا فيما 

نقوم به منذ سنوات»
وأوضــح ان هذه اجلائزة 
جلهودنــا  تتويجــا  تأتــي 
مجــال  فــي  وإجنازاتنــا 
املاليــة املصرفية  اخلدمــات 
خالل الفترة املاضية مؤكدا: 
حاولنا قدر اإلمكان ان نكون 
االقرب إلى عمالئنا من خالل 

النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 
إلى تنوعهــــا طوال السنة، 
والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعيــــة بقيمــة ٥٠٠٠ 
دينار، وشهريـــة بقيمة ٢٠ 
ألــف دينــار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار.
وعــن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 

اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 

بنــك بوبيــان اثنــاء جائحة 
كوفيــد-١٩ من تقــدمي أعلى 
الرقمية  مستويات اخلدمات 
والتواصــل املعتمــد علــى 
الذكاء االصطناعي، مشــيرا 
إلــى جنــاح رؤيــة مجموعة 
بنك بوبيان اخلاصة بإطالق 
وتطوير العديد من اخلدمات 
الرقمية والتــي بات واضحا 
تزايد اإلقبال عليها سواء عبر 
املوقع اإللكتروني او تطبيق 
الهواتف الذكية. وأكد ان مثل 
هذه التقديرات العاملية تلقي 
على عاتقنا كإدارة املزيد من 
املســؤوليات باحلفــاظ على 
مســتويات اخلدمــة املميزة 
التــي نقدمها للعمالء خاصة 
أن اإلبــداع واالبتكار وخدمة 
العمــالء املميــزة والوصول 
الى مســتوى عــاٍل لرضاهم 
بجانــب االرقــام والنتائــج 
املالية وإجنازات السوق هو 
طريق البنك للمحافظة على 

جناحاته. 
وكانت مؤسســة غلوبل 
فاينانس في معرض توضيح 
اسباب منحها اجلائزة للبنك 
قــد ذكــرت ان بنــك بوبيان 
متكن وخالل فتــرة قصيرة 
نسبيا من حتقيق قفزات في 
معدالت منو مؤشراته املالية 
الســيما احلصص السوقية 

الــف دينــار، وللتأهل   ١٢٥
الربع سنوية  للســحوبات 
يتعــني على العمالء أال يقل 
رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة 
شــهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب، كما أن كل ١٠ دنانير 
متثل فرصة واحدة لدخول 

السحب.
وإذا كان رصيد احلساب 
٥٠٠ دينار وما فوق، فسوف 
يكــون صاحــب احلســاب 
مؤهال للدخــول في كل من 
السحوبات اليومية والربع 

سنوية.

ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
بطاقــة  علــى  احلصــول 
ائتمــان بضمــان احلســاب 
وكذلك احلصول على كـــل 
اخلدمــات املصرفيــــــة من 

البنك التجاري.
وكشف البنك أن حساب 
النجمــة متــاح للجميــع، 
وبإمــكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمة مــن خالل 
تطبيق CBK Mobile بخطوات 
بسيطة ومن أي مكان وفي 

أي وقت.

والسحوبات الكبرى، علما أن 
العميــل ال زال يحصل على 
فرصــة واحدة مقابل كل ١٠ 
دنانير في احلساب، والفرص 
حتتســب على حسب أدنى 
رصيــد في احلســاب خالل 
الشهر. لذلك، يجب أن يكون 
قــد مضى على املبلغ شــهر 
كامــل في احلســاب للتأهل 
للسحب األسبوعي، وشهرين 
الكبرى  كاملني للسحوبات 
الحتســاب الفرص. هذا وال 
توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليــداع، كلمــا زاد املبلــغ 
املــودع زادت فرص العميل 

للربح.

فــي واحــد من أكثر أســواق 
املنطقة منافســة منوهة إلى 
ما قام بــه البنك في مواجهة 
حتديــات انتشــار ڤيــروس 
كورونا وقدرته على التأقلم 
مع املتغيــرات التي فرضتها 
اجلائحــة التي غيرت الكثير 

في حياتنا اليومية. 
أما على مستوى احلصص 
السوقية، فقد ارتفعت حصة 
التمويــل احمللي  البنك مــن 
بصفــة عامــة إلــى حوالــي 
١٠٫٤٪ بينما ارتفعت حصته 
من متويل األفراد إلى حوالى 
١٣٪ ليصبــح بوبيان الثالث 
على مستوى البنوك احمللية 

من حيث محفظة التمويل. 
كمــا جنــح البنــك إقليما 
وعامليا فــي تغطية االكتتاب 
في الصكوك التي قام بطرحها 
بقيمــة ٥٠٠ مليــون دوالر 
مبعدل ربح ســنوي ٣٫٩٥٪، 
حيث جتاوزت إجمالي طلبات 
االكتتاب مبلغ ١٫٣ مليار دوالر 
أميركي (متثــل أكثر من من 
٢٫٦ ضعــف حجــم الصكوك 
املصــدرة) وهــو مــا يؤكــد 
الســمعة العاملية واالقليمية 
التــي يتمتع بها بنك بوبيان 
نتيجة ما حققه من إجنازات 
مشــهودة خــالل الســنوات 
املاضية على مختلف االصعدة.

قيمتها من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ دينار 
أو قرض من دون فائدة بقيمة 
٥ أضعــاف الراتــب وبحــد 
أقصى ١٠٠٠٠ دينار، وسيكون 
هناك سحب أسبوعي للعمالء 
الكويتيني احلاليني واجلدد 
ممــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهــم علــى البنك لربح 
مبلغ يعادل راتبا واحدا من 
التــي يتقاضونها  الرواتب 

شهريا.
للعمــالء  ميكــن  كمــا 
املتقاعديــن  الكويتيــني 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 

املديونية احملولة.
ويذكر ان جوائز «حساب 

محمد سالم محسن العجمي، 
إميان حمود سلمان الدماج 
العازمي، مساعد على عامر 
الهاجري، عبيد درمان غريب 
العجمي، ســاير بدر محمد 
الساير، فادي طاهر يوسف 
الشــنطي، وحمــد محمــد 

عبداهللا السلوم.
وميثل حســاب السنبلة 

خدماتنا ومنتجاتنا التقليدية 
والرقميــة والتــي اصبح في 
إمــكان أي عميــل احلصــول 
عليها واالســتفادة منها بكل 
سهولة دون اي جهد او وقت 
من خالل توافرها عبر قنوات 

البنك الرقمية.
أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
اشــار التويجــري إلى متيز 

«بوبيان» أفضل بنك إسالمي بالكويت لعام ٢٠٢١

من «غلوبل فاينانس».. وللعام السادس على التوالي

عبداهللا التويجري

«بورشه» توسع برنامج تخصيص السيارات

تعتبــر تلبية رغبــات العمالء الشــخصية جزءا مهمًا 
من اخلدمات التي توفرها بورشــه للعمالء على مستوى 
العالم. وتسعى شركة السيارات الرياضية إلى حتقيق هذا 
الهدف من خالل أقســام بورشــه للتصنيع حسب الطلب 
 Porsche» وبورشــه تكويبمنت ،«Exclusive Manufaktur»
Tequipment»، وبورشــه كالسيك «Porsche Classic». كما 
تخطط الشركة حاليا لتلبية رغبات عمالئها ومتطلباتهم 
بشــكل أكبر من خالل توفير مجموعــة جديدة ومتنوعة 
من املنتجات واخلدمات. وتتضمن املجموعة اجلديدة من 
اخلدمات خيارات متنوعة إلضفاء الطابع الشخصي على 
سيارات بورشه الرياضية لتصبح سيارات فريدة من نوعها. 
وتعمل الشركة على توسيع خيارات التخصيص للتجهيزات 
الفردية مباشرة في برنامج «اختيار جتهيزات السيارة»، 
إلى جانب تعزيز مجموعتها احلالية من السيارات اجلديدة 
واملستعملة والكالسيكية بتوفير مجموعة جتهيزات األداء 
الفائــق «Performance Parts». وفي إطار اســتراتيجيتها 
لإلبداع املشترك، تقدم الشركة أيضا مفهوما جديدا لبرنامج 
الطلب املخصص «Sonderwunsch» الرائد الذي مت طرحه في 
أواخر السبعينيات، حيث يتيح تصميم سيارات متفردة 
في املســتقبل، يشــارك في ابتكار تصميمها العميل، فيما 
تعمل بورشه على تنفيذ األفكار اجلديدة بحرفية فائقة.

وميتد نطاق خيارات التخصيص للســيارات اجلديدة 
حاليا من تقدمي االستشارات للعمالء أثناء اختيار التجهيزات 
وصوال إلى إنتاج نسخ خاصة محدودة من الطرازات. كما 
توفر بورشه من خالل قسم «بورشه تكويبمنت» العديد 
من امللحقات وخيارات التعديل لسيارات العمالء الفريدة. 
وبالنسبة للسيارات الكالسيكية، فتركز بورشه حاليا على 
توريد قطع الغيار وإعادة جتديد هذه الســيارات. وتعمل 
الشركة التي تتخذ شتوتغارت مقرا لها على توسيع خدماتها 

بشكل كبير في جميع مجاالتها التجارية.
وقال ألكســندر فابيج، نائب رئيس قسم التخصيص 
واإلصدارات الكالسيكية: نهدف إلى توفير منتجات للسيارات 
الكالســيكية واحلالية واجلديدة مصممة بشكل أكثر دقة 
وحسب الطلب لعمالئنا في جميع أنحاء العالم، مع تقدمي 

مجموعة شاملة من خيارات التخصيص.
تعزيز البساطة والتفرد

يعمل قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب على توسيع 
نطاق املنتجات التي ميكن تخصيصها حسب الطلب بشكل 
تدريجي، بحيث تتوافر خيارات أكثر بكثير في املستقبل. 
وتشمل املنتجات املخصصة خيارات التصميم اخلارجي 
املتنوعة مع األرقام التي يرغب فيها العميل، وفرش األرضية 

بنقوشــاته املخصصة، وواقيات عتبات األبواب املضيئة، 
واإلضاءة حتت أبواب الســيارة بشعار الطراز. كما ميكن 
للعمالء أن يشــاركوا بأنفسهم في التصميم خالل عملية 
الطلب. وتتضمـــن خيـــــارات التخصيــــص عناصــــر 
تصميم خاصــة مثل األلوان والشعــــارات واألحــــــرف 
والنصــوص املكتوبة. كما ميكــن حتديد تصاميم خاصة 
لعناصــر مختلفة باســتخدام تطبيق رقمي فــي برنامج 
«اختيار جتهيزات الســيارة». وميكن للعمالء مثال نقش 
توقيعهم اخلاص على أجــزاء معينة في املقصورة، منها 
غطاء الكونسول املركزي املكسو باجللد. وتكتمل مجموعة 
خيارات التخصيص بالشعارات والرسومات الفريدة التي 
ميكــن إضافتها إلــى أجزاء مختارة فــي الهيكل اخلارجي 

وملسات الطالء اخلاصة على العجالت.
جتهيزات جديدة 

ســتقدم بورشــه عددا كبيرا من التجهيــزات اجلديدة 
للسيارات اجلديدة وكذلك السيارات املستعملة والكالسيكية 

حتت اسم «مجموعة جتهيزات األداء الفائق».
وتتوافـــــر مجموعــــــة جتهيــــــزات «بورشـــــــــه 
تكويبمنت» للســــيارات اجلديــدة واملستعملـــة للسائقني 
املولعني برياضة السيــارات واملتســـابقني الهواة. وسيوفـر 

قسم «بورشه كالسيك» جتهيزات متطورة جديدة للسيارات 
الكالسيكية الرائدة، مع قطع غيـــ ــار لتحسني األداء إلى 
جانب املنتجات الفاخرة املرتبطة بالسيارات الكالسيكية 
التاريخيـــة واجلديدة. وسيساعد ذلك على تعزيــــز أداء 
السيارات الكالسيكيــــة أو حتسني إمكانات استخداماتهــــا 
اليومية. ويوفــــر قسم «بورشه كالسيك» أيضا إمكانية 
استعراض خدمات التخصيص اإلضافية املمكنة مع التركيز 
على التجهيزات اخلارجية والطرق الوعرة من خالل سيارتني 
للعرض تعتمدان على طرازين من اجليل األول لسيارة كاين.

نسخ متفردة

في إطار اســتراتيجية اإلبداع املشــترك، تقدم الشركة 
 «Sonderwunsch» مفهوما جديدا لبرنامج الطلب املخصص
الرائد الذي مت طرحه في أواخر السبعينيات، حيث يتيح 
تصميم سيارات متفردة في املستقبل، يتعاون في ابتكار 
تصميمها العميل، فيما تعمل بورشــه على تنفيذ األفكار 
اجلديدة باحترافية فائقة. ويتضمن توسيع هذا البرنامج 
تلبيــة طلبات ألوان الطالء والتجهيزات اخلاصة مباشـــ 
ــرة خالل عملية اإلنتاج وعمليات التخصيص بعد خروج 
الســيارة من املصنع وعملية إنتاج النســخة الفريدة في 

املصنع بعد تسليم السيارة إلى العميل.

توفر للعمالء إمكانية تصميم نسخ متفردة


