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«بوبيان».. البنك األفضل بخدمة العمالء في الكويت
واصل بنك بوبيان تربعه 
علــى خدمــة العمــالء على 
مســتوى القطــاع املصرفي 
الكويــت مــن خــالل  فــي 
حصوله على جائزة مؤسسة 
«سيرفس هيرو» كأفضل بنك 
إسالمي في خدمة العمالء في 
الكويت للعام الثاني عشــر 
على التوالي منذ عام ٢٠١٠.

وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة واخلدمات املصرفية 
الشخصية بالوكالة في بنك 
بوبيــان عبــداهللا املجحــم 
تعقيبا على استمرار البنك 
على قمة خدمة العمالء «لم 
يكن العام املاضي عاما عاديا 
نتيجة استمرار األزمة التي 
سببها ڤيروس كورونا وهو 
ما رفع سقف التحديات أمامنا 
لتقــدمي مســتويات مميــزة 
من اخلدمة تفــوق توقعات 

العمالء».
وأضــاف: «رغم ذلك فإن 
بوبيان اســتطاع االستمرار 
بتقدمي أعلى مستويات اخلدمة 
جلميــع العمالء فــي الوقت 
الذي واصل فيه تنفيذ العديد 
من مشروعاته وخططه والتي 
كان أبرزهــا إطــالق خدمات 
ومنتجــات جديــدة ووضع 
حجر األساس ملبناه اجلديد 
وغيرها من الفعاليات التي 
تؤكد قوة البنك واســتمرار 

العمل بأعلى مستوى».
وأشــار املجحــم إلى أنه 
وخــالل العامــني املاضيــني 
أثبــت البنــك قــوة وجناح 

مســتويات اخلدمــة لديه لم 
تنخفض او تتأثر نتيجة هذه 
الزيادة التي دائما ما يقابلها 
حتد جديد للموظفني للحفاظ 
على نفس مستويات اخلدمة.
وأضاف املجحم أن خدمة 
العمالء مفهوم راســخ وجزء 
من ثقافة بنــك بوبيان وبأن 
التميز واإلبــداع في اخلدمة 
والكيفية التي يتم التعامل بها 
مع العمالء جزء مهم يحرص 
البنك عليه بشــكل مستمر، 

التحديات التي تتعلق بخدمة 
العمالء تزداد يوما بعد يوم 
وتضــع على عاتــق مختلف 
البنــك مســؤوليات  إدارات 

جديدة.
الرئيــس  ان  يذكــر 
التنفيذي ملؤسسة سيرفس 
هيرو فاتــن أبوغزالة قامت 
بتسليم اجلائزة للبنك، حيث 
شــارك في مراســم التسلم 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنــك بوبيــان عــادل املاجد 

بــني العاملــني فيــه والتي 
ترتكــز في أحــد عناصرها 
إلــى خدمة العمــالء، كما ان 
البنك ومنذ عام ٢٠١٠ يركز 
علــى خدمــة العمــالء التي 
يعتبرهــا أســاس النجــاح 
بجانب متيزه في مســتوى 
اخلدمات واملنتجات واحللول 
التي  املصرفية والتمويلية 
يطرحها بالتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وأكــد املجحــم ان إتقان 

حيث نطمح ونسعى لتقدمي 
خدماتنا بشكل يفوق توقعات 
العمــالء لنكــون جديريــن 

بثقتهم.
وأشار إلى أن خدمة العمالء 
تتطلب من جميع العاملني في 
البنك االستمرار في تقدمي أعلى 
مستويات اخلدمة مع تطويرها 
بصورة مستمرة حتافظ على 
ثقة العمــالء ومتنحهم دائما 
األفضلية مقارنة باملؤسسات 
املالية األخرى، مشيرا إلى ان 

والرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
والشخصية والرقمية عبداهللا 
التويجري ورئيس اخلدمات 
املصرفية اخلاصة واخلدمات 
املصرفية الشخصية بالوكالة 

عبداهللا املجحم.
أسباب االختيار

من ناحية أخرى، أشــار 
البنــك  إلــى قيــم  املجحــم 
التي يســعى إلى ترسيخها 

العمل وإتقان اخلدمة يعتبر 
الركيزة األساســية خلدمة 
العمالء، السيما مع ما حققه 
خــالل األعــوام األخيرة من 
ارتفاع حصته السوقية وما 
يصبو إليه من حتقيق املزيد 
خــالل الفترة املقبلة، مؤكدا 
«اننــا نضــع العميل ضمن 
أولوياتنا من خالل االستماع 
واستطالع آراء العمالء وهو 
اهم ما نعتمد عليه في التقييم 
ألن ردود أفعال العمالء دائما 
ما تكون احملرك األساسي ألي 
عملية تطور تسعى إليها أي 

مؤسسة».
واعتمد اختيار سيرفس 
هيــرو لبنــك بوبيــان على 
مجموعــة مــن املعايير من 
بينهــا اســتفتاء امتــد ملدة 
ســنة كاملة بني املستهلكني 
الذين قاموا بتقييم الشركات 
وذلــك على مقيــاس من ١٠ 
نقاط حســب توقعاتهم من 
مستوى خدمة الشركة قبل 
جتربتها، ورضائهم عنها بعد 

جتربتها.
وجاء التقييم تبعا لعدة 
معايير منها سلوك املوظفني، 
موقع الشركة، سرعة اخلدمة، 
الثقة باملنتج، جودة اخلدمة 
أو املنتــج، الســعر مقابــل 
القيمــة، مركــز االتصــال، 
واملوقــع اإللكترونــي، كما 
يعتمد اســتفتاء «سيرفس 
هيرو» على بروتوكول صارم 
للتأكيــد علــى صحة هوية 
الذين شاركوا  املســتهلكني 

فيه.

للعام الـ ١٢  وفقاً ملؤشر «سيرفس هيرو» استمر على القمة رغم ارتفاع حدة املنافسة واستمرار تداعيات أزمة كورونا

عادل املاجد متسلما اجلائزة من فاتن أبوغزالة بحضور عبداهللا التويجري وعبداهللا املجحم

اإلستراتيجية التي انتهجها 
منذ ســنوات في االستثمار 
والتوسع في اخلدمات الرقمية 
والتي أكدت جناحها وأهميتها 
في ظــل الظروف التي مرت 
على املنطقة والعالم من خالل 
تزايد االعتماد على اخلدمات 
املصرفية التي تقدمها قنوات 

البنك الرقمية.
وأكد أن أكثر ما ميز بوبيان 
انــه علــى الرغم مــن ارتفاع 
عــدد عمالئه املســتمر إال ان 

عبداهللا املجحم: بوبيان استمر بتقدمي أعلى مستويات اخلدمة جلميع العمالء.. رغم حتديات «كورونا»
خالل العامني املاضيني أثبت البنك قوة وجناح إستراتيجيته باالستثمار والتوسع في اخلدمات الرقمية

«املركز»: للضريبة االحتادية أثر إيجابي 
على القطاع العقاري اإلماراتي

توقع املركز املالــي الكويتي «املركز» أن 
يكون للضريبة االحتادية على أرباح الشركات، 
التي أعلنتها وزارة املالية باإلمارات العربية 
املتحــدة مؤخرا، أثــر إيجابي علــى القطاع 
العقــاري احمللي على املــدى البعيد، رغم ما 
قد يظهر من تأثيرات سلبية على القطاع على 
املدى القريب. جاء ذلك في تقرير «للمركز» 
بعنوان «أثر ضريبة الشركات بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة على القطاع العقاري»، والذي 
يتعمق في اجلوانب املختلفة للنظام الضريبي 
اجلديد في الدولة، ويحلل اآلثار املتوقعة على 
القطاع السكني واملكتبي والتجزئة والصناعي، 

وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام. 
ويشير تقرير «املركز» في معرض حتليله 
لألثر املتوقــع لضريبة الشــركات اجلديدة 
على القطــاع العقاري في دولة اإلمارات إلى 
أنه ورغم تأثر الشــركات العاملة في القطاع 
العقاري مباشرة بالضريبة نظرا الستقطاعها 
جزءا من األرباح لصالح احلكومة االحتادية، 
إال أن االستثمارات العقارية الفردية لن تكون 
خاضعة للضريبة، شأنها في ذلك شأن عوائد 
االستثمار لألجانب والدخول العقارية اخلاصة 
باألفراد. ونظرا للتآكل في األرباح املتأتي من 
االمتثــال للضريبة اجلديدة، يتوقع التقرير 
سيناريوهني، األول أن تتخذ الشركات إجراءات 
متعددة للتخفيف من أثر الضريبة اجلديدة، 
والثاني أن يتم توزيع العبء الضريبي اجلديد 
على طول سلسلة القيمة، ومترير جزء منه 

إلى املستهلك النهائي. 
ويتوقع «املركز» في حتليله املتعمق لآلثار 
املتوقعة للضريبة على قطاع العقار أن يبقى 

الطلب على العقار الســكني مستقرا بالنظر 
إلى عدم خضوع املستثمرين األفراد لضريبة 
الشركات املرتقبة، إال أنه ونظرا للنمو احلاصل 
مؤخرا في الطلب على املســاحات السكنية، 
فقد يعمد مطورو العقارات إلى رفع األسعار 

للحد من أثر الضريبة على أرباحهم. 
أما بالنســبة لقطاع العقــارات املكتبية، 
فقد يكون للضريبة اجلديدة أثر على الطلب 
نتيجة القرارات التي ســيتخذها املطورون 
بشأن املساحات املعروضة لديهم وإيجاراتها 
وغير ذلك من األمور على املدى القصير. أما 
على املدى األبعد، فسيكون أثر الضريبة على 
العقارات املكتبية هو األقل بني فئات ســوق 
العقــار نظرا للتأثير احملدود للضريبة على 
تنافسية الدولة كوجهة لألعمال. كما أنه من 
شأن عوامل أخرى – كقرار تغيير أيام العطلة 
األسبوعية مثال – أن تساعد في رفع الطلب 

على العقارات املكتبية. 
ومن جهة أخرى، يتوقع التقرير أثرا بالغا 
للضريبة اجلديدة على قطاع التجزئة، وذلك 
نظرا ألثرها علــى اإليجارات، وبالتالي على 
ربحية قطاع التجزئة والسيولة املتاحة له، 
ففي حني يواصل القطاع التعافي من تبعات 
جائحة كورونا، تتنامى مطالبات العاملني في 
مجــال التجزئة بإعفائهم من دفع اإليجارات 
لفترات من الوقت، ومن املشاركة في الدخل 
في ظل املناخ االقتصادي غير املستقر. وعليه، 
قد يجد أصحاب مراكز التسوق صعوبة في 
رفع اإليجارات. ومن املتوقع أيضا أن يكون 
للضريبة أثر مشابه على االستثمار في القطاع 

الصناعي مع تناقص الطلب. 

«جينيسيس» حتصد جائزة «أفضل اختيار للسالمة بلس ٢٠٢٢»
حقـــقت كــــل طـــــرازات 
جينيســيس احلديثــة أعلى 
مســتوى من األمن والسالمة 
بدرجة أفضل اختيار للسالمة 
بلس (TSP+) لعام ٢٠٢٢، مع 
إعالن معهد التأمني للسالمة على 
الطرق السريعة املعروف باسم 
IIHS، عن حصول جينيسيس 
على هــذه الدرجــة املرموقة 
للمرة الرابعــة على التوالي. 
 Gكما حصدت جينيسيس ٧٠
(الفئــة الرياضيــة اجلديــدة 
املصنعــة بعد يونيــو ٢٠٢١) 
لقب أفضل اختيار للســالمة 
بلس لعام ٢٠٢١، ما يؤكد ريادة 
جينيســيس وكفاءتها ضمن 
أفضــل العالمــات التجاريــة 

العاملية.
وفــي تعليــق لهــا، قالت 
كلوديا ماركيز، مديرة العمليات 
في شركة جينيسيس موتور 
أميــركا الشــمالية: نحــن في 
جينيسيس نولي السالمة أعلى 
مســتوى من األهمية بدءا من 
التصميم والهندســة  مرحلة 
وانتهاء بــأدق التفاصيل في 
طرازاتنا احلائزة على جوائز.

ويشار إلى أن جميع طرازات 
جينيســيس مــزودة بباقــة 
متكاملــة من أحــدث األنظمة 
الســائق  املتقدمــة ملســاعدة 
وتقنيات الســالمة املتطورة، 
ومنها مساعد جتنب االصطدام 
األمامي مع نظام الكشــف عن 
وجود املشاة، ومساعد البقاء 

بفضل الهيكل املتني الذي يحقق 
أعلى مستويات الثبات حتى في 

أصعب ظروف القيادة.
مــن جانبــه، قــال بريان 
لطوف، كبير مسؤولي السالمة 

أفضل اختيار للســالمة بلس 
من معهد التأمني للسالمة على 
الطرق السريعة شهادة موثوقة 
تؤكــد التزامنا بأعلى معايير 
السالمة والتصميم واألداء في 

مركباتنا.
ســيارات  جتهيــز  ومت 
جينيســيس بأحدث األنظمة 
الســائق  املتقدمــة ملســاعدة 
وتقنيات الســالمة املتطورة، 

تشمل:
٭ ٨ وسائد هوائية قياسية أو 
أكثر، تتضمن الوسائد الهوائية 
األماميــة املتوافرة في جميع 
طــرازات جينيســيس التــي 
مت طرحهــا في األســواق منذ 
عــام ٢٠٢١، ما يوفر مزيدا من 
احلماية لركاب املقصورة عند 

حدوث تصادم.
٭ مســاعد جتنب االصطدام 
األمامــي، ما يقلــل من أضرار 
االصطدام باملركبات، واملشاة، 
وراكبي الدراجات في ظروف 

معينة.
٭ مســاعد جتنب االصطدام 
فــي البقعة العمياء، يزيد من 
مســتوى احلماية ويقلل من 
احلوادث احملتملة عند تواجد 
ســيارة أخــرى فــي النقطــة 

العمياء.
٭ هيكل صلب ومتني متطور 
أعلــى مســتويات  لتحقيــق 
احلماية للمقصورة باستخدام 
هيكل آمن مصنوع من الفوالذ 

عالي املتانة.

لدى جينيســيس موتور في 
أميركا الشمالية: تقدم مركبات 
جينيســيس أمانا استثنائيا 
حرصنا دائمــا على مراعاته، 
وميثــل احلصول علــى لقب 

من معهد التأمني للسالمة على الطرق للسنة الرابعة على التوالي

GVجينيسيس ٨٠

في املســار، ومســاعد جتنب 
االصطدام في البقعة العمياء 
وغيرها الكثير. كما متنح كل 
سيارة من سيارات جينيسيس 
ســائقها ثباتــا وثقــة كاملني 

«األهلي» يعلن رابح
سحب «الفوز» األسبوعي

أعلن البنك األهلي الكويتي عن فوز 
الشيخ أحمد مبارك فيصل الصباح في 
السحب األســبوعي حلســاب «الفوز» 
للجوائز، بجائــزة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ 
دينار والذي أقيم يــوم االثنني املاضي 
حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب 
اجلوائــز األول من نوعــه والذي يتيح 
لعمــالء البنك األهلــي الكويتي فرصة 

الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
ومن خالل حساب «الفوز»، سيحظى 
عمــالء البنك األهلــي الكويتي بفرصة 
الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب 
األسبوعي األعلى لفائز واحد في الكويت، 

كذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي 
راتب شهري بقيمة ٥٠٠٠ دينار كويتي 

ملدة ١٠ سنوات.
وجتــدر اإلشــارة إلى أنه ســيكون 
مبقــدور كل مــن عمــالء البنــك األهلي 
الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة من 
هــذه الفرصة الفريدة فــي حالة توافر 
رصيد في حســابهم مببلــغ ١٠٠ دينار 
كويتــي فقط. والبنــك األهلي الكويتي 
يشجع اجلميع على فتح حساب الفوز 
أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص 
أكبر للفوز في السحب القادم يوم االثنني 
١٤ مارس اجلــاري، وكلما زادت املبالغ 

املودعة زادت فرص الفوز.

«بيتك تكافل»: باقة تأمينية
ملستأجري عقارات «رمي»

نظمت شركة بيتك للتأمني التكافلي (بيتك 
تكافل) ورشة عمل ملجموعة من مسؤولي 
وموظفي شركة رمي العقارية للتدريب على 
نظام إلكتروني خاص بالشــركة وعمالئها 
بحضور فريق متخصص من «بيتك تكافل» 
حيث مت تقدمي عروض خاصة الى مستأجري 
عقــارات شــركة رمي العقارية فــي مبادرة 
لتعزيز العالقات مع العمالء من الشركات 
واألفراد وتعزيز احلصة الســوقية ونشر 

الثقافة التأمينية على مستوى السوق.
وشــهدت ورشــة العمل ومــا تالها من 
لقــاءات مناقشــة شــروط ومزايــا وثائق 
التأمني وآلية طلب التعويضات واملتطلبات 
الفنيــة والقانونية واإلداريــة التي تنص 
عليها الوثائق، وجوانب التميز في اخلدمات 
التأمينيــة التــي تقدمهــا «بيتــك تكافل» 
للمســتأجرين في العقارات االســتثمارية 
والتجارية املختلفة التي تديرها شركة رمي 

العقارية ملصلحة عدد من العمالء.
وتقدم «بيتك تكافل» بهذه املبادرة باقة 
من العروض التأمينية املناسبة للمستأجرين 

وعمالء شركة رمي، حيث توفر عليهم وقت 
البحــث واملقارنــة مع العــروض األخرى، 
ومتكنهم من االطالع والتوقيع على الوثيقة 
عنــد رغبتهم في شــأنها، مع بيان مزاياها 
حيث تشــمل تغطية متنوعــة ملوجودات 
املسكن ضد املخاطر املتنوعة، والتي تقدم 

تعويضات تصل إلى ١٠ آالف دينار.
وتضمن اتفاقيات التأمني توفير حماية 
حملتويات املسكن ضد أي حوادث تؤدي إلى 
تلف أو ضرر، طبقــا للتغطيات التأمينية 
املمنوحة وحسب الشروط واالستثناءات 
املوضحة في وثيقة التأمني، والتي تشمل 
اجلوانب التالية مثل احلريق والصواعق، 
انفجــار أو طفح خزانات املياه أو األجهزة 

أو املواسير وغيرها.
كذلك تضمنت وثيقــة التأمني اجلديدة 
تغطيات تأمينية أخرى شــملت الســرقة، 
املســؤولية جتاه الغير، املســؤولية جتاه 
خدم املنــازل، محتويــات الثالجة (الديب 
فريزر)، الزجاج واألدوات الصحية، اإليجار 

واملصاريف اإلضافية للسكن البديل.

«وربة» ينّظم «السنبلة»
األسبوعي ويعلن الفائزين

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين 
في ســحوبات السنبلة األسبوعية، 
وذلــك بحضــور ممثــل عــن وزارة 
التجــارة والصناعــة وموظفي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل سحب السنبلة األسبوعي، 
فقد توج ١٠ رابحني من عمالء البنك 
حصــل كل منهم علــى ١٠٠٠ دينار، 
وهم: سعاد علي حسني العسعوسي، 
والشــيخ فهد أحمد محمد الصباح، 
رضوان ربيع صبــري أحمد عبيه، 
عمر حضرم حسن العتيبي، محمد 

مطر زيد املطيري، جراح سالم براك الهيفي، سامي عبداهللا مجبل 
الفرج، وسمية عبداهللا علي املعتوق، سلطان حامد عواد الهطالني، 

محمد عبداهللا محمد اخلالدي.
وميثل حســاب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني في توفير 
األمــوال وحتقيق عوائد مالية مناســبة على أرصدتهم في الوقت 

نفسه باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيتـ  مدير منطقةـ  املجموعة 
املصرفية لالفراد: يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
السنبلة األســبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال 
يحصل على فرصة واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في احلساب، والفرص 
حتتســب على حسب أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر، لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل 
للسحب األسبوعي، وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما زاد 

املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت


