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البحر: «الوطني» يستثمر بكثافة لترسيخ مكانته الرائدة مبستقبل اخلدمات الرقمية

أكدت نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنــك الكويت الوطني 
شــيخة البحــر على اســتكمال 
الوطني مسار تطبيق األولويات 
االستراتيجية للبنك. وتوقعت 
أن يــؤدي حتســن آفــاق النمو 
االقتصادي إلى توافر مزيد من 
الفــرص وتعزيــز الطلب على 
االئتمان التجاري في ظل عودة 
أنشــطة طرح وإسناد املشاريع 

الكبرى تدريجيا.
وقالــت البحر علــى هامش 
مؤمتــر احملللني لنتائــج الربع 
الثاني من العام ٢٠٢٢: «سنواصل 
تنميــة عملياتنــا الدوليــة مع 
التركيــز علــى أســواق النمــو 
الرئيسية، وبصفة خاصة دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومصر، 
حيث نهدف إلى تنويع ميزانيتنا 
العمومية وتعزيز تدفقات الدخل 
وزيادة مساهمة العمليات الدولية 

في صافي أرباح املجموعة».
أن  إلــى  البحــر  وأشــارت 
تنويع أنشــطة األعمال يساهم 
فــي تعزيــز أداء البنــك حيــث 
يواصل الوطني االســتفادة من 
االنتعاش االقتصادي في املنطقة 
وتوافر نطاق واسع من املنتجات 

واخلدمات التي يقدمها البنك.
تفوق رقمي

«واصلنــا  البحــر:  قالــت 
االســتثمار في ترســيخ مكانة 
الرائــدة مبســتقبل  الوطنــي 
الرقمية،  اخلدمــات املصرفيــة 
وبناء جتربــة مصرفية رقمية 
مــن اجليل التالــي، حيث بذلنا 
أقصــى جهد لتطويــر القنوات 
الرقميــة املختلفــة مع احلرص 
على إدخال حتسينات مستمرة 
لتجربة عمالئنا الرقمية بصفة 
منتظمة، وتوسيع نطاق اخلدمات 
التي نقدمهــا رقميا، خاصة من 

خالل الوطني عبر املوبايل».
الســعي  البحــر  وأكــدت 
البيانات  لالستفادة من حتليل 
وإدخــال تقنيــة الروبوتات في 
الكثيــر من اخلدمــات التي يتم 
تقدميهــا، هذا إلى جانب التعلم 

اآللي لتحسني الكفاءة التشغيلية 
وتقــدمي جتربة مميــزة لتلبية 
االحتياجات املصرفية للعمالء.

وأشارت البحر إلى أن جهود 
التحول الرقمي تشمل كل أنشطة 
املجموعة وذلك في إطار السعي 
لتعزيز التجربة الرقمية للعمالء 
عبــر مختلف قطاعــات األعمال 
وفي كافة األسواق االستراتيجية 

الرئيسية.
منو مستدام

أوضحت البحــر أن اجلهود 
فــي مجــال احلوكمــة البيئيــة 
واالجتماعية واملؤسسية تأتي 
على رأس جدول أعمال املجموعة. 
وأكدت مواصلة حتسني املمارسات 
التشــغيلية املتعلقة باحلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية، 
ودمج تلك املعايير ضمن عمليات 
صنع القرارات املتعلقة بأنشطة 
األعمال، وزيادة االلتزام بإعداد 

تقارير االستدامة العاملية.
وأردفت البحر قائلة: «نركز 
خالل هذه الفترة على مواصلة 
العمــل علــى تطبيــق ركائــز 
الســت ومواصلــة  االســتدامة 
مسارنا لتحقيق أهداف االستدامة 

احملددة مسبقا».
مكانة رائدة

قالت البحر: «منذ بدء التعافي 
بعــد اجلائحــة، اشــتدت حدة 
املنافسة بقطاع قروض األفراد 
وبدأت البنوك تتنافس للحصول 
على حصة في السوق، وتركزت 
املنافسة على التسعير، وانطالقا 
من موقعنا الريادي في السوق 
وكوننــا أحد أكبــر الالعبني في 
قطاع التجزئة، فقد اخترنا الدفاع 
عن حصتنا في السوق من خالل 
تقدمي قروض من دون فائدة في 
الســوق في وقت سابق من هذا 

العام».
وأضافــت: «ميكننــا حتمــل 
التكاليــف والدفــاع بقــوة عن 
حصتنــا في الســوق في قطاع 
قروض التجزئة بفضل مصادر 
متويلنــا املتنوعــة ومنخفضة 

التكلفــة، وقد جنحنا في القيام 
بذلك في األشهر األخيرة».

أشارت البحر إلى أن املشهد 
التشغيلي ليس مثاليا مبا يفرضه 
من ضغوط على هوامش الفائدة 

على املــدى القصير خاصة في 
ظل البيئة احلالية التي تشــهد 
رفع أسعار الفائدة، لكنها أكدت 
أن الوطني سيواصل الدفاع عن 
مكانته الرائدة في الســوق مع 

التركيز على اكتساب العمالء.
منصة شاملة

قالت البحر: «تضم أسواقنا 
األساســية بالكويــت واملنطقة 

نســبة كبيــرة من الشــباب ما 
يتطلــب اهتمامــا خاصــا بتلك 
الفئــة، لذلك ميكننا االســتفادة 
من انتشــارنا اجلغرافي، وقوة 
الرقميــة  خدماتنــا املصرفيــة 
الختراق ذلك السوق، وقد أطلقنا 
ويــاي فــي إطــار تركيزنا على 

استهداف فئة الشباب».
وأكملت البحر قائلة: «حقق 
وياي حتــى اآلن إجنازات أكبر 
بكثير مــن األهداف املوضوعة، 
ويقدم حاليا العديد من املنتجات 
وقريبا ســيكون منصة شاملة 

لعمالئنا».
وأكــدت البحــر أن اخلدمات 
املصرفية الرقمية هي املستقبل. 
وأشــارت إلى استثمار الوطني 
بكثافــة فــي التحــول الرقمــي 
وتكنولوجيا املعلومات وغيرها 

من االستثمارات الرقمية.
سياسة ثابتة

تعليقــا على توزيــع أرباح 
مرحلية، قالــت البحر: «ينتهج 
الوطنــي سياســة ثابتــة جتاه 
توزيع األرباح في ظل املتطلبات 
الرأسمالية وغيرها من العوامل. 
وطاملا كان لدى البنك سياســة 
توزيع أرباح مستقرة تستهدف 
نسبة توزيعات أرباح في حدود 
٥٠ إلى ٦٠٪ من صافي الربح».

وأوضحت أن نسب الرسملة 
القوية التي تتماشى مع أهداف 
الوطنــي تدعــم تلك السياســة 
وتسمح باالستمرار في احلفاظ 
على توزيعــات أرباح مبعدالت 

جيدة.
وأضافت: «ال تعتبر توزيعات 
األرباح املرحلية مؤشرا على أي 
تغييرات في سياستنا اخلاصة 
بتوزيعــات األربــاح وســيتبع 
التوزيع فــي نهاية العام نفس 
املسار في سياق سياسة توزيع 

األرباح احملددة لدينا».
إيرادات متنوعة

من جانبــه، قال املدير املالي 
للمجموعة سوجيت رونغي إن 
نتائج البنــك في النصف األول 

من العام عكســت االعتماد على 
األنشــطة املصرفية الرئيســية 
وتنوع اإليــرادات والقدرة على 
توليد األرباح من تلك األنشطة 

الرئيسية.
وذكر رونغي أن زيادة حجم 
اإلقراض وغيرهــا من األصول 
املــدرة للفوائــد على مســتوى 
القطاعات واملناطق اجلغرافية 
للمجموعة ساهمت في حتقيق 
صافي إيرادات فوائد بلغ ٣٤٨٫٣ 
مليون دينار بالنصف األول بنمو 
بلغت نسبته ٤٫٤٪ على أساس 

سنوي.
كما ارتفعت إيرادات األتعاب 
والعموالت ١٠٫٨٪ على أســاس 
سنوي نتيجة املساهمة القوية 
من مختلــف قطاعــات األعمال 
وتنوع مصادرها بني مجموعة 
من املناطق اجلغرافية وقطاعات 

األعمال املختلفة.
تكلفة املخاطر

وحول توقعات تكلفة املخاطر 
في املستقبل، قال رونغي: «ال تعد 
تكلفة املخاطر بالربع الثاني أو 
النصف األول مؤشــرا ملا ميكن 
أن تكــون عليه في املســتقبل، 
ألنها جــاءت نتيجــة لعمليات 
استرداد مخصصات متت خالل 
تلك الفترة وسوف نستفيد منها 
هــذا العام لذلك أتوقع أن تكون 
تكلفة املخاطــرة أقل بكثير من 

العام املاضي».
وأشــار رونغي إلــى تعزيز 
االحتياطــي الرأســمالي القوي 
للبنك االلتــزام بتعليمات بنك 
الكويت املركزي، وكذلك مواجهة 
أي حتديــات تتعلــق بخســائر 

ائتمان متوقعة في املستقبل.
املخصصــات  أن  وأضــاف 
االحترازيــة ســمة من ســمات 
اســتراتيجية الوطني في بناء 
املخصصات منــذ األزمة املالية 
العاملية، وفي السابق كانت نسبة 
تغطية املخصصات لدى البنك 
أعلى من ٣٠٠٪ مبا يتماشى مع 
سياســة الوطني املتحفظة في 
بناء مخصصات خسائر االئتمان.

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أكدت ـ على هامش مؤمتر احملللني للربع الثاني من ٢٠٢٢ ـ على استكمال مسار تطبيق األولويات اإلستراتيجية

شيخة البحر

جهودنـا في مجال احلوكمـة البيئية واالجتماعية واملؤسسـية على رأس جـدول أعمالناحتّسـن النمـو االقتصـادي يوفر مزيدًا مـن الفرص ويعـزز الطلـب على االئتمـان التجاري
دافعنا عـن حصتنا السـوقية بقطاع التجزئـة بدعم تنـوع وانخفاض تكلفة مصـادر متويلناسياسـتنا جتـاه التوزيعات ثابتـة بفضل متانـة قواعدنا الرأسـمالية.. وقـوة مركزنا املالي

رونغي: منو إيرادات الفوائد واألتعاب يعتمد على تنوع األنشطة املصرفية األساسية 

بناء مخصصات احترازية سمة أساسية في إستراتيجيتنا منذ األزمة املالية العاملية

السالم: البنك يسعى إلى أن يكون األقرب دائمًا لعمالئه ومشاركتهم جميع املناسبات

دور أكبر للقطاع اخلاص في تطوير بنية الكويت التحتية
بالسؤال عن توقعاتها لوتيرة ترسية املشروعات، 
قالت البحر: «أدى حتسن الوضع الصحي وتخفيف 
القيود بعد اجلائحة إلى زخم أنشطة املشاريع في 
٢٠٢١ حيث بلغت قيمة إسناد املشاريع ١٫٥ مليار 
دينار، ومع االرتفاع األخير في أســعار النفط، 
نتوقع مواصلــة احلكومة التزامها باإلنفاق على 
البنية التحتية وتســريع طرح العطاءات وإسناد 
املشاريع للتعويض عن بطء التنفيذ خالل العامني 

املاضيني وتداعيات اجلائحة».
وتوقعت البحر دورا أكبر للقطاع اخلاص في 

خطة تطوير البنية التحتية في الكويت مستقبال 
في ظل املناقشات واملشاركات األخيرة مع مختلف 
اجلهات احلكومية واملناقصات التي متت مناقشتها 
مع احلكومة والتي تؤكد إعطاء دور أكبر للقطاع 

اخلاص في مشاريع التنمية املستقبلية.
وأضافت: «يخلق ذلك فرصا للبنوك لإلقراض 
من خالل مناذج مختلفة للتمويل، سواء ملشروعات 
الشراكة بني القطاع العام واخلاص أو مشروعات 
البناء والتشغيل ونقل امللكية. لذلك، نحن متفائلون 

بشأن حزمة املشاريع القادمة».

KIB يعزز من جودة خدمة العمالء أثناء سفرهم

«وربة» يدرس مزيدًا من املنتجات واخلدمات 
سيتم تقدميها في الواقع االفتراضي

كيف انتقلت الـ «كروس فيت» من أميركا للكويت؟ «الوطني» يوفر لعمالئه خدمة حجز أجهزة 
السحب اآللي للفعاليات واملناسبات اخلاصة

يواصل بنك الكويت الدولي 
(KIB) التزامــه بتقدمي خدمة 
عمــالء متميــزة كجــزء مــن 
املتكاملة،  جتربته املصرفية 
مركزا جهــود مركز االتصال 
على استمرار دعم عمالئه أينما 
كانوا واالستجابة الحتياجاتهم 
واستفســاراتهم فــي جميــع 
األوقــات، الســيما في حاالت 

الطوارئ املصرفية.
ومــع اســتمرار موســم 
الســفر لبضعة أشــهر، يظل 
KIB حريصــا على مســاندة 
عمالئــه أثناء فترة تواجدهم 
خارج البالد، والتواصل معهم 
على مدار الســاعة من خالل 
مركــز االتصال، وذلــك عبر 
وسائل وقنوات عديدة متاحة 
من البنك، حســبما يتناسب 
مــع كل عميل، والتي تشــمل 
االتصــال الهاتفي على الرقم: 
(+٩٦٥ ٢٢٩٥٧٣٠٠) املخصص 
للمكاملات الدولية، أو أي من 

أكد بنك وربة أنه ميضي قدما نحو حتقيق استراتيجيتيه 
الرقميــة الطموحــة، عبر االســتفادة من أحــدث التقنيات 
العصريــة فــي عالم اإلنترنــت، والتي تتيــح التعامل مع 
التطبيقات بأساليب متنوعة ومتطورة وتقدميها للعمالء 

في إطار رقمي آمن.
وأشار بنك وربة إلى تواجده في الواقع االفتراضي كأول 
بنك إسالمي في العالم وفي الكويت ضمن اخلبر الصاحفي 
املنشــور بتاريخ ٢٩ يونيو املاضي الذي يهدف من خالله 
إلى تعزيز قنــوات التواصل عن طريق اإلعالن في الواقع 

 Alpha االفتراضي وطرح الفعاليات لكل من شريحة العمالء
.& Z generations

«النجــاح ليــس مرهونا 
فقط مبا تدرس.. أحيانا تكون 
هوايتك هــي الطريق».. هذه 
خالصة جتربة بدر البنا املدير 
 ،Circuit Plus التنفيذي لشركة
الذي تخرج في جامعة جنوب 
كاليفورنيــا كمهندس مدني 
ليحتــرف رياضة الـ«كروس 
فيت» ويخوض جتربة مميزة 

في عالم ريادة األعمال.
كيف حتولت هواية البنا 
أثنــاء  التــي كان ميارســها 
دراسته في الواليات املتحدة 
إلى مشروع ناجح؟ وملاذا أقلع 
عن كــرة القدم وبــات مدرب 
«كــروس فيت»؟ وكيف أقنع 
أهله بأن مستقبله العملي في 
رياضة «الكروس فيت» وليس 

في الهندسة؟ 
لإلجابة عن هذه األســئلة 
علــى  وللوقــوف  وأكثــر، 
التفاصيــل، حــل بــدر البنا، 
 Let’s» ضيفا على بودكاست
Talk Business»، الذي يقدمه 
نائــب مديــر عــام وحــدة 
البحوث االقتصادية في بنك 
اخلليــج طــارق الصالح في 
حلتــه اجلديــدة، كجــزء من 

يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني علــى تلبية جميع 
احتياجات عمالئه وتوفير 
أحدث اخلدمات واملنتجات 
التــي تلبي تطلعاتهم، وفي 
هــذا اإلطــار، أعلــن البنــك 
عــن توفيــر خدمــة جديدة 
تتيح لعمالئه حجز أجهزة 
الوطنــي للســحب اآللــي 
املصممة خصوصا للفعاليات 

واملناسبات اخلاصة.
وميكــن لعمــالء الوطني 
االستفادة من هذه اخلدمة عن 
طريق زيارة املوقع اإللكتروني 
للبنك والقيام بإجراء حجز 
جهــاز الســحب اآللي، وفور 
تســجيل الطلب عبر املوقع 
اإللكترونــي يقــوم فريــق 
 «ATM» دعم أجهزة السحب
بالتواصل مع العميل لتأكيد 
الطلــب وإجــراء الترتيبات 
األخرى الالزمة. كما سيقوم 
البنك بإرسال رد إلى العمالء 
من خالل البريد اإللكتروني 

لتأكيد طلباتهم.
ويشترط أن يكون طلب 
احلجز جلهاز السحب اآللي 
قبل ٣ أيام مــن تاريخ طلب 
توريد اجلهاز، على أن تكون 
أجهزة الصراف اآللي للسحب 

املنتجات واخلدمات على رقم 
.(+٨٦٦ ٨٦٦ ١)

وحــول ذلك، نــوه نائب 
مديــر عــام إدارة اخلدمــات 
 ،KIB املصرفيــة لألفراد فــي
إلــى  الشــعالن،  مصعــب 
اجلهــود التي يبذلهــا البنك 
فــي ســبيل تأمــني وحماية 
عمليات الشراء التي يجريها 
عمالئه أثناء ســفرهم خارج 
الكويت باستخدام بطاقاتهم 
االئتمانيــة، موضحــا أيضا 
أنه ميكن للعمالء املسافرين 
التواصل مع KIB على الفور 
عبــر القنــوات املذكــورة، أو 
باالتصال املباشــر مع مدراء 
العالقات لعمالء شريحة «بالك 
- Black»، للحصول على خدمة 
بدل فاقــد لبطاقات اخلصم/

االئتمان بسرعة قياسية في 
حالة فقدانها في اخلارج، وذلك 
عبر شــركات النقل الســريع 
املعتمدة واملؤمنة متاما. كما 

عندما انتقل لدراسة الهندسة 
في الواليــات املتحدة، ولكن 
ســقوطه مجهــدا مــن أول ٥ 
دقائــق، أيقــظ روح التحدي 
التدريبات  داخله، ليواصــل 
الشــاقة، حتى حصوله على 
شهادات تخصيصية جعلت 
منــه مدربــا للعبــة، ومالكا 
لشــركة متخصصــة في هذا 

املجال.
يقول البنا: أنا الذي اعتبر 
نفسي رياضيا، سقطت على 
األرض مــن التعــب خالل ٥ 
دقائق في أول تدريب «كروس 
فيت»، ألنها رياضة شاقة، ذات 
أوزان كبيرة وأمناط تدريبية 

تناسب احتياجاتهم وأمناط 
حياتهم املتنوعة.

وأضــاف: يســعدنا دائما 
أن نشارك عمالءنا االحتفال 
املناسبات ونحرص  بجميع 
على تسخير إمكانات البنك 
لتلبيــة احتياجاتهم وإثراء 
جتربتهم املصرفية باستمرار 
من خالل خدماتنا االستثنائية 

واملبتكرة.
الكويــت  ويفخــر بنــك 
الوطني بنجاحــه على مدار 
السنوات املاضية في احلفاظ 
على تقدمي أعلى مستوى من 
اخلدمــات املصرفية املميزة، 
كما يســعى البنك باستمرار 

لفــت إلى بعــض املزايا التي 
حتملها بطاقات KIB االئتمانية 
املتميزة لعمالئه لضمان رحلة 
ممتعة، والتي تشمل خدمات 
التأمني املجاني للسفر وغيرها.

مشيرا من جانب آخر إلى 
اخلدمات التي يوفرها البنك 
لعمالئه في حاالت الطوارئ، 
مبا فيها خدمة اإلصدار الفوري 
 KIB ألي بطاقــات عبر فروع
املنتشــرة في أنحاء الكويت، 
وذلــك مــن خــالل التواصل 
مع مركــز اخلدمة عن طريق 

الوسائل املذكورة.
وفي ختام تصريحه، أكد 
الشعالن التزام KIB الصارم 
بضمان تقدمي أرقى مستوى 
مــن خدمة العمــالء، محافظا 
على أداء فريق مركز االتصال 
وكفاءتــه فــي إدارة قنــوات 
التواصــل اخلاصــة بالبنك، 
واملتاحة لعمالئه ٢٤ ســاعة 

طوال أيام األسبوع.

مختلفة، وال تعتمد على اللياقة 
والقوة فقط، بل على برنامج 

املدرب بشكل أساسي.
وأضــاف: كنــت أعتــزم 
استكمال دراســة املاجستير 
فــي أميــركا، ولكن شــريكي 
ســعود احلميضي الذي عاد 
إلى الكويت قبلي بعام أقنعني 
بالعــودة، بهدف نقل رياضة 
«كروس فيــت» إلى الكويت، 
وهــي مفهــوم ومنــط جديد 
على الكويت، على الرغم من 
انتشار األندية الرياضية على 
مســاحات كبيــرة، ومــزودة 
بحمامات ســباحة وسبا، في 
حني أن مالعب «كروس فيت» 

ال تتجاوز ٤٠٠ متر.
وتابــع: على الرغم من أن 
مســاحة مالعب الـ«الكروس 
فيــت» صغيــرة واإليجارات 
قليلة، فإنها تكلفتها التشغيلية 
مرتفعة، بسبب حاجتها الى 
معدات نوعية ومدربني على 
مســتوى عال، الفتا إلى أنها 
تتشابه مع رياضة «البادل» 
في اعتمادهما على املشــاركة 
واملجموعــات  املجتمعيــة 

والعوائل.

إلى توفيــر جتربة مصرفية 
أكثر ابتكارا لعمالئه تتماشى 
دائما مع احتياجاتهم املتزايدة 
واملتغيرة، وهو ما ساعده في 
احلفاظ على موقعه اإلقليمي 

الرائد.
ميتلك بنك الكويت الوطني 
أكبر شبكة فروع منتشرة بكل 
أرجــاء البالد، فضال عن أكبر 
شــبكة ألجهزة السحب اآللي 
واإليداع النقدي، تخدم مجمل 
حاملــي البطاقــات املصرفية 
احمللية والعاملية، باإلضافة الى 
أجهزة اإليداع النقدي والصراف 
التفاعلي وأجهزة خاصة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.

متهيداً الستيفاء املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية

«اخلليج» يروي قصة «Circuit Plus» عبر بودكاست «Let’s Talk Business»في إطار حرصه على منحهم جتربة مصرفية شاملة تناسب أمناط حياتهم املتنوعة

مصعب الشعالن

«Circuit Plus» طارق الصالح يحاور بدر البنا املدير التنفيذي لـ

ميثم السالم

خدمات التواصل اإللكترونية 
 «live chat» لديه - منها خدمة
وKIB «أون الين» على موقع 
www.KIB. البنك اإللكتروني

com.kw، أو عن طريق اخلدمة 
الهاتفية املرئية عبر تطبيق 
«KIB موبايل» على الهواتف 
الذكية، كذلك من خالل خدمة 
 ،«WhatsApp» عبر تطبيق KIB
لالستفســارات العامــة عــن 

اســتراتيجية البنك الشاملة 
لدعم االســتدامة االقتصادية 
واملجتمعية في البالد، حيث 
يســتهدف عــرض قصــص 
النجاح في عالم ريادة األعمال، 
فــي إطار اقتصادي مبســط، 
يسلط الضوء على جوانب ما 
وراء النجاح، والتي قد تخفى 
عن الكثيرين، مبا يفيد رواد 
األعمال الناشئني املقبلني على 
تأسيس مشاريعهم اخلاصة.

البنا الذي عشق كرة القدم 
ولعــب فــي النــادي العربي 
ومنتخــب الكويــت، بــدأ في 
ممارســة رياضــة «الكروس 
فيت» على ســبيل التجربة، 

النقدي فقط، وتشمل الفئات 
التالية ٥ دنانير، و١٠ دنانير، 

و٢٠ دينارا.
املناســبة، قــال  وبهــذه 
مدير قنوات التحول الرقمي 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني، ميثم السالم: يسعى 
بنك الكويت الوطني إلى أن 
يكــون األقرب دائما لعمالئه 
ومشاركتهم جميع املناسبات 
من خالل التواصل املســتمر 
معهم والتعرف على تطلعاتهم 
وتلبية احتياجاتهم مبا يساهم 
فــي حصولهم علــى جتربة 
مصرفية شاملة واستثنائية 


