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٧ بنوك كويتية ضمن أكبر ٥٠ مصرفًا خليجيًا.. بأصول ٢٣٦ مليار دوالر
محمود عيسى

كشفت مجلة «ميد» عن تواجد 
٧ بنوك كويتية ضمن قائمة «ميد 
ألكبــر ٥٠ مصرفــا خليجيا من 
حيث األصول»، وذلك بإجمالي 
أصــول للبنوك الســبعة بلغت 
٢٣٥٫٩ مليار دوالر، مشيرة إلى 
أن الســيولة القويــة واألرباح 
املتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة، 
قد ساعدت على تعزيز التفاؤل 
في أوساط البنوك اخلليجية بعد 
أن اجتازت فترة صعبة بسبب 

جائحة كورونا.
وقــد تصــدر بنــك الكويت 
الوطني البنوك الكويتية واحتل 
املركز الـ ٦ خليجيا ضمن قائمة 
«ميــد»، وذلــك بإجمالي أصول 
دوالر،  مليــار   ٩٠٫٣١ بلغــت 
وإيرادات تشغيلية بلغت نحو 
٢٫٩٢ مليار دوالر، فيما جاء بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» باملركز 
الثانــي محليا والـــ ١١ خليجيا، 
وذلك بإجمالي أصول بلغت ٥٨٫٥١ 
مليار دوالر، وإيرادات تشغيلية 

بلغت ٢٫٤٥ مليار دوالر.
وحل باملركز الثالث والـ ٢٨ 
خليجيا بنك برقان بأصول ٢٤٫٧ 
مليار دوالر وإيرادات تشغيلية 
بلغت ٨٢١ مليون دوالر، ورابعا 

وباملركز الـ ٣١ خليجيا جاء بنك 
اخلليج بأصول بلغت ١٩٫٨١ مليار 
دوالر وإيرادات تشغيلية بلغت 

٦٤٠ مليون دوالر.
بينمــا جــاء البنــك األهلــي 
الكويتي باملركز اخلامس محليا 
والـــ ٣٤ خليجيا بأصول بلغت 
١٤٫٩٧ مليــار دوالر وإيــرادات 
تشــغيلية بلغــت ٥٥٦ مليــون 
دوالر، وسادسا وباملركز الـ ٣٥ 
خليجيا جــاء البنــك التجاري 
الكويتــي بأصول بلغــت ١٤٫٧١ 
مليار دوالر وإيرادات تشغيلية 
بلغت ٤٩٧ مليون دوالر، وسابعا 
وباملركز الـ ٤٠ خليجيا جاء البنك 
األهلي املتحد بأصول ١٢٫٨٨ مليار 
دوالر وإيرادات تشغيلية بلغت 

٤٠٠ مليون دوالر.
وعلى املستوى اخلليجي، فقد 
حل بنك قطر الوطني في املركز 
األول على القائمة بأصول بلغت 
٢٣٦٫٨١ مليــار دوالر، وإيرادات 
تشــغيلية بلغت ٦٫٧٤ مليارات 

دوالر.
وقالت املجلة إن احملللني يرون 
بعض اإليجابيات الرئيسية في 
حتول األحداث، على الرغم من أنهم 
يحــذرون من أن عائدات تصدير 
النفط الكبيرة ال تترجم تلقائيا 

إلى زيادة كبيرة في األرباح.

ونقلــت املجلــة عــن نائــب 
الرئيس وكبير مسؤولي االئتمان 
فــي وكالــة موديــز للتصنيف 
االئتماني نيتيش بوجناغرواال 
قولــه «ان الزيــادة العامــة في 
الهيدروكربونات تؤثر  عائدات 
بشكل إيجابي على الثقة في هذه 

الدول». 
ومع ذلك، فإن العائدات األقوى 
خلقت قــوة دافعة امدت جميع 
االطراف بالزخم وتعززت بذلك 
املعنويات وامليول على مستوى 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
بني البنوك. كما حتسنت النتائج 
خالل الربع األول من عام ٢٠٢٢، 
مدعومــة مبقاييــس االنتعاش 

االقتصادي القوية.
ونقلــت املجلــة عن شــركة 
األبحاث كامكو إنفست قولها إن 
صافي األرباح اإلجمالية بلغ ١٠٫٩ 
مليــارات دوالر في الربع األول 
من عام ٢٠٢٢ - وهو أحد أعلى 
املستويات الفصلية املسجلة - 
مدعوما بأرباح أعلى في جميع 

أنحــاء دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، وسجلت أرباح البنوك 
في خمسة من دول املجلس الست 
منوا من خانتني بينما كان النمو 

في الكويت فقط عند ٩٪.
ثمار ما بعد اجلائحة

البنوك اخلليجية  وخرجت 
أخيرا من تداعيات الوباء وتراجع 
مستوى املخصصات بنحو ٢٥٪ 
في األشهر الثالثة األولى من عام 
٢٠٢٢ مقارنة بالربع األخير من 

عام ٢٠٢١ لتنخفض إلى ٢٫٩ مليار 
دوالر.

على الرغم مــن أن مقاييس 
البنــوك الكويتيــة بشــكل عام 
أضعــف من بقيــة دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، إال أنها ال 
تزال تظهر مستويات أدنى من 
القروض املتعثــرة في دفاترها 
خالل الربع األول من هذا العام 

وبنسبة ١٫٦٪قط.
وفي املقابل، أظهرت اإلمارات 
العربية املتحدة تعثرا بنســبة 
القــروض  ٥٫٩٪ مــن إجمالــي 
اإلجمالية في نهاية الربع األول.

حركة سعرية مبدئية

وال يزال وضع السيولة في 
القطاع املصرفي اخلليجي قويا 
حيث لم تتغير أســعار الفائدة 
ومعدالت القروض احمللية بشكل 
ملحوظ، على الرغم من التحوالت 
في سياسة أسعار الفائدة لدى 

البنوك املركزية.
وحتى دول اخلليج التي متلك 
ثروات أقل من الهيدروكربونات 
شهدت حتسنا في اوضاع بنوكها، 
ومن األمثلة على ذلك البحرين 

وعمان. 
وتتوقــع وكالــة موديــز أن 
االنتعاش االقتصادي املستدام 

سيساعد على استعادة الربحية 
املصرفية بالقرب من مستويات 
ما قبــل الوباء على مدى ١٢-١٨ 

شهرا املقبلة.
الى نشاط  وأشــارت املجلة 
اإلقراض في الربع األول من عام 
٢٠٢٢ حيث بلغ إجمالي القروض 
اإلجماليــة ١٫٨ تريليون دوالر، 
بزيادة قدرها ١٠٫١٪ على أساس 
ســنوي، وفقا لكامكو. ويعزى 
ذلك بشــكل أساســي إلى النمو 
القوي في السعودية واإلمارات 
ولم يقابله ســوى انخفاض في 
إجمالي القروض، السيما من قبل 

البنوك العمانية والبحرينية.
يقول بوجناغارواال: «نتوقع 
أن يتراوح منو القروض في دول 
مجلــس التعاون - باســتثناء 
الســعودية - بــني ٣ و٥٪ هذا 
العــام» فيمــا تتحســن ربحية 
البنــوك متاشــيا مــع املعدالت 
املتزايدة. وبشكل عام فان لدى 
البنوك مقومات أساسية إيجابية 
وتتمتع بوضع جيد لرفع معدالت 

الفائدة.
يقول رامســديل: «لقد القت 
البنوك اخلليجيــة الوباء وراء 
ظهرهــا بشــكل عــام، لــذا فإن 
مقاييس الربحية تقترب كثيرا 
من مستويات ما قبل اجلائحة».

ً وفقاً لقائمة «ميد» لعام ٢٠٢٢.. ويتصدرها «الوطني» بأصول ٩٠٫٣ مليار دوالر يليه «بيتك» بـ٥٨٫٥ مليارا

«التجاري» يعلن فائزي سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية

«بيتك» يعلن فائزي سحوبات «الرابح» األسبوعية

أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي 
والشهري على حساب النجمة، وقد مت إجراء 
السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضور ممثــل وزارة التجارة والصناعة 

منصور الظفيري.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث أعلن 
عن فوز كل من كيرلس عادل راغب سليمان 
نصر بجائزة نقديــة بقيمة ٢٠ ألف دينار 
في سحب النجمة الشهري، وسلطان فيصل 
العازمي بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف دينار 

في سحب النجمة األسبوعي.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجم مبالــغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألــف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 

أعلــن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن 
أسماء الفائزين بالسحوبات األسبوعية من 
شهر يوليو ٢٠٢٢ حلســاب «الرابح»، حيث 
فــاز ٢٠ عميال بجوائــز نقدية قيمة كل منها 

١٥٠٠ دينار.
وتتضمــن احلملة التي أطلقهــا «بيتك» 
بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة ســحوبات 
وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا، 
وشــهريا، وربع ســنوي»، ليصــل مجموع 

الفائزين خالل العام ٥٣٦ عميال.
والفائزون هم: أسماء محمد العنزي، وفاء 
عبداملوجود سالم، يعقوب يوسف العطيبي، 
عبدالعزيز فهــد عبدالرزاق، محمد أحمد بن 
جبل، نبيل سامي مرعي، إبراهيم عبدالعزيز 
الشقاقي، عبداهللا طليحان املطيري، مرمي نبيل 
بســتكي، إميان جيمي، بدر مهدي الشمري، 
خالد فريح الشمري، فاطمة رشيد الوهيب، 
شريفة يوسف الهولي، يسرا فالح العازمي، 
عطا اهللا خضير الشــمري، ممدوح حســني 
اخلضراوي، يوســف محمد البذالي، سعود 
عبدالعزيز احلشاش، ومحمد إبراهيم سليمان.

وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصــل لتقــدمي منتجات متميــزة تلبي 
طموحــات العمــالء وتعزز مكانتــه الرائدة 
محليــا وعامليــا، وتعكس متيــزه في طرح 
املنتجــات واخلدمات املصرفيــة وفقا ألعلى 

معايير اجلودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 

نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 
بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة مــن خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 
املنتشــرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 
كشرط أساســي لدخول السحب، واستمرار 

حتويله في احلساب.
وفيما يتعلق بشــروط وأحكام اجلوائز 
والسحب، تتم عملية السحب على ١٠ جوائز 
مبعدل ١٥٠٠ دينار لـ ١٠ عمالء أســبوعيا، و١ 
كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، 
و٢٥ ألف دينار لعميل واحد كل ربع ســنة، 
وبذلك يصل مجموع العمالء الفائزين إلى ٥٣٦ 
فائزا خالل العام، وذلك بعد مراعاة شــروط 
وأحكام السحب وهي أن يودع العميل ٣ رواتب 
خالل األشهر الـ ٣ التي تسبق عملية السحب، 
ويشترط أال يقل الرصيد األدنى للحساب عن 
٥٠ دينارا في نهاية كل شــهر خالل األشــهر 

الثالثة التي تسبق عملية السحب.

«اخلليج» يّعني هاني العوضي مديرًا عامًا لالستثمار
أعلن بنــك اخلليج عن 
تعيني هاني العوضي مديرا 
عامــا لالســتثمار اعتبارا 
من ١ أغسطس ٢٠٢٢، بعد 
احلصول على موافقة بنك 

الكويت املركزي.
يأتــي التعيــني األخير 
لبنــك اخلليــج فــي إطار 
سياســته لتعزيز املواهب 
الوطنية ومتكني املوظفني 
الكويتيــني فــي املناصب 
القيادية، وهو جزء أساسي 
مــن اســتراتيجية البنــك 

املستمرة لعام ٢٠٢٥.
ويتمتع العوضي بخبرة تزيد على ٢٠ 
عاما في مجال االستثمار محليا ودوليا. قبل 
انضمامه إلى بنك اخلليج، شغل العوضي 
منصب رئيس الصناديق املدارة والرئيس 
باإلنابة ألسهم دول مجلس التعاون اخلليجي 
 ،(GIC) في مؤسســة اخلليج لالســتثمار
حيث أدار االستثمارات الدولية في صناديق 

التحوط واألسهم اخلاصة 
والعقارات والبنية التحتية 
وغيرها. كما شغل العوضي 
عــدة مناصب قبل ذلك في 
مؤسسات وشركات كبرى 

محليا ودوليا.
ومــن خــالل معرفتــه 
الواسعة في إنشاء محفظة 
البديلــة  االســتثمارات 
ومراقبتهــا،  وتنفيذهــا 
ســاعد العوضي أيضا في 
إنشاء وصيانة أحد أكبر ٣ 
برامج استثمارية لصناديق 
التحوط في املنطقة، ومحليا، شارك أيضا 
في اإلدراج الناجح لشركة شمال الزور في 

بورصة الكويت.
ويشــغل العوضــي عــدة مناصب في 
مجالس إدارات مختلفة، وهو حاصل على 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 
كلية فرانك جي زارب لألعمال في جامعة 

هوفسترا.

هاني العوضي

«KIB» يدمج «هويتي» مع قنواته الرقمية لتسريع فتح احلساب

«بوبيان» يتيح السحب النقدي عن طريق الساعات الذكية

«الوطني» يوفر اختبارات «IELTS» مبقره الرئيسي

مواصــال تطويــر بنيتــه 
التكنولوجية وتعزيز البنية 
الرقميــة ألعمالــه وخلدماته 
ومنتجاته املصرفية، قام بنك 
الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
بالتعــاون مــع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية في الكويت 
(PACI) مــن أجل االســتفادة 
من قاعدة بياناتها وتطبيقها 
الرقمي «هويتي» في تيسير 
وتسريع عملية فتح احلساب 
«أوناليــن» للعمــالء اجلدد، 
حيث أصبح بإمكان KIB اآلن 
التعرف على املستخدم اجلديد 
عن طريق تطبيق «هويتي» 
والتحقق من بياناته وسحبها 
بشكل ســريع، مع احلصول 
على توقيعه الرقمي بسهولة 
أكبر لتسجيله كعميل جديد 
واستكمال عملية فتح احلساب 

له في وقت أقل.
ويوفر البنك هذه اخلدمة 
فقط للعمالء الراغبني في فتح 
حســاب للراتب، أو للتوفير، 
أو حســاب الشــباب، وذلــك 

أطلق بنك بوبيان خدمة جديدة متكن 
عمالءه من مستخدمي الساعات الذكية من 
إجراء عملية السحب النقدي عبر أجهزة 
الصراف اآللي الـ ATM للبنك املتوافرة في 
غالبيــة مناطق الكويت دون احلاجة إلى 
استخدام البطاقة املصرفية في إطار نشر 
التعامل باخلدمات الرقمية على أوسع نطاق.

وقــال مســاعد املدير العــام للقنوات 
املصرفية املباشرة في بنك بوبيان خالد 
الشمري: مع التطورات التي يشهدها العالم 
اليوم، فإن البنك حريص على توفير جميع 
خدماته على جميع األجهزة املتاحة بصورة 
دائمة مع العمالء كالهواتف الذكية والساعات 

الرقميــة وغيرها حتى ميكنهم إجراء كل 
معامالتهم على مدار الساعة ومن أي مكان.

وأضاف: اليوم نعلن عن خدمة بات من 
خاللها اآلن بإمكان عمالئنا االستغناء عن 
بطاقاتهم املصرفية للسحب اآللي إلمتام 
 ATM عمليــات الســحب النقدي عبــر الـ
واستبدالها بالهواتف وســاعات Fitbit و

Samsung وGarmin الذكية فقط من خالل 
تقريبهــا إلى عالمة UTAP املوجودة على 
أجهزة الصراف اآللي ومن ثم إدخال الرقم 

السري واختيار املبلغ املراد سحبه.
وأكــد الشــمري أن اخلدمــة اجلديدة 
كجميــع خدمات ومنتجــات بنك بوبيان 

تتمتع بأعلى مستويات األمان واحلفاظ 
على ســرية معلومات وبيانات العمالء، 
حيث ميكنهم استخدام هذه اخلدمة بكل 

سهولة واطمئنان.
وأضاف الشــمري: ما على العميل إال 
القيام بتعريف بطاقاته املصرفية للسحب 
اآللي على ساعته الذكية عبر إدخال بياناته 
مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها واالسم 
ورقــم الهاتف ثم املوافقة على الشــروط 
واألحكام وبذلك تكون الساعة جاهزة إلجراء 
الســحب النقدي من خالل متريرها عبر 
أجهزة الصراف اآللي الـ ATM التي تستخدم 

.UTAP خاصية

أعلن بنك الكويت الوطني 
وللمــرة األولى فــي الكويت 
ومنطقــة اخلليج العربي عن 
توفير اختبار اللغة اإلجنليزية 
الدولي «IELTS» لعمالء باقة 
الشــباب من حاملــي «بطاقة 
الوطنــي للســحب  الشــباب 
اآللي أو مسبقة الدفع»، وذلك 
مــن خــالل املجلــس الثقافي 
البريطاني فــي الكويت، كما 
ميكــن لعمــالء الوطنــي من 
حاملي أي من بطاقات الوطني 
االئتمانيــة أو الســحب اآللي 
األخرى من ڤيزا أو ماستركارد 
أداء االختبار بعد دفع الرسوم 

اخلاصة به.
البنــك  وميكــن لعمــالء 
الراغبني في الدراسة باخلارج 
التقدم الختبــار «IELTS» في 
مبنــى املقــر الرئيســي لبنك 
الكويت الوطني، على أن يكون 
التسجيل لالختبار متاحا على 
رابط مخصص لذلك على موقع 
املجلس الثقافي البريطاني: 
https://www.britishcouncil.
com.kw/en/nbk-shabab

ويتيح الوطني لعمالء باقة 
الشــباب االســتمتاع بتجربة 
متميزة وزيارة املقر الرئيسي 
للبنك في مدينة الكويت إلجراء 

بالتعاون مع تطبيق «هويتي»، 
مع خاصية اإلصدار الفوري 

للبطاقة وتوصيلها.
وفي معرض تعليقه على 
هــذه اخلدمة، قــال مدير أول 
تقييــم العمليات، مــن إدارة 
العمليــات فــي KIB، عبداهللا 
العتيبي: نحن نحرص دائما 
عند إطالق أي من خدماتنا أو 
منتجاتنا الرقمية اجلديدة على 

وبنك الكويت الوطني.
البنــك للطلبة  وســيوفر 
الراغبــني بدخــول االختبــار 
إمكانية تسلم املواد الدراسية 
مجانــا باإلضافة إلى عروض 
 IELTS ترويجية جذابة الختبار
عند التسجيل من خالل موقع 
املجلس الثقافــي البريطاني. 
كما سيتم تزويد العمالء الذين 
 IELTS ســيخوضون اختبار

بباقة تشمل ما يلي:
١- قســيمة خصم لغاية ٣٠٪ 
.Samsonite على احلقائب من

٢- قســيمة خصم لغاية ١٥٪ 
على أجهزة الكمبيوتر احملمولة 
وملحقات الهاتف احملمول من 

يوريكا لإللكترونيات.

فــي تطويــر وإطــالق ودمج 
اإللكترونية مبا  التطبيقــات 
يخدم املساعي اليومية لكل من 
املواطن واملقيم على حد سواء، 
أشاد توفيقي بالتعاون املثمر 
الذي جمع بــني KIB والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية لدمج 
تطبيــق «هويتي» مع قنوات 
البنك اإللكترونية، وتفعيله 
كأداة معلوماتية رقمية تسهل 
عملية التعريف بالعميل ونقل 
واستخدام بياناته وتوقيعه 
الرقمي واعتمادها خالل دقائق 
فقط إلجراء املعامالت من أي 
مــكان وبكل راحة دون عناء، 

مثل عملية فتح احلساب.
وفي ختام تصريحه، أكد 
توفيقــي اســتمرار KIB فــي 
تعزيــز مكانتــه التنافســية 
ضمن القطاع املالي واملصرفي 
في الكويــت، وذلك من خالل 
حتقيق رؤيته وتنفيذ خططه 
االســتراتيجية القائمــة على 
تقــدمي جتربة بنكية شــاملة 

واستثنائية لعمالئه.

العثمــان: يحــرص الوطني 
دائمــا علــى االهتمــام بفئة 
الشــباب وترســيخ جسور 
التواصــل معهــم ملعرفــة 
احتياجاتهــم والعمــل على 
الطــرق  تلبيتهــا بأحــدث 

وأكثرها تطورا.
وأكــد أن الوطنــي يدعــم 
الشــباب ويســعى لتوفيــر 
كل مــا يلزم مــن أجل تطوير 
التعليمي وزيادة  مســتواهم 
خبراتهــم العملية وتدريبهم 
للمســاهمة في مسيرة تنمية 

وتقدم الكويت.
وقال أنتوني سكينر، مدير 
املجلس الثقافي البريطاني في 
الكويت: يسعدني أن املجلس 
الثقافي البريطاني يتعاون مع 
بنك الكويت الوطني في تقدمي 
اختبــار «IELTS». إن الباقة 
التــي وضعها بنــك الكويت 
الوطنــي حلاملــي بطاقــات 
الشباب رائعة للغاية، ونحن 
فخــورون باملشــاركة فيها. 
ونحــن نرحب دائما بفرص 
العمــل مع مؤسســات ذات 
جودة وسمعة البنك الكويت 
الوطني، وأتطلع إلى مناقشة 
املزيد من مجاالت التعاون في 

املستقبل القريب.

تقدميها بأعلى معايير اجلودة 
التكنولوجيــات  وبأحــدث 
املتوافرة على املستوى العاملي، 
مــع التأكيد على كل جوانبها 
التقنية وتشــغيلها بسالسة 

دون أعطال.
من جانبه، ثمن املدير العام 
للخدمات املصرفية لألفراد في 
KIB، عثمان توفيقي اجلهود 
التي تبذلها اجلهات احلكومية 

٣- قســيمة خصم ٥٠٪ على 
خدمــة Visa Assistance مــن 

شركة Qgo للسفريات.
٤- قســيمة مواصالت عاملية 
خالل السفر بقيمة ١٠ دنانير.

٥- خصم ٢٥٪ على الدورات 
.IELTS التحضيرية الختبار

عــالوة على ذلك، ســيتم 
مجانيــة  مواقــف  توفيــر 
للسيارات في مواقف سيارات 
املقر الرئيســي لبنك الكويت 
الوطني لكل من يحضر ألداء 

االختبار.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية في  املصرفيــة 
بنك الكويت الوطني، محمد 

في إطار التزامه بدعم الشباب في مسيرتهم التعليمية واملهنية

إداريو «الوطني» و«الثقافي البريطاني» في صورة جماعية

عبداهللا العتيبي

خالد الشمري

عثمان توفيقي

عبــر خدمــة فتح احلســاب 
املتوافرة ســواء علــى موقع 
البنــك اإللكتروني أو تطبيق 
KIB علــى الهواتــف الذكية، 
وبخطوات بسيطة يتم تنفيذها 
عبر قناة البنك الرقمية، والتي 
تتضمن التحقــق من الطلب 
والتأكيد على البيانات، دون 
احلاجة لزيــارة الفرع وذلك 
عــن طريق التوقيــع الرقمي 

اختبار IELTS على الكمبيوتر، 
حيث قام البنــك بتخصيص 
مختبر في الطابق الـ ٣٧ يوفر 
إطاللة رائعة وأجواء مريحة 

ألداء االختبار.
الوطنــي علــى  وحــرص 
جتهيز املركز اخلاص باختبار 
IELTS بالكامــل ببنية حتتية 
متطورة وتوفير أفضل جتربة 
عمالء لتلــك املبادرة املتميزة 

اخلاصة بشريحة بالشباب.
 IELTS تعقــد اختبــارات
مبقــر البنك يوم الســبت كل 
أســبوعني، وميكن التسجيل 
ومعرفــة التفاصيل من خالل 
زيارة املوقع اإللكتروني لكل 
من املجلس الثقافي البريطاني 


