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«بوبيان».. األفضل في التحول الرقمي محليًا

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» األسبوعية والشهرية

«وربة» يجري سحب «احلصالة» ويتوج الرابحني

كرم االحتاد الدولي للمصرفيني العرب بنك 
بوبيــان بجائزة األفضل في التحول الرقمي 
على مستوى الكويت نتيجة اإلجنازات التي 
حققهــا في الســنوات األخيرة في التوســع 
باخلدمات واملنتجات الرقمية ومنح عمالئه 
جتارب اســتثنائية. وتســلم اجلائزة نيابة 
عــن البنك نائب املديــر للخدمات املصرفية 
الشخصية بشار الدوب في حفل كبير أقيم في 
إسطنبول بحضور نخبة كبيرة من املصرفيني 

واملسؤولني العرب واألجانب.
وقال الدوب تعليقا على اجلائزة: فخورون 
بهذه اجلائزة التي تضاف إلى سلسة إجنازات 
البنك، السيما أنها جاءت من أعلى املؤسسات 
التي متثل البنوك العربية، وهي تأكيد على 
جناح استراتيجية البنك في التحول الرقمي.

وأضاف: كان العام احلالي مميزا بالنسبة 
للبنك على كل املســتويات خاصة ما يتعلق 
باجلوائز والتكرميات التي حصل عليها، والتي 
كانت آخرها جائزة أفضل بنك إســالمي في 
العالم للخدمات املصرفية الرقمية من غلوبل 
فاينانس. وكانت مؤسســة غلوبل فاينانس 
قد أكدت اســتمرار تفوق بنــك بوبيان على 
قمة اخلدمات املصرفية الرقمية في الكويت 
ومنطقة الشــرق األوســط كذلــك من خالل 
جائزتني باإلضافة إلى جائزة األفضل عامليا.

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

عبدالعزيز أشكناني. 
وقد قــام البنــك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فوز كل من: عبداهللا بندر 
الغمالس بجائزة نقدية بقيمة ٢٠ ألف دينار 
في سحب حساب النجمة الشهري، وفوز 
حسن عباس الصيرفي بجائزة نقدية بقيمة 
٥ آالف دينار في ســحب حســاب النجمة 

األسبوعي.
يذكــر أن جوائــز «النجمــة» مميــزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
أما عن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 

أعلــن بنــك وربة عن 
أسماء الفائزين بسحوبات 
حســاب احلصالة، وذلك 
بحضور ممثل عن وزارة 
والصناعــة  التجــارة 

وموظفي بنك وربة.
ويبارك البنك لفائزي 
سحب «احلصالة الرقمية 
 ،Bloom األسبوعي» لعمالء
وهم: اجلود ســالم زايد 
العنزي، تركي فهد حمود 
املطيــري، صالــح محمد 
صالح الصالــح املجيم، 

عادل غــالب فجري الفجــري، عبدالعزيز 
هيثم عبدالعزيز التركيت.

اجلدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة 
عمــالء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية 
فريــدة مــن نوعهــا ترتقــي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبــرة ركيزة التطور 

وأكد الدوب أن هذه اإلجنازات تقف وراءها 
إدارة البنك التي اتخذت استراتيجية التحول 
منهاجا لعمل البنك منذ ســنوات عديدة إلى 
جانب قــدرة الكوادر الوطنيــة على اإلبداع 
واالبتكار، وهو ما أتاح للعمالء احلصول على 
مجموعة مميزة وفريدة من اخلدمات الرقمية.

واختار االحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
بوبيان لهذه اجلائزة وفق املعايير التالية:

- مدى قوة االســتراتيجية التي يضعها 
البنك جلــذب وخدمة العمــالء الراغبني في 

احلصول على خدمات مصرفية الرقمية.
- حتفيــز وترغيب العمــالء في التحول 

الى استخدام اخلدمات املصرفية الرقمية.
- منو قاعدة العمالء الذين يســتخدمون 
اخلدمات املصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء 

عبر االنترنت أو الهواتف الذكية.
- اإلبــداع واالبتــكار في تقــدمي خدمات 
مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات 

الرقمية.
وقال الدوب إن السنوات األخيرة شهدت 
ارتفاعا غير مســبوق فــي قاعدة عمالء بنك 
بوبيان الذين يستخدمون احللول املصرفية 
الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد 
العمالء وعدد العمليات املصرفية باستخدام 

كل القنوات.

فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠

دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب، وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

من خالل تطبيــق مصرفي خاص واألول 
من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأســرها، مستوحى من تطبيقات 
وسائل التواصل االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح 

واختيار األلوان خصيصا للشباب.

حاز اجلائزة من االحتاد الدولي للمصرفيني العرب

بشار الدوب متسلماً اجلائزة

«برقان» يحتفل بتخريج موظفيه في أكادميية اخلدمات املصرفية

«أسواق املال» تشارك في فعاليات أسبوع املستثمر العاملي

«الوطني»: األسرة املتوسطة في أميركا تنفق ٤٤٫٥٪
من الدخل الشهري لتسديد تكاليف املنزل

«املركز»: «الفيدرالي» سيصل بأسعار الفائدة إلى ٤٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٢

احتفل بنك برقان مؤخرا 
بتخريــج دفعــة جديدة من 
موظفيه املتدربني في أكادميية 
برقــان للخدمــات املصرفية 
لألفراد، وذلك ضمن برنامجني 
تدريبيــني عمليــني بعنوان: 
«مســؤولي خدمــة العمالء» 
و«مسؤولي عالقات العمالء»، 
وقد تضمــن كال البرنامجني 
عددا من احملــاور التدريبية 
املهمــة املرتبطــة باخلدمات 
املصرفية، لتمكني املوظفني من 
االنطالق في حياتهم املهنية 
ومواصلتها داخل البنك على 
أسس علمية ومهنية حديثة.
متكــن املتدربون في هذه 
الدفعة، ومجموعهم ١٤ متدربا، 
من تلقــي التدريــب العملي 
االحترافي على أهم املهارات 
الالزمة فــي العمل املصرفي 
بقطاع األفراد، وذلك من خالل 
أفضل املناهج التدريبية، وقد 
جنــح ٥ موظفــني باجتيــاز 
التدريــب ألســبوعني فــي 
برنامــج مســؤولي خدمــة 
العمالء، بينما اجتاز ٩ آخرون 
التدريب لثالثة أســابيع في 
برنامــج مســؤولي عالقات 

للسنة الثانية على التوالي، تشارك 
هيئة أسواق املال (ممثلة للكويت) في 
فعاليات أسبوع املستثمر العاملي التي 
تقام خالل الفتــرة بني ٣ و٩ اجلاري، 
حيث سبق للهيئة وبالتعاون مع بنك 
الكويــت املركزي متثيــل الكويت في 
هذه الفعالية العام املاضي، وتناولت ٤

موضوعات رئيسية تتصل بأساسيات 
االســتثمار عمومــا، وقضايا التمويل 
املستدام وأنشطة األوراق املالية بصورة 

خاصة.
وميكن القول ان مشاركة الهيئة في 
هذه الفعالية تندرج في إطار حرصها 
علــى املشــاركة الفاعلة فــي مختلف 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن األســبوع املاضي شــهد 
تداوالت متقلبة عبر كل فئات األصول، 
وذلك على خلفية التوقعات بحدوث 
صدمة محتملة قد تعصف باألنظمة 
االقتصادية الكبرى، حيث قال رافائيل 
بوستيك رئيس الفيدرالي في أتالنتا، 
إن اخلطة املالية للحكومة البريطانية 
زادت عدم اليقني االقتصادي وعززت 
مــن إمكانية الوقوع في براثن ركود 

عاملي.
وجــاءت حتذيــرات بوســتيك 
بعــد أن المس اجلنيه اإلســترليني 
مستوى قياسيا جديدا من التراجع 
بعــد اســتيعاب املتداولــني حلزمة 
التخفيضات الضريبية التي طرحها 
وزيــر املاليــة البريطانــي كواســي 
كوارتنــج والبالغة قيمتها ٤٥ مليار 

جنيه إسترليني.
وقال: «املبدأ األساسي لالقتصاد 
يؤكد أن تزايد حالة عدم اليقني يؤدي 
إلى مشاركة أقل من قبل املستهلكني 
الســؤال  أن  والشــركات»، مضيفــا 
الرئيســي ســيكون ما الــذي يعنيه 
هذا فيما يتعلق بإضعاف االقتصاد 
األوروبي في نهايــة املطاف، والذي 
يعتبر من أبرز العوامل لكيفية أداء 

االقتصاد األميركي.
أداء مرن

وعلى صعيد البيانات، جاءت قراءة 
مؤشــر ثقة املســتهلك في الواليات 
املتحــدة أعلــى من التوقعــات التي 
أشارت إلى وصولها إلى ١٠٤ إذ وصلت 
إلى ١٠٨. ويعتبر مؤشر ثقة املستهلك 

أوضح املركــز املالي الكويتــي «املركز»، في 
تقريره الشهري عن أداء أسواق األسهم اخلليجية 
لشهر ســبتمبر ٢٠٢٢، أن املؤشر العام للسوق 
الكويتي انخفض ٧٫٨٪ خالل الشــهر، ومن بني 
القطاعات في البورصة كان قطاع الرعاية الصحية 
الرابح األكبر بارتفاع وصل إلى ٦٫٣٪، ومن بني 
شركات السوق األول، حقق سهم «مباني» أكبر 

مكاسب في سبتمبر بنسبة ٤٫١٪. 
ووفقــا ملجلة «ميد بروجكتــس» التي تتبع 
املشــاريع اإلقليمية، حلت الكويــت في املرتبة 
األخيرة خليجيا وإقليميا في ســوق املشاريع، 
وذلك بعد أن منحت عقودا بقيمة ٢٨ مليون دوالر 

فقط خالل شهر أغسطس املاضي.
وتلقــى جهاز حماية املنافســة طلبات من ٣

حتالفــات لتأســيس بنوك رقمية فــي الكويت، 
تشــمل ٧ شركات مدرجة، ولفت تقرير «املركز» 
إلى أن طلبات التراخيص الثالثة املقدمة للجهاز 

تشــمل كال من حتالف بنك بوبيان مع مجموعة 
زين لالتصاالت. وحتالف شركة Ooredoo وبنك 
وربة والشركة الكويتية لالستثمار وشركة املنار 
للتمويل واإلجارة، فضال عن حتالف شركة الكويت 
والشرق األوســط لالســتثمار املالي «كميفك». 
ولم تتقدم أجيليتي بطلبها حتى املوعد النهائي 

لتلقي الطلبات. 
رفع الفائدة

وعلى صعيد أسعار الفائدة، قال التقرير إن 
بنك الكويت املركزي رفع سعر اخلصم مبقدار ٢٥
نقطة أساس إلى ٣٪ في شهر سبتمبر. وجاءت 
هذه اخلطوة على خلفية زيادة أخرى في سعر 
الفائــدة مبقدار ٧٥ نقطة أســاس مــن قبل بنك 

االحتياطي الفيدرالي األميركي.
وكما هو متوقع من قبــل اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة، فمن املتوقع أن ترتفع أسعار 

الفائــدة الفيدرالية األميركيــة أكثر، لتصل بني 
٤٫٢٥٪ و٤٫٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٢، وإلى مســتوى 
بــني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪ بنهاية ٢٠٢٣، وارتفع معدل 
التضخم في الكويت بنســبة ٤٫١٥٪ على أساس 
ســنوي في أغســطس، مع ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية بنسبة ٦٫٨٩٪ على أساس سنوي.
وتباطــأ معدل التضخم في الكويت للشــهر 
الرابع على التوالي وسجل تضخم أسعار املواد 
الغذائية أدنى مســتوياته منذ أغسطس ٢٠٢٠، 
وأكدت وكالــة فيتش على النظرة املســتقبلية 

اإليجابيــة للنمــو االقتصادي للبــالد من خالل 
مراجعة منو االئتمان املقدر لعام ٢٠٢٢ صعودا 

إلى ٩٫٧٪ من ٧٫٦٪.
االقتصادات اخلليجية

ووفقا لوكالة موديز، يقدر منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
بنحو ٦٪ إلى ٧٪ في عام ٢٠٢٢. ووفقا لتوقعات 
ســتاندرد آند بورز، فإن الناجت احمللي اإلجمالي 
للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بنسبة 
٧٫٥٪ فــي عام ٢٠٢٢، مع فائض مالي يبلغ نحو 
٦٫٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. ونتيجة الرتفاع 
أسعار املواد الغذائية والنقل، ارتفع تضخم مؤشر 
أسعار املستهلكني في اململكة العربية السعودية 

بنسبة ٣٪ على أساس سنوي. 
كمــا أكدت وكالــة موديــز أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي في عام ٢٠٢٢ ستسجل أعلى 

إنتاج نفطي لها منذ عام ٢٠١٦، وسيكون منو 
إجمالــي الناجت احمللي مــن بني أعلى املعدالت 
في العالم. ومن املتوقع أن تصل أسعار النفط 
املذكــورة من وكالــة التصنيف إلى ما بني ٥٠

و٧٠ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٤. 
ولفــت تقرير «املركز» إلى أن أداء األســواق 
املتقدمة جاء ســلبيا خالل الشــهر، حيث سجل 
مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس العاملي 
S&P) ومؤشــر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ (MSCI)
٥٠٠) تراجعا بنسبة ٩٫٥٪ و٩٫٣٪ على التوالي. 
وأدى ارتفاع أســعار الفائدة املتكرر من قبل 
بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي وترقب املزيد 
من االرتفاعات على املدى القريب بهدف السيطرة 
على مســتويات التضخم، إلى منو املخاوف بني 
املستثمرين حول النمو االقتصادي في األسواق. 
وارتفع التضخم في الواليات املتحدة بنسبة ٨٫٣٪ 

على أساس سنوي خالل الشهر. 

على أهمية التوعية بقضايا رئيسية 
أربع، هي:

- «مرونة املستثمر»: التي متنحه 
مقومــات مواجهــة الصدمــات املالية 
الســلبية، وتفهم مخاطر االســتثمار، 
وضرورة التخطيط املالي حلياة مالية 

مستقرة.
- «التمويل املستدام»: مبا يشمله 
من تطبيق للحوكمة، واالستثمار البيئي 
واالجتماعي، وما يتوجب على املستثمر 
إدراكه على صعيــد هذا التمويل بدءا 
مبراجعة بيانات اإلفصاح اخلاصة به 
لدى الشــركة املســتهدفة لالستثمار، 
وانتهــاء بالتحقــق مــن مــدى توافق 

عام ٢٠٠٦.
على صعيد آخــر، ارتفع اإلنفاق 
االستهالكي في الواليات املتحدة أكثر 
من املتوقع في أغسطس، إال أن رفع 
االحتياطي الفيدرالي ملعدالت الفائدة 
بوتيرة متشــددة في إطار مســاعيه 
لكبح جماح التضخم أدى إلى تباطؤ 
الطلــب، مما قد يحد مــن االنتعاش 
املتوقع للنمو االقتصادي في الربع 

الثالث من العام.
التخفيضات الضريبية البريطانية

أصدر بنك إجنلترا بيانا يوم االثنني 
أكــد من خاللــه أن جلنة السياســة 
النقدية لن تتردد في تغيير أســعار 
الفائدة بقدر ما يلزم إلعادة التضخم 
إلى مستوى ٢٪ بشكل مستدام على 
املدى املتوسط مع احلرص على مراقبة 
األسواق عن كثب، كما قال بنك إجنلترا 
أيضا إنه سيجري تقييما كامال لتأثير 

خطط احلكومة خلفض الضرائب.
وأدت تدابير وزير املالية كواسي 

فعاليــات وأنشــطة املنظمــة الدولية 
لهيئــات األوراق املاليــة «األيســكو» 
وجلانهــا املختلفة، األمر الذي ميكنها 
من متابعة أحدث املستجدات املتعلقة 
مبهامها، ومواكبة املعايير الدولية ذات 

الصلة بأنشطة األوراق املالية.
ومن املنتظر حلملة أسبوع املستثمر 
العاملي للعام احلالي أن تسلط الضوء 

من أبرز املؤشــرات الرئيســية على 
مستوى إنفاق املستهلكني، وبالتالي 
فإنه يلقــي الضوء على رأي وادراك 

املستهلك لوضع االقتصاد. 
وكان هنــاك إنــذار أكثــر إثــارة 
للمخــاوف والذي متثل فــي ارتفاع 
معدل الرهن العقاري ملدة ٣٠ عاما في 
الواليات املتحدة وتخطيه لنسبة ٧٪ 
بوصوله إلى ٧٫٠٨٪ وهو األعلى منذ ١١

ديسمبر ٢٠٠٠، وتعتبر تلك املعدالت 
أسرع زيادة بنسبة ١٪ تشهدها معدالت 
الرهن العقاري في التاريخ، ومجرد 
حدوثها خالل شهر واحد فقط يعتبر 

من األمور التاريخية.
إال أن األكثر دهشة هو أنه ووفقا 
ملجلــس االحتياطــي الفيدرالــي في 
اتالنتا، ســتحتاج األسرة األميركية 
املتوسطة، اعتبارا من بضعة أسابيع 
ماضية، إلى إنفــاق نحو ٤٤٫٥٪ من 
دخلها الشهري لتسديد تكاليف منزل 
معتدل السعر في الواليات املتحدة، 
وهي أعلى نســبة على اإلطالق منذ 

االستثمار املتصل بالتمويل املستدام 
مع أهدافه.

- «ممارســات الغــش واالحتيال 
املالي»: والتزامات املستثمر الذكي للحد 
منها، كالتأكد من حصول الوسيط على 
الترخيص املطلوب، ودراسة الفرص 
االســتثمارية وتقييمها باســتقاللية، 
وجتنب دعوات الربح السريع والثراء 
املضمون، وحماية البيانات الشخصية.

- «األصول املشفرة»: وضرورة تفهم 
املخاطر املرتبطة بها، واإلحاطة بشارات 
التحذير من ممارسات االحتيال املالي، 
وجتنب االندفاع لالستثمار استنادا على 

دعوات املشاهير واملؤثرين.

كوارتنــج إلى ســقوط حــر للجنيه 
االســترليني والســندات احلكومية 
في ٢٣ ســبتمبر املاضي بعد إعالنه 
عن من أطلق عليه امليزانية املصغرة 
التي مت تصميمها لتعزيز االقتصاد من 
خالل متويل التخفيضات الضريبية 
مع زيادة االقتراض احلكومي بوتيرة 

شديدة.
وعلى الرغم مــن تراجع اجلنيه 
اإلســترليني إلــى أدنى مســتوياته 
علــى اإلطالق عند مســتوى ١٫٠٣٢٧

في التعامالت اآلسيوية يوم االثنني، 
إال أن العملة متكنت من محو بعض 
خســائرها وارتفعــت إلى مســتوى 

١٫١٢٣٤ يوم اجلمعة.
وساهم قرار بنك إجنلترا بالتدخل 
في سوق السندات البريطانية لدعم 
الطرف طويل األجل للمنحنى حلماية 
االستقرار املالي في اململكة املتحدة في 
تصعيد املخاوف املتعلقة بالتداعيات 
السلبية التي قد تتعرض لها األسواق 
املالية واالقتصادية نتيجة لفقد الثقة 
في األوضاع املالية للمملكة املتحدة.

وأكد بنك إجنلترا أنه «إذا استمر 
اخللل الوظيفي في األسواق املالية أو 
ساء، فسيكون هناك خطر جوهري 
علــى االســتقرار املالي فــي اململكة 
املتحدة. وهذا األمر من شأنه أن يؤدي 
إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل 
وتقليل تدفق االئتمان إلى االقتصاد 

احلقيقي».

املتدربون في نهاية البرامج 
التدريبية مشاريع تخرجهم 
التي حرصت إدارة األكادميية 
على توجيههم لتكون قابلة 
أثنــاء  عمليــا  للتوظيــف 

مسيرتهم املهنية مستقبال.
وقد صرحت سهام اخلريف، 
اختصاصي أول في قسم التعلم 
- وحــدة التعلــم وتطويــر 
الكفاءات فــي بنك برقان بهذا 
الصدد قائلة: نحن حريصون 

العمل نحو النجاح، ولهذا كان 
للجوانب السلوكية النصيب 
األوفر من تدريب موظفينا في 
األكادمييــة. وأضافــت أيضا: 
بالنيابة عن إدارة بنك برقان، 
أهنئ اخلريجــني من البرامج 
التدريبية، ونتطلع إلى رؤية 
جناحاتهم التي ينطلقون من 
خاللها إلى إجنازات تعود على 
حياتهم املهنية بالنمو والتطور 
املســتمر خلدمــة مجتمعهــم 

ووطنهم.
ويســعى بنــك برقان من 
خــالل برامجــه ومبادراتــه 
الداخليــة واخلارجيــة إلــى 
الشــبابية  املواهــب  دعــم 
احملليــة وتطويــر الكــوادر 
الوطنيــة واحتضــان أفضل 
الكفاءات القادرة على تعزيز 
ثقافة البنــك وقيمه والروح 
اإليجابيــة لــدى فريقه، كما 
يواصل البنك من خالل هذه 
البرامج والفعاليات التدريبية 
إلى تهيئة املواهب الشبابية 
األدوار  لتولــي  الوطنيــة 
القيادية مستقبال في القطاع 
املصرفــي ودفع عجلة النمو 
والتطوير لالقتصاد احمللي.

في بنك برقــان على اجتذاب 
أفضل املواهب الوطنية التي 
نــرى فيهــا جتســيدا لقيمنا 
وثقافتنــا، ينطلــق ذلــك من 
البالغــة  إمياننــا باألهميــة 
الســلوكية علــى  للجوانــب 
مختلف اجلوانب األخرى في 
ميدان العمل، فهي ذات تأثير 
كبيــر علــى تعــاون الفريق 
وانســجامه، وقــدرة األفــراد 
علــى التنظيم، وقيــادة فرق 

في إطار خطته املستدامة لتمكني كوادره وتطوير كفاءاته ومواهبه

توقعات باستمرار البنك في زيادة مستويات الفائدة لتتراوح بني ٤٫٥ و٤٫٧٥٪ بنهاية ٢٠٢٣

فريق «برقان» مع املوظفني خريجي األكادميية

العمــالء، معززيــن جميعــا 
بعد انتهــاء التدريب بقاعدة 
مهارية وســلوكية ومعرفية 
متكنهــم مــن حتليــل وفهم 
احتياجات العمالء والتعامل 
معهــا، والتواصــل بكفــاءة 
معهــم لتلبيــة متطلباتهم، 
وتقدمي أفضل مســتوى من 
اخلدمــات املصرفيــة علــى 
املســتوى اإلقليمي واحمللي 
للقطاع املصرفــي. وقد قدم 

باقي التقرير على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw


