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«هيونداي شمال اخلليج» تواصل مسيرة التميز وحتصد «األفضل في رضا العمالء»

حصدت شركة شمال اخلليج، 
الوكيــل احلصــري لســيارات 
«هيونداي» فــي الكويت جائزة 
«أفضل رضا عمــالء»، وذلك في 
مؤمتر الشــرق األوسط وشمال 
افريقيــا للخدمــة ٢٠٢٢، والذي 
نظمته شركة هيونداي موتورز 
لوكالئها في كيب تاون - جنوب 
افريقيا بحضور ســيون سيوب 
كيم نائــب الرئيــس التنفيذي، 
ونخبة من وكالء عالمة هيونداي 
التجارية، وقد شارك في املؤمتر 
٧٩ وفدا من منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا.

وتأتي هــذه اجلائزة تتويجا 
للجهود املميزة لفريق هيونداي 
شــمال اخلليج خلدمــات ما بعد 
البيع والذي أظهر أعلى مستويات 
االلتــزام بتوفير خدمات متيزها 
املهنيــة والدقــة تتمحور في كل 
تفاصيلهــا حول ضمــان أفضل 
معايير اجلودة وأقصى درجات 

رضا العمالء.
وفــي تعليــق لــه علــى هذه 
اجلائــزة، قــال رائــد ترجمــان، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة شمال 
اخلليج: يسعدنا احلصول على 
هذه اجلائزة املميزة، خصوصا أنها 
تأتي بعد فترة وجيزة من افتتاح 
مركز خدمــة هيونــداي اجلديد 
والذي مت التخطيط له بدقة ليكون 
صرحــا معماريا وتقنيا متميزا، 
ومت جتهيزه ليوفر أعلى درجات 
الرفاهيــة منذ حلظــة الوصول 
إلــى املغــادرة مــن خــالل فريق 
إداري ذي خبرة واسعة، وطاقم 

خدمة عالي الكفاءة واملهنية، إلى 
التكنولوجية  التجهيزات  جانب 
املتكاملــة. متنــح مراكــز خدمة 
هيونداي العمالء جتربة إيجابية 
من خالل التزام فريقنا بفلســفة 
وقيم عالمة «هيونداي» التي تضع 
العمالء على قمة أولوياتها، ونحن 
نسعى في كافة نقاط التقاطع مع 
العمــالء إلى ضمان جتربة تقوم 
على االهتمام الشخصي وتقدمي 
أفضل احللــول وأكثرهــا كفاءة 

لتعزيز أواصر الثقة بيننا وبني 
عمالئنا الكرام.

وأضــاف: تعتمــد مقاربتنا 
في مراكز اخلدمة على التركيز 
على تقدمي خدمات تلبي توقعات 
العمــالء إن كان على مســتوى 
تشــخيص املشــكلة أو ســرعة 
تنفيذ العمل بدقة. وفي هذا اإلطار 
رصدنــا كل املصادر الضرورية 
مــن كفــاءات عاليــة التدريب، 
وتكنولوجيــا متطورة وتوفير 

قطع غيار لــكل املوديالت، إلى 
جانب تعزيز مســتويات راحة 
العمالء أثناء االنتظار من خالل 
صالة عصرية فســيحة مجهزة 
بأحدث متطلبــات الراحة، وان 
حصولنا على هذه اجلائزة القيمة 
يحفزنا للعمل أكثر وتقدمي املزيد 
من االلتزام نحو عمالئنا األعزاء 
لضمان استمرار ثقتهم ودعمهم 
من خالل توفيــر جتربة اقتناء 

مميزة.

ويعكس حصــول «هيونداي 
شمال اخلليج» على هذه اجلائزة 
املرموقة مستوى اجلودة املميز 
الــذي تقدمــه مراكــز هيونداي 
لعمالئها والــذي يخضع لتقييم 
دقيــق مــن الشــركة األم. وتعد 
معايير جــودة اخلدمة اخلاصة 
بشــركة هيونــداي موتــور من 
أعلــى املعايير في قطاع صناعة 
الســيارات، ويخضع أفراد طاقم 
اخلدمة بشكل متواصل لدورات 
تدريب وورش عمل تعزز كفاءة 
العمل وســبل إجنازه في أقصر 
وقــت ومن أول مــرة وفق أعلى 

معايير اجلودة.

خالل مؤمتر اخلدمة ٢٠٢٢ الذي نظمته «هيونداي موتورز» لوكالئها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جائزة «أفضل رضا عمالء» رائد ترجمان

ترجمـان: متنح مراكز خدمة «هيونـداي» العمالء جتربة إيجابية من خالل التزام فريقنا بفلسـفة وقيم العالمة التجارية

«بيتك»: دور كبير للموظفني بنشر الثقافة املالية

«الكويت لالختصاصات الطبية»: مقابالت االلتحاق 
ببرنامج البورد الكويتي مستمرة حتى اخلميس

«برقان» يختتم مشاركته في معرض «السكنية»

«بوبيان»: رفع كفاءة املوظفني عبر أفضل برامج التدريب

«املتحد» يوعي مبخاطر االستثمار بالعمالت االفتراضية

يواصــل موظفــو بيــت التمويــل 
الكويتي (بيتك) جهودهم املتميزة في 
التعريــف بحملة التوعيــة املصرفية 
«لنكــن على دراية» التــي أطلقها بنك 
الكويت املركــزي بالتعاون مع احتاد 

مصارف الكويت.
ويقوم املوظفون مبهامهم على أكمل 
وجه بدعــم أهداف حملــة «لنكن على 
دراية» التي تهدف الى نشر الثقافة املالية 
والتوعية بأفضل السبل لالستفادة من 
اخلدمات املالية للبنوك وتسليط الضوء 

على حقوق العمالء والتزاماتهم.
ويواصل «بيتك» رسائله املتعلقة 
باحلملــة إلى املوظفني عبــر منصات 
للتواصل الداخلي، بغرض االستفادة 
منها ونقلها عبر تواصلهم املباشر مع 
العمالء سواء في الفروع املصرفية او 
عبر الهاتف، أو من خالل مختلف قنوات 
التواصل كمنصات التواصل االجتماعي، 
 ،KFH Go ومكاملات الڤيديو عبر فروع

أعلن مراقب مكتب الدراسات العليا مبعهد الكويت 
لالختصاصــات الطبية د.عبداهللا رجب، انه وتطبيقا 
للقــرار الوزاري رقــم ٢٠١٨/٣٢٤ والذي يعطي أولوية 
القبول لألطبــاء الكويتيني، بدأ أمــس إجراء مقابالت 
االلتحاق ببرامج البورد الكويتي والزماالت مبشاركة 
اكثر من ٧٠٠ طبيب وطبيبة كويتيني للعام األكادميي 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث جترى مقابالتهم بشــكل يومي من 
األحد ٢٧ اجلاري حتى األول من ديسمبر املقبل، وتشمل 

٢٨ برنامجا تدريبيا تخصصيا و٧ زماالت.
وبني أن مكتب الدراسات العليا يعمل وفق آلية موحدة 
لكل البرامج للقبول، تعتمد على السيرة الذاتية وكتب 
التوصية وعمل األبحــاث وحضور املؤمترات الطبية 
للمشاركني، وذلك لالرتقاء باملنظومة الصحية في البالد.

وفي ختام تصريحه، تقدم بالشكر الى جميع العاملني 
مبكتب الدراســات العليــا واملكاتب املســاندة باملعهد 

وأعضاء جلان املقابالت واألطباء املشاركني.

اختتم بنك برقان مؤخرا مشاركته 
في معرض املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية الذي استضاف كل البنوك 
احملليــة بهدف التعريــف باخلدمات 
واملنتجات املصرفية ملوظفي املؤسسة. 
وتأتي مشاركة البنك في سياق حرصه 
على نشر الوعي مبنتجات وخدمات 
القطاع املصرفي واملســاهمة في دفع 
عجلة االقتصاد احمللي وتوعية املجتمع 
باحللول املصرفية التي تلبي مختلف 

احتياجاتهم.
وشملت مشــاركة بنك برقان في 
املعــرض تخصيصه جلنــاح خاص 
عرض فريق برقان من خالله خدماته 
ومنتجاته البنكية التي توفر حلوال 
مصرفية مميزة ومتنوعة تناسب كل 
االحتياجات ملوظفي املؤسسة وملختلف 
فئات املجتمع، مما يعد خطوة مهمة 
ضمــن جهود البنــك للتعريف بدور 

البنوك الكويتية الذي تؤديه في دعم 
االقتصــاد الكويتــي، وضمان تنمية 
ورفاه املجتمــع وتغطية احتياجاته 
ومواكبة تطلعاته ومتطلباته اليومية 
املتغيرة. كما خصص بنك برقان أثناء 
مشــاركته إلى جانب ذلــك فعاليات 
توعوية موجهة لــزوار املعرض من 
خالل تواصله املباشر معهم، للحديث 
عن محاور حملة «لنكن على دراية» 
التي يشارك فيها البنك بالتعاون مع 
بنك الكويت املركزي واحتاد مصارف 
الكويت وكل البنوك احمللية، لنشــر 
الوعي باجلانب املالي وتعزيز املعرفة 
حــول القطــاع املصرفــي الكويتــي 
واحلقوق والواجبات املتعلقة بالعمالء.
وقد صرحت مي السبتي مسؤول 
فريق في بنك برقان قائلة: يســعدنا 
في بنك برقان أن نشارك في معرض 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن 

نتخذ منه منصــة إيجابية نلبي من 
خاللها احتياجات موظفي املؤسســة 
من اخلدمات واملنتجــات املصرفية، 
ونســاهم من خاللها أيضا كمؤسسة 
مالية وطنية مرموقة في نشر التوعية 

حول القطاع املصرفي.
مــن جانبهــا، صرحــت حصــة 
النجــادة، مديــر أول - االتصــاالت 
واملســؤولية االجتماعية للشركات 
في بنك برقان قائلة: مستمرون في 
جهودنا لنشر الوعي املالي في سياق 
حملة بنك الكويت املركزي التوعوية 
«لنكن على دراية»، كما نؤكد حرصنا 
الشديد على املشاركة في أي فعالية 
تنطلق من مركزية الفرد واملجتمع 
ودعم اجلهات املنظمة لها، فتطبيقنا 
ملضمون شعار «أنت دافعنا» خالل 
جميــع أنشــطتنا يأتي علــى رأس 

أولوياتنا في بنك برقان.

نظم بنك بوبيان، بالتعاون 
التعليميــة  املجموعــة  مــع 
يورومونــي  مؤسســة  فــي 
املاليــة، املســتوى األول مــن 
Credit أكادميية إدارة االئتمان

Management Academy ملديري 
عالقات العمــالء في مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
والتــي تناولــت مجموعة من 
املهــارات الفنيــة املهمــة التي 
تتعلق بإدارة االئتمان والتحليل 
املالي وحتليل البيانات املالية 
وإعداد وتقدمي العروض أمام 

جلنة االئتمان في بوبيان.
افتتــاح األكادمييــة  ومت 
بحضــور كل مــن مديــر عام 
مجموعة املوارد البشرية عادل 
احلمــاد ومدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
أشرف سويلم ومدير مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
علي األنصاري ومساعد مدير 
عام مجموعة املوارد البشرية 
يوســف أكبر ومدير تنفيذي 
مجموعــة املــوارد البشــرية 
عبدالعزيــز الرومــي بجانب 
التدريــب  إدارة  أول  مديــر 

والتطوير نبيل عز العرب.
وكان احملاضــرون مــن 
التعليميــة فــي  املجموعــة 
مؤسسة يوروموني قد قاموا 
بتحديد محاور األكادميية بعد 
مناقشــتها مع املرشحني قبل 

بدء التدريب لتحديد احملاور 
التدريبية بدقة.

مــن جانبه، قال احلماد إن 
تنظيم أكادميية إدارة االئتمان 
يؤكــد ســعي بنــك بوبيــان 
املتواصل لرفع كفاءة موظفيه 
من خالل توفير أفضل برامج 
التدريب والتطوير في جميع 
القطاعات والتعاون مع أعرق 
املؤسسات املالية والتعليمية 
عبــر االســتعانة باخلبــراء 
لــدى  املعتمديــن  العامليــني 
املؤسســات الدولية العريقة. 
وأوضح أن بنــك بوبيان يعد 
من البنوك الرائدة على مستوى 
املنطقة في العمل على تطوير 
وصقل مهارات وخبرات موظفيه 
مــن خالل برامجــه التدريبية 
املتميزة، مما ســاهم في خلق 
املزيــد من الوالء بني املوظفني 
للمؤسسة التي ينتمون إليها، 
وذلــك من خــالل التعاون مع 

مؤسسات تدريبية وجامعات 
محلية وعاملية عريقة.

وحــول البرنامج، أوضح 
احلمــاد أنه جــرى تصميمه 
وتنفيــذه خصوصا ملوظفي 
عالقات العمالء في مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
الدرجــات  مختلــف  علــى 
الوظيفية لالرتقاء مبهاراتهم 
وإيجــاد منهجيــة ثابتــة في 
تقدمي اخلدمة لعمالء بوبيان، 
ويحرص البرنامج أيضا على 
الربط بني النظريات العلمية 
واملمارســة والتطبيــق فــي 

القطاع املصرفي اإلسالمي.
وفــي ســياق متصل، قال 
سويلم: يعد برنامج أكادميية 
إدارة االئتمــان خطوة مهمة 
فــي اســتراتيجية بوبيــان 
التدريبيــة جتاه رفع كفاءات 
مجموعــة  فــي  موظفينــا 
اخلدمات املصرفية للشركات 

وتنمية مهاراتهــم الوظيفية 
مبا يتناســب مــع التطورات 
واملتغيرات في السوق احلالية 
لتحقيق املصلحة املشــتركة 
بــني بوبيــان وشــركائه من 
املؤسسات والشركات وتقدمي 
أفضل مستويات اخلدمة لهم. 
وأضــاف: حضــر املســتوى 
األول من البرنامج التدريبي 
«أكادميية إدارة االئتمان» ٢٠

مــن مديري عالقــات العمالء 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات في بوبيان، وتناول 
العديد من النقاط الفنية املهمة 
التي تتعلــق بتقييم الوضع 
املالــي للعمــالء وأهمية فهم 
أهداف العميل وتقدمي أفضل 
خدمة ممكنة وتعزيز العالقة 
الوثيقة مع الشركات الكبرى 
ذات األنشطة املتميزة املتعاملة 
مع بوبيان والتعريف بخدماته 

ومنتجاته املميزة.

في إطار دعمــه حلملة «لنكن على 
دراية»، يســتمر البنــك األهلي املتحد 
فــي التحذير مــن اســتخدام العمالت 
االفتراضية، ومن أشهرها (بيتكوين، 
إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، خاصة 
أن تلك العمالت ال ميكن تتبعها، وليس 
لهــا وجود ملموس مــا يجعلها متثل 
خطــرا علــى متداوليها نظــرا لكونها 
ال تخضع إلشــراف اجلهات الرقابية، 
وبالتالــي فإنهــا تفتقر إلــى الضمان 
الــذي  الرســمي  والدعــم احلكومــي 
تتمتع به العمالت الرســمية الصادرة 
عــن البنوك املركزية، كمــا متثل هذه 
العمالت واألصول االفتراضية حتديا 
يواجــه النظام املالــي العاملي، خاصة 
أن التــداول فيها قد يتم عبر صناديق 
وهمية تعرض ثروات األفراد للضياع 
عن قواعد التعامل الرسمية، فضال عن 

واملصرفي، وتهدف الى التوعية بحقوق 
العميــل اخلاصــة بعمليــات التمويل 
الشــخصي، وآليــة تقدمي الشــكاوى 
بشأن اخلدمات املصرفيــة، والبطاقـــات 
املصرفيــة املتنوعــة، وطــرق تفادي 
التعرض لعمليات االحتيال والتوعية 
مبخاطــر مــا يعــرف بـــ «التكييش» 
واالستثمارات عالية املخاطر، وزيادة 
وعي اجلمهــور بأهم املواضيع املالية 
وكيفيــة حماية األصــول من عمليات 
الغش واالحتيال، واالستفادة مما تقدمه 
البنــوك من خدمــات إلدارة املدخرات 
بشكل سليم، إلى جانب توضيح دور 
القطاع املصرفي بشكل عام واملنتجات 
املصرفية التي يقدمها بشــكل خاص، 
وذلك مــن خالل تقــدمي مجموعة من 
التعليمات والنصائح ونشرها بشكل 
دوري عبر مختلف الوسائل اإلعالمية 
ومنصات التواصل االجتماعي والقنوات 

اإللكترونية املختلفة للبنك.

املتحد في تصريح صحافي أنه يلفت إلى 
أهمية وعي العمالء مبخاطر االستثمار 
فــي املنتجات عالية املخاطر التي يتم 
ترويجها عبر اإلنترنت مثل هذه العمالت 
االفتراضيــة والتي يغلــب عليها عدم 
االستقرار والتذبذب الشديد في قيمة 
أســعارها، وذلك نتيجــة للمضاربات 
العاملية غير املراقبة التي تتم عليها.

وأضاف:  إن العمالت النقدية تصدر 
عن الدول وتعتبر مبنزلة رمز سيادي 
لها، حتافظ عليها وعلى اســتقرارها، 
وتربطها بسياســة تضمن لها الثبات 
النسبي في سعر الصرف أمام العمالت 
الرئيســية، وبالتالــي فــإن العمــالت 
النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء 
مــا يجعلها حتظى بالقبول كوســيط 
موثوق للتبادل، وهو ما ال يتوافر في 

العمالت االفتراضية.

ضمن جهودهم في دعم حملة «لنكن على دراية»

د.عبداهللا رجب

فريق «برقان» في اجلناح اخلاص بالبنك

وغير ذلك من قنوات التواصل املختلفة، 
إذ يساهم ذلك في حتقيق أقصى قدر من 
التوعية املصرفية للعمالء واجلمهور.
وتتمثل األهداف الرئيسية حلملة 
«لنكن على درايــة» في إدراك املبادئ 
واملفاهيم األساســية في املجال املالي 

إمكانية استخدام هذه العمالت لغسيل 
األمــوال ومتويل اإلرهاب وغيرها من 
األنشــطة اإلجراميــة املتصلة التي ال 
ميكن تتبعها كونها تتم من مجهولني 

عبر اإلنترنت.
وفي هذا اإلطــار، أكد البنك األهلي 

مسؤولو «بوبيان» مع متدربي أكادميية إدارة االئتمان

افتتح املستوى األول من أكادميية إدارة االئتمان بالتعاون مع «يوروموني»


