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«اخلليج» في ٢٠٢٢.. طفرة رقمية وخدمات نوعية
قــال املديــر العــام للمجموعــة 
املصرفية لألفــراد، في بنك اخلليج 
محمد القطــان إن عمليــات تطوير 
اخلدمات املصرفية في البنك شهدت 
نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة 
فــي ٢٠٢٢، في إطار خطــة التحول 
الرقمي التي تتواصل بنجاح كبير.

واستعرض القطان أبرز محطات 
التطــور الرقمــي التــي حققها بنك 
اخلليج خالل العــام املاضي، ضمن 
اســتراتيجيته لعــام ٢٠٢٥، والتــي 
تســتهدف تكريس مكانته الريادية 
في الكويت كبنك للمستقبل، وتوفير 
أفضــل وأرقــى احللــول واخلدمات 

املصرفية للعميل.
وأشــار إلــى أن التطبيق اجلديد 
على الهواتف الذكية يعد نقلة نوعية 
في جتربة العميل، ما يجعل جتربة 
العميل السهلة مع بنك اخلليج أكثر 
سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان 
وبأي وقت، من خالل واجهة بسيطة 
وســريعة وآمنة، مشيرا إلى تصدر 
«اخلليج» قائمة البنوك التي أطلقت 
Easy وحتديث خدمة ،Apple pay خدمة
Pay، األولى من نوعها في الكويت.

ولفت إلى أن الفروع شهدت كذلك 
طفرات غير مسبوقة، بعد زيادة عددها 
إلى ٥٣ فرعا، وتقليص متوسط اجناز 
املعامالت املصرفية، وإضافة خدمات 
نوعية، منها اإلصدار الفوري لبطاقات 
السحب اآللي، وتطوير أجهزة الصراف 

.ITMو ATM اآللي والتفاعلي
ولفت إلى أن اعتماد البنك ألحدث 
إصدار من نظام الرد اآللي في مركز 
االتصال ساهم كذلك في تلبية الطلب 
املتزايــد من العمــالء على اخلدمات 
الرقمية، وجعل زيارة العميل للفرع 

تتم في نطاق ضيق.
من جانب آخر، واصلت احلمالت 
التسويقية واإلعالنية، التي أطلقها 
بنك اخلليج منذ بداية العام احلالي، 
تطبيقا لشعاره «معاكم دوم» جناحا 
واســعا، وفيما يلي بعض تفاصيل 

تلك التطورات: 
تطبيق للهواتف الذكية.. جديد كليًا

في إطــار جهــوده الدؤوبة نحو 
اســتكمال خطــة التحــول الرقمي، 
وسعيه املتواصل في حتسني جتربة 
العميــل، طرح بنك اخلليج نســخة 
جديدة كليا للتطبيق على الهواتف 
الذكيــة، تتســم بالتصميــم الذكــي 

وسهولة وبساطة االستخدام.
وتضمن التطبيق اجلديد حزمة 
مــن املزايا، في مقدمتها خدمة الدفع 
الســريع عبــر رابط علــى الواجهة 
اخلارجية للتطبيق، وخطوات حتويل 
األموال على صفحة واحدة، ومتكني 
العميل من حتديد سقف التحويالت 

والتحكــم بنفقاتــه والتعديل عليها 
بأي وقت.

خدمة «آبل باي»

جنــى بنــك اخلليج ثمــار البنية 
التكنولوجية القوية في أن يكون من 
أوائــل البنوك الكويتية التي طرحت 
أحــدث ثــورات املدفوعــات الرقمية 
 ،Apple Pay لعمالئه، املتمثلة في خدمة
والتي تعد األكثر أمانا وخصوصية، 
حيث تسمح للعمالء بالدفع ملشترياتهم 
في نقــاط البيع، والتــي القت إقباال 

واسعا من العمالء.
Easy Pay حتديث خدمة

Easy Pay» أطلــق البنك اخلليــج
Easy اإلصدار احملدث من خدمة ،«Plus

Pay، الذي ميكن حاملي بطاقات البنك 
االئتمانية من سداد مقابل مشترياتهم 
كبيرة القيمة على ١٢ قســطا شهريا 
بفائدة ٠٪، وتتضمن املشتريات احمللية 
والدولية، على أن يكون احلد األدنى 

لقيمة املشتريات ٣٠٠ دينار.
«OMNI CHANNEL» نظام

يقترب بنك اخلليج من اجناز كل 
مراحل نظام OMNI CHANNEL، علما 
أن البنك كان قد باشر تطبيق النظام 
اجلديد فــي نهايــة ٢٠٢٠، ويتضمن 

النظام سلسلة من األنظمة والبرامج، 
التي من شأنها تطوير جتربة العميل 
من خالل ٤ محطات رئيسية هي: نظام 
 (IVR) الــرد اآللي في مركــز االتصال
واخلدمات املصرفية الرقمية لألفراد 
.ATM،ITM والشركات وتطوير أجهزة

(IVR) نظام الرد اآللي

شــهد نظــام الرد اآللي فــي مركز 
اتصــال بنك اخلليج طفرة كبيرة في 
٢٠٢٢، لتصبح من األحدث واألســرع 
مصرفيا، إذ وصلت سرعة االستجابة 
في الرد علــى اتصال العمالء الى ٢٠

ثانية، علمــا أن املركز يتلقى ٥ آالف 
مكاملة يوميا، وبالتوازي شهدت وسائل 
التواصل طفرة كبيرة، حيث وصلت 
سرعة الرد على العمالء إلى دقيقتني 

في املتوسط.
نقلة نوعية في خدمات الفروع

حقق بنك اخلليج نقلة نوعية على 
مســتوى الفروع، بعد زيــادة عددها 
إلــى ٥٣ فرعــا، وتقليــص متوســط 
اجناز املعامــالت املصرفية إلى وقت 
قياسي، وإضافة خدمات نوعية، منها 
اإلصــدار الفوري لبطاقات الســحب 
اآللي، وتطوير أجهزة الصراف اآللي 
والتفاعلي ATM،ITM، فضال عن حتويل 
فرع البنك في مطار الكويت، إلى العمل 

على مدى ٢٤ ساعة يوميا، طوال أيام 
األسبوع، كما مت توفير خدمة «صناديق 

األمانات» للمسافرين. 
شراكة إستراتيجية مع «ماستركارد»

وقع بنك اخلليج اتفاقية شــراكة 
اســتراتيجية طويلة املدى مع شركة 
«ماســتركارد»، تتضمــن جملــة من 
احملــاور املهمــة، التــي تتواكــب مع 
متطلبات املرحلة املقبلة، ومســاعي 
بنك اخلليج لترســيخ مكانته كبنك 
للمســتقبل، وتشمل االتفاقية توفير 
ماســتركارد دعما لبنــك اخلليج في 
ابتكار املنتجات التي تناسب احتياجات 
ومتطلبات العمالء وتســويقها، إلى 
جانب تقدمي االستشــارات وخدمات 
التدريب ونقل املعرفة لكوادر البنك.

تعاون مع «ڤيزا» 

بالتعاون مع «ڤيزا» العاملية، أطلق 
FIFA «بنــك اخلليــج بطاقتي «ڤيــزا

كأس العالم «إنفنيت» و«سيغنتشر» 
االئتمانيتني، وذلك خالل حملة تواصلت 
على مدى ٣ أشــهر، اختتمت بسحب 
ملســتخدمي بطاقــات فيــزا مــن بنك 
اخلليج، منح خالله ٣٠ شخصا الفرصة 
حلضور مباريات كأس العالم في قطر.
ومبناسبة اســتضافة قطر لكأس 
العالم، أهدى بنك اخلليج أغنية «نبض 

اخلليج» لدولة قطر وشــعبها، وقام 
وفد البنك بزيارة إلى السفير القطري، 

إلهدائه األغنية.
جوائز على مستوى الشرق األوسط 

حصد بنــك اخلليج جائزة أفضل 
جتربــة إطالق في الشــرق األوســط 
Click to» وشــمال افريقيــا خلدمــة
Pay» املدمجة واملبتكرة ضمن أحدث 
 ،«Hosted Checkout» إصدار من تقنية
املدعومة من قبل خدمات بوابة الدفع 
من ماســتركارد، كما حصلت بطاقة 
موج مسبقة الدفع لالسترداد النقدي 
من بنــك اخلليج على جائزة «بطاقة 
مسبقة الدفع األكثر مكافأة في الشرق 

األوسط وأفريقيا».
عروض وخصومات

في إطار جهوده املتواصلة ملكافأة 
عمالئه، أطلق بنــك اخلليج عروضا 
حصريــة جلميــع حاملــي بطاقاتــه 
االئتمانيــة كان آخرهــا فــي مطاعم 
مختــارة، لدى مجموعة الشــايع في 
الكويت، بخصومات تصل إلى ١٥٪. كما 
أطلق عرضا حصريا حلاملي بطاقات 
ماستركارد روز غولد االئتمانية من 
السيدات، مينحهن من خالله ٢٥٪ نسبة 
اســترداد نقدي لدى جميــع املطاعم 
واملقاهي أو عبر طلبات «األونالين» 

في الكويت، حتى ٣٠ نوفمبر.
حمالت تسويقية وإعالنية 

التســويقية  واصلــت احلمــالت 
واإلعالنية، التي أطلقها بنك اخلليج 
منذ بداية العام احلالي، حصد املاليني 
من املشــاهدات والتفاعل االجتماعي 
الواســع فــي ٢٠٢٢، ومنهــا سلســة 
ڤيديوهات «أمثال تدوم» التي أطلقت 
في شهر رمضان الكرمي، وكذلك دعم 
حملة لنكن على دراية بڤيديو «قوله 
ال»، والعــروض احلصرية املتنوعة 

للعمالء.

Easy Pay وحتديث Apple pay البنك جنى ثمار البنية التكنولوجية القوية بإطالق تطبيق جديد وتطوير مركز االتصال وطرح

القطان خالل توقيع اتفاقية مع ماستركارد

خدمة «آبل باي».. األكثر أماناً وخصوصية بنك اخلليج يحصد جائزة أفضل إطالق خلدمة click to pay في الشرق األوسط

تسليم سيارة مرسيدس بنز G٥٠٠ ألحد الفائزين في حساب الراتب .. ويتسلم جائزة من ماستركارد عن بطاقة موج

السفير القطري يتسلم إهداء بنك اخلليج مبناسبة تنظيم كأس العالم

زيادة خدمات اإلصدار الفوري لبطاقات السحب اآللي وتطوير أجهزة الصراف اآللي والتفاعليمحمد القطان: جتربة العميل السهلة باتت أكثر سهولة ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت 

محمد القطان يتوسط فريق بنك اخلليج خالل سحب الدانة نصف السنوي

محمد القطان

مليونيرا «الدانة» 
وجوائز «الراتب»

أفضل برنامج نقاط

الدانة،  واصل حساب مليونير 
السحوبات والتوفير  وهو حساب 
األكثر شعبية في الكويت منذ عام 
١٩٩٨، والــذي يوفر فرصا عديدة 
للفوز بجوائز نقدية قيمة على مدار 
العام، تتويج املزيد من الفائزين في 
٢٠٢٢، إذ يفخر بنك اخلليج بتتويج 
مليونيرين في السحبني الكبيرين 
بقيمة ١٫٥ مليــون دينار، ومليون 
دينار، وفائزين في سحبني بقيمة 
١٠٠ ألف دينار لكل منهما، و١٠ فائزين 
في السحوبات الشهرية بقيمة ١٠٠٠

دينار لكل منهم، كما واصل حساب 
الراتب تتويج الفائزين في سحوباته 
ذات اجلوائز املتميزة، والتي تشمل 
٣ سحوبات لربح سيارة مرسيدس 
G٥٠٠ و٣ سحوبات لربح  بنز ٢٠٢٢

١٢ ضعف راتبك.

يوفر بنك اخلليج للعمالء من 
االئتمانية أفضل  حاملي بطاقاته 
وأسرع برنامج نقاط في الكويت، 
ميكنهــم من اســتبدالها بتذاكر 
طيــران، دون تقيدهم بشــركة 
الفندقية  طيران معينة، واإلقامة 
في أكثر من ٣٠٠ ألف فندق حول 
العالــم، واحلصول على عروض 
سفر خاصة، علما أن النقاط على 
العمليات الشرائية خارج الكويت 
تكون أكثر مــن الداخل، كما أن 
النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق 
عوائد مجزية حال الدفع من خالل 

البطاقات االئتمانية.


