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«برقان» يعزز ميزة «إدارة املصاريف» للعمالء

أعلــن بنك برقــان عن 
إعادة تطوير وجتديد ميزة 
اإلدارة املالية الشــخصية 
املتوافــرة لعمالئــه مــن 
مستخدمي تطبيق برقان 
للهاتف احملمول حتت اسم 
«إدارة املصاريف»، بهدف 
مســاعدتهم علــى وضــع 
خطــط ماليــة واضحــة 
للســنة اجلديدة وحتقيق 
أهدافهــم. وذلك متاشــيا 
مــع اســتراتيجية البنــك 
الهادفة إلى متكني العمالء 

من الوصول بشكل أكثر ذكاء وسهولة إلى 
تفاصيل عمليات إنفاقهم وإدارة ميزانياتهم 
وتنظيمها وحتليلها في أي مكان وزمان.

وتأتي هــذه اخلطوة املتقدمة من بنك 
برقان في انطالقة السنة اجلديدة، ما مينح 
العمالء ميزة التمتع ببداية سنة مصرفية 
أكثــر تنظيمــا، إذ متكنهم خدمــة «إدارة 
املصاريف» من إمكانيــة متابعة معدالت 
إنفاقهم واالطالع على أدق التفاصيل، وهذا 
من شــأنه مســاعدتهم فــي إدارة أموالهم 
ونفقاتهم بشكل أفضل إضافة إلى تشجيعهم 
على التوفير والبدء باالدخار للمستقبل.

ومن خالل هــذه اخلدمة ميكن لعمالء 
برقان إنشــاء ميزانية شــهرية مدروسة 
قائمة علــى أســاس احتياجاتهم، إضافة 
إلى تسلم تقارير دقيقة حول مصاريفهم 
بســرعة وســهولة عبر التطبيق، وبذلك 
ميكنهم حتديد أهدافهم املالية املستقبلية 

والتخطيــط لهــا بشــكل 
أفضل.

وفــي هذا الصــدد، أكد 
دنيز جنكيز رئيس إدارة 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
للمجموعة في بنك برقان 
أن هذه اخلدمة سوف تعود 
أداء  بنتائج إيجابية على 
العمالء املالي، إذ قال: لقد 
عملنــا علــى اتخــاذ هذه 
اخلطوة بناء على مجموعة 
من املؤشرات والدالئل على 
حاجة العمــالء إلى ميزة 
مصرفية تساعدهم في إدارة معدالت إنفاقهم 

وتشجعهم على االدخار والتوفير. 
وأضاف: إن خدمة إدارة املصاريف تعتبر 
قيمة مضافة في مســيرة التحول الرقمي 
واخلدمــات واملنتجات املصرفية الرقمية 
املتخصصــة، كمــا انها مصممــة لتمكني 
عمالئنــا من اتخاذ قرارات مالية ســليمة 
والتحكم فــي مصاريفهم أكثر للتخطيط 

ملستقبلهم املالي بشكل أفضل.
وجتدر اإلشــارة إلــى أن بنك برقان ال 
يوفر جهدا في تقدمي كل احللول املصرفية 
الرقمية املصممة لتلبية احتياجات العمالء 
من مختلف الشــرائح ومســاعدتهم على 
االستثمار من أجل مســتقبل أفضل، كما 
يعمل البنك بشــكل متواصل على تلبية 
احتياجات العمالء املالية بشكل مميز حيث 
انه يواكب تطلعاتهم ويناســب أســلوب 

حياتهم.

لتحقيق أهدافهم املالية للعام اجلديد

دنيز جنكيز

ناصر الكاظمي علي النقي

«الوطني» يحتفل بتخريج الدفعة السابعة
من متدربي «تطوير القيادات املصرفية الشابة»

احتفل بنك الكويت الوطني 
الســابعة  الدفعة  بتخريــج 
من املتدربني املشــاركني في 
البرنامج اخلــاص بتطوير 
القيادات املصرفية الشــابة، 
الذي مت تنظيمــه بالتعاون 
IE مــع كليــة إدارة األعمال

.Business School، Madrid
وحضــر حفــل اخلتــام 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الرئيــس  الصقــر، ونائــب 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الوطنــي شــيخة  الكويــت 
البحــر، والرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني الكويت 
صالح الفليج، ونائب الرئيس 
الكويــت  التنفيــذي لبنــك 
الكويت ســليمان  الوطنــي 
املرزوق، ومدير عام املوارد 
البشــرية للمجموعــة عماد 
العبالنــي وقيادات تنفيذية 
أخرى في البنك، وممثلون من 

األساســية للقيــادة، وبناء 
وإدارة  التميــز،  ثقافــة 
التغييــر واالبتكار، وقياس 
وإدارة األداء إلى جانب علم 
الفعــال  اإلدارة واالتصــال 
وفرق األداء الرفيع ومهارات 
التقييم الذاتي وكذلك التفكير 
التصميمي واإلبداع والقيادة 

اإليجابية.
وقدمت ٥ فرق منافســة 
مشــاريعها ألحدث احللول 
واالبتــكارات املصرفية ومت 
اختيــار الفريــق الفائز من 
قبــل جلنــة التحكيــم التي 
تتشكل من اإلدارة التنفيذية 
وممثلي كليــة إدارة األعمال 
IE Business School، Madrid

وســيتم تطبيــق املشــروع 
الفائز بعــد اجتياز املعايير 
والشروط التي يضعها البنك.
املناســبة، قــال  وبهــذه 
العبالنــي: يتواصــل هــذا 
البرنامج الفريد الذي يهدف 
إلى إعداد جيل مصرفي واعد 

مكانة مهمة في صميم خطط 
البنك االستراتيجية.

ويتمتــع بنــك الكويــت 
الوطنــي بثقافــة بيئة عمل 
فريدة ويسخر كل اإلمكانات 
للمساهمة في تطوير موظفيه 
لتحفيــز  دائمــا  ويســعى 
اإلبداعيــة داخــل  الطاقــات 
موظفيــه، وهو مــا ينعكس 
إيجابيا على أدائهم، ويضع 
البنك فــي مكانة رائدة على 
املستويني احمللي واإلقليمي.

اجلديــر بالذكــر أن كلية 
IE Business إدارة األعمــال
التــي   School، Madrid
تأسســت في عام ١٩٧٣ تعد 
واحدة من كبرى كليات إدارة 
األعمــال فــي العالــم، حيث 
حتــل بشــكل دائم فــي قمة 
التصنيــف العاملي املعترف 
به من قبل املجالت والصحف 
وذي  فوربــس  العامليــة، 
إيكونوميســت وفاينانشال 

تاميز وبلومبيرغ.

مــن القيادات الشــابة قادرة 
على استكمال مسيرة البنك 
الناجحــة، كما أنــه يعكس 
رؤية البنك في وضع التنمية 
البشرية  املستدامة للكوادر 

في مقدمة أولوياته.
وأضاف: «الوطني» يولي 
أهمية كبرى لالرتقاء بقدرات 
موظفيه ويسخر كل اإلمكانات 
للمساهمة في تطورهم املهني 
وذلــك عبــر توفيــر برامج 
التدريب والتطوير بالتعاون 
مع أعرق املؤسسات التعليمية 
حــول العالم، وذلك من أجل 
مواكبة أبرز التغييرات التي 
تشهدها الصناعة املصرفية.
أن  العبالنــي  وأكــد 
«الوطني» لديه قناعة راسخة 
بأن االستثمار في رأس املال 
البشري يضمن استمرار منو 
أعمال البنك في املستقبل على 
جميع األصعــدة، لذلك فإن 
التعلــم والتدريب  مبادرات 
وصقل مهارات الشباب تتبوأ 

IE Madrid بالتعاون مع كلية إدارة األعمال

عماد العبالني

كلية إدارة األعمال في مدريد.
واستمرت هذه النسخة من 
البرنامج على مدار ٦ أشــهر 
وشــملت موظفــي الفــروع 
اخلارجيــة للبنك، وتناولت 
العديد من املواضيع، وتشمل 
أهــم األطــر التــي يتناولها 
البرنامــج، ابتكار أســاليب 
جديــدة وغيــر تقليدية في 
التفكيــر للقيادات الشــابة، 
باإلضافة إلى تعلم املهارات 

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج وإداريو البنك مع اخلريجني اجلدد

«املتحد» يطلق حملة
«B٢B متيز في إدارة أعمالك مع بوابة»

البنــك األهلــي  أعلــن 
املتحد عــن إطالق حملته 
الترويجية والتســويقية 
لزيــادة وعــي الشــركات 
تقدمهــا  التــي  باملزايــا 
بوابــة B٢B إلدارة النقــد 
للشــركات والتــي متثــل 
أبعــادا مصرفيــة رقميــة 
جديدة، ويحقق املتطلبات 
احلالية واملستقبلية للنمو 
املتسارع لقطاع الشركات، 
وذلك مبا يتناسب مع مكانة 
البنــك الرائدة في تطبيق 

أحدث اخلدمات الرقميــة املتطورة لتحقيق 
أفضــل منفعة لعمالئه. وركزت احلملة على 
جناح B٢B من البنك األهلي املتحد في توفير 
العديد من احللول املتكاملة التي تشمل إمتام 
مختلــف العمليات البنكية الكترونيا والتي 
تشمل الربط االلكتروني مع النظام احملاسبي 
للشركات، االطالع على احلسابات، التحويالت 
البنكيــة للمســتفيدين في البنــوك احمللية 
واخلارجية، حتويل الرواتب واملســتحقات 
Swift الدورية، تتبع التحويالت وطباعة الـ

ومختلف االشعارات، ودفع الفواتير مبختلف 
أنواعها، احلصول على كشــوف احلســابات 
للشــركات التابعة والزميلة وكذلك كشوف 
احلسابات اخلاصة بنقاط البيع وبوابة البيع 
االلكتروني، واحلصول على التقارير املجمعة 
باالضافة الى بعض الطلبات واخلدمات البنكية 
اإللكترونيــة والتي تتضمن اصــدار: دفاتر 
الشيكات، شيكات مصرفية مبختلف أنواعها، 
شــهادات تدقيق احلسابات، وفتح حسابات 
إضافيــة، فتح/جتديد ودائــع، باالضافة الى 
التواصل مع مسؤول احلساب الكترونيا الى 
جانب العديد من اخلدمات البنكية اإللكترونية 
األخــرى والتــي تهدف إلــى توفيــر الوقت 
وســهولة إجراء اخلدمــات البنكية املختلفة 
لقطاع الشركات. وفي تعليقه على إطالق هذه 
احلملة، أفاد مساعد مدير عام إدارة التعامالت 
املصرفية في البنك األهلي املتحد علي النقي: 
تأتي هذه احلملة متاشــيا مــع التزام البنك 
بدعم جميع الشركات العاملة في الكويت مبا 

فيها الشركات الكبيرة واملتوسطة والصغيرة 
باإلضافة إلى شــركات املجاميع الكبرى من 
خــالل تقدمي بوابة B٢B مبا متثله من حلول 
مصرفية رقمية مبتكرة ميكنها حتسني التجربة 

املصرفية للعمالء.
من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة النقد، 
واملؤسسات املالية غير املصرفية في البنك 
األهلي املتحد ناصر الكاظمي: متتاز احللول 
املصرفية التي يقدمها البنك باملرونة والكفاءة 
والفاعلية التشغيلية بشكل يلبي متطلبات 
عمالئه من قطاع الشركات واملتعلقة باملعامالت 
املصرفيــة اخلاصــة بهم ويســهم في جعل 
التعامالت املصرفية للشركات أسهل وأسرع، 
مستندا إلى خبرته العريقة في هذا املجال.

 «KIB يطلق برنامج «مكافآت KIB
الكويت  أطلق بنــك 
الدولي (KIB) برنامجه 
الشامل الرقمي واجلديد 
 ،«KIB كليــا، «مكافــآت
والــذي يعــد األقــوى 
من نوعه فــي الكويت، 
حيث ميكن العمالء من 
جتميع نقــاط املكافآت 
مع كل معاملــة بنكية. 
وتأتــي هــذه اخلطــوة 
اســتراتيجية  ضمــن 
الشــاملة لتقدمي  البنك 
أقوى البرامج واحللول 

املصرفية الرقمية في الكويت، الغنية باملزايا 
املتكاملة واحلصرية.

ويقدم البرنامج الرقمي مزايا وخدمات 
تختلف عن جميع برامج املكافآت املصرفية 
األخرى، وهو متاح على مدار العام ومن خالل 
عدد من اخلدمات، مما يوفر للعمالء املؤهلني 
كســب «نقاط KIB» التي ميكن اســتبدالها 

مبنتجات وخدمات قيمة متنوعة.
وتعليقــا على إطــالق برنامــج الوالء 
اجلديــد، قال محمــد الشــريف، مدير عام 
إدارة التحــول الرقمي واالبتكار في البنك: 
انطالقا من فهم البنك العميق لقاعدة عمالئه 
عقد «KIB» شراكة مع العديد من العالمات 
التجارية والشركات ومقدمي اخلدمات في 
قطاعات متعددة، مما يسمح لعمالء برنامج 
«مكافآت KIB»، باســتبدال نقاطهم لشراء 
ما يرغبــون فيه، بدءا مــن تذاكر الطيران 
وحجز الفنادق، واإللكترونيات ومنتجات 

العالمات التجارية املتميزة، باإلضافة إلى 
بطاقات الهدايا والقسائم اإللكترونية بطريقة 

رقمية مبسطة.
وأشار الى أنه يتعني على العمالء الراغبني 
 ،«KIB في االســتفادة من برنامج «مكافآت
أن يكونوا مسجلني في اخلدمات املصرفية 
الرقمية عبر اإلنترنت أو تطبيق KIB موبايل، 
وعلى العمالء املؤهلني التسجيل في البرنامج 
KIB مجانا من خالل اختيار صفحة مكافآت

على التطبيق أو املوقع اإللكتروني، حيث 
ســتتم ترجمة جميع املعامالت املصرفية 
املؤهلة، واملدرجة في صفحة «كسب النقاط» 
وحتويلها إلى نقاط KIB، ومن ثم يتم إيداعها 
في حساب العميل بداية كل شهر، علما أن 
النقاط املكتســبة صاحلة ملدة ١٢ شهرا من 
تاريخ إيداعها، كما ميكن من خالل صفحة 
«املكافــآت» مراجعــة وإدارة رصيدهم من 

النقاط املستحقة واملستخدمة.

محمد الشريف

«Ooredoo الكويت» و«إريكسون» 
تتعاونان لترقية نظام الفوترة للشبكة

أبرمــت Ooredoo الكويت 
اتفاقية شراكة مع إريكسون، 
إريكســون  نظــام  لتنفيــذ 
للفوترة عبر شــبكتها، وقد 
مكن حتديث نظام الفوترة من 
تطوير تقنيات اجليل اخلامس 
عبر شبكة Ooredoo الكويت 
ودعم تطوير استراتيجيات 
تسويق تنافســية ملجموعة 
متنوعة مــن منتجات اجليل 

اخلامس.
وكان نظــام إريكســون 
للفوترة قد ساهم في حتسني 
جتارب عمالء Ooredoo الكويت 
بشكل كبير، وأدى إلى تعزيز 
الكفاءة التشــغيلية للشركة 
مما نتج عنه حتسنا في قدرة 
 ،(L٢C) الوصــول إلى النقــد
ونظرا ألن نظام الفوترة هذا 
ينفذ سياسة أمن معلومات مع 
 (IDM) إدارة مركزية للهوية
وبروتوكول أمان طبقة النقل، 
فإنه يوفر أفضل مســتويات 
األمــان لعمليــة الفوترة مبا 

اخلامس وإنترنت األشــياء، 
Ooredoo كما يساهم في دعم
التكلفــة  الكويــت خلفــض 
اإلجماليــة للملكية من خالل 
حتســني أداء النظــام لزيادة 

مستويات االكتفاء الذاتي.
وفي تعليقها على تطبيق 
هذا النظام، قالت دينا صبح 
مدير إدارة قدرات التكنولوجيا 
فــي Ooredoo الكويــت: لقــد 
ملسنا بالفعل ما ميكن لنظام 

سلسا للمنتجات واملنصات 
مع املكونات املوجودة حاليا 
على شبكة Ooredoo الكويت. 
ونحن ســعداء للغاية بقدرة 
نظامنــا اخلــاص بالفوتــرة 
الكويت   Ooredoo على دعــم
فــي تطوير بنيتهــا التحتية 
لتحقيــق وتأمــني تدفقــات 
إيرادات جديدة، واالســتفادة 
من فــرص أعمال من خدمات 
التقليدية وكذلك  االتصاالت 
اخلدمات الرقمية مثل اجليل 

اخلامس وإنترنت األشياء.
ويعــد نظــام إريكســون 
للفوترة جــزءا من مجموعة 
أنظمة دعــم األعمال الرقمية 
إريكســون،  مــن   (BSS)
العمليات  واملصممــة لدعــم 
التجاريــة التــي تركــز على 
العمالء واملشــاركة الرقمية، 
مما يتيح للمشــغلني إطالق 
جتارب عمالء محسنة ودعم 
مناذج أعمال جديدة البتكارات 

حالية أو مستقبلية.

إريكسون للفوترة أن يقدمه 
لنــا من قــدرات فوترة مرنة 
في الوقت الفعلي تساهم في 
توفير جتارب محسنة لقاعدة 
مشــتركينا. وقد أدى تطوير 
نظامنا اخلاص بالفوترة إلى 
حتسينات كبيرة في شبكتنا، 
ســاهمت بدعــم طموحاتنــا 
فــي تعزيز ابتــكارات اجليل 
اخلامــس، وســاعدتنا علــى 
تسريع رحلة التحول الرقمي 

في البالد.
مــن جانبــه، قــال كيڤن 
مورفي، نائب الرئيس ورئيس 
وحدة العمالء في منطقة شمال 
الشرق األوسط ووحدة العمالء 
Ooredoo العامليــة ملجموعــة

في شــركة إريكسون الشرق 
األوســط وأفريقيــا: يتمتــع 
نظــام إريكســون للفوتــرة 
بقدرة كبيرة علــى االندماج 
بشــكل ممتــاز فــي بيئــات 
تقنيــة املعلومــات املعقــدة، 
ولذلــك فهــو يضمــن تكامال 

لتمكني التطورات التي تتيحها تقنيات اجليل اخلامس

كيڤن مورفيدينا صبح

يتماشــى مع سياســة األمن 
التي تتبعها Ooredoo الكويت.

هذا، ويتيح نظام إريكسون 
Ooredoo للفوتــرة لشــركة
الكويــت طريقــة منخفضــة 
املخاطــر وعاليــة املكاســب 
لتحصيــل وتأمــني تدفقــات 
اإليــرادات، واالســتفادة من 
إمكانــات األعمال ســواء في 
خدمات االتصاالت التقليدية أو 
اخلدمات الرقمية، مثل اجليل 

«اخلليج» يطلق النسخة الثانية من «سفراء البيانات»

ضمن مسيرته الناجحة للتحول 
الرقمي، وحرصه على تطوير وتعزيز 
مهارات موظفيه، أطلق بنك اخلليج 
النسخة الثانية من برنامج «سفراء 
البيانات»، وهو أول برنامج للبيانات 
والتحليــالت فــي الكويــت، وقد مت 
تطويره داخل البنــك بأياد وعقول 
كويتيــة، ليتم اعتماده بعد ذلك من 
قبل خبير البيانات املشــهور عامليا 

د.توماس ريدمان.
ويشارك في النسخة الثانية من 
برنامج ســفراء البيانــات نحو ٦٠
موظفا مــن مختلــف إدارات البنك، 

يجري تدريبهم على كيفية استخدام 
أدوات البيانات والتحليالت، علما أن 
١٤٠ موظفا حصلوا على لقب سفير 

البيانات خالل عام ٢٠٢٢.
وبهذه املناسبة، قالت رئيس وحدة 
التحول الرقمي واالبتكار مي العويش: 
يأتي برنامج سفراء البيانات، تطبيقا 
الستراتيجية بنك اخلليج ٢٠٢٥، التي 
تهدف إلى تكريس مكانة «اخلليج» 
الريادية في الكويت كبنك املستقبل، 
ورؤيــة الكويــت ٢٠٣٥ التي تعتبر 
تطويــر رأس املــال البشــري كأحد 

مرتكزاتها الرئيسية.

وأشــارت إلــى أن بنــك اخلليج 
يحرص على متكني كوادره البشرية 
في مختلف التخصصات، ومساعدتهم 
على االستفادة من البيانات وتزويدهم 
باألدوات واملعرفة الستخراج األفكار 
واملعلومــات بطريقــة سلســة، مع 
احلفاظ على سالمة البيانات وجودتها 
كأساس لتطوير العمل، وذلك في ظل 
الدور احملوري الذي تلعبه البيانات 

في مختلف القطاعات واملجاالت. 
وتابعت: نعمل على االســتثمار 
في احللول التكنولوجية املتكاملة، 
لتســهيل التحــول الرقمــي داخــل 

البنك وخارجه من خالل نشر ثقافة 
البيانات، ويفخر بنك اخلليج بإظهار 
ديناميكية في االســتجابة السريعة 
للمتطلبــات الرقمية التي تشــهدها 

الصناعة املصرفية محليا وعامليا.
واختتمــت: فخــورون بتطويــر 
مواهبنــا الداخلية في التخصصات 
الرقميــة املهمة مثل علــم البيانات 
واألمن السيبراني، ونحن متحمسون 
جلنــي العديد مــن الفوائــد نتيجة 
لتمكــني موظفينا من بنــاء قدراتهم 
علــى التفكير النقدي واالســتخدام 

األمثل لعلوم البيانات.

فريق وحدة التحول الرقمي واالبتكار في بنك اخلليجصورة جماعية للمشاركني في البرنامج

البنك ملتزم مبساعدة العمالء في مراقبة 
ميزانياتهم ولتشجيعهم على االدخار والتوفير

العبالني: نهدف إلى إعداد جيل مصرفي واعد قادر على استكمال مسيرة البنك الناجحة


