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«الوطني» يدّشن ملوظفيه برنامجًا
تدريبيًا متخصصًا في «التمويل التجاري»

دشــن بنك الكويت الوطني ملوظفيه 
النســخة الثالثة من البرنامج التدريبي 
املتخصص في مجال التمويل التجاري 
بالتعاون مع مؤسسة يورومني العاملية، 
وذلــك بهدف تنميــة وتطويــر مهارات 
موظفي إدارة التمويل التجاري وتزويدهم 

باخلبرة الكافية في هذا املجال.
وكان في اســتقبال املتدربني قياديو 
البنك، في نائب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويــت الوطنــي - الكويت ســليمان 
املــرزوق، ومدير عام املوارد البشــرية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد 
العبالني، ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة للشــركات األجنبية والنفط 
والتمويل التجاري براديب هاندا، إضافة 

إلى مسؤولني آخرين من البنك.
ومت خالل حفــل االســتقبال مراعاة 
التدابير واإلجراءات الوقائية التي يتبعها 
البنك، كاحلفاظ على التباعد االجتماعي 

مراعاة للسالمة العامة.
ويشــارك في البرنامج الذي سيعقد 
افتراضيا وفي قاعات تدريب البنك نحو 
١٥ موظفا من إدارة التمويل التجاري - 
الكويــت وكذلك أفرع البنــك اخلارجية 

(سنغافورة والبحرين).
وسيخضع املتدربون لتدريب مكثف 
ملدة ٥ أسابيع، على جوانب مختلفة منها: 

أساسيات التمويل التجاري، التحصيل، 
خطابــات الضمان، خطابــات االئتمان، 
االئتمــان االحتياطي، هيكلــة املنتجات 
التجارية، االمتثال في خطابات االعتماد 
والضمانات، باإلضافة إلى غير ذلك من 
اجلوانب والتفاصيل املتعلقة في عمليات 
التمويــل التجــاري واألدوات التقنيــة 

واملهنية.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد 
البشــرية للمجموعة عماد العبالني: إن 
البرنامج التدريبي الذي يعقد بالتعاون 
مع مؤسسة يورومني يجسد استراتيجية 
البنــك الراميــة إلــى االرتقــاء بالكوادر 
البشرية التي تشكل الدعامة األساسية 
لكل مؤسسة متميزة ورائدة، وذلك عبر 

توفير أفضل البرامج التدريبية.
وأضاف ان البرنامج يشــكل ترجمة 
الســتراتيجية البنك التي ترسي قواعد 
تتضمن مخططا احترافيا ملسار التطور 
الوظيفي لكوادر البنك وذلك بالتعاون مع 
أعرق اجلامعات واملؤسسات التعليمية 
العاملية مبا يســاهم في تأهيل القيادات 

املصرفية وإكسابها اخلبرة الكافية.
وتعكس مبادرات بنك الكويت الوطني 
التدريبية رؤيته العميقة جتاه االستثمار 
في املوارد البشــرية، حيث يوفر البنك 
ألجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل 

املصرفي الذيــن يقدمون خبراتهم لتلك 
الكــوادر الواعدة، حيــث تتواصل هذه 
املبادرات سنويا انسجاما مع سياسات 
البنك الراســخة للنهوض مبسؤولياته 
االجتماعيــة وإميانا منــه باألثر الفعال 
لهذه البرامج الهادفة في خدمة املجتمع 
وأبنائــه، كما إنها تعكس الدور القيادي 
الذي يلعبه البنك الوطني في هذا املجال 

منذ عقود طويلة.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص 
على دعم موظفيه بشكل مستمر وتأهيلهم 
عبر طرح البرامج التدريبية املتخصصة، 
واملصممة وفق معايير منهجية وعلمية 
تتنوع بــني التدريــب والتطوير إلعداد 
الكوادر املهنية املتخصصة، ويوفر البنك 
في الوقت ذاته ألجل ذلك نخبة من أفضل 
خبــراء العمل املصرفــي الذين يقدمون 

خبراتهم لهؤالء الكوادر.
اجلدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني 
توج مؤخرا بجائزة أفضل بنك للتمويل 
التجاري في الكويت للعام ٢٠٢١، وذلك 
في االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة 
«جلوبال تريد ريفيو» GTR املتخصصة 
في األســواق العاملية الناشئة، كما حاز 
على جائزة أفضل مزود خلدمات التمويل 
التجاري في الكويت للعام ٢٠٢٠، من مجلة 

جلوبل فاينانس العاملية املتخصصة.

سيعقد افتراضياً في مقر مركز التدريب وبالتعاون مع «يورومني»

قياديو البنك خالل استقبال املتدربني عماد العبالني

«األهلي» يقدم نصائح حول االستخدام اآلمن 
للخدمات املصرفية عبر اإلنترنت

«اخلليج» يعلن الفائز في السحب الشهري 
السادس حلساب الراتب لهذا العام

«مجموعة املال» تفتتح الفرع رقم ١٠٠
لشركة «املال للصيرفة» في مجمع «األڤنيوز»

«التجاري» يرعى فعالية تكرمي
الطلبة املتفوقني في محافظة مبارك الكبير

«برقان» يجري سحب حساب «املزايا»

البنــك األهلــي  يواصــل 
الكويتــي جهــوده احلثيثــة 
ودوره الفاعل لنشــر الوعي 
حول طرق التعامل اآلمن مع 
الرقمية،  اخلدمات املصرفية 
وذلك متاشيا مع حملة التوعية 
الوطنيــة الشــاملة بعنوان: 
«لنكــن علــى درايــة»، التي 
ينظمها بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 

الكويت.
وتقوم حملة «لنكن على 
درايــة» بتوعية املســتهلكني 
بشــكل مســتمر بأن البنوك 
لن تطلب منهم على اإلطالق 
تقدمي أي معلومات شخصية 
خاصــة بهــم، مثــل بيانــات 
تسجيل الدخول إلى حساباتهم 
املصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
وكلمات املرور أو رمز التعريف 
الشخصي أو رقم التحقق من 
البطاقــة (CVV) املكون من ٣ 
أعداد. وباإلضافة لذلك، حتث 
احلملة، التي تستمر ملدة عام 
كامل، املستهلكني على توخي 
احلــذر الدائم جتاه رســائل 
البريد اإللكتروني أو الروابط 
أو مواقع اإلنترنت أو املكاملات 
االحتياليــة بهــدف حمايــة 
أنفســهم من الوقوع ضحية 
ألي محاوالت احتيال محتملة. 
وهنــاك العديد من أســاليب 
وطــرق االحتيــال املتنوعــة 
التي قــد يقع العمالء ضحية 
لها في عصرنا احلاضر، مثل 
انتحال الشخصية والتصيد 

أجرى بنك اخلليج السحب 
الشــهري الســادس حلساب 
الراتــب، عــن شــهر يونيــو 
وكان الفوز من نصيب العميل 
احملظوظ جراح ســعد جفني 
العازمي لــذي فاز بجائزة ١٢ 
ضعف الراتب، وُعقد السحب 
أمس االثنني، في املقر الرئيسي 
بحضــور  اخلليــج،  لبنــك 
وإشــراف ممثــل مــن وزارة 

التجارة والصناعة.
العــام  املديــر  وقــال 
للمجموعة املصرفية لألفراد 
في بنك اخلليج، محمد القطان 
مهنئا الفائز: مبروك للفائز 
الســادس لهذا العام، جراح 
سعد جفني العازمي، عميل 
حســاب الراتــب احملظوظ، 
الســحب  بجائــزة  فــوزه 
الشــهري، والتي تعادل ١٢ 
ضعف الراتب، ونذكر العمالء 

املــال  شــركة  أعلنــت 
للصيرفــة، إحــدى شــركات 
مجموعة املــال ومزود خدمة 
التحويــالت املفضل للجميع 
فــي الكويت منذ عــام ٢٠٠١، 
عن افتتاح فرعها رقم ١٠٠ في 
 The Forum الكويت في قسم
في مجمع األڤنيوز، وقد حضر 
حفل االفتتاح الرسمي أعضاء 
مجلس إدارة الشــركة وعدد 
من املدراء التنفيذيني وممثلني 
عن مجموعة املال وشركة املال 

للصيرفة.
وميثــل افتتاح الفرع رقم 
١٠٠ لشــركة املــال للصيرفة 
في الكويت إجنــازا مهما في 
رحلة الشركة املستمرة لتنمية 
عملياتها بشكل استراتيجي في 
الكويت. فعلى مدار األعوام الـ 
٢٠ املاضية، طورت شركة املال 
للصيرفة مفاهيم تقدمي خدمات 
الصيرفة وحتويل األموال في 
الكويت. التوسع االستراتيجي 
في عدد فروع الشركة، كان له 
األثر امللحوظ في جعل عمليات 
التحويل والصيرفة أقرب إلى 
العمالء وفي متناولهم، حيث 
أصبحت جتربــة التحويالت 
أسهل وفي أماكن أكثر مالئمة 
لهم. كما ساهمت جهود تفعيل 
التحول الرقمي في الشــركة 
بشــكل ملحــوظ فــي إعــادة 
صياغــة أساســيات صناعة 
التحويــالت ليــس فقــط في 
الكويت ولكن أيضا في منطقة 
الشــرق األوســط بأكملهــا. 
إحدى هــذه املبــادرات، على 
ســبيل املثال، كانــت إطالق 
املالية  التحويــالت  خدمــات 
عبر اإلنترنت من خالل موقع 
الشــركة اإللكتروني وأيضا 

في إطار برامج املسؤولية االجتماعية 
للبنك التجاري الكويتي ومســاهماته 
فــي الفعاليات املجتمعيــة التي تقوم 
على رعايتها مؤسسات املجتمع املدني، 
ومنها محافظات الكويت الســت، قام 
البنك باملساهمة في رعاية فعالية تكرمي 
الطــالب املتفوقني في الثانوية العامة 
على مســتوى مدارس محافظة مبارك 
الكبيــر. وقد قامــت احملافظة بتنظيم 
هذه الفعالية برعاية وحضور محافظ 
مبارك الكبير اللــواء املتقاعد محمود 
عبدالصمد بوشهري، وبحضور مدير 
أمن محافظة مبارك الكبير العميد خالد 
حسن الكندري ونائب املدير العام لقطاع 
التواصل املؤسسي في البنك التجاري 

الكويتي أماني الورع.
هذا، وأشــاد محافظ مبارك الكبير 

اللــواء املتقاعــد محمــود عبدالصمد 
بوشــهري مببادرات البنــك التجاري 
الكويتي الهادفة إلى تقدمي جميع سبل 
الدعم والرعاية للفعاليات املجتمعية 
والتربوية والصحية التي تقوم على 
تنظيمها محافظة مبارك الكبير ومنها 
هذه الفعالية التي مت تنظيمها تقديرا 
جلهود الطلبة وحرصهم على االجتهاد 
واملثابرة طوال عام دراسي رغم جائحة 
كورونــا وتشــجيعا للمتفوقني على 

مواصلة تفوقهم الدراسي. 
وفي هذا السياق، قالت نائب املدير 
العامـ  قطاع التواصل املؤسسيـ  أماني 
الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي 
على تقدمي كل أشكال الدعم والرعاية 
جلميــع الفعاليــات التربويــة ومنها 
بالطبع رعايته لفعالية تكرمي الطالب 

املتفوقــني، متمنية لهــم دوام النجاح 
والتميز في جميع املجاالت واالنطالق 
إلى املرحلة اجلامعيــة كونهم ركيزة 
التنمية للمجتمع، مشيرة في هذا الصدد 
الى أن رعاية البنك لهذه الفعالية تأتي 
ترسيخا ملفهوم املسؤولية االجتماعية 
الشاملة، وفي إطار البرنامج االجتماعي 
الذي دشــنه البنك التجاري الكويتي 
لرعاية ومساندة األنشطة والفعاليات 
املجتمعيــة التي تقــوم على تنظيمها 

محافظات الكويت. 
وفي ختام هذه الفعالية، تقدمت إدارة 
محافظة مبارك الكبير بجزيل الشــكر 
والتقدير إلدارة البنك على رعايتها لهذا 
احلدث، متمنية للبنك التجاري الكويتي 
التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة 
وعمله الدؤوب خلدمة كل فئات املجتمع.

أعلن بنك برقان أمس عن فوز باميال بوراتا كوينكا بجائزة 
حســاب املزايا للمقيمني بقيمــة ٤٠٠٠ دينار، وأعربت الفائزة 

عن سعادتها بالفوز.
ويقدم حســاب املزايا من بنك برقان مميزات مت تصميمها 
خصيصا للمقيمني لتلبية جميع احتياجاتهم املصرفية، حيث 
ميكن ألصحاب احلساب احلصول على بطاقة ائتمان مجانا في 
السنة األولى باإلضافة إلى إمكانية احلصول على قرض، إلى 
جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ ٤٠٠٠ دينار في السحب 
الربع سنوي، كما باستطاعة العمالء االستفادة من العروض 
واخلصومات املميزة، وتأتي هذه اخلدمة ضمن استراتيجية 

البنك لتوفير أفضل اخلدمات املصرفية لعمالئه.
وسيواصل بنك برقان بتقدمي خدمات متميزة وسحوبات 
خاصة بهدف جتاوز تطلعات العمالء مع توفير فرص للفوز 

بجوائز نقدية قيمة خالل هذا العام.

وهذا ينطبق أيضا على كلمة 
املرور الصاحلة لالســتخدام 

ملرة واحدة.
٭ قم بتســجيل اخلروج من 
البنــك  أو موقــع  التطبيــق 
اإللكترونــي مباشــرة بعــد 
االنتهــاء من إجناز معامالتك 

املصرفية.
األهلــي  البنــك  ويؤكــد 
الكويتــي علــى دعمه حلملة 
«لنكــن علــى درايــة» وكافة 
املبادرات الهادفــة إلى زيادة 
وعي املســتهلكني حول دور 
القطــاع املصرفــي والطــرق 
األمثل لالستفادة من خدمات 

البنوك واملصارف.
وفــي معــرض تعقيبهــا 
على هــذه احلملة التوعوية، 
صرحت مديــر عام اخلدمات 
املصرفية لألفراد باإلنابة جهير 
معرفي: نحن فخورون بدورنا 
الفاعــل في دعم حملة «لنكن 
علــى درايــة» واملوضوعات 
احليويــة التــي تلفــت نظر 
اجلمهور إليهــا وتضعها في 
مقدمة أولوياتها. كما أننا في 
البنك نعمل دون كلل على نشر 
الوعي بني املســتهلكني حول 
مخاطر االحتيال اإللكتروني 
ونعرفهم على الطرق األنسب 
التــي ينبغي عليهــم اتباعها 
حلماية بياناتهم الشخصية. 
ومن شــأن حملة «لنكن على 
دراية» املهمــة، التي ينظمها 
بنك الكويت املركزي بالتعاون 
مع احتاد مصــارف الكويت، 

مصممة حسب حاجة العميل.
جديــر بالذكــر أن بنــك 
اخلليج قد قدم عروضا مطورة 
من حساب الراتب للعمالء لعام 
٢٠٢١، حيــث ميكــن للعميل 
االختيار بــني احلصول على 
جائــزة نقدية تصل إلى ٣٠٠ 
دينار كويتي، أو احلصول على 

أيديهم لتلبــي احتياجاتهم. 
النظــر عــن  واآلن وبغــض 
مكان تواجدكــم في الكويت، 
ستجدون دائما فرعا من فروع 
املال للصيرفة بالقرب منكم.

املــال  وشــرعت شــركة 
للصيرفــة فــي رحلــة في 
عــام ٢٠٠١ لتغييــر مشــهد 
التحويالت املالية والصيرفة 
فــي الكويــت. خــالل فترة 
قصيرة من الزمن، أصبحت 
من أكثر شــركات التحويل 
والصرافــة التــي نالت ثقة 
اجلميــع فــي الكويــت. لقد 
أدخلت العديد من االبتكارات 
التكنولوجيــة فــي ســوق 
التحويالت في الكويت، مبا 
في ذلك كونها أول من فعل 
التحويل  واعتمد خاصيــة 
املباشــر القائم على واجهة 
 (API) برمجــة التطبيقــات
مع البنوك، وتوفير تطبيق 
التحويــالت املاليــة ســهل 
االستخدام، وأكشاك التحويل 
اآللي، وقياس ومشاركة وقت 

أن تلعــب دورا حاســما فــي 
تفعيل هذه اجلهود واالرتقاء 
بها إلى مستوى جديد يعزز من 
تأثيرها وفاعليتها، ونحن على 
ثقة بأن هذه احلملة ستعود 
بالنفع والفائدة على اجلميع.
ولقد كان لتفشي جائحة 
 (١٩-Covid) ڤيروس كورونا
أثر كبير على النمو املتسارع 
للدفــع باســتخدام البطاقــة 
املصرفية، وكذلك حتفيز تبني 
التجارة اإللكترونية والدفع 
من خالل القنــوات الرقمية. 
وللحد من انتشــار اجلائحة، 
ينصح املســتهلكون بإجراء 
معامالتهــم عبــر اإلنترنــت 
لتلبية متطلباتهم اليومية ذات 

الصلة بالقطاعات املتنوعة.
وجتمــع مبــادرة «لنكــن 
علــى دراية» معا بني اجلهات 
الرقابية ومــوردي اخلدمات 
املاليــة في الكويــت من أجل 
توحيــد اجلهــود املشــتركة 
لتوعية املستهلكني باملنتجات 
واخلدمــات املصرفية، فضال 
عــن موضوعات أخرى مهمة 
وملحــة، مثــل االســتخدام 
الفعــال للبطاقــة املصرفية، 
وتقــدمي النصــح واإلرشــاد 
بشــأن االقتــراض، وطــرق 
تقدمي الشــكاوى وتصعيدها 
إلى اجلهــات اإلدارية األعلى 
مســتوى، وكيفيــة جتنــب 
التعرض لعمليات االحتيال، 
وبروتوكوالت األمن السيبراني 

وغيرها الكثير.

قرض من دون فوائد، وعلى 
بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك 
للعاملني في القطاع احلكومي 
والقطاع اخلــاص. كما يقدم 
البنك عروضا خاصة للعاملني 
في الصفوف األولــى تقديًرا 
جلهودهم املستمرة في مواجهة 

ڤيروس كورونا. 

تســليم اخلدمات، وتسليم 
العمــالت إلــى املنــزل مــن 
التطبيــق، والعديد  خــالل 
من التطبيقات األخرى. في 
عام ٢٠٢٠، صنفت مؤسسة 
الشــرق األوســط  فوربس 
شركة املال للصيرفة كأفضل 
شركة حتويل وصرافة في 
الكويت. ولدى الشركة أيضا 
فروع في سلطنة عمان تعمل 
 Modern Exchange حتت اسم
مــع ٣٤ فرعا منتشــرة في 

جميع أنحاء السلطنة.
وســيوفر الفرع رقم ١٠٠ 
لشــركة املال للصيرفة الذي 
 The Forum يقــع فــي قطــاع
فــي التوســعة الرابعة ملركز 
األڤنيــوز التجــاري بجــوار 
«ســيفكو هايبــر ماركــت»، 
للمتســوقني وزوار املركــز 
التجاري والعاملني فيه، الراحة 
فــي إجراء معامــالت حتويل 
األموال والصيرفة بشكل آمن 
وسهل وسريع أثناء تواجدهم 
في هذا املركز التجاري الشهير.

حرصاً على نشر املزيد من الوعي في أوساط املستهلكني

عمليات الصيرفة وحتويل األموال أصبحت في متناول اجلميع بكل سهولة وأمان

جهير معرفي

محمد القطان

املال مع إداريي الشركةعبداهللا جنيب املال حلظة قص شريط االفتتاح

محافظ مبارك الكبير لواء م. محمود بوشهري وأماني الورع مع املتفوقني

االحتيالــي عبــر اإلنترنــت 
والتصيــد االحتيالــي عبــر 
اجلــوال وتزويــر البطاقات، 
وغيرها من املمارسات اخلاطئة 
التي يتم اتباعها عند استخدام 
أجهزة الصراف اآللي. وألولئك 
الذين يشعرون بالقلق حول 
ســالمة وأمــان تعامالتهــم 
املصرفية عبر اإلنترنت، يسرنا 
أن نعــرض فيمــا يلي بعضا 
من التدابير التحوطية حول 
طرق االستخدام اآلمن للقنوات 
املصرفية والتي ينبغي على 

كل عميل اتباعها:
٭ ال تقم بتخزين أي معلومات 
ســرية تخصك علــى هاتفك 
احملمــول، مثــل رقــم بطاقة 
اخلصم من احلســاب أو رقم 
بطاقة االئتمان أو رقم التعريف 

الشخصي.
٭ ال تدون كلمة املرور اخلاصة 
بــك علــى البطاقــة، وجتنب 
اإلفصاح بها ألي شخص آخر. 

بــأن هناك فرصا مســتمرة 
للربــح شــهرًيا، إضافة إلى 
الكبير  الســنوي  الســحب 
على جائزة الكبرى وهي ١٠٠ 
ضعف الراتب. كما أن حساب 
الراتب من بنك اخلليج هو 
احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يقــدم عروضا خاصة 

علــى تطبيق املــال للصيرفة 
على الهاتــف احملمول والتي 
القت جناحا كبيرا لدى عمالء 

الشركة.
وتعليقا على هذا اإلجناز 
الكبيــر، قــال عبداهللا جنيب 
املــال، رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة املــال للصيرفة: نحن 
فخورون جــدا برحلة النمو 
اإلســتراتيجي  والتوســع 
لعمليات الصيرفة والتحويالت 
لدينا، ويسعدنا اليوم افتتاح 
الفــرع رقم ١٠٠ للشــركة في 
الشــهيرة  التســوق  وجهــة 
هذه فــي الكويــت. نحن في 
مجموعة املــال، نعتز بكوننا 
الرواد في كل القطاعات التي 
تزاول املجموعة فيها أعمالها، 
شــركة املــال للصيرفة، وهي 
إحدى شركات املجموعة، تفي 
باستمرار بوعدنا بتقدمي أعلى 
مستوى من اخلدمات املهنية 
لعمالئنــا في جميــع أفرعها 
وأيضــا كونها متواجدة على 
املنصات الرقمية في متناول 

جولة داخل الفرع اجلديد


