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ضمن قائمة »ذي بانكر«

»الوطني« 
بالصدارة محليً بن أفضل 1000 بنك في العالم

حــّل بنك الكويت الوطني في صــدارة 
قائمة التصنيف العامي من مجلة »ذي 
بــانــكــر« أفــضــل 1000 بــنــك فـــي الــعــالــم، 
وذلــــك عــلــى مــســتــوى الــكــويــت، كــمــا جــاء 
منطقة  مستوى  على  التاسعة  بامرتبة 

الشرق اأوسط.
ــبـــة  ــلــــى امـــرتـ وحـــــافـــــظ »الـــــوطـــــنـــــي« عــ
اأوســط،  الشرق  التاسعة على مستوى 
وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض عـــدد 
بــنــوك امــنــطــقــة فـــي قــائــمــة »ذي بــانــكــر« 
للعام 2021 إلى 64 بنكً مقابل 68 بنكً 

في 2020.
واستندت »ذي بانكر« في تصنيفها 
العالم  السنوي أفضل 1000 بنك حول 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن امـــعـــايـــيـــر مــــن أهــمــهــا:  إلـ
إجمالي اأصــول ورأس امــال اأساسي، 
ــول، والــعــائــد  ــ والــربــحــيــة، وجـــــودة اأصــ

على رأس امال، والعائد على اأصول.
وتــــصــــدر »الــــوطــــنــــي« الـــتـــرتـــيـــب عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــكـــويـــت مــــن حـــيـــث إجـــمـــالـــي 
اأصول وفقً معيار رأس امال اأساسي 
إجمالي  بلغت  حيث   ،»Tier 1 capital«
بنهاية  دوار  مــلــيــار   98 الــبــنــك  أصــــول 
امـــــال  رأس  وصــــــل  كـــمـــا   ،2020 الـــــعـــــام 
إلى 11.2 مليار دوار بنهاية  اأساسي 

العام 2020.
وبـــــفـــــضـــــل صــــــابــــــة مـــــــركـــــــزه امـــــالـــــي 
والــنــتــائــج امــالــيــة الــقــويــة الــتــي حققها، 
تبوأ البنك امرتبة 156 عاميً في قائمة 
مجلة »ذي بانكر« العامية أفضل 1000 

بنك حول العالم.

وكشفت »ذي بانكر« أن معدل العائد 
على اأصول لبنوك الشرق اأوسط بلغ 
في العام 2020 نحو 0.87 في امئة، فيما 
بلغ العائد على حقوق امساهمن 7.32 
في امئة، ووصــل العائد على رأس امال 

نحو 7.88 في امئة.
وأضـــافـــت أنــــه وبــنــهــايــة الـــعـــام 2020 
امــــــال اأســـاســـي  وصـــــل إجـــمـــالـــي رأس 
أكبر  بــه  يحتفظ  الــذي   »Tier 1 capital«
1000 بنك في العالم إلى أعلى مستوى 
تــريــلــيــون دوار   9.9 نــحــو  بــبــلــوغــه  لـــه 
امــئــة وذلــك  فــي   12.7 وبـــزيـــادة نسبتها 

بامقارنة مع العام الذي سبقه.
وذكــــر »الــوطــنــي« أن اخــتــيــاره ضمن 
هـــذه الــقــائــمــة يــعــد تــأكــيــدً عــلــى ريــادتــه 
كما  والعامي،  اإقليمي  امستوين  على 
قـــوة مــيــزانــيــتــه العمومية  يــبــرهــن عــلــى 
امنطقة  بــنــوك  عــلــى  اأداء  فـــي  وتــفــوقــه 
مــن حــيــث الــعــديــد مــن امـــؤشـــرات امالية 
الرئيسية، وذلك على الرغم من الظروف 

التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضاف أن اختياره في قائمة أفضل 
البنوك حول العالم، يعكس كذلك جودة 
أربـــاحـــه الــتــي تــرتــكــز إلـــى أســـس صلبة 

باإضافة  أعماله،  قطاعات  جميع  وفــي 
إلـــى الــبــصــمــة الــجــغــرافــيــة الــفــريــدة التي 
يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 

15 دولة حول العالم.
وبن أنه خال العام اماضي وتقديرً 
ــم الــعــمــاء  ــ ــنــــي« فــــي دعـ لـــجـــهـــود »الــــوطــ
واموظفن، كان البنك واحدً من البنوك 
تقديرها  تــم  الــتــي  الــعــالــم  حـــول  القليلة 
من خال عدد من الجوائز امرموقة في 
مجاات اابتكار في الخدمات امصرفية 
أيــضــً  نسبة عالية  الرقمية كما حصد 

في مؤشر رضا العماء.
ــد مــواصــلــة تــمــيــزه بـــأحـــد أفــضــل  ــ وأكـ
مــســتــويــات الــتــصــنــيــف اائــتــمــانــي، بن 
مــعــظــم الـــبـــنـــوك الــرئــيــســيــة فــــي مــنــطــقــة 
الــــشــــرق اأوســــــــط، بـــإجـــمـــاع مــؤســســات 
الــتــصــنــيــف اائــتــمــانــي الــعــامــيــة الــثــاث 
ــــش«، و»ســــتــــانــــدرد  ــتـ ــ ــيـ ــ »مـــــــوديـــــــز«، و»فـ
ــــورز«، بــدعــم مـــن رســمــلــتــه الــقــويــة  آنـــد بــ
وســـيـــاســـات اإقــــــــراض الــحــكــيــمــة الــتــي 
يتبعها، ومنهجه امنظم إدارة امخاطر، 
إلـــى جــانــب الــخــبــرة وااســتــقــرار اللذين 

يتمتع بهما جهازه اإداري.
العامية  بــانــكــر«  »ذي  مجلة  أن  يــذكــر 
الــتــابــعــة لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــال تــايــمــز 
البريطانية الشهيرة، تأسست في العام 
1926، وتــعــد مــن أعـــرق امــجــات وتــقــوم 
امؤسسات  أفــضــل  استبيانات  بــإجــراء 
امالية في نحو 120 بلدً حول العالم، من 
أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة 
وامتميزة في امجتمع امصرفي العامي.

»الصرافة«: 
تطعيم 2000 موظف ضد »كورونا«

ــتــــي  ــويــ ــكــ نــــــّظــــــم ااتــــــــحــــــــاد الــ
ــلـــة  لــــــشــــــركــــــات الـــــــصـــــــرافـــــــة حـــمـ
تطعيم ضــد فــيــروس »كــورونــا« 
الــصــحــة،  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
منه على ضمان سامة  حرصً 
في  واموظفن  أعضائه  وصحة 
كل شركات الصيرفة وعمائها.

مــن  مــــن 2000  أكـــثـــر  ـــى 
ّ
ــق ــلـ وتـ

ــفــــن  أعـــــضـــــاء ااتــــــحــــــاد وامــــوظــ
الصيرفة  شــركــات  مختلف  فــي 
جرعة اللقاح اأول ضد فيروس 
التطعيم  حــمــلــة  خــــال  كـــورونـــا 
عبدالله اما وعلي الزلزلة وصديقة بوعليان وأحمد العيدالتي أقيمت في فندق ميلينيوم.

تابعة لـ »العيد لأغذية« متخّصصة بامخبوزات والحلويات

كومار: »جلوبل ألينس« 
أعادت هيكلة عملياتها التشغيلية

ــد  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــت شـــــــركـــــــة »الـ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
لـــأغـــذيـــة« عــــن إعـــــــادة هــيــكــلــة 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــغــ ــتــــشــ ـــلــــــيــــــات الــ الــــــعــــــمـــ
ــيــــنــــس  لـــــشـــــركـــــة »جــــــلــــــوبــــــل ألــ
 )GAI( ــال«  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ إنــ
لها،  التابعة  الــشــركــات  إحـــدى 
ــاور أســـاســـيـــة  ــ ــحـ ــ لـــتـــخـــدم 3 مـ
إنتاج جديدة  تقترن بخطوط 
لأغذية، وتعتمد مبدأ الرقمنة 
فـــي آلـــيـــات الــعــمــل والــتــســويــق 
بغية  والــخــدمــات،  للمنتجات 
ــلـــف مـــتـــطـــلـــبـــات  ــلـــبـــيـــة مـــخـــتـ تـ
الــــســــوق كـــافـــة وعـــمـــائـــهـــا مــن 
الـــشـــركـــات وســـاســـل امــطــاعــم 
واأســـــــــواق امـــركـــزيـــة وأخـــيـــرً 

امستهلك الذواق.
وأوضح مدير العمليات في 
»GAI« الشيف أنيل كومار، أن 
برنامج إعادة الهيكلة الجديد 
ــلـــى ابـــتـــكـــار  ــز عـ ــركــ لـــلـــشـــركـــة يــ
ــتــــجــــات وحــــــلــــــول غــــذائــــيــــة  ــنــ مــ
ــة ومـــــــرنـــــــة تـــنـــاســـب  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ

امتغيرات وامتطلبات امختلفة 
ــــن،  ــكـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــــلـــــعـــــمـــــاء وامـ
النمو  على  امحافظة  وتضمن 
امــتــواصــل وامــســتــقــر لخطوط 
للمخبوزات  امختلفة  اإنــتــاج 

والحلويات.
ــاف كــومــار أن نــمــوذج  وأضــ

ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ أعــــــــمــــــــال الــــــشــــــركــــــة الـ
يـــركـــز عـــلـــى 3 خـــطـــوط إنـــتـــاج 
امــعــمــل  أوًا  ـــي  وهــ أســـاســـيـــة، 
الــذي يشرف  امــركــزي  وامخبز 
ــر الـــطـــهـــاة ويــتــمــيــز  ــهـ عــلــيــه أمـ
ــارات مــتــنــوعــة  ــيـــ بـــتـــقـــديـــمـــه خـــ
ــبــــوزات والـــحـــلـــويـــات  مــــن امــــخــ
واإشـــــراف عــلــى تــوزيــعــهــا في 
امركزية والجمعيات  اأســواق 
ــة ومــــــراكــــــز الـــبـــيـــع  ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ الــ
بــالــتــجــزئــة، وأضــــاف أن الخط 
قــســم متخصص  الـــثـــانـــي هـــو 
ــوزات وخـــــبـــــز الـــبـــنـــز  ــبــ ــخــ ــمــ ــلــ لــ
والحلويات والحلول الغذائية 
ــركـــات اأغــــذيــــة وامـــطـــابـــخ  لـــشـ
ــً  ــثـ ــالـ ــــم، وثـ ــاعـ ــ ــــطـ وســـــاســـــل امـ
خـــط إنـــتـــاج عـــامـــة »غــورمــيــه 
ــة بـــشـــركـــة  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ تـــــــريـــــــت« الــ
»جلوبل ألينس« والتي تتميز 
بــمــجــمــوعــة فـــريـــدة ومــتــنــوعــة 
ــبــــوزات والـــحـــلـــويـــات  مــــن امــــخــ
الــتــي ســيــتــم تــســويــقــهــا رقميً 

عـــبـــرمـــوقـــع الـــكـــتـــرونـــي خـــاص 
ــــى  ــة بــــــااضــــــافــــــة الـ ــ ــــامـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــدة وحـــصـــريـــة  ــديـــ ــات جـــ ــدمـــ خـــ
تلبي أذواق امستهلك في كافة 

اأوقات.
بــــرنــــامــــج  أن  الــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــلــــوبــــال  ــلـــة لــــشــــركــــة »جــ الـــهـــيـــكـ
ــب تـــــفـــــرده  ــســ ــتــ ــكــ ألــــــيــــــنــــــس« يــ
الــــنــــوعــــي مـــــن نـــــمـــــوذج عــمــلــه 
اابداعي الذي يعمل بمنظومة 
من اآليات التسويقية الرقمية 
امــــتــــطــــورة وامـــتـــكـــامـــلـــة الـــتـــي 
ــال وامـــســـتـــهـــلـــك  ــ ــمــ ــ ـــخــــدم اأعــ تـ

وخطط التوسع امستقبلية.
ــه امــســتــقــبــلــي  ــتـــوجـ وأكــــــد الـ
»GAI« وســـعـــيـــهـــا لـــتـــكـــون  لــــــــــــــ
ــن الـــــــرواد فـــي قـــطـــاع الــقــيــمــة  مـ
امــتــوســطــة، عــبــر الــتــوســع في 
أفضل  وانتقاء  امحلي  السوق 
ــودة، مما  ــ امــكــونــات بــأعــلــى جـ
منتجاتها  تنويع  فــي  يساهم 

وعروضها.

أنيل كومار

للعام 16 على التوالي

»الخليج« يختتم رعايته 
لـ »برنامج الشركة« السنوية

اأسبوع  الخليج  اختتم بنك 
ــقــــة  امــــــــاضــــــــي رعــــــايــــــتــــــه مــــســــابــ
ــة« الــســنــويــة،  ــركـ ــج الـــشـ ــامـ ــرنـ »بـ
لــلــعــام 16 عــلــى الــتــوالــي، ضمن 
مـــع جمعية  الــطــويــلــة  شـــراكـــتـــه 
ــيــــث قــد  ــة، حــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــاز الــ ــ ــجــ ــ إنــ
تنافس هذا العام مجموعة فرق 
الثانوية  امرحلتن  مــن  طابية 
والــجــامــعــيــة، بــتــقــديــم أفــكــارهــم 
لشركات  ومشاريعهم  التجارية 

عملوا على تأسيسها.
ولـــفـــت الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان إلـــى 
أنــــه فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
الــعــام عبر  ُعــقــدت امسابقة هــذا 
ــتـــراضـــي  ــرامــــج الـــتـــواصـــل اافـ بــ
في  يــومــن  مــدى  »Zoom«، على 
25 إلى 26 يونيو، حيث اجتمع 
لجنة  أعـــضـــاء  اأول  ــيـــوم  الـ فـــي 
الــتــحــكــيــم، ومــــن بــيــنــهــم رئــيــس 
ااســتــثــمــاريــة  الـــخـــدمـــات  إدارة 
ــيــــا الـــقـــاســـم،  فــــي »الـــخـــلـــيـــج« دالــ
برج  فــي   »Chairmen Club« فــي 
كيبكو، لتقييم مشاريع الطاب 
ــبـــات وأدائـــــهـــــم، كـــمـــا تــم  ــالـ ــطـ والـ
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي اإعــــــان عن 

الفائزين.
ــنــــك أنــــــــه فــــــــاز فــي  ــبــ وذكـــــــــر الــ

امـــــســـــابـــــقـــــة هــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام، عـــن 
ــــق  ــريـ ــ ــة فـ ــانـــــــويـــــ ــثـــــ امـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــ
ــتـــي  الـ الــــشــــركــــة   ،»Neowrap«
تصنع منتجات صديقة للبيئة، 
ــادة لـــلـــبـــكـــتـــيـــريـــا، وقـــابـــلـــة  ــ ــــضـ مـ
ــدام والــتــحــلــل  ــتــــخــ إعــــــــادة ااســ

البيولوجي، بديًا عن اأكياس 
لتزويد  وتــهــدف  الباستيكية، 
الــعــمــاء بــخــيــار أكــثــر اســتــدامــة 
لتخزين أغذية، في حن أنه وعن 
فـــازت شركة  الجامعية  امــرحــلــة 
تتيح  الــتــي  اآلـــة   ،»DriveMart«
الــشــراء  عمليات  إجـــراء  للعماء 
مـــن ســـيـــاراتـــهـــم، حــيــث حصلت 
عــلــى جــائــزة »أفــضــل شــركــة في 

العام« على مستوى الجامعة.
وقـــــــــالـــــــــت مــــــســــــاعــــــد امــــــديــــــر 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــؤسـ لــــــاتــــــصــــــاات امـ
»الــــخــــلــــيــــج«، لــــجــــن الـــقـــنـــاعـــي: 
»نــتــطــلــع ســنــويــً لــلــمــشــاركــة في 
الــذي  الــشــركــة  بــرنــامــج  مسابقة 
تطرحه جمعية إنجاز الكويتية، 
أنــهــا تــشــكــل فــرصــة رائـــعـــة لنا 
لاطاع على مستويات اإبداع 
واابــتــكــار امــتــزايــدة لــدى شباب 
امتطلبات  الــيــوم، خصوصً مع 
امــتــطــورة لــســوق الــعــمــل الــيــوم، 
البرامج تزيد  نجد أن مثل هذه 
ــهــــم عــلــى  ــدرتــ مـــــن ثـــقـــتـــنـــا فـــــي قــ
امستقبلية  التحديات  مواجهة 
بــقــوة كــبــيــرة. نــحــن متحمسون 
لــتــجــديــد شــراكــتــنــا مـــع جمعية 
ــلـــة  ــيـــة، ومـــواصـ ــتـ إنــــجــــاز الـــكـــويـ

التزامنا بدعم الجيل القادم من 
رواد اأعمال الشباب«.

أن جمعية  »الــخــلــيــج«  وبــــّن 
ــزءً  ــاز الــكــويــتــيــة تــعــتــبــر جـ إنـــجـ
مــن الــشــبــكــة الــعــامــيــة »جــونــيــور 
ــيــــة وهــــي  ــامــ ــعــ ــنـــت« الــ ــمـ ــفـ ــيـ أتـــشـ
مــؤســســة غــيــر ربــحــيــة )جمعية 
نفع عام( معززة من ِقبل القطاع 
ــتــــي، مــوضــحــً  ــكــــويــ ــــاص الــ ــخـ ــ الـ
ــات  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ أنـــــــــه ومـــــــــن خـــــــــال الــ
ــة مــــــع قـــطـــاعـــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اإســ
الــكــويــت،  فــي  والتعليم  اأعــمــال 
ــدة مــــــن امـــتـــطـــوعـــن  ــانـــ ــمـــــســـ ــ وبـ
برامج  »إنــجــاز«  تقدم  امؤهلن، 
تــعــلــيــمــيــة بـــالـــلـــغـــتـــن الــعــربــيــة 
واإنكليزية حول ريادة اأعمال 
ومـــهـــارات الــقــيــادة، بــهــدف بناء 

مسارات مهنية ناجحة.
ولـــفـــت الـــبـــنـــك إلـــــى مــواصــلــة 
الكويتية  إنــجــاز  رعــايــة جمعية 
ــه بــتــشــجــيــع  ــزامــ ــتــ كــــجــــزء مــــن الــ
ــل  ــمــ ــعــ ـــر مــــــــــهــــــــــارات الــ ــ ــويــ ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
ااحــــــتــــــرافــــــيــــــة بـــــــن الـــــشـــــبـــــاب، 
مــؤكــدً الــتــزامــه تــجــاه امــبــادرات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــــتــــرك أثـــــرً 
ــاة الـــشـــبـــاب  ــيــ ــً فــــي حــ ــدامـ ــتـ مـــسـ

وامجتمع.

الرٔييس التنفيذي لجمعية إنجاز ليلى امطيري والقاسم وحمزة التيلجي لجن القناعي

 »Neowrap« فوز
عن امرحلة الثانوية 

 »DriveMart«و
على مستوى الجامعة

القناعي: امسابقة 
فرصة لاطاع على 

مستويات اإبداع 
واابتكار امتزايدة

لدى الشباب

يتيح لـ 3 عماء فرصة الفوز بـ 3 ماين نقطة مكافآت

»برقان« يطلق »تحدي امليونير«
أطلق بنك برقان حملة فصل 
الــصــيــف »تـــحـــدي امــلــيــونــيــر«، 
ــمـــاء  ــة لـــــــــ3 عـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــيـــح الـ ــتـ ــيـ لـ
لربح 3 ماين نقطة »مكافآت 

برقان« الجديدة لكل منهم.
وسيتمكن العماء من خال 
هذه امبادرة الفريدة من نوعها، 
من اكتشاف عالم من امكافآت، 
عبر كسب النقاط عند إنفاقهم 
بطاقات  باستخدام  دينار  لكل 
»بـــــرقـــــان« اائـــتـــمـــانـــيـــة مــحــلــيــً 
ــيـــً، ويــمــكــنــهــم مــضــاعــفــة  وعـــامـ
فـــرص الــربــح مــع كــل اســتــخــدام 
لـــهـــا لـــلـــفـــوز بـــلـــقـــب امــلــيــونــيــر 

الجديد.
ولفت البنك في بيان له، إلى 
أنــــه بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن عــام 
على اإغاقات امتعددة نتيجة 
لـــتـــفـــشـــي »كـــــــورونـــــــا«، تــتــجــدد 
ــيـــوم رغـــبـــة الـــعـــمـــاء بــالــســفــر  الـ
ــات  ــاحــ ــقــ ــــت لــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــا أصـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
»كوفيد19-« متاحة على نطاق 

أوسع. 
وطرح »برقان« هذه الحملة 
في خطوة منه مشاركة عمائه 
ــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــــحـ رحـــــــاتـــــــهـــــــم، ولـ
استخدام حلول الدفع امبتكرة 
ويــقــدم مجموعة  كــانــوا،  أينما 
مــتــنــوعــة مـــن الـــبـــطـــاقـــات الــتــي 
ــات،  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تــــنــــاســــب كــــــل ااحـ
ــتــــي تــتــمــيــز بـــقـــبـــول مــحــلــي  والــ
ــامـــي، وتــضــمــن راحــــة الــبــال  وعـ
مستويات  أعلى  توفيرها  مع 
اأمــان وامــرونــة وامــاءمــة عند 

إتــمــام أي عملية مــالــيــة، ســواء 
السحوبات النقدية أو التسوق 

أو دفع نفقات السفر. 
وذكــــــــــر الــــبــــنــــك أنــــــــه بــفــضــل 
بطاقاته اائتمانية، سيستفيد 
ــمــــاء أيــــضــــً مـــــن بـــرنـــامـــج  ــعــ الــ
ــآت  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــل »مـ ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــــــــــــــواء الــ
برقان« الذي يوفر لهم باقة من 
خــيــارات ااســـتـــرداد الحصرية 

وامتعددة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مـــــــديـــــــري 
الخدمات امصرفية الشخصية 
ــــك، نــــــاصــــــر مـــحـــمـــد  ـــنــ ـــــبـــ فـــــــي الـ
القيسي، إن »تحدي امليونير« 
ــرقـــان« الــدائــم  يــظــهــر حـــرص »بـ
عمائه  بتجربة  اارتــقــاء  على 
وتقديم قيمة إضافية لحاملي 
ــات اائــــــتــــــمــــــان، بـــهـــدف  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى رفـــاهـــيـــتـــهـــم 

ــان تـــمـــتـــعـــهـــم بـــأســـلـــوب  ــ ــمـ ــ وضـ
حـــيـــاة فـــريـــد مـــن خــــال تنظيم 

حمات متميزة. 
ــً مــن  وأضـــــــــاف أنــــــه انــــطــــاقــ
نــهــجــه امـــرتـــكـــز عــلــى الــعــمــاء، 
لتلبية  دائــمــً  »بـــرقـــان«  يسعى 
وتـــجـــاوز تــوقــعــاتــهــم مــن خــال 
الــعــروض  مــن  مجموعة  توفير 
امـــتـــنـــوعـــة وامـــصـــمـــمـــة بــحــســب 
الــفــصــول، بما فــي ذلــك الحلول 
عـــامـــيـــة امـــســـتـــوى وامـــنـــتـــجـــات 
الــــــــــتــــــــــي تـــــــضـــــــمـــــــن راحـــــــتـــــــهـــــــم 

وسامتهم. 
ولفت إلى أنه عند استخدام 
بالبنك،  الخاصة  الــدفــع  حلول 
ستتاح للعماء فرصً متزايدة 
لكسب نقاط امكافآت عند إتمام 
أي عملية مصرفية، والحصول 
على عدد ا متناه من خيارات 

ــرداد اأفــضــل فــي فئتها  ــتـ ااسـ
وامتكاملة مع تطبيق »برقان« 
ــنـــوات  ــقـ لــلــهــاتــف امـــحـــمـــول والـ

امصرفية عبر اإنترنت.

وسيلة مائمة
تــعــّد الــبــطــاقــات اائــتــمــانــيــة 
مـــن »بــــرقــــان« وســيــلــة مــائــمــة 
واكتشاف  امــدفــوعــات  لتسديد 
إذ  لها،  مزايا ا حصر  العماء 
إنه من خال »مكافآت برقان«، 
ــافـــآت  ــكـ ــقــــاط امـ يـــمـــكـــن كـــســـب نــ
عند اإنــفــاق واســتــردادهــا بكل 
ســـهـــولـــة لـــلـــدفـــع بـــفـــضـــل مــيــزة 
»الدفع بالنقاط«، وشراء تذاكر 
السفر عبر أكثر من 750 شركة 
طـــيـــران، والــحــجــز فــي أكــثــر من 
700 ألف فندق في جميع أنحاء 

العالم.

ناصر القيسي


