
أعلن بنك الكويت الوطني – السعودية عن 
توقيعه لعقد تسهيالت مصرفية مع الشركة 
السعودية للتسويق »أسواق املزرعة« بقيمة 
بلغت 105 ماليني ريال سعودي )مبا يعادل 
نحو 8.5 مليون دينار كويتي(، حيث متت 
املوافقة على التمويل بضمان سند ألمر بقيمة 

105 ماليني ريال سعودي لصالح البنك.
ومن جانبه قال املدير العام لبنك الكويت 
الوطني –السعودية  السيد/ هاني يحيى 
آل غالب تعليقاً على توقيع العقد إن الشركة 
ستقوم باستخدام ه��ذا التمويل ف��ي س��داد 
النفقات الرأسمالية للفروع اجلديدة ومتويل 
رأس امل��ال العامل مل��دة متويل ستمتد عاماً، 
م��ؤك��داً على ق��درات بنك الكويت الوطني في 
توفير كافة اخلدمات املصرفية للشركات في 
منطقة اخلليج بشكل عام والسعودية بشكل 

خاص.
وأوض��ح آل غالب أن البنك يسعى لتكوين 
وب��ن��اء ش��راك��ات استراتيجية م��ع الشركات 
السعودية، كما يستمر في البحث عن الفرص 
االستثمارية والتمويلية اجليدة، مشيراً إلى أن 
السعودية تعتبر من أهم األس��واق املستهدفة 

للبنك، السيما وأن��ه��ا أكبر س��وق ف��ي العالم 
العربي.

وأض���اف أن بنك الكويت الوطني يتميز 

مب��ك��ان��ة مم��ي��زة ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون 
اخلليجي متكنه م��ن حتقيق من��و مستقبلي 
جيد، حيث يعتبر البنك أحد أكبر املجموعات 
املصرفية التي تتمتع بأكبر ميزانية في دول 
املجلس. ويوفر بنك الكويت الوطني لعمالئه 
في السعودية مجموعة متكاملة من اخلدمات 
املصرفية التجارية تغطي شريحة واسعة من 
املجاالت، والسيما التمويل التجاري واملقاوالت 
والشركات والتجزئة واخلزانة، حيث يضم 
فرع الوطني في السعودية فريقاً متمرساً من 
مدراء عالقات العمالء يتمتعون بقدرات كبيرة 
على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية 

معدة وفقاً الحتياجات ومتطلبات العمالء.
وي��ش��ارك ف��رع ال��وط��ن��ي بالسعودية في 
الصفقات احمللية مستفيداً من املوارد واخلبرات 
التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في 
مجال املشاريع والتمويل املشترك. كما يعمل 
ف��رع الوطني في السعودية بصورة وثيقة 
مع نظرائه في شبكة فروع الوطني وشركاته 
التابعة لتوفير الدعم لعمالئه فيما يتعلق 
بصفقاتهم العابرة للحدود وتلبية احتياجاتهم 

األخرى على صعيد االستثمارات العاملية.
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الفعالية تأتي حلث العاملني على تعزيز التعاون والتواصل

»برقان« يحتفي بعيده األربعني في اجتماع املوظفني السنوي
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هاني آل غالب

اح��ت��ف��ى ب��ن��ك ب��رق��ان مبوظفيه  
وذل���ك بلقائه ال��س��ن��وي، مسلطاً 
الضوء على مرور أربعة عقود من 

النجاحات على كل األصعدة. 
وأشاد اللقاء السنوي للموظفني، 
ال��ذي أقيم ف��ي 19 أب��ري��ل 2017، 
ب��ج��ه��ود امل���وظ���ف���ني امل��س��ت��م��رة، 
وب��دوره��م ف��ي جن��اح البنك ال��ذي 
أسس عام 1977 كمصرف كويتي 
صغير، قبل أن يتحول إلى مجموعة 

مالية ناجحة ورائدة إقليمياً.
 وع��ق��د احل��ف��ل ال��س��ن��وي بداية 
برسالة م��ن رئيس مجلس إدارة 
البنك السيد ماجد عيسى العجيل 
وب��ح��ض��ور ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��س��ي��د إي������دواردو 
إيغورين وطاقم اإلدارة التنفيذية، 
لتسليط ال��ض��وء ع��ل��ى إجن���ازات 
املوظفني وأداء البنك، وشكل منصة 

لتحديد أهداف املرحلة املقبلة.
 وخ��الف��اً ل��ل��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، 

نظم االجتماع السنوي للموظفني 
على شكل منتدى ح��واري، بحيث 
هدفت مجموعة امل���وارد البشرية 
والتطوير في البنك إل��ى ترسيخ 
ثقافة احل���وار وال��ت��ع��اون كنهج 
إستراتيجي، للوصول إلى أفضل 
مم��ارس��ات العمل. وشكل املنتدى 
األول من نوعه، فرصة لعقد جلسة 
حوارية بني إدارة البنك واملوظفني، 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، شهد بنك 
ب��رق��ان تدشني خطة ج��دي��دة على 
صعيد إدارات��ه الداخلية، لتعزيز 
ال��ت��واص��ل م��ع املوظفني ، وزي��ادة 
ال��ري��ادة في اإلنتاجية والتعاون 
فيما بينهم، ودع��م القوى العاملة 

واالبتكار لدى فريق العمل.
وبهذه املناسبة، أوضحت رئيس 
إدارة امل��وارد البشرية والتطوير 
للمجموعة في بنك ب��رق��ان، هالة 
الشربيني، أن البنك حقق العديد من 
اإلجن��ازات ط��وال 40 عاماً، بفضل 

تفاني املوظفني وعملهم اجلاد حتت 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة لفريق اإلدارة 
العليا. وأشارت إلى أن هذه اجلهود 
ساهمت ف��ي حت��وي��ل بنك برقان 
إل��ى مؤسسة إقليمية رائ��دة على 
صعيد تطبيق أفضل املمارسات في 
القطاعات كافة. وبينت أن اللقاء 
السنوي ه��ذا ال��ع��ام شكل فرصة 
لعرض رؤية بنك برقان والتطرق 
إلستراتيجية البنك للمستقبل 
والثناء على طريقة العمل والتي 
يشكل العميل محورا أساسيا لها، 
األم���رال���ذي يشكل جن��اح��ه فخراً 

للبنك.
وش��ك��رت الشربيني املوظفني، 
الذين يحتفل بفضلهم بنك برقان 
مب���رور 40 سنة م��ن اإلجن����ازات، 
الفتة إلى أنه مع تطلعه ملواصلة 
مسيرة النجاح، ال بد من التوقف 
ملياً أم��ام طريقة عمله وانطالقته 
في السوق احمللي، مؤكدة تطلعها 

إلى سنوات مقبلة من النجاح، مع 
االنتقال إل��ى املرحلة التالية من 

قصة جناح البنك.
وأع���رب���ت إدارة ب��ن��ك ب��رق��ان 
ع��ن ت��ق��دي��ره��ا للموظفني، ال��ذي��ن 
يشكلون العنصر األساسي لتنفيذ 
إستراتيجية البنك بشكل متكامل 
مشكلني قاعدة صلبة ضد الرياح 
املعاكسة، والتي جعلته قادراً على 

مواجهة التحديات على مر السنني.
وك��اف��أ ب��ن��ك ب��رق��ان امل��وظ��ف��ني 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م ووالئ���ه���م للبنك 
وإجنازاتهم الكبيرة على ال��دوام. 
ويعد لقاء املوظفني، من العناصر 
األساسية التي تعكس إمي��ان بنك 
برقان، بتعزيز التعاون والشراكة 
بني أف��راد فريق العمل، كما يأتي 
لتعزيز ثقافة احل��وار بني اإلدارة 
العليا واملوظفني، األمر الذي يعكس 
جن��اح البنك وتركيزه على أعلى 

املعايير.

صورة جماعيةهالة الشربيني

جانب من احلضور

ملدة عام لسداد نفقاتها الرأسمالية ومتويل رأس املال

»الوطني- السعودية« يوقع عقد تسهيالت مع شركة 
105 ماليني ريال سعودي »أسواق املزرعة« بقيمة 

تعكس أهمية القيمة املميزة التي يحصل عليها العمالء

حملة حساب الراتب من »ااخلليج« حتظى 
باستجابة واسعة النطاق من جانب عمالئه

تستمر احلملة الترويجية لهذا احلساب 
لغاية 31 ديسمبر 2017، وهو حساب مصمم 
خصيصاً للعمالء الكويتيني ال��ذي��ن ال يقل 
راتبهم عن 500 دينار كويتي، حيث يحق 
لهم ال��دخ��ول إل��ى السحب واحل��ص��ول على 
فرص الفوز بأكبر جائزة رات��ب نقدية تبلغ 
قيمتها250،000 د.ك.، باإلضافة غلى ثالث 
جوائز ربع سنوية بقيمة 25،000 د.ك. لكل 
منها. وسيتم إج��راء أول سحب في 8 مايو 

.2017
كذلك، ميكن لعمالء حساب الراتب اجلدد 
احلصول على فرصة الفوز بجائزة نقدية 

فورية قيمتها 100 دينار كويتي أو التقدم 
بطلب احلصول على قرض بدون فوائد مبجرد 
حت��وي��ل روات��ب��ه��م. كما ت��ت��اح الفرصة أم��ام 
العمالء اجلدد واحلاليني للدخول تلقائياً في 

السحوبات السنوية وربع السنوية.
ومتاشياً مع هذا النجاح، يعمل البنك على 
توسيع نطاق تواجده من خالل فريق املبيعات 
املباشرة في أنحاء الكويت، بحيث يكون جميع 
العمالء املرتقبني على دراي��ة ومعرفة أوالً 
بأول بالعروض املقدمة من خالل هذه احلملة 
الترويجية.. وإل��ى جانب ما سبق ذك��ره من 
مميزات، يقدم بنك اخلليج إلى عمالئه مزايا 

إضافية تتضمن كالً من بطاقات إئتمانية دون 
احلاجة لدفع الرسوم السنوية خالل العام 
األول، واش��ت��راك في أفضل وأس��رع برنامج 
مكافآت حلاملي بطاقات البنك اإلئتمانية. 
وتتضمن املميزات األخرى، فرصة اإلستفادة 
من تطبيق  Entertainer، وهو أول تطبيق 
للهاتف النقال م��ن نوعه ف��ي الكويت يقدم 
عروضاً فورية للعمالء لدى العديد من املتاجر 
املعروفة في كل من الكويت واإلمارات العربية 
املتحدة ولندن، فضالً عن فرصة االستفادة من 
خصومات في أكثر من 17 معرض سيارات في 

الكويت.

ل���ل���وط���ن���ي امل����س����ت����ه����دف����ة  األس���������������واق  أه���������م  م�������ن  ال�����س�����ع�����ودي�����ة  غ�������ال�������ب:  آل 

.. و يطور خدمة الدخول إلى صاالت االنتظار في املطارات الدولية
في إطار سعيه املستمر لتلبية احتياجات 
عمالئه ومواكبة متطلبات حياتهم ، أعلن بنك 
برقان عن إضافة مجموعة من اإلمتيازات 
لعمالء برمييير وخصوصا املهتمني منهم 
بالسفر، حيث أشار البنك إلى توسيع شبكة 
دخول صاالت االنتظار في املطارات الدولية 

لتشمل اآلن أكثر م��ن 600  صالة انتظار 
وامل��ن��ت��ش��رة ف��ي أك��ث��ر م��ن 300 دول���ة حول 
العالم األمر الذي يوفر لهم سفرا أكثر راحة 

ورفاهية. 
كما ميكن للعميل إدخال املرافقني معه إلى 
صاالت االنتظار مقابل رسوم رمزية بسيطة، 

ودع��ا برقان عمالئه إل��ى معرفة املزيد عن 
صاالت االنتظار واملطارات املشمولة بالعرض 
، يجب على عمالء برمييير حتميل التطبيق 
الذكي )LOUNGEKEY(، أو زيارة املوقع 
www.loungekey.com/ اإللكتروني

.visasignaturemena

أع��ل��ن البنك األه��ل��ي املتحد عن 
اس��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن ض��م��ن احلملة 
الشهرية إلسترداد 50%+100% 

من قيمة املشتريات. 
وق���د ف���از ك���اًل م��ن رام����ي نبيل 
طبيعات، و م��ازن ح��م��د.، و أحمد 
فتح الله  بإسترداد %100 من قيمة 
مشترياتهم ، كما فاز ايضا كالً من 
محمد عيد الناصر ، بدر عدنان العلي 
، ألطاف عبدالله الغامن،  عادل ماجد 
بورسلي،  وأحمد سالم املنصوري 
، وس��ع��د ع��اه��د ح��ج��اوي، وفتوح 
علي العصفور، و فاطمة فيصل 
السريع، و يوسف صالح الفاضل 
، و محمد خالد القبندي باسترداد 
%50 من قيمة مشترياتهم وذلك 

ضمن سحوبات احلملة الشهرية.
هذا وقد استقطبت حملة البنك 
األه���ل���ي امل��ت��ح��د، وال���ت���ي تستمر 
مل��دة ثالثة أشهر فقط، العديد من 
العمالء الذين بدورهم شاركوا في 
برنامج متميز يهدف إلى مكافأتهم، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��وف��ي��ر ع���روض 
مبتكرة تضيف قيمة متميزة لتجربة 

العمالء املصرفّية. 
وتستمر احلملة مل��دة شهرين 

اض��اف��ي��ني ح��ي��ث ي��ف��وز 13 عميل 
ش��ه��ري��اً. ف��ك��ل ش��خ��ص يحمل أي 
م��ن بطاقات البنك األه��ل��ي املتحد 
يستطيع دخ��ول السحب والفوز 
بجوائز متميزة، فقط يقوم العميل  
إنفاق 500 د.ك أو أكثر خالل الشهر 
ك��ي يتمكنوا م��ن دخ���ول السحب 
وذل��ك الس��ت��رداد %100 من قيمة 
امل��ش��ت��ري��ات. ك��م��ا ي��ق��وم العمالء 
الراغبني بدخول السحب السترداد 

%50 من قيمة املشتريات، بإنفاق 
150 د.ك  أو أكثر في الفترة نفسها. 
ام��ا ال��ع��م��الء ال��ذي��ن ينفقون 500 
د.ك  أو أكثر شهرياً فيمكنهم دخول 
السحبني معاً والتمتع بفرص أكبر 
للفوز ب��ج��وائ��ز قيمة تصل حتى 

1.500 د.ك.
ي��ت��م اح��ت��س��اب ف���رص ال��دخ��ول 
إل���ى ك��ل س��ح��ب ب��ن��اًء ع��ل��ى قيمة 
املشتريات من تاريخ 12 من الشهر 

وحتى ي��وم 11 من الشهر املقبل. 
وسيعطى العمالء فرصة جديدة 
لدخول السحب مقابل كل 50 د.ك 

يتم إنفاقها.
اجلدير بالذكر أن عمالء البنك 
األه��ل��ي امل��ت��ح��د، سيحصلون من 
خالل هذه احلملة  أيضا على املزايا 
واخلصومات التي يقدمها برنامج 
م��ك��اف��آت السفر ال��ن��اج��ح »ج��وائ��ز 
الآللئ« وال��ذى ميكن عمالء البنك 
األهلي املتحد من كسب نقاط  الآللئ 
مبنتهى السهولة،  فكلما زاد معدل 
استخدام البطاقة االئتمانية في 
ال��ش��راء كلما حصل العميل على 
أم��ي��ال جوية أكثر لالستفادة من 
ال��رح��الت اجل��وي��ة املجانية على 
منت : اخلطوط اجلوية الكويتية 
، و اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية ، 
وط��ي��ران اخلليج واحل��ص��ول على 
درج���ات سفر أع��ل��ى، واإلق��ام��ة في 
أفضل الفنادق ، فضاًل عن املزايا 
اإلض��اف��ي��ة األخ���رى ال��ت��ي يقدمها 
برنامج العضوية في كل شركة من 
شركات الطيران السابق ذكرها، 
وفقا للشروط واألح��ك��ام اخلاصة 

بكل شركة من شركات الطيران.

حملة البنك االهلي القت جناحا متميزا

البنك  اسماء الفائزين ضمن الشهر األول

 %100-50 حملة »األهلي املتحد« السترداد 
من قيمة املشتريات حتقق جناحًا متميزًا

50 شرك[ و موردًا محليًا بالتعاون مع أكثر من 

»بيتك«: حملة لتمويل شراء األثاث واملطابخ 
وااللكترونيات وخدمات العالج والتعليم

أطلق بيت التمويل الكويتي »بيتك«حملة 
جديدة لتمويل شراء املنتجات االستهالكية 
ل��دى مجموعه متميزه م��ن ال��ش��رك��ات و 
املوردين، وتشمل منتجات األثاث واملطابخ 
وااللكترونيات وخدمات الرعاية الطبية 
والتعليم »األكادميي«، وتتضمن عروضاُ 
مقدمه بالتعاون م��ع ك��ب��رى الشركات 
امل��رم��وق��ة ف��ى م��ج��ال األث����اث وامل��ط��اب��خ 
والعيادات بأقساط بسعر الكاش »0% 
أرب��اح لغاية 5 س��ن��وات«، تأكيداً جلهود 
»بيتك« في مواصلة تقدمي كل ما هو مميز 
للعميل وتلبيًة الحتياجاته العصرية في 

مجال التمويل الشخصي.
وق�����ال ن���ائ���ب م���دي���رع���ام امل��ن��ت��ج��ات 
للمجموعة في “بيتك” محمد غندور في 
تصريح صحفي مبناسبة إطالق احلملة، 
أن “بيتك” ي��ح��رص على ت��ق��دمي أفضل 
املميزات لعمالئه، كما يساهم فى تعزيز 
مبيعات التجزئه و تلبيه احتياجات 
عمالئه التمويليه بأفضل ال��ع��روض 
امل��وج��وده ب��ال��س��وق احمل��ل��ي، حيث يتم 
التعاون خ��الل احلملة مع أكثر من 50 
م����ورداُ يعملون ف��ى م��ج��االت وأنشطة 
مختلفة ، مشيراً إلى أن خدمة العمالء تقّدم 

بأعلى مستويات اجل��ودة ويتم منحهم 
م��ي��زات تنافسية مم��ي��زه على مستوى 
السوق حيث تعتبر من أه��م أول��وي��ات “ 

بيتك«.
ولفت الغندورإلى أهمية هذه احلملة 

في توفير التمويل للمنتجات االستهالكيه 
املتنوعه و تنشيط حركه التجاره للسلع 
املنزليه و اخلدمات التعليميه و العالجيه  
األساسيه، مبيناً أن “بيتك” خالل احلملة 
يقوم بتمويل شراء منتج االثاث واملطابخ 
واألجهزة االلكترونية والكهربائية، وكذلك 
متويل اخلدمات الطبية والتعليمية، وهي 
منتجات وخ��دم��ات لها أهمية كبيرة في 

السوق احمللي.
وأكد أن “بيتك” يتطلع دائماً إلى تقدمي 
أف��ض��ل امل��زاي��ا لعمالئه وذل���ك م��ن خالل 
دراس��ة احتياجاتهم وقياس التطورات 
االق��ت��ص��ادي��ة على األف���راد واملؤسسات 
وحركة السوق، مع االلتزام بالسياسات 
التي تتطلبها اجلهات الرقابية، باالضافة 
الى توفير مجموعة من احللول التمويلية 
التي متكن العمالء من توفير متطلباتهم 
األساسية والتركيز على مفهوم جودة 
اخل��دم��ة، وكذلك تعزيز عملية التمويل 
آلنشطه التمويل بالتعاون م��ع كبري 
ش��رك��ات امل��وردي��ن امل��ق��دم��ني للمنتجات 
واخلدمات االستهالكيه، وكل العناصر 
التي تساهم في رياده “بيتك” في تقدمي 

اخلدمات التمويليه املتميزه لعمالئه.

محمد غندور


