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حوار

المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لـ سبقلا

العثمان« :الوطني» البنك الذي ال ينام
ال شك أن توفير تجربة
مصرفية مريحة سهلة
وآمنة للعمالء في
قائمة أولويات مجموعة
الخدمات المصرفية
الشخصية ،التي تعد القلب
النابض للبنك وواجهته
الرئيسية في التواصل مع
الشريحة األكبر من العمالء،
ولهذا تحتاج قيادتها
الى ربان سفينة قادر
على مواجهة تحديات
المنافسة الشرسة
والتطور التكنولوجي
الذي ال يتوقف ،وتزداد تلك
التحديات عندما يكون
البنك هو «بنك الكويت
الوطني» أكبر البنوك
الكويتية وأعرقها.

ق� � ��ال م� ��دي� ��ر ع� � ��ام م �ج �م ��وع ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات امل �ص��رف �ي��ة
الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان،
في لقاء خص به سبقلا «إن التحول ال��ذي تشهده
قنواتنا املصرفية تؤكد أن الوطني بنك للمستقبل
واألرقام خير مرآة للحقيقة» ،وذلك عند استعراضه
ل �ت �ط��ور ال �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة وخ ��دم ��ة ال��وط �ن��ي عبر
امل��وب��اي��ل خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2019ك�م��ا أك��د ان «ال��وط�ن��ي»
أص �ب��ح األق � ��رب ل�ش��ري�ح��ة ال �ش �ب��اب ب�ف�ض��ل ت��واص�ل��ه
امل �س �ت �م��ر م �ع �ه��م وإدراك � � ��ه الح �ت �ي��اج��ات �ه��م وال �س �ع��ي
لتلبيتها.
وع ��ن ال �ع��ام  ،2019ال ��ذي ي�ص�ف��ه ال�ع�ث�م��ان باملتميز
ل �ل �غ��اي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى أداء م �ج �م��وع��ة ال �خ��دم��ات
املصرفية الشخصية ،ق��ال «اطلقنا ه��ذا ال�ع��ام أكبر
ع ��دد م ��ن ال �ح �م�لات وال� �ع ��روض ال �ت��ي الق ��ت ن�ج��اح��ًا
ملحوظًا ،كما أش��ار إل��ى اإلق�ب��ال ال��ذي وص�ف��ه بغير
امل �س �ب��وق ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �خ��دم��ات وال � �ع ��روض ال�ت��ي
يقدمها البنك؛ مثل اإلق�ب��ال على استخدام بطاقات
الوطني االئتمانية في عمليات الشراء عبر اإلنترنت
ونمو حجم املعامالت من خالل برنامج الوطني عبر
املوبايل ،حيث أرجع العثمان ذلك النمو الذي تحقق
على م��دار ال�ع��ام إل��ى ت�س��ارع استراتيجية الوطني
للتحول الرقمي ،والجهود الضخمة التي يبذلها كل
العاملني بالبنك ،حيث علق بقوله «الوطني البنك
الذي ال ينام من أجل تقديم خدماته املتميزة لعمالئه
على مدار الساعة ومن أي مكان».

 2019في أرقام
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نمواً سنوياً بالمعامالت المصرفية
التي تتم عن طريق الوطني عبر الموبايل.
رضا العمالء عن برنامج الوطني
عبر الموبايل ..األعلى بالكويت.
من معامالتنا المصرفية تتم
عبر الموبايل.
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نمواً سنوياً في اإلقبال على حساب
الشباب.
زيادة باستخدام بطاقات الوطني
االئتمانية للمدفوعات بالمتاجر
اإللكترونية.
ً
وعرضا حصر ًيا تم إطالقها.
حملة
ثقة كبيرة في بطاقات «الوطني»

لالستثمار ،والتي تعتبر الحل االلكتروني االفضل
لتلبية االحتياجات االستثمارية الطويلة االجل.

ق ��ال ال �ع �ث �م��ان« :م ��ن م�ن�ط�ل��ق ح��رص �ن��ا ع �ل��ى ت��أم�ين
راح ��ة ال �ع �م�لاء وت��زوي��ده��م ب�ك��ل ع�ن��اص��ر ال�ح�م��اي��ة
واالم� � ��ان ف ��ي ك ��ل وق � ��ت ،وم� ��ن اي م� �ك ��ان ،اع �ت �م��دن��ا
ال�ت�ط��ور التكنولوجي وال��رق�م��ي ف��ي ك��ل م��ا يتعلق
ب��ال �ب �ط��اق��ات ،ح �ي��ث ق �م �ن��ا ب �ت��زوي��ده��ا ب �ك��ل م��زاي��ا
وتقنيات الحماية واالم��ان ،وه��و م��ا انعكس على
زي � ��ادة اع � ��داد ع �م�لائ �ن��ا م ��ن م �س �ت �خ��دم��ي ب �ط��اق��ات
«ال��وط�ن��ي» واع�ت�م��اده��م عليها بشكل كبير ،حيث
ارت� �ف ��ع م �ع��دل اس �ت �خ��دام ب �ط��اق��ات «ال ��وط� �ن ��ي» ف��ي
إتمام مدفوعاتهم على املواقع االلكترونية بنسبة
 %40على اس��اس سنوي ،وه��و االم��ر ال��ذي يعكس
ثقتهم الكبيرة ببطاقات الوطني».
وأكد العثمان على ان زيادة استخدام بطاقات الوطني
ف��ي إت �م��ام امل��دف��وع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ج��اء ب��ال�ت��زام��ن مع
ال �خ��دم��ات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت��م تقديمها ل�ل�ع�م�لاء خ�لال
العام وفي مقدمتها اعتماد النسخة الثانية من نظام
األم ��ان ث�لاث��ي األب �ع��اد ل�ح�م��اي��ة ال �ش��راء ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت
الخاص بـ Visaالذي تم تصميمه ليوفر وسيلة سلسلة
مل �ص��ادق��ة ح��ام �ل��ي ال �ب �ط��اق��ات ع �ن��د ق�ي��ام�ه��م بعمليات
ال��دف��ع عبر امل��واق��ع اإللكترونية ،ب��االض��اف��ة ال��ى توفير
خدمة  NBK Selfie Payالتي تمكن عمالء الوطني من
تأكيد عمليات الدفع التي يقومون بها عبر االنترنت
ب��اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ات  Mastercardال��وط�ن��ي االئتمانية
من خالل التقاط سيلفي أو عبر البصمة دون الحاجة
إلدخ � ��ال ال ��رق ��م ال� �س ��ري ،ه ��ذا ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ب�ط��اق��ات
العمالء املتعددة مسبقة الدفع التي تمكن العمالء من
استخدام  15عملة مختلفة في بطاقة واحدة بكل راحة
وسهولة وهي تعتبر مثالية عند السفر لالستفادة من
أسعار الصرف الثابتة.

أكبر سلسلة من العروض والحمالت

حلول الدفع األكثر تطورًا

أك��د العثمان ان ع��ام  2019شهد اط�ل�اق اك�ب��ر ع��دد من
الحمالت والعروض الحصرية والفريدة التي يطلقها
البنك في تاريخه ،خالل عام واح��د ،والتي اقتربت من
 350حملة جديدة على مدار العام.
واشار العثمان الى ان «الوطني» ينفرد بأكبر برنامج
مكافآت على مستوى الكويت ،والذي يتضمن نحو
ما يزيد على  900محل تجاري مشارك ،وذلك في ظل
سعي البنك لضم اكبر ع��دد من املشاركني املحليني
وال��دول �ي�ي�ن ع �ل��ى ص�ع�ي��د امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة او عبر
االنترنت لتوسعة برنامج مكافآت «الوطني» .كما
ج��رى ت��وف�ي��ر م�س��اح��ة اك�ب��ر للعمالء ل�لاس�ت�ف��ادة من
نقاط «مايلز الوطني» ،وذلك من خالل تحويلها الى
اي من برامج العضوية  Loyalty Programsالخاصة
ً
ب�ه��م ل ��دى  25ش��ري��ك��ا ع��امل�ي��ا رائ� ��دا ل�ل�ب�ن��ك ،وتشمل
شركات الطيران ،الفنادق او محال البيع بالتجزئة.
واضاف العثمان «شهدت حملة وطن راتبك نجاحا
ب��اه��را ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث اس�ت�ق�ط�ب��ت أع � ��دادا ك�ب�ي��رة
م��ن ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن اق�ب�ل��وا على تحويل رات�ب�ه��م الى
الوطني ما بني تحويل الراتب للموظفني الجدد او
ممن يقومون بتحويل راتبهم للبنك».

وفي ظل التطور الذي تشهد الخدمات الرقمية التي
يقدمها الوطني لعمالئه ،أكد العثمان على أن سوق
املدفوعات الرقمية في الكويت يشهد تطورًا كبيرًا
ولهذا فإن مجموعة الخدمات املصرفية الشخصية
تسعى دائ�م��ًا ال��ى توفير حلول ال��دف��ع االك�ث��ر تطورًا
لعمالء البنك حيث يمتلك الوطني اكبر شبكة نقاط
ب�ي��ع ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال ن�ح��و  13500نقطة بيع
 %83منها تعمل بتقنية التواصل قريب املدى .NFC
واض ��اف العثمان «نعتمد على امل��وب��اي��ل ف��ي تقديم
حلول دفع متطورة ايضًا حيث تشهد خدمة الوطني
ً
للدفع السريع اقباال كبيرًا من العمالء وذلك بسبب
ك��ون�ه��ا وس�ي�ل��ة س��ري�ع��ة وس�ه�ل��ة إلت �م��ام امل��دف��وع��ات
اليومية».

موبايل «الوطني» ..غير

نطور خدماتنا
الرقمية باستمرار
لنكون األقرب
لعمالئنا
إقبال الشباب
على خدمات البنك
بشكل غير مسبوق
لن نفرط في ريادتنا
بتقديم الخدمات
المصرفية الرقمية
وأن يكون «الوطني»
بنكا ً للمستقبل
نتعرف على احتياجات
الشباب من خالل
التواصل معهم
وتسخير خبراتنا على
مدار  67عاما ً لتلبيتها
ندعم عمالءنا
في رحلة نجاحهم
بمختلف أعمارهم
واهتماماتهم
إيراداتنا تتحسن
باستمرار بدعم
من األداء اإليجابي
للودائع والبطاقات
إطالق أكبر عدد
من الحمالت
والعروض الحصرية
خالل عام 2019
شبكة فروعنا
تتكامل مع خدماتنا
الرقمية بهدف إثراء
التجربة المصرفية
للعمالء
ّ
وفرنا الخدمات
المصرفية للعائلة
لنجمع أفراد األسرة
تحت سقف واحد

واس�ت�ه��ل العثمان حديثه ب��اإلش��ارة إل��ى م��ا وصفه
ب��ال��رك�ي��زة األس��اس�ي��ة ل�ل�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الرقمية،
وه��و برنامج الوطني عبر امل��وب��اي��ل ،حيث ق��ال «لن
نفرط في ريادتنا بتقديم الخدمات املصرفية الرقمية
املتميزة في الكويت ،وما حققناه من طفرة واضحة
في برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل يؤكد ذلك،
وي��أت��ي ف��ي اط��ار دور مجموعة ال�خ��دم��ات املصرفية
الشخصية في تنفيذ استراتيجية الوطني للتحول
الرقمي التي يشهد تنفيذها تسارعا غير مسبوق».
وأض � � ��اف ال� �ع� �ث� �م ��ان «أط� �ل� �ق� �ن ��ا  17خ ��دم ��ة ج ��دي ��دة
وت� �ح� �س� �ي� �ن ��ات إض� ��اف � �ي� ��ة إل� � ��ى ب� ��رن� ��ام� ��ج ال ��وط� �ن ��ي
ع �ب��ر امل��وب��اي��ل خ�ل�ال ع ��ام  ،2019وال �ت��ي ان�ع�ك�س��ت
بشكل واض��ح ع�ل��ى زي��ادة م�س�ت��وى رض��ا ال�ع�م�لاء،
ع ��ن خ ��دم ��ات امل ��وب ��اي ��ل ل �ت �ص��ل إل� ��ى  ،%95وك��ذل��ك
ح�ص��ول�ن��ا ع�ل��ى ج��ائ��زت��ي م�ج�ل��ة غ�ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س
العاملية كأفضل بنك في تقديم الخدمات املصرفية
الشخصية الرقمية ،وجائزة أفضل بنك في تقديم
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ع�ب��ر امل��وب��اي��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى
الكويت لعام .»2019
ً
وأكمل العثمان قائال «التحول الذي تشهده قنواتنا
املصرفية تؤكد أن الوطني بنك للمستقبل واألرق��ام
خير م��رآة للحقيقة ،حيث زادت معامالت عمالئنا
امل �ص��رف �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام امل��وب��اي��ل  %70ع �ل��ى أس��اس
سنوي خ�لال العام ،وه��و ما قابله تراجع في حجم
املعامالت التي تتم عبر الفروع أو باستخدام أجهزة
ال �س �ح��ب اآلل � ��ي ،أو ح �ت��ى ع �ب��ر خ��دم��ة ال��وط �ن��ي عبر
اإلنترنت».
واخ�ت�ت��م العثمان حديثه ع��ن ت�ط��ور خ��دم��ة الوطني
عبر املوبايل ،مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في إقبال
ال�ع�م�لاء على اس�ت�خ��دام امل��وب��اي��ل ب��زي��ادة  %55على
أس ��اس س�ن��وي وب�م�ت��وس��ط دخ��ل م��رت�ين ي��وم�ي��ًا لكل
عميل ع�ل��ى ح�س��اب��ه امل�ص��رف��ي ب��اس�ت�خ��دام امل��وب��اي��ل،
ليستحوذ املوبايل على النسبة األكبر والتي وصلت
إل ��ى  %60م��ن إج �م��ال��ي امل �ع��ام�لات امل�ص��رف�ي��ة للبنك
بخالف نقاط البيع وأجهزة السحب اآللي.

األقرب للشباب
وفي اطار تعليقه على نجاح استراتيجية «معك في
ك��ل خ �ط��وة» وال �ت��ي ت�خ��دم ع�م�لاء «ال��وط �ن��ي» ف��ي كل
الشرائح العمرية ،قال العثمان «نرافق عمالءنا في
جميع مراحل حياتهم ،حيث امتدت خدمات الوطني
املتميزة لتواكب جميع األعمار واالهتمامات».
واستكمل العثمان م��ؤك�دًا على أن «ال��وط�ن��ي» يركز
على تسخير جميع خ�ب��رات��ه ،ال�ت��ي تمتد على م��دار
 67ع��ام��ًا ،ف��ي ت�ق��دي��م أف�ض��ل ال �خ��دم��ات امل�م�ي��زة لفئة
ال �ش �ب��اب ،ح �ي��ث ق� ��ال« :ن �ج �ح �ن��ا ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة على
الريادة في تحقيق مستوى رضا فئة الشباب األعلى
ف��ي ال�ك��وي��ت لتصل إل��ى  ،%95وال�ت��ي ج��اءت نتيجة
حرصنا على ال�ت��واص��ل معهم وتفهم احتياجاتهم
وت �ق��دي��م ال� �ع ��روض ال �ح �ص��ري��ة ال �ت��ي ت �ن��اس��ب نمط
حياتهم ب��ال�ش��راك��ة م��ع م��ؤس�س��ات رائ ��دة ف��ي جميع
املجاالت ،وهو ما جعلنا األقرب إليهم ،وقد انعكس
بشكل واض��ح في اإلقبال غير املسبوق على حساب
ال �ش �ب��اب خ�ل�ال ع ��ام  ،2019ب��زي��ادة س�ن��وي��ة تخطت
.»%80
وأض � � � ��اف ال� �ع� �ث� �م ��ان «ك� � ��ل م� ��ا ن� �ق ��دم ��ه م� ��ن خ ��دم ��ات
ومنتجات مصرفية ج��دي��دة تستهدف فئة الشباب
يأتي بعد دراسة متأنية وإملام كبير باحتياجاتهم.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار نركز على رص��د اتجاهات العمالء
ب�ش�ك��ل ع ��ام وال �ش �ب��اب ع �ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص على
م �ن �ص��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وك��ذل��ك
ال�ت��واص��ل امل�ب��اش��ر معهم م��ن خ�لال ح�س��اب��ات البنك
ال �ت��ي ت �س �ت �ح��وذ ع �ل��ى أك �ب��ر ع ��دد م ��ن امل �ت��اب �ع�ين في
الكويت».

خير رفيق ألبنائنا املبتعثني
وض �م��ن ت��رك �ي��زه ع�ل��ى ف�ئ��ة ال �ش �ب��اب ،وم�ن�ه��ا الطلبة
ال�ك��وي�ت�ي��ون امل�ب�ت�ع�ث��ون ل �ل��دراس��ة ف��ي ال� �خ ��ارج ،ق��ال
ال�ع�ث�م��ان «ن �ح��رص ع�ل��ى م��راف�ق��ة اآلالف م��ن أبنائنا
ال �ط �ل �ب��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين ف ��ي ال� �خ ��ارج ،ح �ي��ث ن�س�خ��ر لهم
انتشار عملياتنا ال��دول�ي��ة وف��روع�ن��ا الخارجية في
جميع املدن الرئيسية التي يدرسون فيها ،إلى جانب
التواصل الدائم معهم من خالل خدمة التواصل عبر
ُ
ال�ف�ي��دي��و ال �ت��ي ت �ع��د األول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
خ��دم��ة امل �ح��ادث��ة امل �ب��اش��رة ،خ��دم��ة «ال��وط �ن��ي» عبر
 WhatsAppعلى الرقم  ،1801801باإلضافة إلى أرقام
التواصل املجانية من الخارج في بعض البلدان .كل
ذلك يأتي في إطار سعينا للتعرف على احتياجاتهم
عن ق��رب ،ما يجعلنا األكثر دراي��ة بها والقدرة على

محمد العثمان | تصوير مصطفى نجم

تلبيتها باستخدام خبراتنا وانتشارنا الجغرافي
وخدماتنا املبتكرة».
وأش � ��ار ال �ع �ث �م��ان إل ��ى أن «ال��وط �ن��ي» ي�م�ت�ل��ك شبكة
ف��روع خ��ارج�ي��ة منتشرة ف��ي  15دول ��ة ،وال�ت��ي تمتد
لتشمل أف��رع��ًا وش��رك��ات تابعة وم�ك��ات��ب تمثيل في
ك��ل م��ن :ال�ص�ين ،وج�ن�ي��ف ،ل�ن��دن ،ب��اري��س ،نيويورك
وسنغافورة ،باإلضافة إلى تواجدها اإلقليمي في:
لبنان ،األردن ،مصر ،البحرين ،السعودية ،العراق،
تركيا واإلمارات.

نمو وتنوع في اإليرادات
أش� � ��ار ال �ع �ث �م ��ان إل � ��ى ن� �ج ��اح م �ج �م��وع��ة ال �خ ��دم ��ات
امل�ص��رف�ي��ة الشخصية خ�ل�ال ع��ام  2019ف��ي تحقيق
نمو في إيراداتها بدعم من األداء اإليجابي للودائع
ونموها بشكل استثنائي.
وأوضح العثمان ان الزيادة املطردة في حجم الودائع
تعكس جهود «الوطني» في ترسيخ ثقافة االدخار
لدى االفراد على اختالف شرائحهم العمرية ،والتي
تنعكس ع�ل��ى ج�ه��ود ت�ط��وي��ر ال�خ��دم��ات واملنتجات
املصرفية التي تقوم مجموعة الخدمات املصرفية
َ
حسابي زينة والجوهرة،
الشخصية بتقديمها؛ مثل
إض��اف��ة ال ��ى تشجيع ال�ع�م�لاء ع�ل��ى االس �ت �ث �م��ار ،من
خ�ل�ال ت�ق��دي��م ح �ل��ول اس�ت�ث�م��اري��ة م �ت �ط��ورة ،أب��رزه��ا
منصة «سمارت ويلث» ،بالتعاون مع شركة الوطني

 %18من العمليات المصرفية تمت
في  68فرعاً
أكثر من  300جهاز سحب وإيداع
أكثر من مليو َني مكالمة تم الرد
عليها من خالل خدمة الوطني
الهاتفية

 2019عام النخبة
أك ��د ال �ع �ث �م��ان ان ع ��ام  ،2019ك ��ان م�خ�ت�ل�ف��ًا وم�م�ي�زًا
لعمالء الخدمات املصرفية املمتازة في بنك الكويت
الوطني من حيث املزايا والخدمات الجديدة التي تم
تقديمها لهم والتي كان أبرزها الخدمات املصرفية
ً
للعائلة والتي علق عليها العثمان قائال :سعيًا منا
لجميع افراد العائلة تحت سقف واحد من الخدمات
املصرفية املمتازة ،فقد كنا اول من اطلق الخدمات
امل�ص��رف�ي��ة ل�ل�ع��ائ�ل��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وال �ت��ي ي�ح�ص��ل من
خاللها اف��راد العائلة من ال��درج��ة األول��ى على نفس
الخدمات الحصرية الراقية».
وأش��ار العثمان ال��ى ان عمالء الخدمات املصرفية
امل� � �م� � �ت � ��ازة ي� �ح� �ص� �ل ��ون ع � �ل� ��ى ارق � � � ��ى االم� � �ت� � �ي � ��ازات
املخصصة ل�ه��م م�ث��ل األول��وي��ة ف��ي ال �ف��روع إلن�ج��از
امل� �ع ��ام�ل�ات ،دخ � ��ول ق ��اع ��ات ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة
املمتازة ،خدمة املساعدة الشخصية «الكونسيرج»
وغيرها الكثير من الخدمات ،اما عمالء الخدمات
املصرفية املتميزة والخدمات املصرفية الخاصة
ف�ي�ح�ص�ل��ون ع �ل��ى خ��دم��ات ح �ص��ري��ة م��ن ض�م�ن�ه��ا،
على سبيل املثال ال الحصر ،توصيل األموال على
م ��دار ال �ع��ام ،االس �ت �ف��ادة م��ن م�ن�ت�ج��ات االس�ت�ث�م��ار
وال��وط �ن��ي ل �ل �ت��داول وت��وف �ي��ر م��دي��ر ع�لاق��ات ع�م�لاء
م�ت�خ�ص��ص ل�لاه�ت�م��ام ب�ج�م�ي��ع اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،ه��ذا
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى االس �ت �ف��ادة م��ن خ��دم��ات ال�ت�م��وي��ل
ال�ع�ق��اري م��ن خ�لال ال �ف��روع ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي اململكة
املتحدة وفرنسا واإلمارات.

البنك الذي ال ينام

أكثر من  %70من العمليات المصرفية
ُنفذت من خالل خدمتي الوطني
عبر الموبايل وعبر اإلنترنت
زيادة  %40من المعامالت المحلية
التي تمت عبر اإلنترنت من خالل
بطاقات الوطني االئتمانية

أوض��ح العثمان أن��ه ف��ي ظ��ل تنامي اعتماد العمالء
على الخدمات املصرفية الرقمية وإتمام معامالتهم
امل �ص��رف �ي��ة ع �ب��ر امل��وب��اي��ل ت�ب�ق��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة بنك
ال�ك��وي �ت��ي ال��وط �ن��ي ت �ج��اه ال �ف ��روع م��رت�ب�ط��ة ب��ال�ت��زام
البنك بتقديم باقة متكاملة من الخدمات لعمالئه،
حيث يتم تقييم قرار فتح أو إغالق الفروع في إطار
ال�ت�ج��رب��ة امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي�ه��ا وال�ت��ي
يحرص الوطني على إثرائها بكل الطرق.
وقال العثمان «الوطني هو البنك الذي ال ينام فنحن
حريصون على تقديم خدماتنا على م��دار الساعة
ط��وال اي��ام االسبوع في فرعي البنك باملطار بمبنى
ال��رك��اب  T1وم�ب�ن��ى ال��رك��اب  T4ال��ى ج��ان��ب خ��دم��ات
مركز االتصال وكل وسائل التواصل التي تعمل من
دون توقف».

