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قال مساعد املدير العام للقطاع املصرفي في 
بيت التمويل الكويت���ي- بيتك- محمد ناصر 
الف���وزان إن بيتك قد زاد من أجهزة الس���حب 
اآللي »الشامل« التي تقدم خدمات إيداع األموال 
والشيكات باإلضافة إلى خدمات السحب العادية 
إلى 30 جهازا موزعة على عدد مماثل من الفروع 
تقع مبناطق مختلفة ضمن خطة للوصول إلى 
35 جهازا بنهاية العام، كما سيتم إدخال سيارتني 
جديدتني للخدمة ضمن مشروع »موبى بيتك« 
وهو جهاز سحب آلي متنقل يصل إلى العمالء 
ف���ي أماكن تواجدهم ليصل العدد إلى 3 أجهزة 
باإلضافة إلى توسيع دور وخدمات مركز االتصال 
وموقع بيتك على االنترنت kfh.com، استمرارا 
لتوجه يعمد إلى تعزيز دور وسائل تقدمي اخلدمة 
على مدار الساعة باستخدام اإلمكانيات التقنية 

احلديثة في ضوء إقبال كبير من العمالء على استخدامها واالستفادة 
مما توفره من مزايا، إضافة لرؤية »بيتك« في التيسير على عمالئه 
وتطوير اجلهود التسويقية للفروع والتعامل بايجابية مع تنامي 

احلصة السوقية وسياسة االنتشار والتوسع. 
وأوضح الفوزان في تصريح صحافي أن هناك إقباال كبيرا من 
العمالء على استخدام جهاز »الشامل« حيث يتم إجراء آالف العمليات 
شهريا، عبر كل جهاز حسب حجم الفرع وطبيعة املنطقة، وتتميز 
هذه األجهزة على مس���توى الس���وق بكفاءتها وسرعة استجابتها 
لعمليات اإليداع النقدي، وكذلك إيداع الشيكات في حسابات العمالء 

لدى بيتك في وقت قياسي ودون عناء يذكر.
وأشار إلى أن »بيتك« لديه 25 جهاز سحب آلى 
تعمل في مواقع متفرقة خارج الفروع املصرفية 
OFF SITE، في اجلمعي���ات التعاونية وبعض 
الرسمية واملستشفيات،  الهيئات واملؤسسات 
باإلضافة إلى انتشار أجهزة بيتك في محطات 
الوق���ود وغيرها من املراف���ق واجلهات، بهدف 
أن يكون بيتك بالفعل قريبا من عمالئه وعلى 

مدار الساعة.
وأضاف الفوزان أن وسائل االتصال وتلقي 
اخلدم���ة مثل مركز االتصال CALL CENTER أو 
موقع »بيتك« على االنترنت KFH.COM تلعب 
دورا مهما في تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل 
إبقاء عمالء بيتك على اتصال وتواصل دائمني مع 
حساباتهم من جانب، ومع سلة خدمات ومنتجات 
بيتك من جانب آخر، إذ ميكن للعميل أن يتعامل مع حساباته عبر 
موقع بيتك من أي مكان في العالم وفى أي وقت مع االس���تفادة من 
أكث���ر من 140 خدمة مجانية، كما أن مركز االتصال يقوم اآلن بدور 
تسويقي لبعض اخلدمات واملنتجات باإلضافة إلى الدور األساسي 
وهو تلقي اتصاالت العمالء والرد على استفساراتهم وتسجيل ما 
يبدونه من مالحظات تتعلق بتطوير نظم األداء ووس���ائل تقدمي 
اخلدمة وجميعها توضع في االعتب���ار من منطلق أهمية التعرف 
على احتياجات وتطلعات عمالئنا وابتكار خدمات ومنتجات حتقق 

لهم ما يحتاجونه. 

محمد الفوزان

»طيران ناس« تسيّر رحالتها من الكويت إلى المدينة المنورة

الفوزان: »بيتك« يزيد أجهزة السحب اآللي »الشامل«
إلى 30 جهازًا ويطور مراكز االتصال واإلنترنت

القربى والصداقة بني البلدين. 
وأضاف احلمدان قوله منذ انطالق طيران 
ناس، أكدت الشركة ريادتها التشغيلية من 
حيث توفير أحدث الطائرات لتشغيل رحالتها 
مؤكدة بذلك حرصها على تقدمي أفضل األسعار 
ومستوى اخلدمة باملنطقة، مضيفا أن طيران 
ن����اس ومنذ إطالقها خلط الرياض الكويت 

قامت شركة طيران ناس بتسيير رحالتها 
من الكويت إلى املدينة املنورة، حيث تنطلق 
من مطار الكويت يوم األربعاء وتعود يوم 
األحد، وبذلك أتاحت للمسافر فرصة السفر 
وزي����ارة مدينة الرس����ول ژ خالل عطلة 
نهاية األس����بوع ويأتي ذلك تلبية لرغبات 

مسافريها.
وقد عبر رئيس شركة الوطنية للخدمات 
اجلوية )ناس( سليمان احلمدان عن سعادته 
لتدش����ني خط الكويت املدينة املنورة الذي 
تطلقه ناس وأعرب عن ثقته في ان عروض 
طيران ناس، أول طيران اقتصادي باململكة، 
وأسعارها املميزة ستؤدي إلى زيادة أعداد 
املسافرين بني البلدين الشقيقني مما ينعكس 
إيجابيا ليس فقط على قطاع الطيران ولكن 
في تس����هيل سفر زوار األماكن املقدسة في 
مكة املكرمة واملدينة املنورة ومتتني أواصر 

في األول من إبريل 2009 كان يس����ير وفق 
خطة منتظمة لتشمل الرحالت جميع املناطق 
السعودية التي تهم املسافر الكويتي، لذا فقد 
متت إضافة خط الكويت � جدة في 14 مايو 
2009 بواقع رحلتني أسبوعيا واليوم تتم 

زيادتها إلى أربع رحالت أسبوعيا.
وتعد »طيران ناس« شركة متخصصة 
في توفير الطي����ران االقتصادي، من خالل 
350 رحلة أس����بوعيا إلى 24 وجهة داخل 
الس����عودية وخارجها، كما يعتبر أسطول 
طيران ناس أحدث أسطول طائرات مبنطقة 
الشرق األوسط حيث ميتلك 13 طائرة حديثة 
الصنع من ط����راز ايرباص A320 وإمبراير 
E195 /E190. وميك����ن احلجز على رحالت 
طيران ناس من خ����الل املوقع اإللكتروني 
أو بواس����طة وكالء الس����فر او عبر مركز 

االتصال.

زادت عدد رحالتها بين جدة والكويت إلى أربع رحالت أسبوعيًا

ضمن خطة للوصول إلى 35 جهازًا بنهاية العام


