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»بيتك ـ ماليزيا« يفتتح مكتبًا لتبادل 
العمالت في محطة السفر بكوااللمبور

الشايع: »الكويت الدولي« أقام معرضًا تسويقيًا

أقام بنك الكويت الدولي معرضا تس����ويقيا في 
بيت الزكاة خالل الفترة من 9 إلى 12 مايو اجلاري، 
لتعريف اجلمهور مبنتجات البنك واخلدمات التي 
يقدمها، وكذلك لتسويق حملة من »التأسيس... إلى 

التأثيث« التي أطلقها خالل الفترة األخيرة.
وقد صرحت مديرة العالقات العامة في بنك الكويت 
الدولي هدى الشايع بأن البنك وضع خطة مدروسة 
لتسويق منتجاته في املؤسسات والهيئات سواء كانت 
حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن احلمالت التسويقية 
ل� »الدولي« القت إقباال متميزا في مختلف األماكن 
خالل الفترة املاضية. وأضافت أن املعرض التسويقي 
ال����ذي أقيم في بيت ال����زكاة مت خالله عرض أحدث 
املنتجات واخلدمات املصرفية التي طرحها »الدولي« 
مؤخرا، والتي تلبي جميع احتياجات العميل املصرفية 
املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية مثل بطاقة امليسرة 

االئتمانية، حساب الراتب السيدات )رمياس(، حساب 
الراتب ألصحاب املهن املميزة )النفيس(، باإلضافة 
إلى خدمة صناديق األمانات، وجدير بالذكر أن البنك 
أطلق حملة من »التأسيس... إلى التأثيث« خصيصا 
لتلبية احتياجات األفراد التمويلية الالزمة لتأسيس 
وتأثيث منازلهم بكل املستلزمات )أجهزة كهربائية، 
أدوات منزلي����ة، أثاث، مفروش����ات، أجهزة تكييف، 
أو أي س����لع أخرى(، بالتعاون مع كبرى الشركات 

والوكاالت واملعارض بالسوق احمللي.
وأوضحت أن حملة »من التأسيس إلى التأثيث« 
تق����دم متويل يصل إلى 70 ألف دينار، تس����دد على 
فترة تصل إلى 15 عاما، مع فترة سماح تصل إلى 6 
شهور الستحقاق القسط األول، وبسرعة ومرونة 
كبي����رة في إنهاء املعام����الت للراغبني في احلصول 

على التمويل.

جيغينهايمر: »الوطنية« لالتصاالت 
»Follow me« تطلق خدمة

تواصل »الوطنية لالتصاالت« 
إطالق خدمات مبتكرة ومنتجات 
جديدة لعمالئها، حيث متيزهم 
 »»Follow me« اليوم بخدم���ة
اخلدمة الرائدة التي من شأنها 
إبقاؤهم على تواصل مهما كانت 
الظروف وتسمح لهم باالتصال 
حتى وإن لم تكن أجهزتهم النقالة 

في حوزتهم. 
 ،»Follow me« بفضل خدمة
سوف يتسنى لعمالء خطوط 
الدفع اآلجل ولعمالء اخلطوط 
الدفع على حد سواء،  املسبقة 
حتويل املكاملات التي تردهم الى 

هاتف آخر، فمثال في حال فقدان جهاز النقال أو 
نسيانه، يستطيع العميل استخدام أي جهاز نقال 
آخر وحتويل املكاملات الواردة عليه. وتسمح هذه 
اخلدمة الفري���دة للعمالء بتلقي املكاملات والبقاء 
عل���ى اتصال حتى عندما ينس���ون أجهزتهم في 

املنزل أو املكتب.

وفي ه���ذا اإلط���ار، صرح 
الرئيس التنفيذي، املدير العام 
ل� »الوطنية لالتصاالت« سكوت 
ابتكار  جيغينهامير قائال: »إن 
خدمات جدي���دة ووضعها في 
متناول عمالئنا هما أحد األمور 
األساس���ية التي ينصب عليها 
تركيزن���ا. إن مبادرتنا الرامية 
الى تثبي���ت مكانتنا في ابتكار 
كل جديد نوعي لهدف احملافظة 
على رضى عمالئنا، قد تعززت 
كوننا املشغل األول الذي يطلق 

.»Follow me« خدمة
وللحصول على هذه اخلدمة، 
يجب عليك إرس���ال كلم���ة SUB الى الرقم 1992، 
لتحصل في املقابل على »PIN number«، يزودك 
بطريقة حصرية ملراقبة املكاملات التي تتلقاها على 
خطك اخلاص. وعقب اكتمال عملية التش���غيل، 
ميكنك البدء باس���تخدام هذه اخلدمة عبر إرسال 

اآلتي: * 4 # واتباع التعليمات.

»المشورة«: السيولة متوافرة والقلق مستمر
قال التقرير االسبوعي لشركة 
املشورة لالستشارات االقتصادية 
ان سيولة السوق تراجعت خالل 
االسبوع املاضي وبشكل متواصل 
لتصل الى أدنى معدالتها، حيث فقد 
مؤشر السوق العام نسبة %14.2 
قياسا على قيمة االسبوع ما قبل 
املاضي، وكذلك تراجعت سيولة 
مؤشر املشورة لالسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 11.9%، بينما 
ارتفعت س���يولة مؤشر املشورة 
لالسهم وفق الشريعة بنسبة %8.9، 
وبشكل استثنائي وبعد تداوالت 

استثنائية على سهم بيت التمويل 
اخلليجي. ولفت التقرير الى ان احد 
اسباب تراجع السيولة يرجع الى 

عدة أسباب منها:
التردد وهو حاالت قلق نابع من 

اضطراب االسواق العاملية.
كما ان املستثمرين يتابعون 
أوضاع الشركات احمللية، خصوصا 
املتعث���رة منها وهو م���ا زاد من 
قلقهم م���ن ارتفاع عددها بعد ان 
ازدادت خالل فترة ما بعد س���نة 
ونصف الس���نة من ب���دء األزمة، 
وبعد افصاحات لهذه الش���ركات 

النقدية  أظهرت ضعف تدفقاتهم 
وضعف اصولهم وبالتالي استمرار 
مطلوبات كبيرة وبفجوة واضحة 
أمام االصول مما يربك ثقتهم بأداء 

مثل هذه الشركات احمللية.
انهم يقارنون  الى ذلك  أضف 
بني النتائج الس���نوية والربعية 
والتي أظهرت تراجع منو العديد من 
الشركات رغم استقرار قطاعاتها، 
بل منوها في بعض االحيان، مما 
جعل التخارج من هذه الشركات 
أفضل وانتظار مزيد من النتائج 

املستقرة.

افتتح بيت التمويل الكويتي 
املاليزي )بيتك- ماليزيا( مركزا 
لتبادل العمالت في محطة السفر 
الرئيسية الكبرى بقلب العاصمة 
املاليزية كواالملب����ور كأول بنك 
أجنبى يحظ����ى بهذه امليزة التي 
تعبر عن ثقة اجلهات الرس����مية 
في البن����ك وأدائه ودوره، إذ كان 
أيضا أول بنك أجنبى حصل على 
امتي����از وترخيص بالعمل هناك 
حينما توجهت احلكومة الستقطاب 
رؤوس األموال وجعل ماليزيا مركزا 
آسيويا مهما في مجال اخلدمات 
املالية اإلسالمية، وقد مت تعزيز 
مالءة البنك برفع رأس����ماله إلى 
650 مليون دوالر بغرض مواكبة 
النمو في أنشطته واإلقبال على 
خدماته في ظل التوجه لالستثمار 
في مشاريع إستراتيجية عمالقة 
حتقق عوائ����د جيدة على املديني 

املتوسط والبعيد.
وق����ال رئيس مجل����س إدارة 
»بيتك- ماليزيا« ش����اهني الغامن 
خالل حفل افتتاح املركز بحضور 
عدد م����ن املس����ؤولني املاليزيني 

وعضو مجلس اإلدارة عبدالوهاب 
التنفيذي  الرش����ود والرئي����س 
جميلة جمال الدي����ن »هذا ثالث 
مركز لتب����ادل العمالت وخدمات 
الصرافة يفتتحه بيتك- ماليزيا 
خالل الش����هرين املاضيني، وهو 
أول بن����ك اجنب����ى يفتت����ح مثل 
ه����ذا املركز في ه����ذا املوقع املهم 
والرئيسي في العاصمة املاليزية 
حيث يرتاده ماليني االش����خاص 
ف����ي طريقهم للس����فر الى أنحاء 
ماليزيا املختلفة أو يتخذونه بوابة 
ينطلقون منها للمطار الدولى، وقد 
افتتحنا مركزين آخرين في وقت 
سابق لكن في توسعات وملحقات 
املركز  اليوم نعتبر هذا  باملطار، 
خطوة مهمة في استراتيجيتنا نحو 
االهتمام بسوق التجزئة وخدمات 
األفراد وحتقيق املزيد من االنتشار 
باإلضافة إلى التواجد في املواقع 
واملراكز التجارية واملالية املهمة. 
وأضاف الغامن أن بيتك- ماليزيا 
حقق جناحات مهمة من خالل تنفيذ 
سياسة التوسع في الفروع والعمل 
في مراكز مختلفة منها التجاري 

والصناعي بشكل يستطيع فيه 
تلبية احتياجات عمالئه واملساهمة 
بدور في النهضة االقتصادية التي 
تشهدها ماليزيا بجميع املجاالت، 
ب����أن األعمال  الثقة  معربا ع����ن 
واملشاريع التي يساهم فيها البنك 
التي  واخلطط واالستراتيجيات 
تنفذ في مجال اخلدمات اجلديدة 
أو التوسع أو استقطاب عمالء من 
شأنها تعزيز مكانة البنك وترسيخ 

وجوده. 
من جانبها قالت جميلة جمال 
الدين ف����ي كلمتها »بيتك ماليزيا 
هو أول بنك إسالمي أجنبي يفتح 
مكتب صرافة في محطة الس����فر 
الرئيسية التي تزخر بالفرص ألنها 
مركز لألعمال والترفيه في الوقت 
نفس����ه، وهذا دفع بيتك للتواجد 
في هذا امل����كان لكي يكون قريبا 
من عمالئه، وإنها لفرصة أخرى 
لنعبر عن الشكر العميق حلكومة 
ماليزيا على ما توليه من اهتمام 
بالغ بالصيرفة اإلسالمية بشكل 
ع����ام وببيتك- ماليزيا بش����كل 

خاص.

كأول بنك إسالمي أجنبي

لحملة »من التأسيس.. إلى التأثيث« في بيت الزكاة

لن تفوتك أي مكالمة بعد اليوم.. إنها فقط البداية 

الغامن والرشود وجميلة يفتتحون املركز 

جانب من املعرض

ابتهاج الرومي 

سكوت جيغينهامير

»المتخصص«: اإلعالنات في عالقة 
طردية مع حال السوق العقاري 

قال التقرير األس����بوعي لشركة املتخصص العقارية إن اإلعالنات 
تساهم بقوة في تنشيط حركة السوق العقارية في الكويت وتعتبر 
محركًا أساسيًا للسوق العقارية وركيزة أساسية للعملية التسويقية 
لترويج املنتجات واخلدمات التي تقدمها املؤسسات والشركات العاملة 
في القطاع العقاري، خاصة أنها كانت تس����تحوذ على 15% من حجم 
السوق اإلعالنية قبل األزمة العاملية. وأضاف التقرير أن املتعاملني في 
القطاع العقاري يلجأون إلى اإلعالن كوسيلة للتسويق توفر لهم الوقت 
واجلهد واختصار مسافة تسويق منتجاتهم العقارية والوصول إلى 

اجلمهور املستهدف بسهولة من خالل وسائل اإلعالم اجلماهيرية
وبني التقرير أن احلملة اإلعالنية التي تقوم بها الشركات العقارية 
هي محور النشاط التسويقي، وجناح أي مشروع يرتكز على اجلانب 
التس����ويقي وإال تكدس����ت الس����لعة أو املنتج أو اخلدمة التي يقدمها 
املشروع العقاري، كما أن استخدام املكاتب العقارية العنصر اإلعالني 
في تس����ويق منتجاتهم يس����هل عليهم عملية الوص����ول إلى العمالء 
املطلوب����ني الذين ميكن أن تتعامل معها، وبالتالي اختصار الوقت في 

تسويق هذه املنتجات العقارية بنسبة تصل إلى %80.

»الوطني« يقدم عروضًا حصرية مع »زين« 

»المستقبل لالتصاالت« أقامت دورة 
متقدمة في خدمة العمالء لموظفيها

اختتمت ش����ركة املس����تقبل 
لالتص����االت FCC دورة تدريبية 
متقدمة ملوظفي املبيعات وخدمة 
العمالء بهدف اكس����ابهم املهارات 
الالزمة لتقدمي اخلدمات املتنوعة 
مبس����توى يرتقى للعاملية ومن 
خالل التعرف على منهجية حديثة 
تعتمد على التفهم التام الحتياجات 
العمالء وقراءة رغباتهم املتوقعة 
وطرق قي����اس مس����توى جودة 
اخلدمة ورضا العمالء. صرح مدير 
التدريب والتطوير الوظيفي بشركة 
 FCCG املستقبل العاملية لالتصاالت
ضياء أحمد قائال: انه وضمن خطة 

تدريبية منهجية معدة لتغطية االحتياجات التدريبية الفعلية لإلداريني 
واملهندسني والفنيني وقطاع املبيعات وخدمة العمالء نظمت الشركة دورة 
تدريبية حتت عنوان »رؤية مستقبلية لتقدمي خدمة متميزة لعمالئنا«.  
وركزت ه����ذه الدورة على املفهوم احلديث خلدمة العمالء حيث انه من 
املفاهي����م العميقة التي ال تنحصر فقط في تلبية احتياجات العميل بل 
تتعداها إلى العديد من األف����كار التي ترتقي إلى مفهوم تلبية الرغبات 
املتوقعة للعمالء وكذلك طرق قياس جودة اخلدمة ومستوى رضا العميل 
وضرورة إملام موظفي املبيعات وخدمة العمالء بكل اجلوانب السلوكية 
والفني����ة احلديثة لالتصال والتواصل مع العم����الء وذلك للتأكيد على 

. FCCG جاهزية كل القطاعات لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء
وقال ضياء ان مجموعة املستقبل العاملية لالتصاالت قد نظمت العديد 
من الدورات التدريبية املتنوعة داخليا وخارجيا كما شاركت في العديد 
من املعارض واملؤمت����رات الدولية املتخصصة في قطاع االتصاالت في 
برشلونة ودبي وس����نغافورة وهونغ كونغ وذلك لالطالع على أحدث 

تكنولوجيا االتصاالت ومواكبة التطور العلمي املستمر.
كما أكد ضياء أحمد أن دورات املستقبل العاملية لالتصاالت دائما ترتكز 
على ثالثة محاور رئيسية: احملور األول هو تطوير الذات والثاني االملام 
باملعارف والعلوم التكنولوجية واحملور الثالث هو املهارات املتنوعة.

الوطني  الكويت  يواصل بنك 
تقدمي عروضه احلصرية واملميزة 
بالتعاون مع شركة زين الكويت 
لعمالء حسابي »املستقبل« و»لِك« 
اجلدد مم����ن يقوم����ون بتحويل 
رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني 
وتزويده����م بجملة من العروض 
احلصرية، حيث تتيح زين حصرا 
لعمالء بنك الكويت الوطني اجلدد 
فرصة االس����تفادة م����ن اخلدمات 
اخلاصة بقطاع املوظفني باإلضافة 
إلى مجموعة من املزايا واألسعار 

املخفضة واالشتراكات املجانية.
وقال����ت املدي����ر التنفيذي في 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
الكويت  الش����خصية لدى بن����ك 
الوطني ابتهاج الرومى: »إن طرح 
بنك الكويت الوطني لهذا العرض 
املجزي يأتي في إطار سعيه الدائم 
الفرصة  ملكافأة عمالئ����ه وإتاحة 
لهم لالستفادة من شبكة عالقات 
البنك الوطني وشراكاته الراسخة 
مع كبريات الش����ركات.  وأضافت 
الرومى: »سيمكن لعمالء حسابي 
»املستقبل« و»لك« وأيضا لعمالء 
الذهبى االستفادة من إحدى باقات 
زي����ن اخلاصة بقط����اع املوظفني 

العروض  واالس����تفادة كذلك من 
على خدمة االنترنت املتنقل الفائق 
السرعة بأسعار خاصة واملزيد من 

املزايا خالل فترة هذا العرض«.
وأشارت إلى أنه ميكن لعمالء 
بنك الكويت الوطني االستفادة من 
هذا العرض احلصري الذي يسري 
حت����ى األول من يوليو املقبل عن 
طريق حتويل رواتبهم باحلصول 
على رقم ذهبي مجاني و50 رسالة 
مجانية قصيرة محلية كل شهر، 
 )e-GO( باإلضافة إلى جهاز زين
مجانا، باإلضافة إلى أسعار خاصة 

على خدمات االنترنت. 

يسري حتى األول من يوليو المقبل

ضياء أحمد


