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بدأ بيت التمويل الكويتي »بيتك« في تقدمي 
خدمة جديدة لشريحة املوردين من التجار 
والشركات التي تتعامل معه في السوق احمللى 
توفر لهم اكثر الطرق سهولة في االستفسار 
عن صرف مستحقاتهم وذلك من خالل االتصال 
على مركز االتص���ال على الرقم »1803333« 
وتزويد موظف اخلدمة برقم االشعار او طلب 

الشراء او الرقم املدني للمورد.
وبهذا اخلصوص، قال مساعد املدير العام 
للقطاع التجاري في »بيتك« احمد محمد اخلالد 
ان اخلدم���ة اجلديدة تكم���ل منظومة اخرى 
من وسائل االس���تعالم التي يقدمها »بيتك« 
لعمالئه املوردين من الشركات والتجار حيث 
باستطاعتهم االستفسار عن مستحقاتهم املالية 
عبر مراجعة الفرع الذي قدم الفاتورة به أو 
االتصال عليه، وكذلك االتصال بوحدة خدمة 

املوردين وجميع األرقام معروفة ومتاحة، باإلضافة إلى أن مركز 
االتصال في »بيتك« يعمل على مدار الساعة ومن خالل مجموعة 
من املوظفني املدربني على خدمة العمالء ومس���اعدتهم وتوفير 
جميع الوسائل املمكنة لتحقيق رضاهم الذي هو هدف اساسي 
نعمل لتحقيقه من خالل ط���رح خدمات ومنتجات جديدة وفى 
نفس الوقت احملافظة على مس���توى جودة وأداء هذه اخلدمات 
مبا يليق بعمالء بيتك وبدوره كأحد اكبر البنوك اإلسالمية في 
العالم. مبينا أن هذه اخلطوة تأتي تطويرا للخدمة الهاتفية التي 
دعمها »بيتك« بطرحه خدمة »الو بيتك«، وهي عبارة عن مركز 
اتصال يعمل على مدار 24 ساعة حيث يقوم موظفون مؤهلون 
مبساعدة العمالء في إجراء العديد من العمليات على حساباتهم 
إلى جانب تسجيل مالحظاتهم واقتراحاتهم وتقدمي شتى اخلدمات 
وذلك من اجل التواصل مع العمالء مبا يوفر لهم سهولة إجراء 
عملياتهم التجارية واملصرفية ضمن هدف رفع مستوى اخلدمة 
وحتسينها بش���كل دائم لتكتمل بذلك شبكة االتصاالت التقنية 

والتفاعلية بني »بيتك« وعمالئه.
وحول الشرائح املستفيدة من اخلدمة اجلديدة، اوضح اخلالد 
ان جمي���ع موردي إدارة اخلدمات التمويلية، أفرادا وش���ركات، 

ميكنهم االس���تفادة من اخلدمة واالستعالم 
بكل يسر وسهولة عن صرف مستحقاتهم، 
كما يجرى العمل على تطوير اخلدمة لتشمل 
مستقبال كافة موردي القطاع التجاري بإدارته 
املختلفة، مشيرا إلى انه رغم أن زمن صرف 
املستحقات هو يوم واحد في حال استكمال 
جميع املستندات )عدا أعمال التصنيع(، فان 
توفير وسائل س���ريعة وسهلة لالستعالم 
عن مواعيد الصرف واس���تحقاقها أمر هام 
وضروري، يؤكد حرص »بيتك« على خدمة 

عمالئه ومواكبة تطلعاتهم.
وأكد أهمية دور املوردين الذين يبلغ عددهم 
نحو 5 آالف مورد من الشركات الكبرى والتجار 
في دعم أعمال »بيتك« خلدمة عمالئه بتوفير 
معظم السلع واخلدمات التي حتتاجها احلياة 
اليومي���ة للمواطن واملقيم وقد أصبحت من 
الضروريات مع تطور العصر وتعدد االحتياجات مبا متثله من 

أهمية في مختلف جوانب احلياة.
ولفت إلى أنه: »من هنا كان التفكير في إنشاء وحدة خاصة 
للعناية بالعالقة مع املوردين وتطويرها باعتبارهم ش���ريحة 
مهمة ومؤثرة من العمالء الذين تربطهم ب� »بيتك« صالت وثيقة 
وتاريخ من التعاون املشترك حيث يعمل اجلميع في سوق واحد 
ودائما يسعى »بيتك« إلعالء روح الشراكة والتعاون على املنافسة 
بهدف خدمة املصالح املشتركة ودعم االقتصاد الوطني وحركة 

مبيعات التجار وحتقيق مصلحة عمالئه«.
وش���دد على أن مثل هذه اخلدمات تساهم في حتقيق أقصى 
استفادة ممكنة من القدرات التقنية واإلمكانيات التكنولوجية 
العالي���ة التي أصبح بيتك رائدا في توظيفها واس���تخدامها في 
مجاالت عديدة دون مش���اكل أو عراقيل بش���كل جعل من األداء 
التقني لبيتك محل إش���ادة وتقدير من معظم كبريات الشركات 
واملؤسسات العاملية واحمللية العاملة في هذا املجال واالهم من 
ذل���ك ثقة العمالء في قدرة »بيتك«عل���ى تقدمي خدمات متنوعة 
بوس���ائل تقنية حديثة مع احلفاظ عل���ى معايير الدقة واألمان 

واجلودة.

لتمكينهم من مشاهدة مباريات كأس العالم 2010  تعزز العالقات مع التجار وتمكنهم من االستفسار عن مستحقاتهم هاتفيًا

»بيتك« يطرح خدمة جديدة لشريحة 
الموردين المتعاملين معه في السوق المحلي

..ويتيح للجميع خدمة أجهزة »iPhone« كأول بنك 
يهتم بهذه التقنية بعد استقطاب 3 آالف مشترك

قال مدير إدارة التس����ويق والعالقات 
العامة ومدير التخطيط االستراتيجي في 
بي����ت التمويل الكويتي )بيتك( فهد خالد 
املخيزمي انه اعتبارا من اليوم ستتاح خدمة 
»بيتك« األولى من نوعها على مس����توى 
البنوك، ألجهزة آي فون »iPhone« والقابلة 
للتشغيل على أجهزة آي باد »iPad« رسميا 
جلميع املس����تخدمني من عم����الء »بيتك« 
وغيرهم، بعد جن����اح اإلطالق التجريبي 
الذي مت في بداية مايو، ولقي إقباال كبيرا 
حيث س����جل في اخلدمة أكثر من 3 آالف 
ش����خص، مما دفع »بيت����ك« إلى تقدميها 
للجميع حيث تعزز بذلك جهودا س����ابقة 
لبيتك في توفير خدمة مماثلة ملستخدمي 

هواتف بالك بيري.
 »ipad« وأوضح في تصريح صحافي: »ميكن ملستخدمي
و»iPhone« أن يظلوا على تواصل دائم مع »بيتك« أينما كانوا 
 kfh وكتابة App Storeمن خالل حتميل البرنامج عبر زيارة
في خانة البحث، وبعد ذلك ميكن االطالع من خالل موقع 
»بيتك« على أس����عار العمالت وإجراء احلس����بة التجارية 
والتعرف على احدث العروض الترويجية ومواقع الفروع، 
باإلضافة إلى معلومات شاملة عن بيتك وقطاعاته وأنشطته 
املختلفة بتحديث مستمر، وذلك دون إجراء عمليات مصرفية 
أو حتويالت مالية، ومن غير اي رسوم أو متطلبات، فاخلدمة 
مجانية ومتاحة للجميع من عمالء بيتك وغيرهم«. مشيرا 
إلى ان مثل هذه اخلدمات التقنية الرفيعة املستوى واملوجهة 
لش����رائح ذات خصوصية من أهم عناصرها حرصهم على 

استخدام التكنولوجيا احلديثة وقدرتهم 
على التفاعل مع تطوراتها، وهو ما يعني 
أن »بيتك« يعم����ل للوصول إلى اجلميع 
باستخدام احدث الوسائل التقنية كما انه 
يتجاوب مع التوجهات في املجتمع خاصة 
بني الشباب وغيرهم من الشرائح ويهتم بان 
يقدم مستوى من اخلدمات يقبل اجلميع 

عليه ويستطيعون االستفادة منه.
واوضح أن الدراسات تشير إلى تزايد 
معدالت استخدام هاتف »iPhone« وأجهزة 
»iPad« في السوق وتعدد وتنوع شرائح 
املس����تخدمني وان ه����ذه التقنية احلديثة 
التي تبقي مستخدميها على اتصال دائم 
باالنترنت من املهم االستفادة من تطبيقاتها، 
وهو ما يحرص بيتك عليه بش����كل دائم من خالل تطبيق 
أفضل أساليب التقنية احلديثة في جميع املنتجات واخلدمات، 
وقد مت تطوير موقع »بيتك« وحتديثه في الفترة األخيرة 
من حيث الشكل واملضمون وأصبح أكثر جاذبية وشمولية 
في التعبير عن »بيتك« ومنتجاته وكذلك من حيث السرعة 

واألمان. 
ولفت إلى األهمية الكبيرة التي يوليها »بيتك« لتحقيق 
تواصل دائم مع شرائح مختلفة االهتمامات من خالل عدة 
قنوات أهمها القنوات االلكترونية التي تتيح لبيتك توظيف 
بنيت����ه التقنية التحتية املتطورة والق����ادرة على مواكبة 
التحديث واإلضافة، حيث تعتبر الوس����ائل التي توفرها 
التقنية احلديثة بأدواته����ا املتعددة اقل تكلفة وأكثر أمانا 

واستخداما على مدار الساعة.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تعاونها مع قناة 
اجلزيرة الرياضية إلتاحة الفرصة لعمالئها ملش����اهدة كأس 
العالم لكرة القدم »فيفا 2010«، وذلك في إطار اجلهود احلثيثة 
للشركة الرامية إلى تعزيز أواصر عالقتها مع أفراد املجتمع 
الكويتي، ومبوجب ذلك س����تقدم الش����ركة جلميع عمالئها 
بطاقات مجانية من قناة اجلزيرة الرياضية تخولهم االستمتاع 
مبشاهدة مباريات كأس العالم وذلك عند اشتراكهم في خدمة 

»WNET« لإلنترنت لعام كامل.
وترمي هذه احلملة إلى تلبية حاجات جميع العمالء، السيما 
عشاق الرياضة الذين يتطلعون بفارغ الصبر إلى مشاهدة 
كأس العالم 2010 املقبل، إذ بإمكان العمالء الذين اشتركوا في 
خدمة »WNET«، االستمتاع مبشاهدة هذه املباريات براحة تامة 
ف����ي منازلهم. وحول الهدف من وراء هذا العرض، قال مدير 
العالقات العامة في الشركة عبدالعزيز البالول »هدفنا تقدمي 

جتربة الفتة ومميزة لعمالئنا بكل ما للكلمة من معنى، لذلك 
رأين����ا أن الطريقة املثلى لتحقيق هذا األمر يكمن في توفير 
عرض حصري جدا، ومبا أن موعد كأس العالم )فيفا( يحني مرة 
كل أربع سنوات، أردنا أن نكون أول من يبادر إلى تقدمي هذه 
اخلدمة إلى عمالئنا املخلصني ومن دون أي مقابل«. وبإمكان 
العمالء، احلريصني على عدم تفويت أي مباراة، التوجه إلى 
جناح »اجلزيرة« في »أڤنيوز مول« حتى السادس من الشهر 
 »WNET « اجلاري، حيث سيتس����نى ملن يش����ترك في خدمة
احلصول على بطاقات كأس العالم، مما يتيح لهم مش����اهدة 
كل املباريات على شاشة قناة اجلزيرة الرياضية. إن »كأس 
العالم فيفا 2010« يش����كل موعدا جتتمع فيه نخبة من فرق 
ك����رة القدم العاملية في حدث رائع، لذلك تريد »الوطنية« أن 

جتعل عمالءها جزءا من هذه الظاهرة العاملية.

احمد اخلالد

 فهد املخيزمي 

بورسلي نائبًا للرئيس 
في »القرين القابضة«

القرين  أف���ادت ش���ركة 
القابضة ب���أن مجلس إدارة 
الش���ركة انتخ���ب ط���ارق 

بورسلي نائبا للرئيس.

عبدالسيد بداًل من الفهد 
في »اكتتاب القابضة«

أف���ادت ش���ركة اكتتاب 
القابضة بتغيير ممثل شركة 
الساري الوطنية القابضة في 
مجلس إدارة شركة اكتتاب   
القابضة حيث مت تعيني د.عبد 
الرؤوف توفيق عبد السيد بدال 

من د.محمد يعقوب الفهد.

تعيين المال 
عضو مجلس إدارة 

في »الكويتية للمنتزهات«
أعلنت الشركة الكويتية 
أن���ه بناء على  للمنتزهات 
العمومية  اجتماع اجلمعية 
العادية للشركة مت انتخاب 
العقارية  التجارية  الشركة 
عض���وا مكمال ملجلس إدارة 
الشركة، فقد مت تعيني   حمد 
راشد حمد املال ممثال لها في 

مجلس اإلدارة.

  »WNET« الوطنية لالتصاالت« تمنح مشتركي«
اشتراكًا مجانيًا في »الجزيرة الرياضية«

قالت البورصة ان ش���ركة جيزان القابضة أفادت بأنه مت تشكيل 
مجلس اإلدارة ليصبح على النحو التالي:  رئيس املجلس والعضو 
املنتدب خالد عبداهلل املريخي ممثال عن شركة كيفان الدولية العقارية 
ونائب الرئيس علي عبداهلل الرقبة ممثال عن شركة ضاحية العيديلية 

العقارية وعضوية كل من: خالد حمد السالم ممثال عن شركة ضاحية 
الش���امية العقارية وعبداهلل عبد الرزاق العصفور ممثال عن شركة 
ضاحية الفيحاء العقارية وخالد علي العتال ممثال عن شركة ضاحية 

الدسمة العقارية.

تشكيل مجلس إدارة »جيزان القابضة«


