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فهد املخيزمي متوسطا طلبة جامعة سنغافورة اإلدارية

سالم احلساوي خالل احملاضرة

خالل زيارة طلبة جامعة سنغافورة اإلدارية لـ »بيتك«

المخيزيم: اإلعالم االقتصادي مساهم إيجابي في التنمية 
وعلى الشركات االستمرار في دورها االجتماعي

قال مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 
التخطيط االس����تراتيجي في بيت  ومدير 
التمويل الكويتي )بيتك( فهد املخيزمي إن 
مساحة احلرية في الكويت ساهمت في بناء 
إعالم اقتص����ادي متميز وموضوعي يقوم 
بدور داعم ومس����اند للحركة االقتصادية 
وخطط الدولة وتوجهاتها، ويعبر بكثير من 
الصدق واحليادية عن أداء شركات القطاع 
اخلاص، مشيرا إلى أن العاملني في مجال 
اإلعالم االقتصادي بشقيه املقروء واملرئي 
يتمتعون بحس عال من املسؤولية الذاتية 
يجعلهم أكثر التزاما باحلقائق في مواجهة 
الشائعات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 
الواق����ع االقتصادي، مبينا ان جتربة بيتك 
مع اإلعالم واإلعالميني على مدى مسيرته 
تقوم على التعاون والش����فافية وبذل كل 
اجلهود ملساعدة الصحافي على أداء دوره 

الذي يحظى بالتقدير الكبير.
وأضاف املخيزمي � ف����ي لقاء مع طالب 
جامعة سنغافورة اإلدارية خالل زيارة قاموا 
بها مؤخرا للكويت واستضافهم فيها »بيتك« 
ضمن برنامج متميز اطلعوا فيه على العديد 
من مجاالت العمل واألنشطة وبعض الشركات 
التابعة � »إن املؤسس����ات املالية اإلسالمية 

تضع ضمن أبرز أهدافها التعريف بأحكام 
وتطبيقات وخدمات االقتصاد اإلسالمي، وهو 
دور لم تكن تستطيع اجنازه من دون التعاون 
والتنسيق مع وسائل اإلعالم املختلفة وفي 
مقدمتها الصحافة التي لعبت دورا ايجابيا 
في متابع����ة أعمال وجناح����ات املصارف 
اإلسالمية«، الفتا الى انه من أسباب متيز 
الكويت بأكبر عدد من الش����ركات والبنوك 
اإلسالمية وش����هرتها في هذا املجال الذي 
كان بيتك رائده منذ افتتاحه في عام 1978، 
يعود إلى دور اإلعالم في إبراز منو صناعة 
اخلدمات املالية اإلسالمية ومتابعته ألعمالها، 
مما ساهم بشكل كبير في التعريف مبنتجات 
وخدمات املصارف اإلسالمية وبالتالي عزز 

اإلقبال عليها ورسخ مكانتها.
وأشار إلى أن السوق في مجال اخلدمات 
املصرفية وصل إلى مرحلة تقترب من التشبع 
مما أشعل املنافسة الشديدة، وبالتالي فإن 
الفترة املقبلة ستكون األولوية فيها لألفكار 
واملنتجات اجلديدة والفريدة، مش����يرا الى 
أن »بيتك« جنح ف����ي إطالق عدة منتجات 
وخدم����ات مبتكرة خالل الفت����رة املاضية 
استجابة لتطلعات عمالئه ومواكبة ألحدث 
التطورات في مج����ال اخلدمات املصرفية 

والتقنية على مس����توى العالم، ومن ذلك 
إتاحة خدمات مجانية متنوعة عبر االنترنت 
واالهتمام بوسائل االتصال والبيع عن بعد، 
وطرح أوعية ادخارية وفرصة استثمارية 
تناسب شرائح متعددة من العمالء باإلضافة 
إلى منتجات تهتم باألسرة والطفل والسيدات 
مع االهتمام باخلدمات املصرفية املتطورة 
مثل جهاز صرف العمالت األجنبية األول 
من نوعه وأجهزة السحب املتنقلة وأجهزة 
الشامل وبطاقات االئتمان ذات املستويات 

واملزايا الكبيرة.
الش����ركات اإلس����المية  ودعا املخيزمي 
والتقليدي����ة إلى االس����تمرار ف����ي دورها 
االجتماعي وتقدمي مس����اهمات تضيف إلى 
أبناءها  الوجه احلضاري للكويت وتخدم 
في مختلف املجاالت، »حيث يعتبر الدور 
االجتماعي للشركة في الدول املتقدمة احد 
أهم معايير قياس قيمتها احلقيقية ومدى 
التزامها بخدمة مجتمعها ما ينعكس بشكل 
مباش����ر على مكانة الشركة«، مشددا على 
ضرورة أن يتم النظر إلى الدور االجتماعي 
للشركات وإعطاؤه األهمية املناسبة بحيث 
يكون احد عوامل املقارنة والتفضيل عند 

العمالء واملجتمع.

)ALFA( تستعد لبناء 3 محطات حديثة عن طريق توحيد العالمة التجارية الجديدة

»السور«: خدمة للتزود بالوقود عبر البطاقات المدنية

املتطور في محطات التعبئة.
 وحول الشريحة األكثر تداوال 
الدفع املس���بق قال  في بطاقات 
احلساوي ان فئة العشرين دينارا 
تستحوذ على اكبر حصة سوقية، 
وذلك عقب قيام الشركة بإعداد 
البطاقات  دراسة حول تصنيف 
األكثر ت���داوال، مش���يرا إلى أن 
»السور« تسعى دائما إلى توفير 
اكبر قدر ممكن لتلبية متطلبات 

السوق.
وردا على سؤال حول احتمال 
زيادة أسعار الوقود في ظل ارتفاع 
النفط عامليا، أكد أن حكومة الكويت 
تولي اهتماما كبيرا لدعم منتجات 
الرئيس���ية، مس���تبعدا  الوقود 
ارتفاع االسعار في ظل  إمكانية 
استمرار الدعم من احلكومة، مبينا 
أن شركة البترول الوطنية حددت 
سعر البيع للجمهور، وبالتالي ال 

ميكن رفع األسعار.
وف���ي خت���ام الندوة أش���اد 
احلساوي بالقائمني على تنظيم 
الندوة واستضافتهم لشركة السور 
لعرض اجنازاتها وخدماتها التي 
توفرها، وذلك عبر جهة أكادميية 
متخصصة، إضافة الى كونها أهم 
املواقع التعليمية املتعلقة بقطاع 

النفط.

املسحوبة واملتبقية منها.
 ولفت إلى أن »السور« تعمل 
ف���ي الوقت الراهن على توحيد 
العالمة التجارية ألفا على جميع 
محطاتها املنتشرة في السوق 
احمللي والتي متت خصخصتها 
من قبل شركة البترول الوطنية 
التي يصل عددها إلى 40 محطة، 
الفتا إل���ى أن هن���اك 3 مواقع 
جديدة حصلت عليها الش���ركة 
لبناء محطات جديدة تضاف إلى 
اعدادها احلالية، وذلك لتغطية 
املناطق التي تفتقر إلى محطات 

تعبئة الوقود.
 وح���ول تق���دمي املزيد من 
اخلدمات على البطاقات قال ان 
الش���ركة قدمت خدمة متميزة 
وذلك بإضافة اسم العميل على 
البطاقة أو اسم الشركة للتعرف 
عليها بسهولة، إلى جانب حتديد 
كميات الوقود املراد التزود بها في 
كل مرة، مبينا أن تلك اخلدمات 
متنع تالعب اآلخرين في استخدام 
الغير للبطاقات، السيما في حالة 

فقدانها.
 وأش���ار احلس���اوي الى ان 
السور اعدت برنامجا الكترونيا 
م���ن خ���الل البطاق���ة يتضمن 
إضافة رقم الس���يارة ومطابقة 

نوعه���ا ومواصفاتها مع خدمة 
البطاقة وذلك للوصول الى اكبر 
قدر من خدمة العميل وتسهيل 
عمليات التزود س���واء لالفراد 
او املؤسسات، مبينا ان من اهم 
االهداف التي تضعها »السور« 
صوب اعينها تس���هيل وتوفير 
اخلدمات املتمي���زة للعميل في 

جميع املجاالت املتاحة لديها .
 وأوضح أن »السور« اطلقت 
خدمة اخرى م���ن خالل توفير 
دليل الكتروني متخصص ميكن 
من خالله التعرف على محطات 
التعبئة التابعة لشركة السور، 
من اجل التسهيل على العمالء.

 ولفت إلى أن زيادة أو انخفاض 
كميات استهالك الوقود من قبل 
العمالء مينح العميل فرصة تقدمي 
الشركة لبعض اجلوائز ألصحاب 
احلص���ص املرتفعة عن طريق 
برنامج العميل املتميز )احتساب 

النقاط(.
الش���ركة بصدد   وذك���ر أن 
اجناز مش���روع لتطوير جميع 
محطاتها خالل ال� 5 سنوات مقبلة 
إلى جانب إنش���اء مراكز صيانة 
وخدمة وتس���وق في احملطات، 
وذلك لتوسيع حقيبة اخلدمات 
للعمالء، متاشيا مع النظام العاملي 

نظمت شركة السور لتسويق 
الوقود ندوة في كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت حتت 
عن���وان »بطاقات الف���ا للتزود 
إلى خطط  بالوقود« تطرق���ت 
الشركة في تسوق منتجاتها في 
إطار توعوي للطالب، حيث كشف 
مدير العالقات العامة في الشركة 
سالم احلساوي عن إطالق خدمة 
جديدة لتعبئة الوقود عن طريق 
البطاقة املدنية، مبينا انه يجري 
حاليا إمتام إجراءات تعاون بني 
»الس���ور« وهيئ���ة املعلومات 
املدنية، علم���ا بأن هذه اخلدمة 
تعتب���ر األولى من نوعها داخل 

السوق احمللي.
 وأضاف احلس���اوي خالل 
احملاضرة التي ألقاها أمام حضور 
الندوة أن خدمة التزود بالبطاقة 
املدني���ة املتوافرة في الس���وق 
املزيد  الراهن، توفر  الوقت  في 
من اجله���د والوقت على عمالء 
»الس���ور« من خالل دفع قيمة 
مالية من طرف العميل الراغب 
في احلصول على اخلدمة على 

عدة شرائح مختلفة.
 وقال ان »السور« تسعى دائما 
إلى توفير مجموعة من اخلدمات 
املتميزة للمجتمع الكويتي تشمل 
املؤسسات والشركات واالفراد، 
مشيرا إلى أن جناحها في إطالق 
بطاقات الدفع املسبق كان دافعا 
قويا لتق���دمي حزمة جديدة من 
اخلدمات غير املتوافرة في السوق 

الوقت الراهن.
 وأشار إلى أن »السور« تتوجه 
من خالل خطتها اإلستراتيجية 
إلى تخفيف العبء على العمالء 
وذلك للحد من عمليات البحث 
عن ال���كاش في نق���اط التزود 
بالوقود، موضحا أن توفير جميع 
املتاح���ة من خالل  اإلمكانيات 
بطاقات الدفع املسبق والبطاقة 
املدنية يأت���ي لتعزيز مبيعات 
الش���ركة من جانب وتس���هيل 
إجراءات الدفع على املؤسسات 

واالفراد من اجلانب اآلخر.
 وذكر احلساوي أن الشركة 
بصدد إطالق خدمة أخرى عبر 
القصي���رة حلاملي  الرس���ائل 
البطاقات حتى يتسنى للعميل 
التع���رف على كمي���ات الوقود 

سوق الخدمات المصرفية يتسم بمنافسة شديدة واألفضلية للمبتكرة


