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اإىل الأمام: فيزا ت�ساعد على تعزيز عمليات الدفع باجلّوال يف الكويت

لقد ازداد استخدام الهاتف اجلّوال 
بش��كل كبير في السنوات اخلمس 
األخيرة م��ع تط��ّور التكنولوجيا. 
العادية واأللعاب  فمن االتص��االت 
إل��ى تش��غيل املوس��يقى والتقاط 
الصور والفيديو، أصبحت الهواتف 
اجلّوالة تستخدم اليوم للمزيد من 
التطبيق��ات املتقدم��ة، مثل تصّفح 
اإلنترنت و حتديد املواقع بواسطة 

نظام "جي.بي.إس".
وتعتبر عملي��ات الدفع اجلّوالة من 
ب��ن التوّجهات اآلخذة في االزدياد 
في وظائف اجلّوال. ففكرة استخدام 

ج��ّوال  هات��ف 
البضائع  لشراء 
واخلدم��ات هي 
على حّد س��واء 
ومغرية  بسيطة 

للمستهلك.
ت��صّور أن���ك 
تستطي�ع دف��ع 
ثم�ن مشترياتك 
بتمري��ر هاتفك 
أم��ام  اجل��ّوال 
نقط���ة خروج. 
وب�اإلض��اف��ة 
إل��ى السهول�ة، 
عمليات ال�دف�ع 
اجلّوال�ة آم�ن��ة 
جداً وكأنك تدفع باس��تعمال بطاقة 

فيزا.
قد تتس��اءل ما الذي يجعل كل هذا 
ممكناً؟ إنها تقنية اتصاالت املجال 
القري��ب، وه��ي عنص��ر مهم في 
تعزيز عملي��ات الدفع اجلّوالة غير 
اللمسية، وقريباً سوف يعتاد عليها 

املستهلكون كثيراً.
واس��تخدام الهات��ف كبطاقة ذكية 
يعني أن��ه ميكن تس��ويقه كجهاز 
دفع )عل��ى غرار بطاق��ة االئتمان/
البطاقة املدين��ة(، وكبطاقة تعريف 

ش��خصية، وجهاز أم��ن، وغيره. 
وس��بق أن عرف��ت ه��ذه الوظيفة 
انتشاراً في آس��يا حيث اختبرتها 
فيزا ونشرتها مع مصارف شريكة 

في أرجاء القارة.
أم��ا ف��ي الش��رق األوس��ط فقد 
تش��اركت في��زا مع بن��ك الكويت 
الوطني وش��ركة زين إلطالق أول 
جتربة اتصاالت املجال القريب في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. ومن 
املتوق��ع أن تنتهي التجربة اجلارية 
حالياً في سبتمبر 2010، وتتمحور 
حول منح 500 حامل بطاقات فيزا 
من بن��ك الكويت الوطني س��هولة 
وأم��ان تس��ديد ثمن مش��ترياتهم 
باستخدام payWave من فيزا على 
هواتف نوكيا 6212 لديهم في أكثر 
م��ن 100 متجر ش��ريك ف��ي أكبر 
مركز تسوق في الكويت: أفينيوز 
مول حيث نشر أكثر من 112 جهاز 

طرفي وجهاز قراءة.
وستسمح امللصقات الذكية املعلقة 
في املركز التجاري حلاملي بطاقات 
عروض  عل��ى  باحلص��ول  في��زا 
ميكن اس��تبدالها بعمليات ش��راء 
ف��ي املتاجر الش��ريكة. وس��تنال 
أيضاً  للتجربة  اخلاضعة  املجموعة 
خي��ار تنزيل بطاقة فيزا مس��بقة 

الدف��ع مجانية مبج��ّرد نقر هاتف 
فيزا payWave لديهم على امللصق 

الذكي.
وقال قم��ران صديقي، املدير العام 
لفيزا الشرق األوس��ط: "بّن بحث 
للسوق أجرته فيزا مؤخراً أن نحو 
80 باملئ��ة من الكويتي��ن مهتمون 

باحلص��ول عل��ى ميزة  ج��داً 
الدفع هذه على هاتفهم 
اجل��ّوال. لذلك نعتقد 
 payWave في��زا  أن 
على الهات��ف اجلّوال 
املس��تهلك  س��تروق 
املتش��ّوق  الكويت��ي 
اإلبداع��ات  العتم��اد 
اجلدي��دة التي متنحه 
وخيارات  أكبر  سهولة 

أوسع.
أما لفيزا، شبكة عمليات 

الدف��ع اإللكتروني��ة 
العالم،  في  الكبرى 
الهات��ف  يش��ّكل 
مكّون��اً  اجل��ّوال 
لتوصيل  أساسياً 
منتجاتها وخدماتها 

املس��تقبل.  ف��ي 
فعمليات الدفع اجلّوالة 

أكثر م��ن مج��رد طريقة 

متطورة للدفع إذ تّقدم بديالً جذاباً 
الستعمال النقود والشيكات.

في الواقع، حتاول فيزا اجلمع بن 
انتشاراً  األكثر  املس��تهلك  منتَجي 
في العال��م )1.8 ملي��ار بطاقة فيزا 
و4.3 مليار هاتف جّوال( من خالل 
ضّخ خبراتها في عمليات الدفع في 

مجال صناعة الهواتف اجلّوالة.
املاضيتن،  الس��نتن  م��دى  فعلى 
عمل��ت فيزا عن كثب مع ش��ركات 
ش��بكات هواتف جّوالة ومصّنعي 
هواتف، ومؤسسات مالية، وجتار، 
وم��زّودي التكنولوجي��ا لتطوي��ر 
عملي��ات الدفع اجلّوال��ة وخدماتها 

وتسويقها.
وأضاف صديقي: "تش��جّعنا كثيراً 
لبرنامجنا  األّولي��ة  ال��ردود  بع��د 
االختباري في الكويت حالياً. تعتقد 
فيزا أن الهواتف اجلّوالة مناس��بة 
متام��اً لتعطي املس��تهلك الكويتي 

جتربة دفع محّسنة."

وقائع عن فيزا payWave اجلوالة
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تس��مح تعامالت في��زا payWave اجلّوالة للمس��تهلك بتلّقي   •
تنبيهات التعامالت مباشرة على هاتفه اجلّوال بواسطة رسائل 
نّصية. وحترص عمليات إرسال األموال اجلّوالة على نقل آمن 

ومريح لألموال بن أفراد العائالت البعيدة عن بعضها.

تس��مح في��زا payWave بالدفع في غضون ث��وان، فما على   •
مالكي حس��ابات فيزا اجلّوالة سوى مترير هاتفهم أمام جهاز 

طرفي غير ملسي إلمتام عملية الدفع.
فيزا payWave عملية آمنة، ففي وس��ع مس��تخدميها إضافة   •

كلمة س��ّر على تطبيق فيزا payWave لديهم، وكّل عملية دفع 
تولّد شيفرة رقمية فريدة متنع االحتيال.

ميكن دمج فيزا payWave مع خدمات مالية جّوالة أخرى، مثل   •
تنبيهات التعامالت عبر رسائل نّصية، أو حتويل األموال.

»بيتك«: 15 ألف مستخدم لبرنامج »آيفون«

مصرفية أو حتويالت مالية، ومن غير أي رسوم 
أو متطلب���ات، فاخلدمة مجانية ومتاحة للجميع 

من عمالء بيتك وغيرهم.
وتشير الدراسات إلى تزايد معدالت استخدام 
هاتف iPhone وأجهزة iPad في الس���وق وتعدد 
وتنوع ش���رائح املس���تخدمني وان هذه التقنية 
احلديثة التي تبقي مستخدميها على اتصال دائم 
باالنترنت من املهم االستفادة من تطبيقاتها، وهو 
م���ا يحرص »بيتك« عليه بش���كل دائم من خالل 
تطبيق أفضل أساليب التقنية احلديثة في جميع 
املنتجات واخلدمات، وقد مت تطوير موقع »بيتك« 
وحتديث���ه في الفترة األخيرة من حيث الش���كل 
واملضمون وأصبح أكثر جاذبية وش���مولية في 
التعبير عن »بيتك« ومنتجاته وكذلك من حيث 

السرعة واألمان.

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( عن وصول 
عدد املس���تخدمني لبرنامج »آيفون بيتك« والذي 
يعد األول في إطالقه على مستوى البنوك احمللية 
 iPhone واملخصص ملستخدمي أجهزة اآلي فون
واآلي باد iPad املتطورة إلى 15 ألف مستخدم داخل 
الكويت خالل الش���هر األول منذ إطالقها رسميا 
في يونيو املاضي، وذلك في إطار تعزيز »بيتك« 
لوسائل التقنية احلديثة للتواصل مع عمالئه بأكثر 
من وس���يلة، وإلتاحة خدماته ألكبر شريحة من 
املستفيدين، حيث أثمر عن هذه اخلدمة استقطاب 
ش���رائح متنوعة ومن أبرزها ش���ريحة الشباب 
ورجال األعمال املهتمني باستخدام أحدث وسائل 

التكنولوجيا.
ويعد هذا اإلجناز ال���ذي يضيفه »بيتك« إلى 
س���جل جناحاته املتعددة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات خطوة متقدمة تؤكد حرص »بيتك« على 
حتقيق الس���بق واجلودة معا من خالل الوسائل 
احلديثة التي يتيحها لعمالئه س���واء من خالل 
برنامج »آيفون بيتك« أو »بالكبيري بيتك« املتاح 
ملستخدمي أجهزة البالكبيري BlackBerry، أو من 
خالل موقعه االلكتروني والذي يحتوي أكثر من 
150 خدمة على مدار الساعة، أو من خالل األنظمة 
التي حتقق أعلى درجة من األمان للمس���تخدمني 
 3D واملستفيدين من اخلدمات املقدمة مثل خدمة
Secure ثالثي األمان، والذي وضعه »بيتك« حلماية 
 KFH Online العمالء الكترونيا على خدمة األون الين

وكذلك البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع.
 »iPad«و »iPhone« وميكن البرنامج مستخدمي
من أن يظلوا على تواصل دائم مع »بيتك« أينما 
 AppStore كانوا من خالل حتميل البرنامج عبر زيارة
وكتاب���ة »kfh« في خانة البحث، وبعد ذلك ميكن 
االطالع من خالل موقع »بيتك« على أسعار العمالت 
وإجراء احلس���بة التجارية والتعرف على احدث 
العروض الترويجية ومواقع الفروع باإلضافة إلى 
معلومات ش���املة عن بيتك وقطاعاته وأنشطته 
املختلفة بتحديث مستمر، وذلك دون إجراء عمليات 

خالل الشهر األول بما يعزز التواصل مع العميل

واجهة برنامج »بيتك آيفون«

زياد عقروق

ن عقروق  »سيتي المصرفية« تعيِّ
مديرًا تنفيذيًا في الكويت

أعلنت مجموعة سيتي املصرفية العاملية أمس عن تعيني زياد عقروق 
مديرا تنفيذيا لعملياتها ف���ي الكويت، منتقال من عمان حيث ترأس أعمال 
املجموع���ة في األردن منذ العام 2005. وتعليق���ا على منصبه اجلديد، قال 
عقروق: »يس���عدني ان أتولى قيادة فريق عمل مجموعة سيتي املصرفية 
في الكويت، ذلك الفريق الذي يحرص على تقدمي خدمات عاملية املس���توى 
ويس���تمر في بناء عالقات وطيدة وقوية مع نخبة من العمالء في الكويت، 
واليوم نؤسس ملرحلة جديدة من اخلدمات املتطورة لعمالئنا من املؤسسات 

العامة والشركات«.

100 عميل رابح في السحب الشهري الثالث لـ »الوطنية«
ونتطلع قدما الى السحب املقبل 
في أغسطس املقبل لكي نكافئ 

املزيد من عمالئنا«.
وب���دوره أع���رب الفائ���ز 
باجلائ���زة الكب���رى عبداهلل 
حجاب املطيري عن سعادته 
الغامرة بالفوز وقال: »أشكر 
الشركة الوطنية وكل العاملني 
فيها على هذه املفاجأة األكثر 
من رائعة التي جعلتني أشعر 
بفخر االنتم���اء الى الوطنية 
السيما انها تنوع في تقدمياتها 
لكي متيز عمالءها وتكافئهم 
بشكل متواصل س���واء عبر 
املميزة أو خدماتها  عروضها 

ومنتجاتها«.

ضمان سعادة ورضا العمالء 
ضمن عائلة الوطنية لالتصاالت 
واليوم نواصل االحتفال معهم 
بالفوز في الس���حب الشهري 
الثالث ونعده���م باملزيد في 

األشهر املقبلة«.
وتوجهت العيار بالدعوة الى 
الوطنية ملالقاة  جميع عمالء 
الوطنية في سحوباتها الشهرية 
في األڤنيوز في العاش���ر من 
كل ش���هر، مؤكدة أن فرصة 
 الربح متاحة للجميع في واحد
التس���عة  الس���حوبات  م���ن 

املتبقية.
وقالت: »اننا باسم الوطنية 
نتوجه بالتهنئة لكل فائز معنا 

عديدة في جناح كل من السحب 
األول والثان���ي، إال إننا نؤمن 
بأن النجاح احلقيقي يكمن في 

وزارة التجارة الذي تابع عن 
كثب عملية الس���حب وإعالن 
ارقام مئ���ة فائز مت اختيارهم 
الس���حب  عش���وائيا وف���ق 

االلكتروني.
وبه���ذه املناس���بة، قدمت 
مدير أول إدارة االتصاالت في 
العيار تهانيها  الشركة رهام 
للفائزين الذين حظوا بالفوز 
معرب���ة عن س���عادتها بفوز 
عمالء الوطني���ة حيث قالت: 
»لقد احتفلنا بالسحب الثاني 
الذي ش���كل جناح���ا موازيا 
للسحب األول وشهد حماسة 
ومشاركة كبيرة بني أوساط 
العمالء، لقد تضافرت عوامل 

الوطنية  الش���ركة  أعلنت 
لالتصاالت ع���ن فوز 100 من 
عمالئها في السحب الشهري 
الثالث الذي يأتي ضمن سلسلة 
الس���حوبات الش���هرية التي 
تنظمها الش���ركة وتهدف من 
خاللها إلى التواصل مع عمالئها 
وإرضائهم، وحصل الفائزون 
مبوجب���ه عل���ى جوائز قيمة 
بداية من س���يارة ميني كوبر 
وأجهزة ب���الك بيري ونوكيا 
وسوني اريكسون، باإلضافة 
إلى العديد من اجلوائز املتنوعة 

واملميزة.
وقد مت إجراء السحب في 12 
يوليو اجلاري بحضور ممثل 

المزيد من فرص الفوز بجوائز قيمة لمن تبدأ أرقامهم بـ 6 فقط

رهام العيار

االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
يتفقان على تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري

بروكسل: اتفق االحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي على عقد حوار اقتصادي كل عام لتعزيز 
وتوسيع التعاون االقتصادي والتجاري والعالقات 

بني املجموعتني اإلقليميتني الرئيسيتني.
وجاء االتفاق عقب احلوار االقتصادي الثاني بني 
اجلانبني والذي اختتم اول من امس حيث مت استئناف 
احلوار مرة أخرى وكان آخر اجتماع عقد عام 2003 
بني 27 عضوا في االحتاد األوروبي وأعضاء مجلس 

التعاون اخلليجي الستة.
وقال مدير إدارة االقتصاد في وزارة املالية الكويتية 
عدنان الكندري ل����� »كونا« ان هذا احلوار مهم جدا 

مشيرا الى »االتفاق على عقد هذا احلوار سنويا«.
وأضاف الكندري الذي يترأس وفد مجلس التعاون 
حيث ان دولة الكويت تترأس الدورة احلالية للمجلس 
»سنرى ما سيكون على جدول اعمال االجتماع املقبل 
الذي يعتمد على آخر تطورات الوضع االقتصادي«. 
وأشار الى ان املباحثات ركزت على ثالثة مواضيع 
رئيس����ية وهي األزمة املالية العاملية واالستجابات 
السياسية وسوق االحتاد األوروبي املوحد والسوق 
اخلليجية املش����تركة وتطوير الهيكل املؤسسي في 

االحتاد األوروبي ومجلس التعاون.
وشدد على »ان مجلس التعاون شريك رئيسي 

لالحتاد األوروبي وان االحتاد شريك رئيسي ملجلس 
التعاون« مبينا أهمي����ة تعزيز مجاالت أخرى غير 

التجارة مثل اخلدمات والسلع.
وقال »نحن نؤخر مفاوضات اتفاق التجارة احلرة 
ونركز على القضايا االقتصادية حتى آخر هذا العام 
ألننا نأخذ وقتنا في مجلس التعاون إلجراء تقييم 
آخر للمفاوضات الكاملة وليس مع االحتاد األوروبي 
فقط«. وبني انه عقب نحو عقدين من املفاوضات بني 
االحتاد األوروبي ومجل����س التعاون حول اتفاقية 

التجارة احلرة فإنها مازالت معلقة.
واعتبر الكن����دري ان »هذا االجتماع ميثل جزءا 
من اخلطة وعلينا إحلاقه باألجزاء األخرى من اجل 
تعزيز العالقات بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي« معربا عن اعتقاده بان العالقات بني االحتاد 
واملجلس تتجه في املس����ار الصحي����ح. من جانبه 
قال مدير الشؤون االقتصادية واملالية الدولية في 
املفوضية األوروبية بيتر بيكس الذي يرأس اجلانب 
األوروبي في تصريح مماثل ل� »كونا« ان االجتماع 
كان بناء ومفيدا جدا و»تبادلنا وجهات النظر حول 
العديد من القضاي����ا املهمة مثل كيفية اخلروج من 
األزمة االقتصادية والنقدية والتكامل اإلقليمي« مؤكدا 

»انه بامكاننا ان نتعلم من جتارب بعضنا«.

»إسكان« ترعى معرض
المال واالستثمار الثاني

اإلمارات ترفع أسعار البنزين
للمرة الثانية على التوالي

أعلنت مجموعة اجلابرية لتنظيم املعارض ان شركة إسكان العقارية 
املشتركة اعلنت عن رعايتها ملعرض املال واالستثمار الثاني الذي ينطلق 
في نوفمبر املقبل وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورة االولى 
ملعرض املال واالس����تثمار. وبهذه املناسبة، قال مدير التسويق حسني 
موس����ى ان معرض املال واالس����تثمار في دورته الثانية سيضم العقار 
والصناديق واحملافظ االستثمارية والعقارية في الكويت والعالم العربي 
خالل الفت����رة من 23 الى 25 نوفمبر، وأوض����ح ان املعرض في دورته 
الثانية يهدف الى تسليط الضوء على أهم وأحدث الصناديق والصكوك 
واحملافظ االس����تثمارية والعقارية ودورها الفاعل في تطوير الصناعة 
املالية، كما ان املعرض يضيف فرصا كبيرة للمس����تثمرين األفراد عن 
طريق االلتقاء مبديري الصناديق والصكوك واحملافظ والتعرف بشكل 

أكبر على آلية عمل كل منها والعوائد املتحققة واملتوقعة.

قررت دولة اإلمارات رفع أسعار ليتر البنزين بأنواعه املختلفة بسعر 
20 فلس����ا اعتبارا من يوم غد في جميع محطات الوقود في البالد وذلك 
في إطار حترير األس����عار وزيادتها تدريجيا. وأضافت شركات توزيع 
املنتجات البترولية في بيان لها ان الزيادة املعلنة في أس����عار البنزين 
تأتي في إطار املساعي الرامية الى احلد تدريجيا من اخلسائر املتراكمة 

واملتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع املنتجات البترولية.


