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طاقم دار اإلدارة ووفد »رواج«

جانب من السحب  

الفائزة بـ»شفروليه تاهو« 2010 مع أوالدها

الجوائز شملت 3 سيارات.. »شفروليه تاهو« و»كابريس« و»كروز« 2010 على رأس مجموعة من أكبر البنوك في الشرق األوسط وأفريقيا

»الغانم« تعلن أسماء الفائزين في ختام حملتها
التسويقية للتكييف المركزي والمصاعد

»جلوبل فايننس« يمنح »بيتك«
جائزة البنك اإللكتروني األول في الكويت

مجموع اخلدمات أسهل وأسرع 
وعبر خطوات واحدة ومن موقع 
واحد مما يسهل عمليات اخلدمة 

والصيانة واملتابعة.
مشيرا إلى أن املستوى املتقدم 
واملتميز الذي حققه »بيتك« في 
مجال التقنية من خالل اخلدمات 
واألنظمة احلديثة يتطلب بشكل 
دائم ويومي متابعة ألحدث واهم 
التطورات في مجال التكنولوجيا 
واعتماد أفضل الوسائل وكذلك 
التعاون مع اجلهات والشركات 
املعنية بالتدقي����ق على جودة 
اخلدمة واألمان والسهولة، الفتا 
إلى أن العديد من املؤسس����ات 
العامل����ة في ه����ذا املجال تؤكد 
في دراستها تفوق »بيتك« في 
مج����ال التقنية وجناح جهوده 
نحو حتقيق البنك االلكتروني 
الرغم من تع����دد وتنوع  على 
خدماته وتباين طبيعتها حيث 
التجارية  تكاد تكون اخلدمات 
واالستثمارية والعقارية أسواقا 

بحد ذاتها. 
ونوه إلى أن الصفة التقنية 
التي أصبحت مالزمة خلدمات 
»بيتك« ترتكز على قاعدة ثابتة 
من اجلهود املتواصلة للقدرات 
البشرية تتابع على مدار الساعة 
احدث التطورات على مستوى 
العالم، وتختار منها ما يناسب 
بيت����ك وعم����الءه بحي����ث تتم 
االستفادة القصوى من كل تطوير 
وفي الوقت ذاته تستمر عمليات 
الصيانة واملراقبة بشكل يسمح 
بانسيابية اخلدمات دون تأثر 
معايير السرعة والدقة واألمان 

األساسية في العمل.

في خدماته ومنتجاته، وأتاحت 
تش���غيل أفضل األنظمة اآللية 
على مس���توى العالم في مجال 
أجهزة الصرف اآللي والبطاقات 
املصرفية وخدمة العمالء وغيرها 
مما جعل بيتك- وعمالءه أكثر 
التطورات  استفادة مما توفره 
املتالحقة في مج���ال اخلدمات 
املصرفية املعتمدة على األنظمة 
اآللية بدون أية أعباء أو عراقيل 
وبفضل اكتمال املنظومة اآللية 
بكل مكوناتها وأبرزها املنهجية 
الثابتة في توظيف التقنية في 

جميع مجاالت العمل.
وأضاف احلساوي أن »بيتك« 
خالل العام احلالي قد أضاف أكثر 
من 15 نظاما آليا يخدم مجاالت 
العمل املختلفة، كما يوفر »بيتك« 
من خالل موقعه على االنترنت 
خدمة جديدة كل شهر تقريبا، 
ويتمتع املوقع بشمولية في األداء 
تعبر ع����ن التكامل في خدمات 
»بيت����ك« التجارية واملصرفية 
واالستثمارية والعقارية بشكل 
يجع����ل اس����تفادة العمالء من 

اجلائزة تتوج جهودا مستمرة 
منذ فترة طويلة بهدف توظيف 
التكنولوجي���ا احلديثة خلدمة 
العمالء وخفض النفقات وتوجيه 
طاقة القدرات البشرية ملجاالت 
الربحية  املزيد من  عمل حتقق 
وتعزز القدرة التنافسية في ظل 
احلرص الدائم على خدمة العميل 
ومتتعه بأفضل مستوى أداء وفق 

معايير عاملية.
وشدد على أن االستثمار في 
البشري من  التقنية والعنصر 
أولويات »بيتك« وقد أس���فرت 
جهوده عن بن���اء بنية حتتية 
تقنية متقدمة ومتعددة القدرات 
 core تعتمد على نظام اساسي
system مت تطبيقه بنجاح كبير 
منذ س���نوات ويتمت���ع بقدرة 
كبيرة من حيث السعة وإمكانية 
التطوير والتحديث واالستيعاب 
ألنظمة وإمكانيات مضافة جعلت 
التطبيق���ات احلديثة بش���أن 
األنظمة اآللية واخلدمات سهلة 
وآمنة، وأكدت موقع بيتك كأول 
البنوك توظيف���ا للتكنولوجيا 

منح���ت مجل���ة »جلوب���ل 
فايننس« املرموقة بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« جائزة أفضل بنك 
الكتروني في الكويت ضمن تقرير 
لها عن أفضل البنوك في الشرق 
األوس���ط وأفريقيا للعام 2010 
استخداما للتقنية وخدماتها، بعد 
أن رصدت حجم االهتمام الكبير 
واملشاريع املتطورة التي ينفذها 
»بيتك« واحلرص املستمر على 
إضفاء الطابع التكنولوجي على 
مجمل اخلدمات واملنتجات التي 
يوفرها لعمالئه بدءا من اخلطوات 
األولى النضمام العميل حتى أكثر 
العملي���ات أهمية مثل االكتتاب 
في صندوق استثماري ومتابعة 
أدائه أو حتويل رواتب موظفي 
شركة أو سحب أموال بعمالت 
مختلف���ة أو حتوي���ل خارجي 
مجاني بالتلكس وأيضا متابعة 
تطورات احلس���ابات وبطاقات 
االئتمان لسنوات عديدة سابقة، 
الش���راء وسداد  إلى  باإلضافة 
األقس���اط، ومعظمه���ا خدمات 
يقدمها موقع بيتك على االنترنت 
التقنية  kfh.com، حيث حتقق 
كذلك هدف التواصل الدائم بني 
العميل والبنك على مدار الساعة 
وفي مختلف األماكن بوس���ائل 
ثابتة ومتنقلة تعتمد أدوات منها 

الصورة والصوت.
وقال مس���اعد املدي���ر العام 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات في 
»بيتك« د.وليد احلساوي معلقا 
على اجلائزة إن »بيتك« يستخدم 
التقنية احلديثة ويعتمدها أسلوبا 
أساسيا ووسيلة ضرورية في كل 
املنتج���ات واخلدمات وان هذه 

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده � مجموعة الهندسة، 
قسم التكييف املركزي واملصاعد أسماء الفائزين الثالثة في السحب 
الكبي����ر الذي مت في االول من أغس����طس اجلاري في ختام حملتها 
التسويقية للتكييف املركزي واملصاعد التي بدأت في أبريل 2010 

وتكررت سحوباتها كل أسبوعني حتى نهاية يوليو املاضي
وكانت اجلائزة األولى من نصيب فاطمة غلوم التي فازت بسيارة 
شفروليه تاهو 2010، بينما حل في املرتبة الثانية طالل صقر الذي 
فاز بسيارة شفروليه كابريس 2010، وأخيرا سيارة شفروليه كروز 

كانت من نصيب مرمي العصفور. 
وقد عبر الفائزون عن سعادتهم لفوزهم بتلك اجلوائز القيمة، 
وأبدوا امتنانهم العميق لشركة يوسف أحمد الغامن وأوالده لتوفيرها 
أجود أنواع التكييف املركزي واملصاعد في السوق احمللي، متمنني 

لها دوام النجاح واالزدهار.
وقد مثلت هذه احلملة التسويقية من شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده-مجموعة الهندسة فرصة ذهبية ألصحاب القسائم اجلديدة 
والڤلل اخلاصة الراغبني في تركيب أجهزة تكييف مركزي ومصاعد 
وأنظم����ة املنزل الذكي ملنازله����م. وال تقتصر احلملة على أصحاب 
القس����ائم والڤلل اخلاصة اجلدد فحسب، بل تشمل جميع ممن هم 
بحاجة الستبدال أجهزتهم القدمية بأخرى جديدة من تكييف الغامن.   
وبهذه املناسبة، قال نائب الرئيس »ملجموعة الهندسة« أحمد قاسم 
حمود: »انه وبفضل الدعم املتواصل لعمالئنا الكرام، أكملت شركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده – مجموعة الهندسة خمسني عاما حافلة 
باإلجن����ازات الباهرة، ونحن إذ نتوجه بجزيل الش����كر إلى جميع 
عمالئنا، جندد التزامنا الراسخ باحملافظة على أدائنا املتميز بتوفير 

املنتجات العالية اجلودة واخلدمات التي ال تضاهى«.

بعد حصول الشركة على عقد حصري للترويج

وفد »رواج« يزور مشروعي »صفا وطليطلة« باألردن

ڤلل املسرة تكلل بالنجاح، حيث قامت الشركة 
بإجناز وبيع كامل الوحدات بهذا املشروع.

وعقب املؤمتر الصحافي، قام وفد رواج 
بزي���ارة ميدانية ملوق���ع املنتجعني )صفا 
وطليطلة( اطلع خاللها على آخر التطورات 
في كال املشروعني وذلك برفقة مشرف مبيعات 
دار اإلدارة محمد النعانعة الذي أكد توفير 
الشركة خدمات متكاملة لكال املشروعني من 
حيث خدمة احلراس���ة والصيانة والزراعة 
والتأجير، عالوة على خدمة التوصيل للمنازل 

والنظافة.

مشروع طليطلة عبارة عن منتجع على قطعة 
أرض مبساحة 36.000م2 يحتوى على 36 
بيتا ريفيا مبس���احة بناء 70م2 على أرض 
مساحتها 850م2 ضمن مناذج تضمن تلبية 
كل األذواق ومبساحات بناء تصل إلى 255م2 
عل طابقني داخل منتجع منوذجي مس���ور 
ومخدوم بالكامل، وذكر أن مش���روع صفا 
يقام على قطعة أرض مبساحة 90.000م2 
ويحتوي على 90 بيتا ريفيا مبساحة بناء 

70م2 على أرض مساحتها 850م2.
على صعيد آخر، صرح زاهدة بأن مشروع 

أعلنت شركة رواج للتسويق العقاري عن 
قيام وفد تسويقي إعالمي بزيارة استطالعية 
للمشاريع املتعاقد عليها حصريا مع شركة 
دار اإلدارة في األردن، واوضحت الشركة في 
بيان صحافي أن هذه الزيارة اشتملت على 
زيارة مقر شركة دار اإلدارة وااللتقاء باملدير 
العام عماد زاهدة، والقيام بجولة فعلية في 
مشروعي صفا وطليطلة الريفيني مبحافظة 
جرش األردنية برفقة مشرف املبيعات محمد 

النعانعة.
وعلى هامش الزي���ارة عقد املدير العام 
لشركة دار اإلدارة عماد زاهدة مؤمترا صحافيا، 
أكد خالله أن نشاطات الشركة تشمل تطوير 
املشاريع العقارية وتقدمي منتج عقاري ضمن 
مفاهيم تطويرية متنوعة حتاكي احتياجات 
السوق احمللية، وتوفر حلوال عملية ملختلف 
الغايات االستثمارية والسكنية واخلدمات 

املرتبطة بهما.
وأشار إلى أن رؤية الشركة تتمثل بالتفرد 
بتقدمي حلول إس���كانية مميزة عبر تطوير 
مش���اريع في ضواحي املدن ذات الطبيعة 
الفعاليات احلضرية خارج  اخلالبة، ونقل 
ازدحام���ات املدن إلى الريف، وتوفير منتج 
بأعلى قيمة تنافسية في اجلودة والسعر.

وأعلن أن مشروعي طليطلة وصفا باألردن 
مطروحان للبيع حاليا عبر ش���ركة رواج 
للتسويق العقاري في الكويت، موضحا أن 

»بيتك«: فرصة يومية للفوز بجهاز آيفون في رمضان لمستخدمي »الفيسبوك«

أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك« عن تقدميه فرصة للفوز بجهاز 
آيفون يوميا خالل شهر رمضان للمشتركني في صفحته على موقع 
ــهد إقباال متزايدا منذ إطالقها رسميا قبل  ــبوك« والتي تش »الفيس

أسبوعني وذلك من خالل املسابقة اليومية على الصفحة.
وفي هذا اإلطار عبر مدير إدارة التسويق والعالقات العامة م. فهد 
ــكر من »بيتك« إلى اجلمهور املتابعني  خالد املخيزمي عن خالص الش
ــر التطورات والفعاليات واألخبار التي يرصدها »بيتك« في هذه  آلخ
ــدي مقترحا أو مالحظة من خالل  ــة باإلضافة إلى كل من يب الصفح
التواصل املستمر عبر »الفيسبوك« والذي أصبح بشكل يومي وعلى 
مدار الساعة مشيرا إلى أن جميع ما يدون من قبل املشتركني يؤخذ 

بعني االعتبار دائما.
ــابقة كويتية  وأضاف أن »بيتك« كان قد أعلن عن إطالق أول مس
رسمية على »الفيسبوك« وذلك من خالل صفحته حيث سيتم تنظيمها 
ــهر رمضان، وهي متاحة للمستخدمني داخل الكويت فقط  خالل ش
من املواطنني واملقيمني، مشيرا إلى أن هذه اخلطوة تعبر عن اهتمام 
ــائل الهادفة إلى تعريف اجلمهور من العمالء  »بيتك« بالتقنية والوس
ــي تهتم بها هذه  ــتجدات وأهم األخبار الت ــر العمالء بآخر املس وغي
الشريحة من خالل الصفحة التي وصل عدد املشاركني فيها إلى أكثر 
ــتخدم خالل أول أسبوعني من إطالقها رسميا، حيث  من 4 آالف مس

يعد هذا الرقم األكبر بني البنوك احمللية.
واوضح أن املشترك في صفحة »بيتك« سيظهر في احلائط اخلاص به 
يوميا facebook wall سؤال في مجال الثقافة العامة والتاريخ اإلسالمي، 
وتتاح فترة اإلجابة عنه من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء 
ــتراط كتابة االسم الثالثي  على اإلمييل facebook@kfh.com، مع اش
والرقم املدني للمستخدم حيث سيمنح على اإلجابة الصحيحة فرصة 
ــحب سيتم تنظيمه  ــيرا إلى أن الس للفوز بجهاز آيفون iPhone، مش

أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن هذه اخلطوة تعبر عن اهتمام »بيتك« بعنصر الشباب 
والذين يعدون الشريحة الكبرى في استخدام موقع »الفيسبوك« مبختلف 
وسائل التواصل احلديثة املتاحة لهم، مشيرا إلى أن املسابقة اليومية 
تهدف إلى جانب إتاحة فرصة الفوز لهم تثقيف املشاركني وتزويدهم 

باملعلومات العامة إلى جانب إتاحة روح املنافسة بشكل يومي.
ــل أيضا مع العمالء عبر  ــار املخيزمي الى أن »بيتك« يتواص وأش
صفحته على موقع Twitter والذي يعد أحد املواقع املهمة في التواصل 
ــث آخر األخبار التي تهم  ــم KFHGroup حيث يتم ب أيضا وذلك باس
مستخدمي املوقع إضافة إلى تلقي املالحظات واالقتراحات من جانب 
اجلمهور بصدر رحب ومبا يتيح لهم فرصة املشاركة في إبداء الرأي 

حول خدماته وأنشطته املختلفة.

صورة لصفحة »بيتك« على الفيسبوك فهد املخيزمي 

د. وليد احلساوي


