
االحد 26 سبتمبر 2010   35اقتصاد

»كيو إيتي « تطرح السبورة الذكية 
في معرض البناء وتجهيز المدارس 

أعلنت »كيو إيتي املشتركة« عن مشاركتها في 
»مؤمتر ومعرض بناء املدارس والكليات« الذي يعد 
األول من نوعه في الكويت والذي تنطلق انشطته 
خالل الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر اجلاري برعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، وذلك في مركز املؤمترات بفندق موفنبيك 

باملنطقة احلرة.

وبهذه املناسبة قال مدير املشروعات في الشركة 
م.أشرف فؤاد في تصريح صحافي، إن »كيو إيتي« 
تتشرف باملشاركة في هذا احلدث األول من نوعه، 
والذي يجسد حرص الدولة ووزارة التربية على 
تطوير العملية التعليمية والوصول بها إلى أعلى 
درجات اجلودة، وتخفيف العبء على جميع الطالب 

في حتصيل املعلومات.

انطالقا من التزامه المستمر بتوفير أنسب الخدمات والحلول والعروض لعمالئه

أسعار خاصة ألجهزة iPad لحاملي بطاقات ڤيزا من »األهلي«

الش���رق األوسط  األفضل في 
www.aido.com وال���ذي يوفر 
قنوات دفع بأعلى مس���تويات 
األمان والسرية لينعم عمالؤنا 
بسرعة الدفع ومتعة استخدام 
التواصلي���ة  ه���ذه األجه���زة 

الترفيهية احلديثة«.

تقدمه شركة ڤيزا العاملية والذي 
يستمر حتى 15 اكتوبر لنوفر 
حلاملي بطاقاتنا من ڤيزا فرصة 
احلصول على خصومات نوعية 
وقيمة عند اس���تخدامهم هذه 
 Apple البطاقات لشراء أجهزة
iPad عن طريق موقع التسوق 

تعبيرا عن إس���تراتيجية 
البنك في تقدمي أنسب احللول 
واخلدمات املصرفية، أعلن البنك 
األهلي الكويتي عن عرض خاص 
لعمالئه من حاملي بطاقات ڤيزا 
تقدمه شركة ڤيزا العاملية حيث 
يتيح هذا العرض لعمالء البنك 
من حاملي بطاقات ڤيزا األهلي 
أن يس���تفيدوا من خصومات 
خاصة وحصرية على أجهزة 
التي يتم شراؤها   Apple ipad
عبر االنترنت من خالل موقع 
www.aido.com االلكترون���ي 

للتسوق. 
وف���ي تفصيل ح���ول هذا 
العرض، قال مدير عام مجموعة 
اخلدم���ات املصرفي���ة لألفراد 
)بالوكالة( ستيوات لوكي: »إننا 
نعمل على الدوام للمثابرة في 
ابتكار وتطوير وإطالق أنسب 
العروض املصرفي���ة واملالية 
الت���ي تعود بالنف���ع والراحة 
على عمالئنا. ومن هنا، نعلن 
عن ه���ذا العرض احلالي الذي 

العمالء.
وأش����ار الفوزان الى أن ثمة 
عوامل تضافرت لتقف وراء هذه 
االجنازات من بينها احلرص على 
استمرار اخلدمة من دون توقف 
أو مشاكل خالل فترة الصيف 
الذي يتزامن مع موسم السفر 
واالجازات وبالتالي ارتفاع اإلقبال 
على استخدام البطاقات االئتمانية 
وتوفيرها على مدار الساعة وهو 
ما كان محل تقدير من عمالئنا، 
باإلضافة الى احلوافز التي منحت 
ملوظفي الفروع الذين يتعاملون 
مباش����رة مع العمالء وموظفي 
مركز االتصال call center الذين 
يتلقون اتصاالت العمالء ومن 
الداخ����ل واخلارج ويس����عون 
جاهدين لتذليل مشاكلهم، وقبل 
كل ذلك الدعم والتحفيز الدائمني 
من قبل اإلدارة العليا واإلدارة 
التنفيذية وحرصهما على توفير 

اخلدمة بأسلوب راق.
الى ذلك ذكر الفوزان أنه مت 
مؤخرا تنظيم ملتقى للسيدات 
م����ن عمالء »بيت����ك« وغيرهم، 
مت خالله اس����تعراض خدمات 
ف����ي مجال  البنك  ومنتج����ات 
البطاقات االئتمانية وأنواعها 
وما تقدمه من مميزات تفضيلية 
الى اخلدمات  لعمالئنا، إضافة 
التي تقدمها القطاعات األخرى 
التجارية والعقارية، حرصا منا 
على االهتمام بشريحة السيدات 
التي تش����كل ركنا أساسيا من 

عمالء »بيتك«.

العمليات على مس���توى  هذه 
السوق احمللي ألكثر من %25، 
فضال عن زيادة عدد البطاقات 
املص���درة خصوص���ا بطاقات 
التيس���ير واالئتمان وبطاقات 
الدفع املس���بق، لتنعكس على 
زيادة حص���ة »بيتك« من هذا 
السوق ألكثر من 35%، مشيرا 
ف���ي هذا الصدد الى اس���تمرار 
إس���تراتيجية بطاقات »بيتك« 
التس���ويقية وتطويرها حيث 
يجري حاليا وضع اللمس���ات 
النهائية على حملة تسويقية 
ضخمة للبطاقات تغطي كافة 

وسائل اإلعالم.
وقال الفوزان: يبدو أحد أهم 
أوجه هذه االجنازات لبطاقات 
»بيتك« خالل هذه الفترة، في 
النمو الهائ���ل لقنوات »بيتك« 
للدفع االلكتروني والذي جتاوز 
نس���بة 200%، بفض���ل البنية 
التقني���ة املتقدمة التي يطبقها 
البنك ومستوى السرية واألمان 
في التعامالت االلكترونية التي 
تنجز عبر موقعه االلكتروني، 
عالوة على تنوع اخلدمات التي 
تقدم عبر هذا املوقع، مش���يرا 
الى أن تطور الثقافة املصرفية 
للعمالء وتعاملهم مع األنظمة 
املصرفية املتطورة في األسواق 
اخلارجية خالل الس���فر، أتاح 
لهم الفرصة للمقارنة واختيار 
البنك األفضل واألكثر حرصا 

على مصلحة عمالئه.
وتاب���ع الف���وزان: امتد هذا 

النجاح ليشمل عمالءنا من فئة 
املتعاملني مع »بيتك«،  التجار 
حيث ارتفعت مكاس���ب هؤالء 
التجار من خالل أجهزة نقاط 
البي���ع، بنس���بة 22% مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي، 
مؤكدا ف���ي هذا الص���دد على 
احلرص على تعزيز شراكات 
»بيتك« م���ع التجار من خالل 
عروض خاصة لزيادة االستخدام 
وإتاح���ة أكبر قدر من األجهزة 
الس���تفادة عمالئنا، فضال عن 
تنش���يط احلركة التجارية في 
السوق احمللي وحتريك عجلة 

االقتصاد.
ولفت الفوزان الى النجاح الذي 
كللت به حملة بطاقات اخلير، 
على وجه التحديد، والتي مكنت 
»بيت����ك« من توفير فرصة أداء 
العمرة ألربعني شخصا سبقتها 
إتاحة الفرصة لعشرة أشخاص 

ألداء فريضة احلج، حيث يبرهن 
جناح احلمل����ة على حس عال 
من املسؤولية يتحلى به عمالء 
»بيتك« ومشاركتهم للبنك في 
التسابق في فعل اخلير، مشيرا 
الى أن بطاقات اخلير ستثتأثر 
بنصي����ب وافر م����ن حمالتنا 
التسويقية املقبلة ملواصلة فعل 
اخلير الذي يحتل أولوية ضمن 
أهدافنا لتقل عن أولوية تنشيط 
أدائنا ومبيعاتنا في القطاعات 

التجارية املختلفة.
 وقال الفوزان: أما فيما يخص 
بطاقة األسرة، التي تعتبر األولى 
من نوعها في الكويت، فهي متكن 
العميل من احلصول على ما يصل 
إلى 7 بطاقات األس����رة مسبقة 
الدفع مقابل رسم سنوي قدره 20 
دينارا، ترتبط جميعها بحساب 
العميل الرئيسي، وباالمكان إعداد 
حتويالت شهرية لهذه البطاقات 
التي ميك����ن أن متنح لألزواج، 
األطفال، اآلباء، اخلدم والسائق 

وغيرهم.
وأض����اف: هن����اك مب����ادرة 
رئيس����ية اخرى وه����ي إصدار 
بطاقة االئتمان املاسية، والتي 
تلبي احتياجات شريحة معينة 
من العمالء. ميكن اآلن استخدام 
بطاقة االئتمان التيسير املاسية 
في كل من الكويت وفي أي مكان 
حول العالم، ولها ميزة س����داد 
الرصيد الش����هري املعلقة على 
مدى 12 شهرا وبدون أي رسوم 
إضافية وبالتالي عبء أقل على 

العام  املدي����ر  قال مس����اعد 
للقطاع املصرفي في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد الفوزان، 
ان بطاق����ات »بيتك« املصرفية 
حققت اجنازات ملحوظة خالل 
األشهر الثالثة األخيرة متجاوزة 
ظروف األسواق الصعبة، مشيرا 
الى أن هذه االجنازات التي جتلت 
في الزيادة الكبيرة في مبيعات 
البطاق����ات املصرفية املختلفة 
التي أصدرها البنك ومنو حجم 
استخدامها ومن ثم زيادة حصة 
»بيتك« من سوق البطاقات احمللي 
خالل تلك الفترة مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، جاءت 
التسويق  بفضل إستراتيجية 
والترويج احملترفة التي غطت 
هذه الفترة وتضمنت العديد من 
املزايا واحلوافز الفريدة حلملة 
البطاقات، إضافة الى املستوى 
العالي من جودة اخلدمة املقدمة 
وابتكار منتجات جديدة، وحرص 
»بيتك« عل����ى تعزيز خدماته 

االلكترونية في هذا املجال.
وأضاف الفوزان في تصريح 
صحافي قائال: جنحت احلمالت 
الترويجية املميزة التي نظمها 
»بيتك« خالل فت���رة الصيف 
وامتدت نحو ثالثة أش���هر مبا 
تضمنته من أساليب عصرية 
مبتكرة، ف���ي حتقيق األهداف 
الرئيس���ية املخطط لها، وهو 
ما ترج���م من خالل زيادة عدد 
العمليات عبر بطاقات »بيتك« 
لترتفع حصة البنك من إجمالي 

محمد الفوزان 

جانب من تقدمي املنحة الدراسية ملوظفي »الوطنية لالتصاالت«

اخلريجون مع إدارة »الوطني«

مدير فرع املبنى الرئيسي في البنك سالم الشمري يتوسط املوظفني

حرصًا منها على تعزيز قدراتهم وتطويرها 

»الوطنية« تقدم منحًا دراسية لعدد من موظفيها

واصل بنك الكويت الدولي برنامجه التسويقي 
عبر تنظيمه معرضا ترويجيا في الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي����ة العربية، خالل الفترة من 19 
الى 23 اجلاري، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع 
العمالء ضمن خطة تس����ويقية تهدف إلى الوصول 

إلى شرائح مختلفة من املجتمع.
وقدم موظفو بنك الكويت الدولي خالل املعرض 
التسويقي عرضا مفصال عن احلسابات واملنتجات 
واخلدمات املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية التي 
طرحها البنك خالل الفترات املاضية، والتي تشمل 
حس����اب التوفير، وديعة اجلود املثم����رة، الودائع 
االس����تثمارية، بطاقات االئتمان، حس����اب األطفال 
)حبوب(، حساب الراتب للسيدات )رمياس(، حساب 

الراتب ألصحاب املهن املميزة )النفيس(، باإلضافة إلى 
خدمة صناديق األمانات، وكذلك اخلدمات التمويلية 
كمرابحة السلع لكافة املنتجات من السلع االستهالكية، 
كاألثاث املنزلي، األجهزة الكهربائية وااللكترونية، 
مواد البناء، أجهزة التكييف، أو أي سلع ضرورية 
أخرى، وذلك بالتعاون مع الوكاالت واملعارض املعتمدة 
لدى بنك الكويت الدولي، هذا باإلضافة إلى متويل 

شراء األراضي والشقق السكنية.
وأكد »الدولي«: انه يحرص على التواجد في مختلف 
اإلدارات والش����ركات لتعريف العمالء باحلسابات 
واحلمالت التسويقية املتجددة التي يطرحها البنك 
بني احلني واآلخر، والتي تعود بنفع كبير على العمالء 

داخل وخارج الكويت وتقدم خدمة أفضل لهم.

أعلنت الوطنية لالتصاالت، 
أسماء املوظفني الذين مت اختيارهم 
إلكمال دراستهم اجلامعية وذلك 
في إطار برنامج الوطنية للمنح 
الدراس���ية لع���ام 2011-2010. 
حيث كافأت الوطنية سبعة من 
موظفيها مانحة إياهم الفرصة 
الس���تكمال دراساتهم العليا أو 
اجلامعية في جامعات مرموقة 
سواء في الكويت أو في اخلارج، 
بينما يستمرون في أداء مهامهم 
الوظيفية وفق ساعات عمل أقل، 
ما ميكنهم من الدراسة ومتابعة 
وظائفه���م في الوقت ذاته، وقد 
مت اختي���ار املوظف���ني للمنحة 
الدراسية من قبل جلنة خاصة 
ووفقا ملعايي���ر تتعلق باألداء 
الوظيفي وشرط اجتياز املقابلة 

الشخصية مع املرشحني.
وترتكز الوطنية في برنامجها 
هذا على إميانها املطلق بضرورة 
االستثمار في تثقيف موظفيها 
كونهم الداعم األساسي لتطورها 
وتقدمها إذ يش����كلون الركيزة 
التي تعتمد عليها  األساس����ية 
في حتقيق النجاحات، من هنا 

فإن برنامجها للمنح الدراسية 
يقع في صلب إس����تراتيجيتها 
لتطوير كفاءات موظفيها، وال 
تقف جه����ود الوطنية في هذا 
اإلطار عند هذا احلد فحسب بل 
إنها حريصة على توفير الدعم 
لقواها العاملة وذلك ملساعدتهم 
على حتديد مسارهم الوظيفي 
كما حترص على خلق الفرص 
باستمرار لتطوير مهاراتهم عبر 
برامج تدريبية مدروسة بعناية. 
وقال مدير ادارة املوارد البشرية 
والشؤون اإلدارية في الوطنية 
لالتصاالت مجدي غنام، حول 
إس����تراتيجية الوطني����ة لدعم 
موظفيها: »إننا نضع االستثمار 
البن����اء ف����ي تطوي����ر كفاءات 
موظفينا، في طليعة اهتماماتنا 
ألننا نرى فيهم احملرك األساسي 
الذي تعتمد عليه الوطنية في 
حتقي����ق جناحاته����ا وأهدافها 

اإلستراتيجية«.
وأضاف: »لقد أردنا أن نكافأ 
موظفين���ا عل���ى جهودهم من 
خالل »برنامج الوطنية للمنح 
الدراسية« ومنحهم فرصة ذهبية 

لتعزيز ثقافتهم ومعلوماتهم في 
الوقت الذي يستمرون فيه في 

أداء مهامهم في الشركة«.
وأكد الغنام حرص الوطنية 
على تنظيم البرامج التدريبية 
ملوظفيه���ا إلبقائهم على اطالع 
مس���تمر على آخ���ر التطورات 
العلمي���ة واملتعلق���ة بطبيعة 

مهامهم الوظيفية.
وفيما يلي أس���ماء املوظفني 
املختاري���ن ضمن اطار برنامج 
الوطنية للمنح الدراسية 2010-
2011 وه���م: فاطمة نزار علوي، 
محمد خليل محمد فراج، حازم 
عبداهلل، عبدالعزيز اجلابر، أحمد 
فرس، خالد احمد الصابي ومحمد 

محسن نور الدين.
وإذ تهنئ الوطنية موظفيها 
احلاصلني على البعثات الدراسية، 
فهي تتمنى لهم املزيد من النجاح 
في مسيرتهم األكادميية، وتؤكد 
حرصها الدائم على صياغة وأفكار 
ومناس���بات نوعية، في سبيل 
تطوير قدراته���م مما ينعكس 
ايجابا على صناعة االتصاالت 

في الكويت. 

«الدولي« يسّوق لمنتجاته
في الصندوق الكويتي للتنمية العربية 

البحر: »الوطني« يسخّر خبراته لبناء جيل يتحمل المسؤولية
احتفل بنك الكويت الوطن���ي مؤخرا بالطلبة الذين 
اجتازوا بنجاح برنامج الوطني للتدريب الصيفي املخصص 
لط���الب وطالبات اجلامعات واملعاهد العليا في الكويت 
للع���ام 2010. وقامت اإلدارة العليا ف���ي البنك الوطني 
بتوزيع شهادات التقدير واملكافآت التشجيعية على مئات 
الطالب الذين ش���اركوا في هذا البرنامج، وذلك تقديرا 
جلهودهم واجتيازهم بنجاح فترة التدريب العملي في 

مختلف إدارات البنك.
ويأتي تنظيم هذه الدورات التدريبية الس���نوية في 
إطار س���عي الوطني الدائم إلى تأهيل الشباب الكويتي 
واالرتقاء مبستواهم ومنحهم الفرصة لالطالع عن كثب 
على مختل���ف جوانب العمل املصرف���ي وخوض غمار 
احلياة العملية واملهنية. ويولي الوطني اهتماما بتعيني 
الطلبة اخلريج���ني ممن أثبتوا جدارتهم ومتيزهم أثناء 

فترة التدريب.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني 
شيخة خالد البحر في كلمة لها خالل احلفل الذي حضره 

مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية للش���ركات مازن 
الناهض ورئيس مجموعة املوارد البشرية عماد العبالني 
ل���دى بنك الكويت الوطني: »ان رؤية هذا العدد املتزايد 
عاما بعد عام من الطلبة الكويتيني الشباب الراغبني في 
اكتساب مهارات العمل املصرفي واالستفادة من الفرص التي 
دأب بنك الكويت الوطني على توفيرها لهم سنويا على 
امتداد فترة الصيف ألمر مفرح حقا. والبنك الوطني ملتزم 
دوما بإقامة هذا النوع من البرامج التدريبية والتأهيلية 
من منطلق حرصه على النهوض مبسؤولياته الوطنية 
واالجتماعية وحرصه على تسخير خبراته وموارده من 
أجل املساهمة في بناء جيل قادر على حتمل املسؤولية 
والنهوض بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة وصنع 

مستقبل أفضل في البالد«.
جدير بالذك���ر أن فترة التدريب امليداني الصيفي قد 
امتدت من شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس املاضيني، 
وقدم البنك مئات الفرص التدريبية للطالب من مختلف 
اجلامعات واملعاه���د في الكويت، ومنه���ا كلية العلوم 

اإلدارية في جامعة الكوي���ت، وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، واجلامعة األميركية في الكويت، وكلية 
الدراسات التجارية، وأكادميية سيمز، وبرنامج لوياك 
للتدريب الصيفي، وطلبة الكويت في جامعات الواليات 

املتحدة، ومعهد كواليتاس لالستشارات والتدريب.
وجتدر اإلشارة إلى أن حلقات التدريب النظري وامليداني 
الت���ي يوفرها برنامج التدريب الصيفي لتدريب الطلبة 
الش���باب تش���تمل على تزويد الطلبة املشاركني بجملة 
من اخلبرات واملعلوم���ات النظرية حول طبيعة العمل 
املصرفي باإلضافة إلى إتاح���ة الفرصة أمامهم للتدرب 
ميدانيا بش���كل مكثف على العمل املصرفي وآلياته في 

إدارات البنك املختلفة.
وقد أعرب العديد من الطلبة احملتفى بهم عن سعادتهم 
باجتياز هذا البرنامج لدى بنك الكويت الوطني واكتسابهم 
املهارات واخلبرات العملية خالل فترة التدريب في إدارات 
وفروع البنك املختلفة، وأشادوا مبا لقوه من اهتمام من 

قبل موظفي الوطني. 

مبيعات التجار زادت 22% وارتفاع في عدد البطاقات خالل الصيف

الفوزان: نجاح ملحوظ لحمالت بطاقات »بيتك« الترويجية
نمو تجاوز 200% في قنوات الدفع اإللكتروني و25% حصتنا من حجم اإلنفاق


