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محمد فتحي 

لتسويق مشاريعها في أوروبا

ً »القصور احلديثة« توقع عقوداً مع 3 شركات عاملية قريبا
تســليمها للعمالء، باستثناء 
بعض الوحدات في دبي نظرا 
لطبيعة املشاريع والوحدات.
وأكد أن هناك طلبا كبيرا 
مــن الكويتيــني على شــراء 
العقار في هولندا، ما سيدفع 
املجموعة إلى تطوير املشاريع 
في هولنــدا مع اســتمرارية 
ومزيد من املشاريع هناك، الفتا 
إلى أنه ســيتم التركيز على 
3 شركات جديدة في هولندا 
خالل الفترة املقبلة، وسيتم 
توقيــع عقود حصرية معهم 
قريبا لتسويق بيوت وشقق 

في هولندا.
وتابــع: القصور احلديثة 
تعمل بشكل احترافي ومتطور 
ومن أهمها وجود شرط معاينة 
العميــل للعقار فــي هولندا 

فــي الشــراء، الفتــا إلــى أن 
املستثمر الكويتي واعي متاما 
ملا يشــتريه، ويفضــل دائما 
االســتثمار العقــاري الواعد 

في الدول األوروبية.
وأوضح فتحي أن املستثمر 
الكويتــي مــن املســتثمرين 
اجلادين في الشراء وأن نسب 
الشــراء خالل العــام املاضي 
لشــراء العقــارات اخلارجية 
أفضل من العام قبل املاضي، 
وهذا ما ملسته الشركة خالل 
النصف األول من العام احلالي.
وأكد فتحي على أن وجهة 
العقــاري  املســتثمر  نظــر 
الكويتــي حاليــا تتجه نحو 
األسواق اجلديدة على السوق 
الكويتي مثل هولندا، والتي 
تعتبر من األسواق املرغوبة، 

قبــل توقيــع العقــود، وذلك 
للمصداقيــة التي متتعت بها 
الشركة، وذلك خالل الرحلة 

املجانية االستكشافية.
وبني فتحي أن فكرة متلك 
شاليهات في هولندا القت قبول 
كبير من املستثمر الكويتي، 
مشيرا إلى أن األسعار املميزة 
لعبت دورا مهما في تسويق 
مشاريع وحتديدا الشاليهات، 
والتي ال يدفع عليها املستثمر 
ضرائب سنوية بسبب ملكية 

احلكومة لألرض.
وأكد فتحي أن املســتثمر 
الكويتي من أفضل املستثمرين 
العقاريــني علــى مســتوى 
دول املنطقة بســبب نظرته 
املســتقبلية في شراء العقار 
اخلارجي وحتديــد أولوياته 

الشــركة تقــدم  الســيما أن 
أفضل املشاريع هناك وكانت 
لنا الريادة في طرح مشاريع 
هولندية في السوق الكويتية.
وأشــار فتحي إلــى أن ما 
يدل على أن العقار اخلارجي 
يعتبــر محط أنظار كثير من 
املستثمرين الكويتيني هو أن 
املجموعة تعاقدت على تسويق 
مشاريع عقارية كثيرة خالل 
العام املاضي، وستقوم قريبا 
بالتوقيع على مشاريع جديدة 
لتزيــد مشــاريعها في الدول 

األوروبية.
وتابع: املجموعة تعمل على 
أن يكــون عمالؤها يتمتعون 
بنسبة أمان كبيرة من خالل 
وثيقــة ملكيــة صــادرة من 
مكتب كاتب العدل في هولندا، 

باإلضافة إلى فتح مكتب تابع 
للمجموعة في روتردام بهدف 
إدارة جميــع األمور العقارية 
التي تخــص العمالء وهو ما 
ملسته املجموعة خالل النصف 
األول من العام احلالي حيث 
لعب مكتب املجموعة اإلقليمي 
في مدينة روتردام دورا فعاال 
فــي تســليم كافــة الوحدات 
كافــة  وتخليــص  املباعــة 
املعامــالت اخلاصة بالعمالء 

السيما حسن الضيافة.
وأكــد فتحــي علــى أن ما 
مييز املجموعة هو أننا نقوم 
ببيــع العقار مــن خالل دفع 
قيمــة التعاقــد والتي حتول 
مباشــرة إلى كاتب العدل في 
هولندا باسم العميل حتى يتم 
توثيق التعاقد هناك ما ميثل 
ذلك مصداقية وشفافية عالية 
للشركة، وضمان حق العميل، 
وكذلك متابعة املكتب اخلاص 
لنــا هنــاك باقي اإلجــراءات 

املتعلقة بالعقار.
أهــداف املجموعة  وحول 
خــالل العــام احلالــي أشــار 
إلــى أن املجموعــة  فتحــي 
تهدف مــن خالل التســويق 
املتميز ملشاريعها أن تسعى 
الســتقطاب عمالء جدد عبر 
العمالء احلاليني في الشركة 
وذلك يأتي من خالل تعاقداتنا 
مع شــركات مميزة وتسليم 
مشــاريع في الوقــت احملدد 
وكذلــك اإلجراءات الســليمة 
في حتويل ملكية العقار إلى 
العميل عبر مكتب العدل في 

البلد التي نعمل بها.

فتحي:
نشترط معاينة 
العميل للموقع

قبل قرار الشراء 
وتوقيع العقود

مجموعــة  اســتعرضت 
»القصور احلديثة« جملة من 
النجاحات خالل النصف األول 
من العام احلالي، من أبرزها 
حتقيــق مبيعات وصلت إلى 
ما يقارب من 98% من مشروع 
درووم بارك هولندا، حيث إن 
الشركة استطاعت خالل هذه 
الفتــرة من حتقيــق مبيعات 
عقارية ال بأس بها نظرا لوضع 

السوق.
وأكدت املجموعة على أنها 
بصدد طرح مشاريع جديدة 
ومهمة في السوق احمللي، إذ 
ســتقوم املجموعــة بتوقيع 
العقــود علــى تســويق هذه 
املشاريع قريبا، وأن املشاريع 
اجلديــدة ســتكون فــي دول 
أوروبية منها أملانيا والنمسا، 
ودولة جديدة تتميز بطابعها 
اإلسالمي وباقتصادها القوي 
وهي قبلة جيدة للمســتثمر 
اخلليجي بشكل عام والكويتي 

بشكل خاص.
وأوضــح رئيــس مجلس 
اإلدارة فــي الشــركة محمــد 
فتحي أن الشــركة شــاركت 
في جميع املعارض العقارية 
خالل النصف األول من العام 
احلالي ملا لها من مردود قوي 
على الشــركة واملشاريع، إذ 
إن مشــاركة الشــركة فــي 
املعارض من يناير إلى يونيو 
احلالــي كانــت حتــت مظلة 
وزارة التجــارة والصناعــة، 
وبترخيص من الوزارة، الفتا 
إلى أن أغلــب الوحدات التي 
مت بيعها خالل هذه الفترة مت 

خالل األيام األولى لتشغيلهمن »إنسايت ميدل إيست« لتميزه في خدمة العمالء

»برقان« يحصد جائزتي »أفضل برنامج لضمان اجلودة« 
و»أفضل برنامج لضمان اخلدمة«

»بيتك«: أكثر من ألف عميل
»XTM« يستخدمون جهاز

حصد بنك برقان جائزة 
أفضل برنامج لضمان اجلودة، 
وجائزة أفضل برنامج لضمان 
اخلدمة عن العام 2017، وذلك 
تقديرا ألدائه املتميز واجلودة 
العالية التــي يوفرها مركز 
خدمة االتصال لديه. وقد نال 
بنك برقان هاتني اجلائزتني 
تقديرا حلفاظه على مستوى 
عــال خلدماته التــي يقدمها 
لعمالئــه، ومواكبتــه ألرقى 
وأفضــل اخلدمات واملعايير 
العاملية، خالل حفل »إنسايت 
ميدل إيســت« الذي أقيم في 

دبي بتاريخ 15 مايو 2017.
وتعتبر شركة »إنسايت 
ميــدل إيســت« التــي تتخذ 
من دبــي مقرا لهــا، املنظمة 
الوحيــدة التي ترصــد أداء 
مراكز االتصال، حيث تعمل 
على رصد أداء الشركات من 
حيث متيز وفعالية التواصل 
مع العمالء، وتعتمد معايير 
صارمة في التحكيم واختيار 

الشركات وحتديد النتائج.
ومتت اإلشادة مبستويات 
فريــق عمل مركــز االتصال 
في بنك برقان، وقدرته على 
العمالء  تلبيــة احتياجــات 
خالل وقت سريع وباستخدام 
وســائل فعالــة ومتطورة. 
وباالعتماد علــى طاقم عمل 
متمكــن يعمل بحرفية ودقة 
والتزام على تلبيه احتياجات 
العمالء من خدمات ومنتجات 
وحلول مالية ودعم فني. وقد 
جاءت جائزة أفضل برنامج 
لضمان اجلــودة ضمن فئة 
الدعــم واخلدمــات، لتعكس 
النهج الفعــال الذي يعتمده 
بنك برقان في سعيه لرضى 

قال مدير عــام اخلدمات 
املصرفية لألفراد للمجموعة 
الكويتي  التمويــل  في بيت 
)بيتك( فادي الشالوحي ان 
جهاز »XTM« التفاعلي ذاتي 
اخلدمــة الــذي بــدأ »بيتك« 
بواقــع  تشــغيله مؤخــرا 
جهازين، احدهما في مجمع 
األڤنيــوز والثانــي في فرع 
اقباال كبيرا  الفيحاء، يشهد 
مــن عمالء »بيتــك«، ليصل 
العدد الى أكثر من ألف عميل 
في االيام االولى من تشغيل 
اجلهــاز الــذي يتزايد حجم 
اســتخدامه يوما عن اآلخر، 
معظمهــم يســتفيدون مــن 
اخلدمات اجلديدة والفريدة 
التــي يوفرها اجلهــاز ومن 
ابرزها السحب وااليداع من 
غير بطاقة، وخدمة حتديث 
بيانات العميل مباشرة وفتح 
حسابات »التوفير ـ الودائع 
باالضافــة  االســتثمارية« 
الى مجموعة مــن اخلدمات 
تعتبــر  التــي  املصرفيــة 
طفــرة متقدمة في اخلدمات 
االلكترونية املبتكرة القائمة 
على اخلدمة الذاتية للعميل 
ومتكينــه من اجــراء حوار 
مباشــر بالصوت والصورة 
مع موظفي اخلدمة لتحقيق 
ظــروف جيــدة ومناســبة 
للعميل للحصول على اخلدمة 
مباشــرة على مدار الساعة 
وبأعلى مســتويات اجلودة 
حيــث يتواجــد موظفــون 
متخصصــــون ملساعـــــدة 
العمالء على استخدام اجلهاز 
بالطريقة املثلى وتقدمي العون 

عند احلاجة.
الشــالوحي في  واضاف 

العمالء. ومثــل البنك خالل 
استالم اجلوائز، مدير مركز 
االتصال في بنك برقان منذر 
التكــرمي  الصالــح، وتلقــى 
من قبل الرئيــس التنفيذي 
لشركة »إنسايت ميدل إيست« 
دومينيك كيناغان. وتعليقا 
علــى الفوز بهــذه اجلوائز، 
أعــرب رائــد الهقهــق، نائب 
التنفيذيني  املــدراء  رئيــس 
الكويــت، عن فخــره بفريق 
العمل الدؤوب والنشيط، الذي 
يعكس متيــز الطابع احمللي 
واإلقليمي للبنك. وأشار إلى 
التــزام بنك برقــان بالتميز 
في تقــدمي أفضــل اخلدمات 
لعمالئــه، وســعيه الدؤوب 
إلى جــذب أفضــل املواهب، 
وتنظيــم برامــج تدريبيــة 
عاليــة املســتوى للموظفني 
بغية متكينهم من تقدمي الدعم 
للخدمات واحللول املصرفية. 

تصريح صحافــي أن جهاز 
»XTM« االول من نوعه على 
الكويت واملنطقة  مســتوى 
والذي يقدم خدماته حصريا 
لعمالء »بيتك« يعتبر تأكيدا 
جديدا علــى حرص »بيتك« 
على توفير معظم اخلدمات 
يقدمهــا  التــي  املصرفيــة 
الفــرع املصرفــي، من خالل 
وســائل التقنيــة احلديثــة 
التي تتجاوز عوائق الوقت 
واملكان باالضافة الى امكانيــة 
التطويــر واالضافة الدائمة 
التــي  ملنظومــة اخلدمــات 
يقدمهـــا اجلهاز الذي يتيح 
املعامــالت املصرفية  إجراء 
بأســلوب عصــري وأدوات 
تقنيــة متطورة، بالتواصل 
مــع موظفي البنك من خالل 
مكاملــة الڤيديو املرئية على 
مــدار الســاعة طــوال أيــام 
األســبوع، اذ ميكن للعميل 
مثال فتح حســابات التوفير 
وودائع اســتثمارية بشكل 
ذاتي، دون احلاجة ملراجعة 
الفرع، باالضافة الى إمكانية 

وقال إن املوظفــني يعملون 
في اخلطوط األمامية للبنك، 
ويظهــرون التزامــه بتقدمي 
أفضــل اخلدمــات، ومواكبة 
العامليــة،  املعاييــر  أرقــى 
ومكانــه  لتعزيــز ســمعة 
البنك في الســوق. وتنافس 
»برقان« على الفوز باجلوائز 
مع مجموعة من املرشــحني 
مــن قطاعــات مختلفة، مثل 
االتصاالت والطيران، فضال 
عن مجموعة من املؤسسات 
احلكوميــة واخلاصــة. ومت 
اختيار الفائزيــن بناء على 
قــرارات مــن جلنتي حتكيم 
تضم األولى محكمني دوليني 
من »إنســايت«، تليها جولة 
ثانيــة مبشــاركة مجموعة 
من رؤســاء ومديري مراكز 
اتصال في الشــرق األوسط 
واملراكز اإلقليمية املدعوين 

من الشركة.

النقدي  اإليــداع والســحب 
من دون بطاقة ســحب آلي، 
وحتديــث بيانــات العمالء، 
واالســتعالم عــن الرصيد، 
وطلــب كشــف حســاب في 
أي وقــت وبشــكل فــوري 
والتحويــــل بني احلسابات، 
ودفع األقساط، وغيرها من 
املميزة، باإلضافة  اخلدمات 
إلــى خدمــات أخرى ســيتم 
طرحهــا مســتقبال، ومنهــا 
الذهــب، وإصــدار  حســاب 
بطاقات السحب اآللي، والتي 
من شأنها متكني العمالء من 
الوســائل  اســتخدام أحدث 

املصرفية احلديثة.
يذكر أن مجموعة »بيتك« 
طبقت هذه اخلدمة قبل نحو 
4 سنوات في »بيتكـ  تركيا«، 
وحازت براءة اختراع فيها، 
مــا يؤكد متيزهــا في طرح 
خدمــات تكنولوجيــة غير 
مســبوقة، تعكس االهتمام 
بخدمة العميــل وفقا ألعلى 
املعايير العاملية في اجلودة 

والسرعة واألمان.

منذر الصالح متسلما اجلوائز من دومينيك كيناغان

جهاز »XTM« فادي الشالوحي

البنك حافظ
على املستوى 

العالي خلدماته 
املقدمة للعمالء 

ومواكبته للمعايير 
العاملية

اجلهاز يوفر 
خدمات مصرفية 

مبتكرة حصرية 
لعمالئه

»كاسكو« تقيم غبقتها الرمضانية وتطلق مشروع »كاسكو اخلير« اخليري

مع املوظفني بشــكل دائم من 
أجل خلق بيئة ناجحة للعمل 
واإلنتاج، إلى جانب حرصها 
الدائم علــى تطوير املوظفني 
ألنهم رأس املال احلقيقي ألي 

مؤسسة ناجحة. 

الرئيــس  حتــدث  كمــا 
املالية  التنفيــذي للشــؤون 
واإلدارية خالد الصغير قائال: 
في العام املاضي بدأنا مسيرة 
االنطالقــة والتغيير واليوم 
جنني ثمار هذا التغيير الذي 

وأضاف الصغير أن رحلة 
التغيير في »كاسكو« اعتمدت 
علــى ثــالث ركائز أساســية 
بالكــوادر  االهتمــام  وهــي 
البشــرية وتطويرهــا علــى 
جميع املستويات، باإلضافة 
إلــى تطوير وتغييــر أنظمة 
العمــل وتســهيل اإلجراءات 
وتطويرها، أما الركيزة الثالثة 
فهي تغييــر وتطويــر بيئة 
العمل، حيث ســيتم االنتقال 
للمبنى اجلديد للشركة والذي 
يتميز بالشفافية بني املسؤول 
واملوظــف خللق بيئــة عمل 

صحية.
وعقــب كلمــة الصغيــر 
بدأت الفعاليات واملســابقات 
للحضــــــور التـــي أدارهـــا 
املذيع جاســـم العبــوة، إلى 
جانب سحوبات على جوائز 
قيمة، ومتيزت الغبقة بروح 

وأضاف املطر أن مؤشرات 
النجــاح يصحبها اهتمام من 
احلريــص  اإلدارة  مجلــس 
كل احلــرص علــى احملافظة 
والنهوض باألداء العام للشركة 

السيما املوارد البشرية.

كان بفضــل املوظفــني الذين 
اجتهدوا معنا لتحقيق النجاح، 
ففي العام املاضي استطاعت 
كاســكو حتقيق أعلى نسبة 
أرباح تشــغيلية منذ نشأتها 

بفضل جهود املوظفني.

العائلة الواحدة واجتماع كل 
فئــات املوظفني علــى طاولة 
واحــدة بعيــدا عــن ضغوط 

العمل.
ومــن خالل هــذه الغبقة، 
أعلنت »كاســكو« عن إطالق 
مشروع كاسكو اخلير والذي 
يهدف إلى مساهمة املوظفني 
التبرعات  والشــركة بجمــع 
إلنشــاء مشــروع خيري في 
إحــدى الدول الفقيرة باســم 
كاســكو اخلير والــذي يؤكد 
على دور كاسكو االجتماعي في 
خدمة املجتمع واحملتاجني في 
كل مكان، كما أن هناك العديد 
الفعاليــات واملشــاريع  مــن 
التــي سيتــــم تطبيقهـــــا 
خالل الفترات القادمة والتي 
تهدف إلى احتــواء املوظفني 
وحتفيزهم لتطوير آلية العمل 

واإلنتاج.

وسط أجواء أسرية عامرة 
أقامت  بالبهجــة والســعادة 
الشــركة الكويتيــة خلدمات 
غبقتهــا   KASCO الطيــران 
الرمضانيــة بأبــراج الكويت 
وهي الغبقــة الثانية ملجلس 

اإلدارة احلالي.
وحضر الغبقة مجلـــــس 
اإلدارة وعلى رأســهم رئيس 
مجلس اإلدارة فيصل عبداهلل 
املطــر باإلضافة إلــى اإلدارة 
التنفيذيــة وعــدد كبيــر من 

املسؤولني واملوظفني. 
وتخللــت الغبقــة العديد 
من الفعاليــات والفقرات مع 
املوظفني، حيــث بدأت بكلمة 
لفيصل املطر شكر فيها جميع 
موظفي كاســكو على أدائهم 
العام املاضي الــذي أدى إلى 
نتائــج ممتــازة جــدا، مؤكدا 
حرص كاسكو على التواصل 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية جانب من احلضورفيصل املطر


