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جهازا للصرف اآللي في مواقع 
تتبع اإلدارة العامة للمرور 
واإلدارة العامة للهجرة ومت 
االنتهاء م���ن تركيبها، فيما 
يس���تكمل »بيتك« ووزارة 
الداخلية من خالل هذا االتفاق 
جهودهم���ا في تغطية بقية 
املراكز خلدمة املراجعني، الفتا 
الى أن التنسيق يجري حاليا 
مع ال���وزارة لتغطية مراكز 

خدمة املواطن املتبقية.
وأكد أمني أن هذه املبادرات 
تنطلق من خط���ة »بيتك« 
الهادفة الى االنتشار جغرافيا 
خلدمة عمالء بيتك وعمالء 
البنوك األخ���رى في أماكن 
تواجدهم حيث ميكن للجميع 
االس���تفادة من خدمات هذه 
األجهزة، فضال عن التوسع 
النوعي في اخلدمة من خالل 
االهتم���ام بج���ودة اخلدمة 
والتطوير، مشيرا الى أن هذه 
املبادرات ال تهدف فقط الى 
زيادة شريحة العمالء بقدر 
ما تهدف، وبنفس االهتمام، 
بأداء البنك لدوره في خدمة 

املجتمع.
وذكر أن »بيت���ك« على 
استعداد للتعاون مع كافة 
أجهزة ومؤسس���ات الدولة 
احلكومية واخلاصة لتقدمي 
اخلدمات املصرفية لتخدم هذه 
اجلهات ومراجعيها، الفتا الى 

»بيتك« يوفر 21 جهازًا للصرف اآللي
في مراكز خدمة املواطن بـ »الداخلية«

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«
أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن اجرائه امس السحب اليومي 
على »حساب النجمة«، باملركز 
الرئيسي للبنك، وذلك بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز اشكناني.
وقال البنك في بيان صحافي 
انه قد فاز بجائزة قيمتها 7000 
دينار لكل منهم، كل من: حسن 
محمود محمد عبداملنعم، بدرية 
عبدالوهاب عباس خورشيد، بدر 
حسن حولي منصور العنزي، 

وزياد سلمان نصرالدين.

ويتمي����ز حس����اب النجمة 
اجلدي����د بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائ����زة يومي����ة قدرها 7000 
التجاري  البنك  دينار، لينفرد 
بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
أربعة سحوبات  إلى  باإلضافة 
كبرى جترى خالل العام تبلغ 
قيمة كل جائزة منها 100.000 
دينار تقام ف����ي العيد الوطني 
والتحرير، عي����د الفطر، وعيد 
إلى  املبارك باإلضافة  األضحى 
ذك����رى تأس����يس البنك في 19 

يونيو.

أهمية تضافر جهود اجلميع 
من أجل االرتقاء مبس���توى 
الوقت  اخلدمة، مؤك���دا في 
ذاته أن »بيتك« س���يواصل 
جه���وده لتق���دمي املزيد من 
األفكار والتواجد في املواقع 
احليوية لتلبية االحتياجات 
املتنامية لكافة املستفيدين.

وأعرب أمني عن تقديره 
الت���ي تبديها وزارة  للثقة 
الداخلية مبختلف أجهزتها في 
»بيتك« وما تبديه دائما من 
استعداد للتنسيق والتعاون 

خلدمة املواطنني.

 قال مساعد املدير العام 
للقط���اع املصرفي بالوكالة 
في بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( نض���ال أحمد أمني، 
أن »بيتك« سيوفر 21 جهاز 
صرف آلي في مراكز اخلدمة 
ب���وزارة الداخلي���ة خلدمة 
املراجعني واملوظفني في هذه 
املراكز لتوفير االحتياجات 
الالزمة م���ن النقد ملراجعي 
املواقع، ومس���اعدتهم  هذه 
في اجن���از معامالتهم لدفع 
رس���وم وغرامات من خالل 
خدمة الس���حب النقدي من 

أجهزة الصرف اآللي.
وأضاف أمني في تصريح 
صحافي قائال: يدرك »بيتك« 
أهمية مراكز خدمة املواطن 
التابع���ة ل���وزارة الداخلية 
واملنتش���رة ف���ي مختل���ف 
احملافظ���ات، حي���ث جتمع 
الدول���ة اخلدمي���ة  وزارات 
ويرتادها أع���داد كبيرة من 
املراجعني يوميا خالل الفترتني 
الصباحية واملسائية، لذلك 
ح���رص بيتك عل���ى خدمة 
مراجعي هذه املراكز بتوفير 
ه���ذه األجهزة لتقدمي خدمة 
الس���حب النق���دي لتكتمل 

منظومة اخلدمة.
وأشار أمني الى أن »بيتك« 
كان قد تعاقد في وقت سابق 
نضال أمنيمع وزارة الداخلية لتوفير 16 

»زين« تضم 14 فرعًا جديدًا إلى شبكة فروعها في الكويت
أكبر  أعلنت ش����ركة »زين« 
شبكة اتصاالت في الكويت أنها 
عززت عدد فروعها املنتشرة في 
جميع أنحاء البالد، وذلك بافتتاح 
14 فرعا جديدا لها في جميع مراكز 
س����لطان واملارينا مول ومجمع 
البابطني في منطقة شرق ليصل 
عدد فروعها إلى 38 فرعا باإلضافة 
إلى قاعدتها الكبيرة من موزعيها 

املعتمدين.
وقال املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات باإلنابة في الشركة رائد 
الثاقب »تبح����ث زين دائما عن 
الفروع  العميل، وافتتاح  راحة 
اجلدي����دة بالتع����اون مع مركز 
س����لطان يعزز مساعي الشركة 
في حتقيق هذا الهدف«، مشيرا 
الش����ركة حرصت على  أن  إلى 
أن تكون متواجدة وقريبة من 
عمالئها مبا يس����مح لهم بإنهاء 

معامالتهم بسهولة ويسر.
وقال الثاقب »من خالل شبكة 
الفروع الواسعة ميكن لعمالئنا 
االس����تفادة والتمتع بخدماتنا 
ومنتجاتن����ا العديدة، فخريطة 

االنتشار احمللي لزين تستهدف 
الفروع ملعظم  تغطية ش����بكة 
املناط����ق الس����كنية والتجارية 
والصناعية بحيث تكون زين في 

أقرب نقطة تواجد للعميل«.
وذكر أن الشركة تفخر بأنها 
متتل����ك اكبر ش����بكة فروع في 
البالد لتؤكد بذلك التزامها نحو 
عمالئها بأن تكون دائما قريبة 
إلى أن  منهم باستمرار، مشيرا 
بافتتاحها الف����رع اجلديد فإنها 
تس����اهم بذلك في رفع مستوى 
تقدمي اخلدمات واملنتجات التي 
تتقابل م����ع طموحات ورغبات 
عمالئه����ا«. وأض����اف »أن عدد 
عمالء الشركة في تزايد مستمر، 
فهي استطاعت أن حتافظ على 
الس����وق،  الريادي في  موقعها 
والذي عززته بطرح العديد من 
اخلدمات واملنتج����ات اجلديدة 
املبتك����رة، موضح����ا أن تعزيز 
شبكة فروع زين وتوسيع قاعدة 
موزعيه����ا املعتمدين يخدم هذا 
االجتاه ويوفر للش����ركة فرصا 

أكبر الستقبالهم. قص شريط أحد األفرع اجلديدة ل� »زين«

»زين العراق« تواجه »حتديًا كبيرًا« لاللتزام باملوعد النهائي لطرح أسهمها

»الوطني للتداول« تعرض منتجاتها ملوظفي »زين«

دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لزين العراق ان 
شركته تواجه »حتديا كبيرا« للوفاء باملوعد النهائي 

الجراء طرح عام أولي السهمها في أغسطس املقبل ورمبا 
تضطر في نهاية املطاف لطرح أقل من نسبة 25% التي 

طلبتها اجلهة املنظمة، ويجب أن تصبح الوحدة العراقية 
لشركة االتصاالت املتنقلة »زين« شركة مدرجة بنهاية 

أغسطس. وقال الرئيس التنفيذي للوحدة في رسالة 
بالبريد االلكتروني عماد مكية »بدأنا العملية منذ فترة، لكن 

االلتزام باملهلة احملددة سيكون حتديا كبيرا«، ومبوجب 
شروط التراخيص الصادرة في 2007 يتعني على زين 
العراق ومنافستيها آسيا سيل التابعة التصاالت قطر 

)كيوتل( وكورك تليكوم اململوكة جزئيا لفرانس تليكوم 

بيع 25% من أسهمها واالدراج في البورصة العراقية بنهاية 
أغسطس، وبينما لم يتبق سوى تسعة أسابيع على املوعد 

النهائي وفي ظل اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ مطلع 
أغسطس لم تقدم الشركات الثالث سوى تأكيدات مبهمة 

عن نيتها في االدراج.
وقال مكية ردا على سؤال ان كان قد طلب من كل من هيئة 

االعالم واالتصاالت العراقية والبورصة العراقية ارجاء 
الطرح »نحن في محادثات مع الهيئة املنظمة والبورصة 
العراقية حول االفضل للبالد«، وأضاف »هيئة االعالم 

واالتصاالت والبورصة العراقية قد تفضالن )طرح( نسبة 
أصغر في البداية، سننسق هذه االمور معهما«، وتقدر 

نومورا قيمة زين العراق عند 3.7 مليارات دوالر وآسيا 

سيل عند 4.4 مليارات دوالر ما يجعل مجموع قيمة حصة 
الربع في كل منهما نحو ملياري دوالر، وتبلغ القيمة 

السوقية للبورصة العراقية حاليا أقل من أربعة مليارات 
دوالر ولم يتجاوز متوسط قيمة التعامالت اليومية املليوني 
دوالر في مايو وهو ما دفع محللني للتشكيك في ان كانت 

السوق جاهزة للطرح العام لشركات االتصاالت، وقال مكية 
»هذا أحد االسباب التي جعلتنا نطلب من الهيئة املنظمة 

والبورصة العراقية تقييم الوضع في السوق بعناية« محذرا 
من أنه من غير املرجح أن جتلب زين العراق تقييمها كامال 

في طرح عام أولي، وأضاف أنه في حالة املضي قدما في 
الطرح العام االولي فستستخدم زين العراق العائدات 

لتمويل أغراض التوسع وتسوية »متأخرات مالية«. 

أعلنت شركة الوطني لالستثمار انه في اطار سعيها 
لتسهيل عملية التداول وتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة 

لعمالء بنك الكويت الوطني، فقد أقامت إدارة التداول 
معرضا في الفترة بني 26 و29 يونيو املاضي عرضت فيه 

الشركة منتجات الوساطة املالية ملوظفي شركة زين.
وأوضح مدير وحدة تداول األفراد في شركة الوطني 
لالستثمار خالد بوناشي أن إقامة هذا املعرض لعرض 

خدمات الوساطة ملوظفي شركة زين التي متثل عنصرا 
مهما من اقتصاد الكويت هو الثاني من نوعه في غضون 

شهرين لشركة الوطني لالستثمار بعد املعرض في 
مؤسسة البترول الوطنية، مشيرا الى ان الشركة تسعى 
دائما الى الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من املتداولني.

وأضاف بوناشي في تصريح صحافي ان خدمة »الوطني 
للتداول« الرائدة تهدف إلى تغطية اكبر عدد من األسواق 

اإلقليمية والعاملية، باإلضافة الى تشجيع املتداولني على 
االنتقال الى التداول اإللكتروني ملا فيه من فائدة بالنسبة 

للمتداول.
وكشف بوناشي عن وجود خطة إلقامة معارض مماثلة 

في أكثر من موقع إميانا من الشركة بالتوعية مبدى أهمية 
استخدام التكنولوجيا احلديثة مبجال التداول من ناحية 
والسعي نحو الوفاء باحتياجات العميل من ناحية أخرى.

ملساعدتهم في إجناز معامالتهم

اجعل بالتينيوم جزءًا من حياتك
 صّمم حساب “بالتينيوم” من بنك بوبيان ليقدم عالمًا متكاماًل من أرقى الحلول المالية

 التي تلبي احتياجاتك الشخصية والمهنية الخاصة.

احصل على مميزات بقيمة تتجاوز 1,500 د.ك مجانًا

أينما كنت • مسؤول حساب شخصي على استعداد تام لزيارتك 

• بطاقة فيزا بالتينيوم بحد ائتماني تنافسي معفاة من الرسوم للسنة األولى 

Priority Pass للدخول إلى أكثر من 600 قاعة لكبار الزوار في المطارات العالمية • بطاقة 

• تأمين السفر من بوبيان للتأمين التكافلي

”Boubyan Concierge“ • خدمة المساعدة الشخصية 

• برنامج خاص يوفر العديد من الخصومات والعروض الحصرية

لمزيد من المعلومات، إتصل على 1820082 
وسيقوم أحد مسؤولي الحسابات الشخصية بزيارتك.
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