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بالتعاون مع شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

VIVA تعلن عن خطة توسعية
تستهدف زيادة عدد فروعها

»Tap ‘n’ Go« األهلي« ُيطلق خدمة«
للدفع دون إدخال البطاقة بالتعاون مع »كي نت«

»بوبيان« يقدم أفضل العروض
KICKS على نيسان

»كفيك« تطلق أول تطبيق ذكي خلدمة عمالئها

نيسان البابطني تطلق
أعلنت شركة االتصاالت »نيسان إكس - تريل 2018«

الكويتية VIVA، عن خطتها 
التوســعية التي تســتهدف 
زيادة عدد فروعها في بعض 
مناطق الكويت، للتواصل عن 
قرب مع عمالئها وتســهيل 

معامالتهم.
وقد افتتحت VIVA مؤخرا 
ثالثة فروع جديدة في مناطق 
الشــيوخ  املهبولــة، جليب 
وجابــر األحمد، لتنضم إلى 
شبكة فروعها املنتشرة في 
الكويت بهدف تغطية جميع 

املناطق السكنية.
وأشار ســعود املطيران، 
مدير إدارة املبيعات في شركة 

املتواصلة  فــي جهــوده 
لتبسيط احلياة على عمالئه 
وتطويــر أعمالــه لتعزيــز 
اخلدمــات املصرفيــة، أعلن 
البنــك األهلــي الكويتي عن 
 »Tap ‘n Go« إطــالق خدمــة
بالتعــاون مع شــركة »كي 
نت«. وتعتمــد هذه اخلدمة 
 »payWave« على تكنولوجيا
التي متكــن حاملي بطاقات 
 »Prestige« اآللــي الســحب 
و»Elite« و»VIP« مــن إمتام 
عملياتهم الشــرائية مبجرد 
وضــع البطاقــة بالقرب من 
أجهزة الدفع املدعومة بتقنية 
 »NFC« االتصال قريب املدى
بــدون احلاجــة إلدخــال أو 
مترير البطاقة، وستتيح هذه 
اخلدمة اجلديدة ميزة الدفع 
لثمن املشتريات اليومية ذات 
القيمــة املنخفضــة بطريقة 

مريحة وسريعة.
وفضــال عن ذلــك، يقدم 
البنك األهلــي الكويتي هذه 
اخلدمــة دون احلاجــة إلــى 
الســري أو  الرقــم  إدخــال 
التوقيع فيما يتعلق مبعاملة 
الدفع عن طريق أجهزة نقاط 
البيع التي تقل قيمتها عن 10 

أعلن بنك بوبيان عن تعاونه مع شركة 
عبداحملســن عبدالعزيز البابطني »املوزع 
الوحيد واملعتمد لسيارات نيسان بالكويت« 
إلطالق عرض جديد لعمالء البنك على كل 
موديالت سيارات نيسان KICKS 2018، الذي 
يستمر حتى نهاية نوفمبر اجلاري، ويأتي 
هذا العرض ليؤكد حرص البنك املســتمر 
علــى تقدمي عــروض مميــزة لعمالئه مع 
شركاء استراتيجيني متنوعني من أجل خدمة 
مختلف الشرائح من عمالئه. وقال البنك 
في بيان صحافي إن احلملة اجلديدة التي 
أطلقها بوبيان تعد من احلمالت املميزة ملا 
فيها من مميزات مقدمة على جميع موديالت 
ســيارات نيســان KICKS 2018 باستثناء 
املوديل األساسي KI-02، كما ميكن استرجاع 
300 دينار نقدا، وأكد بنك بوبيان في البيان 
الصحافي أن الفترة املقبلة ســوف تشهد 
طرح املزيد من العروض املميزة اخلاصة 
بتمويل السيارات لعمالء البنك انطالقا من 
أهمية هذا القطاع حيث أصبحت السيارة 
من ضروريــات احلياة اليومية.  يذكر أن 
موظفي بنك بوبيان متواجدون على مدار 
الساعة في أكبر وكاالت وشركات السيارات 
احمللية لتقدمي اخلدمات والنصائح املطلوبة 
للعمالء التي تتعلق بتمويل السيارات مع 
شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها البنك.

الكويتية  أعلنت الشركة 
لالستثمار »كفيك« عن إطالق 
أول تطبيــق ذكــي لعمالئها 
على األجهــزة الذكية، حيث 
يتكون التطبيق من 5 أقسام 
رئيسية هي خدمات التمويل 
والتسويق وإدارة األصول، 
إدارة القروض وأخبار سوق 
املال الكويتي. بالنسبة لقسم 
خدمات التمويل فهي مصممة 
للعمالء الســاعني للحصول 
على خدمات التمويل املتاحة 
فــي كفيك، وتعمل على بناء 
جســر بني العمــالء وفريق 
كفيك وتعزز التقييم والفهم 
إلــى  والتواصــل بينهمــا. 
ذلك، يوفر قســم التســويق 
املعلومــات، واإلشــعارات، 
واألحداث، وتفاصيل العروض 
اخلاصة حول خدمات كفيك. 
وبإمــكان العمــالء التحقــق 

أطلقت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، املوزع 
املعتمد والوحيد لســيارات 
نيسان في الكويت، »نيسان 
إكس تريــل 2018« اجلديدة، 
والتي متتاز بتصميمها اجلديد 
لتأكيد موقعها بني السيارات 
املتعددة االستعماالت املفضلة 
لدى العائالت فــي الكويت. 
وتأتي الكــروس أوفر املعاد 
تصميمهــا مبظهــر خارجي 
مميــز وقوي، مع العديد من 
التحسينات الداخلية اجلديدة، 
والتقنيــات املبتكــرة عالية 
اجلودة، لقيــادة أكثر متعة 
وأمانــا مــن أي وقت مضى. 
وقد وصلت مبيعات »نيسان 
إكس تريــل« عامليا إلى أكثر 
من 835 ألف وحدة في السنة 
املالية 2016، وهو ما يجعلها 
الســيارة الرياضية متعددة 
واملفضلــة  االســتخدامات 
لدى املستخدمني، إلى جانب 
كونها األكثر مبيعا في العالم. 
املزايا والتحسينات  ومتنح 
اجلديدة التي جرى إدخالها 
على »نيســان إكــس تريل« 
2018 اجلديدة، لألسر الشابة 
وعشــاق املغامرة، خيارات 
وخصائص استثنائية تعزز 
جتربة القيادة. وميكن للعمالء 
االختيار بني طرازين أحدهما 
يضم خمســة مقاعد واآلخر 
يضم ســبعة مقاعد، إضافة 
إلــى خمســة ألــوان تنبض 
باحليــاة، مــع االســتمتاع 
التــي  بالراحــة واملســاحة 
ال تضاهــى. وقــال رئيــس 
فــي مجموعــة  العمليــات 
البابطــني محمد شــلبي، إن 
مركبات الكروس أوفر حتظى 
بشعبية كبيرة في الكويت، 

 VIVA الكويتية االتصــاالت 
الــى أن الشــركة ومن خالل 
الفروع اجلديدة في مناطق 
املهبولــة وجليب الشــيوخ 
وجابر األحمد التي ستخدم 
شريحة كبيرة من العمالء، 
تهــدف إلــى توفيــر الراحة 
لعمالئها وإرضاء حاجاتهم 
ومتطلباتهم، مضيفا أن هذه 
اخلطوة من شأنها أن تقرب 
املسافات بني VIVA وعمالئها 
لتكون قريبــة منهم حيثما 
وجدوا، مما يسمح لهم بإنهاء 
معامالتهم بســهولة ويسر، 
والتعرف بشكل دوري على 

أحدث العروض والباقات.

دنانير وحتى مبلغ إجمالي 
تراكمي ال يتجاوز 25 دينارا 
باليــوم مــا يجعــل جتربة 
الشراء أكثر سهولة وبساطة. 
أما املعاملة التي تزيد قيمتها 
علــى 10 دنانيــر أو مجموع 
املعامــالت الذي يتجاوز 25 
دينارا خالل اليوم فيتطلب 
األمــر إدخال الرقم الســري 

اخلاص بحامل البطاقة.
وقــد بــدأت شــركة »كي 

من تفاصيل حســاباتهم مع 
السماح لهم بتسديد أقساطهم 

الشهرية.
من جهتها، تستهدف إدارة 
األصول العمالء احلاليني من 
»كفيــك« أو العمالء املهتمني 
بهــذا املجــال وتنقســم هذه 
الوحــدة أيضــا إلى وحدتني 
فرعيتــني رئيســيتني همــا: 
صناديــق األســهم ووحــدة 
املعلومات الفرعية التي توفر 
املعلومات عن إدارة األصول 
وجميع اخلدمــات واحللول 
املقدمــة مــن قبــل كفيك في 
مجــال إدارة األصــول. كمــا 
تعطي مقدمة حول احملتوى 
إدارة  التفصيلــي خلدمــات 
األصــول. أما قســم ســوق 
األسهم فيوفر عرضا شامال 
للقيمــة الســوقية لألســهم 
واملؤشرات واألخبار املتعلقة 

وشكلت منوذجا ناجحا خالل 
السنوات املاضية، مبينا أن 
التــي خضعت  التعزيــزات 
اكــس- تريــل 2018،  لهــا 
وتزويدها بأحدث التقنيات، 
وبالتصميم احلديث يتناسب 
مــع االحتياجــات املتغيــرة 

لعمالء نيسان البابطني.
وأضــاف أن جميــع هذه 
العوامل، عززت الرغبة لدى 
»البابطني« مــن أجل توفير 
سيارة الكروس أوفر احلديثة 
لعمالئها، ما يعكس التزامها 
بتلبية املتطلبات املتزايدة في 
السوق، وتعزيز موقع »نيسان 
إكس ترايل« بني الســيارات 
املتعــددة االســتعماالت في 
الكويــت. وميثــل مفهــوم 
»التنقل الذكي من نيســان« 
االستراتيجية التي تنتهجها 
العالمة التجارية بهدف تعزيز 
جاذبيــة الســيارات التابعة 
لها، من خالل إعادة تعريف 
أسلوب قيادتها، وتشغيلها، 
ودمجها في املجتمع.  وتتميز 
»نيسان إكس تريل« اجلديدة 
مبجموعة من تقنيات التنقل 
الذكي من »نيســان«، فضال 
عــن كونهــا مجهــزة بثالث 

وتابع املطيران: إن زيادة 
قاعدة العمــالء حتتم علينا 
تعزيــز شــبكة فروعنا مبا 
يتالءم مع هذه الزيادة، لنقدم 
أفضل اخلدمــات واملنتجات 
وفق أحدث وأفضل املعايير 
في عالم االتصاالت لعمالئنا.

وأضاف: إلى جانب خدمات 
الفــروع، فــإن مركــز خدمة 
عمالء VIVA على رقم 102 على 
أهبة االستعداد على مدى 24 
ســاعة في كل أيام األسبوع 
وحتى أيام العطل الرسمية، 
لتوفير خدمة مميزة لعمالئنا 
الكرام، من خالل فريق عمل 

ذي مهنية عالية.

 Tap »n« نت« طرح خاصية
Go على شبكة أجهزة نقاط 
البيع في الكويت. وســيتم 
وضع رمز على أجهزة نقاط 
البيع يدل بشكل واضح على 
توفر تقنية االتصال قريب 
املدى »NFC« وسيتوافر هذا 
الرمز أيضا علــى البطاقات 
لتأكيد إمكانية استخدامها في 
املدفوعات من دون إدخالها 

في اجلهاز.

بالســوق وغيرها.  وتعليقا 
علــى إطــالق التطبيــق قال 
رئيس أول - العالقات العامة، 
التسويق وشؤون املستثمرين 
في »كفيك« طارق اجلاسم: »إن 
تطوير التطبيق يأتي بعد أن 
بات مطلبا ملحا من العمالء«، 
مشيرا إلى أن خدمات التطبيق 
تشمل خدمة تسديد األقساط 
وتقــدمي طلبــات القــروض 
وتصفــح احملافظ واألصول 
بطريقة سهلة وآمنة ما يوفر 
وقت املســتخدمني وجهدهم 
وعناءهــم«. ولفت اجلاســم 
إلــى أن »كل ما يتطلبه األمر 
هو حتميــل التطبيق مجانا 
على أجهزة الهواتف الذكية. 
مشددا على أن كفيك ستواصل 
سعيها دائما لتقدمي خدمات 
تكنولوجية رائدة وســباقة 

في السوق الكويتي«.

لتســهيل  مبتكــرة  مزايــا 
القيادة، يتم اســتخدامها في 
السيارة للمرة األولى، وهي 
نظام مــرآة الرؤية اخللفية 
الذكي، ونظام املكابح الذكية 
في حاالت الطوارئ، ونظام 
مثبت السرعة الذكي. ويتمثل 
الهدف مــن هذه اخلصائص 
املبتكرة منح سائقي سيارات 
»نيســان« املزيد مــن الثقة، 
احلماس، االرتباط بالسيارة، 
مــع تعزيــز الســالمة على 
الطرقات. وتستجيب السيارة 
املتعددة االستعماالت اجلديدة 
ببراعة للظروف املتغيرة، إذ 
إنه وللتعامل مــع الطرقات 
الرملية أو املنعطفات الضيقة، 
يرسل النظام تلقائيا إشارة 
إلى العجالت التي حتتاج إليها 

أكثر من غيرها.
»نيســان  جتهيــز  ومت 
إكــس تريل« مبحــرك من 4 
أسطوانات سعة 169 حصانا 
مع عــزم دوران 233 نيوتن 
متر، للمساعدة على ضمان 
استهالك اســتثنائي للوقود 

على الطرق السريعة.
كمــا أن »نيســان إكــس 
تريل« اجلديدة الكروس أوفر 
من خمسة أو سبعة مقاعد، 
والتــي تســتهدف العائالت 
احملبة للمغامرة، توفر أفضل 
أماميــة للركاب،  مقصــورة 
والراحة القصوى في املقاعد 
اخللفية، كما تتميز مبساحة 
مخصصة للقدمني هي األكثر 
رحابة، والعديد من اللمسات 
 »Moonroof« املميزة، مثل نظام
البانورامي لألضواء، واملقاعد 
اجللدية، ما يتيح بيئة راقية 
للسائقني والركاب، على حد 

السواء.

سعود املطيران

طارق اجلاسم 

طريقة مريحة 
وسريعة لدفع ثمن 
املشتريات اليومية 

ذات القيمة 
املنخفضة

تتميز بالتصميم 
اخلارجي اجلديد 
وتطوير املقصورة 

وجتسد مزايا 
التنقل الذكي 

اجلديدة
من »نيسان«

»بيتك«: تغيير الرقم السري
لبطاقات الصرف اآللي واالئتمانية.. إلكترونياً

مببــادرة جديــدة تؤكــد 
متيزه فــي طــرح اخلدمات 
املصرفيـــــة االلكترونيــــة 
املتوافقة مــع أعلى املعايير 
التكنولوجيــة واســتمرارا 
في نهــج اإلبــداع واالبتكار 
ملواكبــة التطــور الرقمــي، 
أطلق بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« خدمة »تغيير الرقم 
الســري« لبطاقات الصرف 
اآللــي إلكترونيا عن طريق 
موقــع »بيتــك« االلكتروني 
البنك  KFH.COM، وتطبيق 
الهواتف  KFHONLINE على 
الذكية بنظامي االندرويد و

IOS، مبا يحقق ميزة تنافسية 
على صعيد األعمال، ويلبي 
تطلعــات العمــالء وتنــوع 

احتياجاتهم.
وأشــــار مديـــــر عـــام 
اخلدمــات املصرفية لألفراد 
للمجموعة في »بيتك« فادي 
الشــالوحي، الى أن »بيتك« 
هــو البنــك الوحيــد علــى 
مستوى الكويت الذي أطلق 
هــذه اخلدمة، مما يؤكد قوة 

االستراتيجية في استقطاب 
وخدمــة العمــالء الرقميني، 
ومتيزه في طــرح اخلدمات 
اإللكترونية وريادته في تبني 
التكنولوجيا بهدف حتقيق 
اعلى املســتويات في جودة 
اخلدمة ضمن معايير الكفاءة 
واألمان والسهولة، األمر الذي 
جعل من البنك محط أنظار 
واهتمام شركات التكنولوجيا 
ومزودي اخلدمات املصرفية 
ومنوذجــا  االلكترونيــة، 
يحتذى به في التحول نحو 

الرقمية محليا وعامليا.
وأضاف الشــالوحي، ان 
العميــل يســتطيع ان يغير 
الرقم السري لبطاقة الصرف 
اآللــي في حال فقــدان الرقم 
الســري أو نســيانه دون 
احلاجــة ملراجعــة الفــروع 
املصرفية من غير أي رسوم 
إضافيــة، منوهــا بإمتــام 
الرقم الســري بعد  تغييــر 
تنفيــذ العملية فــورا، الفتا 
إلى أن اخلدمة متوفرة على 
تطبيق »بيتك« في التحديث 

اجلديد باإلضافة الى املوقع 
االلكترونــي. وأوضــح أن 
اخلدمــة متوفرة فــي وقت 
سابق على بطاقات االئتمان 

وبطاقات مسبقة الدفع.
وقــال ان »بيتــك« أطلق 
مؤخرا خدمة فتح احلسابات 
الكترونيا عبر تطبيق »بيتك« 
KFHONLINE بعــد ان كانت 
متوفرة فقط على موقع البنك 
االلكتروني، مشــيرا الى أن 
»بيتك« يوفــر اكثر من 180 
خدمــة إلكترونيــة للعمالء 
في تأكيد جديد على ريادته 
في طرح وحتديث اخلدمات 
املصرفيــة االلكترونية ذات 
الكفاءة العالية، واالستفادة 
التكنولوجيا،  القصوى من 
وتوظيفهــا بالشــكل األمثل 
لتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
للعمالء، وذلك في ظل تسارع 
وتيــرة املعامالت املصرفية 
باتــت  التــي  اإللكترونيــة، 
مطلبا واضحا ملعظم شرائح 
العمالء، ورافدا مهما من روافد 

خدمة العميل.

فادي الشالوحي

الشالوحي: 
»بيتك« منوذج 

ُيحتذى به في قوة 
إستراتيجية مواكبة 

التطور الرقمي

التطبيق يشمل خدمة تسديد األقساط وتقديم طلبات القروض


