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»األهلي المتحد« يطلق حملة »هديتك من المتحد«

»الدولي« يعرض خدماته في »الصناعات الوطنية«

قرض حسن من دون أرباح وجائزة فورية »بالك بيري«

محمد الفوزان

موظفو »الكويت الدولي« في شركة الصناعات الوطنية

AMZN Pilots Team علي البغلي يقدم مبلغ الرعاية لفريق الطيارين

صورة جماعية ألعضاء مجلس إدارة الشركة

األمان���ات، وكذل���ك اخلدم���ات 
التمويلية كمرابحة السلع جلميع 
املنتجات االستهالكية، كاألثاث 
املنزل���ي، األجه���زة الكهربائية 
وااللكترونية، مواد البناء، أجهزة 
التكييف، أو أي سلع ضرورية 
أخرى، باإلضافة إلى متويل شراء 

األراضي والشقق السكنية.

لدى البنك على موظفي الشركة 
ومنها: حساب التوفير، حساب 
األطفال )حبوب(، حساب الراتب 
للسيدات )رمياس(، حساب الراتب 
ألصحاب املهن املميزة )النفيس(، 
وديعة اجل���ود املثمرة، الودائع 
االستثمارية، بطاقات االئتمان، 
إل���ى خدمة صناديق  باإلضافة 

اعلن بنك الكويت الدولي عن 
إقامة معرض تسويقي في شركة 
الصناعات الوطنية خالل الفترة 
من 26 الى 30 سبتمبر املاضي، 
وذلك الطالع موظفي الشركة على 
اخلدمات املصرفية املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية التي 

يقدمها.
واوض���ح البن���ك ف���ي بيان 
صحافي أن إقامة معرض ترويجي 
في ش���ركة الصناعات الوطنية 
تأتي ف���ي إطار تعزيز التواصل 
مع العمالء ضمن خطة تسويقية 
شاملة تهدف إلى تعريف جمهور 
العمالء باملنتج���ات واخلدمات 
املصرفية املتنوعة التي يقدمها 
البن���ك، كما يأتي ضمن حمالته 
املتواصلة لتسويق منتجاته في 
مختلف املؤسس���ات والشركات 

والهيئات.
واشار البنك الى أن موظفي 
قسم التسويق لديه قاموا بعرض 
مجموعة احلسابات واملنتجات 
واخلدم���ات املصرفية املتوافرة 

أعلنت الشركة الكويتية للعطريات عن بدء بيع منتج العطريات 
الثقيلة خالل عام 2011 وكذلك قيامها بدراسة جدوى لتأسيس املشروع 

االول من نوعه للصناعات التحويلية في الكويت.
وقال رئيس مجلس ادارة الش����ركة بخيت الرشيدي خالل زيارة 
ميدانية ملصانع الشركة الكويتية النتاج البرازيلني والشركة الكويتية 
للستايرين »سنبدأ في بيع مادة العطريات الثقيلة خالل العام القادم، 
مما يعني زيادة كمية الصادرات وتنمية عوائد الش����ركة«، الفتا الى 
أن ملكية الش����ركة الكويتية النتاج البرازيلني تعود بالكامل للشركة 
الكويتية للعطريات التي متتلك نس����بة 57.5% من الشركة الكويتية 
للستايرين. واضاف الرشيدي خالل الزيارة التي ضمت أعضاء مجلس 
إدارة الشركة »يعتبر مجمع العطريات التابع للشركة الكويتية النتاج 
البرازيل����ني االول من نوعه في الكويت بطاقة انتاجية تصل الى 829 
الف طن متري سنويا من البرازيلني الذي يتم تسويقه في ارجاء العالم 
من خالل ش����ركة صناعة الكيماويات البترولية، وكذلك 393 الف طن 
متري س����نويا من البنزين الذي يستخدم في انتاج مادة الستايرين 

مونيمر في مصانع الشركة الكويتية للستايرين«.
واوضح أن »الشركة الكويتية للعطريات ومالكها عاكفون حاليا 
على دراس����ة جدوى ملشروع صناعات حتويلية مبني على استخدام 
البرازيلني الذي يتم انتاجه في مصانع الش����ركة كلقيم، ونهدف الى 

االنتهاء من دراسة اجلدوى خالل عام 2011«.
واشار الى أن »صناعة العطريات تتعرض للكثير من التحديات مما 
يعن����ي ضرورة تكثيف اجلهود على الدوام لضمان جناح هذا املجمع 
الصناعي الذي يطبق افضل املعاير العاملية«، مشيرا الى ان هذا االمر 
يتطلب احملافظة املستمرة على التميز في مجاالت الصحة والسالمة 
والبيئ����ة، باالضافة ال����ى التطوير الدائم لكل م����ا يتعلق بالعمليات 
الصناعي����ة واالداء التجاري، واالهم من ذلك ه����و توفير كافة اوجه 
الدعم للموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تعتبر حجر اساس 

جناح الشركة.
واعرب الرش����يدي عن امتنانه للدور الذي تلعبه شركة ايكويت 
للبتروكيماويات في ادارة مصانع الشركة الكويتية النتاج البرازيلني، 
مشيدا باالجنازات الذي مت حتقيقها في جميع املجاالت ذات العالقة.

وتتولى شركة ايكويت للبتروكيماويات دور املشغل الوحيد ملشروع 
ايكويت الكبير الذي يضم الش����ركة الكويتية للس����تايرين والشركة 
الكويتية النتاج البرازيلني والشركة الكويتية لالولفينات ضمن مظلة 

عمليات متكاملة في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت.

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
اطالق حملة »هديتك من املتحد« 
والتي أطلقه���ا البنك في الثامن 
والعشرين من سبتمبر املاضي 
وتس���تمر حتى الرابع عشر من 
نوفمبر املقبل، مؤكدا أنها حققت 
خالل أيامها األولى جناحات فاقت 
التوقعات وذلك الحتوائها على 
العدي���د من املزاي���ا التي دفعت 
العديد من املهتمني الى االتصال 
للحصول على معلومات تفصيلية 
عن االمتيازات التي توفرها هذه 
احلملة. وبهذه املناس���بة، أشار 
نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة 

للخدمات املصرفية بالبنك ش���ريف اخلولي، في 
تصريح صحاف���ي، الى أن احلملة تهدف بالدرجة 
األولى إلى تقدمي امتيازات غير مسبوقة في الكويت 
للمواطنني واملقيمني من خالل فتح حساب الراتب 
تتضمن طلب العميل منحه قرضا حس���نا بدون 
أرباح لغاية 5 آالف دينار أو تقدمي جائزة فورية 
)بالك بيري( عند حتويل الراتب أو كالهما، وذلك 

وفقا للشروط واألحكام املعمول 
بها في البنك.

وعن كيفي���ة احلصول على 
أكد اخلولي أن  القرض احلسن 
القرض احلس���ن يحدد ومينح 
بناءا على راتب العميل، فعندما 
يتقدم عميل بطلب فتح حساب 
وحتويل راتبه الى هذا احلساب 
خالل فترة احلملة املستمرة من 28 
سبتمبر وحتى 14 نوفمبر 2010، 
مينح القرض احلسن بحد أعلى 
5000 دينار، ملدة تتراوح بني سنة 
وخمس سنوات مع خيار إصدار 
بطاقة ائتمانية ذهبية بالتسديد 
امل���رن، على أال يتعدى تس���ديد مجموع التزامات 
العميل املالية نسبة محددة من راتبه حسب شروط 
وتعليم���ات بنك الكويت املركزي. وحول الوثائق 
املطلوبة إلمتام املعاملة، أعلن اخلولي أن املطلوب 
ال يتعدى ش���هادة راتب باالضافة الى املستندات 
املعتمدة لفتح حساب الراتب لألفراد العاملني في 

القطاع احلكومي والقطاع اخلاص.

مجتمعة، وذلك في أي وقت 
ومن أي م���كان، كما تتمتع 
خدمة »األون الين« بسهولة 

االستخدام.
ويستطيع العميل االنضمام 
إلى الخدمة من خالل تعبئة 
المتوافر  نموذج االش���تراك 
عب���ر االنترن���ت ومن خالل 
مركز االتصال واالفرع، ومن 
ثم تسليمه ألي فرع من فروع 
»بيتك« المنتشرة في مختلف 
أنحاء الكوي���ت ليتم تفعيل 
الخدمة له مباشرة، وبعدها 
يستطيع العميل الدخول إلى 
موقع »بيتك« على االنترنت 
والقيام بالتسجيل من خالل 

خطوات بسيطة وسهلة.

أعلن البنك األهل���ي الكويتي عن تقدمي رعايته لفريق الطيارين 
AMZN Pilots Team وذلك ضمن فعاليات مس���ابقات الطيران »ريد 
بل فلوغتاغ« التي س���تقام في الكوي���ت خالل نوفمبر املقبل، وذلك 
تعزيزا لدوره الرائد والتزامه الدائم بالتواصل االجتماعي مع جميع 

شرائح املجتمع.
وعن هذه الرعاية، قال نائب رئيس املدراء العامني بالبنك عبداهلل 
محمد السميط في تصريح صحافي: »إن العمل في البنك األهلي الكويتي 
ال يقتصر فقط على العمل املصرفي وخدماته التي نحرص على تقدميها 
للعمالء بأفضل مستوى بل ميتد دورنا كمؤسسة مصرفية رائدة في 
الكويت لنتواصل مع كافة شرائح املجتمع«، مضيفا: »ويولي البنك 
اهتماما خاصا بشريحة الشباب باعتبارهم جيل املستقبل، ويحرص 
على دعم جميع األنشطة الشبابية التي حتمل روح اإلبداع والتحدي 
مل���ا فيها من حتفيز وتوجيه لطاقاتهم، ويقوم البنك برعاية العديد 
من األنشطة املتميزة في مختلف املجاالت مما يعزز رؤيته كمؤسسة 

مصرفية رائدة تهتم مبختلف شرائح املجتمع«.
اجلدير بالذكر أن مسابقة »ريد بل فلوغتاغ« تعني يوم الطيران 
وهي تعتبر من األنشطة التي تنظمها ريد بل حول العالم، وقد أقيم 
اول عرض ريد بل فلوغتاغ في النمس���ا عام 1991، ومنذ ذلك الوقت 
أقيمت اكثر من 40 مسابقة حول العالم وتقوم جميع الفرق املتنافسة 
بتصميم طائ���رات ومركبات صغيرة ويتم دفعها ذاتيا لتطير فوق 
املاء حملاولة قطع أطول مسافة قفز، وقد بلغ الرقم القياسي ألطول 
محاولة طيران حتى اليوم 59.4 مترا وقد س���جل في عام 2000 في 
ريد بل فلوغتاغ النمسا، وكانت هذه املسابقة قد اجتذبت العشرات 
من املش���اهدين واحلضور عندما أقيمت في عام 2007 على شاطئ 

املارينا في منطقة الساملية.

الحملة بش���رط أن يكون لديه 
كام���ل الصالحي���ة، كما تمنح 
المش���ترك الجدي���د فرصتين 
للدخول في الس���حب، بشرط 

اعل���ن البنك التج���اري الكويتي انه 
الس���حب على »حساب  اليوم  سيجري 
النجمة الثالثي« لعمالئه، والذي يجري 
مرة كل أربعة أشهر على جوائز بقيمة 300 
ألف دين���ار، حيث يتم اختيار 3 فائزين 
يحصل كل واحد منهم على جائزة قيمتها 

100 ألف دينار.
واوضح البنك في بيان صحافي أنه 
باستطاعة أي شخص أن يفتح »حساب 
النجمة« بإيداع مبلغ 500 دينار فقط في 
أي من افرع البنك التج���اري الكويتي، 
وكلما ازداد رصيد حس���اب العميل في 

»حس���اب النجمة« ازدادت فرص الربح 
حيث يحتس���ب كوبون للسحب مقابل 
كل 50 دينارا باحلس���اب، كما يتميز هذا 
احلساب بأنه ميكن السحب واإليداع في أي 
وقت، باإلضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة 
سحب آلي واحلصول على جميع اخلدمات 

املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري 
اون الين واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز 
االتصال وخدمة الرسائل القصيرة وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة ائتمانية 
في حالة عدم حتويل الراتب إلى حساب 

آخر في البنك. 

أن يقوم بالتوقيع على نموذج 
االشتراك في خدمة »األون الين« 
ليكون لدي���ه كامل الصالحية 
ويحصل على فرصة ثالثة أيضا 
عند الدخول إلى الخدمة خالل 

فترة الحملة.
وأشار إلى أن خدمات األون 
الي���ن والت���ي تزيد ع���ن 140 
خدمة تتمتع بدرجة عالية من 
أنظمة األم���ان والتي تعد من 
أفضل األنظمة المستخدمة في 
المنطقة، وهو ما يؤكد اهتمام 
»بيتك« بحفظ حقوق عمالئه، 
كما أنها تتميز بتوفير الوقت 
والجهد والمال أيضا من خالل 
الخدمات المصرفية والتجارية 
والعقارية واالستثمارية وغيرها 

محمد ناصر الفوزان في تصريح 
صحافي »إن الحملة تهدف إلى 
تشجيع العمالء على االستفادة 
من وسائل التقنية المتاحة لهم، 
حي���ث ان توظيف التقنية هو 
الرئيس���ية لدى  أحد األهداف 
»بيتك« في مجال تعزيز جودة 
الخدمة وذلك مواكبة للتطور 
الذي تش���هده  التكنولوج���ي 
مختل���ف القطاعات في جميع 
دول العالم، وهو ما دعا »بيتك« 
إلى منح الصيرفة االلكترونية 

كل اهتمامه«.
الحملة تقدم  أن  وأوض���ح 
للمشترك الحالي فرصة واحدة 
لدخول السحب بمجرد الدخول 
إلى خدمة األون الين خالل فترة 

اعلن بيت الت�مويل الكويتي 
)بيتك( انه س�ي�بدأ اعتبارا من 
اليوم وحتى نهاية العام الحالي 
حملة ترويجية لتشجيع عمالئه 
على االش����تراك واس���تخدام 
 kfhonline خدمة األون الي���ن
على موقعه االلكتروني وكذلك 
المش���تركين  العمالء  تح�فيز 
حاليا على اس���تخدام الخدمة، 
والتي تقدم مجانا عبر االنترنت 
لجميع العمالء، وذلك بمنحهم 
فرص�ا لدخول السحب على 15 
جائزة نق��دية بقي�م�ة 15 ألف 
دينار قيمة كل جائزة منها ألف 

دينار.
وفي هذا الصدد، قال مساعد 
المدير العام للقطاع المصرفي 

»بيتك«: 15 ألف دينار جوائز نقدية لمشتركي »األون الين«

»التجاري« يجري السحب على »حساب النجمة الثالثي«

»الكويتية للعطريات« تبدأ بيع العطريات الثقيلة في 2011

بهدف تشجيع العمالء على زيادة استخدام موقعه على اإلنترنت

يتضمن جوائز بقيمة 300 ألف دينار

»األهلي« يقّدم الرعاية لفريق الطيارين
في مسابقة الطيران الذاتي »ريد بل فلوغتاغ«

ضمن التزامه بالمسؤولية االجتماعية

شريف اخلولي


