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أعلن البنك التجاري الكويتي 
انه سيجري اليوم السحب على 
»حساب النجمة الشهري« لعمالئه، 
والذي يجري كل أول أحد من كل 
شهر، حيث يكون هناك 81 فرصة 
للف���وز بعمالء البن���ك التجاري 
النجمة لربح  املشاركني بحساب 
100.000 دين���ار كجائ���زة أولى، 
وتتوزع اجلوائز الثمانون بحيث 
ان قيمة اجلوائز من الثانية الى 
الواحدة والعش���رين تبلغ 1000 
دينار لكل منهما، أما اجلوائز من 
الثانية والعش���رين الى الواحدة 
والثمانني فتبلغ 500 دينار لكل 

منها.
اجلدير بالذكر أنه باستطاعة 

أي شخص أن يفتح »حساب النجمة« بإيداع مبلغ 
500 دين���ار فقط من أي من فروع البنك التجاري 
الكويتي، فكلما ازداد رصيد حس���اب العميل في 
»حساب النجمة« ازدادت فرص الربح، حيث يحتسب 
كوبون للسحب مقابل كل 50 دينارا باحلساب، كما 
يتميز هذا احلس���اب بأنه ميكن السحب وااليداع 

في أي وق���ت، اضافة الى امكاني���ة إصدار بطاقة 
سحب آلي واحلصول على كل اخلدمات املصرفية 
من خالله مثل خدمة التجاري أون الين واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيرة، وكذلك استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتماني���ة مقابل حجز مبلغ في حالة عدم حتويل 

الراتب الى حساب آخر في البنك.

100 ألف دينار قيمة الجائزة األولى

»التجاري« يجري اليوم السحب 
على »حساب النجمة الشهري«

تقديرًا لريادته الكبيرة في عالم الصيرفة اإلسالمية وخدماته المتميزة

»ايميا فايننس« تمنح »بيتك« جائزة أفضل بنك إسالمي 
بالشرق األوسط للعام الثاني على التوالي

منحت مجل����ة »امييا فايننس 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا« 
االقتصادية بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( للعام الثاني على التوالي 
جائزة أفضل بنك إسالمي في الشرق 
األوس����ط تقديرا لريادته الكبيرة 
في عالم الصيرفة اإلسالمية ومتيز 
خدماته ومنتجاته والنجاحات التي 
يحققها على الصعيدين اإلقليمي 
والدول����ي ومكانت����ه املتميزة في 
السوق الكويتي. وبهذه املناسبة، 
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في 
»بيتك«عم����اد الثاقب تعليقا على 
اجلائزة إنها ش����هادة جديدة على 
جناح الصيرفة اإلسالمية ومتيز 
أداء »بيتك« باعتب����اره الرائد في 
هذا املجال والبنك األول الذي رسخ 
دور وعم����ل املصارف اإلس����المية 
حتى أصبحت قطاع����ا ماليا مهما 

يحظى بطلب متنام على مستوى 
العالم، واستطاع من خالل أعماله 
وأنشطته املتميزة محليا ودوليا أن 
يؤكد إمكانية وجود خيار اقتصادي 
بديل وجديد في االقتصاد الدولي، 
مما عزز جه����وده للمحافظة على 
موقعه املتقدم كأفضل وأكبر البنوك 
البنوك حصوال  اإلسالمية، وأكثر 
على جوائز تغطي املجاالت املختلفة 
ألعماله، باإلضافة إلى التصنيفات 
االيجابية من وكاالت التقييم العاملية، 
وثقة العمالء التي تعد أفضل وأهم 
اجلوائ����ز. واضاف الثاقب: »تولي 
سياسة »بيتك« االستثمارية أهمية 
كبيرة للس����وق احمللي وحترص 
على وجود ق����وي ومتميز خاصة 
في املشاريع الكبرى ذات األهداف 
التنموية واملردود احلضاري املتميز 
على صعيد الفرد واملجتمع، في وقت 

ومتابع����ة لتطورات أدائها، حيث 
يعمد »بيتك« لتعزيز توسعه في 
أسواق نوعية مهمة وإستراتيجية 
مث����ل الس����عودية وأملانيا وكندا 
والواليات املتحدة وتركيا وماليزيا 
والبحرين ودبي واألردن والصني 
ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، 
في وقت تتواص����ل فيه اجلهود 
لبحث ودراسة العديد من الفرص 
االس����تثمارية في أسواق منطقة 
اخلليج التي حتتل أولوية، وفق 
أسس منهجية ودراسات ومتابعات 
للوصول إلى قرار استثماري سليم 
يحقق أفضل العوائد بأقل املخاطر. 
وقال ان »بيتك« يضع أهمية كبيرة 
على تدعيم حصته السوقية في 
األسواق احمللية والعاملية والتركيز 
الثقة واملالءة  على عوامل مث����ل 
واجلودة في اخلدمات التي يحرص 

على أن تتسم بالتنوع والشمول 
وحتقق معظم احتياجات العمالء 
ومتطلباتهم، مع استقطاب شرائح 
جديدة. وكانت املجلة املتخصصة 
والتي تصدر من لندن، قد منحت 
»بيتك »العام املاضي جائزة أفضل 
بنك إسالمي في الشرق األوسط 
وجائزة أفضل بنك اس����تثماري 
في الكويت، وذلك لنجاحاته في 
مختلف املجاالت والنمو املتواصل 
في أنشطته وأعماله، الذي يقوم 
على رؤية مدروسة تنبع من متابعة 
دقيقة وحريصة لتطورات األسواق 
واستغالل أفضل الفرص، وقالت 
املجلة إن املراقبني يتابعون باهتمام 
خطط بيتك للتوسع والنمو التي 
التطورات  تأخذ بعني االعتب����ار 
املستقبلية وتضعها أولوية دون 

أن تغفل واقع األسواق. 

تضع أولوية كبرى للسوق اخلليجي 
الذي تتمتع دوله مبستوى جيد من 
األداء االقتص����ادي، مع املضي في 
خطط التوسع الدولي في أسواق 
جديدة حول العالم وفق دراس����ة 

عماد الثاقب 

الفوزان يتسلم تكرمي »بيتك« من الشيخ أحمد الفهد

الصقعبي: ندرس إيفاد مهندسين من جهات أخرى الكتساب خبرات عالمية

الكليب يشيد بدور »المدير الكويتي« في تدريب مهندسي 
»األشغال« في مشاريع تنفذها الشركة بالكويت والبحرين

أشاد وكيل وزارة األشغال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب مببادرة شركة 
اململوكة  القابضة  الكويتي  املدير 
لبيت التموي����ل الكويتي )بيتك( 
بانتداب عدد من مهندسي الوزارة 
للتدريب في مشاريعها اخلارجية 
بالكويت والبحرين مبوجب مذكرة 
تفاهم تعتبر منوذج����ا للتعاون 
القطاعني  ب����ني  البناء وااليجابي 

اخلاص واحلكومي.
ودع����ا إلى أن متث����ل املبادرة، 
وتعد األولى من نوعها، أساس����ا 
للعالقة بني اجلانب����ني ملا لها من 
اثر في حتقيق التنسيق وتوضيح 
آليات التعامل وبناء قواعد مشتركة 
تعزز مجاالت العمل في الس����وق 
إلى ان مشاريع  الكويتي، مشيرا 
اخلطة التنموية التي تشمل مجاالت 
عديدة ستكون األولوية في تنفيذها 
للشركات الكويتية مما يحتم أن 
تكون القدرات البشرية خاصة من 
العنصر الوطني مهندسني وفنيني 
القطاع اخل����اص واحلكومي  في 
مبس����توى الكفاءات بالش����ركات 
العاملي����ة الكب����رى التي تس����عى 
للمشاركة أيضا منفردة أو بالتعاون 

مع شركات وطنية.
وأض����اف م.الكلي����ب في حفل 
تك����رمي املهندس����ني املتدربني في 
خت����ام البرنامج الذي اس����تمر 9 

أش����هر بحضور مدير عام شركة 
املدير الكويتي م.ابراهيم الصقعبي: 
املبادرة  »نتمنى أن تنتقل ه����ذه 
اجلادة واملسؤولة سواء عن طريق 
ش����ركة املدير الكويتي أو غيرها 
إل����ى جهات أخرى مثل اإلس����كان 
والبلدية والكهرب����اء، مما يجعل 
اجلهاز الفني احلكومي أكثر قربا 
ومعايشة لتجارب القطاع اخلاص، 

مشاريع اخلطة التنموية، ليست 
بناء وتشييد فقط، وإمنا أيضا نقل 
للخبرات والتجارب والتكنولوجيا 
وحتقيق التفاهم والتنس����يق في 
القطاعات املتشابهة، ومع الشركات 
األجنبية التي س����توفر بدخولها 
الس����وق فرصة كبيرة لالحتكاك 
واالس����تفادة من احدث اخلبرات 
واإلمكانيات في العالم، وسيكون 

العنصر الوطني موجودا ومشاركا 
في جميع مراحل املشاريع التي 
سيتم تنفيذها سواء عبر شركات 
كويتية أو أجنبية، فخطة التنمية 
ترمي إلح����داث نهضة حضارية 
البش����رية،  للمجتم����ع وقدراته 
العمل����ي وفى املوقع  والتدريب 
كما نفذته ش����ركة املدير في هذا 
البرنامج هو الهدف الذي نسعى 

إليه جميعا«.
وش����دد الوكيل الكليب على 
أهمية االس����تفادة من التطورات 
التقنية احلديثة في مجال إدارة 
املشاريع التي توفر الوقت واجلهد 
وتس����اعد على س����رعة التنفيذ 
مبعدالت كبيرة جدا، عبر وسائل 
س����ريعة وآمنة وفعالة لتحويل 
الدفع����ات ومترير املس����تندات 
والوثائق وبناء قاعدة معلومات 
املقاول  متكاملة يس����تفيد منها 
واملستشار والوزارة، وقد حققت 
وزارة األشغال جناحا كبيرا في 
تطبيق جزء كبير من هذه األنظمة. 
من جانبه، أكد م.ابراهيم الصقعبي 
أن شركة املدير الكويتي القابضة 
تعتبر تدريب مهندسي األشغال 

قيمة مضافة ملجتمعها ومساهمة 
في تنمية قدرات مهندسي الوزارة 
عبر تدريب موقعي مكثف على 
أفضل وأرقى التطبيقات العملية 
في األعمال واملشاريع الهندسية 
التي تنفذها الشركة في الكويت 
والبحرين، مشيرا إلى أن الشركة 
تسعى لتنفيذ برنامج مماثل مع 
مهندس����ي البلدية، وان الشركة 
بصدد تطوير عملية التدريب في 
ضوء التحالفات والتعاون بينها 
وبني ش����ركات املقاوالت والبناء 
الكبرى مما سيكس����ب  العاملية 
املتدربني ميزات إضافية، مقدما 
الش����كر للوزارة عل����ى إتاحتها 
الفرصة وتعاونها مع الش����ركة، 
الذين  املتدربني  ومثمنا جه����ود 
حرص����وا على حتقي����ق أفضل 
اس����تفادة ممكنة مق����درا دورهم 

وأهميته في املرحلة احلالية.
وأك����د م.الصقعبي أن عملية 
التدريب ستخضع للتقييم ملعرفة 
االيجابيات واقت����راح املزيد من 
ورش العمل واإلضافات لتحقيق 
أهداف الوزارة والشركة وتعزيز 

قدرات املتدربني.

الكليب والصقعبي يتوسطان املتدربني

على هامش مشاركة البنك في مؤتمر جمعية المحاسبين

الفهد يكّرم »بيتك«
 لدوره التنموي في دعم العنصر البشري

كرم نائ���ب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، بيت 
التموي���ل الكويتي »بيتك« لل���دور احليوي الذي 
يضطلع به في دعم كل ما من شأنه االرتقاء بالعنصر 
البشري وهو األس���اس الذي تقوم عليه مشاريع 
التنمية مبختلف مجاالتها، حيث ان تنمية مهارات 
اإلنسان وزيادة احلصيلة العلمية وإتاحة الفرصة 
له بالتجربة العملية هي محصلة قيمة اإلنس���ان 
احلقيقي���ة والتي على إثرها يس���تطيع النهوض 
باملش���اريع العمرانية وغيرها من مظاهر التنمية 

األخرى.
وتسلم التكرمي ممثال عن »بيتك« مساعد املدير 
العام للقطاع املصرفي محمد ناصر الفوزان على 
هامش املؤمتر الذي يحمل عنوان »دور احملاسبة 
في استقرار ودعم األسواق املالية« والذي نظمته 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية حيث حقق 
املؤمتر مردودا إيجابيا على املش���اركني من خالل 

انشطته.
وأوضح الفوزان في تصريح صحافي أن »بيتك« 
في توجهاته يسعى إلى كل ما من شأنه دعم التنمية 

مبفهومها الواس���ع، حيث ان هذا الدور يجمع بني 
رؤية »بيتك« كمؤسسة مالية إلى االقتصاد مبنظوره 
العام وكذلك تفاعله مع املجتمع في تذليل العقبات 
وإتاحة الفرصة ف���ي مجال التعليم أو الصحة أو 
غيرهما من املجاالت، مشيرا إلى أن »بيتك« يحرص 
عل���ى التواجد الدائم قدر املس���تطاع في مختلف 

النشاطات التي حتقق األهداف املجتمعية.
وأضاف أن املؤمت���ر الذي حرص »بيتك« على 
التواجد خالله ساهم في تعزيز مكانة دولة الكويت 
العلمية واملهنية واالقتصادية حيث ركز على أهمية 
املعلومات احملاس���بية كركيزة لصناعة القرار في 
جميع املجاالت، وكذلك دور احملاسبة في األزمات 
وخصوصا في الوقت الراهن الذي يش���هد حتركا 
عامليا للتعافي من آثار األزمة املالية العاملية والتي 
تقتضي اإلفصاح والشفافية وتوفير جميع املعلومات 

للتعامل مع تداعياتها.
وأثنى الفوزان على الدور احليوي والكبير الذي 
تقوم به جمعية احملاس���بني واملراجعني الكويتية 
في تطوير املهنة كما أش���اد باملهنية واملسؤولية 
األخالقية العاملية التي يتمتع بها احملاسبون في 

الكويت.


