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 لقطة جماعية حملمد العمر ود.سلوى اجلسار وهما يتوسطان العاملني واملشاركني في املهرجان

 بمشاركة ٢٨ شركة ومتجرًا عالميًا لعمالئه من شريحة السيدات

 العمر: مهرجان «تألقي» يساهم في زيادة حصة «بيتك»
  السوقية ورفع عدد خدماته المتميزة في سوق التجزئة

أن أثبتت املرأة قدرة كبيرة على 
تسيير أمور مهمة وجنحت في إدارة 
العديد من املؤسســــات والهيئات 
املهمة، مبينة أن الكويت مبيراثها 
احلضاري حتتل مكانة متقدمة بني 

الدول التي تقدر دور املرأة.
  وأضافت اجلسار أن ما نشاهده 
افتتاح معارض متخصصة  من 
يدعو للفخر واالعتزاز، سواء من 
حيث تنظيم مهرجان تسويقي 
خاص للســـيدات مـــن قبل بنك 
إسالمي رائد يعبر عن مدى اهتمام 
البنك بهذه الشريحة من عمالئه، 
أو مما أراه من القدرات البشرية 
من املوظفـــات الالتي يقمن على 
تنظيم احلدث في هذه القاعة أو 
أخريات ينهضن مبتابعة العميالت 
وخدمتهن في الفروع املصرفية، 
حيث يتميز «بيتك» بتخصيص 
فروع مصرفية خاصة بالسيدات 
تتوافق مـــع أرقى مســـتويات 
اخلدمة وأفضـــل معايير األداء، 
وانه ألمر يؤكـــد الثقة في قدرة 
املرأة الكويتية على العمل املنتج 
والعطاء املثمر خلدمة مجتمعها 
وتعزيز دورها ومكتسباتها في 

مختلف املجاالت.  

د.ســــلوى اجلسار ببيت التمويل 
الكويتــــي (بيتك) ومتيز خدماته 
ومنتجاتــــه ودوره على الصعيد 
احمللــــى والعاملي، مبينة أن املرأة 
الكويتية احتلــــت املرتبة الثالثة 
خليجيا من حيث الثروات املادية 

في البنوك. 
  وشــــددت علــــى ان دور املرأة 
في االقتصاد مهم وأساســــي وال 
يقل أثرا عن أدائها السياســــي أو 
مهامها االجتماعية، حيث أصبحت 
املجتمعات املتقدمة تركز جهودها 
على حتقيق دور متكامل للسيدات 
في مختلف جوانــــب احلياة بعد 

أسرة أو امرأة عاملة أو مستثمرة 
وأن هذه اخلدمات تقدم في أجواء 
تتسم باخلصوصية، وعبر قدرات 
وطنية كويتية وموظفات يتمتعن 
بخبرات متميــــزة وأداء مصرفي 
مهنــــي وحرص بالغ على حتقيق 
النمو في  العميالت وزيادة  رضا 
هذه الشريحة التي ينفرد «بيتك» 
باالهتمام بها على مستوى السوق 
احمللى استمرارا لتاريخ طويل منذ 

بدأ العمل.

  خدمات ومنتجات

  مــــن جانبها أشــــادت النائبة 

٢٨ شركة ومتجرا عامليا يعزز من 
شريحة عمالء «بيتك» في السوق 
احمللــــى ويوفر املزيــــد من املزايا 
للعميالت مبا يساهم في توسيع 
حصة بيتك الســــوقية وخدماته 
املتميزة في ســــوق التجزئة، كما 
أن املهرجان مبثابة رســــالة شكر 
وتقديــــر للعميالت في نهاية عام 
حافل باألنشطة واخلدمات واجلوائز 
والتقدير من مختلف اجلهات إقليميا 
وعامليا. وقال إن «بيتك» جنح في 
توفير منظومة متعددة املكونات 
من اخلدمات املتكاملة للســــيدات 
تناسب احتياجاتهن سواء كانت ربة 

 محمود فاروق 
  أكد الرئيــــس التنفيذي لبيت 
التمويــــل الكويتــــي محمد العمر 
على األهمية التي يوليها «بيتك» 
لشريحة السيدات والتي تتالءم مع 
ما متثله املرأة من أهمية في املجتمع 
وما لها من دور في حياة األسرة 
حيث تقوم مبعظم األعباء من إدارة 
واستثمار الفائض املالي، مشيرا إلى 
ان ذلك وراء حرص «بيتك» على 
تقدمي أفضل املزايا وأرقى اخلدمات 
للسيدات من خالل فروع مصرفية 
مستقلة وصل عدده الى ٤٣ فرعا، 
باإلضافة إلى املساهمة في استثمار 
أموالهن من خالل أقســــام خاصة 
في إدارة اخلدمات املالية اخلاصة 
ووحدات التميز بالفروع املصرفية 
حيث يتم تقدمي املشــــورة وطرح 
الفرص االستثمارية على السيدات 
مبــــا يحقق أفضــــل العوائد بأقل 
املخاطر. واشار العمر في كلمته على 
هامش افتتاح املهرجان التسويقي 
الذي ينظمه «بيتك» لعمالئه من 
شريحة السيدات في قاعة سلوى 
الصباح بالساملية إلى أن احلدث 
الذي ينظمه «بيتك» واملتمثل في 
مهرجان «تألقي» للسيدات مبشاركة 

 «بيتك» نحو هيكلة خدمات ومنتجات جديدة 
 أكد العمر أن «بيتك» جنح في تكوين خبرات 
وطنية قادرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، 
باإلضافة إلى تقدمي اخلدمة للعميالت وفق أفضل 
ــتوى ممكن، مما يعد قيمة مضافة حققتها  مس
ــيدات للمجتمع بشكل عام ولسوق  أقسام الس

العمل بشكل خاص. 

ــيواصل دوره في خدمة    وأكد أن «بيتك» س
ــر هيكلة خدمات  ــرائح املجتمع عب مختلف ش
ــات واحتياجات كل  ــبة لتطلع ومنتجات مناس
شريحة باإلضافة إلى تقدمي مجموعة من املزايا 
والتسهيالت التي تعزز من اإلقبال وترسخ مكانة 

بيتك وريادته في كل املجاالت. 

 «الكويت الدولي» ينظم دورة تدريبية 
حول «صناديق االستثمار اإلسالمي»

 «سيتي جروب» أقامت 
  «اليوم السنوي المفتوح» لموظفيها

 اعلن بنـــك الكويت الدولي عن تنظيمـــه دورة تدريبية حتت 
عنوان «صناديق االستثمار اإلسالمي»، تناولت اجلوانب املتعلقة 
بالصناديق االستثمارية اإلسالمية وخالصة جتارب غربية عريقة 
استعانت بهيئات اقتصادية وشرعية متخصصة ألسلمة نشاطاتها 

مستفيدة من اجلوانب الفنية والتنظيمية لها.
  وأوضح البنك في بيان صحافي ان تنظيم هذه الدورة التدريبية 
يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير كوادره مهنيا ملواكبة 
آخر منتجات االستثمار اإلسالمي، مشيرا الى ان صناديق االستثمار 
اإلسالمي متكنت من دخول املنافسة في أسواق املال العاملية وأثبتت 
جناحا ملحوظا استأثر باهتمام املستثمرين ملا حققته من عوائد 
مجزية، كما تتميز بســـهولة االشتراك والتسييل، وبذلك أضحت 
محل ثقة املستثمرين ومحققة لتطلعاتهم في تنمية ثرواتهم في 
بيئة إيجابية ناجحة تقوم على اخلبرة املتخصصة وفقا للضوابط 

الرقابية الصادرة من هيئات الفتوى والبنوك املركزية.
  واشار «الدولي» الى انه قد مت تقدمي أنشطة هذه الدورة التدريبية 
وفق أحدث األساليب التدريبية التي قام بإعدادها وتقدميها، املراقب 
الشرعي في البنك د.هشام عبد احلي، والتي اعتمدت على احللقات 

النقاشية، ودراسة مناذج من العقود واحلاالت العملية.
  وقد أشاد احلضور مبا قدمته هذه الدورة من قيمة مضافة في 

مجال املعلومات الشرعية والقانونية والفنية.  

 أعلنت شـــركة سيتي جروب عن احتفالها أخيرا بيوم الشركة 
املفتوح، حيث حضر أنشـــطة االحتفال الرئيس التنفيذي لشركة 
سيتي جروب ريتشارد وودز، باإلضافة إلى جميع العاملني بإدارة 

الشركة ونحو ٢٧٥ موظفا وعائالتهم.
  وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد وودز، 
في تصريح صحافي: «كان ليوم الشركة املفتوح صدى كبيرا على 
جميع احلاضرين من حيث إدراكهم مدى التزام الشـــركة املستمر 
نحو حتقيق النجاح»، مضيفا: «متتع املشـــاركون بأجواء عائلية 
ممتعة وانه من دواعي سروري أن أشارك في مثل هذه املناسبات 
اخلاصة». وقد استمتع املشاركون بجميع األنشطة واأللعاب التي 
أضفت طابع املرح خالل اليوم، وتضمن ذلك أنشطة ترفيهية خاصة 
لألطفال، وشارك موظفو الشركة في أنشطة رياضية مثل كرة القدم 
ومسابقة شد احلبل واخلياطة، باإلضافة إلى حفل توزيع جوائز 

على جميع الفائزين.
  كما تضمن اليوم املفتوح أيضا حفل تكرمي املوظفني، حيث مت 
توزيع جائزة «أفضل موظف للعام» لـ ٣٨ موظفا من أقسام مختلفة، 
وقد حصل شـــهدات حســـني على جائزة «أفضل سائق واملوظف 
املتميز لعام ٢٠١٠»، كما تسلم ريتشارد وودز جائزة تقديرية من 
إدارة الشـــركة وجميع العاملني جلهوده املبذولة لتطوير خدمات 

الشركة املتميزة. 

 جانب من أنشطة الدورة التدريبية 

 تكرمي املوظف املتميز بالشركة في ٢٠١٠

 (متين غوزال) محمد العمر ود.سلوى اجلسار يقصان شريط افتتاح مهرجان «تألقي» للعمالء من السيدات لـ «بيتك» 


