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 «بيتك» يطلق موقع «التمويل أون الين» بعد تطويره

 «هيئة الصناعة» تعتمد تطبيق نظام العقود اآللي 

إضافة إلى وضع جميع اخلدمات 
على الصفحة الرئيسية دون 
احلاجة إلــــى الدخول إلى أي 
قوائم فرعية، مبا يسهل آلية 
تصفح املوقع ويسرع اجناز 
املعامالت.على صعيد متصل، 
أشــــار الفوزان إلى أنه أصبح 
بإمكان عميل «بيتك» تفعيل 
املستفيدين اجلدد على حسابه 
للتحويــــالت املالية الداخلية 
واخلارجيــــة والذيــــن متت 
إضافتهم عبر خدمة «التمويل 
أون الين» من خالل استخدام 
رمز التفعيل الذي يتم إرساله 
للعميل عبر الرسائل القصيرة 
إلى جهاز هاتفــــه النقال بدال 
من اآللية السابقة التي كانت 
تتطلب مــــن العميل االتصال 
مبركز االتصال إلمتام تفعيل 
املستفيدين اجلدد، حيث تساهم 
هذه اخلدمــــة بتوفير اجلهد 

والوقت على عمالء «بيتك».

قـــال مدير    من جهتـــه، 
الكويت»  «مايكروســـوفت 
إيهاب مصطفى: «يعد اعتماد 
 Microsoft SharePoint برنامج
والذي تكلل بالنجاح ضمن 
الهيئة العامة للصناعة شهادة 
تؤكـــد أهميـــة اخلصائص 
واملميـــزات التـــي تقدمهـــا 
تكنولوحيا مايكروســـوفت 
الرئيســـية  الدعائم  كاحدى 
لتحقيق اهداف املؤسســـات 
من زيادة الربحية وتخفيض 
التكاليف، ومساعدة العمالء 
على االستجابة بشكل فوري 
وســـريع للمتطلبات دائمة 

التغير للشركة.

العمالء في الداخل واخلارج، 
يتطلب تطويرا مستمرا لقنوات 
تقدمي اخلدمة باستخدام أدوات 
وتقنيات االتصال احلديثة، ومن 
هذا املنطلق أقدم «بيتك» على 
تطوير خدمــــة «التمويل أون 
الين» وموقعه الشــــامل على 
االنترنت، مبا يضمن الريادة 
في تقدمي اخلدمات االلكترونية 
وفــــق أعلى معايير ســــهولة 
االستخدام واحلماية واالمان 
والتــــي كانــــت ومازالت أحد 
أسباب متيزنا.وأضاف الفوزان 
قائال: مينح التصميم اجلديد 
خلدمة «التمويــــل أون الين» 
العميــــل العديد من املميزات، 
أهمها مرونة التحكم في شكل 
الصفحة الرئيسية عن طريق 
اختيار اخلدمات التي يرغب 
العميل في أن تظهر له دائما في 
كل مرة يدخل فيها إلى املوقع 
ليتمكن من استخدامها مباشرة، 

العمالء باملعلومات  وتزويد 
ذات الصلة من خالل برنامج 
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  وفي هذا السياق، قال مدير 
مركز املعلومات ودعم القرار 
العامة للصناعة  الهيئة  في 
عبد الكرمي تقي: «يعد اعتماد 
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خطوة بالغة األهمية، لكونه 
يؤمن لنا منصة عمل إدارية 
مثالية تتيـــح الوصول إلى 
املعلومات أثناء أية مرحلة من 
مراحل عملية إجراء املناقصات 
مبا في ذلك حتضير املناقصة، 
وترسية العقود، إضافة إلى 

التنفيذ واملتابعة.

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن إطالق النســــخة 
اجلديدة واملطورة من خدمة 
«التمويــــل أون الين e» على 
شبكة االنترنت بتصميم عصري 
مجدد بالكامل مبا يواكب آخر 
مستجدات التكنولوجيا احلديثة 
وينسجم مع نفس التقنيات التي 
مت استخدامها عند جتديد موقع 
بيتك الشامل على االنترنت، 
ومبا يســــهل في ذات الوقت 
التواصل مع العمالء ويثري 
اخلدمــــات التي تقدم لهم عبر 
املوقع.وقال مساعد املدير العام 
للقطاع املصرفي محمد ناصر 
الفوزان في تصريح صحافي ان 
«مكانة «بيتك» احلالية كإحدى 
املؤسســــات املاليــــة الكبرى 
وواجهة للمؤسسات املصرفية 
اإلسالمية في املنطقة والعالم 
وما تشهد خدماته املتنوعة من 
إقبال واســــع ومتنام من قبل 

 أعلنت «مايكروســـوفت 
الكويـــت» أن الهيئة العامة 
للصناعة قد اعتمدت حلول 
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٢٠١٠، كمنصة للتعاون بني 

الشركات عبر اإلنترنت.
  ومن خالل عملية اعتماد 
البرنامج أتيح للهيئة العامة 
للصناعة، التي تطور وتروج 
وتشرف على النشاط الصناعي 
في الكويت، مجموعة واسعة 
من الفوائد التي تتمثل بتعزيز 
مســـتوى اإلنتاجية وزيادة 
الكفاءة التشغيلية من خالل 
أمتتـــة وإدارة عقود الدائرة 
التابعـــة للهيئة  القانونية 

 محمد الفوزان 

 إيهاب مصطفى

 حققت شركة صناعة الكيماويات البترولية أعلى معدالت في 
كميات التسويق واألسعار واألرباح، وإيفاء بالتزامات جميع العمالء 
بالرغم من التحديات في هذا العام وذلك من خالل تسويقها ملنتجات 
شركة اخلليج للبتروكيماويات «جيبيك» خالل عام ٢٠١٠.وقامت 
شـــركة اخلليج لصناعة البتروكيماويـــات «جيبيك» - ومقرها 
البحرين- بتكرمي شركة صناعة الكيماويات البترولية عن أدائها 
املميز في تسويق منتجاتها خالل عام ٢٠١٠، حيث أعرب الرئيس 
التنفيذي لـ«جيبيـــك» عبدالرحمن جواهري عن جزيل شـــكره 
وامتنانه لقسم التسويق في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
عما بذلوه من جهد في تسويق وبيع منتجات الشركة من اليوريا 

واألمونيا إلى السوق العاملي.
  وأوضح جواهري أن عام ٢٠١٠ شهد قفزة نوعية في املبيعات 
وإيفاء بالتزامات جميع عمالئنا بالرغم من التحديات وذلك بفضل 
الشريك االستراتيجي لنا وهو شركة صناعة الكيماويات البترولية، 
متمنيا أن يســـتمر هذا التعاون في حتقيق املزيد من النجاحات 

خالل األعوام املقبلة.
  وبدوره قال مدير تسويق األسمدة بشركة صناعة الكيماويات 
البتروليـــة جمال العبد اجلليل إن هـــذه اجلهود والدعم من قبل 
عمالئنا وشـــركائنا أدت إلـــى حتقيق هذه النتائـــج املمتازة في 
التسويق، داعيا إلى استمرار هذا الدعم والذي يعد مبثابة الدافع 

القوي للنجاح.
  جدير بالذكر أن الشركة تقوم بتسويق منتجاتها من األسمدة 
والبالغة نحو مليون طن يوريا سنويا و٥٠ ألف طن من األمونيا، 
باإلضافة إلى تسويقها ملنتجات األسمدة لشركة اخلليج لصناعة 
البتروكيماويات «جيبيك» والتي متتلك فيها حصة الثلث باملشاركة 
مع مملكة البحرين واململكة العربية السعودية، حيث تسوق نحو 

٦٨٠ الف طن يوريا سنويا و٨٠ الف طن أمونيا. 

 مها مال حسني تكرم جمال العبد اجلليل 

 اخلالدي بحث العالقات مع كندا

 عبدالعزيز اخلالدي مستقبال سفير كندا بالكويت

 «الكيماويات البترولية» حتقق أعلى 
معدالت التسويق ملنتجات «جيبيك»  

 بحث وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي مع سفير 
كنــــدا لدى البالد ج.ريد هنري توثيق العالقات التجارية واالقتصادية 
بني الكويت وكندا وآفاق تنميتها وتطويرها خالل الســــنوات القليلة 
املقبلة والعمل على تبادل الزيــــارات من خالل وفود اقتصادية عالية 
املســــتوى.جاء ذلك لدى استقباله السفير الكندي مبكتبه امس، حيث 
ناقشا املوضوعات ذات االهتمام املشترك وتبادل الطرفان وجهات النظر 

في االستثمارات اخلارجية املمكنة بينهما. 

 «التجاري» يطلق  حساب «النجمة» اجلديد
 أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطالق اكبر سحب يومي في الكويت 
حلســــاب «النجمة» اجلديد، حيث يؤهل عمالء «النجمة» الفوز بجائزة 
يوميــــة قدرها ٧٫٠٠٠ دينار وهي اكبر جائزة في الكويت، باإلضافة إلى 
أربعة ســــحوبات كبرى جتري خالل العام تبلــــغ قيمة كل جائزة منها 
١٠٠٫٠٠٠ دينار تقام في األعياد واملناســــبات وهي: العيد الوطني وعيد 
التحرير، عيد الفطر السعيد، عيد األضحى 
املبارك باإلضافة إلى ذكرى تأسيس البنك 

في ١٩ يونيو.
  يذكــــر انه ميكن فتح حســــاب النجمة 
ابتداء من مبلغ ٥٠٠ دينار والتأهل لدخول 
السحب اليومي بعد فترة أسبوع وسحوبات 
املناسبات بعد فترة شهرين، علما أن احلساب 
مينح املشاركني اكبر عدد من الفرص للربح 
حيث يحصل العميل على فرصة للربح مقابل 
كل ٢٥ دينارا تبقى في احلساب بدال من ٥٠ 
دينارا، وسوف يتم منح العمالء احلاليني 
التي أرصدتهم دون الـ ٥٠٠ دينــــار مهلة حتى ٢٧ يونيو املقبل لزيادة 

الرصيد وحتى هذا التاريخ سيتم دخولهم في السحب األسبوعي. 


