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مع عوائد متوقعة مرتفعة تصل إلى %3

للسنة الرابعة على التوالي

تحت شعار »استرجع ضعف قيمة مشترياتك لغاية 2000 دينار يومياً«

القعود: نحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة في جميع المجاالت

»allo« تعلن الفائزين حلملة VIVA

»وربة« يطلق وديعة »السنبلة«

»صناعات الغامن« تطلق برنامجها للتدريب الصيفي

»بيتك«: فوز 7 عمالء في سحب حملة »البطاقات«

»بوبيان«: التواصل مع العمالء
عبر »الواتساب« على مدار الساعة

»KIPIC« إطالق العدد األول من صحيفة

أعلنت شركة االتصاالت 
مشــغل   ،VIVA الكويتيــة 
االتصاالت األسرع منوا في 
الكويت، عن أسماء الفائزين 
في سحب األســبوع الثاني 
حلملــة allo التــي أطلقتهــا 
مؤخرا لعمالء الدفع املسبق 
وذلك خالل شــهر أغسطس 

 .2017
وجاءت أســماء الفائزين 
بجائزة 1.500 دوالر اليومية 
كالتالي: حوراء حسني على 
اجلــدي، شــفقت اهلل خــان 
عزيــز اهلل خــان، طــارق 
محمد العلي، الكســمان الل 
دوالجي، محمد جميل أبو زيد، 
مشعل عبداالمير عبدالرسول 
اخلياط، نوال سالم مضحي 

املطيري. 
وبجوائــز نقديــة يصل 
الــف  إلــى 150  مجموعهــا 
دوالر، تقدم VIVA لعمالئها 
فرصــة رائعة لربــح 1.500 
دوالر يوميا و30 الف دوالر 
العمــالء  شــهريا. ويدخــل 
الســحب تلقائيا عند شراء 
خط »allo« جديــد أو إعادة 

نظرا لإلقبال الكثيف الذي 
يلقاه حســاب السنبلة بني 
أوساط العمالء وارتفاع حجم 
الودائع، عمــل بنك وربة - 
أفضل بنك للخدمات املصرفية 
للشركات واخلدمات املصرفية 
لالستثمار في الكويت - على 
احداث تطوير على حســاب 
السنبلة عبر زيادة اجمالي 
اجلوائز لتبلغ 30 ألف دينار 
شــهريا عوضا عــن 20 ألف 
دينــار توزع علــى 13 فائزا 
كاآلتي: فائز بـ 10 آالف دينار 
+ فائزان بـ 5.000 دينار + 

10 فائزين بـ 1.000 دينار.
وتأتي مبادرة بنك وربة 
باالســتناد الى مكانته بنكا 
متصــدرا في تقــدمي حلول 
مصرفية إسالمية تنافسية 
ومتطــورة تلبي احتياجات 
جميع العمالء. ومن التطورات 
اجلديــدة التــي أضافها بنك 
وربة دعما حلساب السنبلة 
هي إطالق »وديعة السنبلة« 
التــي تعتبر أول وديعة في 
الكويت تؤمن للعمالء عوائد 
متوقعة مرتفعة توزع شهريا 
أو عند االســتحقاق حســب 
رغبة العميــل، كما متنحهم 
فرصة دخول السحب الشهري 
في حساب السنبلة مقابل كل 
1000 دينار يتم ايداعه والفوز 
بجوائز قيمــة، مع العلم أن 
الوديعة متاحة للعمالء سواء 
كانوا من عمالء أو غير عمالء 

حساب السنبلة.
فالوديعــة  ذلــك،  الــى 
املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية واملبنية على أساس 
الوكالة باالســتثمار، تتميز 

أطلقت شــركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الشركات 
اخلاصة في املنطقة، برنامجها 
للتدريــب الصيفي للســنة 
الرابعة على التوالي، وذلك 
كجزء من التزامها نحو دعم 
التعليم والشباب في الكويت.

يستقبل برنامج التدريب 
الصيفي طالب السنة األولى 
والثانية في اجلامعة ويقدم 
لهم الفرصــة للتعرف على 
مختلــف شــركات وإدارات 
العمل في صناعات الغامن. 

ومينح البرنامج الطالب 
املهارات التقنية واملهنية التي 
متكنهم من تطبيق ما تعلموه 
أكادمييا في مشاريع عملية 

حقيقية. 
وقــد مت اختيار 15 طالبا 
وطالبة فقط من بني مئة من 
املتقدمني، وذلــك باملفاضلة 
بينهم على أســاس معدلهم 
الدراسي واملقابالت الشخصية 

التي خضعوا لها.
ويأتي الطالب املقبولون 
في برنامج التدريب الصيفي 
مــن تخصصــات وجامعات 

مختلفة محلية وعاملية. 
ويتضمن البرنامج تدريبا 
منظمــا فــي عــدة شــركات 
وإدارات في صناعات الغامن، 
بحيث مير املتدربون عليها 
تباعا خالل فتــرة التدريب 
التي تستمر ألربعة أسابيع.
وفي تعليقــه على ذلك، 
قال الرئيس التنفيذي إلدارة 
املوارد البشرية لدى شركة 
الغــامن جــورج  صناعــات 
المبــروس: »يســعدنا جدا 
أن يكــون لدينــا مجموعــة 

فــاز 7 مــن عمــالء بيت 
التمويــل الكويتــي »بيتك« 
بضعــف قيمة مشــترياتهم 
في السحب التاسع للحملة 
التســويقية اجلديــدة التي 
اطلقها لتشجيع العمالء على 
اســتخدام بطاقــات »بيتك« 
االئتمانيــة ومســبقة الدفع 
وبطاقــات الســحب اآللــي، 
القيمــة املضافــة  وزيــادة 
للبطاقــة، وتتضمن احلملة 
جوائــز قيمة تصــل قيمتها 
حتى 50 الف دينار، عبارة عن 
ربح ضعف قيمة املشتريات 
نقدا حتى 2000 دينار يوميا 
ملدة 120 يوما عند استخدام 
بطاقات »بيتك« لسداد قيمة 
املشــتريات داخــل وخارج 

الكويت.
والفائزون هم: مها سعد 
املسيلم، مي مزيد بوشيبة، 
شاروان اوثامان فيلومبان، 
تهانــي عبــداهلل العتيبــي، 
طالل مطلق الديحاني، مرمي 
حزام املطيري، رائد يوسف 

الشطي.
وتتيح احلملة التي اطلقت 
حتت شعار »استرجع ضعف 
قيمة مشــترياتك«، لعمالء 
»بيتك« الفرصة لربح ضعف 
قيمة مشترياتهم لغاية 2000 
دينار، حيث تتيح كل عملية 
شراء محلية للعميل بقيمة 

بوبيــان  بنــك  أعلــن 
عــن طــرح احــدث خدماته 
االلكترونيــة للتواصل مع 
عمالئه وغيرهــم على مدار 
الساعة من خالل الواتساب 
عبر الرقم 66820082 وذلك 
للرد على كافة استفساراتهم 
العامة والتي تتعلق بخدمات 

ومنتجات البنك. 
التنفيذي  املديــر  وقــال 
فــي  املباشــرة  للقنــوات 
الشــمري:  خالــد  البنــك 
»فــي ظــل التطــورات التي 
التواصل  تشهدها وســائل 
البنــك  فــإن  االجتماعــي 
حريــص علــى توفير اعلى 
مستويات اخلدمة السريعة 
واملباشــرة والتواصــل مع 
العمالء واالجابــة عن كافة 
استفساراتهم وحل املشكالت 
التــي ميكــن ان  الطارئــة 

تواجههم«.

الرئيــس  أعلــن نائــب 
التنفيذي للشؤون اإلدارية 
واملالية، الناطق الرسمي باسم 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبيك(، 
خالد القعود عن صدور العدد 
األول من صحيفة »كيبيك« 
الشــهرية التــي تغطي أهم 

فعاليات وأخبار الشركة. 
وبني القعود، في تصريح 
صحافــي، أن إطالق جريدة 
»كيبيك« يأتي متاشــيا مع 
حرص الشركة على مواكبة 
التكنولوجيــا احلديثة في 
جميع املجاالت، مشــيرا في 

تعبئة خطهم عبر االستقطاع 
املباشر، تطبيق VIVA، موقع 
VIVA اإللكترونــي، أجهــزة 
الدفع اآللي، أو عبر االتصال 
مبركز خدمة العمالء على رقم 

بفتــرات اســتثمار شــهرية 
مرنة، والتي متتد من شــهر 
الى 12 شهر و24 شهر على أن 
يكون احلد األدنى لالستثمار 
الســنبلة 5 آالف  لوديعــة 

دينار. 
الســنبلة  ولفتح وديعة 
للعمــالء ميكنهــم ذلك عبر 
تطبيــق بنك وربــة أو عبر 
املوقع االلكتروني لبنك وربة.
وتتميز وديعة السنبلة 
بإمكانيــة التجديد التلقائي 
عند استحقاقها وبتأمني اعلى 
نســبة من العوائد املتوقعة 
والتي قــد تصل الى 3% ملن 
يــودع ملدة 24 شــهرا وذلك 

حسب مبلغ الوديعة.
وفــي هــذا اإلطــار، ومع 
إطــالق »وديعة الســنبلة«، 
فان بنك وربة يعطي خيارات 
أوســع لعمالئــه بتعزيــز 
فرصهم بالربح واالستثمار. 
فاليوم يســتطيع عمالء 
بنك وربة توزيع ايداعاتهم بني 

املتدربــني املجتهديــن  مــن 
والطموحــني هــذا الصيف، 
وقد صممنا برامج التدريب 
ليمنحهــم خبــرات حقيقية 
في عالــم األعمــال. ونلتزم 
في شــركة صناعات الغامن 
بتوفيــر فــرص للتنميــة 
الوظيفية لطالب الكويت، وما 
مييز برامجنا التدريبية هو 
أننا نستفيد فعليا من أفكار 
وأعمال املتدربني، حيث إننا 
نطبقها على أرض الواقع، مما 
يعطي الطالب فرصة لرؤية 
تأثير أعمالهم على شركتنا«.

كما تقدم صناعات الغامن 
برنامج التدريب املهني لطالب 
الســنة الثالثة والرابعة في 
اجلامعة. ويوفر هذا البرنامج 
جتربــة أكثر إثــراء للطالب 
الكبار من خالل اتباع منهج 
أكثر تركيزا، حيث يتم يعمل 

1 دينــار فرصة للدخول في 
السحب اليومي، فيما تتيح 
كل عملية شراء بقيمة دينار 
واحد خارج الكويت للعميل 
3 فرص للربح في الســحب 
اليومي خالل فترة العرض 
الســترجاع ضعــف قيمــة 
مشــتريات العمــالء لغايــة 
2000 دينار عند اســتخدام 
بطاقــات »بيتــك« الســحب 
االلي، واالئتماتية ومسبقة 
الدفع، حيث يسري العرض 
على عمليات الشــراء داخل 
وخارج الكويت عند استخدام 
بطاقات »بيتك« االئتمانية أو 
مسبقة الدفع، وعلى عمليات 
الشــراء خارج الكويت عند 
اســتخدام بطاقــات »بيتك« 
للســحب االلــي. وتســتمر 
احلملة ملدة 120 يوما بدءا من 
16 مايو 2017. وتؤكد احلملة 
حرص »بيتك« على االستمرار 
بتقــدمي العــروض املميــزة 
لعمالئه من حملة البطاقات 
املتنوعة مكافأة لهم، وتعكس 
حرصه على خلق طابع فريد 
ومميز جلميع بطاقات »بيتك« 
التي تقدم دائما قيمة مضافة 
حلاملهــا، مبــا يســاهم في 
رضاء العميل وزيادة فرص 
اســتفادته عند االستخدام، 
فضال عن تعزيز تواجد البنك 
وحصته السوقية ومكانته 

واضاف: »لذلك قام البنك 
الواتســاب  باضافــة خدمة 
والتي اتاحها لعمالئه وغيرهم 
للتواصل مع البنك على مدار 
الساعة طوال ايام االسبوع 
العطــالت  وحتــى خــالل 
الرسمية وايام اجلمع ليكون 
دائما في مســتوى تطلعات 
العمــالء وتطبيقا لشــعاره 
الدائــم )نعمــل باتقــان(«. 
واوضح انــه مت تخصيص 
الرقــم 66820082 وهو رقم 
قريب ومشابه ملركز اتصال 
بالبنــك  العمــالء اخلــاص 
1820082 ليكون سهل احلفظ 
حيث ميكن للعمالء التواصل 
مع مركز اخلدمة وطرح كافة 
تســاؤالتهم حيــث ســيتم 

االجابة عنها فورا.
وذكر الشمري ان اخلدمة 
اجلديدة متثل اضافة مميزة 
اخلدمــات  مــن  لسلســلة 

الوقــت ذاتــه إلــى أن أعداد 
اجلريــدة ســتكون متاحــة 
للتحميــل بصيغة »بي دي 
إف« من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي الرسمية التابعة 

للشركة. 
وذكــر القعود أن جريدة 
»كيبيــك« تصــدر باللغتني 
العربية واإلجنليزية، الفتا 
إلــى أن العدد األول احتوى 
جميع األخبــار والفعاليات 
التي شــهدتها الشــركة منذ 

انطالقتها.
واختتم قائــال: »األعداد 
املقبلة من جريدة )كيبيك( 

102، حيث يحصل كل عميل 
على 10 فرص مقابل كل عملية 
إعادة تعبئــة بقيمة دينار، 
وتزيد فرص ربحه عند كل 
عملية إعادة تعبئة جديدة.

»السنبلة«/حسابا ووديعة، 
ليحصلــوا على أعلى فرص 
ربح من خالل حساب السنبلة 
وأعلى األرباح املتوقعة بني 
البنوك احملليــة من وديعة 
السنبلة. باإلضافة بان بنك 
وربــة اليوم يتصــدر قطاع 
احللول املصرفية اإلسالمية 
في الكويت، االمر الذي يعزز 
من جهوده في ابتكار حلول 
مصرفية واستثمارية تلقى 
تقديرا بني عمالئه السيما وأن 
البنك يخطــو واثقا باجتاه 

املزيد من النمو والتطور. 
الــى ذلك، يقدم حســاب 
السنبلة فرصا قيمة للعمالء، 
حيث يحصل عميل بنك وربة 
على فرصة واحدة للربح في 
السحب الشــهري مقابل كل 
10 دنانير، األمر الذي يعني 
مضاعفــة فــرص الربح مع 
زيادة املبالغ املودعة للفوز 
في السحب بإحدى اجلوائز 

وعلى مدار السنة. 

الطالب في شــركة أو إدارة 
واحدة طوال فترة التدريب. 
هــذا العــام، مت قبول 24 
طالبا تدربوا في العديد من 
الشركات واإلدارات املختلفة 
مع الشــركة. ومــن اجلدير 
بالذكر أن شــركة صناعات 
الغامن تدعم التعليم ومتكني 
الشباب بشكل كبير من خالل 
املبادرات واجلهات املختلفة 
التــي ترعاها، مثــل االحتاد 
الوطنــي لطلبة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية 
وفي أستراليا، باإلضافة إلى 
دعمها املستمر ملنظمة إجناز 

الكويت. 
كما كانت الراعي البالتيني 
ملؤمتر »عــرب نت« األخير، 
حيث غطت تكاليف حضور 
املؤمتــر لـــ 100 مــن طالب 

املرحلة اجلامعية.

البنوك  أكبر  الرائدة كأحــد 
احملليــة مــن حيــث قاعدة 
العمــالء، وتســاهم احلملة 
في ترســيخ مبادئ وأهداف 
»بيتك« الرامية إلى تنشيط 
حركــة املبيعــات، وحتقيق 
الفائدة للعمالء مســتخدمي 
البطاقة وللتجار، والسعي 
لتعزيــز ســمعة بطاقــات 
»بيتك« واستخدامها محليا 
وعامليا. وقد حصد »بيتك« 
العديد من اجلوائز في مجال 
البطاقــات املصرفية، االمر 
الذي يؤكد جناحه وكفاءته 
بســوق البطاقات، والريادة 
والثقــة التــي يتمتــع بها، 
فضال عن اجلودة والنوعية 
فــي بطاقاتــه التــي تشــهد 
منوا ملحوظا واقباال كبيرا 
مــن العمالء ملا لها من قيمة 
مضافــة ومميــزات متعددة 
تؤكــد جناح وكفــاءة البنك 

بسوق البطاقات.
ويستمر »بيتك« بإطالق 
التي  التســويقية  حمالتــه 
تهدف إلى حتقيق منظومة 
من األهداف تخــدم العمالء 
والسوق احمللي وتعزز من 
ريادته، مبا يعزز الثقة التي 
يتمتع بها »بيتك« وجناحه 
في تقدمي املنتجات واخلدمات 
التي تلبي متطلبات العمالء 

واحتياجاتهم.

االلكترونية التي متيز بنك 
بوبيــان فــي التواصــل مع 
العمالء من خالل مركز خدمة 
العمالء كخدمة اليف شــات 
live chat واخلدمات املتعلقة 
بوسائل التواصل االجتماعي 
االخرى كاالنستغرام وتويتر 

والسناب شات.
وبني الشمري ان مثل هذه 
اخلدمات التي متيز بوبيان 
تأتي في اطار احلرص على 
تقدمي اعلى مستويات اخلدمة 
للعمالء وهو ما جعل البنك 
يحصــد الكثير من اجلوائز 
جائــزة  ابرزهــا  املميــزة 
سيرفس هيرو كأفضل بنك 
اســالمي في خدمة العمالء 
على مستوى الكويت لسبعة 
اعوام متتالية الى جانب فوزه 
للمرة الثانية بجائزة افضل 
مؤسســة في خدمة العمالء 

على مستوى الكويت.

ستشهد تغطية شاملة لكل 
أنشــطتها على مدار الشهر، 
باإلضافة حلوارات وتقارير 
اخبارية خاصة على مستوى 

عال من املهنية«.
يذكر أن الشركة الكويتية 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة )كيبيك( إحدى أكبر 
الشــركات التابعة ملؤسسة 
الكويتييــة من  البتروليــة 
حيــث رأس املــال، وجاءت 
انطالقتها الفعلية في أبريل 
املاضــي دعمــا لالقتصــاد 
الوطني وحتقيقــا للتكامل 

في القطاع النفطي.

 املتدربون مع موظفي صناعات الغامن

خالد الشمري

خالد القعود

فرصة لربح 1.500 

دوالر يومياً

مينح عمالءه فرصًا 
أكثر للربح وجوائز 

مالية تصل
إلى 30 ألف دينار 

شهرياً

المبروس:
صممنا برامج 

التدريب لنمنح 
الطالب خبرات 

حقيقية في عالم 
األعمال

جوائز قيمة
تصل قيمتها

حتى 50 ألف
دينار

الشمري: الخدمة الجديدة إضافة مميزة لسلسلة الخدمات اإللكترونية


