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»املالية« تعمق املشاركة الفاعلة مع املواطنني باإلصدار اخلامس للموازنة
املالي���ة  أص���درت وزارة 
موازنة املواطن للسنة املالية 
2016/2015، وذل���ك لتعميق 
املشاركة الفاعلة بني املواطن 
الكويت���ي وعملي���ة صناعة 
ق���رار املالي���ة العامة، حيث 
انه من خالل معرفة املواطن 
الكويتي للوضع املالي بدولته 
س���يكون دائم احلرص على 

املساهمة بفعالية في قضايا 
وطنه ومناقش���تها بصورة 
أكثر دقة، وذلك في س���بيل 
استمرار حرص وزارة املالية 
على إشراك وتوعية املواطن 
الكويتي في ش���ؤون وطنه، 
خصوصا فيما يتعلق بأوجه 
اإليرادات واملصروفات العامة 

للدولة.

وقالت ال���وزارة في بيان 
صحافي انها بهذا تهدف إلى 
تعري���ف املواط���ن الكويتي 
بامليزاني���ة العام���ة للكويت 
وأوجه إنفاقها وأن يدرك حجم 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا 
جميعا في عملية اإلدارة الكفؤة 

للمال العام.
وقال البيان ان هذا اإلصدار 

يعد اخلامس ملوازنة املواطن 
بالكويت، وه���و خطوة في 
االجت���اه الصحي���ح نح���و 
املالية  الشفافية في عمليات 
العام���ة بالدولة، وس���تقوم 
الوزارة دوريا بإصدار موازنة 
امليزانية  املواطن لتبس���يط 
للمواطن الكويتي بعد أن يتم 
مصادقته���ا من مجلس األمة 

وإصدارها بقانون.
وخت���م البيان منوها بأن 
الكوي���ت تعد الرائ���دة على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي في إصدار موازنة 
املواط���ن، ويوجه هذا اجلهد 
مشكورا للعاملني في وزارة 
املالية � إدارة االقتصاد الكلي 

والسياسة املالية.

خدمات إعالنية

»التجاري« يعلن
فائزي »النجمة«

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي 
على »حس����اب النجمة«، ي����وم األحد 4 أكتوبر 
2015 في املركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة 
التجارة والصناعة ممثلة بعبدالعزيز أشكناني، 
وقد فاز بجائزة قيمتها 7000 دينار كل من: جود 
حامد الفجي )قاصر(، إبراهيم يونس بوليس، 
هيا راشد املشيعي )قاصر(، جاسم احمد تقي 

)قاصر(.
ويتميز حساب النجمة اجلديد بتأهيل عمالئه 
الفوز بجائزة يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
باإلضافة إلى 4 سحوبات كبرى جترى خالل العام 
تبلغ قيمة كل جائزة منها 100 ألف دينار تقام 
في العيد الوطني والتحرير، عيد الفطر، وعيد 
األضحى املبارك باإلضافة إلى ذكرى تأس����يس 

البنك في 19 يونيو.
يفتح حس����اب النجمة مببل����غ 500 دينار 
والتأهل لدخول السحب اليومي بعد فترة أسبوع 
وسحوبات املناسبات بعد فترة شهرين، علما 
ان حس����اب النجمة مينح عمالءه اكبر عدد من 
الفرص للربح، حيث يحصل العميل على فرصة 
للربح مقابل كل 25 دينارا تبقى في احلس����اب 

بدال من 50 دينارا. 
و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع 
الفائزين في سحب النجمة، علما انه سيتم قيد 
اجلوائز النقدية إلى حس���ابهم في البنك. كما 
يتوجه بالشكر لوزارة التجارة والصناعة على 
تعاونهم الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات 

السحب التي متت بسالسة ونظام.

»كي تي بنك«

»كي تي بنك« يطلق صفحته على »فيسبوك«
أطلق »كي تي بنك إي جي« 
اململوك لبيت التمويل الكويتي 
- تركيا )بيتك-تركيا( التابع 
ملجموع����ة »بيتك« حس����ابه 
الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« لتعريف 
الناس مبستجدات االنشطة 
التي  واخلدم����ات واملنتجات 
يقدمها البنك بأسلوب يتجاوز 
التقلي����دي ويجعلهم  اإلطار 
على اتصال وتواصل دائمني 
مع البنك، كما ميثل احلساب 
املتابعني  منصة للتفاعل مع 
وتلقي االسئلة واالستفسارات 
واالجاب����ة عنه����ا. وبإم����كان 
اجلمهور البدء مبتابعة حساب 
»كي تي بن����ك إي جي« على 
فيس����بوك من خالل الصفحة 
www.facebook. الرس����مية 
والتع����رف   com/ktbankde
على اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها واالنشطة والفعاليات 
التي ينظمه����ا ومواعيد عمل 
فروع����ه وأماكن توزعها وكل 
العميل  ما يتعل����ق بخدم����ة 

والتواصل معه.
وج����اءت مب����ادرة اطالق 
صفحة البنك على فيس����بوك 
ضمن االستراتيجية التسويقية 
البنك الستقطاب  التي اعدها 
عمالء ف����ي الس����وق االملاني 
وتعريفه����م بآلية عمل البنك 
املتوافقة مع الشريعة االسالمية 
مستهدفا بذلك شريحة واسعة 

من العمالء. 

وأعد »كي تي بنك« فريقا 
مؤهال للتج����اوب مع العمالء 
ومتابعي الصفحة على مدار 
الساعة والرد على استفساراتهم 
كوسيلة بديلة للتواصل مع 

العمالء مبنتهى الشفافية.
وحت����وي صفح����ة البنك 
على فيسبوك اكثر من ڤيديو 
البنك  تعريفي بطبيعة عمل 
وخدمات����ه ومنتجاته باللغة 
االملانية وكذلك تغطية ألهم 
املؤمترات االقتصادية وأخبار 
املال واالعمال لتكون بذلك نافذة 
للعديد من املتابعني تطل بهم 
الى فضاء واسع في االقتصاد 

وصناعة التمويل.
ويهدف »بيتك« إلى تعزيز 
قنوات تواصل����ه مع العمالء 
احلاليني واملستهدفني وبناء 
عالقات اجتماعية وطيدة معهم 
من خالل هذه القنوات اآلخذ 
التوسع والتأثير،  دورها في 

حي����ث كان »بيتك« س����باقا 
في املبادرة جتاه االس����تفادة 
م����ن مزايا ه����ذه القنوات في 
خدم����ة عمالئ����ه لتعريفه����م 
املتنوعة  بخدماته ومنتجاته 
والتجاوب السريع مع طلباتهم 
وطموحاتهم من خالل تسخير 
فريق عمل فني متمرس يتابع 
ردود أفعال العمالء على هذه 

املواقع. 
كما يضع »بيتك« خططا 
مس����تمرة لتطوير استخدام 
ف����ي خدمة  القن����وات  ه����ذه 
العمالء وتنمية حجم االعمال 
مبا ينسجم مع حركة السوق 

ومتطلبات العمالء.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« 
هو أول مصرف إسالمي يقدم 
خدمات مالية إسالمية في أملانيا 
عن طريق »كي تي بنك« خلدمة 
العمالء املس����لمني أو العمالء 
الراغبني في التعامل األخالقي، 
ويهدف »بيتك« الى ان يستحوذ 
على حصة كبيرة من السوق 
اذ من املتوقع أن يكون هناك 
نحو 10 آالف حساب مصرفي 
العام  أملانيا قبل نهاية  بفرع 
احلالي وأن تصل الودائع إلى 
نحو 121 مليون يورو وان يصل 
حجم االصول إلى 150 مليون 
يورو باإلضافة إلى افتتاح 4 
فروع جديدة من اآلن وحتى 
نهاية العام، حيث يوجد اآلن 3 
فروع وستكون هنالك 4 فروع 

إضافية قبل نهاية العام.

»بورشه« تطلق نسخة خاصة
باللون األسود األنيق من

Cayman
اتسع نطاق عائلة سيارات بورشه »النسخة السوداء« 
Black Edition ليشمل طراز »كامين« Cayman الرياضي، بعدما 
كانت هذه النسخة اخلاصة من طرازات بورشه، التي يطغى 
فيها اللون األسود على السيارة بالكامل، محصورة بكل من 
»بوكستر« Boxster و»911 كاريرا« Carrera 911 املتوافرة بدفع 
رباعي أو خلفي وجسم كوبيه أو كابريوليه. ويتناغم اللون 
اخلارجي األسود في »النسخة السوداء« مع مقصورة سوداء 
بفرش جلد جزئي، ما يس����لط الضوء على األناقة اخلالدة 

لهذه السيارات الرياضية. 
كما تشترك هذه الطرازات برزمة من التجهيزات القياسية، 
تشمل »نظام بورشه إلدارة االتصاالت« PCM مع وحدة مالحة 
ومرايا للرؤية اخللفية بخاصي����ة التعتيم األوتوماتيكي، 
باإلضافة إلى مجس للمطر ونظام تثبيت للسرعة ومساند 
للركن في املقدمة واملؤخرة وعجلة مقود »سبورت ديزاين« 

.Sport Design
 Cayman Black Edition »وترتكز »كامين النسخة السوداء
على طراز كامين الكوبيه، الذي يتضمن محركا وسطيا من 
ست أسطوانات مسطحة سعة 2.7 ليتر بقوة 275 حصانا. 
وتبرز هذه النس����خة اخلاصة من كامين بعجالت »كاريرا 
كالس����يك« Carrera Classic قي����اس 20 بوصة ومصباحني 
أماميني بتقنية »الزينون امل����زدوج« Bi-Xenon مع »نظام 
بورش����ه لإلضاءة الديناميكي����ة« PDLS وتطعيم اختياري 

للنافذتني اجلانبيتني باألملنيوم. 
كما يستمتع السائق ومرافقه مبستوى أفضل من الراحة 
الشخصية مع مكيف هواء مبنطقتني مناخيتني ومقعدين 
مدفأين، هذا باإلضافة إلى »نظام بورش����ه الصوتي املميز« 
Sound Package Plus ذي اجل����ودة العالية، اجلدير بالذكر 
تتوافر »كامين النسخة الس����وداء« للطلب اآلن، وستصل 

إلى األسواق في شهر يناير 2016.


