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مبنى البنك التجاري الكويتي

»التجاري« ورعاية فضية ملؤمتر املشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر في البلدان العربية

Android Wear بنك بوبيان يطرح لعمالئه مؤخراً خدمة

التجاري  البن���ك  أعل���ن 
الكويت���ي عن تقدمي الرعاية 
الفضية واملشاركة في فعاليات 
مؤمتر املش���اريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر في البلدان 
العربية »الواقع والتطلعات« 
الذي تنظمه اجلامعة العربية 
املفتوحة حتت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د اجلاب���ر الصب���اح 
بالش���راكة م���ع الصندوق 
العرب���ي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي واملعهد العربي 
إلمناء املدن واحتاد مصارف 
الكويت خالل الفترة 28 – 29 
أكتوبر 2015 في مقر الصندوق 
العرب���ي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماع���ي. وفي تعقيبها 
على مش���اركة البنك في هذا 
احلدث، قال���ت أماني الورع 
مساعد مدير عام � إدارة اإلعالن 
البنك  العامة في  والعالقات 
الكويتي »يحرص  التجاري 
البنك التجاري الكويتي على 
املشاركة في مثل هذه املؤمترات 
والفعاليات الهادفة إلى دعم 
مفهوم املش���اريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر، إذ يتوقع 
أن تكون هذه املشاريع قاطرة 

أعل���ن بنك بوبيان عن طرح مي���زة Android Wear اجلديدة والتي تعمل 
على نظام اندرويد مع تطبيق بوبيان. وذلك اضافة الى ما قدمه مؤخرا من 
خدمات مميزة كان آخرها تطبيق بوبي���ان على Apple Watch اجلديدة من 
 Android Watch تطبيق بوبيان موبايل والت���ي حتتوي على تطبيق خدمة

التي طرحها البنك ألول مرة في الكويت.
وميكن من خالل اخلدمتني اجلديدتني االطالع على أرصدة احلس���ابات 
والبطاقات االئتمانية واملرابحات على الساعة الذكية وإمكانية التعرف على 
التطبيق من خالل النس���خة التجريبي���ة.  كما ميكن للعميل من خالل هذه 
امليزة االطالع على بيانات املرابحات بجميع تفاصيلها مثل اجمالي قيمة أصل 
املبلغ، اجمالي املدفوع من أصل املبلغ، اجمالي املتبقي من قيمة أصل املبلغ، 
اجمالي قيمة األرباح، اجمالي املدفوع من األرباح، اجمالي املتبقي من األرباح، 
عدد الدفعات املسددة، عدد الدفعات الغير مسددة، تاريخ االستحقاق، مبلغ 

الدفعة، أصل املبلغ، قيمة األرباح وغيرها من التفاصيل األخرى.
هذا باالضافة الى االطالع على أرصدة احلسابات والبطاقات االئتمانية. 
ومن اجلدير بالذكر أنه ميكن للعميل التعرف على كيفية استخدام هذه امليزة 

من خالل النسخة التوضيحية املتوافرة على تطبيق بوبيان موبايل.

للنمو االقتصادي في الدول 
العربية خالل العقود القادمة، 
العديد  إلى توفير  باإلضافة 
من ف���رص العم���ل الالزمة، 
فضال عن دورها في حتقيق 
العدالة االجتماعية والتنمية 

االقتصادية«.
وأضافت أماني الورع قائلة 
ان رعاية البنك ومشاركته في 

هذا املؤمتر إمنا تأتي إميانا من 
البنك بأن التنمية االقتصادية 
ال تتأت���ى إال بتنمي���ة املوارد 
البشرية والتي أصبحت معيار 
لتقدم الش���عوب مشيرة الى 
أن قطاع املؤسسات الصغيرة 
ومتناهية الصغر يعتبر قطاعا 
أساسيا في االقتصاد الوطني، 
وباتت احلاجة ملحة لتطوير 
وحتفي���ز هذا القط���اع نظرا 
للمكانة الراسخة التي يتمتع 
بها من حيث النمو االقتصادي 
والتشغيل، كاشفة أن رئيس 
التجاري  البنك  إدارة  مجلس 
الكويتي علي موسى املوسى 
سوف يرأس احدى اجللسات 
الرئيس���ية للمؤمتر بعنوان 
»جتارب دعم املشاريع الصغيرة 
إقليميا ومحليا« وذلك في اليوم 

الثاني من فعاليات املؤمتر. 
واختتم���ت أمان���ي الورع 
حديثه���ا متمني���ة أن يحقق 
املؤمتر الذي يقام برعاية سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
كل النجاح في وضع احللول 
الكفيلة بإزالة أي معوقات قد 
يواجهها قطاع املش���روعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر.

»األڤنيوز« وجهة التسوق والترفيه األولى في الكويت

جائزة العالمة التجارية ريتشارد روليس

ضمن حفل توزيع جوائز العالمات التجارية العاملية الذي أقيم في قصر كينزنغتون

»األڤنيوز« يحصل على لقب العالمة التجارية
 للعام 2015 - 2016

حصل األڤنيوز على لقب 
العالمة التجارية للعام 2015 - 
2016 ضمن حفل توزيع جوائز 
التجارية  العالم����ات  منتدى 
العاملية الذي أقيم مؤخرا في 
قص����ر كينزنغتون في لندن 
حض����ره عدد من الس����فراء، 
وأعضاء املجلس االستشاري 
التجارية  العالم����ات  ملنتدى 
العاملية وممثل����ي 118 عالمة 

جتارية فائزة من 30 دولة.
وقال رئيس مجلس إدارة 
التجارية  العالم����ات  منتدى 
العاملية ريتش����ارد روليس 
في كلمة ألقاها خالل احلفل: 
إن منتدى العالمات التجارية 
مؤسس����ة عاملية غير ربحية 
ته����دف الى تطوي����ر معايير 
التجارية املختلفة،  العالمات 
مب����ا ينعك����س إيجابيا على 
املستهلكني، من خالل تنظيم 
العديد من األنشطة  ورعاية 
بالتعاون مع مؤسسات عاملية 
كجامعة هارف����ارد وجامعة 
العالمات  أكسفورد ومتحف 

التجارية.
العالم����ات  وأض����اف ان 
الفائزة سواء على  التجارية 
املستوى العاملي أو االقليمي 
أو احملل����ي تعك����س ثق����ة 
املستهلكني بها، حيث يستند 
%70 من التقييم الى تصويت 

املستهلكني.
الفائزين  وتتضمن قائمة 
عدد م����ن العالمات التجارية 
العاملي����ة م����ن ضمنه����ا آبل، 
كارتيير، كوكاكوال، جوجل، 
ماكدونالدز، نايك، رولكس، 
اتش اس بي سي، مرسيدس 
بينز، سامس����وجن، س����وني، 

لويس فيتون، وڤيزا.
الفائزين  وبني أن اختيار 
بلقب العالمة التجارية للعام 
2015 - 2016 يتم من خالل 
معايير خاصة تتضمن دراسات 
السوق والتصويت اإللكتروني 
م����ن قبل املس����تهلكني الذين 

بلغ عددهم هذا العام 65 ألف 
مشارك من مختلف دول العالم 
خالل فترة معينة، موضحا أن 
الفائزين مت اختيارهم من بني 
2600 عالمة جتارية من 35 
دولة، وميثلون ما نسبته أقل 

من %5 من املرشحني.
الرئيس  من جهته، ق����ال 
املباني  التنفي����ذي لش����ركة 
وليد الش����ريعان: إننا نعتز 
مبا يحققه األڤنيوز من متيز 
على مستوى املنطقة والعالم، 
حيث أصبح من الوجهات التي 
يحرص العديد على زيارتها في 
الكويت متجاوزا مفهوم مجمع 

جتاري خاص بالتسوق فقط 
حيث بلغ ع����دد الزوار العام 
املاضي أكث����ر من 48 مليون 

زائر.
وأضاف: »إن خصوصية 
جترب����ة التس����وق والترفيه 
باألڤنيوز تستند الى التصميم 
الفريد لكل منطقة من مناطقه، 
العالم����ات  ال����ى  باإلضاف����ة 
التجارية العاملية واحمللية التي 
يتضمنها والتي ستنضم إليها 
مجموعة جديدة من العالمات 
افتتاح املرحلة  التجارية مع 
الرابعة خالل الربع األخير من 

عام 2017«.

وليد القطان

»الدولي« أجرى سحبه الرابع
 حلملته »ضاعف ربحك مع بطاقات الدولي«

ضمن فعالي���ات حملته 
التس���ويقية والترويجي���ة 
»ضاعف ربحك مع بطاقات 
الدولي« التي دشنها لعمالئه 
من حاملي بطاقاته االئتمانية 
الدفع  وبطاق���ات مس���بقة 
مستهل شهر يونيو املاضي 
من هذا العام 2015، أجرى بنك 
الكويت الدولي مؤخرا سحبه 
الرابع على هذه احلملة في 
املقر الرئيسي للبنك بحضور 
ممثلني ع���ن وزارة التجارة 
والصناعة، حيث مت السحب 
على جائزة تذكرتي سفر مع 
إقامة مل���دة يومني حلضور 
مباراة من دوري أبطال أوروبا 
وفازت فيها صاحبة احلظ 
السعيد العميلة فرح تيناوي، 
وذلك استكماال للسحوبات 
الت���ي س���بق ان أجراها في 
ش���هري يوليو وأغسطس 
وسبتمبر املاضني على مبالغ 
نقدية قيمة وعلى تذاكر سفر 
لوجهات سياحية متميزة. 
وبهذه املناسبة، هنأ مساعد 
مدير عام اإلدارة املصرفية 
لألف���راد قس���م اخلدم���ات 

اإللكتروني���ة  املصرفي���ة 
والقن���وات البديلة في بنك 
الكويت الدولي وليد القطان 
جميع الفائزين احملظوظني، 
مشيرا إلى إن البنك قد أجرى 
4 سحوبات اسعد فيها 7 من 
عمالئه، مؤكدا ان »الدولي« 
أطلق هذه احلملة ليؤكد من 
خاللها عل���ى تقدمي خدماته 
لعمالئه، والتأكيد على املكانة 
التي يتربعون عليها في قمة 
البنك، ثم حرصه  أولويات 
على خلق طابع مميز وفريد 
لبطاقاته االئتمانية املتنوعة 
وبطاقات فيزا مسبقة الدفع، 
التي تقدم دائما قيمة مضافة 
حلامليها مبجرد استخدامها 
الكوي���ت وخارجها،  داخل 
مبا يتناسب مبكانته كبنك 
إس���المي رائد يراعي أعلى 
املعايير وارفع املس���تويات 
املتعارف عليه���ا في تقدمي 
خدمات���ه املالية واملصرفية 

املبتكرة لعمالئه.
وللحصول على بطاقات 
»الدولي«، أشار القطان إلى 
مراجعة مقر البنك الرئيسي 

أو اق���رب فرع م���ن فروعه 
املنتشرة في كل أنحاء البالد 
لالستفادة من مزايا البطاقات 
املتنوعة، وما يندرج حتت 
مظلتها من عروض تسويقية 
وحمالت ترويجية، تؤمن لهم 
احتياجاته���م ومتطلباتهم 
األساسية والثانوية العصرية 
بأسعار تنافسية وبخصومات 
وتس���هيالت ومزايا أخرى 
اس���تثنائية كثي���رة، الفتا 
إلى بعض أه���م املزايا التي 
تشتمل عليها بطاقات البنك 
بصورة عامة، ابتداء ببطاقة 
الغنية  »فيزا بالتيني���وم« 
بالع���روض واخلصومات، 
مرورا ببطاقة »فيزا امليسرة« 
الذهبية  املتوافرة بخياريها 
وص���وال  والكالس���يكية، 
لبطاق���ة »في���زا املمي���زة« 
الذهبية  املتوافرة بخياريها 
والكالسيكية، والتي متتاز 
جميعه���ا بجمال تصميمها، 
وباستيفائها ألعلى معايير 
اجلودة ومستويات األمان، 
لتك���ون جدي���رة بعم���الء 

البنك.

املشاركون في ندوة إدارة النقد

أسمرة هي الوجهة الـ 18 التي أطلقتها »فالي دبي« هذا العام

في ندوة إدارة النقد لكبار العمالء من الشركات

QNB يعرض أحدث حلول اخلدمات املصرفية 
والقنوات اإللكترونية

رحالت »فالي دبي« تصل إلى أسمرة
نظم QNB املؤسسة املالية 
الرائدة في منطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا ندوة 
إدارة النقد لكبار عمالئه من 
الش���ركات والذين أمكنهم 
التعرف على الدور القيادي 
الذي يقوم به QNB في مجال 
األعمال اإللكترونية واخلدمات 

املصرفية عبر اإلنترنت.
الندوة التي نظمتها دائرة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
في QNB استعرضت حلول 
اخلدمات املصرفية املقدمة 
القنوات   � للش���ركات، مثل 
 SWIFT( اإللكتروني���ة 
للشركات، واخلدمات املصرفية 
للش���ركات عبر االنترنت(، 
احللول اآللية للش���يكات، 
املقاصة للشيكات  وخدمات 
اإللكترونية. هذه املنتجات 
واحللول التي يقدمها البنك 
لعمالء الشركات، متكنهم من 
أداء جمي���ع معامالتهم عن 
بعد، بكف���اءة وبأقصى قدر 

حط���ت رحلة ف���الي دبي 
إلى مدينة أسمرة  االفتتاحية 
عاصمة إريتريا أول من أمس، 
وكان ف���ي اس���تقبال الرحلة 
االفتتاحي���ة وف���د رفيع من 
الذي  املس���ؤولني اإلريتريني 
تضمن تيسفاسالسي بيرهان، 
النق���ل واالتصاالت،  وزي���ر 
وأسكالو منكوريوس، وزيرة 
السياحة، وباولوس كهاسي، 
الطيران  العام لهيئ���ة  املدير 
املدني. وتقدم وفد فالي دبي 
سودير سريداران، نائب أول 
التنفيذي للعمليات  الرئيس 
التجارية في مجلس التعاون 
وشبه القارة الهندية وافريقيا 
رافق���ه أعضاء من إدارة فالي 
دبي.  في هذا السياق قال غيث 
الغيث، الرئيس التنفيذي لفالي 
دبي: »تعكس إضافة أس���مرة 
إلى شبكة وجهاتنا التزام فالي 
دبي بتحسني الربط اجلوي بني 

من األمان.
وتأتي هذه الندوة كمبادرة 
في إطار اجلهد املتواصل الذي 
يبذله QNB الطالع عمالئه 
املنتج���ات واخلدمات  على 
التي في مجاالت إدارة النقد 
واملعامالت املصرفية، حيث 
تقدم البوابة العاملية إلدارة 
النقد � التي هي جزء من دائرة 
اخلدمات املصرفية للشركات 
في QNB � مجموعة متكاملة 

دبي و67 وجهة لم تكن تتصل 
بخط جوي مباشر باإلمارات 
العربية املتحدة أو لم تكن أي 
من الناقالت الوطنية التي تتخذ 
من دبي مقرا لها تسير رحالت 
مباشرة إليها. وتعد العاصمة 
اإلريترية الوجه���ة ال� 13 في 

من خدمات املعامالت التجارية 
للشركات، وتواصل تطوير 
خدم���ات ذات تكنولوجي���ا 
متقدمة لتلبية طلبات العمالء 

من الشركات.
وأعقبت الندوة مناقشات 
مع كبار مسؤولي الشركات 
الكويت حول  ف���ي  العاملة 
إدارة أمواله���م ومتطلباتهم 
واحتياجاتهم من املعامالت 
املصرفي���ة، حي���ث متك���ن 
ه���ذه احل���وارات املفتوحة 
والصريح���ة م���ن التعرف 
على آراء وتقييم العمالء مبا 
يتيح ل� QNB حتسني خدماته 
وضمان تلبيتها الحتياجات 

عمالئه.
يذكر ان البوابة العاملية 
النق���د واملعام���الت  إلدارة 
تش���مل خدمات إدارة الذمم 
الدائن���ة واملدين���ة وإدارة 
السيولة للشركات من خالل 
القنوات النموذجية للقطاع 

املصرفي.

شرق أفريقيا لفالي دبي«.
أس���مرة هي الوجهة ال� 18 
التي أطلقته���ا فالي دبي هذا 
العام، كما سيرت الناقلة مؤخرا 
رحالت إلى كل من بوروندي، 
ورواندا وصوماليالند وتنزانيا 

وأوغندا.
وفي معرض تعليقه على 
بدء الرحالت الى إريتريا، قال 
سودير سريداران، نائب أول 
التنفيذي للعمليات  الرئيس 
التجارية في مجلس التعاون 
وشبه القارة الهندية وافريقيا: 
»مع إضافة 4 رحالت أسبوعية 
إلى أسمرة، سنوفر ملسافرينا 
ربطا جويا مباش���را بني دبي 
وشرق أفريقيا. عند اختيارهم 
فالي دبي، سيحظى مسافرونا 
بخدمات سفر موثوقة وأكثر 
مرون���ة وج���ودة م���ن خالل 
الدرجتني الس���ياحية ورجال 

األعمال«. 

»اخلليج« يجري السحوبات الشهرية حلسابي red والراتب

»األولى للوقود« توفر خدمة إعادة شحن بطاقات الوقود
حرصا منه����ا على تقدمي 
وتطوي����ر خدم����ات ممي����زة 
الش����ركة  لعمالئه����ا، وقعت 
األولى للتسويق احمللي للوقود 
اتفاقية تعاون مع شبكة الدفع 
اإللكتروني����ة »برونتوباي« 
إعادة  العمالء م����ن  لتمك����ني 
شحن بطاقات األولى للوقود 
من دين����ار واحد حتى ثالثني 

دينارا.

أجه����زة  وتنتش����ر 
»برونتوباي« في أجميع أنحاء 
الكويت سواء في اجلمعيات 
التعاونية، البقاالت ومحالت 
الهوات����ف. كما أن للش����ركة 
الذكية  الهواتف  تطبيقا على 
يتميز بأنه س����ريع، س����هل 
االستخدام وآمن ليضمن راحة 
املس����تخدم وطمأنينته. ومن 
التع����اون، أصبح  خالل هذا 

بإمكان عمالء ش����ركة األولى 
شحن بطاقات الوقود في أي 
مكان وأي وقت يناسبهم.  وفي 
إطار حديثه عن هذه اخلدمة، 
قال الرئيس التنفيذي للشركة 
األولى للوقود عادل العوضي: 
إن األول����ى للوقود تس����تمر 
في إس����تراتيجيتها للتعاون 
مع الش����ركات الرائدة لتقدمي 
خدمات جديدة لعمالئنا الكرام. 

وأضاف: تأتي هذه االتفاقية مع 
شبكة »برونتوباي« لتوفر على 
عمالئنا الكرام الوقت واجلهد 
ويغنيه����م عن الذه����اب إلى 
أو  موقع الشركة اإللكتروني 
املكتب الرئيسي، حيث ميكنهم 
التوج����ه إلى أقرب نقطة بيع 
منهم ليقوموا بشحن بطاقتهم 
مبا يتناسب مع مصروفاتهم 

واحتياجاتهم.

أعلن بنك اخلليج عن موعد 
السحوبات الشهرية حلسابي 
red والراتب، والتي س���تقام 
معا اليوم األربعاء املوافق 28 
أكتوبر 2015، الساعة الواحدة 
 FM بعد الظهر، عبر إذاعة مارينا
على الهواء مباشرة، من خالل 
برنامج الديوانية حتت إشراف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة، 
حيث سيتم من خالله اإلعالن 

عن ستة فائزين.
يحصل عمالء حساب الراتب 
على هدية نقدية تصل إلى 150 
دينارا مبجرد حتويل رواتبهم 
إلى بنك اخلليج، باإلضافة الى 
حصولهم على فرصة دخول 
سحوبات كبرى شهرية وربع 
سنوية وسنوية متكنهم من 
الفوز بسيارات وجوائز نقدية. 

ويتأهل عمالء بنك اخلليج الذين 
يقوم���ون بتحوي���ل رواتبهم 
للدخول في تلك الس���حوبات 
والفوز بالعدي���د من اجلوائز 
القيم���ة. وتتيح الس���حوبات 
الش���هرية الفرصة أمام ستة 
فائزي���ن للفوز بجوائز نقدية 
تص���ل قيمتها إلى 1500 دينار 
)اجلائ���زة األول���ى 1500 د.ك، 
اجلائزة الثاني���ة 1000 د.ك.، 
اجلائزة الثالثة 800 د.ك، اجلائزة 
الرابع���ة 600 د.ك، اجلائ���زة 

اخلامس���ة 400 د.ك، اجلائزة 
السادسة 200 د.ك( كما يحصل 
اثنان من عمالء حساب الراتب 
على فرصة الفوز سنويا بجائزة 
نقدية قيمتها 25.000 دينار لكل 
منهما. ويتيح حساب red اجلديد 
وحساب الراتب للعمالء الذين 
يقومون بفتح حسابات ألول 
مرة وحتويل إعانتهم الطالبية 
أو رواتبه���م إلى بنك اخلليج، 
التأهل لدخول سحب شهري 
على جائ���زة نقدية تصل إلى 
1.500 دينار. ه���ذا إلى جانب 
جائزة السحب ربع السنوي 
التي ستكون من نصيب أحد 
أصحاب احل���ظ الوفير الذي 
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