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بالتعاون مع بنك الدم المركزي ومستشفى السالم الدولي »بيتك« يطلق منتج »متويل السيارات

»زين« تنظم حملة التبرع بالدم ملوظفيهاوالقوارب مقابل ضمان مالي«
يقدم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« منتجا متويليا مميزا 
لتمويل منتجات الســيارات 
الفارهة والقوارب وغيرهما 
من الدراجات النارية واملائية 
مقابل ضمــان مالي، والذي 
يتيــح للعميــل امتــاك أي 
ســيارة يرغب في شــرائها 
مقابــل توفير ضمــان مالي 
بالدينــار الكويتــي، ويتــم 
منح التمويل مقابل الودائع 
او حســابات التوفير، وذلك 
ضمن جهود »بيتك« لتنويع 
صيغ احلصول على التمويل 
وتقدمي حلول متويلية جديدة 
بأسعار مميزة، باإلضافة الى 
تسهيل االجراءات واختصار 
الوقت واجلهد امام العماء، 
اذ ان منتج »متويل السيارات 
مقابل ضمان مالي« ال يتطلب 
اي خصم مباشر من الراتب، 
او اي شــهادات او ضامــن، 
وتكــون املعاملــة ســريعة 
االجنــاز لتحقيــق طمــوح 
العميل في امتاك الســلعة 
التي يرغب بها بأسرع واسهل 
الطرق املمكنة باإلضافة الى 
حصول العميل على نســب 
أربــاح مميــزة علــى ودائع 

»بيتك«.

الشــركة  نظمــت زيــن، 
الرائــدة في تقــدمي خدمات 
املتنقلـــة فــي  االتصــاالت 
الكويت، حملة التبرع بالدم 
العام  الثانية ملوظفيها لهذا 
مبقرها الرئيسي في الشويخ، 
وذلــك اســتمرارا لتعاونها 
االستراتيجـــي مع بنك الدم 
املركزي ومستشفى السام 
الدولي. وذكرت الشركة في 
بيان صحافي أن هذه احلملة 
أتت استكماال للحملة األولى 
التي نظمتها في شهر أبريل 
املاضــي، والتــي هدفت من 
خالها إلى رفع حالة الوعي 
بأهميــة التبرع بالدم إلنقاذ 
حيــاة اآلخرين بشــكل عام 
وبــني موظفيها علــى وجه 
اخلصوص، وذلك حتت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه 

دعم القطاع الصحي.
وأوضحت زين أن احلملة 
قد القت إقباال إيجابيا كبيرا 
مــن قبــل موظفيهــا الذين 
توافدوا للمساهــمة والتبرع 
بالــدم على مــدار يوم كامل 
وبتواجــد بنك الدم املركزي 
الدولي،  ومستشفى السام 
والذين قاموا بتقدمي بعض 
االستشــارات والفحوصات 

وقال نائــب املدير العام 
للمنتجات التمويليـــــة في 
مجموعة »بيتك« محمد غندور 
ان منتج »متويل السيارات 
مقابل ضمان مالي« يقدم اآلن 
للسيارات الفارهة والقوارب 
والدراجات النارية، ويشمل 
العماء االفراد، وهو اســرع 
واســهل وســائل احلصول 
على التمويل على االطاق، 
اذ ال يحتــاج الــى موافقات 
او اجــراءات مطولــة، وتتم 
املوافقة بصورة فورية وفقا 
ملاءة العميل املالية، كما ميكن 
للعماء احلاليــني أو اجلدد 
االختيار بني منتجات »بيتك« 
االســتثمارية املتنوعة وفقا 
للصيغ الشرعية »املضاربة« 
باالســتثمار  الوكالــة  أو 
»واالســتفادة من احلصول 
على األرباح املميزة للودائع 
أو حســابات التوفير خال 

فترة التمويل. 
واشار غندور الى ان املنتج 
يستهدف تقدمي افضل واسرع 
خدمة للعماء وحتقيق ميزة 
تفاضلية لعماء »بيتك« من 
الودائع وحســابات  حملــة 
التوفير مما يعزز جهود البيع 
العميل  املتقاطــع ومفهــوم 

الطبية املجانية للموظفني، 
باإلضافــة إلــى اإلجابة عن 
استفســاراتهم املتعلقـــــة 
بالتبرع بالدم والصحة العامة 

وغيرها.
وتفخر الشركة باإلقبـــال 
الكبيــر الــذي شــهدته هذه 
احلملــة من قبــل موظفيها 
الذين توافدوا للتبرع بالدم، 
حيث تعتبر هذه احلملة جزءا 
من سلسلة األنشطة السنوية 
التــي تنظمها زين ملوظفيها 
العطــاء  لتحفيزهــم علــى 
وتشــجيعهم لإلقبــال على 
األنشطة النبيلة التي تخدم 
املجتمع، باإلضافة إلى نشر 
الثقافة الصحية بينهم بأحدث 
الوسائل والطرق وإشراكهم 

فيها على مدار العام.
وأشــارت زين إلــــى أن 
تبنيهــا ملثل هــذه املبادرات 
مــا هــو إال ترجمــة فعليــة 
الســتراتيجيتها فــي مجال 
املســؤولـــية االجتماعيـــة 
واالســتدامة وخاصــة فــي 
القطــاع الصحــي، حيـــــث 
قامت بتكثيــف حماتها في 
اآلونة األخيرة لنشر الثقافة 
الصحية في املجتمع بأحدث 
الوسائل والطرق للوقاية من 
مختلف األمراض والتوعية 

الواحــد ويحقــق الربط بني 
منظومة اخلدمات واملنتجات 
بشكل تفاضلي يحقق للعماء 
مزايــا خاصــة تســاهم في 
زيادة االرتبــاط والتواصل 
بني العماء و»بيتك«، ويقدم 
املنتــج حاليــا فــي جميــع 
مراكــز التمويــل ومعارض 
»بيتــك« للســيارات حيــث 
العماء قادرون على امتاك 
السيارات والقوارب املرغوبة 
مقابل حسابات العميل املالية 

القائمة.
واكـــــد غنــدور حرص 
»بيتــك« املتواصــل علــى 
اخلدمــات  أفضــل  تقــدمي 
املالية اإلســامية  واحللول 
وتنويع فرص االختيار امام 
العماء على حسب قدراتهم 
وامكانياتهــم متاشــيا مــع 
ارقى وأحدث اساليب تقدمي 
اخلدمة واختصار االجراءات 
وتسهيل املعامات مع االلتزام 
بالضوابط والتعليمـــــــات 
الرقابية، ففي املنتج املذكور 
فإن العميل غير ملزم بنقل 
راتبــه او توفيــر ضامــن 
واذا كانت جميع الشــروط 
االئتمانية متوفرة فإن العميل 
يحصل على موافقة فورية.

بطرق تفاديها. 
وبصفتها شركة االتصاالت 
الرائدة في الكويت، فإن زين 
مستمرة في تعزيز جهودها 
التي تصب في خدمة املجتمع 
وأفراده من خال تنظيم ودعم 
املبــادرات الصحيــة القيمة 
مثــل حمات التبــرع بالدم 
وحملــة التوعية بســرطان 
الثــدي وغيرهــا لتشــجيع 
أفــراد املجتمع على االرتقاء 
بأسلوب حياتهم عن طريق 
الفعاليات والنشاطات  دعم 
الصحية، وهو ترجمة فعلية 
الســتراتيجيتها فــي مجال 

املسؤولية االجتماعية.
وتؤكــد »زيــن« جنــاح 
الشراكات االستراتيجية التي 
تعقدها مع مختلف اجلهات 
املعنية بالقطاع الصحي في 
الدولــة، ومنها بنك الكويت 
املركــزي للدم ومستشــفى 
السام الدولي، حيث لن تدخر 
الشركة جهدا للمساهمة في 
خدمة املجتمــع وأفراده من 
خال تنظيم ودعم املبادرات 
اإلنسانية القيمة مثل حمات 
التبرع بالدم لتشجيعهم على 
االرتقــاء بأســلوب حياتهم 
النشاطات  واملشاركــــة في 

الرياضية والصحية.

محمد غندور

 موظفو »زين« خالل حملة التبرع بالدم

غندور: أسرع 
وأسهل طرق 

التمويل
في اإلجراءات 

واملتطلبات
تبني »زين« ملثل 

هذه املبادرات 
هو ترجمة فعلية 

إلستراتيجيتها
في مجال 
املسؤولية 
االجتماعية

مركز بهبهاني لإلطارات بيريللي يعلن الفائزين 
في »حقق حلمك حلضور مسابقة فورموال1«

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«

»اخلليج للزجاج« و»أصباغ الكويت« و»البنك الصناعي« 
KIU EXPO2017 رعاة ذهبيون في معرض

في ختام حملة حقق حلمك 
لحضور مسابقة فورموال 1 تم 
السحب الكبير يوم الخميس 
الموافــق 9 نوفمبر الجاري 
فــي مركز إطــارات بيريللي 
بالري، بحضور ممثلين عن 
الشركة وعن مركز بيريللي 
وممثلين عن وزارة التجارة 
والصناعة، حيث خصصت 
الشركة 5 باقات سفر مميزة 
تشمل تذكرة سفر مع إقامة 
ليلتين في الفندق متضمنة 
التوصيل مــن وإلى المطار 
باإلضافــة إلى تذكرة دخول 
حلبة سباق السيارات األكثر 
إثارة في العالــم فورموال 1 
على حلبة عالم فيراري في 
جزيرة ياس بأبوظبي في 26 

نوفمبر 2017. 
والفائــزون هــم: علــي 
عبدالعزيــز علي عزيز، زيد 
العدواني، عائشــة  مبــارك 
النغيمــش، فيصــل بهمــن، 
عبدالرحمن عبداهلل حسن.

ترعى الشــركة الكويتية لنفط اخلليج 
احلملة البيئية »تسوى نحميها«، وتنظمها 
الهيئة العامة للبيئة. وقال الرئيس التنفيذي 
في الشــركة عبدالناصر يوسف الفليج إن 
»رعاية الشــركة للحملة تنبع من إمياننا 
العميق بأهمية املشاركة في كل الفعاليات 
واألنشطة التي تهتم بالبيئة، والتي تهدف 
إلى إرسال إشارات توعوية للمجتمع، كي 
يتفاعل مع احلمات املستمرة التي تطلقها 
الهيئــة العامة للبيئــة بإيجاد بيئة خالية 

من التلوثات التي تؤثر ســلبا على صحة 
اإلنسان«، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج قطعت شوطا كبيرا في هذا 
املجــال من خال البرامج واألنشــطة التي 
اتبعتها، فضا عن دعمها الامحدود لألنشطة 
البيئية واملشاريع التي تعود بالنفع على 

البيئة الكويتية.
وأكد الفليج أن رعاية الشــركة للحملة 
تأتي في إطار مسؤوليتها وحرصا منها على 

ممارسة دورها االجتماعي بشكل عملي.

»الكويتية لنفط اخلليج« ترعى حملة »تسوى نحميها«

أجــرى البنــك التجــاري 
السحب اليومي على حساب 
»النجمة« أمس األحد في املركز 
الرئيســي للبنــك بحضــور 
عبدالعزيــز أشــكناني ممثل 
التجــارة والصناعة،  وزارة 
وذلــك الختيــار 5 عماء من 
أصحاب هذا احلساب للفوز 
بجائــزة قدرهــا 7000 دينار 
لكل واحــد منهم. والفائزون 
هــم: علي أحمــد جابر علي، 
محبوب ميرا صاحب كازى، 
محمــود محمد عــزت حافظ 
محمد، باســم كامــل عاجل، 
مؤمن أحمــد رضوان محمد.  
ويتميز حساب النجمة بتأهيل 
عمائه للفوز بجائزة يومية 
قيمتها 7000 دينار والتي تعد 
أكبر جائزة سحب يومي في 
الكويــت، باإلضافة إلى ذلك 
يقدم احلساب سحوبات ربع 
سنوية تتيح للعماء الفوز 

أعلنــت كل مــن شــركة 
الخليــج للزجــاج وشــركة 
أصباغ الكويت وبنك الكويت 
الصناعي عن رعايتهم الذهبية 
اتحــاد الصناعات  لمعرض 
 KIU EXPO2017 الكويتيــة
الذي يقام تحت رعاية حضرة 
صاحب الســمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح مــن 19-21 نوفمبر 
2017 بمشــاركة نخبــة من 
المصانع المحلية والشركات 
األخرى ذات العاقة والجهات 
الحكوميــة المعنية. وبهذه 
المناسبة، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضــو المنتــدب 
في شــركة الخليج للزجاج 
)راع ذهبي( حســين صالح 
الشــيخ إن الشــركة تقــوم 
بتوعية المواطنين والمقيمين 
الزجــاج  بأهميــة صناعــة 
واالتجــاه العالمي في مجال 
صناعة الزجاج وهي صناعة 
العبوات الزجاجية الخفيفة 
وذلك لتقليل نســبة تكلفة 
اإلنتــاج، وهذا ما يســتفيد 
منــه المســتهلك والمنتــج 
كاهمــا معا.  ومــن جانبه، 
قال المدير العام في شــركة 
أصباغ الكويت )راع ذهبي( 
عامــر مقيــد ان من أســباب 
مشاركة الشركة بالمعرض 
تعزيز العاقات مع قائمة أكبر 
من العماء المتخصصين في 

ولقد القت الحملة إقباال 
كثيفــا مــن الجمهــور على 
ركن بيريللي فــي األڤنيوز 
مقابــل مدخــل بريســتيج، 
حيث اســتمتعوا بمشاهدة 
نموذج مطابــق للواقع عن 
ســيارة فورمــوال 1 وقاموا 
التذكاريــة  بأخــذ الصــور 
قربهــا أو خال مشــاركتهم 
بلعب تحــدي الســباق من 
خال منصة األلعاب الرقمية 
وشاشة المحاكاة المتطورة 
التي زودت بها التي جعلتهم 
يشــعرون باإلثــارة وكأنهم 
يقودون على حلبة السباق.

وتأهل المشاركون للسحب 
من خــال كوبون خاص تم 
منحهم إياه مقابل شــرائهم 
إطــارا من إطــارات بيريللي 
التــي تتوفــر بمواصفــات 
وقياســات تتناســب مــع 
مختلف السيارات األميركية 
واألوروبيــة  واليابانيــة 
والكورية العائلية والرياضية 

بجوائــز كبــرى متكنهم من 
حتقيق جميع أحامهم تبدأ من 
100 ألف دينار للربع األول ثم 

أعمال التشطيبات الخارجية 
والداخلية فيما يخص القطاع 
الصناعي والمدني وتعزيز 
فرص التوسع في األسواق 
المحلية واإلقليمية والدولية 
التي نتطلــع إليها وتحفيز 
التنافــس  روح  وتعزيــز 
النزيه بين مختلف الشركات 
المحلية واألجنبية من خال 
العــروض  توفيــر أفضــل 
والخدمات إضافة إلى تفعيل 
دور القطاع الخاص ليكون 
المحرك األساســي للعملية 
االقتصادية في الباد وعرض 

المنتجات.
ومــن ناحيتها، أشــارت 
رئيســــة قســم اإلعلــــــام 
والتسويق في بنك الكويت 
ذهبــي(  )راع  الصناعــي 

والفارهة، وتلك التي تتطلب 
إطــارات بمواصفات خاصة 

إضافية. 
كما يوفر مركز بهبهاني 
لإلطارات أكبر تشــكيلة من 
إطــارات الدراجــات النارية 
الكويــت.  علــى مســتوى 
إضافة إلطارات الشــاحنات 
التي خصص لها مركز تبديل 
متخصص في المركز، وتتميز 
بأدائهــا  إطــارات بيريللــي 
المتفوق وبقوتهــا وثباتها 
وقدرتها على تحمل الظروف 
المناخية الصعبة ودرجات 
العالية والسرعات  الحرارة 
الكبيرة وعليه فإنها مثالية 
للعمل فــي أجــواء الخليج 
والكويت بشــكل خاص كما 
أنها تتوفر بأسعار مدروسة 
مختلــف  متنــاول  وفــي 
الميزانيات وهي تعمر بشكل 
أكبر وتقاوم التـــلف والتآكل 
ممــا يوفر على العماء على 

المدى الطويل.

تزيد مبعدل 50 ألف دينار لكل 
فترة فصلية لتصل إلى 250 
ألف دينار فــي الربع األخير 
من العام. هذا، وميكن للعميل 
التمتع باملزايا اإلضافية التي 
يوفرها حساب النجمة وهي 
احلصول على بطاقة سحب 
آلي، واحلصــول على بطاقة 
ائتمــان بضمــان احلســاب، 
والتمتــع بجميــع اخلدمات 
يوفرهــا  التــي  املصرفيــة 
التجــاري  البنــك. والبنــك 
إذ يهنــئ جميــع  الكويتــي 
الفائزين في سحب النجمة، 
فإنه يسترعي انتباههم بأنه 
سيتم قيد اجلوائز النقدية في 
حساباتهم لدى البنك، ويثمن 
فــي الوقت ذاتــه دور وزارة 
التجارة والصناعة وتعاونها 
الدائم وإشرافها الفعال على 
عمليات الســحب التي متت 

بساسة وشفافية.

سارة المكيمي إلى أن البنك 
واصل تطبيق االستراتيجية 
ومتابعــة تنفيــذ الخطــط 
المرســومة وتفعيــل دوره 
وكافــة خدماته وأنشــطته، 
لتطويــر الخدمــات المالية 
والمصرفية المقدمة للعماء، 
والنهوض بالقطاع الصناعي 

الخاص الوطني.
وبينت أن البنك اســتمر 
خال عام 2016 في نشــاطه 
بتمويل المشاريع الصناعية 
وتشــجيع االستثمــــــــار 
الصناعــي، فقــد وافق على 
منح قروض ميســرة لـ 28 
مشروعا صناعيا بلغ مجموع 
التزاماتها نحو 63.9 مليون 
دينــار، وبلغــت تكلفتهــا 
اإلجمالية 92.4 مليون دينار.

ممثل وزارة التجارة يعلن أسماء الفائزين جانب من تواجد مركز بهبهاني لإلطارات في األڤنيوز

عبدالناصر الفليج

عامر مقيد سارة املكيميحسني صالح الشيخ 

تذكرة سفر
وإقامة ليلتني 

باإلضافة إلى تذكرة 
دخول حلبة سباق 

السيارات

البنك الصناعي 
مستمر في متويل 
املشاريع الصناعية 
وتشجيع االستثمار 

الصناعي


