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صفر أرباح على 36 شهراً خاص باألنظمة والعمليات المحاسبية المتعلقة باإليرادات

»الخليج« يواصل تقديم الدعم الالزم لهم

»بيتك« يقدم عروضًا حصرية
لعمالئه بالتعاون مع »بنتا« لألثاث

FRM تعلن عن جناح تنفيذ نظام VIVA

..وُتعلن شراكتها اإلستراتيجية
في مبادرة »بداية« للمشاريع الصغيرة

»وربة« يعلن الفائزين بسحب »السنبلة« 
األسبوعي الثالث لشهر فبراير

املشاركون في »فكرة« يختتمون مرحلة التدريب

..ويستقبل الفائزة بأكبر جائزة
حلساب الراتب في الكويت

التمويــل  بيــت  اطلــق 
الكويتــي »بيتــك« حملــة 
تسويقية لعمالئه، بالتعاون 
مع شركة بنتا لألثاث، اعتبارا 
من منتصف الشهر اجلاري 
وملــدة 3 شــهور، يقــدم من 
خاللها عروضا حصرية، من 
اهمها ميزة صفر ارباح ملدة 
3 ســنوات، مبا يؤكد جهود 
»بيتــك« املســتمرة لتقدمي 
أفضل املزايــا واخلصومات 
لعمالئــه، وتوفيــر احللول 
التمويلية املميزة للحصول 
على االحتياجات من السلع 
الرئيسية املهمة ومنها االثاث 
واملفروشات ويعزز ريادته 
ودوره فــي ســوق التمويل 
االستهالكي. ويقدم »بيتك« 
هذا العرض الفريد بالتعاون 
مــع شــركة بنتــا لالثــاث 
واملفروشــات، استمرارا في 
ترسيخ دعائم تعاونه مع أبرز 
شركائه في السوق، ويشمل 
جميع منتجاتها من األثاث، 
واملطابخ، واإلكسســوارات، 
وغيرها مــن املنتجات التي 

تقدمها الشركة.
ويقــدم »بيتــك« ميزات 
متويليــة فريدة، من أبرزها 
فترة سماح الستحقاق القسط 
األول تصــل إلــى 6 أشــهر 
للتمويل االستهالكي، حيث 
يصــل التمويل إلــى 15 ألف 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، عن طرحها 
 Fusion Revenue نظــام 
وهــو   Management FRM
خاص باألنظمة والعمليات 
المحاسبيــــة المتعلقـــــــة 
باإليرادات، الذي يعتبر أول 
تطبيق تطرحه VIVA يعمل 
على تقنية الســحابة بشكل 
ممكنن بالكامل وهو األول من 
نوعه على صعيد دول مجلس 
التعاون الخليجي ويتوافق 
مع المعيار 15 من المعايير 
المحاسبية الدولية. وقد تم 
إنجاز هذا المشروع بنجاح 
 Oracle بالتعاون مع شــركة
وهي مــن أفضل الشــركات 

العالمية في هذا المجال.
وبهــذه المناســبة، قــال 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
التنفيذي  الرئيس  البدران، 
لشركة االتصاالت الكويتية 
VIVA: حرصــت VIVA منــذ 
تأسيســها علــى تطبيــق 

عبدالرحمن خالد 

أعلنت شركة االتصاالت 
مشــغل   ،VIVA الكويتيــة 
االتصــاالت األســرع منــوا 
فــي الكويت، عن شــراكتها 
االســتراتيجية فــي مبادرة 
»بدايــة« لدعــم ومســاندة 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
في الكويــت التــي أطلقتها 
شركة احلمرا لالستشارات 
االقتصادية، وذلك ضمن إطار 
برنامــج VIVA للمســؤولية 

االجتماعية.
وتعتبــر مبادرة »بداية« 
األولــى مــن نوعهــا علــى 
مســتوى الكويت من حيث 
تأهيل وإعداد الشباب أصحاب 
املشاريع الصغيرة وتزويدهم 
بخبــرات عمليــة ميدانيــة 
على أيــدي مدربني كويتيني 
معتمدين ومتخصصني في 
هذا املجال، فضال عن تعزيز 
مبدأ املسؤولية االجتماعية 
واكتشاف املواهب وصقلها 
وتنميتهــا لتكــون جاهــزة 
لدخول سوق العمل، وحتديدا 

في القطاع اخلاص.
وتنقســم املبــادرة إلــى 

أجرى بنك وربة سحوباته 
األســبوعية والتي تتضمن: 
الســنبلة  ســحب حســاب 

االسبوعي الثالث. 
إجــراء  مت  وقــد  هــذا، 
الســحوبات بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األســبوعي الثالث 
لشــهر فبراير، فقــد توج 5 
رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على 1000 
دينار وهم: نضال ســليمان 
احلربــات، عبــداهلل فهيــد 
محمــد العجمي، عبداحلميد 
عبدالرحمن محمد العوضي، 
ســلطان  عبدالرحمــن 
عبدالرزاق العصفور، ومهدي 

عايض سعود العجمي.
ميثل حســاب الســنبلة 
اخليــار األمثل لكل الراغبني 
بتوفيــر األمــوال وحتقيق 
عوائــد ماليــة ثابتــة علــى 
أرصدتهم في الوقت نفسه، 
باإلضافة الى فرص شهرية 

أعلــن بنــك اخلليج عن 
تقــدمي املشــاركني املؤهلني 
لبرنامج فكرة لتطوير األعمال 
ما هو مخطط لهم، فقد اختتم 
رواد األعمال الـ 20 برنامجا 
تدريبيا املقرر لهذا املوسم، 
الــذي أقيم على مــدار ثالثة 
أشــهر، وهم اآلن في مرحلة 
التوجيه، ويستعدون للحفل 
اخلتامــي املقــرر إقامته في 
أبريــل 2018، حيث يتم من 
خالله عــرض أفكارهم أمام 
احلضــور الذين مــن بينهم 

العديد من املستثمرين.
وقد بدأت مرحلة التوجيه 
يوم األحد املوافق 4 فبراير، 
بجلسة تواصل التقى خاللها 
أصحاب املشاريع املشاركني 
فــي برنامــج فكــرة بـــ 15 
مــن املرشــدين الذين متت 
االســتعانة بخبرتهــم لكل 
فريــق، عقب تلك اجللســة، 
وســيتم عقــد اجتماعــات 
أســبوعية تضــم كال مــن 

املشاركني واملرشدين.
وبعــد احلفــل اخلتامــي 
 AIM للبرنامج، تقام مسابقة
Start-up لهــذا العام، التي 

استقبل فرع بنك اخلليج 
في منطقة السرة، فايزة احمد 
جاســم اخلميــس، صاحبة 
احلظ السعيد الفائزة بجائزة 
حســاب الراتــب األكبر من 
نوعها فــي الكويــت والتي 
تبلغ قيمتها 250 ألف دينار، 
وذلك يوم الثالثاء املوافق 13 
اجلاري. وكان في استقبالها 
ممثلو اإلدارة العليا في البنك 

الذين قاموا بتهنئتها.
وقد أجري سحب حساب 
الراتب يوم اخلميس املوافق 
8 فبرايــر، ضمــن احتفالية 
خاصــة أقيمــت فــي املركز 
العلمي، املؤسسة التعليمية 
الرائدة في مجال العلوم في 
الكويت، تخللها اإلعالن عن 
اســم الفائــزة علــى الهواء 
مباشــرة عبر إذاعــة راديو 

نبض الكويت 88.8 إف إم.
وصمــم حســاب الراتب 
خصيصا للعمالء الكويتيني 

دينار مع فترة سداد األقساط 
تصل إلى 5 سنوات، وتخضع 
جميع املعامــالت للضوابط 
االئتمانية اخلاصة بـ»بيتك«، 
ويشمل التمويل االستهالكي 
السيارات والقوارب  متويل 
واإللكترونيــات  واألثــاث 
واملطابخ واألجهزة، باإلضافة 
إلى متويل التعليم والرعاية 
الطبيــة. ويتزامــن عــرض 
»بيتك« مع احتفاالت الكويت 
بااليام الوطنية العزيزة على 
قلوب اجلميع »اليوم الوطنى 
وذكرى التحرير«، باالضافة 
الى ان شــهر فبراير يغتنم 

اســتراتيجية ناجحــة لكي 
تلعب دورا رائدا ليس فقط 
على المســتوى التشــغيلي 
ولكن أيضا من خالل تطبيق 
أفضل الممارسات والمعايير 
المهنية في جميع قطاعاتها 
وإداراتها لتقديم الدعم الالزم 

لخطط الشركة وأنشطتها.
كمــا تلتــزم VIVA بكامل 
متطلبات الجهات التنظيمية 
وتحرص على تطبيق جميع 
األنظمة الجديدة والمتقدمة 
بمــا يتماشــى مــع مبادئنا 
وقيمنا ومعاييرنا المهنية.

مــن جانبــه قــال محمد 
العســاف،  عبدالمحســن 
التنفيــذي للقطاع  الرئيس 
المالي في شركة االتصاالت 
هــذا  إن   :VIVA الكويتيــة 
الجهــود  اإلنجــاز يعكــس 
التــي  الفعالــة والمتميــزة 
تبذلها VIVA لتكون رائدة في 
االلتزام بالمتطلبات  عملية 
والرقابيــة  المحاســبية 

مرحلتــني، األولــى داخــل 
الكويــت تشــمل 11 ورشــة 
 330 بهــا  يشــارك  عمــل 
شخصا، والثانيــــــة خارج 
الكويــت عبارة عن رحلة لـ 
20 شــخصا إلــى العاصمة 
الفرنسية باريس، تشمل 5 
ورش عمل وزيارات لعدد من 
املشاريع الصغيرة الفرنسية، 
سفارة الكويت، غرفة التجارة 

وأســبوعية للفوز بجوائز 
نقدية طوال العــام. ونظرا 
لإلقبــال الكبير الــذي القاه 
هذا احلساب من قبل العمالء 
ملا يؤمنه مــن فرص كبيرة 
للربح، عمل بنك وربة على 
إضافــة تطــورات نوعيــة 

ممــن يقومــون بتحويــل 
إلى بنــك اخلليج،  رواتبهم 
لالســتفادة مــن العديد من 
العروض املميزة، من بينها 
احلصول على جائزة نقدية 

فيه الكثيرون فرصة الشراء 
لالســتفادة مــن العــروض 
اخلصومــات التــي تقدمهــا 
معظــم احملالت واالســواق 
التجارية، كما يعتبر عرض 
»بيتك« مع شركة بنتا لالثاث 
واملفروشــات مســاهمة في 
دعم حركة التجارة الداخلية 
ومبيعات الوكالء والشركات 
الكبرى وتنشيط االقتصاد 
الوطنــي، من خــالل توفير 
الظروف املناسبة امام العمالء 
التخاذ قرار الشراء املناسب 
وجعل عملية الشراء فرصة 

تسوق رائعة.

باإلضافة إلى تحقيق الكفاءة 
التشغيلية األفضل وذلك من 
خالل اعتمادنا أفضل الوسائل 
والتقنيات الحديثة للحصول 
على أفضــل نتائــج ممكنة 
تعكس رؤية واستراتيجية 
VIVA. من جانبه قال ضرار 
خــان، الرئيــس التنفيــذي 
التكنولوجيــا فــي  لقطــاع 
شــركة االتصاالت الكويتية 
VIVA: كانــت VIVA دائمــا 
رائــدة بيــن منافســيها في 
تنفيــذ مشــاريع أولــى من 
نوعهــا علــى صعيــد دول 
مجلس التعــاون الخليجي. 
وتماشيا مع إستراتيجيتنا 
في توفير أنظمة فعالة لدعم 
العمليات التجارية، فقد تم 
إنجاز هذا المشروع بنجاح 
 ،Oracle بالتعاون مع شركة
إحدى الشركات الرائدة عالميا 
في هذا المجال، مما أدى إلى 
تحقيق أفضل النتائج التي 

.VIVA تلبي طموحات

والصناعــة ومدينة العلوم 
واألعمال. 

ومت إطالق املبادرة خالل 
مؤمتــر صحافــي عقــد في 
حديقة الشهيد امس، بحضور 
مسؤول العالقات العامة في 
VIVA عبدالعزيز عبدالرحيم 
ذيــاب والرئيــس التنفيذي 
عبدالوهــاب  للمبــادرة 

عبداحملسن احلجي.

على حســاب السنبلة القت 
استحسان العمالء، وتشمل 
التطورات التي متت إضافتها 
إلى حساب السنبلة، زيادة 
عــدد الرابحني عبــر إضافة 
ســحب أســبوعي باالضافة 
الى السحب الشهري، وذلك 
إلتاحة فــرص أكبر للعمالء 
للفوز بجوائز مالية أسبوعية 
قيمــة كل منهــا ألــف دينار 
كويتي تذهب إلى 5 رابحني 
ويتــــــم السحب عليهـا في 
يوم اخلمــــــيس من كـــــل 

أسبوع. 
باإلضافة الى ذلك، يستمر 
ســحب الســنبلة الشــهري 
فــي بدايــة كل شــهر علــى 
اجلوائز الكبرى - بحضور 
وإشــراف ممثل مــن وزارة 
التجارة والصناعة - والتي 
يبلغ إجمالها 30 ألف دينار 
موزعة كالتالي على 4 رابحني: 
اجلائزة الكبرى بقيمة 10 آالف 
دينــار ســتكون من نصيب 
اثنــني واجلائــزة  رابحــني 
الثانية بقيمة 5 آالف دينار من 
نصيب رابحني اثنني أيضا.

مشــروع »851 أمنيشــن«، 
ومشــروع »يوجن دوكتورز 
أكادميي« ومشروع »شركة 
اســناد املشــاريع للبيئة«، 
الثانيــة  النســخة  ومــن 
للبرنامج مشروع »كنديشن«، 
و»نبتــه هيلــث«. وقــد مت 
اختيــار املشــاركني مــن كل 
من الســعودية، والبحرين، 

والكويت، وعمان واألردن.
وبهذه املناسبة، صرحت 
مســاعد  القطامــي  ليلــى 
املديــر العام إلدارة االتصال 
املؤسسي لدى بنك اخلليج، 
قائلة: ســعداء بتقدم الفرق 
املشــاركة في برنامج فكرة 
لتطويــر األعمــال كمــا هو 
مخطط لهم خالل هذا املوسم 
واستفادتهم من كل الفرص 
املتاحــة لهــم. لقــد ملســنا 
احلماس واإلمكانيات الرائعة 
لدى كل فرد منهم ونتمنى لهم 
كل التوفيــق والنجاح، كما 
نتطلع إلــى احلفل اخلتامي 
للمسابقة وإلى تقدمي الدعم 
الالزم للمواســم املقبلة من 

هذا البرنامج الناجح.

فورية قدرهــا 100 دينار أو 
قرض بدون فائدة، شرط أال 
يقل الراتب الذي يتم حتويله 
إلى بنــك اخلليــج عن 500 

دينار.

إداريو VIVA وOracle بعد اجناز املشروع بنجاح

من اليمني: د.سارة العتيقي ومها املخزومي وعبدالوهاب احلجي وعبدالعزيز ذياب وحسني بوشهري     )عادل سالمة(

جانب من جلسات التواصل مع أصحاب املشاريع

املشاركون في برنامج فكرة 

الفائزة مع فريق عمل بنك اخلليج

حلول متويلية 
مميزة للحصول 

على االحتياجات 
من السلع 

الرئيسية
املهمة

النظام اجلديد 
يتوافق مع املعيار 

15 من املعايير 
احملاسبية

الدولية

11 ورشة عمل 
يشارك بها 330 

شخصًا.. ورحلة
لـ 20 شخصًا

إلى باريس

انضم للمشاركة خاللها بعض 
من املشاركني في النسختني 
الثانية والثالثة من برنامج 
فكرة، وتقام املسابقة حتت 
رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، في 
مركز التجارة العاملي بدبي، 

في ابريل 2018.
والفرق اخلمسة املشاركة 
فــي مســابقة هــذا العام مت 
اختيارها من بني املشــاريع 
النســخة  املؤهلــة ضمــن 
الثالثة لبرنامج فكرة وهم: 

رواد األعمال
الـ 20 أنهوا 

برنامجهم التدريبي 
وهم اآلن

في مرحلة
التوجيه


