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»بيتك«: إقبال من العمالء على طلب التمويل باإلنترنت
حققــت خدمــة »طلب 
التمويــل عبــر االنترنت« 
التي يقدمها بيت التمويل 
الكويتــي »بيتــك الفرصة 
مبنتهى الســرعة لعمالئه 
األفراد الراغبني في احلصول 
على متويل، ويتضح ذلك 
في حجم الطلبات املقدمة 
عبر اخلدمة وتزايد اإلقبال 
على استخدامها يوما بعد 
آخر من قبل شرائح مختلفة 

من العمالء.
وتتيح اخلدمة للعميل 
ان يتقدم بالطلب من خالل 
خدمات »بيتك« االلكترونية 
kfh.Online، مبا يوفر عليه 
الوقــت واجلهــد، ثم يتبع 
خطوات محددة حتى نهاية 
اإلجراءات، ومن ثم تصله 
رســالة على هاتفه النقال 
تفيد باكتمــال اخلطوات، 
وبعــد ذلك يتولــى فريق 

وتطور الوســائل التقنية 
وإقبال العمالء عليها، كما 
تتميز بالسهولة والسرعة 
بتوفيــر اجلهــد والوقــت 
املكتــب  فمــن  املبــذول، 
أو أي موقــع  البيــت  أو 
آخر يتواجد فيــه العميل 
يســتطيع تقــدمي طلــب 
النموذج  متويل وتعبئــة 
االلكتروني املعد لذلك من 
خــالل kfh.Online، وبعــد 

نوعية ينفــرد بها »بيتك« 
في مجال التمويل الشخصي 
والعالقة مع العمالء، في ظل 
احلرص على مواكبة التطور 
التقني الذي اصبح يحظى 
برضا وقبول املستخدمني، 
وتعتمــد عليــه شــرائح 

متنوعة من العمالء.
وتعتمــد اخلدمــة على 
أنه يقوم العميل بالدخول 
ملوقع »بيتك« kfh.com ثم 
kfh. اخلدمات االلكترونية
Online وتســجيل الدخول 
فــي اخلدمــات املصرفيــة 
االلكترونية لألفراد، وبعد 
الدخــول يختار  تســجيل 
العميل اخلدمات التمويلية، 
ثــم يختــار طلــب متويل، 
ثم يقــوم العميــل بتعبئة 
الطلب  النمــوذج وتأكيــد 
واإلرســال بعد االنتهاء من 

تعبئة البيانات املطلوبة.

استيفاء جميع املتطلبات 
حسب القواعد والضوابط 
املعمول بها ستتم املوافقة 
على منح التمويل بناء على 
سياسة »بيتك« االئتمانية، 
مما يعد تطورا تقنيا مهما 
في أســلوب تقدمي اخلدمة 
وفي سياسة البيع عن بعد، 
وإضافــة وســيلة جديدة 
للخدمة الذاتية أمام العمالء. 
وبذلك تكون اخلدمة نقلة 

kfh.com خدمة توفر اجلهد والوقت

مختص من »بيتك« التعامل 
مــع الطلب، ويتواصل مع 
الرســائل  العميــل عبــر 
النصية التــي تفيد بحالة 

املعاملة وتطورها.
وتؤكــد اخلدمة اهتمام 
»بيتك« بعمالئه وحرصه 
على توفير أفضل وأسرع 
الوسائل التقنية للحصول 
علــى اخلدمــات بســرعة 
وكفــاءة، تلبيــة لتنامــي 

»مصنع عبدالوهاب«
يطلق عالمته التجارية »الكازي«

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحب »الدانة« األسبوعي

أعلــن مصنــع عبدالوهاب ألعمــال تعبئة 
وتغليف املواد الغذائية، احلائز جائزة املركز 
االول من االمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليــج العربية كأحســن مشــروع صغير، 
واحلاصل على شهادة اجلودة العاملية »االيزو« 
عن إطالق عالمته التجارية التي حتمل اســم 
»الــكازي«، والتي تضم حتتهــا مجموعة من 
املنتجات الغذائية الكويتية التي القت استحسان 
العمالء، ومنها )االجبان والقشــطة، الزيتون 
واملعبوج، القهوة بأنواعها املختلفة، البهارات، 

التمرية والشوكوالتة(.
وبهذه املناســبة قال رئيس مجلس االدارة 
ومؤســس املصنع خالد البدينــي، إن مصنع 
»عبدالوهاب« يسعى إلى تطوير وتقدمي منتجات 
محلية قيمة تلبي احتياجات العمالء، وذلك من 
خالل إنتاج منتجات ذات جودة عالية باستخدام 
أفضل مواد التعبئة والتغليف الصحية، مستفيدا 
في ذلك من التكنولوجيا احلديثة املستخدمة 
في مجال التعبئة والتغليف، لتقدمي منتجات 
غذائية صحية تلبي احتياجات وأذواق مختلف 

شرائح املجتمع الكويتي.
وأضاف أن املصنع جنح في تسويق منتجاته 
من خالل شريحة كبيرة من منافذ البيع، بدءا 
من اجلمعيات التعاونية، واالســواق املركزية 
الكبــرى، فضــال عن جناحه فــي تصدير هذه 
املنتجــات خالل الســنة االولى مــن عمله إلى 
أسواق الســعودية وقطر والعراق، كما يقوم 
في الوقت نفســه بالتنســيق مع عدة مصانع 
متخصصة بصناعة مواد التعبئة والتغليف في 
كل من دبي ومصر، وذلك بهدف توفير كميات 
خاصة ونوعية ألصحاب املشــاريع الصغيرة 

لبدء مشاريعهم.
وأكد البديني أن هذه اخلطوة ليست سوى 
البداية، فطموح مصنــع عبدالوهاب ليس له 
حدود، مشيرا إلى أنه يسعى حاليا إلى إضافة 
منتجات أخرى جديدة من بينها )زيت الزيتون 

أجرى بنك اخلليج سحب 
الدانة األسبوعي بتاريخ 13 
أكتوبــر، وأعلن من خالله 
عن أسماء الفائزين اخلمسة 
خالل الفتــرة من 6 إلى 10 
أكتوبر 2019 بجوائز نقدية 
قيمــة كل منها 1000 دينار 

أسبوعيا.
أســماء  يلــي  وفيمــا 
لهــذا  الفائزيــن اخلمســة 
األسبوع: طالل زيد محمد 
الطواري، جابر أحمد جعفر 
سناسيري، علي عادل محمد 
املتروك، نيفني محمد صادق، 
ثامــر عبداللطيــف أحمــد 

احلشاش.
هذا، ويجري بنك اخلليج 
سحب الدانة األخير في 16 
يناير 2020 وسيتخلل هذا 
الســحب تتويج مليونير 
الــذي  الدانــة لعــام 2019 
سيحصل على جائزة بقيمة 

مليون دينار.

بأنواعه املختلفة، املكسرات، القهوة الباردة بكافة 
أنواعها(، كما أنه يخطط حاليا لزيادة قنواته 
البيعية والتســويقية ليغطي كافة االســواق 
التعاونية، فضال عن تقدمي خدماته ومنتجاته 
للوزارات والهيئات احلكومية. وأعرب البديني 
عن أمله في أن حتظى منتجات »الكازي« بدعم 
مســؤولي املشــتريات في الوزارات والهيئات 
احلكومية، وكذلك في شركات القطاع اخلاص، 
انطالقا من مبدأ تشــجيع املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة من جهة، ودعم املنتج الوطني من 
اجلهة األخرى، خاصة أن هذه املنتجات قد حققت 
انتشــارا واسعا في السوق احمللي خالل فترة 
قصيرة، بســبب جودتها الغذائية وأسعارها 

التنافسية وقبولها لدى املستهلكني عموما.
يشــار إلــى أن مصنع عبدالوهــاب ألعمال 
تعبئة وتغليف املواد الغذائية، تأسس في عام 
2018، على يد خالد غازي البديني، ليتخصص 
فــي مجال تعبئة وتغليف )اجلنب، والزيتون، 
وزيت الزيتون، واحلبوب، والبهارات واملكسرات 
والنب(، على أعلى مستوى من اجلودة والتفرد، 
حيث اســتطاع في فترة قصيــرة لم تتجاوز 
الســنة أن يضع له موطئ قدم في العديد من 
االســواق واجلمعيات ومراكز التسوق، حتت 

العالمة التجارية »الكازي«.

ويشــجع بنــك اخلليج 
عمــالء الدانة علــى زيادة 
فــرص فوزهم عــن طريق 
زيادة املبالــــــغ التي يتم 
احلســاب،  فــي  إيداعهــا 
باســتخدام خدمــة الدفــع 
اجلديــدة  اإللكترونــي 
املتاحــة عبــــــر موقعــــ 
البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة 

لعمالئه، منها خدمة »بطاقة 
الدانة لإليــداع احلصري« 
التي متنــح عمــالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة »احلاســبة« املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 
وتطبيــق الهواتف الذكية، 
والتي متكن عمالء الدانة من 
احتساب فرصهم للفوز في 
سحوبات الدانة األسبوعية، 

ربع السنوية والسنوية.

»املتحد« يعلن رابحي جوائز »احلصاد اإلسالمي«
األهلــي  البنــك  أعلــن 
املتحد )املتحد( في التاسع 
من أكتوبر اجلاري أســماء 
الســحب  فــي  الرابحــني 
األســبوعي علــى جوائــز 
احلصاد اإلسالمي، حساب 
الســحب علــى اجلوائــز 
اإلسالمي األول في الكويت 
والذي استطاع أن يعيد رسم 
حياة اآلالف مــن الرابحني 
من ســعداء احلــظ، حيث 
يقدم لعمالئه أكبر عدد من 
فرص الفوز على مدار العام 
من خالل ما يزيد على 850 

جائزة سنويا.
وقد أســفر السحب عن 
حصــول عبدالعزيز أحمد 
الصديقــي علــى اجلائــزة 
األســبوعية الكبرى بقيمة 
10 آالف دينــار، باإلضافــة 
إلى حصــول 20 فائزا على 
1000 دينار لكل رابح وهم: 
ميســم احمــد مصطفــى، 
محمــد رحمــان احلســني، 
فالح سعيد الصعب، طاهر 
الفيلــكاوى، إميان  محمــد 
محمد سالمة، جعفر صالح 
بوشــهرى، زعابى حســني 
الزعابى، يوسف عبدالعزيز 
املريخى، فهد نايف الدبوس، 
صالح حمد صالح الورقة، 
غــازى مســعود صعفــك، 
الهيثــم محمود محمد، فهد 
ياسني ادريس، محمد ابراهيم 
اخلباز، علي عبداحملســن 
علي، علــي خليل ابراهيم، 
مروة محمد الزمراني، راضية 
عبداحملسن احملروس، مها 
محمد يوســف، ريتشــارد 

بيريرا.
ويتم إجراء السحوبات 
كل يــوم أربعاء في األهلي 
املتحد بالكويت أو بالبحرين 
بناء على خطة السحب، وفي 
أيــام األعيــاد أو العطالت 
الرسمية يتم تأجيل السحب 

ليوم العمل التالي.
ويتيح حساب احلصاد 
اإلســالمي لعمــالء البنــك 
الدخول في الســحب على 
جوائز ربع ســنوية كبرى 

ألــف دينــار  بقيمــة 250 
للرابــح والتــي متكنه من 
حتقيق أحالمه وتطلعاته، 
هذا باإلضافة إلى الســحب 
الشهري على جائزة بقيمة 

100 ألف دينار.
ولعل أحد أبرز املميزات 
التي يقدمها برنامج جوائز 
احلصاد اإلسالمي لعمالئه 
هي الســحب علــى جوائز 
العيديــن لعمالئــه الذيــن 
يسعدون بالفوز في كل من 
عيد الفطر وعيد األضحى، 
حيــث يحظــى الرابحــون 
مــن عمالء املتحــد بجائزة 
بقيمــة 100 ألــف دينار في 
كل من العيدين، وباإلضافة 
ملا ســبق تتضمــن جوائز 
احلصاد اإلسالمي 21 جائزة 
أسبوعية تتكون من جائزة 
كبرى بقيمة 10 آالف دينار، 
باإلضافة إلى 20 جائزة قيمة 

كل منها 1000 دينار.
وباإلضافــة إلــى باقــة 
اجلوائــز اجلذابة، يحصل 
عمالء احلصاد اإلسالمي على 
أرباح سنوية متوقعة على 
أســاس عقد الوكالة، وهو 
ما يجعل حســاب احلصاد 
اإلســالمي مفيــدا لألســرة 
وللمدخريــن بوجــه عــام 

من خالل حتقيقــه للعديد 
من املميزات، وهو ما يلقى 
تقدير العمالء سواء اجلدد 

أو احلاليني.
جديــر بالذكر أنه ميكن 
لغير العمالء فتح حســاب 
إلكترونيــا، كما  احلصــاد 
ميكن حتويــل الراتب على 
حساب احلصاد ملن يرغب 
في ذلك من العمالء، وميكن 
لعمــالء حســاب احلصــاد 
اإلســالمي إصــدار بطاقــة 
ســحب آلي فورا والسحب 
واســتخدامها للســحب أو 
اإليداع في أي وقت، علما أن 
احلد األدنى الواجب توافره 
في رصيد احلساب هو 100 
دينار، والتي تؤهل العميل 
للحصــول علــى فرصتني 
الســحب والتــي  لدخــول 
تزيد حتــى 30 ألف فرصة 
في السحب، باإلضافة إلى 
احلصول على أرباح سنوية. 
وتتيــح كل 50 دينــارا في 
حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب بشرط 
أن يحافظ على رصيده ملدة 
15 يوما على األقل قبل تاريخ 
الســحب، وكلما زادت مدة 
االحتفاظ زادت فرص دخول 

السحب لكل 50 دينارا.

»سوناتا 2020« و»لو فيل روج« من هيونداي إلى القائمة 
النهائية في اجلوائز العاملية للتميز بالتصميم 2019

»بوبيان كابيتال« تطور خدمة بوبيان للتداول اإللكتروني 
لألسهم املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية

حظي طرازان من طرز 
مركبــات هيونداي موتور 
بتقدير عاملي رفيع باإلعالن 
عــن تأهلهما إلــى القائمة 
النهائية في اجلوائز العاملية 
للتميز بالتصميم. وارتقى 
الطراز سوناتا 2020 اجلديد 
كليا والطراز لو فيل روج 
املســتقبلي النموذجي إلى 
القائمة القصيرة والنهائية 
من املركبات املرشحة للفوز 
باجلوائــز العاملية للتميز 
بالتصميم 2019 التي تنظمها 
ومتنحها جمعية املصممني 
الصناعيني األميركية، وذلك 
الفنيــة  االبتــكارات  لقــاء 
والهندســية اجلريئــة في 

تصميمهما.
وتكــرم هــذه اجلوائز 
املرموقة التميز في التصميم 
الذي يســاهم في حتســني 
مستويات احلياة وتوسعة 
حدود اإلبداع والهندسة في 
فئات مثل السيارات والنقل، 
التصميم،  واستراتيجيات 
والتقنيــات االســتهالكية، 

والبيئة، وغيرها.
وبهذه املناســبة، أعرب 
للرئيــس  األول  النائــب 
ورئيــس مركــز هيونداي 
العاملي للتصميم سانغ يوب 
لي عن فخره بالترشح إلى 
القائمة النهائية في اجلوائز 
العاملية للتميز بالتصميم 
املرموقــة، مؤكدا أن هدفنا 
النهائي يكمــن في جتاوز 
البعد اجلمالــي للتصميم 
والوصــول إلــى مــا وراء 
التصميم بحد ذاته، وقال: 
جنحت هيونداي من خالل 
توظيف فلســفة التصميم 
 Sensuous »الرياضي املؤثر«
Sportiness اجلديــدة فــي 
الطرازيــن ســوناتا ولــو 
فيــل روج النموذجي، في 
أن تعكــس صــورة هدفها 

أعلنــت شــركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار )الذراع 
االستثمارية لبنك بوبيان( 
عن تطوير خدمــة بوبيان 
للتداول لتشمل الدخول الى 
األسواق العاملية األميركية 
واألوروبية وسوق اململكة 
املتحدة والتي مت تطويرها 
لتوفر أفضل جتربة للعمالء 
من خالل االستفادة من أحدث 
التقنيات املبتكرة عن طريق 
املوقع اإللكتروني وتطبيق 
بوبيان للتداول عبر املوبايل.
إدارة  مديــرة  وقالــت 
األصول والتداول بدرية حمد 
احلميضي بشــركة بوبيان 
كابيتال: إن إضافة عدد من 
األسواق العاملية الى خدمة 
بوبيان للتداول االلكتروني 
سواء عبر املوقع االلكتروني 
او تطبيق بوبيان للتداول 
عبر املوبايل ما هو إال نتاج 
البحث الدائم عن التوســع 
والتطور في خدماتنا التي 
نســعى دائمــا ان نقدمهــا 

ميــزج بتناغــم خطــوط 
اجلسم الطبقية مع اإلطار 
الهوائــي  الديناميكــي 
للمركبة، التــي روعي في 
تصميمها التنسيق الدقيق 
بني األشكال املقعرة واحملدبة 
لتسليط الضوء على طابعها 

الحكام الشريعة االسالمية 
فــي االســواق اخلليجيــة 
والعامليــة عبــر االنترنــت 
 Boubyan من خالل موقــع
Brokerage للتـــــــــــداول 
اإللكترونــي او مــن خــالل 
تطبيق بوبيان للتداول عبر 

املوبايل.
من جانبه، أوضح محلل 
ســليمان  التــداول  إدارة 

متعدد املستويات، فضال عن 
وقفتهــا منخفضة التعليق 
وخط سقفها األنيق والضوء 
اخللفي الواسع الذي يضفي 
مزيــدا من احلس الرياضي 
على املركبة. ويقل متوسط 
ارتفاع ســوناتا 2020 )مبا 
يشــمل غطــاء الصنــدوق 
اخللفــي( ببوصــة واحدة 
تقريبا عــن أي من طرزها 

السابقة.
من جانبه، ميثل الطراز 
لو فيل روج قراءة تفسيرية 
لــروح هيونداي  مبتكــرة 
للتصميــم الرياضــي التي 
كانت قدمــت ألول مرة في 
مركبة كوبيه منوذجية من 
هيونــداي في العــام 1974 
من قبل مصمم الســيارات 
اإليطالي الشهير جورجيتو 
جوجارو. وجتســد املركبة 
النموذجيــة هــذه فلســفة 
هيونداي للتصميم الرياضي 
املؤثر عبر إحداث تناغم كامل 
بني عناصر التصميم األربعة: 
التناسب والتركيب البنيوي 
والتشكيل والتقنية، وجتمع 
في وقت واحد بني اجلماليات 
الالفتة والوظائف العملية.

وقد مكن هــذا النموذج 
مصممي هيونداي من إنشاء 
ســيارات متناسقة وجذابة 
اجلماليــة  بخصائصهــا 
والوظيفيــة. وتأتي مركبة 
لو فيــل روج بأبعاد فريدة 
مــن نوعهــا بفضــل قاعدة 
العجالت الطويلة والعجالت 
الكبيرة واالمتدادات األمامية 
واخللفيــة القصيــرة، كما 
تتيــح املســافة بــني لوحة 
القيــادة واحملــور األمامي 
للعجــالت وضعيــة قيادة 
مريحــة للســائق، في حني 
يكمل خط السقف االنسيابي 
املتدفق  الديناميكي  املظهر 

للمركبة.

للتحليالت والرسوم البيانية 
وبيانــات الســوق لتقــدمي 
الطلبــات بســرعة. هذا الى 
جانــب االطــالع علــى آخر 
األخبار وتصريحات السوق، 
الى جانب رسومات بيانية 
وأدوات متطــورة لتحليــل 

األسهم.
وأضاف العنزي أن عمالء 
بنك بوبيان لديهم مرونة في 
ربط حســاباتهم املصرفية 
بحســابات التداول اخلاصة 
فيهم، حيث تتوافر لهم خدمة 
التحويل الى حسابات التداول 
عبر خدمــة الكي نت او من 
خالل التحويل املباشــر من 
حســاباتهم الشخصية لدى 
البنــك. كمــا أكــد ان خدمة 
بوبيان للتداول توفر جتربة 
تــداول فريــدة مــن نوعها 
لعمالئهــا مــع متكينهم من 
الوصول إلى مجموعة كاملة 
من خدمات الوســاطة التي 
تغطــي أســواق رأس املــال 

اخلليجية والعاملية.

احلسي وســقفها املنحني 
املمتد حتى مؤخرتها. كذلك 
تتسم سوناتا مبيزة أخرى 
من عديــد املزايــا اجلذابة 
الرياضي  تتمثل بالطابــع 
القوي الــذي يبرزه غطاء 
احملرك العريض والطويل 

خليفة العنزي »انه بإمكان 
عمالء بوبيان للتداول اآلن 
ان يتداولــوا في االســواق 
اخلليجيــة والعامليــة مــن 
خالل حســاب تداول واحد 
مع امكانية الدخول املباشر 
إلى األسهم املطابقة ألحكام 
الشــريعة اإلســالمية فــي 
األسواق العاملية، حيث يعد 
حال مثاليا للعمالء املهتمني 
إدارتها  بتنمية ثرواتهم أو 
خارج نطاق منطقة اخلليج«.
العنــزي توافــر  وأكــد 
اخلدمــات  مــن  العديــد 
والتســهيالت عبــر خدمة 
التــداول اإللكتروني، حيث 
سيتمكن العمالء من تنفيذ 
أوامر الشراء والبيع وأوامر 
التعديــل واإللغــاء واحلد 
بطريقة ســهلة وتفاعلية، 
واإلطــالع علــى تفاصيــل 
احملفظة وملخص احلساب 
وإدارة حســابات التــداول 
فــي األســواق املختلفــة، 
باالضافة الى متابعة مباشرة 

تزخران باالبتكارات الفنية والهندسية اجلريئة في تصميمهما

عبر املوقع اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية

سوناتا 2020

لو فيل روج

سليمان العنزي بدرية احلميضي

املتمثــل بابتــكار مركبات 
مرغوب بها وتتمتع بقيمة 

عاطفية عالية.
ومتتاز املركبة اجلديدة 
كليا سوناتا 2020 بتصميم 
كوبيه بأربعة أبواب، يتسم 
بشــد واضح على اجلانب 

للمستثمرين من خالل أحدث 
أنظمة التداول املطورة والتي 
تتيح للعمالء امكانية تصفح 

املنصة بسهولة وسالسة.
وأوضحــت احلميضــي 
ان شــركة بوبيان كابيتال 
لالستثمار تعد من الشركات 
الرائدة فــي الكويت والتي 
متكــن عمالءهــا من فرصة 
التــداول لالســهم املطابقة 


