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مندني: متويل حتى ٧٠ ألف دينار لـ ١٥ عامًا والقسط األول بعد سنة

تتميز احلملة بتقدمي منتج «االستصناع».. ودورات تثقيفية للعمالء

«بيتك»: متويل املواد واألعمال اإلنشائية 
ألصحاب قسائم «املطالع» ومناطق أخرى

التمويــل  أطلــق بيــت 
الكويتي (بيتك) حملة ملنتج 
املــواد واألعمال اإلنشــائية 
للمواطنني أصحاب القسائم 
في مدينة املطالع الســكنية 
ومناطــق اخــرى، بعنــوان 
«متويلــك فــي املطــالع من 
بيتــك»، وتوفــر احلملة كل 
العمــالء لبناء  احتياجــات 
منزل العمر في مدينة املطالع 
ومنطقــة «جنــوب عبداهللا 
املبــارك» وجميــع قســائم 
السكن اخلاص، على افضل 

وجه بأيسر الطرق واسهل اخلدمات، بداية من 
مرحلة التصميم االولى وحتى التسلم النهائي 
مبجموعــة متنوعة من احللــول التمويلية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وبالتعاون مع 
نخبة من افضل واكبر الشركات املتخصصة 
في مجال االنشاءات والتطوير العقاري، مبا 
يحقق للعمــالء الراحــة واالطمئنان والثقة 
فــي خدمة متكاملة جلميع مراحل البناء من 

«التصميم الى التسليم». 
وقال رئيس اخلدمــات املصرفية لألفراد 
واخلدمات املالية اخلاصة في مجموعة «بيتك» 
وليد مندني، ان احلملــة تنطلق من حرص 
«بيتــك» علــى منح العمالء ميــزات خاصة، 
ودعم جهود الدولة في توفير املسكن املناسب 
للمواطنني ضمن اجلهود املتواصلة لـ «بيتك» 
في املساهمة باملشروع التنموي العام للدولة، 
حيث إن اجلهود املبذولة في القضية االسكانية 
تعتبــر في صــدر اولوياته، مشــيرا الى ان 
احلملة التمويلية تستمر ملدة شهرين، وتقدم 
افضــل واكبر املزايا على مســتوى الســوق 
ومن ابرزها: صفر اربــاح على اعمال البناء 
والتشــطيب بالكامل حتى تســليم املفتاح، 
خصومات حصرية على املخططات والتصاميم 
الهندســية باإلضافة الى اســتحقاق القسط 
االول بعد ١٢ شــهرا مــن التعاقد، فيما يصل 
احلد االعلى للتمويل الى ٧٠ الف دينار، ومدة 

االئتمان تصل الى ١٥ عاما مع 
متتع العميل بخدمة امكانية 
تأجيل القسط وفرصة اعادة 
ترتيب املديونية مستقبال.

وأفاد بــأن احلملة تاتي 
بالتعاون مع ١٦ شــركة من 
نخبة الشركات املتخصصة 
على مستوى السوق، وتقدم 
في مراكز تقدمي اخلدمة وهي 
جميع معارض «بيتك» وفروع 
التميــز والــرواد (القصــر، 
األندلــس، العديلية، مبارك 
الكبيــر، مبــارك العبداهللا، 
الصباحية، الزهراء، الفنطاس)، كما تشــمل 
احلملة منتج «االستصناع» الذي يتيح للعميل 
تســلم البيت على املفتاح وفــق املواصفات 
واملتطلبات التي يحددها للبناء والتشطيب 
ومن خالل متابعة دورية لكافة مراحل االنشاء 
حتى نهاية العمل على الشكل األمثل واألكمل 

وفق تطلعات واحتياجات العميل.
وأضاف مندني انه في سبيل تقدمي قيمة 
مضافة للعمالء، فان «بيتك» تعاقد مع شركة 
املستشــار للبنــاء، لتقــدمي دورات تثقيفية 
وتعريفيــة للعمالء من خالل التســجيل في 
 ،kfh.com رابط على موقع «بيتك» االلكتروني
ويتلقى العمالء دورات «أونالين» مكثفة في 
العديد من األمور املتعلقة بالبناء والتشطيب 
واإلعداد لهما، ومراحل كل منهما، باإلضافة إلى 
عرض طرق وخطوات استخراج التراخيص 
ومتابعة التنفيذ ووســائل وشروط التعاقد 

والتعاون مع املقاول. 
 وأعــرب مندني عن ثقتــه في ان احلملة 
ستســهم كثيرا في تسهيل عمليه بناء بيت 
العمر للشباب من خالل منتجات بيتك املتنوعة 
للتمويل اإلسكاني وذلك ملا يتمتع به «بيتك» 
من عالقة شراكة طويلة وممتدة مع املوردين 
ومقاولي البناء، ومن ناحية أخرى املساهمة في 
تنشيط القطاع االقتصادي لألعمال اإلنشائية 

ومواد البناء.

حملة مبزايا وتسهيالت كبرى بالتعاون مع ١٦ شركة

وليد مندني

«بست اليوسفي» تفتتح معرضها اجلديد بـ «نورما» في اخليران
أعلنت شــركة عيســى 
حســني اليوسفي وأوالده، 
عن افتتاح معرض بســت 
اليوســفي لإللكترونيــات 
اجلديــد في مجمــع نورما 
الكائن مبنطقــة اخليران، 
والــذي يعتبر مــن أحدث 
معارض بست لإللكترونيات 
في املنطقة، وهو املعرض 
السابع عشــر في سلسلة 

معارض بست اليوسفي.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي: إن افتتاح معرضها 
هذا في مجمع نورما يأتي 
السياســة  إطــار  ضمــن 
التي تنتهجها  التوســعية 
مــن أجــل تقــدمي خدماتها 
للعمالء بســرعة ومرونة، 
ولتوفيــر وقتهم وجهدهم 
وتلبية احتياجاتهم، ليصبح 
عدد فروع بست اليوسفي ١٧ 
فرعا تغطي معظم مناطق 
الكويت وأيضا للعمل علي 
إرضاء زبائنها بإتاحة افضل 
وســائل وأماكن التســوق 
املمكنة، حيث تسعى شركة 
بســت من خالل التوســع 
في عــدد معارضها املتاحة 
أمام اجلمهــور إلى تعزيز 
اخلدمــة وتوفيرهــا ألكبر 
قاعدة ممكنــة من العمالء. 
وكانت شركة اليوسفي قد 
افتتحــت الفــرع األول من 
معارض بســت اليوســفي 
لإللكترونيــات في منطقة 

حولي سنة ٢٠٠٩.
وفــي هذا الســياق، أكد 
مدير عام إدارة اإللكترونيات 
وائل ديب حرص الشــركة 
على توفير أفضل اخلدمات 
بأســلوب مبتكــر ومميــز 
يناسب متطلبات العمالء. 
وأضاف أن شــركة بســت 
اليوســفي لإللكترونيــات 
خططــا  متلــك  مازالــت 

مستقبلية الفتتاح معارض 
مماثلة في املستقبل سوف 
يتــم اإلعالن عنهــا قريبا، 
وذلك متاشــيا مع سياسة 

الشــركة إلرضاء أكبر عدد 
من زبائنها الكرام.

شــركة  أن  وأضــاف 
عيســى حســني اليوسفي 

وأوالده، ومن خالل شبكة 
شــركات التجزئة اخلاصة 
بهــا وســمعتها اجليــدة، 
أصبحت بال شــك الشريك 

املفضل للعديد من العالمات 
التجاريــة العامليــة التــي 
ترغب فــي طرح منتجاتها 

في السوق الكويتي.

في إطار سياستها التوسعية بجميع مناطق الكويت

معرض بست اليوسفي

صورة من داخل املعرض

العبدالكرمي: بورصة الكويت متكنت من حتقيق
عائدات وأرباح قياسية رغم التحديات

الكويت  اختتمت بورصة 
مشاركتها في مؤمتر الكويت 
لالســتثمار، احللقــة الثالثة 
الفعاليات  ضمن سلسلة من 
التــي عقــدت فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، ووادي 
الواليــات  الســيليكون فــي 
املتحدة األميركية، باإلضافة 
إلى فعاليات أخرى افتراضية، 
والتي نظمتها هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت 
بالتعاون مع فاينانشال تاميز 
اليف ومجلة FDI لتوفير منصة 
هامة ملناقشة فرص االستثمار 
في بيئة األعمال احلالية التي 
تشكلت بسبب جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وقد شاركت رئيس قطاع 
األسواق في بورصة الكويت 
نورة العبدالكرمي إلى جانب 
نخبــة مــن اخلبــراء وقــادة 
األعمال في اجللسة النقاشية 
والتنميــة  املــال  «أســواق 
االقتصاديــة فــي الكويــت»، 
والتي شهدت مداخالت هامة، 
ومشاركة الكثير من املعلومات 

واخلبرات.
وخالل اجللسة، أوضحت 
العبدالكرمي تأثيرات جائحة 

االحترازيــة الالزمة ملواصلة 
عملياتنا كاملعتاد. كذلك، نحن 
نعمل بشكل وثيق إلى جانب 
شركائنا في مجتمع االستثمار 
الدولي للتأكد من اســتكمال 
مختلف املشــاريع الرئيسية 

التي كان مخططا لها».
وأضافت «خــالل ٢٠٢٠، 
شهدنا إدراج بورصة الكويت 
في سوق املالي الكويت، كما 
جنحنا في عمليــة انضمام 
ســبع شــركات مدرجة الى 
لألســواق   MSCI مؤشــر 

الناشئة».
اجلديــر بالذكر أن إدراج 
 MSCI الكويت على مؤشــر

واحدة من أهم وأكبر قصص 
النجاح على الساحة املالية 
الســنوات  الكويتيــة خالل 
املاضيــة. وبالرغم  اخلمس 
من التحديات التي فرضتها 
جائحــة كورونــا، فنحن ما 
نــزال نســتقطب املزيد من 
االســتثمارات، وقــد متكنــا 
من حتقيــق عائدات وأرباح 
قياسية. واآلن، نحن ماضون 
في طرح املزيد من املنتجات 
واخلدمــات اجلديــدة بهدف 
تعزيز وتطوير السوق املالي، 
وجذب املستثمرين ومصدري 

األسهم مبختلف فئاتها».
وتأتي مشــاركة بورصة 
الكويت فــي مؤمتر الكويت 
لالستثمار في إطار جهودها 
املســتمرة للتفاعل عن بعد 
مع شــركائها الرئيسيني في 
الوســط االســتثماري. وقد 
جنحت الشــركة منــذ بداية 
اجلائحة في تنظيم سلسلة 
مــن احلمــالت الترويجيــة 
واأليام املؤسسية االفتراضية 
كما عقدت االجتماع السنوي 
جلمــعيــــتها العمــومـــية، 
واالجتماعــات العامــة غير 

العادية عن بعد.

لألسواق الناشئة أثمر تدفقات 
غير مســبوقة بالتزامن مع 
شــركات  ســبع  انضمــام 
مدرجة في الســوق «األول» 
بنجاح، حيث جتاوز إجمالي 
التداوالت ٩٦١٫٦ مليون دينار 
خالل يوم واحد، كما جنحت 
الشركة في طرح أول منتج 
للصناديــق العقارية املدرة 

للدخل (املتداولة).
هذا وقد واصلت بورصة 
الكويــت تعزيــز ريادتهــا 
اإلقليمية مع إدراج الشركة 
فــي ســوق املالــي احمللــي، 
واالستمرار في حتقيق املزيد 
من الريادة، حيث تعد بورصة 
الكويت أول بورصة ميتلكها 
القطــاع اخلــاص وبنســبة 
تفــوق الـــ ٩٠٪في الشــرق 
األوسط وأول كيان حكومي 
في الكويت تتم خصخصته 

بنجاح. 
وفــي تعليــق لهــا بهذا 
الشأن، صرحت العبدالكرمي 
قائلــة: «ميثل هــذا اإلدراج 
معلما هاما آخر في مســيرة 
الشركة، وسيكون من شأنه 
االرتقاء مبكانة الكويت على 
مســتوى املنطقة، وذلك في 

استعرضت جتربتها الناجحة في التعامل مع جائحة كورونا خالل مؤمتر الكويت لالستثمار

ڤيروس كورونا املستجد على 
الكويتي، مشيرة  املال  سوق 
إلى أن بورصة الكويت جنحت 
فــي مواصلة العمــل دون أي 
عوائق وبأقل قدر من التأثير 
التــداوالت واملعامالت،  على 
وذلك نتيجة ســرعة اعتماد 
إجــراءات احترازيــة فعالــة 
للحفاظ على الصحة والسالمة، 
والتي توافقت مع إرشــادات 

الدولة.
العبدالكــرمي  وأضافــت 
بورصــة  حرصــت  «لقــد 
الكويت ومنظومة سوق املال 
الكويتي طوال فترة اجلائحة 
علــى اتخاذ كافــة اإلجراءات 

«املركز» شريك داعم لـ «مؤمتر الكويت لالستثمار» االفتراضي
املالــي  شــارك املركــز 
الكويتي «املركز» كشــريك 
داعم فــي «مؤمتر الكويت 
لالســتثمار» االفتراضــي 
حتت عنوان «االستثمار في 
الكويت: فرص االســتثمار 
في التحول الرقمي»، والذي 
عقد يوم ٩ ديسمبر بتنظيم 
من هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر (KDIPA) بالتعاون 
مع فاينانشال تاميز ومجلة 

.FDI
وأوضح «املركز» في بيان 
صحافي، أن املؤمتر الثالث 
يعد ضمن سلسلة جوالت 
عقدت في لندن، وسيليكون 

فالي.
ويأتــي دعــم «املركــز» 
إطــار  لهــذا املؤمتــر فــي 
استراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعية، وإميانه بأهمية 
تطويــر بيئة أعمال جاذبة 
في الكويــت، وتفعيل دور 

االستفادة منها. 
أسواق املال الكويتية

وأكد راغو أن أسواق املال 
الكويتيــة تتمتــع باملرونة 
نتيجة لسلسلة اإلصالحات 
التــي مت تنفيذها على مدى 
املاضية،  القليلة  الســنوات 
فضــال عــن إدراج بورصــة 
الكويــت مؤخرا في مؤشــر 

قــادرة علــى احملافظــة على 
تصنيفهــا االئتماني القوي. 
وبالنظر إلى حجم الصناديق 
السيادية للكويت، وعائداتها 
النفطية، حتى في ظل العجز 
احلالي، فإن الكويت قادرة على 
جتاوز التحديات االقتصادية. 
وفي ظــل اإلعالن عن اللقاح 
املضاد للڤيــروس، وصمود 
االقتصاد الكويتي خالل العام 
احلالي، عبر راغو عن توقعاته 

اإليجابية للعام املقبل.
وفيمــا يتعلــق باملوارد 
البشرية وأهمية استقطاب 
الكفاءات احمللية واألجنبية 
للقطاع اخلاص، أوضح راغو 
أن هذا األمر يتطلب تدريب 
الكفاءات البشــرية من أجل 
حتقيــق التحــول املنشــود 
مــن االقتصــاد النفطي إلى 
االقتصاد غير النفطي، مضيفا 
أن النتائج املرجوة ستتضح 
بالتأكيد على املدى الطويل.

الناشــئة،  MSCI لألســواق 
والــذي ســاهم فــي تعزيز 
اهتمام املستثمرين األجانب 
الكويتي. وأعرب  بالســوق 
راغو عن أمله في تدفق املزيد 
النشطة،  من االســتثمارات 
والتــي بدورها ســتزيد من 
املــال  أداء ســوق  فاعليــة 
الكويتي، ممــا يخلق تأثيرا 
إيجابيا على جميع املشاركني 
في الســوق. وأشــار إلى أن 
سوق املالي الكويتي يعد أحد 
األســواق اجلاذبة والقادرة 
على املنافسة من وجهة نظر 

مدراء األصول العامليني.
االقتصاد الكويتي

وعلى الرغم من التحديات 
التي شهدها العام ٢٠٢٠ نتيجة 
جلائحة كوفيد-١٩، وتراجع 
الناجت احمللــي اإلجمالي، أكد 
راغــو أن االقتصاد الكويتي 
يتمتع بوضع آمن، وأن الدولة 

في إطار جهوده املتواصلة لدعم البيئة االستثمارية والتنمية االقتصادية بالكويت

إم. أر. راغو

القطاعات املعنية في دعم 
العملية االســتثمارية، مما 
ينعكــس إيجابــا على أداء 
القطــاع اخلــاص بشــكل 
خاص، واالقتصاد الوطني 

بشكل عام.
وشــارك نائب الرئيس 
إدارة األبحاث  التنفيــذي، 
املنشــورة فــي «املركــز» 
إم. أر. راغــو، فــي حلقــة 
نقاشــية بعنوان «أسواق 
املال والتنمية االقتصادية 
في الكويــت»، تناولت أثر 
اجلائحة على أسواق املال 
الكويتيــة، وما ترتب على 
ذلك من تطورات ســاهمت 
توجهــات  تغييــر  فــي 
املستثمرين ونظرتــهم نحو 
هذه األســواق. كما سلطت 
النقاشــية الضوء  احللقة 
علــى القطاعات التي توفر 
فــرص اســتثمارية واعدة 
للمستثمرين، وسبل تعزيز 

«stc» تختتم حملتها التوعوية 
«Move for Movember»

 ،stc اختتمت شركة االتصاالت الكويتية
الرائدة في متكــني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء 
في الكويت، حملتها التفاعلية السنوية للتوعية 
بشأن األساليب املختلفة التي ميكن للرجال 
تبنيها في أمناط حياتهم للحفاظ على صحتهم 
 Move for» ولياقتهم البدنية حتت شــعار

Movember» خالل شهر نوفمبر.
ومبناســبة اختتام فعاليات stc احتفاء 
بالشهر العاملي للتوعية بسرطان البروستاتا، 
أعلنت الشركة عن تكرمي عدد من املوظفني 
الفائزين الذين متكنوا من حتقيق األهداف 
التي وضعها البرنامج التوعوي أســبوعيا، 
حيث تلقوا هدايا من فريق إدارة االتصاالت 
املؤسسية بالشــركة. كما أعلنت عن تكرمي 
األفراد الذين اشــتركوا في احلملة والذين 
اجتازوا مســابقة stc السنوية التي أقامتها 

.Flare Fitness Gym في نادي فلير
وركزت stc خــالل نوفمبر على إطالق 
عدد من الفعاليات واألنشطة التي تستهدف 
توعية اجلمهور، والتي تندرج في إطار مبادرة 
«#ألننا نهتم» حتت إشراف يوسف املقرون 
من فريق العالقات العامة، من خالل إطالق 
مجموعة من النصائح واملعلومات القيمة حول 
طرق احلفاظ على الصحة واللياقة البدنية. 
ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة حملة 
كاملة على منصاتها الرقمية لدعم هذه القضية 
الصحية مع تسليط الضوء على املعركة ضد 

هذا املرض.
باإلضافة إلى ذلك، دشــنت stc مسابقة 
داخلية تنطوي على تشــجيع املنافسة بني 
املوظفني على تسجيل ومتابعة عدد خطواتهم 
اليومية واألسبوعية من خالل أي تطبيق متاح 

لديهم أو عبر جهاز للياقة البدنية وإرســال 
بياناتهم إلى احلساب املخصص للموظفني 

على منصة االنستغرام.
وانطالقا من تقديرها لصحة موظفيها 
تقديرا عاليا ومتاشيا مع برنامجها املتواصل 
لدعم أسلوب احلياة، أنتجت stc مقطع ڤيديو 
يعبر عما في قلب عائلة stc مت إعداده خصيصا 
ألحد املوظفني الذي متكن من الشــفاء من 
سرطان البروستاتا، ويهدف إلى إلهام وإعطاء 
األمل للمصابني بأن الشفاء ليس بعيد املنال.

ويأتي رفع مستوى الوعي حول األسباب 
الشائعة والقضايا املتعلقة بالصحة كركيزة 
أساسية في أجندة املســؤولية االجتماعية 
(CSR) في stc، مبا يعكس مساهماتها املتعددة 
وتفانيها في نشر الوعي حول القضايا املتعلقة 
بالصحة على مر الســنني باعتباره التزاما 

مستمرا من الشركة جتاه املجتمع.
 stc وأتت املبادرة انطالقا من أنشــطة
املتواصلة في إطار املســؤولية االجتماعية 
للشركات، وتركز على دفع املمارسات اإليجابية 
والصحية التي تعود بالنفع على املجتمعات 
على الصعيدين العاملي واحمللي. حيث أطلقت 
stc هذه احلملة ليس فقط بهدف نشر الوعي 
للجمهور بشــأن هذا املرض، ولكن أيضا 
إلشــراك موظفيها في نشاط ممتع يشجع 

على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.
واختتمت الشــركة: «سنواصل إطالق 
األنشطة التي ستوفر إرشادات ومعلومات 
قيمة من شأنها ان حتدث تأثيرا إيجابيا على 
مجتمعنا. حيث يعد سرطان البروستاتا من 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا بني الرجال، 
ونتمنى ان نساهم في نشر التوعية بشأن 

هذا املرض وأهمية إجراء الكشف املبكر».

شهدت فعاليات تعليمية وترفيهية للموظفني واجلمهور

جانب من فعالية فلير

يوسف املقرون خالل تسليم احدى اجلوائز


