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«Ooredoo الكويت» تعلن الفائز
SLT بسيارة جي ام سي يوكن

«KIB»: هدفنا  نشر الثقافة املصرفية
ومحو األمية املالية  بني أفراد املجتمع

«وربة» يحصل على شهادة اآليزو العاملية
في مجال أمن املعلومات

«برقان»: خصم ١٥٪ بالشراكة 
«The Pet Lobby» مع

أعلنــت Ooredoo الكويت، 
عن الفائــز باجلائزة الكبرى 
ملســابقة «كنز Ooredoo» في 
سحب القرعة الذي طاملا ترقبه 
وانتظره اجلميــع، بالتعاون 
مع وزارة التجارة والصناعة. 
حيث تســلم الفائز احملظوظ 
طالل جنــر املطيري، مفاتيح 
 SLT سيارة جي ام سي يوكن
اجلديــدة، وذلــك مــع مراعاة 
كل اإلرشــادات واالشتراطات 
الصحيــة للتباعد االجتماعي 
والوقاية التي وضعتها اجلهات 
الرسمية. ومت اإلعالن عن الفائز 
في مسابقة «كنز Ooredoo» على 
 ،٨٨٫٨ FM محطة نبض الكويت
في برنامج «ديوانية الياقوت 
واألنصــاري» والــذي مت بثه 
مباشــرة من املقر الرئيســي 
 Ooredoo بــرج  للشــركة، 
في مدينــة الكويــت. وخالل 
فعالية السحب، نوه الرئيس 
التنفيذي لدى Ooredoo الكويت 
البابطني،  عبدالعزيز يعقوب 
باجلهود التي بذلتها الشركة 
في زيــادة الوعي العام حول 
أهمية تلقي اللقاح ضد ڤيروس 
 Ooredoo كوفيد-١٩، فكانــت

في إطار مشــاركته في 
احلملة التوعوية املصرفية 
«لنكن على دراية»، والتي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
وينظمها بالتعاون مع احتاد 
مصارف الكويت والبنوك 
احمللية، أشاد بنك الكويت 
بأهــداف   «KIB» الدولــي
احلملة والتأثير اإليجابي 
الذي عكسته على مختلف 
شرائح العمالء حتى اليوم، 
وذلــك مــن خــالل تعزيز 
معلوماتهم املالية وتوعيتهم 
بكيفية احلفاظ على بياناتهم 
وحماية أصولهم املصرفية، 
إلــى جانب االســتفادة من 
اخلدمات واملنتجات املقدمة 
لهم على أكمل وجه ممكن.

ويسعى «KIB» من خالل 
مشــاركته في هذه احلملة 
إلى تعزيز أهداف برنامجه 
املجتمعي الرامي إلى نشر 
الثقافــة املصرفيــة ومحو 
األميــة املالية بــني جميع 
أفــراد املجتمــع، وذلك من 
خالل تركيــزه على تقدمي 
والنصائــح  التعليمــات 
التوعويــة عبــر مختلــف 
الوسائل اإلعالمية ومنصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 

بالبنك.
وفي هذا الســياق، أفاد 

أعلن بنك وربة عن حصوله 
 ISO) على شهادة اآليزو العاملية
٢٧٠٠١:٢٠١٣) املرموقة حلوكمة 
تكنولوجيــا وأمن املعلومات 
واألمــن الســيبراني والبنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
التطبيقات  والعمليات ودعم 
وتطويرهــا. ويأتي احلصول 
على هذه الشهادة التي تبرهن 
على التميز واالمتثال ألفضل 
املمارسات في مجال تكنولوجيا 
املعلومات، في إطار سعي إدارة 
البنك الدؤوب إلى حتقيق أعلى 
درجات أمن وسرية املعلومات، 

وذلــك مــن منطلــق حرصها 
املســتمر على تطوير خدمات 
البنك في إطار محكم يتوافق 
مع أفضل املمارسات الدولية في 
هذا اخلصوص باإلضافة إلى 
االلتزام بتعليمات بنك الكويت 

املركزي بهذا اخلصوص.
وجاء حتقيق هذا اإلجناز 
بفضــل اجلهــود التــي بذلها 
قطاع أمن املعلومات وتفاني 
موظفي بنــك وربة للحصول 
علــى هذه الشــهادة، إذ قاموا 
بوضع وتنفيذ املعايير الدولية 
التي متت مراجعتها وإقرارها 

مــن قبل املؤسســات العاملية 
املتخصصــة في هــذا املجال. 
وفي هذا اإلطار صرح رئيس 
مجموعة تكنولوجيا املعلومات 
في بنك وربة هيثم التركيت، 
تعليقا على هذا اإلجناز، بأن 
هذه الشهادة التي تعتبر األولى 
فــي هذا املجــال التي يحصل 
عليها البنك متثل خطوة هامة، 
نحو إبــراز البنــك عامليا في 
مجال أمن املعلومات، ونقطة 
انطالق هامة في مجال تطبيق 
املمارسات اجلديدة في مجال 

تكنولوجيا املعلومات.

يواصل بنك برقان مكافأة عمالئه بعرض مميز 
بالشــراكة مــع «The Pet Lobby»، محل العناية 
باحليوانات األليفة واملخصص للكالب والقطط 
في الكويت، بحيث سيتمكن جميع عمالء البنك 
مــن االســتفادة بخصم بنســبة ١٥٪ على جميع 
املستلزمات واخلدمات املتوافرة عند استخدامهم 
أي من بطاقات بنك برقان. وقالت مدير منتجات 
وباقــات املجموعة املصرفية في بنك برقان دانة 
النصف: يسعى بنك برقان دائما على دعم وتشجيع 
املشــاريع احملليــة لتحفيز الشــباب على ثقافة 
العمل احلر، كما سيواصل بنك برقان تقدمي أفضل 
اخلدمات والعروض التي تتناسب مع منط حياة 
العمالء اليومية. ومحل العناية باحليوانات األليفة 
The Pet Lobby هو مشروع محلي ويقدم احللول 
الشاملة للرعاية والعناية الشخصية والتدريب 

وجميع احتياجات احليوانات األليفة.

قــال املديــر التنفيــذي 
ملنتجــات متويــل وتأجير 
السيارات في بيت التمويل 
الكويتــي «بيتــك»- عاهد 
العيســى، ان «بيتك» يوفر 
للعمــالء باقــة متكاملة من 
اخلصومات احلصرية على 
الســيارات  أنــواع  جميــع 

اجلديدة واملستعملة.
وأضــاف العيســى فــي 
تصريح صحافي، انه وفي 
إطار حملة «يسوى حتول»، 
يقدم البنــك للعمالء مزايا 
وعروضا متويلية ومصرفية 
اســتثنائية منها ٠٪ أرباح 
على متويل السيارات حتى 
٢٥ ألف دينار وفترة سداد 
حتى ٥ سنوات على عالمات 
جتاريــة مختــارة، وهــي: 
مرســيدس، تويوتا، فورد، 
لينكون، هوندا، كرايسلير، 
أكــورا،  دودج،  جيــب، 
شفروليه، وميتسوبيشي.

وأشار الى ان العروض 
تشــمل ايضــا خصومــات 
خاصــة مقدمة من أكثر من 
١٠ وكاالت ســيارات منهــا 
وكالة لكزس، بي أم دبليو، 
الند روفــر، وغيرها، األمر 
الذي يعكس أهمية الشراكات 
االســتراتيجية التي يتميز 
بهــا «بيتــك» مــع وكاالت 
الســيارات وكذلــك أهميــة 
احلمالت التسويقية في إطار 

الكويت، سندس الشطي: تأتي 
 ،«Ooredoo «كنــز  مســابقة 
في الواقع، كإحــدى جتليات 
التزام شركة Ooredoo الراسخ 
للوفاء بوعدها الرامي إلى إثراء 
حياة األفراد في مجتمعنا من 
خالل شــبكة اتصاالت عاملية 
املســتوى، وتوفيــر جتارب 
رقميــة ال تضاهى إلى جانب 
مبــادرات قيمة علــى صعيد 
املسؤولية اإلجتماعية تتمحور 
حول متكني األفراد ومساعدتهم 
على اختبار وعيش أحالمهم.

البنــوك، وتســتخدم فــي 
عمليــات الدفــع والشــراء 
والسحب النقدي عن طريق 
الدين، كمــا تتميز بوجود 
سقف ائتماني محدد (احلد 
األعلى للدين) على أن يتم 
سداد املبلغ املستحق عليها 
خالل فترة زمنية معينة. 
وأهم ما مييز هذه البطاقات 
أنها عملية وتعزز الشعور 
باألمان لدى حاملها، حيث 
إنــه ليــس بحاجــة حلمل 
املبالــغ الكبيــرة مما يقلل 
فــرص ســرقة أو ضيــاع 
النقود. هــذا باإلضافة إلى 
إمكانيــة الدفــع بالعمالت 
األجنبية محليا وعند السفر 
دون احلاجة للتحويل بني 
العمــالت مبنتهــى الراحة 
إلــى جانــب  والســهولة، 
اخلصومــات واالمتيازات 
التــي يحصل  احلصريــة 

عليها بني احلني واآلخر.
وأوضــح توفيقــي أن 
البطاقات االئتمانية تنقسم 
إلى عدة أنواع، بحيث يتميز 
كل نــوع منهــا بطبيعــة 
استخدام خاصة به وتختلف 
في اخلصائص واملميزات 
التي متنحها حلاملها. ومن 
أشــهر هذه األنواع: بطاقة 
 Debit) الفــوري اخلصــم 

العمـــــــــالء  طموحــات 
وتطلعاتهــم، وكذلـــــــــك 
للمســاهمة فــي توســيع 
املتنامية  احلصة السوقية 
لـ «بيتــك»، وتعزز قدراته 

التنافسية في السوق.
ولفــت العيســى الى ان 
العميل يستطيع االستفادة 
من عروض الســيارات من 
«بيتك» التي تشمل متويل 
الســيارات اجلديدة،  شراء 
ومتويل شــراء الســيارات 
املســتعملة، والتأجيــر مع 
املواعدة بالتملك، والتأجير 
مع خدمة الصيانة، باإلضافة 
الدراجــات  الــى منتجــات 
القوارب  النارية ومنتجات 
واملعدات البحرية من مختلف 
العالمات التجارية العاملية 

ومــن جهتــه، قــال مدير 
لــدى  اإلعــالن والتســويق، 
ناصــر  الكويــت،   Ooredoo
العبــداهللا: جناحــات شــركة 
Ooredoo مستمرة على جميع 
العمــل فــي قطــاع  محــاور 
االتصاالت، والتي تشمل تقدمي 
جتربة عميل استثنائية مع كل 
منتج او خدمــة يتم اطالقها. 
فنحن بصدد اطالق املزيد من 
العروض املميزة خالل الشهر 
الفضيل علــى كافة اخلدمات 

.٥Gوباقات إنترنت الـ

Card) التي تكون مرتبطة 
باحلساب املصرفي للعميل، 
وتوفر له القدرة على تنفيذ 
عمليــات الســحب النقدي 
فورا مــن رصيد حســابه 
بحيث يكون سقف اإلنفاق 
هو املبلغ املتاح بحســابه 
فقط، وال يســتطيع إنفاق 
أكثر من ذلك. وهناك أيضا 
 Credit) بطاقــة االئتمــان
Card) التــي متكن حاملها 
من الشراء والدفع ثم سداد 
مديونيته الحقا خالل فترة 
سداد تختلف مدتها من بنك 
إلــى آخــر. وتنقســم هذه 
البطاقــات إلى عــدة فئات 
بناء على احلــد االئتماني 
اخلــاص بها، فهناك بطاقة 
فيزا سيجنتشر، ماستركارد 
وورلد، فيزا البالتينية، فيزا 
الذهبية وفيزا الكالسيكية.

ومن البطاقات االئتمانية 
التــي يشــيع اســتخدامها 
بكثرة للدفع عبر اإلنترنت، 
الدفــع  البطاقــة مســبقة 
Prepaid Card التــي يجب 
على حاملها إعادة تعبئتها 
باملال قبل استخدامها، وال 
ميكن اســتخدامها إال بعد 
تعبئتها باملال ويتم خصم 
قيمة املشتريات واملعامالت 
املالية من رصيد البطاقة.

مــن خــالل زيارتــه ألحــد 
معارض «بيتــك»: معرض 
KFH AUTO مبنطقة الشويخ، 
ومعرض الري على الدائري 
الرابع، والفروانية مبنطقة 
واألحمــدي،  الضجيــج، 
باإلضافــة لتواجد «بيتك» 
لدى معارض الوكاالت، ومن 
kfh. خــالل املنصة الرقمية

.com/auto
وقال العيسى ان «بيتك» 
يوفر تشــكيلة واسعة من 
معظم العالمــات التجارية 
املرموقة والواسعة االنتشار 
مبــا يقــارب ٨٠ موديال من 
أنواع الســيارات املختلفة، 
ضمــن برنامجــي التأجير 
التشــغيلي والتمويلي في 

«بيتك».

«Ooredoo اجلائزة الكبرى ملسابقة «كنز

ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية»

ســباقة كعادتها بأخذ خطوة 
جريئة ودور فعال في حماية 
 Ooredoo املجتمــع. فأطلقــت
حملة تشجيعية حتث اجلميع 
على التسجيل ألخذ التطعيم، 
وسيتم تقدمي ٣ أشهر مجانية 
جلميع عمالء الشركة احلاليني 
الفواتيــر  اشــتراكات  ذوي 
ومشــتركي خطوط الفواتير 
اجلدد الذين تلقوا جرعة واحدة 
أو اجلرعتني.  وفي تعليق لها 
على السحب، قالت مديرة إدارة 
 Ooredoo اخلدمات الرقمية لدى

العــام للخدمــات  املديــر 
فــي  لألفــراد  املصرفيــة 
البنــك عثمــان توفيقــي، 
قائال: نؤمن في «KIB» أنه 
مــن واجبنا توعيــة أفراد 
املجتمع مبختلف اخلدمات 
املصرفيــة  واملنتجــات 
املصممــة خصيصــا لهم، 
وذلــك حتى يتســنى لهم 
اختيار ما يلبي احتياجاتهم 
املالية ويسهل حياتهم دون 
الوقــوع في فــخ عمليات 
الغــش أو االحتيــال. ومن 
أهم هذه املنتجات البطاقات 
االئتمانية التي تعتبر أحد 
األدوات املالية التي تصدرها 
املؤسسات املالية وحتديدا 

التعاون املشترك، مبا يعزز 
دور «بيتــك» ومســاهماته 
في دعم ســوق الســيارات 
وخدمــة عمالئه عبر تقدمي 
باقة متكاملة من أفضل املزايا 

والعروض واخلدمات.
وأوضــح ان العــروض 
تشــمل كافة عمالء «بيتك» 
احلاليني واجلدد ممن تنطبق 
عليهم الشروط، مشيرا الى 
انه ميكن للعميــل التقدمي 
على أكثــر من طلب متويل 
السيارات في حال استيفائه 
لكافة شروط وأحكام منح 
االئتمان وسياسات «بيتك» 

والضوابط الرقابية.
وأكد العيســى مواصلة 
اجلهــود لتعزيــز منظومة 
املزايا والعــروض لتحقق 

«بيتك»: خصومات حصرية على جميع
أنواع السيارات اجلديدة واملستعملة

العيسى: متويل السيارات بـ ٠٪ نسبة أرباح ملدة ٥ سنوات وحتى ٢٥ ألف دينار

الفائز باجلائزة طالل املطيري مع سندس الشطي وعبداحملسن الفهد من Ooredooعبدالعزيز البابطنيعاهد العيسى

عثمان توفيقي

هيثم التركيت

دانة النصف


