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صبحي فرج

من خالل حملته الترويجية في شهر رمضان

مة بالتعاون مع »الساير« »بوبيان« يقدم عروضًا قيِّ
أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده، 
وكيل س����يارات تويوتا ولكزس في الكويت احلملة 
الترويجية الرمضانية بالتعاون مع بنك بوبيان والتي 
يحصل العميل من خالل هذه احلملة الرمضانية على 
خصم يصل إلى 250 دينارا عند شرائه اي من سيارات 

تويوتا ولكزس ومتويلها عن طريق بنك بوبيان.
ويأت����ي ذلك ضمن حرص »بوبي����ان« على تقدمي 
عروض قيمة ومميزة تتالءم مع عمالئه ومبناس����بة 

شهر رمضان الكرمي.
وفي ه����ذا اإلطار قال رئي����س مجموعة اخلدمات 

املصرفية في بنك بوبيان صبحي فرج إن البنك يتمنى 
للجميع صياما مقبوال ورمضان مباركا وننتهز هذه 
الفرصة لتقدمي عروض مميزة خالل هذا الشهر الفضيل 
وتهدف في املق����ام األول إلى إرضاء العميل وتتالءم 
بالدرج����ة األولى مع احتياجاته، مثمنا ثقة ش����ركة 
الس����اير في بنك بوبيان الختياره بنك بوبيان كأحد 
شركائه الرئيس����يني حلملته الترويجية الرمضانية 
والتي متن����ح عمالء البنك خصم����ا فوريا وعروضا 

أخرى مميزة«.
وأضاف فرج قائال: »بدأت هذه احلملة الترويجية 

الرمضاني����ة األحد 16 اجلاري ومس����تمرة لغاية 20 
سبتمبر املقبل، ومتنح عمالء بنك بوبيان عند الشراء 
فرصة دخول السحب على 11 سيارة تويوتا مميزة. 
وباإلضافة إلى هدية رائعة مع كل سيارة عند التسليم 
وهي نسخة من املصحف الشريف وختمه كاملة من 

.»)CD( القرآن الكرمي
واختتم فرج تصريحه مؤكدا ان بنك بوبيان حريص 
على تقدمي األفض����ل لعمالئه مبا يالئم احتياجاتهم، 
وهو في سعي دائم لتقدمي أفضل العروض بالتعاون 

مع شركاء استثنائيني«.

تنظمه »شورى لالستشارات الشرعية« نوفمبر المقبل

القطان: مجموعة من المؤسسات المالية 
تعلن رعايتها للمؤتمر الفقهي الثالث 

العام  املدي���ر  أعلن 
ش���ورى  لشرك�������ة 
لالستشارات الشرعية 
الش���يخ عبدالس���تار 
القطان ع���ن انضمام 
مجموعة ممي���زة من 
املالي���ة  املؤسس���ات 
االسالمية الى صفوف 
الفقهي  رعاة املؤمت���ر 
الثال���ث للمؤسس���ات 
الذي  املالية االسالمية 
س���يعقد ف���ي الكويت 
في الفترة من 3 الى 4 
القادم،  نوفمبر 2009 
مضيف���ا ان م���ن ابرز 
الرع���اة حالي���ا بن���ك 
الكويت الدولي وشركة 

االمتياز لالس���تثمار وشركة مجموعة خدمات احلج والعمرة � 
مشاعر، اضافة الى شركة عنان للتمويل العقاري.

وذكر ان هذه الشركات بادرت الى املشاركة في رعاية املؤمتر 
نظرا ملا ملسته من اهمية استثنائية له هذا العام في ظل االزمة 
املالية العاملية وانعكاساتها على االسواق احمللية واالقليمية، حيث 
تهتم هذه املؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية 
مبتابعة املستجدات الفقهية ذات الصلة بأنواع التعامالت املالية 
املختلفة التي فرضتها األزمة املالية او احللول املالية اجلديدة 
التي تطرحها ملواجهة آثار األزمة الراهنة، ومواكبة التطورات 

االخيرة من الناحية الفقهية.
وتوق���ع القطان ان ينضم خالل األي���ام القليلة املقبلة عدد 
آخر من كبرى املؤسسات املالية االسالمية التي ابدت اهتمامها 
باملش���اركة، وخصوصا في ضوء النج���اح الكبير الذي حققه 
املؤمتران الفقهيان األول والثاني سواء من حيث حجم املشاركة 
ونوعيتها او طبيعة القضايا التي طرحت للنقاش والتوصيات 

الصادرة عنهما.
وكان رئيس اللجنة التحضيري���ة للمؤمتر الفقهي الثالث 
للمؤسسات املالية اإلس���المية د.عجيل النشمي قد صرح في 
وقت سابق بأن املؤمتر سيعالج عددا من املوضوعات الفقهية 
املستجدة مبشاركة ثلة من خيرة علماء األمة االسالمية وفقهائها 
املعروفني على مس���توى الصناعة املالية االسالمية واملجامع 
الفقهية واملجالس الشرعية، مضيفا ان التوصيات التي ستصدر 
عن هذا املؤمتر هذا العام تكتس���ب اهمية استثنائية في ضوء 
األزم���ة املالية الت���ي تعصف بالعالم والتي ادت الى تس���ليط 
األضواء عامليا على التمويل اإلس���المي كبديل مؤهل ملعاجلة 

مواطن اخللل التي تسببت في األزمة.
وبني ان املؤمتر يهدف الى اس���تقطاب ابرز علماء الشريعة 
املختصني في املعامالت املالية ملناقشة املوضوعات الفقهية امللحة 
في الصناعة املالية اإلس���المية ورصد اهم املسائل واملشكالت 
الفقهية املس���تجدة في الصناعة املالية اإلسالمية واخضاعها 
للبحث واملناقشة واقتراح احللول املناسبة، والعمل على تقريب 
وجهات النظر في التعامل مع املس���ائل الفقهية املستجدة في 

الصناعة املالية االسالمية.

عبدالستار القطان


