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 الشيخ محمد اجلراح 

كوادر اخلدمات املصرفية اخلاصة في لقطة جماعية أمام املبنى 

إقبال كبير من عمالء »زين« على معرض »زين سيتي«

عبدالعزيز املرزوق

الهاجري يؤكد أهمية 
القوانين التجارية 

الخليجية الموحدة
الرياضـ  كونا: أكد مدير ادارة 
الرقابة التجارية بوزارة التجارة 
والصناعة راشد الهاجري اهمية 
القوانـــن التجارية اخلليجية 
املوحـــدة في مســـيرة العمل 
اخلليجي املشـــترك في املجال 
االقتصادي. جاء ذلك في تصريح 
للهاجري لـ »كونا« امس والذي 
ترأس فيه اعمال االجتماع الثامن 
للجنة مكافحة الغش التجاري 
التعاون  املوحد لدول مجلس 
لدول اخلليج العربية والذي عقد 
في مقر األمانة العامة للمجلس 
بالرياض واختتم اعماله امس. 
واشار الى ان االجتماع ناقش 
موضوع الغـــش التجاري في 
دول املجلس والطرق املبتكرة 
واجلديدة ملمارسة هذا الغش 
الذي يؤثر في اقتصادات دول 
انه  الهاجري  املجلس. وبـــننّ 
ايضا سيشارك غدا في االجتماع 
العاشر للجنة مشروع قانون 
حماية املستهلك والذي يعقد 
في مقر األمانة العامة للمجلس 
ويستمر ملدة ثالثة ايام. واكد 
اهميـــة هذا االجتمـــاع والذي 
يصب في مصلحة دول املجلس 
وشعوبها وملا يعود بالنفع على 
املســـتهلك اخلليجي بالدرجة 
األولى واملقيمن في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

بنك بوبيان يطلق خدماته لعمالء 
»المصرفية الخاصة« من خالل مبنى خاص بهم

»زين سيتي« تغلق أبوابها 
بعد زيارة ما يقارب نصف مليون زائر

محمد الجراح: أسباب قانونية وراء استقالة بوخمسين
 من عضوية مجلس إدارة »الكويت الدولي«

أفاد الشيخ محمد اجلراح 
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الدولي بأن مجلس اإلدارة قد 
قرر قبول استقالة عضو مجلس 
اإلدارة رائد جواد بوخمسن، 
وذلك ألسباب قانونية بحتة، 
والتي تتطلب امتالك املرشحن 
لعضوية مجلس اإلدارة لكامل 
املقررة وفقا لقرار  النســــبة 
وزارة التجارة وهو لعدد من 
أسهم الشركة ال يقل عن 1% من 
رأس مالها أو 7500 دينار ما لم 
ينص نظام الشركة على قدر 

اكبر من وقت انعقاد اجلمعية 
وان يودع القدر احملدد من أسهم 
الضمان خالل شهر من تاريخه 
في احد البنوك املعتمدة، وهو 
األمر الذي لم ينتبه اليه عضو 
مجلس اإلدارة رائد بوخمسن، 
مشيرا بهذا اخلصوص الى انه 
احتراما لهذا القانون وتنفيذه 
فقد قرر تقدمي اســــتقالته من 

املجلس. 
 هذا وقد أشاد الشيخ محمد 
اجلــــراح بذلــــك موضحا بأن 
قرار االستقالة جاء اختياريا 

واحتراما للقوانن املعمول بها 
بهذا الشأن متمنيا له التوفيق 

والنجاح.
 وأشار إلى أن املجلس قرر 
اعتــــذار العضو  أيضا قبول 
االحتياطــــي الثانــــي جنــــاة 
السويدي عن عضوية مجلس 
اإلدارة في البنك ألسباب خاصة، 
الفتا الى أنه ستتم الدعوة لعقد 
اجتمــــاع جمعية عامة عادية 
للبنك يحــــدد موعدها الحقا 
الستكمال الشاغر في مجلس 

اإلدارة.

أعلن بنك بوبيان عن تأسيس 
اإلدارة املصرفية اخلاصة ليكون 
بذلــــك أول بنك محلــــي يعمل 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
يخصــــص مبنى خــــاص لهذه 
الشريحة من العمالء املميزين، 
وذلك في إطار منحهم املزيد من 
اخلصوصية التي يسعون إليها 
دائما الى جانب السرعة في اجناز 
كل معامالتهم وتلبية مختلف 
احتياجاتهم املالية واالستثمارية 

باحترافية عالية.
وبهذه املناســــبة، قال مدير 
إدارة اخلدمات املصرفية اخلاصة 
في البنك عبدالعزيز املرزوق ان 
البنك سيطرح من خالل خدماته 
املصرفية اخلاصة مفاهيم جديدة 
على السوق الكويتي املتعطش 
ملثل هذه النوعية من اخلدمات 
التي تقدم حسب أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
وأوضح أن ابرز ما مييز بنك 
بوبيــــان هو اخلدمــــة اخلاصة 
املميزة للعميل واحلفاظ على 
الســــرية الكاملة باإلضافة إلى 
اخلبرات والكفاءات التي يتمتع 
بها القائمون على خدمة العمالء 
في اإلدارة والتي متنح العمالء 
املزيد من الثقة الى جانب توافر 
مجموعة متنوعة من اخليارات 
املنتقاة بعناية  االســــتثمارية 

واضحة.
وأشار الى أن اإلدارة املصرفية 
اخلاصــــة تلتزم باملمارســــات 
األخالقيــــة فــــي كل تعامالتها 
انطالقا من الشريعة اإلسالمية 
التي تعتبر أســــاس معامالت 
البنك، حيث تقوم اإلدارة بتوفير 
املبتكرة  سلسلة من املنتجات 
واحللول التمويلية عالية املرونة، 
باإلضافة إلى القدرة على الدخول 
الى مختلف األسواق اإلقليمية 
والعاملية في قطاعاتها املختلفة 
والتي تلبي احتياجات عمالئها 
في كل مــــا يتعلــــق بالتمويل 
العقاري احمللي واالستثمارات 
مع مراعاتها حلدود ومستويات 

املخاطر املقبولة.

اختتمت شـــركة زين انشـــطة معرضها 
السابع ملوزعيها »زين سيتي« بنجاح كبير، 
وقد سجلت العشرة أيام األخيرة التي شهدت 
فترة إقامة املعرض إقباال غير مســـبوق من 
اجلمهـــور، لم يســـجله أي معرض آخر في 
الكويت، فعدد اجلمهور الذي زار مدينة زين 
هذا العام قارب النصف مليون زائر بزيادة 

كبيرة عن العام املاضي بنسبة %150. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن أبواب 
مدينة زين ظلت تستقبل اجلمهور طوال هذه 
الفترة وسط حضور جماهيري مكثف، مشيرة 
إلى أن اإلقبال هذه املرة وفي الطلة السابعة 

ملعرض زين فاق كل التوقعات.
وكشفت الشركة أن معرض زين الذي شهد 
أكبر جتمع على اإلطالق ملوزعيها حتت سقف 
واحد شـــهد حجم مبيعات قياسيا في هذه 
الدورة، مبينة أن املبيعات )تشمل خدمات 
زين من باقات التوفير واخلطوط وخدمات 
نقل البيانات( سجلت رقما قياسيا، بزيادة 
بلغت 150% عن النسخة السادسة في العام 

املاضي.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة خالد 
الهاجري: »نحن نثمـــن الثقة الكبيرة التي 
وجدتها زين من قبل اجلمهور، فعدد الزوار 
هذا العام ترجم الثقة املتبادلة بن الشركة 

وعمالئها«.
وأضاف: »في نفس الوقت فإن هذه الثقة 

حتث الشركة على احملافظة على جودة ونوعية 
اخلدمات، باإلضافة إلى االستمرارية في ابتكار 

العروض وخدمات القيمة املضافة«.
وأكد أن النســـخة السابعة ملعرض زين 
كانت من أجنح املعارض التي نفذتها الشركة 
وذلك من ناحية احلضـــور القوي ملوزعي 
وشـــركاء زين وهو احلضور الذي ترجمته 
العروض واخلدمات التي مألت أرجاء مدينة 
زين وانعكست أبعادها على الكويت، وأيضا 
من ناحية اإلقبال اجلماهيري الكبير وغير 

املتوقع على املعرض.
وأشـــار إلى أن هذا بدوره انعكس على 
حجم مبيعات الشـــركة التي حققت زيادة 
كبيرة بنسبة 150% عن العام املاضي، مشددا 
بقولـــه »نعتقد أننا اســـتطعنا أن نقدم من 
خالل مدينة زين مفهومـــا جديدا في قطاع 

االتصاالت«.
وذكر أن الشركة حاولت أن تقدم معرض 
زين هذا العام بصـــورة مختلفة متاما عن 
األعوام املاضية، فقامت بشـــراء ثوب جديد 
لتطل من خالله على اجلمهور، ثوب يحمل 

سمات الثورة الرقمية في عالم االتصاالت.
وأفـــاد بأن املعرض قدم أحدث ما أفرزته 
تكنولوجيـــا االتصاالت، فـــي خدمات نقل 
البيانات والصوت، وأجهزة الهواتف الذكية، 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، مشيرا إلى أن 
اجلمهور استمتع بحق مبائدة دسمة للغاية 

من اخلدمات والعروض املميزة.
وأعرب الهاجري عن فخره بهذه الدورة 
املميـــزة ملعرض زين ســـيتي وقـــال: »لقد 
وفرنا لزوار املعرض مشاهدة حية لعروض 
وتطبيقات تقدم ألول مرة في الكويت«، مبينا 
أن زين أرادت من هذه الدورة أن تكون مختلفة 
متاما عن سابقاتها، سواء من ناحية الشكل 

العام، أو من ناحية احملتوى والعروض.
وتابع بالقول: »معرض زين سيتي فتح 
أكثر من نافذة للشركة لتطل من خاللها على 
اجلمهور، ليس هذا فحســـب، بل ووفر لها 
حالة من احلوار املباشـــر معه«، مشيرا إلى 
أن النواحي التجارية ليست هي التي تربط 
الشركة بالعميل فحسب، بل يهم الشركة أن 
تبني عالقة متينة مع العميل، وهو ما تكرس 

جهودها له باستمرار.
واختتم بقوله »تبحث شركة زين باستمرار 
عن كيفية جمع كل رغبات وطموحات العمالء، 
ونحن نعتقد أننا في معرض زين ســـيتي 
استطعنا أن نتالقى مع طموحات ورغبات 

العمالء«.
اجلدير بالذكر أن معرض »زين سيتي« 
شهد العديد من املفاجآت على عروض زين 
من خدمات الصوت والبيانات، كما شهد تقدمي 
العديد من الهدايا، والســـحب على اجلوائز 
الكبرى والتي كان آخرها إجراء الشركة السحب 

الكبير على سيارة أودي جيب 2010.

وأضــــاف أن بنــــك بوبيان 
يوفر لعمالء املصرفية اخلاصة 
مجموعة من املنتجات واخلدمات 
املصرفيــــة مثــــل احلســــابات 
)اجلاري والتوفيــــر والودائع 
االستثمارية( بالدينار الكويتي 
والعمالت األجنبية وذلك بعوائد 

تنافسية.
وأشار الى أن إدارة اخلدمات 
املصرفية اخلاصة تقوم بطرح 
اســــتراتيجيات وخطط إلدارة 
الثروات املختلفة تتماشى مع 
األهداف االستثمارية للعمالء عن 
طريق أدوات متنوعة ومبتكرة 
مثل احملافظ والصناديق احمللية 

والعاملية.
املــــرزوق أن بنــــك  وأكــــد 
بوبيــــان جنح خالل األشــــهر 
القليلة املاضية في اســــتقطاب 
مجموعة من الكوادر املصرفية 
من اجلنسن واملتخصصة في 
إدارة الثــــروات بحرفية عالية 
تعتمد على القدرات واملؤهالت 
الشخصية املدعومة باخلبرات 
التراكمية املكتســــبة  العملية 
العمل وتسليحهم  من ســــوق 
التدريبية واملهارات  بالدورات 
القيادية التي حتسن من أدائهم 

في إدارة الثروات للعمالء.
اجلدير بالذكر أن املرزوق قد 
التحق مؤخرا ببنك بوبيان حامال 
معه عشر ســــنوات من العمل 
في قطاع االســــتثمار والبنوك 
اإلسالمية في الكويت كان آخرها 

تأسيس وإدارة الوحدة اإلسالمية 
في بنك الكويت الوطني، حيث 
كان مســــؤوال عن إنشاء هيئة 
شرعية مستقلة لصناديق البنك 
الوطني اإلســــالمية واملساهمة 
في تأسيس املعامالت اإلسالمية 
وهيكلة وتســــويق الصناديق 

اإلسالمية.
ويتوقع أن يســــاهم تعين 
املرزوق في هــــذا املنصب لدى 
بنك بوبيان في تعزيز وتطوير 
موقع البنك من حيث زيادة عدد 

العمالء ذوي املالءة املالية العالية 
من الســــوق احمللي عن طريق 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
املميــــزة واملنتجــــات املبتكرة 
ذات العوائد املجزية واملخاطر 

الضئيلة.
اجلديــــر بالذكــــر ان الهيئة 
الشــــرعية لبنك بوبيان تضم 
مجموعة مــــن العلماء االفاضل 
اصحاب الباع الطويل في العمل 
املصرفي االسالمي برئاسة الشيخ 

احمد بزيع الياسن.

األول من نوعه على مستوى البنوك اإلسالمية

عضو االحتياطي الثاني نجاة السويدي اعتذرت عن العضوية ألسباب شخصية الشركة رفعت حجم مبيعاتها أكثر من 150% في النسخة السابعة لمعرض موزعيها 


