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الماجد: »بوبيان« بصدد إطالق صندوق »ميني ماركت«
قبل نهاية 2010 للتوسع في المنتجات المصرفية

البنك سيقوم بانتقاء الشركات الجيدة لتمويلها وفقًا لمعايير خاصة
لضمان مصدر السداد بغّض النظر عن اعتبار حوالة الحق كضمان أم ال

محمود فاروق 
كش����ف نائب رئيس مجلس 
ادارة بنك بوبيان عادل املاجد أن 
البنك بصدد اطالق صندوق »ميني 
ماركت« قبل نهاية العام احلالي 
وذلك في إطار خطته االستراتيجية 
للتوسع في املنتجات املصرفية، 
كما سيقوم بطرح منتجات جديدة 

يعمل على تطويرها حاليا.
جاءت تصريحات املاجد على 
هامش افتتاحه فرع بوبيان اجلديد 
في مجمع البيرق التجاري مبنطقة 
العقيلة بحضور محافظ االحمدي 
الدعيج الصباح  ابراهيم  الشيخ 
وعدد من املسؤولني في محافظة 
االحمدي والبنك وكبار الشخصيات 

الرسمية ورجال االعمال.
الطل����ب املتنامي  واضاف ان 
املالية  على اخلدمات واملنتجات 
البنك  التي يتميز بها  االسالمية 
تف����رض علي����ه التواج����د قريبا 
من عمالئه لتلبي����ة متطلباتهم 
واحتياجاته����م التي تتزايد يوما 
بعد يوم، مؤكدا ان البنك لن يتوانى 
عن انتهاز الفرص التي تقربه من 
عمالئه وجتعله االختيار االول في 

عالم البنوك احمللية االسالمية.
وأوضح ان افتتاح الفرع اجلديد 
للجمهور يأت����ي في اطار اخلطة 
التوسعية واالنتشار في مختلف 
مناطق الكويت التي وضعتها ادارة 
البنك للعامني احلالي واملقبل والتي 
تتضمن افتتاح املزيد من الفروع 
اجلديدة للبنك، مؤكدا ان الفترة 
املقبلة ستش����هد افتت����اح املزيد 
من الفروع الس����يما في املناطق 
السكنية، حيث قام بافتتاح 4 فروع 
منذ بداية الع����ام ليصل اجمالي 
الفروع إلى 16 فرعا، وبصدد افتتاح 
3 ف����روع أخرى قبل نهاية 2010، 
مبينا أن البنك يركز على السوق 
احمللي وال نية له لفتح فروع خارج 

الكويت.
البنك  وحول اختي����ار موقع 
قال املاجد ان املجمعات التجارية 
ومراكز التسوق املختلفة اصبحت 
من اهم مظاهر احلياة اليومية في 
الكويت حيث االالف يوميا يقومون 
بزيارة هذه املجمعات اما للتسوق 
او الترفيه وهو ما يجعلها بالتالي 
هدفا رئيسيا للبنك لتحقيق املزيد 
من االنتشار والتواجد في مختلف 

مناطق الكويت.

النتائج المالية

ولفت املاجد إلى أن »بوبيان« 
متكن خالل الربع االول من العام 
احلالي من حتقيق صافي ربح بلغ 
حوالي 1.6 مليون دينار مقارنة مع 
صافي خسارة قدرها 11.7 مليون 
دينار ع����ن الربع األول من العام 
املاضي، متوقعا أداء جيدا خالل 
الربع الثاني بشكل خاص ونتائج 

ابوابه للجمهور من االحد  يفتح 
الى اخلميس على فترتني االولى 
من 9 صباحا الى 1 ظهرا والثانية 
م����ن 5 الى 8 مس����اء حيث يعمل 
في الف����رع مجموعة من موظفي 
البنك من الكوادر الوطنية الشابة 
ذات اخلب����رة واملوجودة خلدمة 
مختلف شرائح العمالء والراغبني 
في التعام����ل مع اخلدمات املالية 

واملصرفية االسالمية.
واوضح القناعي ان بنك بوبيان 
يقدم مجموعة مميزة من خدمات 
املتوافقة مع  االفراد املصرفي����ة 
احكام الشريعة االسالمية من بينها 

خدمات احلسابات املختلفة.

التي يضعها لضمان مصدر السداد، 
بغض النظر ع����ن اعتبار حوالة 

احلق كضمان أم ال.

أحدث التقنيات

م����ن جانب����ه قال مدي����ر عام 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
والدعم املصرفي في البنك ناظم 
القناع����ي ان الفرع اجلديد مجهز 
بأحدث التقنيات واخلدمات التي 
متنح العم����الء املزيد من الراحة 
واخلصوصية حيث تتوافر في 
الفرع مختلف اخلدمات واملنتجات 

التي تهم مختلف الشرائح.
الف����رع اجلديد  واض����اف ان 

2010 بشكل عام.
واش����ار املاجد الى ان املرحلة 
البنك  املقبلة ستش����هد توج����ه 
وتركي����زه اكثر عل����ى اخلدمات 
املصرفية لالفراد وخدمات الشركات 
الى جانب اخلدم����ات املصرفية 
اخلاصة ملواكب����ة النمو املتزايد 
والطل����ب املتنامي على اخلدمات 

املالية اإلسالمية. 

تمويل الشركات

وحول اس����تراتيجية بوبيان 
لتمويل الش����ركات قال املاجد ان 
البنك س����يقوم بانتقاء الشركات 
اجليدة لتمويلها وفقا للمعايير 

من جانبه قال الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج في تصريحاته مبناسبة 
افتت���اح الفرع اجلديد ان النمو 
املتزاي���د والطلب املتنامي على 
اخلدمات املالية االسالمية فرض 
على جميع البنوك االس���المية 
املزيد من التحديات التي تتعلق 
باالنتش���ار في مختلف مناطق 
الكويت تلبية لطلبات الكثيرين 
من الراغبني في احلصول على 
خدمات وفق احكام الش���ريعة 
االسالمية، مضيفا ان افتتاح فرع 
بنك بوبيان ف���ي العقيلة يؤكد 
مدى اهتمام البنك بالتواصل مع 

مختلف شرائح املجتمع.

توقع أداء جيدًا للبنك في الربع الثاني خالل افتتاح الفرع الجديد في العقيلة 

محافظ األحمدي: نمو الطلب على خدمات 
البنوك اإلسالمية يستدعي المزيد من  التوسع واالنتشار

درع تكرميية من البنك إلى محافظ األحمدي مبناسبة االفتتاح

خالد املطوع يهنئ محمد علي حيدر أحد الفائزين

محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج وعادل املاجد يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

.. ويتابعان شرح مميزات الفرع اجلديد واملنتجات اجلديدة التي يتميز بها لقطة جماعية للمحافظ مع قيادات وموظفي بنك بوبيان

عوامل إيجابية  تدفع أداء بوبيان في 2010
أكد ع��ادل املاجد ان البن��ك يتطلع الى ان يك��ون العام احلالي 
عام حتول ف��ي اداء البنك مدفوعا مبجموعة من العوامل االيجابية 
لع��ل اهمها دخول مس��اهمني جدد ف��ي هيكل ملكي��ة البنك على 
راس��هم بنك الكوي��ت الوطني وامتام عملية زيادة راس��مال البنك 
الى جانب االس��تراتيجية اجلديدة للبن��ك التي عملت على اعدادها 
واحدة من اكبر بيوت االستش��ارات العاملية بالتنس��يق مع مجلس 
ادارة البن��ك وادارته التنفيذية باالضافة الى اس��تقطاب فريق فني 
اداري محترف من افضل اخلبرات املصرفية. وزاد أن البنك يقوم 
بامت��ام إجراءات إعادة الهيكلة اإلداري��ة التي يقوم بها، وذلك وفق 
استراتيجيته التي مت وضعها بواسطة »ماكينزي«، مشيرا إلى الدعم 
الذي تتالقاه إدارة البنك من املس��اهمني اجلدد والذي سيس��اعده 

على تنفيذ خططه املستقبلية.

10 فائزين جدد 
في سحب »دانة الخليج« األسبوعي

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص الفوز بجوائز 
نقدية على مدار العام لعمالء »الدانة« حيث يقدم البنك سحوبات 
أسبوعية، ربع سنوية وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب 

»الدانة« ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة. 
وقد أجرى بنك اخلليج في 23 مايو اجلاري السحب األسبوعي 
السادس عشر حلساب »الدانة« معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدره���ا 1000 دينار، وهم: محمد 
صالح راشد السليمان، نور صالح عبدالرحمن محمد الدعيج، 
عدنان ناصر جابر أمير، عباس عباس مرس���ي عثمان، سعاد 
عب���داهلل أحمد، ندى عاصم نصار علي، قاضي اقبال حس���ني، 
محمد علي حيدر علي، حنا مخايل عبيد، وسيد منصور رضا 

سيد حسني.
ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب »الدانة« 
وهو 200 دينار والذي يؤهل العميل للدخول في الس���حوبات 
األسبوعية، ربع السنوية والسنوية تلقائيا، كما يتميز حساب 
»الدانة« من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يش���جع العم���الء أيضا على توفير 
امل���ال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلس���اب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.


