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مليحة العيار 

إقبال كبير على خدمة التمويل بدون أرباح من »بوبيان«

العيار: »برقان« يحافظ على نسبة تكويت %61
أعلن بنك برقان رعايته الذهبية 
ملعرض الوظائف 2010 الذي تقيمه 
الكويت  وتنظمه شركة معرض 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 24 الى 

26 نوفمبر املقبل.
وبهذه املناس���بة، اكدت مدير 
عام املوارد البش���رية والتطوير 
في بنك برقان مليحة العيار في 
تصريح صحافي ان مشاركة البنك 
كراع ذهبي في معرض الوظائف 
يأتي انطالقا من سياسات البنك 
ومس���ؤوليته االجتماعية لدعم 
التعليمي والوظيفي في  القطاع 
الكويت ضمن العديد من املبادرات 
التي تركز على ذلك القطاع، مشيرة 
البنك للمعرض  الى ان رعاي���ة 
متنحه فرصة االلتقاء مع الطالب 
الذين يبحث���ون عن فرص عمل 

توفير وتعزيز اخلبرات املطلوبة 
للشباب في الكويت، حيث تتمتع 
الكويت بوجود نسبه عالية من 
الش���باب الذي���ن يحتاجون الى 
التزود باخلبرات واملعرفة ليكون 

مناسبة في القطاع املصرفي.
 وقالت العيار ان هؤالء الطلبة 
الكويت مما يجعل  هم مستقبل 
م���ن دعمهم وتش���جيعهم دافعا 
الى  لهم نحو املستقبل، مشيرة 
ان بنك برقان يقدم دائما برامج 
تدريبية خاصة للكوادر البشرية 
الوطنية، حيث يستمر البنك في 
التزامه بتحقيق التنمية املستدامة 
للموارد البشرية الوطنية لديه من 
خالل توفير بيئة للنماء والتطور 
والت���ي يعتبرها البنك جزءا من 
مسؤوليته االجتماعية املتميزة في 
الكويت، الفتة الى أن بنك برقان 
في الوقت احلالي يتميز بنسبة 
تكويت تبل���غ 61% من املجموع 

العام ملوظفيه.
واوضحت العيار ان بنك برقان 
يؤمن بأن دوره ومسؤوليته هي 

الفاع���ل في جناحهم  الدور  لهم 
وحتقيق التطور للمجتمع.

واشارت الى ان : »الشباب هم 
صورة املستقبل القادم ودورنا في 
البنك ان نقدم لهم كل ما يساعدهم 
عل���ى االداء الفعال واملش���اركة 
الناجحة من خالل توفير فرص 
العمل املتميزة لهم، حيث يسعى 
البنك الى تزويدهم بكل املعرفة 
واخلب���رات وامله���ارات العلمية 
التي تس���اعدهم عل���ى حتقيق 

اهدافهم«.
وحول مالمح اهتمام بنك برقان 
العيار  البشرية، قالت  بالكوادر 
ان البنك قام خالل سنوات عمله 
الطويلة كبنك رائد ببناء مؤسسة 
لها رؤي���ة واضحة واجناز كبير 
في مجال اجتذاب واس���تقطاب 
الطموح، ومن  الكويتي  الشباب 

ثم تزويدهم باالدوات العلمية من 
خالل الدورات التدريبية والبرامج 
التطويرية لتحويلهم الى خبرات 
مصرفيه ناجح���ة، فيما يواصل 
البنك سياسة االستثمار الدائم في 
املوارد والطاقات البشرية ومنحها 
الدع���م واملكاف���آت والتكرميات 
املس���تحقة الت���ي تس���اعد على 
حتفيزهم ومتهي���د الطريق لهم 
نحو مزيد من التطور الوظيفي 
واالنتاجية التي تعود على اجلميع 

باملنفعة واخلير.
البنك  واشارت الى ان جناح 
في املعرض س���وف يقدم فرص 
العمل املتواف���رة لدى البنك في 
جميع االدارات واالفرع حيث يقوم 
البنك بالتعريف بنفس���ه ويقدم 
التوضيحات الالزمة للزوار واملزايا 

التي يحققها العمل فيه. 

العوضي: إقبال كبير على خدمة التمويل 
بدون أرباح من »بوبيان« لعمالء »أبيات«

قال بنك بوبيان ان التمويل اجلديد الذي 
يقدمه لعمالء ش���ركة أبيات يشهد اقباال 
كبيرا م���ن قبل الكثير من العمالء خاصة 
انه يعتبر االول من نوعه في الكويت الذي 
يتيح للعمالء احلصول على تس���هيالت 
متويلية تصل الى 10 االف دينار تقس���ط 
حتى س���بع س���نوات وذلك دون حتميل 
العمي���ل اية ارباح او اعباء مالية اضافية 
عن املبلغ الذي سيحظى به.  واضاف البنك 
في بي���ان صحافي أن هذا التمويل الفريد 
من نوعه يتيح للعميل جتديد او تاسيس 
منزله بالكامل بدءا من أعمال التش���طيب 
إل���ى تأثيثه حيث ميكنه ان يس���دد قيمة 
مشترياته من شركة أبيات التي متتلك أكبر 
معرض ملواد البناء والتش���طيب واألثاث 
في الشرق األوسط، خالل الفترة الزمنية 
التي تناسبه وعدد االقساط التي تتناسب 
وميزانيته. واش���ار ال���ى ان هذا التمويل 
يعتبر االول م���ن نوعه في الكويت وفق 
احكام الشريعة االسالمية الذي تقدمه شركة 
أبيات لعمالئها بالتعاون مع بنك بوبيان، 
حيث يتم انهاء اجراءات احلصول على هذا 
التمويل خالل 24 س���اعة من خالل جناح 

البنك املقام خصيصا لهذا الغرض في مقر 
معرض أبيات. وفي هذا الصدد، قال مدير 
اقليمي اول في بنك بوبيان جاسم العوضي: 
ان االقب���ال الكبير من قب���ل عمالء أبيات 
امنا يؤكد مدى تعطش الس���وق الكويتي 
الى اخلدمات املالية واملنتجات االسالمية 
التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف 

شرائح املجتمع.
واضاف: »ان الكثيرين دائما ما يحتاجون 
الى تاسيس وتاثيث منازلهم او جتديدها 
حيث يقف التمويل كعقبة اساس���ية امام 
هذه االحتياجات الضرورية ومن ثم فان 
طرح البنك لهذا املنتج الذي يتيح للعمالء 
احلص���ول على خدم���ات متويلية بدون 
ارباح يعتبر افضل اس���تثمار الي عميل 
وفرصة ال تع���وض«. ونوه الى ان البنك 
وم���ن خالل دراس���اته املختلفة قد الحظ 
ان قطاع التش���طيب والتأثيث يفتقر الى 
اخلدمات واملنتجات املالية االسالمية التي 
متنح العمالء وأصحاب املنازل والراغبني في 
تأسيس بيت العمر سهولة ومرونة لتمويل 
متطلباتهم، مشيرا الى ان هذا القطاع يعتبر 
من القطاعات التي يهدف البنك الى خدمته 

على املدى الطويل إل���ى جانب اخلدمات 
املقدمة للقطاعات االستهالكية األخرى. 

واعرب عن س���عادته بان تكون أولى 
خدمات البنك لهذا القطاع مع ش���ركة لها 
مكانتها مثل ش���ركة أبي���ات التي تتميز 
بتوفير منتجات وخدمات عالية املستوى 
في الكويت. من جانبه، قال مدير عام إدارة 
العمليات وخدمة العمالء لش���ركة أبيات، 
عبداهلل حس���ني غضنفر: »نحرص دائما 
عل���ى تقدمي أفضل املنتج���ات واخلدمات 
التي تلبي احتياجات عمالئنا من ناحية 
اجلودة ومعايير التصنيع مع ضمان أقل 
األسعار«. وأضاف: »أن التمويل االسالمي 
الذي أطلقناه بالتعاون مع بنك بوبيان يأتي 
ضمن مفهومنا لتقدمي خدمات متكاملة تسهل 
للعميل عملية جتديد أو تأس���يس منزله 
بالكامل، ويقلل عنه أعباء تكاليف إضافية 
ملا يخطط لصرفه«. وأوضح غضنفر أن 
طرح متويل إس���المي بدون أرباح يجمع 
بني تلبية طلب املستهلك ملنتجات اسالمية 
وبني تسهيالت حتسب على قيمة املشتريات 
فقط، ولذلك، »فإن بنك بوبيان هو الشريك 

املثالي لتقدمي هذه اخلدمة لعمالئنا«.

يؤكد مدى تعطش السوق لخدمات إسالمية مميزة

اعلنت شركة يوس���ف أحمد الغامن وأوالده عن 
اطالق عرض ترويجي مميز يجعل من اقتناء سيارة 
شفروليه عملية في غاية السهولة، فبعد سلسلة من 
العروض الترويجية الرمضانية التي تكللت بالنجاح، 
جاءت ش���ركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، املوزع 
احلصري لسيارات شفروليه في الكويت، لتضفي 
البهجة مجددا على قلوب عشاق السيارات من خالل 
عرض مذهل يستمر طيلة سبتمبر اجلاري، حيث 
يحصل املالكون اجلدد على هدايا نقدية تصل قيمتها 

إلى 400 دينار لدى شرائهم سيارة شفروليه. 
ويشمل عرض الهدايا النقدية املجموعة الكاملة 
لس���يارات ش���فروليه، من مركبات كروز، ماليبو، 
لومينا، كابريس، كامارو، كابتيفا، ترافرس، تاهو، 

سوبربان، وصوال إلى سيلفرادو وأفاالنش. 
ووفقا لهذا العرض اجلديد، تقدم ش���ركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده لعمالئها في مختلف أنحاء الكويت 
فرصة مثالية القتناء سيارة شفروليه بأسعار خيالية، 
واالس���تمتاع مبجموعتها املتكاملة من املركبات التي 
تتميز مبواصفات فري���دة تلبي احتياجات ورغبات 

سائقي السيارات على اختالف ميولهم وأذواقهم.
وحملبي املغامرات في اله���واء الطلق من الذين 
يفضلون قيادة مركبة خارقة باحلجم الكامل على 
الطرقات املعبدة والوعرة، تقدم شركة يوسف أحمد 

الغامن وأوالده ش���فروليه أفاالنش، س���يارة الدفع 
الرباعي األكثر مرونة في املنطقة، ومتثل أفاالنش 
التكامل املثالي بني القوة اجلامحة التي متيز املركبات 
املعدة للسير على الطرقات الوعرة، والراحة املثالية 
التي توفرها س���يارات البيك أب الفخمة، وتستمد 
املركب���ة قوتها اخلارقة من محركها اجلبار س���عة 
5.3 ليترات الذي يولد ق���وة قاهرة تصل إلى 310 
أحصنة عند سرعة دوران 5200 دورة في الدقيقة 
وعزم دوران يبلغ 454 نيوتن/ متر عند 4400 دورة 

في الدقيقة.
ومع اقتراب موسمي العودة الى املدارس واحلج، 
تتجه أنظار العائالت مرة أخرى نحو املركبة املثالية 
خالل هذا املوسم. بتاريخها العريق الذي يعود إلى 
75 عاما، تربعت ش���فروليه سوبربان على عرش 
السيارات العائلية على امتداد املنطقة وسلبت عقول 
وقلوب األجيال املتعاقبة من عشاق السيارات التي 
مازالت حتى اليوم حريصة على اقتناء هذه املركبة 
اخلارقة واالستفادة من قاعدة عجالتها الطويلة التي 

توفر رحابة استثنائية للمقصورة الداخلية.
والختيار سيارة أحالمك تدعو شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات العمالء لزيارة معارضها 
والتمتع بهذا العرض الذي لن يتكرر، وهذه الفرصة 

التي لن تعوض، قبل فوات األوان. 

»يوسف أحمد الغانم وأوالده« 
تقدم مكافآت مجزية لمالكي »شفروليه«

تختلف احتياجات الفرد باختالف السن والفكر واملوارد، فلكل منا احتياجات مختلفة، »اللي يبي 
سيارة جديدة كل سنة، واللي يبي يغير أثاث البيت باستمرار، واللي يبي يسافر أسبوع كل شهر، 
إلخ...« كل من يريد شيئا ويعتقد أن حاجته لهذا الشيء ضرورة قصوى، ولكن وقفة صريحة مع 

الذات هي السبيل الوحيد للوصول لقناعة وحتديد األولويات.
فبإمكاننا أن جنزم أن حتديد األولويات هو اخلطوة األولى لتحقيق املعادلة الصعبة التي نسعى 
جاهدين لتحقيقها طوال حياتنا املهنية، فهل من أولوياتنا في بداية املشوار أن نقوم بتغيير السيارة 

كل عام، وأن نسافر في إجازات متكررة طوال العام؟
اإلجابة البديهية هي أننا في مقتبل احلياة املهنية نسعى لتطوير الذات واحلصول على مسؤوليات 
أكبر من خالل عملنا والكسب املادي، ومع مرور الوقت وبازدياد اخلبرة احلياتية نقوم باستثمار 
جزء من مكاس���بنا السابقة وتوفير جزء وصرف جزء منها الحتياجاتنا الضرورية.  سوف نقوم 

باستعراض املراحل املختلفة لشرح كيفية االستثمار وإدارة الدخل للفرد في كل مرحلة:
املرحلة األولى »مرحلة بناء الثروة« هي بداية احلياة املهنية )ما بني سن 20 – 25( وتستمر هذه املرحلة 
من 10 - 15 سنة تقريبا يتم من خاللها بداية جتميع الثروة وتلبية االحتياجات الضرورية من دون 
»الصرف الزايد« على الكماليات، فيقوم الف���رد بادخار مبالغ الحتياجات مفاجئة )يفضل أن يكون 
دخل 6 شهور كمعدل متوس���ط( وفي حال توافر مبلغ يفوق الضروريات يقوم الفرد باستثماره 
في استثمارات ذات معدل عائ����د/ مخاطرة عال في محاولة للكسب الوفير والسريع )عامل السن 

الصغير يساهم في اتخاذ مثل هذه القرارات(.
املرحلة الثانية »مرحلة احملافظة على الثروة« في هذه املرحلة يكون الفرد في س���ن النضج املهني )ما بني 
35 – 40( فيكون الفرد قد وفر أغلب األساسيات الضرورية واحتياجات احلياة، وتكون مدخراته قد 
وصلت ملعدل ميكنه م����ن االستثمار مببالغ أكبر في استثمارات طويلة األجل يسعى من خاللها الى 
إيجاد معدل عائد/ مخاطرة أقل، وذلك للمحافظة على األصول املستثمرة وتوفير ثروة مستقبلية 

تعينه حلني مرحلة التقاعد.
املرحل�ة الثالثة »مرحلة اإلنفاق« املرحلة التي نعمل كل حياتنا للوصول إليها مرحلة التقاعد )عادة ما 
تكون في سن ما فوق 55( تكون كالهدية الت����ي طال انتظارها، وذلك ألسب����اب عدي���دة أهمها أن 
املبالغ املدخرة واملستثمرة أصبح����ت تنتظر من ينفقها، فيستطيع الفرد أن ينفق على الكماليات 
ما يش���اء، وذلك ألنه بوصوله لهذه املرحل����ة يكون حقق ووفر كل الضروري���ات )إن شاء اهلل(، 
فيستطي�����ع الفرد السفر في رحالت ترفيهي���ة على مدار السنة، وإهداء األهل واألصدقاء ما يشاء 
و»تغيير أثاث البيت باستم�����رار« وأيض���ا االستثمار في أدوات استثمارية يك�����ون معدل العائد/ 
املخاطرة متدنيا بهدف احملافظة على األصول املس���تثمرة وإضافة مصدر دخل مس���اعد. فبالنظر 
للمراحل الثالث املختلفة نالحظ أن الفرد في مقتبل العمر يج�����ب أن ينفق على الضروريات ويقوم 
باالدخ���ار واالس���تثمار، فمعدل املخاطرة ممكن أن يكون عاليا نسبيا وذلك لصغر السن ولوجود 
فرص كثيرة للتعويض في حال اإلخف���اق - ال س���مح الل��ه، ومع م���رور الوقت وبعد اس���تكمال 
األساسي����ات يبدأ الفرد بانفاق نسبة من دخل����ه عل����ى الكماليات مع االستم�����رار في ادخ����ار 

جزء واستثم����ار جزء، واحلرص على تقليل مع���دل املخاطرة بهدف احملافظة على الثروة.
وفي النهاية.. 

دعوة من آيديليتي لالستمتاع مبراحل احلياة

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار تشجيعها 
على إنش��اء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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