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متطوعو بنك بوبيان مع األطفال 

إبراهيم القاضي

»الدولي« يقيم معرضاً في معهد الكويت لألبحاث العلمية 

»هيتس تليكوم«
تعقد لقاءات تعريفية 

مع مديري المحافظ

)النفيس(، باإلضاف���ة إلى خدمة 
صناديق األمانات، وكذلك اخلدمات 
التمويلية كمرابحة السلع جلميع 
املنتجات من السلع االستهالكية، 
كاألثاث املنزلي، األجهزة الكهربائية 
وااللكترونية، مواد البناء، أجهزة 
التكيي���ف، أو أي س���لع ضرورية 
أخرى، وذلك بالتعاون مع الوكاالت 
واملعارض املعتمدة لدى بنك الكويت 
الدولي، باإلضافة إلى متويل شراء 

األراضي والشقق السكنية.

للعمالء عبر شبكة الفروع املنتشرة 
في أرجاء الكويت. وأوضح أن عددا 
من موظفي البنك تواجدوا خالل فترة 
إقامة املعرض وقدموا شرحا مفصال 
عن املنتج���ات واخلدمات املوافقة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، والتي 
تشمل حساب التوفير، وديعة اجلود 
املثمرة، الودائع االستثمارية، بطاقات 
االئتمان، حساب األطفال )حبوب(، 
حساب الراتب للسيدات )رمياس(، 
حساب الراتب ألصحاب املهن املميزة 

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
اقامة معرض تسويقي ملنتجاته 
املصرفية ف���ي معه���د الكويت 
لألبحاث العلمي���ة خالل الفترة 
املمتدة م���ن 10 – 14 من أكتوبر 
اجلاري، وذل���ك ضمن البرنامج 
التس���ويقي الذي وضعه البنك 
للع���ام احلالي م���ن اجل تعزيز 
التواصل مع العمالء والوصول 
إلى ش���رائح وفئات مختلفة من 
املجتمع. وق���ال البنك في بيان 
صحافي ان إقامة هذه املعارض 
التسويقية تأتي في إطار احلرص 
على التواجد في مختلف املؤسسات 
واإلدارات والش���ركات لتعريف 
العمالء باملنتج���ات واخلدمات 
البنك، والتي تلبي  التي يقدمها 
جميع احتياجات العميل املالية 
واملصرفية وتقدم خدمة مميزة 

اعلن���ت ش���ركة هيتس 
القابضة عن عزمها  تليكوم 
عقد سلس���لة م���ن اللقاءات 
التعريفية حول نش���اطاتها 
وخططه���ا املس���تقبلية مع 
مديري احملافظ والصناديق 
الس���وق  االس���تثمارية في 
الكويتي، اضافة الى املهتمني 
بقطاع االتصاالت خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
وق���ال الرئيس التنفيذي 
في الشركة بار أريكسون ان 
اللقاءات س���تكون مشمولة 
بشرح تفصيلي خلطط الشركة 
املستقبلية، وتوسعاتها في 
القارة األفريقية وغيرها من 
األسواق التي تنشط فيها، الفتا 
الى حرص الشركة على اظهار 
تطوراتها املالية واالستثمارية 
ومدى تفاعله���ا مع صناعة 
االتصاالت العاملية منذ تدشني 

أعمالها وحتى اآلن.
وذكر أن مس���ؤولني من 
االدارات املعنية في الشركة 
أو غيره���ا  املالي���ة  س���واء 
س���يتولون مه���ام التعريف 
بتطورات الشركة وقدراتها 
املالية خصوصا عقب األزمة 
املالية ومدى توافر االمكانيات 

الالزمة لدعم توسعاتها.

لتعزيز التواصل مع العمالء والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع

.. ومتطوعو البنك يزورون مستشفى الفروانية

ضمن حملته االجتماعية التي أطلقها مؤخرا 
حتت شعار »معا نرسم االبتسامة« قام عدد من 
موظفي ومتطوعي بنك بوبيان بزيارة الى قسم 
االطفال في مستشفى الفروانية، حيث يعتبر البنك 
أول مؤسسة خاصة في الكويت تنظم برنامجا 
خاصا محددا مسبقا لزيارة املستشفيات. وأوضح 
البن����ك في بيان صحافي ان ه����ذه الزيارة تأتي 
في إطار مسؤوليته االجتماعية والتي يعطيها 
أهمية كبيرة، حيث ينظم البنك زيارات ألقسام 
االطفال في املستشفيات احلكومية واخلاصة التي 
يعتبرها البنك شريحة مهمة وفعالة في املجتمع 
يجب االهتمام بها. وقام متطوعو البنك وموظفوه 
بالتفاعل مع االطفال من خالل تنظيم مجموعة من 
االنشطة والفعاليات التي رسمت البهجة والسرور 
على وجوه ه����ؤالء االطفال وخففت من آالمهم. 

كما قام البنك بالتبرع مبجموعة من االلعاب مت 
وضعها في احلديقة اخلاصة بجناح االطفال، وذلك 
اميانا من البنك بضرورة أن يكون له دور بناء 

ومستمر في خدمة االنشطة االجتماعية.
من جانبها، شكرت منسقة اجلمعية الكويتية 
لرعاية االطفال في املستشفى »KACCH« ماري 
دنبري بنك بوبيان عل���ى مبادرته وتنظيمه 
حملة »معا نرسم االبتسامة« التي تقوم على 
زيارة أقسام االطفال في املؤسسات احلكومية 
واخلاصة بصورة دورية. وأضافت أن مشاركة 
متطوعي البنك في اضفاء البس���مة وإدخال 
البهجة الى قلوب االطفال من خالل االنشطة 
التي يتم تنظيمها باالضافة الى توزيع الهدايا 
مبثابة أفضل مشاركة لهؤالء االطفال في محنتهم 

وصراعهم مع املرض.

القاضي: 4.5 ماليين دينار صافي أرباح »بوبيان« للتسعة أشهر 
أعلن بنك بوبيان نتائجه املالية للتسعة اشهر 
االولى من 2010 والتي أظهرت حتقيقه لصافي ربح 
قدره 4.5 ماليني دينار عن تلك الفترة منها نحو 
1.5 مليون دينار ربحية للربع الثالث وحده وذلك 
باملقارنة مع صافي خس����ارة قدرها 17.2 مليون 

دينار عن التسعة اشهر االولى من 2009.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ابراهيم علي 
القاض����ي في بيان صحافي امس ان هذه النتائج 
ناجتة عن أرباح البنك التشغيلية بعد تسجيل 
مخصصات عام����ة وحتوطيه مببلغ 11.5 مليون 

دينار لتعزيز املركز املالي للبنك.
واضاف ان هذه النتائ����ج االيجابية تؤكد ان 

البنك يسير في مساره الصحيح وان التطورات 
التي ش����هدها في الفترة االخيرة قد بدات تؤتي 
ثمارها املرجوة خاصة مع عودة البنك الى حتقيق 

الربحية مرة اخرى.
ومن املؤشرات االيجابية امللحوظة زيادة صافي 
إيرادات التمويل لتصل إلى 21.9 مليون دينار خالل 
الفترة املذكورة مقارنة مع 16.2مليون دينار في 
العام املاضي وبنسبة منو قدرها 35.2%، باإلضافة 
إلى زيادة ودائع العمالء حيث بلغت 907 ماليني 
دينار مقارنة مع 662 مليون دينار وبنسبة منو 

قدرها %37.
وذكر القاضي أن إجمال����ي أصول البنك كما 

في نهاية سبتمبر 2010 قد بلغ 1.24 مليار دينار 
مقارنة مع 924 مليون في نهاية سبتمبر 2009 

وبنسبة منو قدرها %34.2.
وأوضح أن إجمال����ي قيمة حقوق امللكية في 
البنك ارتفع ليصل إلى 236 مليون دينار مقارنة 
مع 121.5 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ 
معدل كفاية رأس����مال البنك 27.40% مقابل احلد 
األدن����ى املطلوب من قبل بن����ك الكويت املركزي 

وهو %12.
اجلدي����ر بالذكر أن بنك بوبي����ان قد بدأ العام 
احلالي مدفوعا مبجموعة من العوامل االيجابية 
لعل اهمها: دخول مساهمني جدد في هيكل ملكية 

البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني وامتام عملية 
زيادة رأس����مال البنك، الى جانب االستراتيجية 
اجلدي����دة للبنك التي عملت على اعدادها واحدة 
من اكبر بيوت االستشارات العاملية بالتنسيق مع 
مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية باالضافة 
الى استقطاب فريق فني اداري محترف من افضل 

اخلبرات املصرفية.
وكان البنك قد حصل على جائزة افضل بنك 
اسالمي في الكويت لعام 2010 من مجلة »اربيان 
بزنس« الش����هيرة تقديرا ملا حققه خالل الفترة 
االخيرة من تطورات ايجابية سواء على مستوى 

التشغيل او الربحية.

النتائج اإليجابية تؤكد أن البنك يسير في االتجاه الصحيح المرسوم له

زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 21.9 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها %35.2،


