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د. أماني بورسلي

منير قيردار

ممثل وزارة التجارة ومسؤوال البنك خالل إجراء السحب

)محمد ماهر( جانب من اللقاء املشترك بني أعضاء الغرفة والوفد الهندي  

بورسلي: مشاركة الشركات العقارية مفصلية في إنجاح 
التنمية باعتبارها المعنية بالتطوير العقاري للمشاريع الحيوية

 8 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري الكويتي - الهندي 

56.2 مليون دوالر أرباح »انفستكورب« للنصف األول

يجب وضع دور محوري لتمويل المشاريع الواردةبالخطة من خالل قروض بنكية أو إصدارات السندات اإلسالمية 
مع وجود سوق ثانوية ألدوات المديونية وإضافة عنصر التصنيف االئتماني كأداة لتأهيل الشركات العقارية 

أعلن���ت ش���ركة كابيت���ال 
ستاندرد عن رعايتها الذهبية 
ملؤمتر صناع العقار الذي ينظمه 
احت���اد العقاريني ف���ي دورته 
الثالث���ة في 13 فبراير اجلاري 
حتت شعار »مستقبل العقار... 

من خطة التنمية؟«.
وبهذه املناسبة قالت رئيسة 
مجلس ادارة ش���ركة كابيتال 
ستاندرد د. اماني بورسلي في 
تصريح صحافي ان مشاريع 
التنمي���ة متثل حتدي���ا كبيرا 
يواجه الكوي���ت حاليا كما أن 
مستوى اجلودة واالجناز ميثل 
حتديا اخر يواجه املشاريع قيد 

التنفيذ. 
وأضافت ان مشاركة القطاع 
اخل���اص وحتديدا الش���ركات 
العقارية متثل مشاركة مفصلية 
في إجناح خطة التنمية كونها 
العقاري  معني���ة بالتطوي���ر 
للمشاريع احليوية، موضحة 
أن املتطلبات اخلاصة مبتانة 
الشركات وخبرتها قد أصبحت 
عنص���را جوهريا في خيارات 
املفاضلة بينها لفرز الشركات 
وفق األداء والس���معة لتنفيذ 

املشاريع اجلديدة.
وأشارت بورس���لي إلى إن 
خطة التنمية هي خطة كبيرة 
ومعق���دة وحتت���اج إلى وقت 
الس���يما مع وجود ك���م هائل 
من املشاريع واملناقصات التي 
حتتاج إلى آلي���ات متوي������ل 
كبي���رة وضخم���ة وفي ذات 
الوق����ت مرنة مبا يتناس���ب 
مع حج���م ه����ذه املش���اريع 

واحتياجاتها. 
وأك���دت أن قضية التمويل 
تعتبر إحدى أكبر التحديات التي 
تقف أمام تنفيذ خطة التنمية، 
مطالبة بض���رورة وضع آلية 

أعلنت انفستكورب امس عن 
نتائجها املالية لألشهر الستة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
والتي متثل النصف األول من 

السنة املالية 2011.
وحققت انفستكورب خالل 
األشهر الستة دخال صافيا بلغ 
56.2 ملي���ون دوالر، وهو ما 
انفستكورب  يعكس مواصلة 
مس���يرة منوه ومكانته جتاه 
بيئة اقتصادي���ة عاملية غير 
مس���تقرة وتتس���م بتفاوت 

التعافي االقتصادي.
 وقالت املؤسسة في بي�����ان 
صحافي ان جميع خط����وط 
انفس���تك����ورب،  عم��������ل 
وه����ي االستثمار في الشركات 

اداء إيجابيا حقق عائدا إجماليا 
أكثر اعتداال نسبته %7.1.

كم���ا ض���م انفس���تكورب 

العق���ار  اخلاص�������ة وف���ي 
التحوط، حققت  وصنادي���ق 

عوائد إيجابية.
كما ش���هدت قيمة محفظة 
االس���تثمار في املؤسس���ات 
ارتفاعا بلغ 37 مليون دوالر، 
وذلك نتيجة للطريقة الفاعلة 
التي يشرف بها انفستكورب 
على الش���ركات في محفظته 
االس���تثمارية خ���الل حال���ة 
الركود االقتصادي، كما حصل 
ارتفاع مشجع في قيمة محفظة 
ف����ي  العق���اري  االس���تثمار 
الواليات املتحدة حيث بدأت 
التعافي  السوق تظهر مالمح 

االقتصادي.
 وسجلت صناديق التحوط 

إل���ى  »باالس���ت كابيت���ال« 
برنامج����ه للمديري�ن املنفردين، 
ع����دده��������م  ليصب��������ح 
س���تة مديرين مم�������ا يتيح 
للمستثمري�����ن من منطق�������ة 
اخللي��������ج االس���تفادة من 
الفرص الناجتة عن استخدام 
اس���تراتيجيات اس���تثمارية 

إضافية ومتنوعة. 
وتعليقا على هذه النتائج، 
ق���ال مني���ر قي���ردار العضو 
املنت���دب والرئيس التنفيذي 
النفس���تكورب: »تؤك���د هذه 
النتائج على األس���س املتينة 
لنموذج أعمالنا وقوة عالمتنا 
التجارية. لقد ساهمت جميع 
خطوط عملنا بصورة بارزة 

في الدخل. لقد قمنا بالعديد من 
عمليات االستحواذ وعمليات 
التخارج املربحة على مستوى 
محافظ االستثمار في الشركات 
اخلاصة والعقارات كما واصلت 
صناديق التحوط حتقيق عوائد 

ايجابية. 
وأض�������اف: »يتمت��������ع 
انفستكورب مبكانة ممي�����زة 
عل������ى الصعيدين اخلليجي 
والعامل���ي بفض�������ل نهج���ه 
ال�����ذي جعله  االس���تثماري 
محط ثقة املستثمرين على مدى 
العق��������ود الثالثة املاضي����ة، 
ونح����ن على اس���تعداد تام 
لالستفادة من تعافي االقتصاد 

العامل����ي«.

أحمد يوسف
ق���ال عض���و غرف���ة جتارة 
وصناعة الكويت فهد اجلوعان 
ان الهند من الشركاء التجاريني 
االستراتيجيني للبالد، حيث تأتي 
في مرتبة متقدمة من حيث حجم 

التبادالت التجارية. 
وأض���اف اجلوع���ان خالل 
الوفد  الغرفة  استقباله في مقر 
الهندي الذي يضم رئيس مؤسسة 
كابيكس���ل لترويج الصادرات 
الهندية جينسان اشوكان والسفير 
الهندي في الكويت اجاي ملهوترا 
أمس، ان حجم التبادل التجاري 
بني البلدين بلغ 8 مليارات دوالر، 
الكويتية من  تشمل الصادرات 

النفط.
وأعرب عن تطلعاته في مزيد 
م���ن االس���تثمارات البينية بني 
الزيارة  ان  الى  البلدين، مشيرا 
احلالية تأتي في إطار املساعي 
احلقيقية لزيادة حجم التبادالت 

التجارية.
وأضاف ان هناك عددا كبيرا من 
املصنعني واملصدرين يستوردون 
من الهن���د م���واد متنوعة مثل 
األلومنيوم، ومواد الكبريت اآلمنة 
وإطارات الس���يارات واإلطارات 

الداخلية والغرانيت. 

القطاع اخل���اص مع احلكومة 
PPP ومعايير متويل املشاريع 

. Project Finance
وقالت بورس���لي انه ومن 
منطلق دور »كابيتال ستاندرد« 
وحرصها على االقتصاد الوطني 
فان الشركة تعتبر أن إضافة 
عنصر التصنيف االئتماني كأداة 
لتأهيل الشركات العقارية التي 
ستشارك في مزادات املشاريع 
ذات العالق���ة بقطاع التطوير 
العقاري، أداة عاملية تس���اهم 
وتس���اند أصح���اب القرار في 
القرارات اإلستراتيجية  اتخاذ 
واالستثمارية بناء على بيانات 
فني���ة أكثر دقة، كم���ا يعتبر 
الش���ركات ملعايير  إخض���اع 
ومتطلب���ات التصني���ف بحد 
ذاته أداة جيدة لفرز الشركات 
من حيث املتانة وقدرتها على 
إدارة وتنفيذ املشاريع، مبينة 
انه وباإلضافة إلى أن التصنيف 
ميثل أداة فنية لفرز الشركات 
فإنه أيضا ميثل آلية فعالة في 
حتفيز الش���ركات العامة على 
رفع مستوى الش���فافية فيها 
بالتزامن مع املعايير اخلاصة 
باإلفصاح وهو ما س���ينعكس 

وأوض���ح اجلوعان أن هناك 
عمق���ا في الرواب���ط والعالقات 
التاريخية املتجذرة التي جتمع 
بني الكوي���ت والهند باعتبار ان 
الهند كانت أول واكبر ش���ريك 
جتاري للكويت، مشيرا إلى ان 
املستثمرين الكويتيني موجودون 
في الهند ويستثمرون في قطاع 
التكنولوجيا وتطوير األراضي، 

وبعض الصناعات.
وقال ان عوامل الصناعة في 

واضحة املعالم لتمويل املشاريع 
الواردة في خطة التنمية سواء 
كانت مباش���رة م���ن مصادر 
حكومية أو من خالل قروض 
بنكية أو م���ن خالل إصدارات 
السندات والصكوك اإلسالمية، 
باإلضاف���ة إلى ضرورة وجود 
سوق ثانوية ألدوات املديونية 
األمر الذي سيوفر مبالغ طائلة 

على احلكومة. 
وشددت بورسلي على وجود 
أكثر من آلية لتمويل املشاريع 
سواء من خالل املصارف أو من 
خالل تأسيس بعض الشركات 
اجلديدة أو إصدار سندات إشراك 
بعض الشركات القائمة في بعض 
املش���اريع إضافة إلى ضرورة 
وجود ضمانات حكومية على 
قروض التمويل مما سيساهم 
في تنشيط احلركة االقتصادية 
في الدول وتعزيز معدالت النمو 

االقتصادي للدولة. 
وبينت بورس���لي انه ومن 
وجهة نظر اقتصادية فان أي 
مقترح ملشروع خاص بخطة 
التنمية يج���ب أن يكون قادرا 
على حتقيق عدد من املتطلبات 
والعناصر مثل: توفير مستوى 
جودة عال باإلضافة إلى توفير 
الس���يولة/ التمويل للمشروع 
املناس���ب، تطبيق  الوقت  في 
مبدأ متويل بعض املش���اريع 
 Limited Resources لنفس���ها
Financial Structure، جتن���ب 
التالعب والفساد، ضمان عدم 
حدوث أي اختالالت في النظام 
االقتصادي، حتديد آلية التمويل 
املناسبة حسب طبيعة املشروع، 
وضع معايير وضوابط لتأهيل 
الش���ركات التي ستشارك في 
التنمي���ة وتطبيق  مش���اريع 
املعايي���ر العاملي���ة ملش���اركة 

إيجابا على األداء ومؤش���رات 
الربحية فيها. 

ان  وشددت من جديد على 
التقييم والتصنيف االئتماني 
خدمة ذات أهمي���ة اقتصادية 
كبرى للمستثمرين في معظم 
املالية  االقتصادات واألسواق 
احلديث���ة كونها تس���اهم في 
تسهيل عملية اتخاذ القرارات 
االس���تثمارية وف���ق منظور 

سليم. 
وعلى غرار ما اجتهت إليه 
العدي���د من ال���دول ونظرا ملا 
تشكله هذه اخلدمة من أهمية 
فقد مت تأسيس شركة كابيتال 
ستاندرد للتصنيف ش.ك.م.م 
والتي تهدف إلى تقدمي خدمات 
التقييم والتصنيف واخلدمات 
االستش���ارية املالية واإلدارية 
واالقتصادية بشكل مهني مستقل 
وحيادي حيث يجب أن يتوافر 
في شركات التصنيف االئتماني 
عدد من املتطلبات كالعمل وفق 
ميثاق شرف ألخالقيات املهنة 
ملزم جلميع العاملني في الشركة 
بهدف ضمان سرية معلومات 
وبيان���ات ووثائق الش���ركات 
اخلاضع���ة للتصنيف بهدف 
تقدي���م تصنيف���ات حيادية. 
باإلضافة إلى تطبيق منهجيات 
تصني���ف عالية اجلودة تلبي 
أفضل الضوابط واملمارس���ات 

العاملية.

أهمية المؤتمر

م���ن جانبه رح���ب رئيس 
احتاد العقاريني ورئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمؤمتر توفيق 
اجلراح برعاية شركة كابيتال 
ستاندرد للمؤمتر، مشيرا إلى 
أهمية دور الشركات االستشارية 
التي تقدم خدماتها بشكل عام 

وق���ال ان الهند م���ن الدول 
الواعدة التي شهدت معدالت منو 
كبير خالل الس���نوات املاضية، 
وان قدرتها على حتسني مستوى 
منتجاتهم كبيرة، مما سينعكس 
على م���واد التصدير والتي من 
املمكن ان تكون مستقبال داخل 
الس���وق الكويت���ي، خاصة مع 
ارتفاع األس���عار عامليا، وهو ما 
يدعم استقرار أسعار املواد داخل 

الكويت.

الكويت متواف���رة منها األرض 
ورأس املال والطاقة، ولكن العامل 
الذي يتطلب استيراده  الوحيد 
هو اخلبرة وهو ما يتوافر لدى 

اجلانب الهندي.
ومن جانبه قال السفير الهندي 
في البالد اجاي ملهوترا ان زيارة 
الوفد الهندي من رجال األعمال، 
تأتي لدراسة ما يحتاجه السوق 
الكويتي من هذه املنتجات، وإيجاد 
حلول مناس���بة تضمن حقوق 

إلى االقتصاد الوطني وحتديدا 
»كابيتال ستاندرد« التي تعتبر 
الرائدة محليا  الش���ركات  من 
في تقدمي خدم���ات التصنيف 
االئتماني للش���ركات وهو ما 
يعزز مبدأ شفافية تلك الشركات 

محليا.
وأك���د أن ح���رص االحتاد 
عل���ى تنظيم املؤمتر بش���كل 
س���نوي ثابت من عامني نابع 
م���ن أهمية حتقي���ق األهداف 
للعقاريني وآمالهم في س���وق 
عقاري نشط السيما انه اجلهة 
املعنية بشؤون القطاع العقاري 
في الكويت، موضحا أن املؤمتر 
في دورته اجلديدة سوف يسلط 
الضوء على العديد من القضايا 
منه���ا دور القطاع اخلاص في 
خطة التنمية وآلية مش���اركة 
الشركات العقارية فيها ودور 
التشريعات والقوانني املتعلقة 
العقاري في  القطاع  مبشاركة 

خطة التنمية.
وعن جلس���ات املؤمتر قال 
اجلراح انها ستضم 3 جلسات 
عمل حيث س���تكون اجللسة 
األول���ى عب���ارة عن جلس���ة 
القطاع  نقاشية بعنوان »دور 
اخل���اص في خط���ة التنمية« 
كما س���تكون اجللسة الثانية 
عبارة عن جلسة نقاشية عن 
»التشريعات والقوانني املتعلقة 
مبش���اركة القطاع اخلاص في 
خطة التنمية« في حني حددت 
اللجنة املنظمة اجللسة الثالثة 
من املؤمتر لتكون جلسة نقاشية 
حول »آلية مشاركة الشركات 
العقارية بخطة التنمية« على 
أن يختت���م املؤمتر بورش���ة 
عمل مخصصة ملناقشة اآللية 
الصحيحة لتمويل مش���اريع 

التنمية. 

البائع واملشتري.
وأوضح ان هذه الزيارة تأتي 
في إطار التعاون مع غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، وسفارة الهند 
في البالد، في إطار سعى اجلانب 
الهندي لفتح أسواق للمنتجات 
الهندية في الكويت ودول مجلس 
التع���اون اخلليجي، الس���يما 
اإلمارات، وقطر، حيث س���يقوم 
بزيارات أخ���رى الى قطر عقب 

انتهاء زيارته للبالد. 
وأكد على استعداد الهند تقدمي 
خبراتها للمساهمة في مشاريع 
خط���ة التنمية في الكويت التي 
تطرحه���ا احلكومة، وأعرب عن 
التطلع���ات لتقدمي املس���اعدات 
للمستوردين في الكويت، ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، وفتح 

سوق جديدة في املنطقة.
وأش���ار الى ان هذه املبادرة، 
من شأنها ان تساهم في تطوير 
العالقات االقتصادية والتجارية 

بني الكويت والهند.
وحول معدالت النمو في الهند، 
قال السفير الهندي انها بلغت في 
السنوات اخلمس املاضية نحو 
9% تقريبا في حني انه يبلغ اليوم 
نح���و 6%، معتبرا انه واحد من 

أعلى املعدالت املسجلة عامليا. 

»كابيتال ستاندرد« أعلنت رعايتها الذهبية لمؤتمر صناع العقار الثالث 

خالل لقاء أعضاء الغرفة مع الوفد الهندي لبحث آليات زيادة حجم االستثمارات البينية

 »بوبيان« يعلن أسماء الفائزين في سحب حملة 
تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعمالء

حركة مطار الكويت تشهد نموًا بـ %3 
في إجمالي عدد الركاب خالل 2010

قال نائب مدير عام الطيران املدني لشؤون سالمة 
الطي����ران والنقل اجلوي م.نبي����ل الزامل ان حركة 
مطار الكويت الدولي حققت زيادة خالل عام 2010 
نتيجة لنمو احلركة خالل اخلمسة األشهر األولى 
منه بالرغم من تذبذب احلركة التي ش����هدها بقية 
العام ما بني االستقرار واالنخفاض الطفيف نتيجة 
تأثر قطاع النقل اجلوي في البالد بتداعيات الوضع 
االقتصادي العاملي وآثاره على مس����توى تشغيل 
شركات النقل اجلوي. وأوضح الزامل ان احصائيات 
2010 أظهرت زيادة بنسبة 3% في اجمالي عدد الركاب 
و1% في الرحالت التجارية و6% في حركة الشحن 
اجلوي مقارنة بعام 2009. وقد أدت سياسة األجواء 
املفتوحة التي تنتهجها اإلدارة العامة للطيران املدني 
وحترير العديد من االتفاقيات الثنائية املبرمة مع 
الدول األخرى وتقدمي التسهيالت وحتفيز شركات 
الطيران العاملية على التش����غيل الى مطار الكويت 
الدولي وتطوير اخلدمات فيه، الى تشجيع شركات 
طيران النقل اجلوي على التشغيل الى مطار الكويت 
الدولي، عالوة على قيام العديد من الشركات العاملة 
بزيادة رحالتها، حيث مت تدشني رحالت شركة فالي 
دبي االماراتية على قطاع دبي، وطيران روفس على 
قطاعي بغداد وقندهار، والعريبة للطيران مصر على 
قطاع االسكندرية، والناصر للطيران العراقية على 

قطاعي بغداد والنجف.
وأش����ار الزامل الى ان لشركة اخلطوط اجلوية 
الوطنية الكويتية النصيب األكبر من هذه الزيادة 
حيث قامت بإضافة نقاط جديدة الى شبكتها وذلك 
بالتشغيل الى اسطنبول واالسكندرية وروما وڤيينا 
وزيادة رحالتها الى جميع محطاتها الثماني األخرى، 
وش����هد هذا العام تشغيل ش����ركة طيران يونايتد 
األميركي����ة رحالتها اليومية ال����ى البحرين وكذلك 
تشغيل طيران اجلزيرة الى الهور وقيام اخلطوط 
اجلوية الكويتية ومصر للطيران وطيران اجلزيرة 
بالتشغيل الى مطار مبارك الدولي اجلديد في سوهاج 
وإعادة تش����غيل ش����ركة طيران آس����مان االيرانية 
لقطاع شيراز، وباإلضافة الى ذلك قامت العديد من 
شركات الطيران بزيادة رحالتها، خصوصا شركة 
طيران ناس السعودية وميهني النكا السريالنكية 
واخلطوط اجلوية العربية السعودية وشركة طيران 
الشرق األوس����ط اللبنانية وشركة طيران اخلليج 
وطيران االمارات وشركة الطيران التركية وشركة 
الطيران االثيوبية وشركة طيران االحتاد االماراتية 

وش����ركة طيران ماهان االيرانية وشركة الطيران 
السنغافورية.

وبني الزامل ان بعض الشركات قامت بزيادة السعة 
وتكبير حجم الطائرات وأبرز هذه الشركات اخلطوط 
اجلوية القطرية واخلطوط اجلوية اليمنية وشركة 
طيران اريانا األفغانية والطيران االيراني، كما زاد 
عدد الرحالت ملجموعة كبيرة من شركات الطيران 
ابرزها لوفتهانزا األملانية واخلطوط اجلوية الدولية 
التايلندية والطيران العماني وشركة الطيران املصرية 
العاملية وخطوط ج����ت اجلوية الهندية والطيران 
البلغاري وطيران شاهني الدولي الباكستاني والعربية 
للطيران االماراتية والطيران الهندي اكسبرس وغلبول 
لعمليات الطيران وشركة طيران كيه ال ام امللكية 
الهولندية وشركة الطيران السريالنكية والطيران 
التونسي وشركة الطيران الهندية واخلطوط اجلوية 
البريطانية. وذكر ان بعض شركات الطيران شهدت 
حتسنا في بعض قطاعاتها ومن ذلك اخلطوط اجلوية 
الكويتية على قطاع طهران وكواالملبور ومس����قط 
ونيويورك ودلهي وبانكوك وفرانكفورت واسالم 
اباد ومومبي وكوتشي وتشناي واالقصر والهور 
ولن����دن وجدة وطيران اجلزيرة على قطاعات دبي 
وجدة واالقصر وعمان والدوحة واصفهان واسطنبول 
وشركة الطيران الباكستانية الدولية على قطاعات 
بشاور وسيالكوت واس����الم اباد ومصر للطيران 
على قطاعي اسيوط واالقصر، وأيضا شركة طيران 
آسمان االيرانية على قطاعي مشهد واالهواز. وقد 
أظهرت احصائيات حركة مطار الكويت الدولي في 
عام 2010 زيادة في حركة الركاب بنسبة 2.6% حيث 
بلغ اجمالي عدد الركاب خالل هذا العام 8.332.857 
راكب����ا مقابل 8.125.617 راكبا خالل عام 2009 علما 
بأن حرك����ة الركاب القادمني بلغت 4.182.882 راكبا 
بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2009 حيث كان عدد 
ال����ركاب القادمني 4.061.599 راكب����ا، اما عن حركة 
املغادرين فقد بلغت 4.149.975 راكبا بزيادة تبلغ 

نسبتها 2.1% مقابل 4.064.018 راكبا.
اما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من وإلى مطار الكويت الدولي خالل عام 2010 فقد 
بلغ عدد الرح����الت التجارية 79.350 رحلة بزيادة 
تبلغ نسبتها 1% مقابل 78.596 رحلة في عام 2009، 
في حني بلغ عدد الرحالت غي����ر التجارية 14.927 
رحلة في هذا الع����ام مقابل 19.508 رحالت في عام 

2009 بانخفاض قدره %25.2.

اعلن بنك بوبيان اسماء الفائزين في السحب 
الذي اجراه في اطار حملته اخلاصة بتحديث 
البيان���ات واملعلومات اخلاصة بالعمالء وذلك 
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وعدد 

من مسؤولي البنك.
وفازت باجلائزة االولى جود حمد عبداهلل 
الديحاني وهي عبارة عن قس���يمة ش���راء من 
يوريكا بقيم���ة 500 دينار بينما فاز باجلائزة 
الثانية سلطان شاكر عامر سلطان وهي قسيمة 
شراء بقيمة 300 دينار وفاز باجلائزة الثالثة 
ضيف اهلل علي عيدان الش���مري وهي قسيمة 
شراء بقيمة 150 دينارا وجاءت نوال محمد دليج 

سيف كفائز احتياطي. 
وق���ال نائب مدير ع���ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي في البنك أسامة الزيد 
في تصريح صحافي ان احلملة التي تستهدف 
جميع عمالء البنك س���عت ال���ى حتديث كافة 
املعلومات والبيانات اخلاصة بهم خاصة تلك 
الهواتف والوظيفة  املتغيرة كالعنوان وارقام 

وغيرها.
واضاف ان الهدف من هذه احلملة هو تكوين 
قاعدة معلومات عن العمالء ميكن االعتم�����اد 
عليها واس���تعمالها للتواصل مع العمالء عند 
ط������رح اي منت���ج او خدمة جدي���دة في ظل 
تنوع ش���رائح العمالء الذين يستقطبهم بنك 

بوبي��ان.
واوضح الزيد ان وج���ود قاعدة معلومات 
محدثة للعمالء يساعد القائمني على اخلدمات 
املصرفية لالفراد في تكوين ص�����ورة اوضح 
حول طبيعة العمالء خاصة ما يتعلق بطبيعة 
عمله���م واعمارهم وغيرها م���ن البيانات ذات 

الفائدة.

واكد الزيد في ختام تصريحه ان بنك بوبيان ال 
يدخر جهدا في العمل على طرح مختلف املنتجات 
واخلدمات التي تلبي مختلف املتطلبات في ظل 
منو االقبال املتزايد على اخلدمات املالية االسالمية 

كاملرابحة واالجارة والصكوك وغيرها. 
يذكر ان السحب الثاني سيتم اجراؤه في 15 
مارس املقبل حيث س���تتاح للعمالء امكانيات 
الفوز بنفس قيمة اجلوائز التي متت في السحب 

االول.
يذكر ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة 
التمويلية  الش���خصية  مميزة من اخلدم���ات 
واالس���تثمارية املتوافقة مع أحكام الش���ريعة 
اإلسالمية ومن أهمها أدوات التمويل االسالمية 
املتعددة التي متنح العمي���ل كافة احتياجاته 
املختلفة سواء كانت مواد انشائية أو أثاثا وهي 
التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل 
أحالمه بطريقته اخلاصة باالضافة الى أنواع 
التمويل األخرى التي تلب���ي كافة احتياجات 
عمالئنا املختلفة سواء كانت سيارات، قوارب 

ومعدات بحرية أو الكترونيات. 
كما يقدم بنك بوبيان أيضا حس���اب الراتب 
مبزاياه العديدة التي متنح العميل خدمة الرسائل 
القصيرة مدى احلياة واخلدمة املصرفية عبر 
االنترن���ت واعفاء من رس���وم احلد األدنى من 
الرصيد وبرنامج خصومات وعروض مميزة 
على العديد من احمل���الت التجارية واملطاعم، 
باالضاف������ة الى حس���اب التوفير الذي مينح 
العمالء أرباحا ش���هرية تنافس���ية وودائ����ع 
بنك بوبيان الثابتة التي متنح العميل اختيار 
ما يالئم���ه من بني وديعة الوكال���ة العالي����ة 
املرون�������ة ووديعة املضارب���ة ذات األرب����اح 

التنافسي����ة. 

زيادة قدرها 1% في الرحالت التجارية و6% في الشحن الجوي

حصص المجموعات الجغرافية للقطاعات من حركة الركاب لعام 2010 مقارنة بعام 2009
20092010السنة

40.6%37.0%القطاعات اخلليجية
27.1%27.4%القطاعات العربية
21.7%25.0%القطاعات اآلسيوية

10.6%10.6%القطاعات األوروبية واألميركية واألفريقية 


