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البنك اتخذ كل اإلجراءات لمساعدة المواطنين

المكرمة األميرية في حسابات عمالء »الوطني«
بحضور محافظ الفروانية

»بوبيان« يفتتح فرعه الجديد في منطقة األندلس
الماجد: افتتاح الفرع الجديد جزء من خطة البنك الخمسية للتوسع بمختلف المناطق السكنية 

القناعي: منتجات وخدمات متنوعة يطرحها البنك لمختلف شرائح العمالء 

افتتح بنك بوبيان فرعه اجلديد في منطقة األندلس 
بحضور محاف���ظ الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد 
احلج���ي ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للبنك عادل عبدالوهاب املاجد وعضو مجلس األمة د.ضيف 
اهلل بورمية وعدد من املسؤولني في محافظة الفروانية 

والبنك وكبار الشخصيات الرسمية ورجال األعمال.
وأعرب الفريق احلجي في تصريح له عن س���عادته 
بافتتاح الف���رع اجلديد والذي يعتب���ر إضافة للبنوك 
واملؤسس���ات املصرفية العاملة في محافظة الفروانية 
التي تعتبر من كبرى احملافظات من حيث التعداد السكاني 

والشرائح املختلفة من العمالء الذين تضمهم.
واضاف قائال: »ان ما رآه في الفرع اجلديد من خدمات 
وتقني���ات حديثة مس���تخدمة يعبر عن م���دى التطور 
الذي ش���هده بنك بوبيان خالل الفت���رة األخيرة ومدى 
اهتمامه بالعم���الء والعمل على خدمتهم بأفضل الطرق 

والوسائل«.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب ببنك بوبيان عادل عبدالوهاب املاجد ان افتتاح 
الفرع اجلديد للجمهور يعتبر جزءا من اخلطة اخلمسية 
الت���ي وضعها البنك للفترة م���ن 2010 الى 2014 والتى 
تتضمن التوسع في مختلف مناطق الكويت للوصول الى 
30 فرعا خالل هذه الفترة، مؤكدا ان العام احلالي سوف 

يشهد افتتاح املزيد من الفروع في اطار اخلطة. 
وأوضح املاج���د ان الطلب املتنام���ي على اخلدمات 
واملنتج���ات املالية اإلس���المية التي يتمي���ز بها البنك 
تفرض عليه التواجد قريبا من عمالئه لتلبية متطلباتهم 
واحتياجاتهم التي تتزايد يوما بعد يوم، مؤكدا ان البنك لن 

يتوانى عن انتهاز الفرص التي تقربه من عمالئه وجتعله 
االختيار األول في عالم البنوك احمللية اإلسالمية.

وأش���ار الى ان املرحلة املقبلة ستشهد توجه البنك 
وتركيزه اكثر على اخلدمات املصرفية لألفراد وخدمات 
الشركات الى جانب اخلدمات املصرفية اخلاصة ملواكبة 
النم���و املتزايد والطلب املتنامي عل���ى اخلدمات املالية 

اإلسالمية.
ونوه املاجد الى النتائج االيجابية التي حققها البنك 
خالل عام 2010 وحتوله من اخلسارة الى الربحية حيث 
استطاع ان يحقق أرباحا صافية بلغت 6.1 ماليني دينار 
مقابل خس���ارة بلغت حوالي 51.7 مليون دينار في عام 

 .2009
وكان بن���ك بوبيان قد افتتح خ���الل العام املاضي 3 
فروع هي عبداهلل املبارك والعديلية والعقيلة ليصل عدد 

فروعه مع افتتاح الفرع اجلديد الى 17 فرعا. 

من جانبه قال مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي في البنك ناظم القناعي ان الفرع اجلديد 
مجهز بأحدث التقنيات واخلدمات التي متنح العمالء املزيد 
من الراحة واخلصوصية حيث تتوافر في الفرع مختلف 

اخلدمات واملنتجات التي تهم مختلف الشرائح.
وأضاف انه سيتم التركيز خالل املرحلة املقبلة على 
الس���وق الكويتي من خالل افتتاح املزي���د من الفروع 
وتقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية التي تالئم السوق 

احمللي 
وأشار القناعي الى ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة 
مميزة من اخلدمات الشخصية التمويلية واالستثمارية 

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومن أهمها أدوات 
التمويل اإلسالمية املتعددة التي متنح العميل كل احتياجاته 
املختلفة س���واء كانت مواد إنشائية أو أثاثا وهي التي 
تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل أحالمه بطريقته 
اخلاصة باإلضافة إلى أنواع التمويل األخرى التي تلبي 
كل احتياجات عمالئنا املختلفة سواء كانت سيارات، أو 

قوارب ومعدات بحرية أو اليكترونيات. 
كما يقدم بنك بوبيان أيضا حس���اب الراتب مبزاياه 
العديدة التي متنح العميل خدمة الرسائل القصيرة مدى 
احلياة واخلدمة املصرفية عبر االنترنت وإعفاء من رسوم 
احل���د األدنى من الرصيد وبرنامج خصومات وعروض 
مميزة على العديد من احملالت التجارية واملطاعم. باإلضافة 
إلى حس���اب التوفير الذي مينح العمالء أرباحا شهرية 
تنافسية وودائع بنك بوبيان الثابتة التي متنح العميل 
اختيار ما يالئمه من بني وديعة الوكالة العالية املرونة 

ووديعة املضاربة ذات األرباح التنافسية.
ويفت���ح الفرع اجلديد أبوابه للجمهور من األحد الى 
اخلمي���س حيث يعمل في الف���رع مجموعة من موظفي 
البنك من الكوادر الوطنية الشابة ذات اخلبرة واملتواجدة 
خلدمة مختلف شرائح العمالء والراغبني في التعامل مع 

اخلدمات املالية واملصرفية اإلسالمية.
يذكر ان بنك بوبيان كان قد حصل مؤخرا على جائزة 
أفضل بنك إس���المي في الكويت لع���ام 2010 من مجلة 
»اربيان بزنس« املعروفة بسبب ما شهده من تطور خالل 
الفترة األخيرة الى جان���ب حصوله على جائزة افضل 
بنك اس���المي خلدمة العمالء في الكويت من مؤسس���ة 

»سيرفس هيرو«.

فرع البنك في االندلس احلجي وبورمية واملاجد يقصون شريط االفتتاح

احد فروع »الوطني«

الوطني  الكوي���ت  أعلن بنك 
أن املنحة األميري���ة قد أدرجت 
في حس���ابات كافة عمالئه بعد 
ظهر يوم أم���س وذلك بعد قيام 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صب���اح األحمد بإطالق إش���ارة 
البدء ف���ي حتويل مبالغ املكرمة 
األميرية إلى حسابات املواطنني 
في البنوك.  وأكد »الوطني« في 
بيان صحافي أنه ق���د اتخذ كل 
املبالغ  اإلجراءات لضمان توافر 
املناسبة في جميع أجهزة السحب 
اآللي وشبكة الفروع املنتشرة في 
جميع مناطق الكويت، وملساعدة 
العمالء والرد على استفساراتهم 

عبر قنوات البنك املختلفة.  
وأضاف »الوطني« أن صرف 
املنحة األميرية نقدا سيكون متاحا 
للمواطنني الذين ال ميلكون حسابا 
مصرفي���ا والذين مت حتديد بنك 
الكويت الوطني لهم لتسلم مبلغ 
املنحة نقدا ابتداء من أول مارس 
املقبل في كل من فروع الوطني 
التالية: مجم���ع الواحة )منطقة 
اجلهراء(، والش���ويخ الصحي، 
وهدي���ة، وس���لوى، والرحاب، 
الس���احلي وجليب  والفحاحيل 
الشيوخ، والتي ستكون جاهزة 
الس���تقبال املواطنني يوميا بني 
الساعة الثامنة والنصف صباحا 

وحتى الثالثة عصرا. 
كذلك، س���يتواجد ع���دد من 
موظفي الوطني في أرض املعارض 
في مش���رف- الصال���ة رقم 8- 
ملساعدة املواطنني والرد على كل 
استفس���اراتهم وأسئلتهم حول 
كيفية حتصيل املكرمة األميرية، 
وذلك أي���ام 24 و27 و28 فبراير 
اجلاري من الساعة الثامنة صباحا 
الثانية عص���را، ويوميا  وحتى 
اعتبارا من األول من مارس املقبل 
من الساعة الثامنة صباحا وحى 
الثانية ظهرا، ومن الساعة الثالثة 

عصرا وحتى الثامنة مساء.
وطلب »الوطن���ي« من كافة 
املواطنني الذين ال ميكلون حسابا 
مصرفيا أن يراجعوا ديوان اخلدمة 
املدنية ملعرفة اس���م البنك الذي 
ميكن حتصيل املنحة األميرية نقدا 
منه، وذلك عبر االتصال مبركز 
اخلدمة الهاتفية عبر الرقمني 133 
و145 أو من خ���الل زيارة موقع 

ارض املعارض الصالة رقم 8.


