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بلغت 4.01% عن عام 2010

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك األهلي املتحد حمد 
املرزوق إن البيانات املالية للبنك عن السنة املالية املنتهية في عام 2010 
أكدت اإلجنازات التي حققها »املتحد« خالل الفترة املاضية والتي وعد 
بها عمالءه في حتقيق مستويات عالية من الربحية تعزز طموحاتهم، 
مشيرا الى ان أرباح البنك أثبتت الكفاءة املصرفية واملالءة املالية التي 
أفرزت أرباحه، كما أكدت أن البنك في طريقه لتحقيق املزيد من اإلجنازات 
وأن تشهد فيه الربحية منوا أكبر وحتسنا ملحوظا من خالل استمرار 
البنك في تطوير منتجاته االس����تثمارية واملصرفية التي شكلت قيمة 

مضافة في تطوير أدوات العمل املصرفي اإلسالمي.
وأوضح املرزوق في تصريح صحافي ان العوائد احملتسبة على الودائع 
االس����تثمارية تعتبر األكبر في السوق الكويتي، حيث بلغ معدل عائد 
الودائع االستثمارية بالدينار الكويتي 4.01% كما في تاريخ 2010/12/31، 
األمر الذي يؤكد اس����تقرار نشاط البنك بعد حتوله للعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية ومتيزه بأعلى عوائد على الودائع االستثمارية.
وأكد ان البنك املتحد سيواصل التزامه الذي واكب مسيرته على مدى 
تاريخه العريق الذي امتد إلى س����بعني عاما، وفر خالله خبرات تؤمن 

بالرؤية املس����تقبلية ليصل إلى العام 2011 وهو ميتلك جميع مقومات 
االمتياز، ليصب����ح أيقونة للعمل املصرفي الرائد في الكويت وصاحب 
رؤية إسالمية عصرية في جميع ما يقدمه من حسابات وأنشطة مصرفية 
استثمارية وخدمات مالية ليكون البنك املتحد شريكا بل سندا في احلياة 
املالية واالقتصادية.واضاف املرزوق: »واعدين عمالءنا ومس����اهمينا 
الذين يشكلون محور اهتمام البنك املتحد باحملافظة على وتيرة التقدم 
خ����الل األعوام القادمة وباتخاذ جميع االحتياطات التي تؤمن س����المة 
معامالته����م املصرفية وحصولهم على خدمات ومنتجات متميزة تلبي 
جمي����ع تطلعاتهم، مؤكدين بإذن اهلل على مواصلة األداء املالي املرتفع 
للبنك على مدى األعوام القادمة، متفائلني مبستقبل واعد للبنك املتحد 
بعد حتوله إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومرتكزا على 

تاريخ كبير في مجال العمل املصرفي امتد إلى 70 عاما«. 
يذكر ان البنك األهلي املتحد كان قد أعلن عن أرباحه عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010 اخلاصة باملودعني من أصحاب احلسابات 
االس����تثمارية وقام بإيداع املبالغ في حس����ابات العمالء املستحقني لها 

بتاريخ 8 فبراير 2011.

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن إجراء عملية السحب الشهري 
على »حس����اب النجمة«، وذلك 
في املركز الرئيس����ي للبنك في 
الس����اعة 6:30 من مساء  متام 
يوم 6 مارس اجلاري، بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اش����كناني، وممثلة 
وزارة الداخلية تهاني إبراهيم 
املرشود، كما حضر عن البنك 
التجاري موظف����ون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة 
اإلعالن والعالقات العامة وقطاع 
الدعم الفن����ي وإدارة أمن نظم 

معلومات التكنولوجي����ا وجمع كبير من عمالء 
البنك.

وقد فاز باجلائزة األولى وقدرها 100 ألف دينار 
الريسا بيتروشنكوفا، وفاز باجلوائز من الثانية 
الى احلادية والعش����رين وقدرها 1000 دينار كل 
من: جيش����ا كورفيال ماثي����و، كايد جوهر حكيم 
الدين، مسير فرج شفلة العنزي، نصر عبداهلل 
محمد املسباح، محمد سيد جمعة، منصور محمد 
عب����داهلل جمعة، نافع وع����ادل ومحمد اخلليفة، 
غنام ضي����ف اهلل عبداهلل املطيري، محمد أحمد 
عبدالعزيز إسماعيل، مرمي غلوم حسني خاجة، 
عصام مصطفى كمال الدين، صيتة ناصر مانع 
العجمي، فراج عبداهلل مطلق، تسنيم فخر الدين، 
ندى حسن صالح الصادق، عبد احلق حافظ اهلل، 
فرج حامد عبداهلل العثمان، عائشة نهار مشرف 
املطيري، عبد احملسن وفهد واحمد احلريبي، جنم 

عبداهلل أكبر طالب.
وف����از باجلوائز من الثانية والعش����رين الى 
احلادية والثمانني وقدره����ا 500 دينار، كل من: 
فهد عايد فالح املس����يلم، حس����ني محمد مختار 
حسن، سارة محمد مطلق العدواني، ندى حسن 
صالح الصادق، فرج معجل نايف العنزي، أحمد 
عبداهلل محبي حمزة، الشيخة/ عواطف يوسف 
سعود الصباح، سندس بنت الطاهر بن مبارك، 
عبداهلل محمد حسن الكندري، عبداهلل فهيد مفرح 
مجبل، نزيه محمود محمد الزعبي، فاطمة محمد 
عبداهلل جعفر، مرمي قاس����م محمد حسن، جابر 
فايز يوس����ف قاسم، أس����داهلل محمد زمان بور، 
مبارك شريدة مبارك الشريدة، أحمد نعيم حسني 
الشمالي، أنور منور أحمد الشمري، محمد ناصر 
صالح الركف، عب����د احلكيم حفيظ عبد القيوم، 
ندى حسن صالح الصادق، جاويد أحمد إقبال، 
يوسف إبراهيم خليل بن ناجي، هيثم عبد الكرمي 
يعقوب ابوغيث، محمد حيدر عبداهلل الزنكوي، 
الشيخة/ فوزية سالم محمد الصباح، نسيم احمد 
نور احمد، نصيب ساحب، منال عدنان النخلي، 
سهام سعيد عبدالرحمن ادريس، خالد بدر نويران 
املطيري، غالي����ة عبد اللطيف غلوم علي محمد، 

احم����د إبراهيم الكاك، محمد ن����واز محمد نظير، 
حبيبة علي مناحي ماجد الشمري، بزة عبداهلل 
عبدالعزيز املهري، علي محم����د الناصر، حمدة 
محمد مس����اعيد ديالن، منى حسن عبداهلل طه، 
عبد املجيد مراد حاجي أشكناني، خالد اسماعيل 
عثمان اسماعيل، مرمي غلوم حسن خاجة، احمد 
تركي راضي حسن مشاري، سوسن قمبر مختار 
محمد كامل، احمد حس����ن احمد البصري، محمد 
حافظ بشير احمد، سهام محمد عبداهلل الشطي، 
لولوة عب����داهلل محمد املانعي، علي عبدالرحمن 
فهد الش����مالي، سمير شحاتة تودروس شحاتة، 
فراس محمود عبد عودة، رزوق هردان هاس����ي، 
محمد خشان محمد اخلالدي، محمد رضا حسني 
اليوس����في، حياة أحمد زت����ام، رضا خان حجي 
وكي����ل خان، محمد صالح محمد س����راج، محمد 
عدنان إس����حق، وفاء محمد ناصر األربش، أكبر 

علي أصغر علي.
اجلدير بالذكر أن حس����اب النجمة يتم فتحه 
مببلغ 500 دينار، وان كل 50 دينارا ضمن رصيد 
احلساب تؤمن للعميل فرصة الدخول في السحب 
الشهري على جائزة ال� 100.000 دينار وجوائز 
أخرى، والدخول في السحب الثالثي الذي يجرى 
مرة كل أربعة ش����هور على جوائز تبلغ قيمتها 
300.000 دينار يتم فيه اختيار 3 فائزين يحصل 
كل واحد منهم على جائزة ال� 100 ألف دينار، كما 
يتميز هذا احلساب بأنه ميكن السحب منه واإليداع 
فيه في أي وقت، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة 
س����حب آلي عليه، واحلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري أون الين، 
واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة 
الرسائل القصيرة، وكذلك استخدام احلساب إلصدار 

بطاقة ائتمانية في حالة عدم حتويل الراتب.
وأعرب »التجاري« عن تهانيه جلميع الفائزين 
في سحب النجمة، مشيرا إلى أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقدية إلى حسابهم في البنك، كما تقدم بالشكر 
لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية على 
تعاونهما الدائم وإشرافهما الفعال على عمليات 

السحب التي متت بسالسة ونظام. 

أعلنت شركه ش����مال اخلليج التجارية، الوكيل 
احلصري لسيارات هيونداي في الكويت، عن حتقيقها 
جناحا مميزا في حملتها التسويقية الحدث موديالت 
هيونداي 2011 التي استمرت طيلة شهر فبراير املاضي.

وبدأت هيونداي حملتها لشهر فبراير مع عرض »اربح 
لغاية 1000 دينار مع هيونداي«، وهي مبثابة مسابقة 
يتحدى فيها العميل الوقت ليعيد ترتيب أجزاء صورة 
س����يارات هيونداي املكونة م����ن 20 جزءا في دقيقة 
واحدة حتى يحصل على الش����كل الصحيح، ومقابل 
كل ج����زء يضعه العميل في مكانه الصحيح يحصل 
على هدية 10 دنانير، وعند اكتمال الشكل يحصل على 

1000 دينار عند شرائه سيارة جديدة.
وقد شهدت تلك احلملة اقباال كبيرا ملا فيها من متعة 
وحت للوق����ت، اذ جنح العديد من العمالء في تركيب 
أجزاء الصورة في مكانها الصحيح وربح قيمة التركيب 
نقدا.أما احلملة الثانية فكانت في ظل التزام هيونداي 
ومشاركتها الدائمة في جميع مناسبات الكويت، فقد 
أطلقت حملتها ملدة أربعة أيام مبناسبة أعياد الكويت 
لتطرح أحدث سيارات هيونداي بأسعار خاصة جدا.
وقد ش����هدت تلك احلملة أيضا اقب����اال كبيرا يعكس 
االستراتيجية التي تنتهجها هيونداي من خالل طرح 
أفضل العروض لتعزيز مبيعاتها وحصتها السوقية، 
وتعكس ثقة العمالء التي كانت على الدوام مصدر الهام 

هيونداي ف����ي جميع ما تقدمه وتطرحه من عروض 
ومنتجات وخدمات ملنحهم أعلى درجات اجلودة في 
اخلدمة، مثل برامج االقساط امليسرة واالسعار التي 
تتناسب مع احتياجات العمالء، ومركز خدمة ما بعد 
البيع املتطور واملزود بأحدث التقنيات وفريق عمل 
مهني وفني متمرس واملوقع االلكتروني املتطور الذي 
يتيح للعمالء التواصل مع الشركة والتعرف على آخر 

االخبار والعروض.
وأرجع مدير مبيعات شركة شمال اخلليج التجارية 
عدنان العيسى النجاح الكبير الذي حققته حمالتها 
في شهر فبراير بفضل العمالء الذين يعتبرهم شركاء 
هيونداي في النجاح ودافعها االساس����ي الس����تمرار 
التطور، مؤكدا أن التزام شركة شمال اخلليج التجارية 
بتقدمي كل ما هو جديد لعمالئها في معارضها املتواجدة 
في الشويخ »املعرض الرئيسي« واالحمدي واجلهراء 

هو الهدف االساسي لها.
جتدر االشارة الى أن شركة شمال اخلليج التجارية 
تط����رح في معرضها حالي����ا مجموعة من املوديالت 
اجلديدة للعام 2011 كس����يارة س����انتافي وفيراكروز 
وسوناتا، حيث تتميز هذه السيارات برؤية ثورية 
في التصميم الهندسي وفي مواصفات الفخامة الرفيعة 
املستوى مع التركيز الكبير على قوة االداء ومواصفات 

السالمة العاملية.

المرزوق: »المتحد« تميز بأعلى عوائد 
على الودائع االستثمارية وفق أحكام الشريعة

حمد املرزوق 

جانب من عملية السحب على حساب »النجمة« الشهري 

جانب من الفائزين في حملة »هيونداي« لشهر فبراير

»هيونداي« تشارك عمالءها احتفاالت أعياد الكويت 

»التجاري« يعلن أسماء الفائزين
 في سحب حساب »النجمة« الشهري


