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تقدم بالشكر للمساهمني في بناء اللبنة األولى لبنك الكويت الدولي خالل احتفاليته بالذكرى الـ 38 لتأسيسه

أبوالعيون: »املركزي« أصاب حينما رفع اإلقراض من 85٪  إلى  100٪ من الودائع 
يستطيع البنك أن يحقق أهدافه 
في استراتيجيات وخطط العمل 

اجلديدة.
وتابع: »ل���ي ثقة ان اجلميع 
وبفضل روح الفريق الواحد باتوا 
يعرفون املهام املطلوبة واألهداف 
التي نس���عى إل���ى حتقيقها في 

املرحلة املقبلة«.
وقدم���ت مس���اعد رئيس 
املديرين التنفيذيني في اإلدارة 
املصرفية لألفراد في البنك ضياء 
إلى جميع  الش���كر  العصفور 
البنك ومش���يدة  العاملني في 
بجهود اإلدارات املختلفة، مشيرة 
في كلمة ارجتالية الى ان العمل 
بروح الفريق الواحد مكن البنك 

من حتقيق نتائج جيدة.
البنك يخطط  ان  وأضاف���ت 
لالس���تمرار في تنفيذ سياسته 
الرامية إلى تقوية مركزه املالي 
التوس���ع  وزيادة ربحيته، مع 
املدروس في عدد منافذ الوصول 

للعمالء.
واجلدير بالذكر ان مسيرة 
البنك في الصناعة املصرفية 
ش���هدت العديد من التحديات 
والتطورات، فعلى مدار رحلة 
35 عاما كان يعرف حينها باسم 
البنك العقاري الكويتي، استطاع 
البنك أن يسجل اسمه كواحد من 
املؤسسات الرائدة املتخصصة 
في القطاع العقاري، مس���اهما 
في مش���اريع شملت القطاعني 

احلكومي واخلاص.
منى الدغيمي  ٭

ترخيص للتحول إلى العمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية لتجعل 
منه واحدا من املؤسسات املصرفية 
التحول من  السباقة في عملية 
مص���رف عقاري متخصص إلى 
مصرف إسالمي متطور من خالل 
جتربة غير مس���بوقة اعتبرت 
في حد ذاتها إضافة لسوق املال 

اإلسالمي.
إل���ى أن االهتم���ام  ولف���ت 
الذي  بالتفاصيل الصغيرة هو 
يصنع النجاح حيث شهدت الفترة 
األخيرة حتديات من نوع خاص 
حتتاج إلى تضافر اجلهود حتى 

الكويت الدولي استطاع أن يشق 
طريقه محققا النجاح الذي يرنو 

إليه«.
وأشار أبوالعيون من خالل 
كلمت���ه إل���ى أن البن���ك يعتز 
كثيرا بأنه ميل���ك فريق عمل 
يتمتع بهذا املستوى من األداء 
واالحترافية قد ساهم ومازال 
يسهم في الصناعة املصرفية 

اإلسالمية«.
األب���رز  وق���ال ان احملط���ة 
التاريخ���ي في هذه  واملنعطف 
املس���يرة كان ف���ي العام 2007، 
حني استطاع البنك احلصول على 

هي مرور 38 عاما على تأسيس 
البنك، فبفضل جهودكم وجهود 
األجيال التي قادت رحلة التفوق 
على مدار 4 عقود استطاع البنك 
أن يقدم نفسه خاللها كمؤسسة 

مصرفية رائدة«.
وأضاف قائال: »لن جند أفضل 
من هذه املناسبة لنقدم شكرنا 
وامتناننا لكل من ساهموا في 
تأسيس هذا الكيان منذ اللبنة 
األولى إلى يومن���ا هذا، فرغم 
التي  التحديات والتط���ورات 
ش���هدتها الصناعة املصرفية 
خالل هذه املس���يرة إال أن بنك 

عملية اإليداع من طويلة األجل 
إلى قصي���رة ونحن في البنوك 
الكويتية ال نرف���ض اي ودائع 

حتديدا تلك طويلة األجل«.
ونفى أبوالعيون على أن يكون 
هن���اك أي اتفاق بني البنك وبني 
املسؤولني عن احملفظة العقارية، 
مؤك���دا أن كل ما يجري في هذا 
السياق حتى اآلن هو » مبثابة 

كالم صحف«.
وف���ي كلم���ة له مبناس���بة 
احتفال البنك مبرور 38 س���نة 
على تأسيس���ه قال أبوالعيون: 
»نحتفل اليوم مبناسبة خاصة 

أن تعمل دون ودائع طويلة األجل 
في ظل وجود خطة تنمية تعتبر 
طويلة األجل حتتاج إلى وجود 

مثل هذا القرار.
وحول ما تردد عن ان البنوك 
الكويتية تشتكي من نقص الودائع 
طويلة األجل وان معظم الودائع 
املوجودة ال تتعدى 3 أشهر قال: 
التي طرحت جيدة  النسب  »ان 
والودائع واملوارد طويلة األجل 
متثل أهمية للبنوك الكويتية في 
ذات الوقت وأن أصحاب الودائع 
قصيرة األجل يبحثون عادة عن 
الطبيعي أن تتحول  عائد ومن 

العامني  املديرين  أكد رئيس 
في بنك الكويت الدولي د.محمود 
ابوالعيون ان بنك الكويت املركزي 
عبر تعميمه األخير املتعلق برفع 
سقف اإلقراض إلى الودائع من 
85% إلى 100% س���يكون له اثر 
ائتماني توسعي يساهم في زيادة 
حجم التمويل املصرفي للشركات 
واملؤسسات التي لديها مشاريع 
تق���وم بتنفيذها ومينحها قدرة 
اكبر على تنفيذ مشاريعها عبر 

متويل مصرفي مقنن.
وأضاف في تصريح صحافي 
على هامش احتفال بنك الكويت 
الدولي بالذكرى ال� 38 لتأسيسه 
أن تعميم »املركزي« قسم الودائع 
حسب شرائح أجالها هو أمر مفيد 
للغاية حيث ال ميكن منح متويل 
طويل األجل بودائع قصيرة األجل 
وبالتالي فقد أصاب البنك املركزي 

بهذا التعميم كبد احلقيقة.
وتابع: إن الق���ول ان بعض 
البنوك لم تص���ل إلى 85% من 
حجم الودائع ف���إن التحكم في 
هذه النسبة أمر صعب، السيما 
ان البنوك تقيس بش���كل شبه 
يومي نسبة االئتمان إلى الودائع 
خوفا من جتاوز النسبة املقررة 
سلفا وهي ال� 85% مبا يعد أمرا 
صعبا على البنوك التي تهدف في 
األساس إلى عدم مخالفة قرارات 

بنك الكويت املركزي.
ونف���ى في الوق���ت ذاته، ان 
البنوك الكويتية تهدف بالدرجة 
األولى إلى التمويل وال تستطيع 

)كرم ذياب(الشيخ محمد اجلراح اجلراح وأبوالعيون يتوسطان مجموعة من املكرمني باالحتفال  

أبوالعيون يكرّم أحد املوظفني بحضور ضياء العصفور  جانب من فقرات االحتفال الشيخ محمد اجلراح ود.محمود أبوالعيون في مقدمة احلضور باالحتفال

»اخلليج« يعلن الفائزين  بسحب 
»الدانة« الـ 21 األسبوعي 

عطش���ان العنزي، محمد أحمد 
عبدالنبي جعفر، حسن محمد 
مانع املطيري، منى علي حسني 
الراعي، فرتوهي سيمون اسادور، 
جاسم مبارك اجلاسم، وفاطمة 

جنف محمد علي.
ويشجع بنك اخلليج اجلميع 
على فتح حساب الدانة أو زيادة 
اإليداعات ممن لديهم حس���اب 
الدانة، لتزداد فرصهم ويحالفهم 
احلظ في ربح السحب األسبوعي 
الذي مين���ح 10 فائزين جائزة 
قدرها 1000 دين���ار لكل منهم، 
السحب ربع الس���نوي الثالث 
والذي مين���ح جائ���زة بقيمة 

500.000 دينار.

والعشرين حلساب الدانة 2011، 
يوم 29 مايو املاضي، معلنا بذلك 
عن أس���ماء 10 فائزين يحصل 
كل منه���م على جائ���زة قدرها 
1000دين���ار، والفائزون ال� 10، 
هم: بدر موسى محمد علي، محمد 
هايف مطلق الراشد، بدريه حسني 
قمبر علي، صالح حسن عجيل 

أعلن بنك اخلليج عن اجرائه 
الس���حب األس���بوعي احلادي 

»املتحد« يقّدم حلاملي 
بطاقاته االئتمانية خصومات 

بـ 10٪ لدى »جلف نت«

أعلن البنك األهلي املتحد عن انضمام شركة شبكة 
اخلليج لالتصاالت »جلف نت« كشريك في برنامج 
آللئ املتحد الفورية املصمم حصريا حلملة بطاقات 

املتحد االئتمانية ليتالءم مع احتياجاتهم املالية.
وقال البنك في بيان صحافي انه بانضمام »جلف 
نت« إلى برنامج الآللئ الفورية، ميكن أن يحصل عمالء 
»املتحد« الذين يحمل���ون بطاقات املتحد االئتمانية 
على خصومات بنسبة 10% على جميع خدمات شركة 

جلف نت.
وتعتبر مشاركة جلف نت في برنامج الآللئ الفورية 
من »املتحد« إضافة تزيد من تنوع اخلدمات املقدمة 
حلاملي بطاقات األهلي املتحد االئتمانية والتي جتعل 
من هذه البطاقات نافذة تس���وق شاملة لعمالئه في 

عالم من املزايا واخلصومات.
يذك���ر ان »جلف نت« ش���ركة كويتية رائدة في 
مجال خدمات اإلنترنت، حيث توفر لعمالئها خدمات 
متيزها اجلودة والس���رعة وخدم���ة العمالء والثقة 
كم���ا متنح عمالءها أحدث حل���ول قطاع االتصاالت 
التكنولوجية لقطاع الشركات والقطاعات السكنية 
وخدم���ات األفراد والتي تش���مل األلياف الضوئية، 
البني���ة التحتية احلديثة، الدوائر الدولية وخدمات 

السحابة االلكترونية.
وكان البنك األهلي املتحد قد جنح من خالل برنامج 
الآللئ الفورية في تق���دمي خصومات فورية كبيرة 
لعمالئه تصل إلى 30% حينما يتسوقون لدى أي من 
احملالت التجارية املشاركة في البرنامج، والتي تقدم 
خصومات على أكثر من 60 ماركة جتارية معروفة.

كما يقدم البنك األهلي املتحد حلملة بطاقات املتحد 
االئتمانية برنامج جوائز السفر الناجح »جوائز الآللئ« 
الذي يقدم 3 نقاط آللئ مقاب���ل كل دينار واحد يتم 
إنفاقه في أي محل من احملالت التجارية املشاركة في 
البرنامج حول العالم، وميكن حتويل هذه النقاط إلى 
أميال جوية واملطالبة بها لدى أي من شركات الطيران 
الرائدة ال� 3: اخلطوط اجلوية الكويتية، واخلطوط 

اجلوية القطرية، وطيران اخلليج.
وكلما زاد معدل استخدام البطاقة االئتمانية في 
الشراء كلما حصل العميل على أميال جوية أكثر 
لالستفادة من الرحالت اجلوية املجانية على منت 
اخلطوط اجلوية املذكورة واحلصول على درجات 
سفر أعلى واإلقامة في الفنادق األفضل، فضال عن 
املزايا اإلضافية األخرى التي يقدمها برنامج العضوية 
في كل شركة من شركات الطيران السابق ذكرها، 
كما ميكن لعمالء البنك األهلي املتحد احلصول على 
تغطية تأمني سفر وتأمني طبي مجاني في حاالت 
الطوارئ في أي مكان حول العالم لدى شراء التذاكر 

باستخدام بطاقات »املتحد« االئتمانية.

»بيتك« يرعى مؤمتر »دور التمويل اإلسالمي« 
في تنمية املشروعات التنموية

النفط كمورد مالي وحيد للدخل 
الوطني.

ولفت إلى ان املؤمتر يس���عى 
من خالل مناقشاته للمساعدة في 
التوعية بأهمية املصارف االسالمية 
في تنمية املجتمع والتأكيد على 
أهمية املعايير املوحدة لتنظيم 
عمل املصارف اإلسالمية، وأضاف 
احلداد ان املؤمتر سيناقش عدة 
القطاع  محاور مهمة، منها: دور 
اخلاص في دعم اخلطط التنموية 
في البالد، واملتطلبات التشريعية 
الالزم���ة لتعزي���ز دور التمويل 
االسالمي حتى ال تكون التشريعات 
هي العائق امام التنمية احلقيقية، 
والفرص االس���تثمارية اجلديدة 
التي ستطرحها املؤسسات املالية 
االسالمية، كما سيعرض املؤمتر 
التجارب االقليمية والدولية في 
مجال متويل التنمية وفق أساليب 
الشريعة االسالمية وهي املضاربة 

واملشاركة واملرابحة.

ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احل���داد ان بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( اعلن عن رعايته 
ملؤمتر »دور التمويل اإلسالمي« 
الذي يق���ام حتت رعاية س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد، وتنطلق أنشطته 
7 يونيو اجلاري بفندق جي دبليو 

ماريوت.
ف���ي تصريح  وبنّي احل���داد 
صحافي ان املؤمتر سيناقش كيفية 
تفعيل دور التمويل اإلسالمي في 
التنموية في  تنمية املشروعات 
الكبرى  الفرصة  البالد واعطاءه 
في تفعيل ذلك املطلب وسيعمل 
املؤمتر على املساعدة واملساهمة 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري على مستوى املنطقة، 
وذلك تلبية لرغبة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد، 
عدنان احلدادوالتغل���ب على االعتم���اد على 

»بوبيان« ينّظم حملة لقياس الضغط والسكري
الهاجري وأوالده )قسم األجهزة 
الطبية( والهالل انترناشونال، 
والذين قاموا بقياس الضغط 
والسكري للموظفين وتقديم 
النصائح الطبية لهم الى جانب 
عرض مجموع���ة من األجهزة 
الخاصة بهذه األمراض بأسعار 
وع���روض خاص���ة ومميزة 

لموظفي البنك.

أعلن بنك بوبي���ان انه في 
اطار دعمه وحرصه على موارده 
البشرية فقد نظم بالتعاون مع 
ش���ركة محمد ناصر الهاجري 
وأوالده )قسم األجهزة الطبية( 
انترناشونال كلينيك  والهالل 
حملة خاصة لقياس الضغط 
والسكري بهدف االطمئنان على 

صحتهم.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان الحملة تضمنت الكشف على 
عدد كبير م���ن موظفي البنك 
على مدى يومين في المقرين 
الرئيسيين للبنك في المباركية 
والقبلة وذلك لالطمئنان عليهم 
وتقديم كل النصائح الطبية التي 
تساعدهم في الوقاية من اكثر 
الكويت  انتشارا في  األمراض 
والعالم وهي أمراض الضغط 

والسكري.

نصائح طبية

الحملة عدد  وتواجد خالل 
موظفو »بوبيان« يشرحون أهداف احلملةمن موظفي شركة محمد ناصر 

احلديث عن اتفاق 
البنك مع مسؤولي 
احملفظة العقارية.. 

كالم صحف

سيناقش كيفية تفعيل دور التمويل اإلسالمي في تنمية املشروعات


