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المجموعة المصرفية للشركات في بنك برقان
المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية  وسط السوق المصرفي 
الكويتي. فوجود فريق يعتبر من األفضل واألكثر خبرة في هذا المجال، 
المصرفية  الخدمات  أنواع  كافة  تؤمن  رفيعة  مكانة  برقان  لبنك  أعطى 
في  وسمعته  تاريخه  برقان  بنك  فلدى  والصناعة,  التجارة  قطاعي  في 
عالقة  أصبحت  الماضية،  الثالثة  العقود  وفي  المصرفية.  العالقات  مجال 
بنك برقان بعمالئه أكثر متانة، فتطلعات العمالء هي دائمًا من االولويات، 
بدقة  متطلباتهم  لتلبية  قرب  عن  معهم  يعمل  برقان  بنك  وفريق 

ليبلغوا أهدافهم.

المالية  الحلول  توفر  رئيسية  وحدات  ست  تضم  المجموعة  وهذه 
من  العديد  تمويل  في  بالمساهمة  وتقوم  والمؤسسات.  للشركات 
في  الصناعية  والمشاريع  والبتروكيماويات  التحتية  البنى  مشروعات 

الكويت من خالل قروض وتسهيالت ائتمانية للشركات.  

للشركـات
المجموعة المصرفية

فرع الشركات - المبنى الرئيسي
 لقد أعدنا تصميم فروعنا برؤية جديدة لتعزيز ادائنا في تقديم الخدمات 
المصرفية لألفراد والشركات. كما أعدنا تجديد وتصميم المقر الرئيسي 
للبنك لتحويل أكبر فرع للبنك إلى مركز مالي مع وجود موظفي خدمة 

مصرفية متخصصين في تقديم خدماتنا لعمالئنا من الشركات.

من  ووصولهم  عمالئنا  انتقال  لنضمن  مدروسة  بترتيبات  قمنا  كما 
موظفي الخدمة المصرفية إلى مركز الحلول المالية دون الحاجة لمغادرة 
متكاملة  خاصة  قاعة  ضمن  الحلول  مركز  تصميم  تم  حيث  المكان 
ومعامالتهم  أعمالهم  كافة  إنجاز  الشركات  من  للعمالء  توفر  الخدمات 

المصرفية وتلبية احتياجاتهم بفعالية.

الـمـقـــاوالت

إن الوحدة تقوم بتوفير رؤوس األموال التشغيلية لكبرى شركات 
االئتمانية  الحلول  من  مجموعة  خالل  من  الكويت  فـي  المقاوالت 
مثل القروض وخطابات الضمان و االعتماد. كما تقوم الوحدة أيضا 
بترتيب صفقات تمويلية لتطوير العديد من المشاريع البارزة ومن 
ضمنها المجمعات السكنية، الفنادق، مراكز التسوق، والمشاريع 

اإلسكانية الحكومية فـي الكويت.

وحــــدة



التجارة والسيارات

الخدمات  وزيادة  توسيع  على  تركز  المصرفية  الوحدة  وهذه 
المصرفية وقنوات االئتمان للقطاع التجاري بشكل عام مع التركيز 
المجال  العاملة في هذا  والشركات  السيارات  الخاص على قطاع 

في الكويت.

وحــــدة
الطاقة والخدمات

للشركات  االئتمانية  والحلول  التمويل  بتقديم  الوحدة  تقوم 
العاملة فـي قطاع الخدمات والنفط والصناعة، حيث تقدم الوحدة 
التجهيزات  التنظيف،  مقاوالت  لشركات  االئتمانية  التسهيالت 
الغذائية، الزراعية، وشركات الحراسة العاملة مع جميع المؤسسات 

الحكومية والخاصة.

 باإلضافة إلى ذلك فإن الوحدة تقوم بالتعامل مع مختلف الشركات 
مع  العاملة  الشركات  وباألخص  النفطي  بالقطاع  تعمل  التي 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. كما تقوم الوحدة 

وحــــدة

المال  رأس  توفير  الصناعة من خالل  فـي قطاع  بتمويل عمالءها 
واالعتمادات  الضمان  خطابات  وإصدار  القروض،  إعطاء  العامل، 

المستندية. 



اإلستثمـار والعقـار

والمتوسط  القصير  التمويل  بتوفير  غالبا  الوحدة  هـذه  تختص 
األجل لكبرى شركات العقار واالستثمار العاملة فـي دولة الكويت، 
إضافة إلى تمويل مشاريع البناء والتشغيل والتحويل )بي أو تي(، 
والمشاريع اإلستثمارية والعقارية الكبرى في دولة الكويت ودول 

الخليج العربي وشمال أفريقيا.

وحــــدة

التجارة والصناعة

تتعامل وحدة التجارة مع تجار الجملة والتجزئة باإلضافة إلى القطاع 
الصناعي في الكويت حيث تلبي احتياجات األعمال التجارية المالية 
بمختلف فئاتها بدًء من الغذائية ووصوالً إلى األعمال الهندسية 

المتطورة والمنتجات االلكترونية.
الشركات  مختلف  مع  الوحدة  هذه  خالل  من  التعامل  ويتم 
وزيادة  سواء  حد  على  والصغيرة  الكبيرة  التجارية  والمؤسسات 
على هذا، فإن هذه الوحدة المصرفية تقدم رأس المال التشغيلي 
للشركات الصناعية في الكويت مع تنوع كبير في الطرق واألدوات 
لدى  بما  باالستعانة  وذلك  االعتماد.  وكتب  والقروض  االئتمانية 
موظفي الوحدة من خبرات وأحدث المعلومات فـي هذا القطاع.

وحــــدة



األعمال المصرفية الدولية

تقوم هذه الوحدة بجميع الخدمات المصرفية للشركات المتعددة 
الجنسيات العاملة فـي الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وتلعب دورًا هامًا فـي توفير الخدمات المالية واالستشارية لمختلف 
فـي  أيضا  تساهم  كما  الكويت.  فـي  القائمة  العالمية  الشركات 
تمويل معظم مشاريع البنية التحتية، والبتروكيماوية والصناعية 

فـي دولة الكويت من خالل قروض مشتركة.

وحــــدة

في  المتخصصة  المصرفية  المنتجات  من  الخدمة  هذه  وتعتبر 
تقديم حلول اقتصادية من حيث تقليص التكاليف وضمان أفضل 

سيولة مالية للشركات في نشاطها التجاري.

للعميل  تتيح  الكترونية  مصرفية  أنظمة  على  الخدمة  وتعتمد 
بإجراء  والقيام  المصرفية،  حساباته  إلى  االنترنت  عبر  الدخول 
في  الحيوية  المصرفية  العمليات  من  وغيرها  المالية  الدفعات 
بيئة الكترونية سريعة وفعالة وعالية السرية. كما تشمل الخدمة 
إجراءات الدفع المالي الشاملة التي تتوافق مع احتياجات العميل 
مما  مباشر  يدوي  بشكل  العمليات  بهذه  القيام  عليه  وتوفر 

يمنحه قيمة مضافة وسهولة مناسبة. 

العمليات المالية اإللكترونية للشركات
خـدمــات



Burgan Bank is your financial partner, forming a relationship with you based on 
integrity and trust, providing innovative banking services that understand and 
support your different needs at every stage of life.

We aim to be the best of class financial services provider in the Kuwaiti market 
through sustained dedication and commitment to best practice, innovation and 
customer care. We are a bank driven by people and driven by you.

Burgan Bank S.A.K. is a public shareholding company incorporated in the State 
of Kuwait by law decree dated 27 December 1975, making it the youngest 
commercial bank in the State of Kuwait.

Originally a government-owned bank, in 1997 the Bank’s share ownership 
was dramatically changed through privatisation, which reduced government 
ownership from 61% to a current stake of under 10%. Kuwait Investment 
Projects Company (KIPCO), a leading investment institution in Kuwait, now 
represents the largest single ownership. This change in the ownership structure 
has paved the way for further growth and expansion of product ranges and 
services.

Burgan is today a leading retail and commercial banking operation. Its retail 
banking offers include accounts, loans, cards, remittances and other related 
services. Its corporate unit offers banking solutions to local markets and small 
businesses including letters of credit, letters of guarantee, overdrafts and 

business loans, industrial activity financing, project financing, supply contract 
financing and civil contract financing. The Bank’s investment unit provides 
investments and new issues services. Burgan Bank also provides treasury 
services that cover foreign exchange, money markets and corporate sales, in 
addition to online banking and international banking services.

Today Burgan Bank is committed in developing its activities with diversified 
and innovative investment and financial products, enhancing treasury 
operations, increasing syndication activities and expanding the Bank’s retail 
network throughout Kuwait and to the wider region. 

With the introduction of innovative technology systems within the Bank 
and branches, Burgan Bank is able to offer a full range of streamlined and 
advanced banking services. We are dedicated to a programme of continual 
improvement that places the needs of you, the customer, first and foremost.

your financial partner
in kuwait

corporate banking telephone

1803080
www.burgan.com

Head office:
Al Sharq - Abdullah Al Ahmed St. 
Burgan Tower
P.O. Box 5389 Al Safat – 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 22988000
Fax: +965 22988419

شريككم المـــــالي
في الكويت

نطمح أن نكون أفضل مزود خدمات مالية في فئته بالسوق الكويتية من خالل تفانينا والتزامنا 
الثابت نحو تقديم أفضل الخبرات واالبتكارات واالهتمام بالعمالء.

بنك برقان هو شريكك المالي، موطدًا معك عالقة مبنية على االستقامة والثقة، موفرًا خدمات 
مصرفية مبتكرة تتفهم مختلف احتياجاتك وتدعمها في كل مرحلة من حياتك.

تأسس بنك برقان، كشركة مساهمة كويتية )ش.م.ك(، بموجب مرسوم أميري عام 1977، فكان 
بذلك أحدث بنك تجاري في دولة الكويت. لكنه سرعان ما احتل موقعًا متقدمًا بين البنوك 

الكويتية.

وكان العام 1997 نقطة تحول حاسمة في مسيرة بنك برقان على صعيد الملكية واإلدارة، حيث 
تقلصت ملكية الحكومة في البنك من 61% الى مادون 5% في إطار برنامج التخصيص، وأصبحت 

شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( KIPCO وهي إحدى المؤسسات اإلستثمارية الرائدة في 
الكويت المساهم األكبر في ملكية البنك. وقد مهد هذا التغير في الملكية إلى تغير تلقائي 
في اإلستراتيجية العامة وأسلوب اإلدارة. وكانت أولى الخطوات على هذا الطريق إخضاع البنك 

إلى عملية إعادة هيكلة شاملة.

ويقدم بنك برقان مجموعة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المصرفية لألفراد والشركات على حد 
سواء، كما قام بتكريس جزء من موارده لألسواق العالمية رغبة منه في تعزيز تواجده في هذا 

االتجاه واالستفادة من الفرص اإلستثمارية الجيدة التي تتيحها تلك األسواق. كما توفر خدماته 
الخاصة للعمالء العديد من الخدمات والمنتجات العالمية الخاصة بإدارة الثروات.

واليوم، فان بنك برقان بنك رائد في أعمال تجارة التجزئة المصرفية واألعمال التجارية للشركات، 
حيث تتضمن اعمال التجزئة الحسابات بأنواعها، القروض، البطاقات المصرفية، التحويل 

والخدمات األخرى ذات الصلة. وتقدم وحدة الشركات حلوالً بنكية للسوق المحلية واألعمال 
الصغيرة و منها خطابات اإلعتماد والضمان، السحب على المكشوف وقروض األعمال، تمويل 

النشاطات الصناعية، تمويل المشاريع، تمويل عقود التوريد، تمويل العقود المدنية. كما توفر 
وحدة االستثمار في البنك االستثمارات وخدمات االصدارات الجديدة بالمشاركة مع خدمات بنكية 
اسالمية. كما يقدم بنك برقان أيضًا خدمات الخزينة التي تغطي العمالت األجنبية، اسواق المال، 

وبيع الشركات. باالضافة الى الخدمة البنكية عبر االنترنت، والخدمات البنكية الدولية.

يلتزم بنك برقان اليوم بتطوير نشاطاته وتنوعيها، وتقديم استثمارات مبتكرة ومنتجات مالية 
متطورة جديدة، لتعزيز عمليات الخزينة، زيادة نشاطات، وتوسيع شبكة البنك لتجارة التجزئة عبر 

شبكة فروع تغطي كافة أنحاء الكويت.

وتتلخص الرؤية المستقبلية لبنك برقان في السعي إلى تحقيق نمو متئد من خالل شبكة 
قنوات توزيع فعالة لتقديم خدمات مصرفية نوعية وذات جودة عالية وإضفاء المزيد من التنويع 
على ما يطرحه من تسهيالت ومنتجات مصرفية جديدة التي تلبي احتياجات عمالئه وتضعهم 

دائمًا في المقدمة.

 خدمة الهاتف المصرفية للشركات 

1803080
www.burgan.com

المقر الرئيسي:
الشرق، شارع عبداهلل األحمد

برج برقان
ص.ب 5389 الصفاة 12170

دولة الكويت
هاتف 22988000 965 +

فاكس 22988419 965 + 



This unit provides all banking services to multinational 

corporations operating in Kuwait and the GCC. It  plays a 

major role in  providing  financial  and  consulting assistance 

to various international companies based in Kuwait. It also 

participates in financing most of the major infrastructure, 

petrochemical, and industrial projects in Kuwait through 

syndicated loans.

International Banking
Unit

This service specialized in offering cost effective end to 
end solutions that optimize cash flows in the business 
environment.  

This service features an electronic banking facility which 
allows customer online access to their accounts, initiate 
payment instructions and initiate other vital banking 
functions using state of the art security measures.  The 
service also features comprehensive payment services that 
can be tailored to enhance the customer’s accounts and will 
eliminate the manual tasks involved in making payments.

Cash Management
Services



This unit deals with wholesale and retail trading entities in 

addition to the industrial sector in kuwait. It provides the 

trading companies with the financial assistance required for 

most of the business segments from food to sophisticated 

engineering and electronic products. It addresses trading 

businesses from small sizes to exceptionally large sizes. 

Furthermore, this unit mainly provides working capital to 

manufacturing companies in Kuwait, with a full range 

of credit instruments, namely, loans, L/C’s & L/G’s. With 

their hands-on experience and updated information and 

techniques, this unit not only prepares standard financing 

packages but also compiles specific packages to meet the 

particular needs of the customers.

Investment & Real Estate Trading & ManufacturingUnit
Unit

This unit specializes in providing short and medium term 

financing to prime Investment & Real Estate corporate 

entities.

This unit assists the clients in investing, owning and 

developing real estate projects in addition to financing BOT 

and other special investment and real estate projects in 

Kuwait and the GCC countries and MENA region.



This unit works to establish banking and credit relationships 

with clients in the service, and energy sectors in Kuwait. 

These clients are mainly  involved in contractual cleaning, 

catering, agriculture, provision of technical labor and security 

guards to various governmental institutions. 

The energy sector client base involves financing maintenance, 

technical and mechanical contractors, as well as suppliers of 

oil related equipment and accessories to KOC, KNPC and the 

Ministry of Energy.

Trading & Automotive
Unit Services and Energy

Unit

This unit focuses on extending a wide range of banking 

services and credit lines to the trading section as a whole, 

with an emphasis on the automotive industry and related 

entities in specific.

In line with its extensive corporate relationships with most of 

the prime car importers in the industry, this unit is properly 

set up to customize and cater packages to suite each and 

every business requirement.
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The unit provides working capital finance to major contracting 

companies in Kuwait with a full range of credit instruments, 

namely, loans, L/C’s and L/G’s. This unit also designs financing 

packages for the development of several prominent projects 

including housing complexes, hotels, health clubs, resorts, 

shopping malls, chalets and other unique projects in Kuwait.

Contracting

Corporate Banking
Group

Unit

Burgan Bank – Corporate Banking Group
Burgan Bank Corporate Banking Group is one of the leading 
corporate banking service providers to the business community 
among the Kuwaiti banks.

Having one of the best and most knowledgeable teams in the 
business makes Burgan Bank well placed to provide services for all 
kinds of businesses in both commercial and industrial sectors.

Burgan Bank has a history of sound corporate banking relationships. 
Over the past three decades, Burgan Bank’s relationship with 
customers has greatly strengthened. As clients needs are top 
priority, the dedicated professionals at Burgan Bank work closely 
with clients to accomplish their objectives. The corporate banking 
also participates in financing most of the important infrastructure, 
petrochemical and industrial projects in Kuwait through syndicated 
loans.

Burgan Bank’s Corporate Banking Group includes six main units 
that provide tailored solutions to corporate and business entities.

Corporate Branch – main office
We recently refurbished our branches to provide enhanced services 
to our corporate customers. We renovated our head office, to 
convert our largest branch into a financial center, with special 
tellers dedicated to corporate clients. 

We have also made arrangements for clients to access the financial 
center from the corporate teller area without leaving the office. 
The corporate area has a dedicated manager and service officer to 
handle all your accounts and transactional needs.



Corporate Banking Group 

Corporate Branch - main office

Contracting Unit 

Trading & Automotive Unit

Services and Energy Unit

Investment & Real Estate Unit

Trading & Manufacturing Unit 

International Banking Unit

Cash Management Services

contents



helping businesses run smoothly

Burgan 
Corporate Banking


