
قــــروض
          لتحقـــــق أحالمـــــك

أنــت دافـعـنــا



يستطيع بنك برقان أن يمدك بالقرض 
المناسب لك مهما كانت متطلباتك. 

إن حلولنا المتنوعة والمتعددة 
للقروض يمكن أن تتكيف أيضا لتلبي 

احتياجاتك وظروفك الشخصية.

لمزيد من المعلومات عن أي من 
منتجاتنا أو خدماتنا، ماعليك إال 

التفضل بزيارة أحد فروعنا، أو االتصال 
بنا، أو زيارة موقعنا على االنترنت.

ومهما كانت احتياجاتك المصرفية، 
فان موظفينا مستعدون دومًا 

للمساعدة. 
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قـــــــروض
أنــت دافـعـنــا



عطـــــــلة
بفائدة مصرفية %0 

عطلة بفائدة مصرفية %0

هو عرض خاص لعمالئنا بفائدة نسبتها 
0% على القروض غير المسددة لكل 

سنة مرة واحدة طوال مدة  القرض.  
العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2008.

المزايا:

قروض بدون فائدة 0% يطبق على قسط    •
القرض غير المسدد في الشهر الثاني عشر 

من مدة القرض كل سنة وطوال مدة القرض. 
مثاًل الشهر 12 و 24 و 36 و 48 و 72 )حسب 

الشروط واألحكام(.
خالل أشهر العرض 0% لفوائد القرض يسدد    •

العميل نفس القيمة األساسية للقسط دون 
احتساب نسبة الفوائد.

سوف يزود العميل بقيمة خصم 0.73 %     •
أقل من قيمة نسبة السوق البالغة 8.75 % 

لتصبح نسبة الخصم اإلضافي للقرض هو 
.% 8.02

يمكن للزبائن أن يحصلوا على مبلغ إضافي    •
للقرض يصل إلى 2,850 د.ك ويمكنهم أن 
يوفروا ما يصل إلى 5,360 د.ك في الفوائد 

المدفوعة طوال مدة القرض.

قــروض برقـــان



القرض االستهالكي

إن القرض االستهالكي من بنك برقان صمم 
لمساعدتك على تلبية احتياجاتك الشخصية 

من مصاريف التعليم والعالج والفواتير 
الغير متوقعة أو ببساطة كي يضيف عنصر 

المرونة لمتطلباتك المالية اليومية وكذلك 
متطلباتك الفردية.

قيمة القرض تصل إلى 15,000 د.ك وكحد    •
أدنى 1,000 د.ك .

فترة السداد للقروض المرنة من 12 إلى 60    •
شهر.

يتم استقطاع الفائدة شهريًا وتحسب على    •
الرصيد المتناقض للقرض في كل مرة.

تطلب شهادة الراتب وتحويل الراتب بشكل    •
عام.

يجب أن ال تزيد األقساط الشهرية للقروض    •
وااللتزامات المالية األخرى عن 40% من 

الراتب الشهري أو الدخل للموظفين و %30 
للمتقاعدين.

مـــرونــــــةقــروض برقـــان
لجميع احتياجاتك المالية 

اليومية



وهو يهدف إلى تمويل االحتياجات التي 
تحتاج ميزانية أكبر قلياًل مثل صيانة أو 

تجديد وترميم منزلك. هذا القرض يوفر مزايا 
متعددة مثل اخذ قرض عالي القيمة بمعدل 

فوائد منخفض.

)MBC( القرض االئتماني متعدد المزايا

قيمة القرض تصل إلى 70,000 د.ك.    •
والحد األدنى للقرض 3,000 د.ك.

مدة سداد للقرض مرنة من 24 إلى 180    •
شهر.

يتم استقطاع الفائدة شهريًا وتحسب    •
على الرصيد المتناقض للقرض في كل 

مرة.
تطلب شهادة الراتب و تحويل الراتب    •

بشكل عام.
يجب أن ال تزيد األقساط الشهرية للقروض    •

وااللتزامات المالية األخرى عن 40% من 
الراتب الشهري أو الدخل للموظفين 

      و 30% للمتقاعدين.

قــروض برقـــان

لتناسب احتياجاتك 
الشخصية

صـمـمــت



تعرف على بنكك

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 

 KIPCO )شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو
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.
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المقر الرئيسي:
الشرق، شارع عبداهلل األحمد

برج برقان
ص.ب 5389 الصفاة 12170

دولة الكويت
هاتف 2988000 965 +

فاكس 2988419 965 + 


