
في ب��ادرة جديدة تعكس اهتمام البنك التجاري 
الكويتي بكافة شرائح عمالئه ومكافأتهم على اختيار 
البنك كمصدر رئيسي خلدماتهم املصرفية، قام البنك 
 Tijari@ التجاري الكويتي بدعوة عمالء حساب
للشباب ملشاهدة العرض السينمائي احلصري لفيلم 
األكشن »Power Rangers« بدور عرض جراند 
سينما مبجمع احلمراء، حيث مت حجز ثمانية قاعات 
لعمالء حساب @Tijari وأصدقائهم. وقد اكتظت 
قاعات العرض السينمائي مبئات العمالء حيث 
استمتعوا مبشاهدة الفيلم، خاصة وأنهم كانوا ضمن 

أول من شاهدوا هذا الفيلم في الكويت وأحداثه التي 
تدور في إطار من اإلثارة واألكشن. 

وق��د عبر عمالء حساب @Tijari للشباب عن 
سعادتهم الغامرة مبشاهدة الفيلم في 8 قاعات بدور 
عرض جراند سينما وبشكل حصري لعمالء احلساب 
وهو ما وفر لهم قدر من اخلصوصية حيث استمتعوا 
مبشاهدة ه��ذا الفيلم م��ع عائالتهم وأصدقائهم 
مشيدين بخدمات ومنتجات البنك التجاري وحساب 
@Tijari للشباب ال��ذي وف��ر لهم ه��ذه الفرصة 

لالستمتاع بهذه األمسية الرائعة. 

10alwasat.com.kw

العمومية  جمعيته  يعقد  »برقان« 
السنوية ومنتدى الشفافية اليوم

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان ان���ه س���وف يعقد 
جمعيته العمومية السنوية العادية 
والغير عادية اليوم في متام الساعة 12 
ظهرا في ب��رج كيبكو – ال��دور السادس 

واخلمسني .
وانطالقا من سياسة الشفافية التي 

يتبعها البنك ف��ي ك��اف��ة تعامالته مع 
املساهمني، يعقد البنك )عقب االنتهاء من 
اجلمعية العمومية( منتدى الشفافية و 
الذي يعرض من خالله األحداث الرئيسية 
لعام 2016 و نظرة شاملة ملا يحمله عام 

2017 للمساهمني والشركات وغيرهم.
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عمالء البنك التجاري خالل تواجدهم في مجمع احلمراء

@Tijari أول من شاهدوا  عمالء 
العرض السينمائي لفيلم

 »Power Rangers« في الكويت

سعر سلة خامات »أوبك« يتراجع الى 
48.25 دوالرا للبرميل

اعلنت منظمة البلدان املصدرة للنفط )اوبك( أمس الثالثاء ان سعر سلة خاماتها 
تراجع امس األول االثنني بواقع سنت واحد ليستقر عند 25ر48 دوالر للبرميل 

مقابل 26ر48 دوالر للبرميل يوم اجلمعة املاضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء )اوبك( ان املعدل السنوي لسعر السلة العام املاضي 
كان 76ر40 دوالر للبرميل فيما بلغ املعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر فبراير 

املاضي 37ر53 دوالر للبرميل و 40ر52 دوالر لشهر يناير املاضي.
وتضم سلة )اوبك( التي تعد مرجعا في مستوى سياسة االنتاج خام )صحارى( 
اجلزائري وااليراني الثقيل و)البصارة( العراقي وخام التصدير الكويتي وخام 
)السدر( الليبي وخام )بوني( النيجيري واخلام البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيف السعودي وخ��ام )مريات( واخل��ام الفنزويلي و)جيراسول( االنغولي 

و)اورينت( االكوادوري.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 
47.29 دوالرا إلى 

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداوالت أمس ليبلغ 29ر47 
دوالر أمريكي مقابل 33ر47 دوالر للبرميل في تداوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر 
املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي االسواق العاملية انخفض سعر برميل 
نفط خام القياس العاملي مزيج برنت امس 33 سنتا ليصل الى مستوى 47ر50 كما 
انخفض سعر برميل اخلام األمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا ليصل إلى 

مستوى 56ر47 دوالر.

»اخلليج« يعلن الفائزين
 بالسحوبات اليومية لـ »الدانة«

أعلن بنك اخلليج في 26 م��ارس عن الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب 
الدانة خالل األسبوع من 19 مارس –23 مارس 2017. وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خالل أيام 
العمل. والفائزون هم: )األح��د 19 م��ارس(: مشاري عوده منصور صافي، راشد 
خلف سالم خليفه و)االثنني 20 مارس(: جاسم محمد عبدالله سالم، كرميه علي 
عبدالرزاق املهنا و)الثالثاء 21 م��ارس(: عبدالله ياسر خضر دحام، نوال عجيل 
ياسر خالي و)األرب��ع��اء 22 م��ارس(: ابتسام عبدالرزاق ال��ع��روج، منيرة براك 
عبداحملسن العصفور و)اخلميس 23 مارس(: جابر سعود محمد الشمالي، اسحاق 
امني ابواليمن. ويتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة لعام 2017 سحوبات 
يومية خالل أيام العمل على جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي. سيبدأ 
السحب الربع سنوي األول في 30 مارس على جائزة 200،000 دينار كويتي، 
يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250،000 
دينار كويتي ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 
500،000 دينار كويتي. أما السحب الرابع واألخير فسيكون في 11 يناير 2018 و 
سيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار كويتي.

استعرض العديد من مشاريع الشباب واملبادرين 

»بيتك« يرعى ويشارك في ملتقى 
»نقدر« لنادى التمويل اإلسالمي

شارك بيت التمويل 
الكويتى »بيتك » فى 
امل��ل��ت��ق��ى ال��ش��ب��اب��ى » 
نقدر« بنسخته الثالثة 
ف���ي اط����ار ال��ش��راك��ة 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
م���ع ن����ادي ال��ت��م��وي��ل 
االسالمي في جامعة 
اخل���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا الذى 
اش���رف ع��ل��ى ترتيب 
واع��داد امللتقى وذلك 
ف����ى ت���اك���ي���د ج��دي��د 
م���ن »ب���ي���ت���ك« على 
التزامه باملسؤولية 

االجتماعية واهتمامه بالشباب والطلبة.  وضم امللتقى هذا العام مجموعة من 
الشباب الكويتي الناجح واصحاب املشاريع الذين حققوا جناحات في مبادراتهم 
ومشاريعهم اخلاصة، فكان ذلك فرصة كبيرة للطلبة والشباب من احلضور للتعرف 
على قصص النجاح واهم املبادرات الشبابية التى متثل عالمات ومحطات مهمة 
فى هذا املجال، حيث يركز امللتقى على استضافة نخبة من الشباب الكويتي لعرض 
جناحاتهم لتحفيز الطلبة على التوجه للعمل احلر،وقد كان من ضمن ضيوف امللتقى 
عبدالوهاب العيسى وعبدالرزاق املطوع وعيسى بهبهاني وبدر العقيلي ونور بودي 

وملياء اللوغاني.
يذكر ان الشراكة االستراتيجية بني »بيتك« ون��ادى التمويل االسالمي متتد 
لسبع سنوات من التعاون خلدمة اعضاء التادي وطلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، ودلك من خالل اقامة دورات وورش عمل وفعاليات ترفيهية وتوعية 
وانشطة عديدة تساهم في نشر ثقافة التمويل االسالمي، وهو ما كان واضحا جدا فى 
الفيديو املصور لرؤساء النادي منذ تأسيسه والذى مت عرضه خالل امللتقى وتضمن 
الشكر والتقدير واالشادة ب »بيتك« لدوره البارزفي تقدمي الدعم املادي واملعنوي 

للنادى واملشاركة فى فعالياته املختلفة واحلرص على اجناحها ومتيزها.

مع استمرار الضغوط البيعية على الشركات التي لم تعلن بياناتها املالية

7050 نقطة األسهم اخلاملة تقود ارتفاع مؤشر البورصة فوق 
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس الثالثاء على 
ارتفاع بسبب التركيز على األسهم اخلاملة والضغوطات 
البيعية على الشركات التي لم تعلن بياناتها املالية عن 
العام املاضي فيما حافظ املؤشر السعري على مستوياته 

فوق 7050 نقطة.
وب��دا خالل ساعات اجللسة وحتى قرع جرس اإلقفال 
استمرار منهجية تلك الضغوطات على األسهم القيادية وهو 
ما ميز األداء العام املرتفع بصورة وهمية ال تعبر عن املسار 
احلقيقي حلركة األداء بدليل تراجع املؤشرين الوزني 

و)كويت 15(.
وكانت وتيرة الترقب واالنتظار للجلسة الثالثة على 
التوالي لنحو 35 شركة لم تفصح عن اجتماعات مجالس 

إداراتها ملناقشة البيانات عامال مؤثرا ضاغطا على أوامر 
العديد من املتعاملني التخاذ القرار بالشراء أو البيع السيما 

من جانب صغار املتداولني.
وب�����رزت خ���الل اجل��ل��س��ة ع����ودة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى سهم 
)استهالكية( اخلامل باحلد األعلى من خالل 9ر21 ألف سهم 
عبر ثماني صفقات نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار كويتي 
)نحو 8ر7 مليون دوالر( في حني كان سهم شركة )زين( 
من األفضل في الشركات الكبيرة من خ��الل ت��داول 3ر2 
مليون سهم عبر 84 صفقة نقدية بقيمة 06ر1 مليون دينار 

)نحو 4ر3 مليون دوالر(.
وم��رت محطات اجللسة ببعض عمليات تبديل املراكز 
من شركات أعلنت أرباحها إلى أخ��رى بصدد اإلع��الن عن 

بياناتها مما يشير إلى التحركات املدروسة من جانب عموم 
شرائح املتعاملني.

وظهر ب��وض��وح تأثر بعض أسهم القطاع املصرفي 
بطريقة متباينة ليسدل مؤشره منخفضا 48ر8 في املئة في 
حني طالت الضغوطات البيعية منذ بداية اجللسة بعض 
الشركات الصغيرة ومنها سهم شركة )أعيان( مع تراجع 

سهم مجموعة )جي إف إتش( باحلد األدنى.
وانشغل املتعاملون بإفصاح شركة )املباني( بشأن 
تأجيل استئناف دعوى املزاد العلني لبيع أرض الساملية إلى 
10 أبريل املقبل لالطالع والرد على طلب اخلصوم وإفصاح 
من شركة )مواشي( بشأن التنازل عن حق انتفاع لعقار 
صناعي بناء على موافقة )الهيئة العامة للصناعة( لصالح 

طرف ثان.
كما تابع هؤالء إعالن بورصة الكويت عن إيقاف التداول 
على أسهم شركة دان��ة الصفاة الغذائية )دان��ة( إلى حني 
ورود معلومات جوهرية إضافة إلى إفصاح شركة يونيكاب 
لالستثمار والتمويل بخصوص تداول غير اعتيادي وتنفيذ 

بيع أوراق مالية ملصلحة إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وم��ع االرت��ف��اع ال��ذي ط��اول العديد من األسهم جاءت 
ش��رك��ات )االس��ت��ه��الك��ي��ة( و)ال��ب��ن��اء( و)ف��ي��وت��ش��ر كيد( 
و)أموال( و)منازل( في قائمة الشركات األكثر ارتفاعا في 
حني استحوذت أسهم )عقارات ك( و)أعيان( و)منازل( 

و)التعمير( و)صكوك( على قائمة األكثر تداوال.
واستهدفت ض��غ��وط البيع وعمليات جني األرب���اح 

العديد من الشركات في مقدمتها )حتصيالت( و)أج��وان( 
و)صلبوخ( و)تنظيف( و)إيفا فنادق( في حني شهدت 
اجللسة ارتفاع أسهم 40 شركة وانخفاض أسهم 57 شركة 

من إجمالي 141 شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 15( 
على 19ر19 مليون سهم بقيمة نحو 10 ماليني دينار )نحو 
7ر32 مليون دوالر( عبر 673 صفقة نقدية ليغلق املؤشر 

عند مستوى 06ر939 نقطة.
وأق��ف��ل امل��ؤش��ر السعري مرتفعا 5ر19 نقطة ليبلغ 
مستوى 84ر7051 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 27 
مليون دينار )نحو 3ر88 مليون دوالر أمريكي( من خالل 

5ر246 مليون سهم متت عبر5230 صفقة نقدية.

يشارك وفد من مركز نظم املعلومات ببنك االئتمان 
الكويتي برئاسة مدير مركز النظم السيد/ حمود 
احمليميد ف��ي أع��م��ال ال���دورة السابعة والعشرين 
ملعرض االتصاالت وتقني���ة املع����لومات )كوم���كس 
2017( ال��ذي انطلقت فعالياته في سلطنة عمان 
صباح أمس الثالثاء، ومن املقرر أن تستمر حتى األول 
من أبريل املقبل، ضمن عدد من املؤسسات واجلهات 

احلكومية في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال مسؤول العالقات العامة بالبنك: إن املعرض 
منصة لتبادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب ف��ي املجاالت 
املتعلقة بتطبيقات احلكومة االلكترونية والربط 
االلكتروني واستخدام تكنولوجيا املعلومات في 
اجناز املعامالت، موضحا أنه فرصة للوقوف على 
التحديات والعقبات التي تواجهها مختلف املؤسسات 
واجل��ه��ات احلكومية ف��ي دخ��ول عصر التعامالت 
االلكترونية واحلكومات الذكية، وكيف تغلبت عليها، 
فضال عن استشراف آفاق املستقبل في هذا الصناعة 

احليوية واالستراتيجية في حتقيق التنمية. 

وأض��اف : في الوقت ذات��ه ف��إن املشاركة تتيح 
املجال لالطالع على املستجدات في عالم التكنولوجيا 
والوقوف على احللول العلمية والتقنية التي توفرها 
للمؤسسات واألجهزة احلكومية التي تعمل خلدمة 
قطاعات عريضة من العمالء واملراجعني وبهدف 
توفير الوقت واجلهد عبر أدوات ووسائل أكثر ابداعا 
وابتكارا تستلهم التكنولوجيا احلديثة واملتطورة في 

اجناز املعامالت. 
وأوض����ح أن ال��ب��ن��ك ي��ش��ارك ف��ي امل��ع��رض وق��د 
حقق املزيد من االجن���ازات على صعيد التعامالت 
االلكترونية من بينها اط��الق القرضني االجتماعي 
والعقاري الكترونيا عبر بوابتي البنك واحلكومة 
االلكترونيتني وتدشني تطبيق »بنك االئتمان« على 
الهواتف الذكية وتشغيل خدمة الرسائل الهاتفية، 
مشيرا إل��ى أن ه��ذه اخلدمات جميعها ج��اءت ثمرة 
جهود دؤوبة ُبذلت على مدى سنوات لتوسيع شبكة 
الربط االلكتروني بني البنك من جهة واملؤسسات 

احلكومية ذات الصلة بعمله من جهة ثانية. جانب من مشاركة بنك االئتمان

ضمن عدد من املؤسسات واجلهات احلكومية في دول »التعاون« 

»االئتمان« يعرض جتربته في »التعامالت اإللكترونية« 
2017« في سلطنة عمان مبعرض »كومكس 

0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
الكويتي أمس الثالثاء عند مستوى 304ر0 دينار 
وارتفع اليورو إلى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار 

صرف أمس االثنني.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 
ارتفع إل��ى مستوى 382ر0 دينار واستقر الفرنك 
السويسري عند 308ر0 دينار في حني بقي الني 

الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

واستمر ال��دوالر بالتراجع إلى أدن��ى مستوى له 
في أربعة أشهر مقابل سلة من العمالت الرئيسية 
بعد عدم قدرة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
على جمع األص��وات الكافية لتغير برنامج الرعاية 

الصحية املعروف باسم )أوباما كير(.
وارت��ف��ع ال��ي��ورو مدعوما بالتراجع احل��ال��ي في 
مستويات الدوالر مسجال أعلى مستوى له منذ الثامن 
من ديسمبر املاضي في حني سجل اإلسترليني أفضل 

أداء بني العشر عمالت الكبرى.

تكرمي » بيتك« خالل امللتقى

اك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك بوبيان ع��ادل عبدالوهاب املاجد 
ان تقرير وكالة موديز العاملية للتصنيف والذي 
كان ايجابيا بالنسبة لبنك بوبيان يؤكد ان البنك 
يسير في مساره الصحيح من اجل حتقيق االهداف 
االستراتيجية التى تضعه في مصاف افضل البنوك 

الكويتية واخلليجية.
واض��اف » إن قيام الوك��الة برفع التصنيف 
االئتم��اني للودائع طويلة األج��ل يؤكد ان منو 
حصة »بوبيان« في السوق الكويتية يعزز أهميته 
االستراتيجية واملالية بالنسبة للمالك الرئيسي 

»بنك الكويت الوطني« والنظام املالي احمللي ككل.
وكانت وك��الة موديز للتصنيف وه��ي احدى 
أعرق وك��االت التصنيف االئتم��اني على مستوى 
الع��الم قد قامت برفع التصنيف االئتماني لودائع 
بوبيان طويلة األج��ل من Baa1 إل��ى A3، كم��ا 
قامت أيضا بتعديل النظرة املستقبلية لودائع البنك 

طويلة األجل من »إيجابية« إلى »مستقرة«.
وك��ان تقرير الوكالة قد اكد على أهمية حصة 
التمويل السوقية احمللية املتنامية لبنك بوبي��ان 
مدعوما بفرص منو الصيرفة اإلسالمية والتي 

وصلت حصتها إلى 40 باملئة من إجم��الي األصول 
املصرفية في الكويت كم��ا في يونيو 2016.

واوضح التقرير إن حتسن التصنيف االئتم��اني 
املستمر لبنك بوبي��ان على مدار األعوام امل��اضية 
يعكس جناح استراتيجية إدارة البنك والتي أثمرت 
ع��دة إجن�����ازات جنبا إل��ى جنب مع زي��ادة احلصة 
السوقية لبنك بوبي��ان والتوسع في التغطية 
اجلغرافية للبنك باإلضافة إلى السياسات املصرفية 
احلصيفة املتبعة في البنك ما أسهم في نقلة نوعية 
للبنك إلى مصاف أهم البنوك ليس على مستوى 
الكويت فحسب بل على مستوى املنطقة ككل م��ا 
أدى إلى الثقة املتزايدة من وكاالت التصنيف والتي 
يتم تأكيده��ا يوم��ا بعد آخر عبر رفع التصنيف��ات 

االئتمانية للبنك أو تأكي��د بعضه��ا.

مسيرة النمو والتطور
 وكان البنك قد واصل مسيرة النمو في العوائد 
محققا ارتفاعا ف��ي أرب��اح��ه بنهاية ع��ام 2016 
بنسبة 17 باملئة، حيث بلغت أرباحه الصافية 
41.0 مليون دينار مقارنة ب� 35.2 مليون دينار 

في عام 2015 وبربحية سهم بلغت 17.79 فلس 
مقارنة ب�� 16.28 فلس.

واش���ار امل��اج��د ال��ى أن م��ا حتقق م��ن ارت��ف��اع 
في ربحية البنك إمنا يرجُع، بعد فضل الله عز 
وجل، إلى ثقة مساهميه وعمالئه واجتهاد جميع 
العاملني في البنك وحرصهم املتواصل على حتقيق 
أعلى مستويات اخلدمة للعمالء مدعومة باالبتكار 
واإلب���داع ال��ذي ح��رص عليه البنك منذ انطالق 
االستراتيجية اخلمسية األولى في عام 2010 و 
ثبت العمل مبوجبه ضمن االستراتيجية اخلمسية 

الثانية لعام 2020.
وشهدت جميع مؤشرات البنك منوا ملحوظا 
في عام 2016 حيث ارتفع إجمالي األص��ول إلى 
3.5 مليار دينار بنسبة منو قدرها 11 باملئة 
وارتفعت اإليرادات التشغيلية لتصل إلى 103.3 
مليون دينار كويتي بنسبة منو قدرها 13 باملئة 
باإلضافة إل��ى زي��ادة ودائ��ع العمالء إل��ى 2.95 

مليار دينار كويتي بنمو نسبته 23 باملئة.
كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق امللكية في البنك 
ليصل إلى 345 مليون دينار كويتي مقارنة ب�� 
318 مليون دينار كويتي للعام السابق، إلى 

جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.5 مليار دينار 
كويتي بنسبة منو 16 باملئة متاشيا مع النمو 

املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
أم��ا على مستوى احلصص السوقية، فقد 
ارتفعت احلصة السوقية م��ن التمويل احمللي 
بصفة عامة إلى حوالي 7.2 باملئة حاليا مقارنة ب 
6.7 باملئة في العام السابق، و قد ارتفعت حصة 
بنك بوبيان من متويل األفراد حتديدا إلى حوالي 

10.5 باملئة.
واوض��ح املاجد باإلضافة إلى تفوق البنك في 
مجال اخلدمات املصرفية الرقمية واإللكترونية، 
يتميز بوبيان باالنفراد بالعديد من اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املميزة التي كان أول من يقوم 

بطرحها على مستوى السوق الكويتي.

عادل عبدالوهاب املاجد

بسبب ما حققه من تطور خالل وقت قصير

»A3«موديز« ترفع تصنيف »بوبيان« إلى«
املاجد: رفع التصنيف يؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح من أجل حتقيق اهدافنا االستراتيجية


