
يرتفع  ال��ذه��ب  ال��ك��وي��ت:  س��ب��ائ��ك 
ل��أون��ص��ة  دوالرا   1257 إل�����ى 

نهاية األسبوع املاضي
قالت شركة )سبائك الكويت( لتجارة املعادن الثمينة أمس االثنني إن الذهب 
أغلق تداوالت األسبوع املاضي مرتفعا بنسبة 5ر1 باملئة ليبلغ مستوى 1257 
دوالرا لألونصة مستفيدا من التراجع في قيمة الدوالر األمريكي وانخفاض 

التداول على األسهم والسندات.
وأضافت الشركة في تقريرها األسبوعي أن الذهب حافظ على مكاسبه 
لألسبوع الرابع على التوالي محافظا على مكاسبه منذ بداية العام احلالي التي 
بلغت نحو 110 دوالرات. وعزت ارتفاع أونصة الذهب خالل الفترة احلالية 
إلى التراجع في قيمة الدوالر األمريكي وعزوف املستثمرين عن االستثمارات 
املقومة بالدوالر فضال عن عدم وض��وح سياسة الرئيس االمريكي دونالد 

ترامب خاصة في الشأن الضريبي واالعفاءات الضريبية.
وأوض��ح��ت أن ظ��اه��رة جني األرب���اح ل��م تظهر ف��ي األس���واق ول��م يسرع 
املستثمرون للبيع رغم جتاوز األونصة مستوى 1255 دوالرا ما يشير إلى 
حرص املتداولني على جني مكاسب أكبر عند مستوى 1275 و1300 دوالر 
خالل هذا األسبوع. وعن تعامالت الفضة أفادت )سبائك الكويت( بأنها أنهت 
تداوالت األسبوع املاضي مرتفعة عند مستوى 38ر18 دوالر وبفارق 34 سنتا 
عن سعر االفتتاح كأعلى مستوى لها منذ ثالثة أشهر مستفيدة من العوامل 
ذاتها التي أث��رت في الذهب. وتوقعت ارتفاعها خالل الفترة املقبلة نتيجة 
ضغوطات أسواق املعادن الثمينة وأسواق املعادن الصناعية مع زيادة حجم 
التداوالت اإللكترونية موضحة أن استقرار أسعارها فوق مستوى 18 دوالرا 

يعد إشارة قوية الرتفاعها مستقبال في ظل أجواء اقتصادية غير مستقرة.

انخفاض  ع��ل��ى  تغلق  »ال��ب��ورص��ة« 
مؤشراتها الرئيسية الثالثة

أغلقت بورصة الكويت تداوالتها أمس االثنني على انخفاض مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة بواقع 9ر28 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6780 نقطة 

و08ر2 نقطة للوزني و83ر2 نقطة ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة اإلغالق نحو 8ر23 مليون دينار 
كويتي في حني بلغت كمية األسهم املتداولة نحو 5ر213 مليون سهم متت عبر 

5709 صفقات )الدوالر األمريكي يعادل 305ر0 دينار(.
وكانت أسهم شركات )االمتياز( و)اع��ي��ان( و)بنك بوبيان( و)امل��دن( 
و)منازل( األكثر تداوال في حني كانت أسهم شركات )اموال( و)ياكو( و)حيات 

كوم( و)دانة( و)نابيسكو( األكثر ارتفاعا.
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14 باملئة بنسبة زيادة بلغت 
2016 73 مليون دينار بحريني أرباحا صافية في  »الوطني- البحرين« يحقق 

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو 
مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية 
بلغت 73.415 مليون دينار بحريني )ما يعادل 
نحو 59.638 مليون دينار كويتي( في العام 
2016، مقارنة مع 64.207 مليون دينار بحريني 
)ما يعادل نحو 52.158 مليون دينار كويتي( في 

العام 2015، بنسبة زيادة بلغت 14 باملئة. 
وارتفعت املوجودات اإلجمالية لبنك الكويت 
الوطني- البحرين بواقع 28 باملئة لتبلغ 5.117 
مليار دينار بحريني )ما يعادل نحو 4.157 مليار 
دينار كويتي( بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة 
مع 4.004 مليار دينار بحريني )ما يعادل نحو 
3.253 مليار دي��ن��ار كويتي( ف��ي 2015. كما 
ارتفعت حقوق املساهمني بواقع 23 باملئة لتبلغ 
500.4 مليون دينار بحريني )م��ا يعادل نحو 
406.5 مليون دينار كويتي(، وارتفعت ودائع 
العمالء ب��واق��ع 20 باملئة لتبلغ 2.742 مليار 
دينار بحريني)ما يعادل نحو 2.227 مليار دينار 

كويتي(.
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت 
الوطني- البحرين يواصل أداءه القوي محققا منوا 
قويا في أرباحه ومؤشراته املالية، وهو ما يعكس 
جن��اح استراتيجية التوسع االقليمي امل��دروس 
ملجموعة بنك الكويت ال��وط��ن��ي، وال��ت��ي مكنت 
فروعنا اخلارجية من مواصلة النمو على الرغم من 

استمرار التحديات اإلقليمية.
وأكد الصقر أنه رغم حتديات البيئة التشغيلية، 
استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين حتقيق 
نتائج ممتازة بكافة املقاييس، السيما وأن األرباح 
جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي احلقيقي 
للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خالل الفترة 

املقبلة.
من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- 
البحرين علي ف��ردان أن البنك مستمر في تعزيز 

نشاطه داخ���ل مملكة البحرين لتقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية واملالية لعمالئه من األف��راد 

واملؤسسات على السواء. 
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين املركزي 

بشكل خاص واجلهات احلكومية بشكل عام التي 
دعمت أداء البنك والقطاع املصرفي عموما في 
البحرين. كما أكد أن دعم مجموعة بنك الكويت 
الوطني للبنك في البحرين من خالل شبكة فروعها 
اإلقليمية والعاملية األوس��ع انتشارا، قد ساهم 
بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق 
البحرينية، مستفيدا من تصنيفاته االئتمانية 
املرتفعة وشبكة عالقاته ال��واس��ع��ة وسمعته 
الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق األوسط 

وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.
وي��ت��واج��د بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ف��ي مملكة 
البحرين منذ ال��ع��ام 1977 ويتمتع بعالقات 
تاريخية مع كبرى الشركات احمللية واألجنبية 
العاملة في اململكة. وميتلك بنك الكويت الوطني 
أوسع شبكة فروع محلية ودولية في 4 قارات حول 
العالم تغطي أهم عواصم املال واألعمال اإلقليمية 
والعاملية وتنتشر ف��ي لندن وب��اري��س وجنيف 
ونيويورك والصني وسنغافورة إلى جانب كل من 
البحرين ولبنان والسعودية واإلم��ارات واألردن 

والعراق ومصر وتركيا.
 أما على صعيد التصنيف االئتماني، فقد واصل 
بنك الكويت الوطني متيزه بأعلى مستويات 
التصنيف االئتماني على ك��اف��ة ب��ن��وك الشرق 
األوس��ط بإجماع مؤسسات التصنيف االئتماني 
ال��ث��الث: م��ودي��ز، وفيتش، وستاندر آن��د ب��ورز، 
بدعم من رسملته القوية وسياسات اإلق��راض 
احلكيمة التي يتبعها، واتباعه ملنهج منظم إلدارة 
األصول، وسياسة إدارة مخاطر حصيفة، ذلك إلى 
جانب اخلبرة واالستقرار الذي يتمتع به جهازه 
اإلداري. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت 
الوطني مبوقعه بني أكثر 50 بنكا أمانا في العالم 
للمرة احلادية عشرة على التوالي، كما أنه حاز 
على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من 
مؤسسة »ذا بانكر« باإلضافة إلى »يوروموني« 

و»جلوبل فاينانس« في العام 2016.

عصام الصقر

هبة محمد الشطي تفوز بجائزة فورية قيمتها
10 آالف  دينار كويتي  

»الوطني« يطلق حملة 
جديدة لتحويل الرواتب 

أعلن بنك الكويت الوطني عن إط��الق حملته اجلديدة 
لتحويل الرواتب، والتي من خاللها يؤهل عمالئه الكويتيني 
للفوز بعدد من اجلوائز الفورية القّيمة إلى جانب دخول 
السحب على سيارتي Mercedes-Benz GLC طوال 
السنة. وتأتي هذه احلملة لتترجم سعي الوطني املتواصل 
ملكافأة عمالئه الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك، 
وجلذب املزيد من العمالء ممن يبحثون عن أفضل اخلدمات 

واملميزات والعروض على حد سواء.
هذا وقد مت اإلعالن مؤخرا عن اسم الفائزة بحملة حتويل 
ال��رات��ب هبة محمد الشطي والتي ف��ازت بجائزة نقدية 
فورية قيمتها 10،000 دينار كويتي، وقد أعربت الفائزة 
عن سعادتها للفوز بهذه اجلائزة القّيمة والتي جاءت بعد 

حتويل راتبها إلى بنك الكويت الوطني مباشرة.  
وتستمر حملة بنك الكويت الوطني اجلديدة لغاية 31 
ديسمبر 2017، بحيث يحصل العمالء على جائزة نقدية 
فورية من 100 دينار كويتي إلى 10،000 دينار كويتي، 
أو قرض بدون فوائد ملدة 3 سنوات ولغاية 10،000 دينار 
كويتي. هذا باإلضافة إلى الدخول على السحب لربح واحدة 
من سيارتي Mercedes-Benz GLC طوال السنة إلى 
جانب العروض األخ��رى واخل��دم��ات املصرفية املتنوعة 

املصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة. 
واجلدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني قد أطلق مؤخرا 
حملة مخصصة للعمالء املقيمني الذين يحولون رواتبهم 
ألول مرة إلى الوطني، والتي مينحهم البنك من خاللها 
فرص لدخول السحب على مجموعة من الهدايا القيمة مثل 
قيمة تذكرة سفر إلى البلد األم، مبالغ نقدية تصل قيمتها 
 Visa Signature إلى 500 دينار كويتي، بطاقة الوطني
االئتمانية مجانا لسنتني، هدايا فورية قيمة وغيرها. كما 
يضع بنك الكويت الوطني في متناول العمالء املقيمني 
الذين يحولون رواتبهم إلى البنك مجموعة متنوعة من 
اخلدمات احلصرية، منها توفير خدمة التحويالت املصرفية 

مجانا عبر اإلنترنت إلى البلد األم.
وي��ؤك��د بنك الكويت الوطني التزامه بتقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات املبتكرة في السوق والتي تواكب 
احتياجات وأسلوب حياة كل شريحة على حدة. وتأتي هذه 
احلملة اجلديدة لتؤكد على التزام وحرص البنك على تقدمي 
مجموعة من املزايا والعروض احلصرية التي من خاللها 
يكافئ العمالء على ثقتهم ووالئهم. وتضم الئحة املزايا 
التي يوفرها البنك سرعة إجراءات حتويل الراتب وخدمة 
اإلصدار الفوري للبطاقات املصرفية وبطاقة ائتمانية من 
دون رسوم للسنة األول��ى وصوال إلى اخلدمات املتنوعة 
التي يوفرها من خالل شبكة فروعه األكبر محليا والتي 
تشمل الفروع وأجهزة السحب اآلل��ي ونقاط البيع، إلى 
جانب فرع الوطني في مطار الكويت الدولي املتوفر للعمالء 
على مدار الساعة، وانتهاء باخلدمات املصرفية اإللكترونية 
التي من خاللها ميكنهم إجن��از معامالتهم في أي وقت 
ومكان، من خالل خدمة »الوطني عبر اإلنترنت« وخدمة 

»الوطني عبر املوبايل«.

»التجاري« يعلن الفائزين في 
السحب اليومي »حلساب النجمة«

أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على 
»حساب النجمة«، أمس االثنني في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة ممثلة بالسيد/ 

عبدالعزيز اشكناني.
وقد فاز كل من: عدنان ظفر إقبال ظفر وقيصر محمود 
عبدالغفور وموسى محمود عوير ورفيق صبحي حنا 
ميخائيل وشكرية علي مطر بجائزة قيمتها -/7000 دينار 

كويتي لكل منهم.

»برقان« يعلن الفائزين 
بسحب حساب يومي

أعلن بنك برقان أمس عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 

5000 دك
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب كل من : عامر 
عبدالقادر باقر العوضي ومحمد عباس عبدالله عبدالعزيز 
وسالم احمد على االبراهيم واحمد محمد كرمي السعدي 

وعلي اسماعيل سراب محمد.
ويؤكد بنك برقان انه يوفر سحب ربع سنوي حلساب 
»ي��وم��ي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار 
كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على 
العمالء ان ال يقل رصيدهم عن500 د.ك ملدة شهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب وكما ان كل10 د.ك متثل فرصة واحده 
لدخول السحب. وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار كويتي 
وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في 

كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

»اخلليج« يستقبل الفائزين اجلدد
redTM في مقره الرئيسي  في سحب 

استقبل بنك اخلليج الفائزين 
بثاني سحب شهري حلساب 
redTM للعام احلالي وذلك 
يوم اخلميس املوافق 23 فبراير 
2017 لتسليمهم جوائز »أبل« 
التي فازوا بها. هذا وقد أجري 
سحب redTM ي��وم االثنني 
املوافق 20 فبراير 2017. وقد 
قامت كل من منيره فريد صالح 
العوضي الفائزة بجهاز »آيفون 
7 بلس«، وروان نوري يوسف 
اخلترش الفائزة بساعة »آبل« 
الذكية ب��زي��ارة بنك اخلليج 
في مقره الرئيسي حيث كانت 
السيدة/ منال بركات – مديرة 
اخل��دم��ات املصرفية حلساب 

redTM ون��ص��ور ح��اض��رة 
الستقبالهما وتهنئتهما على 
أن ت��ق��وم ن��وف مقباس أصقر 
الشمري الفائزة بجهاز »آيباد 

برو« بزيارة مقر البنك الحقا. 
ويعتبر redTM حسابا 
م��خ��ص��ص��ا ل��ط��ل��ب��ة امل�����دارس 
الثانوية والكليات واجلامعات 

في الفئة العمرية من 15 إلى 
25 ع��ام��ا. ويحصل أصحاب 
حساب redTM على الفرصة 
ل��دخ��ول السحوبات الشهرية 

عند حتويل إعاناتهم الطالبية. 
ي���س���ري ال���ع���رض ح��ت��ى 31 
ديسمبر 2017 حيث يحصل 
ثالثة فائزين على »أيفون »7، 
»آي��ب��اد ب���رو«، و»أب���ل ووت��ش« 

شهريا.
وباإلضافة الى جوائز »أبل«، 
يحصل ال��ط��الب ع��ل��ى فرصة 
ال��ف��وز ب��س��ي��ارة »ف��ي��ات« 500 
– موديل 2017، مبجرد حتويل 
إعاناتهم الطالبية. كما بإمكانهم 
احل��ص��ول على ت��ذاك��ر سينما 
بقيمة 2 د.ك. فقط في جميع دور 
ال��ع��رض التابعة لسينسكيب 
طوال أيام األسبوع بانتسابهم 
فقط حلساب redTM، وعالوة 
على ذلك، يحصل العمالء على 
عروض حصرية من »إدفعلي« 
وه��ي شركة خلدمات التسوق 

عبر اإلنترنت.

redTM أحد الفائزين في سحب 

..ويعلن الفائزين بالسحوبات اليومية للدانة
أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج أم���س ع��ن الفائزين 
بالسحوبات اليومية حلساب ال��دان��ة خالل 
األسبوع من 19 فبراير – 23 فبراير 2017. 
وتشمل السحوبات اليومية حلساب الدانة 
جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي 

لكل فائز خالل أيام العمل. 
وال��ف��ائ��زون ه���م: )األح����د 19 ف��ب��راي��ر(: 
منيره عبدالله سليمان ال��رش��ي��دي، زه��ره 
محمد حجي اجل��دي و)االث��ن��ني 20 فبراير(: 
ب��دري��ه ص��الح حسني العبد احمل��س��ن، ع��ادل 

جويد جويد اقبال و)الثالثاء 21 فبراير(: 
علي عبدالرزاق القاصر، حسني علي عباس 
صرخوه و)األربعاء 22 فبراير(: عبداللطيف 
محمد جوهر عبدالله، قيس كاظم محسن البالم 
و)اخلميس 23 فبراير(: الكسمي ليمباجي 

شيندي، احمد سعد سعود مهجان.
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 م��ارس 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 
دي��ن��ار كويتي. أم��ا السحب ال��راب��ع واألخير 
فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا 
السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي.

 2017 مع بداية عام 

38 في الصديق  »بوبيان«  يفتتح فرعه رقم 

أعلن بنك بوبيان عن بدء التشغيل األولي 
لفرعه اجلديد في منطقة الصديق والذي 
سيكون أول الفروع التي يتم افتتاحها من 
ضمن مقترح الفروع خ��الل ه��ذا العام في 
إطار خططه للتوسع جغرافيا داخل الكويت 

ليكون في خدمة عمالئه في كل مكان. 
وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعالن 
أن الفرع اجلديد ميثل إضافة لفروع البنك 
اجلديدة ليصبح بذلك الفرع رق��م 38 في 
سلسلة ف��روع البنك املنتشرة في مختلف 

أنحاء الكويت.
وأش��ار إل��ى أهمية الفرع اجلديد كونه 
يخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية إلى 

جانب وقوعها وسط مجموعة من املناطق 
التي تتمتع ايضا بكثافة سكانية كبيرة.

وأضاف أن التوسع في افتتاح املزيد من 
الفروع يأتي متاشيا مع اخلدمات التقنية 
التي يقدمها البنك خلدمة مختلف الشرائح 
في املجتمع الى جانب متيزه في اخلدمات 
املتوافرة على مدار الساعة طوال االسبوع 

.Boubyan Direct من خالل أجهزة
بوبيان دايركت

واش��ار الشعالن إل��ى ان الفرع اجلديد 
كبقية الفروع اجلديدة لبنك بوبيان مزود 
بجهاز الصراف اآلل��ي التفاعلي )بوبيان 
دايركت( واملتوفر على مدار الساعة طوال 

ايام االسبوع لتوفير خدمات عديدة للعمالء 
من بينها سحب مبالغ تصل لغاية 5،000 
دك وااليداع حتى 3 االف دينار وخدمة إيداع 
الشيكات والتحويل بني احلسابات وإصدار 

البطاقات وكشف احلساب.
وح��ول تصميم الفرع ق��ال الشعالن ان 
ال��ف��رع اجل��دي��د يعتبر مميزا م��ن الناحية 
املعمارية كغيره من فروع بنك بوبيان التي 
مت افتتاحها مؤخرا ال��ى جانب ديكوراته 
الداخلية التي مت تصميمها بواسطة أشهر 
املصممني العامليني املختصني بتصميم 
فروع البنوك بشكل عصري حديث يراعى 
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ح��دث��ت ف��ي الصناعة 

املصرفية السيما ما يرتبط منها بالتطورات 
التكنولوجية.

وأض���اف » مت ت��زوي��د ال��ف��رع اجلديد 
ب��أح��دث التقنيات واخل��دم��ات التي متنح 
العمالء املزيد من ال��راح��ة واخلصوصية 
حيث تتوافر في الفرع مختلف اخلدمات 

واملنتجات التي تهم مختلف الشرائح ».
واشار باإلضافة الى ما سبق فان الفرع 
يصنف من ضمن الفروع التي تعتبر صديقة 
للبيئة من حيث جتهيزه باأليباد والشاشات 
ل��ع��رض منتجات البنك ال��ت��ي تغني عن 

استخدام البروشورات.
من ناحية اخرى نوه الشعالن الى فوز 

البنك مؤخرا بجائزة أفضل بنك اسالمي 
في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس 
العاملية وهو االجن��از اجلديد ال��ذي يحققه 
البنك ف��ي ع��ام 2016 ليضيفه ال��ى سجل 

اجنازاته املميزة. 
واكد أن فوز البنك بهذه اجلائزة العاملية 
يؤكد مدى النجاح الذي حققه في استقطاب 
شرائح عديدة ومميزة من العمالء من خالل 
املنتجات واخلدمات التي قام بطرحها في 

الفترة االخيرة.

علي فردان

ال���ص���ق���ر: ال���ن���ت���ائ���ج ت��ع��ك��س جن�����اح اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
اإلقليمية  التحديات  من  الرغم  على  التوسعية 

ف�������ردان: ال��ب��ن��ك م��س��ت��م��ر ف���ي ت��ع��زي��ز ن��ش��اط��ه في 
ال���ب���ح���ري���ن ل���ت���ق���دمي أف���ض���ل اخل����دم����ات ل��ع��م��الئ��ه

شعار البنك التجاري

كبيرة   سكنية  منطقة  يخدم  كونه  البنك  لفروع  إضافة  اجلديد  الفرع  الشعالن: 

مصعب الشعالن

ش��������رك��������ات ج������دي������دة 
ت��������ن��������ض��������م مل�������ع�������رض 
الكويتية  ال��ع��ق��ارات 

12والدولية


