
ينظم بنك بوبيان للعام الثاني 
على التوالي حملة ن��ور بوبيان 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة اخليرية 
االس���ام���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة وف��ري��ق 
ال��داري��ن التطوعي بهدف إج��راء 
عمليات إع��ادة النظر في النيجر 
والتي يتوقع ان يستفيد منها آالف 

االشخاص فاقدي نعمة النظر. 
وت��أت��ى ه��ذه احلملة استمرار 
لنجاح احلملة األولى التي نظمها 
البنك ف��ي ذات البلد وجن��ح من 
خالها في إعادة النظر الى أكثر من 
2000 شخص ما بني طفل وبالغ 
متكنوا من استعادة حياتهم بشكل 
طبيعي بعد ان م��ن ال��ل��ه عليهم 

باستعادة هذه النعمة. 
وق���ال م��دي��ر ع��ام بنك بوبيان 
وليد خالد الياقوت ان أبرز ما مييز 
هذه احلملة انها ستكون مبشاركة 
مجموعة م��ن االط��ب��اء الكويتيني 
امل��ت��ط��وع��ني وال����ذي����ن ت��ب��رع��وا 
بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء 
هذه العمليات الى جانب مجموعة 
من الشباب الكويتي املتطوع والذي 
سيتواجد في النيجر طوال احلملة 

للقيام بكافة األمور التنظيمية. 
واضاف ان “ هذه املبادرة والتي 
ب���دأت كفكرة للرئيس التنفيذي 
للبنك عادل املاجد قبل نحو عامني 
متثل ج��زء من دورن��ا االجتماعي 

وكوننا بنك إس��ام��ي ف��ان امتداد 
انشطتنا ومسؤوليتنا االجتماعية 
يتجاوز ح��دود الكويت إل��ى دول 

إسامية او ذات غالبية إسامية”. 
واوض��ح انه مت اختيار النيجر 
للعديد م��ن االس��ب��اب اول��ه��ا انها 
دول���ة ذات غالبية مسلمة إل��ى 
جانب انتشار املرض فيها وضعف 
م���وارده���ا االق���ت���ص���ادي���ة، حيث 
تصنف حسب التقارير العاملية 
ض��م��ن ق��ائ��م��ة ال����دول االش���د فقرا 
باإلضافة الى وجود مكتب للهيئة 
اخليرية العاملية وهو ما يدل على 
مدى اهميتها للمشاريع اخليرية 

الكويتية.

وقال الياقوت ان هذه املبادرة ال 
ميكن ان تنفصل عن حقيقة هامة 
راسخة لدى اجلميع وهو طبيعة 
الشعب الكويتي ال��ذي ع��رف على 
م��دار العقود املاضية بأنشطته 
اخليرية وتبرعاته التي وصلت الى 
الكثير من بقاع العالم وكانت خير 
سفير لهذا البلد ال��ذي عرف دائما 

بانه بلد العطاء واخلير. 
واض��اف “يهمني هنا االش��ارة 
ال��ى ان ه��ذه امل��ب��ادرة رمب��ا تكون 
االول���ى م��ن نوعها ال��ت��ي يتبناها 
بالكامل بنك كويتي بالتعاون مع 
اجلهات املختصة وهو شيء نفتخر 

به في بوبيان “. 

اختارت مجلة “جلوبل فاينانس” العاملية 
املتخصصة، مجموعة بنك الكويت الوطني 
كأفضل موفر خل��دم��ات أس���واق الصرففي 
ال��ك��وي��ت ومنطقة ال��ش��رق األوس���ط للعام 
2018، وذلك في استبيان آلراء مئات احملللني 
وكبار مديري الشركات الكبرى حول العالم، 
ليكون بذلك البنك العربي الوحيد على قائمة 
أفضل البنوك على مستوى العالم في هذا 

املجال.
وج��اء البنك الوطني على قائمة أفضل 
بنوك العالم في دعم عمائها وتوفير أفضل 

احللول لهم في أس��واق الصرف إلى جانب 
 JP :بنوك ومؤسسات مالية عاملية كبرى مثل
 Morgan، HSBC، Societe General،
 .BBVAوStandard Bank، DBS Ban
وجرى اختيار هذه البنوك بناء على عوامل 
ع��دة أب��رزه��ا حجم التعامات بالعمات 
األجنبية واحل��ص��ة السوقية والتغطية 

الدولية وخدمة العماء واالبتكار.
وي��أت��ي اخ��ت��ي��ار بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
كأفضل موفر خلدمات أس��واق الصرف في 
الكويت والشرق األوسط استنادا إلى حجم 

التعامات بالعمات األجنبية واالنتشار 
اجلغرافي وجودة خدمة العماء وتنافسية 
األسعار، إلى جانب األنظمة التقنية األكثر 

تطورا املعتمدة.
وكانت “جلوبل فاينانس” قد اختارت 
البنك ال��وط��ن��ي كأفضل بنك ف��ي الشرق 
األوس��ط للعام 2017، كما اختارته ضمن 
أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة 12 
على التوالي، وذل��ك بفضل متانته املالية 
واستراتيجيته املتحفظة واستقرار جهازه 

اإلداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.
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0.302 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي ام��س  االثنني عند مستوى 
302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 
355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم 

امس.
 وق��ال بنك الكويت امل��رك��زي ف��ي نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر 
صرف اجلنيه اإلسترليني استقر عند 404ر0 

دي��ن��ار كما استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 304ر0 دينار فيما بقي الني الياباني 

عند مستوى 002ر0 دينار.
وك��ان ال��دوالر االمريكي قد قلص مكاسبه 

مقابل سلة من العمات الرئيسية في تعامات 
ي��وم اجلمعة املاضي في ال��والي��ات املتحدة 
وذلك بعد بيانات وزارة العمل االمريكية التي 

اظهرت وظائفا جديدة اكثر من املتوقع.

حصلت بورصة الكويت على موافقة هيئة أسواق 
امل��ال على تعيني عضوين في مجلس إدارتها وهما 
يعقوب آل بن علي و سليمان بن سامه وذلك بصفتهم 

ممثلني عن هيئة أسواق املال.
واجل��دي��ر بالذكر أن  يعقوب آل بن علي يتمتع 
بخبرة تقارب ال� 30 عام في قطاع أسواق املال، شغل 
خالها العديد من املناصب املرموقة في كل من الهيئة 
العامة لاستثمار ومكتب االستثمار الكويتي. كما 
شغل عضوية العديد من مجالس إدارات شركات 
كويتية وأخرى أجنبية من بينها بيت األوراق املالية 
والشركة الكويتية لاستثمار. ويحمل آل بن علي 
شهادة البكالوريوس من جامعة أزوسا باسيفيك – 
الواليات املتحدة األمريكية وكذلك شهادة الدبلوم من 
معهد احملاسبة للتكنولوجيا في القاهرة- جمهورية 

مصر العربية.
ومنذ ع��ام 1985 حتى 1990، شغل السيد آل 
بن علي منصب محلل استثمار متدرب ل��دى مكتب 
االستثمار الكويتي، من خال إدارة صناديق السوق 
االسكندنافية في لندن باململكة املتحدة. وقبل ذلك، 
عمل كمحلل مالي لدى الهيئة العامة لاستثمار في 
الكويت منذ عام 1984 حتى 1985. كما شغل منصب 
باحث إداري في وزارة املالية الكويت من يناير 1984 

وحتى يوليو 1984.
كما شغل عضوية العديد م��ن مجالس اإلدارة 
في الكويت وخارجها، مبا في ذل��ك شركة أوتوبار 
–هولندا )ع��ام 1987 إلى 1999(، وبيت األوراق 
املالية – الكويت )عام 1995 إلى 1996(، والشركة 
الكويتية لاستثمار )ع��ام 1999(، وأرب��ي��ان سي 
- كراتشي شيراتون، والصندوق الكويتي اجلزائري 
لاستثمار، وصندوق لومبارد أودير – لندن والشركة 
العربية لاستثمار. كما شغل السيد آل بن علي أيضاً 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة املطاحن 

الكويتية
أم��ا سليمان ب��ن س��ام��ه، فيشغل حالياً منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة سكاي ب��روس للتجارة 
العامة واملقاوالت. وخال مسيرته، لعب بن سامه 
دوراً حيوياً في إدارة االستثمار املباشر وامللكية 
اخلاصة لدى مجموعة بيت التمويل الكويتي. كما 
شغل ب��ن سامه مناصب ع��دي��دة م��ن بينها رئيس 
مجلس إدارة شركة سهم القابضة، ونائب رئيس 
مجلس إدارة شركة املشروعات التنموية القابضة، 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كويت بوكس، 
وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة اخلصوصية 
القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة بيت الطاقة 
القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة بيتك لألسهم 
اخل��اص��ة، وع��ض��و مجلس إدارة ش��رك��ة ت��واص��ل 

القابضة.
كما تخصص بن سامه خال سنوات خبرته في 
إعادة هيكلة الشركات مالياً وإدارياً، حيث أشرف على 
إع��ادة هيكلة عدة شركات من أهمها شركة مجموعة 
ع��ارف االستثمارية، وشركة املشروعات التنموية 
القابضة وشركة بيت الطاقة القابضة، وشركة بيتك 
العقارية. كما أش��رف على إب��رام ع��دة صفقات بيع 
مميزة لصالح مجموعة بيتك من أهمها شركة مجموعة 

اخلصوصية القابضة وبنك بنغاديش اإلسامي. 
حصل بن سامه على درجة البكالوريوس في 3 
تخصصات: احملاسبة والتمويل والتسويق مع مرتبة 
الشرف من جامعة ويسكنسن ميلواكي في الواليات 
املتحدة األمريكية، وكذلك يحمل شهادة خبير تقييم 
معتمد من اإلحت��اد الدولي لاستشاريني واحملللني 

واملقيمني في الواليات املتحدة األمريكية.
وتعليقا على انضمام العضوين اجلديدين، صرح 
طال الغامن، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت 
قائاً: “يسرني أن أهنئ بن سامة و السيد بن علي 
على انضمامهم كأعضاء جدد مبجلس االدارة ، نحن 
على يقني ب��أن ما يحمانه من خبرة وعلم ودراي��ة 
بالقطاعني املصرفي واملالي، سيساهم في حتقيق قيمة 
استثنائية للشركة وفي دعم رؤيتنا لنصبح مركزا 
مالياً إقليمياً.” وأضاف الغامن: “بفضل دعم وجهود 
هيئة أس��واق امل��ال، تنجح بورصة الكويت دائماً في 
استقطاب املواهب والكفاءات التي ُتثري بخبراتها 
عمليات الشركة وتعزيز أدائها مما يعود بالفائدة على 
الشركة وعلى االقتصاد الكويتي ككل.ويضم مجلس 
إدارة بورصة الكويت حالياً ثمانية أعضاء، خمسة 
ممثلني عن هيئة أسواق املال  والثاثة الباقون أعضاء 

مستقلني .

2206 صفقات .. بقيمة ثمانية ماليني دينار 44.9 مليون سهم عبر  تداول 

0.7 باملئة 6.7 نقطة و »الوزني« بنسبة  انخفاض »السعري« 
أنهت بورصة الكويت تعاماتها امس  
االثنني على انخفاض مؤشرها السعري 
7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6155 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في 

املئة.
 في املقابل انخفض املؤشر الوزني 7ر2 
نقطة ليصل إل��ى 4ر390 نقطة بنسبة 
انخفاض بلغت 7ر0 في املئة كما انخفض 
مؤشر )كويت 15( بواقع 27ر10 نقطة 
ليصل إلى 3ر883 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 1ر1 في املئة.
 وشهدت اجللسة ت��داول 9ر44 مليون 
سهم متت عبر 2206 صفقات بقيمة نقدية 
بلغت ثمانية مايني دينار كويتي )نحو 

16ر26 مليون دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إعان إمتام عمليات 
شراء وبيع ألشخاض مطلعني على أسهم 
شركة )سنرجي القابضة( ع��اوة على 

إيضاح بشأن التداول غير االعتيادي لشركة 
)يونيكاب( وإفصاح عن معلومات جوهرية 
من بنك وربة بشأن توقيع اتفاقية متويل 

مرابحة مشترك بقيمة 400 مليون دوالر 
أمريكي.

 ك��م��ا ت��اب��ع ه���ؤالء إف��ص��اح تصحيحي 

للشركة البحرينية الكويتية للتأمني بشأن 
زي���ادة رأسمالها ع��اوة على إف��ص��اح عن 
معلومات شهرية لعدة صناديق استثمارية 

إضافة إلى إعان إعادة التداول على أسهم 
شركة )انوفست( وتنفيذ بيع أوراق مالية 
مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب 

إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
 وكانت أسهم شركات )كيبل تلفزيوني( 
و)ن���ف���ائ���س( و)ب���ي���ان( و)ي��ون��ي��ك��اب( 
و)آب����ار( األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني كانت 
أسهم )يونيكاب( و)أج��وان( و )املباني( 

و)الصناعات( و)االمتياز( األكثر تداوال.
 واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات 
جني األرب��اح أسهم العديد من الشركات 
في مقدمتها )بوبيان د ق( و)حيات كوم( 
و)رماية( و)الرابطة( و)اج��وان( في حني 
شهدت اجللسة ارت��ف��اع أسهم 30 شركة 
وانخفاض أسهم 75 أخ��رى وس��ط ثبات 
أسهم 15 شركة من إجمالي 120 شركة 

متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم 
)كويت 15( على 7ر9 مليون سهم متت عبر 
764 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار 

)نحو 9ر17 مليون دوالر(.

جانب من تداوالت البورصة

الوطني على قائمة أفضل بنوك العالم في دعم عمائه

حصلت على موافقة هيئة أسواق املال على تعيني عضوين جديدين

البورصة ترحب بانضمام األعضاء 
اجلدد مبجلس إدارتها

14 اجلاري يشارك في فعاليات الدورة الـ7 التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى 

»االئتمان« يقدم خدماته للمواطنني في معرض الصناعات والبناء
حتت رعاية وزي��ر ال��دول��ة لشؤون االس��ك��ان وزير 
ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات ياسر أب��ل وبحضور نائب 
رئيس مجلس االدارة املدير العام لبنك االئتمان الكويتي 
ص���اح م��ض��ف امل��ض��ف وع���دد م��ن م��س��ؤول��ي القطاع 
احلكومي انطلقت صباح ال��ي��وم فعاليات “معرض 

الصناعات والبناء “في نسخته السابعة.
ومن املقرر أن تستمر فعاليات املعرض ���� الذي تنظمه 
“اكسبو تاج” للمعارض واملؤمترات بالتعاون مع شركة 
الصناعات الوطنية في فندق )جميرا ����� الكويت( ���� على 
مدى أربعة أيام وحتى اخلميس املقبل مبشاركة عدد من 

اجلهات احلكومية وبينها بنك االئتمان الكويتي.
وقالت الناطقة باسم بنك االئتمان حباري اخلشتي: 
إن البنك دأب على املشاركة ف��ي أنشطة وفعاليات 
املعرض، من منطلق حرصه على التواصل واحلوار مع 

املواطنني.
ولفتت إلى أن البنك كان حاضرا في الدورات السابقة 
للتعريف بالقروض التي يقدمها وشروط استحقاق كل 
منها واملستندات املطلوبة، وسبل التقدم للحصول عليها 

والرد على ما لديهم من أسئلة واستفسارات.
وأش���ارت إل��ى أن امل��ع��رض جن��ح على م��دى سنوات 
في تثبيت أق��دام��ه على خارطة امل��ؤمت��رات واملعارض 
املتخصصة بقضايا االسكان والبناء والتمويل العقاري؛ 
إذ ت��زوره سنويا أع��داد كبيرة من املواطنني � ل��ذا يعد 
فرصة مناسبة للحوار والتفاعل معهم والتعرف على 

احتياجاتهم في هذا املجال.
وأوضحت أن موظفي البنك سيكونون متواجدين في 
اجلناح املخصص له طوال أيام املعرض، من العاشرة 
صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا ومن اخلامسة 
وحتى العاشرة مساء، وباإلمكان تقدمي عدد من اخلدمات 
للمواطنني، واصدار بعض الشهادات التي يطلبها عماء 

البنك.

من جهة أخرى، أعلنت اخلشتي عن تغيير شعار بنك 
االئتمان الكويتي، مشيرة إلى أن هذه اخلطوة جاءت 
ملواكبة االنطاقة اجلديدة التي دشنت لها االدارة العليا 

ضمن استراتيجيتها للمرحلة املقبلة.
وأوض��ح��ت أن الشعار اجل��دي��د ي��أخ��ذ ف��ي االعتبار 
التغيرات اجلذرية في عمل البنك التي شهدتها املرحلة 
املاضية، والقفزة النوعية التي يسعى الى حتقيقها، الفتة 
إلى أنه يعكس عاقة البنك باملواطنني ويستوحي التراث 

الكويتي األصيل.
وأك��دت اخلشتي أن الشعار يعبر عن األدوار واملهام 
واملسؤوليات املنوطة بالبنك، ويستلهم تاريخه املمتد منذ 
تأسيسه عام 1960 ، وحتى اآلن، كما روعي فيه أن يتسم 

بالبساطة والوضوح مع االهتمام باجلوانب الفنية.
وحول فلسفة الشعار اجلديد وفكرته قالت اخلشتي: 
إن��ه يضم ث��اث حلقات، األول���ى � وه��ي األس��اس��ي��ة ��� 
وتشير الى الكويت ، فهي دائما األساس والسند لعماء 
“االئتمان” ، أم��ا احللقة العليا فتمثل بنك االئتمان 
الذي أنشئ خلدمة املواطنني وتوفير االئتمان العقاري 
والقروض االجتماعية لهم، في حني ترمز احللقة احلرة ) 
الوسطى( إلى عماء البنك وأسرهم، وتنفرد هذه احللقة 

عن األخريني شكا ولونا في اشارة الى مساحة 
احلرية التي يحظى بها العميل في اعمار بيت املستقبل، 
الفتة إلى أن األلوان املختارة )الرمادي والترابي( تعكس 

املهنية واحليادية، كما تعبر عن بيئة الكويت  .

خال االفتتاح

األفضل في الكويت والشرق األوسط في استبيان ملجلة  »جلوبل فاينانس السنوي«

»الوطني« بني أفضل بنوك العالم في توفير 
2018 خدمات أسواق الصرف للعام 

أعلن بنك اخلليج في 10 ديسمبر عن أسماء الفائزين 
بالسحوبات اليومية حلساب الدانة خال األسبوع من 3 
ديسمبر – 7 ديسمبر 2017. وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار 

كويتي لكل فائز خال أيام العمل. 
والفائزون هم:)األحد 3 ديسمبر(: عبدالله جدوع 
شال العنزي ، مرمي محمد عبد الله الشطي  و)األثنني 
4 ديسمبر(:  فتحيه أحمد عبداللطيف املرهون ، قيس 
ظهير مصطفى اخلميس و)ال��ث��اث��اء 5 ديسمبر(: 
محمد شريد محمد العجمي ، أرك��ان فرحان الشمري 
و)األرب��ع��اء 6 ديسمبر(: فاطمه عبد الكرمي الصقر ، 
سلمان فيصل الباذر و)اخلميس 7 ديسمبر(: فايز عبد 

العزيز الدوسري ، حكيم محمد الباجي . يتضمن برنامج 
سحوبات الدانة املجدولة لعام 2017 سحوبات يومية 
خال أي��ام العمل على جائزتني قيمة كل منهما 1000 
دينار كويتي. ويجرى السحب الرابع واألخير في 11 
يناير 2018 و يتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 

الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.  
ويشجع بنك اخلليج عماء الدانة على زيادة فرص 
فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم إيداعها في 
احل��س��اب، مباشرة عبر حت��ول املبالغ م��ن أي حساب 
محلي، بإستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.

»اخلليج« يعلن  الفائزين بسحوبات الدانة اليومية

قيادات بوبيان والهيئة مع الوفد املسافر

شعار البورصة

للعام الثاني على التوالي

 »بوبيان« ينظم حملة »نور بوبيان« بالتعاون  
مع الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

125 ألف  دينار لشهر نوفمبر .. ويعلن عن الفائزة في سحب اجلوهرة الشهري بقيمة 
اعلن بنك الكويت الوطني عن 
اسم الفائزةراغده يوسف الشوفيفي 
سحب اجل��وه��رة ال��ش��ه��ري بقيمة 
125،000 الف دينار كويتيلشهر 
نوفمبر وذلك خال فعاليات سباق 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ش��ي. ح��ي��ث اع��رب��ت 
الشوفيعن سعادتها خال اتصال 

هاتفي اجراه معها البنك.
ويكافئ حساب اجل��وه��رة اكثر 
عماء الوطني والًء بجوائز نقدية 
قيمة اسبوعياً، وشهرياً وربع سنوياً 
ويتم دائماً اجراء السحب بشفافية 
تامة وبحضور ممثلني عن وزارة 
التجارة والصناعة. وقال نائب مدير 
ع��ام مجموعة اخل��دم��ات املصرفية 
الشخصية لدى بنك الكويت الوطني 
السيد/ محمد العثمان” يعد حساب 
اجلوهرة من أكثر احلسابات التي 

تلقى اقباالً هائًا من عماء البنك 
لذا قررنا إقامة السحب الشهري مع 
ه��ذا احل��دث الهام إلج��راء ليتسنى 
للجميع الفرصة لاستمتاع بتلك 
الفعاليات املمتعة. ويتميز حساب 
اجل��وه��رة ب��أن كل 50 دينار تؤهل 
العميل لدخول السحب. حيث يدخل 
عماء اجلوهرة تلقائياً في السحب 
على ج��وائ��ز بقيمة 5،000 دينار 
أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا 
واجلائزة الكبرى بقيمة 250 ألف 
دينار رب��ع سنوياً. علماً ب��أن احلد 
األدن��ى لفتح حساب اجل��وه��رة هو 
400 دينار أو أكثركما بإمكان عماء 
الوطني مضاعفة عدد فرص الفوز 
ف��ي ك��ل سحب كلما ح��اف��ظ��وا على 
رصيد حسابهم دون القيام بعمليات 

استام اجلائزةسحب أو حتويل.


