
61.24  دوالر  برميل النفط  يرتفع إلى  
ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي 
32 سنتا في ت��داوالت اول  أم��س ليبلغ 
24ر61 دوالر أمريكي مقابل 92ر60 
دوالر للبرميل ف��ي ت����داوالت اخلميس 

املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية.

 وفي االس��واق العاملية ارتفعت أسعار 
النفط اخل��ام اول ام��س االثنني بدعم من 

التوترات في الشرق األوس��ط واجلهود 
العاملية خلفض العرض على الرغم من 

املخاوف بشأن ارتفاع اإلنتاج األمريكي.
 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس 

العاملي مزيج برنت 35 سنتا لتصل عند 
التسوية الى مستوى 19ر65 دوالر كما 
ارتفع سعر برميل نفط اخلام األمريكي 53 

سنتا ليصل الى مستوى 08ر62 دوالر.

الهاشل: البنك يحافظ على االستقرار النقدي ويعزز االقتصاد الوطني

»املركزي« يصدر مسكوكة تذكارية مبناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسه
أطلق بنك الكويت املركزي باكورة احتفاله 
بحلول الذكرى اخلمسني إلنشائه التي تصادف 
ه��ذا ال��ع��ام 2018، حيث أعلن الدكتور محمد 
يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت املركزي 
عن إص��دار مسكوكة تذكارية احتفاء باليوبيل 
الذهبي )1968-2018(لصدور القانون رقم 
32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية بتاريخ 30 

يونيو 1968. 
��ل ه���ذا ال��ق��ان��ون وت��ع��دي��ات��ه اإلط���ار  وي��ش��كِّ
التشريعي األساسي ملسيرة بناء النظام النقدي 
واملصرفي املعاصر في دولة الكويت وتطوره، 
ليحل بنك الكويت املركزي مبوجب ذلك القانون 
محل مجلس النقد الكويتي ال��ذي أنشئ عام 
1960 وأص��در في عام 1961 الدينار الكويتي 
كعملة وطنية جتسد سيادة دولة الكويت وتعزز 
مكانة اقتصادها املعاصر املنفتح على التحديث 
والتطوير. إل��ى جانب ذل��ك تولى مجلس النقد 
الكويتي مهمة اإلع��داد للتحول إلى بنك مركزي 
يقوم بكافة املهام املنوطة بالبنوك املركزية، 

لضمان تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والنظام 
النقدي واملصرفي الكويتي مبا ينعكس إيجابا 
على تقدم االقتصاد الوطني وازدهاره وتطوره.

وج��اء إنشاء بنك الكويت امل��رك��زي ليواكب ما 
شهدته الكويت م��ن حت���والت اقتصادية وما 
صاحب ذل��ك م��ن تطور ف��ي األوض���اع النقدية 

وامل��ص��رف��ي��ة، وم���ا حت��ق��ق م��ن ع��اق��ات مالية 
وروابط اقتصادية متجددة ومتنامية مع العالم 

اخلارجي.

وأب��رز الدكتور محمد يوسف الهاشل املكانة 
الرفيعة والسمعة الرصينة لبنك الكويت املركزي 
محلياً وإقليمياً وعاملياً مشيداً بالسواعد الوطنية 
املخلصة مبختلف مواقعها من الذين تعاقبوا 
في حمل أمانة املسئولية ليحظ���ى بنك الكويت 
املرك��زي به���ذه املكانة كمؤسسة اقتصادي�ة 
اضطلعت وماتزال بالدور الرئيسي في احلفاظ 
على دعامات االستقرار النقدي واالستقرار املالي 
وتعزيز متانة االقتصاد الوطني، في مسيرة 
ُتكمل في ه��ذا العام يوبيلها الذهبي،وصانت 
مركز الدينار الكويتي كعملة موثوقة محلياً 
وبني العمات العاملية على مدى ستة إصدارات 
متعاقبة ألوراق النقد الكويتية شّكلتعلى مدى 
أكثر من نصف قرن من الزمان محطات مهمة في 
تاريخ النظام النقدي الكويتي.وإلى جانب ذلك 
ن بنك الكويت املركزي وباقتدار الف��ت من  متكَّ
جت��اوز أصعب التحديات االقتصادية واملالية 
احمللية وأع��ق��د األوض���اع اإلقليمية واألزم���ات 
االقتصادية العاملية، وكان خال كل ذلك منوذجا 

للعمل املؤسسي الرصني.

وأوض����ح احمل��اف��ظ ب���أن تصميم املسكوكة 
التذكارية لليوبيل الذهبي إلنشاء بنك الكويت 
املركزي جاء ليعكس أهمية هذه املناسبة وقيمتها 
املعنوية العزيزة، حيث يحمل وجهها األول 
شعار دول��ة الكويت وش��ع��ارا صمم خصيصا 
ل��ه��ذه املناسبة وي��ح��وي ف��ي تفاصيله تاريخ 
تأسيس البنك وتاريخ اليوبيل الذهبي )1968 
– 2018( بينما يحمل ال��وج��ه اآلخ���ر شعار 
بنك الكويت امل��رك��زي، أم��ا فيما يتعلق بحجم 
املسكوكة فقد جاء متوافقاً مع املقاييس العاملية 
للمسكوكات التذكارية. واختتم الدكتور محمد 
يوسف الهاشل تصريحه بالتأكيد على أن إصدار 
ه��ذه املسكوكة يساهم في توثيق تاريخ بنك 
الكويت املركزي ودوره املشرق في مسيرة منو 
اقتصاد دولةالكويت وازدهارها. كماأعرب عن 
عميق اعتزازه بهذه املناسبة ودالالتها وأمله في 
أن تكون محطة انطاق متجددة ملسيرة البنك 
الرائدة، وأن تكون مناسبة لتجديد العزم وبذل 
مزيد من اجلهد واملثابرة نحو مزيد من اإلجناز 

والتألق.

»اخلليج« يعلن عن الفائزين بسحوبات الدانة اليومية 

أع��ل��ن بنك اخلليج ف��ي 18 فبراير ع��ن أسماء 
الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب الدانة خال 
األسبوع من 11 فبراير – 15 فبراير 2018. وتشمل 
السحوبات اليومية حلساب الدانة جائزتني قيمة 
كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خال أيام 

العمل. 
والفائزون هم: )األح��د 11 فبراير(: زهره علي 
أح��م��دع��ل��ي، شفيقه م��ه��دي محمد و)األث��ن��ني 12 
فبراير(: صالح مهدي عمران اجلمعه، غا يوسف 
فريح اخليوطي و) الثاثاء 13 فبراير(: االء عمار 
ابراهيم جمال، هادي الفي عبد الله و)األربعاء 14 
فبراير(: محمد حتسني عبد الرحمن خنفه، مرمي 
عبدالله سلطان املالكي  و)اخلميس 15 فبراير(: 
نهله سالم فالح العازمي، شاكر عباس حسن املطوع
يتضمن برنامج سحوبات ال��دان��ة املجدولة 
لعام 2018 سحوبات يومية خ��ال أي��ام العمل 

على جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي. 
سيبدأ السحب الربع سنوي األول في 28 مارس 
على جائزة 200،000 دينار كويتي، يليه السحب 
ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 27 يونيو 
على جائزة 250،000 دينار كويتي ثم السحب ربع 
السنوي الثالث فسيقام في 26 سبتمبر على جائزة 
500،000 دينار كويتي. أما السحب الرابع واألخير 
فسيكون في 10 يناير 2019 وسيتخلل هذا السحب 
تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل 

على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عماء الدانة على زي��ادة 
ف��رص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، مباشرة عبر حت��ول املبالغ 
م��ن أي ح��س��اب محلي، بإستخدام خ��دم��ة الدفع 
اإلل��ك��ت��رون��ي اجل��دي��دة املتاحة عبر م��وق��ع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

احد فروع اخلليج
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2803 صفقات 64.5  مليون سهم متت عبر  اجللسة شهدت تداول 

0.45  باملئة  البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض املؤشر السعري 
أنهت ب��ورص��ة الكويت تعاماتها امس  
ال��ث��اث��اء على انخفاض مؤشرها السعري 
5ر30 نقطة ليصل إل��ى مستوى 5ر6680 

نقطة بنسبة هبوط بلغت 45ر0 في املئة.
 في املقابل انخفض املؤشر الوزني 14ر0 
نقطة ليصل إلى 408 نقاط بنسبة انخفاض 
03ر0 في حني ارتفع مؤشر )كويت 15( بواقع 
86ر0 نقطة ليصل إلى 8ر942 نقطة بنسبة 

ارتفاع بلغت 09ر0 في املئة.
 وش��ه��دت اجللسة ت���داول 5ر64 مليون 
سهم متت عبر 2803 صفقات نقدية بقيمة 9 
مايني دينار كويتي )نحو 7ر29 مليون دوالر 

أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إعان بورصة الكويت 
ع��ن امت��ام عملية ش��راء لشخص مطلع على 
أسهم )بنك اخلليج( ع��اوة على إفصاح من 
شركتي )املال لاستثمار( و)سنام العقارية( 
بشأن بعض ال��دع��اوى واالح��ك��ام وإفصاح 

عن معلومات جوهرية من الشركة )املصرية 
الكويتية القابضة(.

 وك��ان��ت ش��رك��ات )أسمنت( و)ورب���ة ت( 
و)ك��ام��ك��و( و)أع��ي��ان( و)اجن����ازات( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )رماية( و)عقارات 
ك( و)اهلي متحد( و)أج���وان( و)آن( األكثر 

تداوال من حيث الكمية.
 واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات 
جني األرب��اح أسهم العديد من الشركات في 
مقدمتها )وث��اق( و)رماية( و)بوبيان د ق( 
و)وطنية د ق( و)اج��ي��ال( ف��ي ح��ني شهدت 
اجللسة ارتفاع أسهم 84 شركة وانخفاض 
أسهم 85 أخرى وسط ثبات أسهم 12 شركة 

من إجمالي 181 شركة متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم 
)كويت 15( على 7ر9 مليون سهم متت عبر 
688 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار 

جانب من تداوالت البورصة)نحو 51ر15 مليون دوالر(.

أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر 
املتكاملة العاملية “ITS”، الشركة 
ال��رائ��دة ف��ي م��ج��ال توفير النظم 
املعلوماتية املصرفية، ع��ن بدء 
 ”ETHIX-Net“ تفعيل خدمات
اخلاصة ببيت التمويل الكويتي- 
البحرين “ بيتك- البحرين” ، مما 
سيعزز اخلدمات املالية املصرفية 
اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا البنك 
لعمائه ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت،  حيث 
 ”ETHIX-Net“ متكن حلول
إح���دى منتجات مجموعة حلول 
“ETHIX” املالية اإلسامية، 
امل���ص���ارف م���ن ت���ق���دمي خ��دم��ات 
م��ص��رف��ي��ة م��ت��ط��ورة ، وس��ه��ل��ة 
اإلستخدام لألفراد واملؤسسات،مع 
إم��ك��ان��ي��ات م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 

التكنولوجية فى هذا املجال.
ومبناسبة توقيع ش��راك��ة بني 
اجلانبني  املناسبة ق��ال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة أنظمة الكمبيوتر 
املتكاملة العاملية “ITS” عصام 
اخلشنام   “يتمتع بيتك- البحرين 
بسجل ح��اف��ل ف��ي تطبيق أح��دث 
التقنيات التكنولوجية التي حتقق 
له التميز في اخلدمات املصرفية 
املقدمة، وحتقيق الريادة في القطاع 
املصرفي. إن هذا النظام املصرفي 
اجلديد سيتيح للبنك تقدمي جيل 
جديد من اخلدمات املصرفية عبر 
اإلنترنت. ونحن ب��دورن��ا نتطلع 
إل��ى املزيد من التعاون من خال 
هذه الشراكة االستراتيجية، والتي 

ستثمر املزيد من اخلدمات املصرفية 
املبتكرة للعماء “.

من جانبه قال  الرئيس التنفيذي 
ل “بيتك- البحرين” عبد احلكيم 
اخلياط ، بأن الهدف الرئيسي ان 
يقدم البنك أفضل جتربة إلكترونية 
للعماء ، وق��د إرت���أى البنك بعد 
ETHIX-“ دراس���ة عميقة ب��أن
Net” ه��و اخل��ي��ار األم��ث��ل ال��ذي 
سيمكننا م���ن حت��ق��ي��ق أه��داف��ن��ا 
اإلستراتيجية على امل��دى الزمني 
القصير والطويل ، مشيرا  الى ان 
“ بيتك- البحرين” ميتلك سجاً 
حافاً في حتديث أنظمته املصرفية 
لتتواكب مع آخر ما توصلت إليه 
تكنولوجيا املعلومات في القطاع 

املصرفى . 

واوض����ح اخل��ي��اك ب���ان نظام 
“ETHIX” امل��ص��رف��ي يعتبر 
نظاماً تكنولوجياً ش��ام��ًا، حيث 
 ”ETHIX“ توفر مجموعة حلول
التكنولوجية ع��دد م��ن املنتجات 
واخلدمات متعددة القنوات سواًء 
ل��ألف��راد أو ال��ش��رك��ات ف��ي مجال 
التمويل اإلسامي واإلستثمار، مبا 
في ذلك النظام املصرفي األساسي، 
ونظام التمويل التجاري، وميكنة 
إج�����راءات ال���ف���روع، والعمليات 
املصرفية ع��ن ط��ري��ق اإلن��ت��رن��ت، 
ول���وح���ات ال��ت��ح��ك��م وال��ت��ق��اري��ر، 
باإلضافة إلى عدد آخر من املنتجات 
واخلدمات املميزة مما يجعله خيارا 
استراتيجيا ف��ى مسيرة التطور 

التكنولوجى للبنك . 

»ETHIX-Net« البحرين«  يعتمد حلول – »بيتك 
 لتقدمي خدمات جديدة عبر اإلنترنت

مسكوكة املركزي التذكارية محمد الهاشل

»الوطني«  يحتفي مبوظفيه املتميزين في حفل »تكرمي النخبة« السنوي
أق��ام بنك الكويت الوطني حفل 
النخبة السنوي لتكرمي موظفيه 
املتميزين م��ن مجموعة اخلدمات 
امل��ص��رف��ي��ة الشخصية بحضور 
نخبة من قيادي البنك على رأسهم 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ع��ص��ام الصقر، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني – الكويت صاح 
الفليج، نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت الوطني 
– الكويت سليمان امل��رزوق، املدير 
العام باإلنابة ملجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد العثمان 

وقيادات أخرى من البنك.
وفي كلمة له في هذه املناسبة، 
قال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني – الكويت صاح 
الفليج “إن اإلجن���ازات املتواصلة 
التي يحققها البنك على املستوى 
احمللي واإلقليمي والعاملي جاءت 
نتيجة ج��ه��د وال���ت���زام امل��وظ��ف��ني 
وحرصهم على تقدمي أرقى اخلدمات 
وفق أفضل املعايير العاملية، مؤكداً 
إمي��ان البنك ب��أن النجاح والتميز 
ال يتحققان من دون ث��روة بشرية 

محترفة وم��ؤه��ل��ة ل��ق��ي��ادة البنك 
واالرتقاء به.

وم���ن جهته ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام 

باإلنابة ملجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
السيد/ محمد العثمان: “إن مجموعة 

اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي تسعى من 
خال تنظيمها كل عام حلفل “تكرمي 

النخبة” ملكافأة املوظفني على حسن 
أدائ��ه��م، وتعزيز التميز في األداء 

والرضا والوالء الوظيفي. 
من جانبه قال مدير عام امل��وارد 
البشرية في مجموعة بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي ال��س��ي��د/ ع���م���اد أح��م��د 
العباني: “نحرص في بنك الكويت 
الوطني على تنمية املواهب البشرية 
على مستوى الكويت. حيث نكرس 
قدراً كبيراً من الوقت واجلهد واملوارد 
ل��ض��م��ان ح��ص��ول موظفينا على 
التدريب املهني، وذل��ك عبر توفير 
ورش العمل وال��ف��رص التعليمية 
م��ن خ��ال ال��وس��ائ��ل املختلفة مثل 
 High أكادميية الوطني وبرنامج
Fliers وبرنامج “تدريب الشباب” 
وبرنامج “يا وطني”.  وأوض��ح 
أن ال��وط��ن��ي ع��ل��ى م����دار ت��اري��خ��ه 
الطويل استطاع استقطاب وتطوير 
الكوادر الوطنية املؤهلة وأتاح لها 
فرص االرتقاء الوظيفي في مختلف 
مجاالت العمل املصرفي، مشيراً إلى 
أن سياسة الوطني جت��اه موظفيه 
ه��ي ج��زء م��ن رسالته االجتماعية 
واألخاقية والتي جنح في أدائها 

منذ تأسيسه.

جانب من احلفل

اخلشنام واخلياط

»بوبيان« يواصل تربعه على قمة خدمة العمالء في الكويت
واصل بنك بوبيان تربعه على قمة خدمة 
العماء في الكويت من خال حصوله على 
جائزتني من مؤسسة “ سيرفس هيرو “ 
العاملية املتخصصة بقياس مستوى رضاء 
العماء وهما جائزة املركز األول في خدمة 
العماء على مستوى جميع القطاعات 
االقتصادية في الكويت وذلك للمرة الثالثة 
باإلضافة الى جائزة أفضل بنك إسامي في 
خدمة العماء للعام الثامن على التوالي منذ 
عام 2010 .  وقال نائب الرئيس التنفيذي 
عبدالله التويجري عقب تسلمه اجلائزة في 
احلفل الذي اقيم خصيصا لذلك “ كانت ثقة 
عمائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في 
حصولنا على هاتني اجلائزتني املميزتني 
على مستوى الكويت “ مؤكدا استمرار 
البنك في احلفاظ على مستواه املميز في 

خدمة العماء.
 واوضح ان “ بوبيان اكثر من مجرد بنك  
انه اسلوب حياة او life style  “ وبعبارة 
اخ��رى فانك اذا كنت عميا لبوبيان فان 

بإمكانك ان تقول للقلق وداع��ا الن طبيعة 
املنتجات واخل��دم��ات التي طرحها البنك 
ألول في السوق الكويتي وال يزال منفردا 
بها متنحك الراحة واالستمتاع بحياتك 
دون ان يكون لديك اي قلق بخصوص 

شؤونك املصرفية “.

واض��اف “ عندما تنظر ال��ى منتجاتنا 
وخدماتنا فإنها وان كانت تساهم بطبيعة 
احلال في حتقيق ربحيتنا فإنها ايضا وهذا 
االهم متثل جزء من مسؤوليتنا االجتماعية 
ألننا من خالها نساهم اوال في ترسيخ 
مفاهيم االبتكار واالبداع وثانيا نقلل اجلهد 

والوقت املبذول في احلصول على اخلدمة 
او املنتج وبالتالي فإننا مننح عمائنا 
مساحة من الوقت ميكن ان يقضونها في 
ش��يء هم يحبونه ك��اخل��روج مع االس��رة 
او التركيز في مشاريعهم اخلاصة بحيث 
تكون اخلدمة املصرفية “ آخر همهم كما 

يقولون “ .
وأكد التويجري انه سبق وان ذكر مرات 
عديدة ان اخلدمات واملنتجات التي تقدمها 
البنوك تكاد تكون متشابهة إال ان الفيصل 
دائما يكون في مستوى اخلدمة التي تقدم 
للعماء، مشيرا إلى ان املنافسة الشديدة 
في سوق محدود كالكويت تفرض حتديات 
على البنك يعمل على جت��اوزه��ا برفع 

وتطوير مستويات خدمة العماء لديه.
وأكد التويجري ان أبرز ما مييز جوائز 
سيرفس هيرو ان نتائجها تعتمد على 
استطاعات ال��راي للمستهلكني بصورة 
محايدة وقياس رضا املستهلكني بصورة 

علمية دقيقة. 

التويجري متسلماً اجلائزة


