الدوالر يستقر أمام الدينار عند  0.302واليورو عند 0.368
استقر سعر ص��رف ال���دوالر األمريكي أم��ام الدينار
الكويتي أمس االثنني عند مستوى 302ر 0دينار في حني
استقر اليورو عند مستوى 368ر 0دينار مقارنة بأسعار
أمس األول.
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«املركزي» يطلق حملة توعوية لنشر الثقافة املالية في املجتمع

الهاشل :احلمالت توفر وسيلة مناسبة
لتوعية عمالء البنوك بحقوقهم
أعلن بنك الكويت املركزي اطالق حملة توعوية
مصرفية بعنوان (لنكن على دراية) اليوم الثالثاء
بهدف نشر الثقافة املالية لدى أوسع شريحة من
املجتمع وزيادة الوعي لدى اجلمهور بدور القطاع
املصرفي وكيفية االستفادة من اخلدمات املتنوعة
التي تقدمها البنوك على الوجه األمثل.
وقال محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل في
تصريح صحفي أم���س االث��ن�ين إن ه��ذه احلملة
التي ستستمر على م��دار العام تنطلق باشراف
(امل��رك��زي) ومبشاركة جميع البنوك الكويتية
مؤكدا أهمية مثل هذه احلمالت التي توفر وسيلة
مناسبة لتوعية عمالء البنوك بحقوقهم التي
يحرص (امل��رك��زي) على حمايتها عبر تعليماته
الرقابية للجهاز املصرفي.
وأض��اف الهاشل أن من بني ه��ذه احلقوق عند
التعاقد للحصول على التمويل من البنوك سواء
التقليدية أو اإلسالمية وك��ذل��ك حقوق العمالء
من ذوي االحتياجات اخلاصة حيث وجهت هذه
التعليمات البنوك لتخصيص فرع على األقل في
كل محافظة خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة
يقدم لهم اخلدمات والتسهيالت والوسائل التي
تراعي أوضاعهم وتسهل لهم احلصول على جميع
اخلدمات املصرفية.
واشار إلى تنوع املواضيع التي تشملها احلملة
ومن بينها التعريف ب��دور البنوك كوسيط مالي
وأهمية االدخار واالستثمار وكيفية االستفادة من
املنتجات التي تقدمها البنوك في هذا املجال إلى
جانب التوعية بحقوق العميل عن احلصول على
التمويل.

محمد الهاشل

وذك��ر أن احلملة تشمل كذلك التوعية بآلية
تقدمي الشكاوى بشأن اخلدمات املصرفية إضافة
إلى البطاقات املصرفية املتنوعة وأهم اخلطوات
الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات االحتيال
والتوعية مبخاطر ما يعرف ب (تكييش القروض)
واالستثمارات عالية املخاطر وغيرها من املواضيع
الهامة .وأوضح أن املواضيع التي تشملها احلملة
متنوعة من جهة الوسائل والقنوات املستخدمة
ومنها فيديوهات توعوية وتصريحات صحفية
وم��واد تعريفية عبر العديد من قنوات التواصل
وخصوصا الرقمية وحسابات (املركزي) والبنوك
الكويتية على منصات التواصل االجتماعي وغيرها
من نقاط التواصل مع اجلمهور مبا يضمن أوسع
انتشار لرسالة احلملة وتفاعل اجلمهور معها.

«املركزي» يخصص إصدار سندات
وتورق بـ  200مليون دينار

وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني
استقر عند مستوى 414ر 0دينار في حني ارتفع الفرنك
السويسري إل��ى مستوى 342ر 0دينار واستقر الني

اع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي أم���س االث��ن�ين
تخصيص اص��دار سندات وت��ورق بقيمة اجمالية
بلغت  200مليون دينار كويتي (نحو  660مليون
دوالر امريكي).
وق��ال البنك في بيان لوكالة األنباء الكويتية

«التجاري» 3 :فائزين في سحب
«حساب »YOU
أج����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري
السحب الثاني على “بالي
ستيشن  ”5املخصص لعمالء
“حساب  ”YOUيوم األحد
امل���واف���ق  24ي��ن��اي��ر 1202
ف��ي مبنى البنك الرئيسي،
ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ع��ن وزارة
التجارة والصناعة السيد/
أحمد البصمان ،مع االلتزام
ب���االش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة
والوقائية املتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وق���د ق���ام ال��ب��ن��ك بتغطية
ال��س��ح��وب��ات م��ب��اش��ر ًة عبر
وسائل التواصل االجتماعي
 .وجاءت نتيجة السحب على
النحو التالي  :جنيبه جواد
محمد عباس ولطيفة ناصر
العجمي وجاسم محمد قاسم
ميرزا بجائزة “بالي ستيشن
 ”5لكل منهما
جت������در اإلش����������ارة إل���ى
أن ح��س��اب « »Youيعتبر
احلساب املثالي لفئة الشباب،
سيما وأن احلساب يوفر لفئة
الشباب الفرصة لالستفادة
من ميزات عديدة عند فتحهم
احل��س��اب بقيمة  10دنانير
فقط ،واحل��ص��ول على هدية
نقدية بقيمة  50دينارا عند
حتويل املكافأة االجتماعية إلى

«التجاري» ،إضافة إلى فرص
ل��دخ��ول ال��س��ح��ب ال��ش��ه��ري
للفوز بجوائز قيمة ،وهي
فرصتان للدخول في السحب
الشهري للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  250دينارا.
إضافة إلى ذل��ك ،يوفر هذا
احل���س���اب ل��ل��ش��ب��اب ف��رص��ة
االس��ت��ف��ادة م��ن اخلصومات
ال����ف����وري����ة وال�����ع�����روض

ال���ت���روي���ج���ي���ة ع���ل���ى م����دار
ال��ع��ام ،حيث ميكن للعمالء
االط���ل��اع ع��ل��ى ك���ل امل���زاي���ا
التي يوفرها ه��ذا احلساب،
وك��ذل��ك ال��ش��روط واملعايير
املرتبطة باحلملة والعروض
ال��ت��روي��ج��ي��ة واخل��ص��وم��ات
املتاحة ألصحاب هذا احلساب
من خ�لال صفحة البنك على
اإلنترنت.
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رئيس غرفة التجارة والسفيرة األميركية بحثا سبل تنمية العالقات
استقبل محمد ج��اس��م الصقر -
رئ���ي���س غ���رف���ة جت�����ارة وص��ن��اع��ة
الكويت مبكتبه أم��س اإلثنني ألينا
روم��ان��وس��ك��ي – سفيرة ال��والي��ات
املتحدة األمريكية لدى دولة الكويت،
وترافقها ش��اري س��ت��اوت  -امللحق
التجاري بالسفارة ،كما حضر اللقاء
رب���اح عبدالرحمن ال��رب��اح – مدير
ع��ام الغرفة .تأتي ه��ذه ال��زي��ارة في
إط���ار بحث سبل تنمية العالقات
االقتصادية وزيادة التبادل التجاري
بني البلدين الصديقني ومدى إمكانية
دخول الشركات األمريكية واملنافسة
ف��ي ال��س��وق الكويتية واالس��ت��ف��ادة
من الفرص االستثمارية التنموية
املتاحة ،حيث أكد الصقر على أهمية
العالقات الطيبة التي جتمع كل من
الكويت وأم��ري��ك��ا على الصعيدين
السياسي واالقتصادي وأنها عامل
إيجابي في دف��ع العجلة التجارية
ب�ّي� أهمية تزويد
ب�ين البلدين ،ث��م نّ
الغرفة بأحدث املشاريع املدروسة
واجلاهزة للمسثمرين ،حيث الغرفة
ب��دوره��ا على أمت االس��ت��ع��داد لنشر
املعلومات على أعضائها املهتمني من

جانب من اللقاء

خ�لال الوسائل اإلعالمية املتاحة،
كما شجع رئيس الغرفة على عقد

ال��ش��راك��ات ب�ين أص��ح��اب األع��م��ال
م��ن ك�لا الطرفني للجمع ب�ين العمل

والتنظيم احمللي واخلبرات األجنبية،
ومن أهم القطاعات البنية التحتية
واإلنشاء ،الطاقة ،البتروكيماويات،
وتكنولوجيا املعلومات.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ع��بّ��رت السفيرة
األم��ري��ك��ي��ة ع��ن حماستها لتنمية
التعاون االقتصادي واالستثماري
بني الطرفني مؤكد ًة أهمية العالقات
الكويتية األمريكية ،ومبين ًة ضرورة
تعريف أصحاب األعمال األمريكان
باملناخ االستثماري الكويتي ومتيز
موقعها االستراتيجي ال���ذي ميثل
ال��ب��واب��ة ال��ت��ج��اري��ة للمنطقة ،وقد
أش���ادت سعادتها بالتعاون املميز
بني غرفة جت��ارة وصناعة الكويت
والسفارة إلقامة مختلف الفعاليات
التي تعزز من العالقة االقتصادية
ب�ين البلدين الصديقني ،م��ؤك��د ًة أن
القطاع اخل��اص هو العجلة احملركة
لهذه العالقات .في نهاية اللقاء أعربت
الضيفة الكرمية عن خالص امتنانها
وتقديرها لغرفة جت��ارة وصناعة
الكويت على تعاونها ال��دائ��م ،وما
تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون
الثنائي.

البورصة تواصل الصعود وسط تسارع وتيرة التداوالت
أنهت امل��ؤش��رات الكويتية تعامالت
أمس االثنني مرتفعة بشكل جماعي لثاني
جلسة على التوالي ،حيث صعد مؤشرات
السوق األول والرئيسي والعام بنفس
النسبة البالغة  ،0.27%فيما ارتفع
مؤشر “رئيسي  ”50بنحو .0.23%
وت��س��ارع��ت وت��ي��رة ال���ت���داوالت في
البورصة  ،حيث صعد السيولة بنسبة
 21.2%لتصل إلى  51.44مليون دينار
مقابل  42.46مليون دينار باألمس .كما
ارتفعت الكميات بنحو  49.4%لتصل
إلى  383.53مليون سهم مقابل 256.79
مليون سهم بجلسة األحد.
وسجلت مؤشرات  7قطاعات ارتفاعا ً
اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته
 ،1.03%بينما تراجع  5قطاعات أخرى
يتصدرها امل��واد األسياسية بانخفاض
نسبته  ،1.53%فيما استقر قطاع
الرعاية الصحية عند مستوى إقفاله
السابق.
وجاء سهم “الديرة” على رأس القائمة
اخل��ض��راء لألسهم امل ُ��درج��ة بارتفاع
نسبته  ،27.21%بينما تصدر سهم
“أموال” القائمة احلمراء مُتراجعا ً بنحو

.6.90%
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة
بالبورصة بقيمة  5.58مليون دينار
مُرتفعاً بنحو  ،0.14%فيما تصدر سهم
“أرزان” نشاط الكميات بتداول 63.25
مليون سهم مُرتفعا ً بنسبة .5.21%
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها
على ارتفاع مؤشر السوق العام 55ر15
نقطة ليبلغ مستوى 06ر 5730نقطة

بنسبة صعود بلغت 27ر 0في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 5ر383
مليون سهم مت��ت عبر  11966صفقة
نقدية بقيمة 4ر 51مليون دينار (نحو
6ر 169مليون دوالر).
وارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي
57ر 12نقطة ليبلغ مستوى 43ر4695
نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر 0في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر302

«وربة» 20 :رابح ًا في سحب
«السنبلة» األسبوعي
(كونا) ان اجل االص��دار يبلغ ثالثة اشهر مبعدل
عائد 125ر 1في املئة.
وك��ان (امل��رك��زي) اص��در في  18يناير احلالي
(سندات وتورق) بقيمة اجمالية بلغت  240مليون
دينار (نحو  792مليون دوالر) الجل ثالثة اشهر.

الياباني عند مستوى 003ر 0دينار.
يذكر أن أس��ع��ار ال��ص��رف املعلنة م��ن بنك الكويت
امل��رك��زي هي ملتوسط أسعار العملة أم��س وال تعكس
أسعار البيع والشراء الفعلية.

أع��ل��ن ب��ن��ك ورب����ة أس��م��اء
الفائزين بسحوبات السنبلة
األسبوعية ،وسيستمر بنك
وربة بعمل السحوبات لعشرة
رابحينأسبوعيا ً بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين
حالفهم احل���ظ خ�ل�ال سحب
السنبلة األسبوعي التاسع
واألرب��ع��ي��ن��واخل��م��س�ين  ،فقد
توج  20راب��ح من عمالء بنك
ورب��ةح��ص��ل ك��ل منهم على
 1000دينار كويتي وهم :فهد
محمد ابريك العتيبي،و عادل
علي السيد أح��م��د ،و صالح
حبيب محمد ال��ظ��ف��ي��ري  ،و
أحمد فهد عبدالله العصيمي،
و مشعل بداح فريج املطيري،
و حسني فهد ش��ارع العجمي،
و شيخة جمال عبدالله محمد،
و أحمد خالد صالح الغنيم،
و محمد جاسم محمد املانع،
و ب��دري��ة شلهوب سعيد بن
حضرم ،و كوثر أن��ور جاسم
خ��ان،و عوض م��رزوق عوض
مبرج ،و فهد محماس محسن
امل��ط��ي��ري  ،و أس��ام��ة خيري

أحمد نصار ،و محمد فهد ثامر
العجمي ،و عبدالناصر حمزة
علي الزيد ،و حسن محمد علي
احملمد علي ،و سعد دغيمان
غنام العازمي ،و دالل أحمد
عبدالله أحمد الناقه ،و شريفة
حمد عبدالله الشراح.
ومي��ث��ل ح��س��اب السنبلة
اخل��ي��ار األم��ث��ل لكل الراغبني
بتوفير األموال وحتقيق عوائد
مالية مناسبة على أرصدتهم
في الوقت نفسه باإلضافة إلى
ف��رص للفوز بجوائز نقدية
ٍ
طوال العام.
وح���ول ال��ش��روط ،يتطلب
اآلن وج��ود  100د.ك لدخول

سحوبات السنبلة االسبوعية
والسحوبات الكبرى ،علماً
بأن العميل ال زال يحصل على
فرصة واح���دة مقابل ك��ل 10
د.ك ف��ي احل��س��اب ،وال��ف��رص
حت��ت��س��ب ع��ل��ى ح��س��ب أدن��ى
رص��ي��د ف���ي احل���س���اب خ�لال
الشهر .لذلك يجب أن يكون قد
مضى على املبلغ شهر كامل
في احلساب للتأهل للسحب
األسبوعي ،وشهرين كاملني
للسحوبات الكبرى الحتساب
الفرص .هذا وال توجد قيود أو
حدود للسحب واإلي��داع ،كلما
زاد املبلغ امل��ودع زادت فرص
العميل للربح.

«إيكويت للبتروكيماويات» متدد
العقد املُبرم مع «املعادن»

أعلنت شركة املعادن والصناعات التحويلية
عن متديد عقدها املُبرم بتاريخ  22يناير 2017
مع شركة إيكويت للبتروكيماويات بشأن معاجلة
وشراء مواد سكراب البالستيك.
وقالت “معادن” في بيان للبورصة الكويتية،
أمس االثنني ،إن العقد مت متديده حتى تاريخ 21
ديسمبر  .2021وأوضحت الشركة أن سعر شراء
مواد سكراب البالستيك متغير ويعتمد على السعر
احلالي لبيع البالستيك اخلام في الكويت.

وبينت “معادن” أنه ميكن حتديد األثر املالي
للعقد ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي على البيانات املالية
للشركة؛ نظرا ً للتطور احلاصل املذكور أع�لاه،
وسوف تنعكس إيرادات العقد على البيانات املالية
خالل مدة متديد العقد.
كانت خسائر “معادن” تراجعت  3.9%في
التسعة أشهر األولى من العام املاضي ،لتصل إلى
 780.15ألف دينار ،مقابل خسائر بنحو 811.98
ألف دينار للفترة املماثلة من عام .2019

مليون سهم متت عبر  7665صفقة نقدية
بقيمة 2ر 21مليون دينار (نحو 9ر69
مليون دوالر).
ك��م��ا ارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق األول
07ر 17نقطة ليبلغ مستوى 72ر6255
نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر 0في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر81
مليون سهم متت عبر  4301صفقة بقيمة
16ر 30مليون دينار (نحو 5ر 99ليون
دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر (رئيسي  )50نحو
2ر 11نقطة ليبلغ مستوى 05ر4877
نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر 0في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 02ر210
مليون سهم متت عبر  4962صفقة نقدية
بقيمة 6ر 17مليون دينار (نحو 08ر58
مليون دوالر).
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا
ه��ي (ال��دي��رة) و(أص���ول) و(فجيرة أ)
و(ان���وف���س���ت) أم���ا ش���رك���ات (ب��ي��ت��ك)
و(وطني) و(أرزان) و(أعيان) فكانت
األك��ث��ر ت���داوال ف��ي ح�ين ك��ان��ت شركات
(أم���وال) و(يونيكاب) و(املصالح ع)
و(أهلية ت) األكثر انخفاضا.

توفر مجموعة متنوعة من املزايا والعروض
احلصرية حلامليها

«ب� ��وب � �ي� ��ان» ُي � �ص� ��در ب �ط��اق��ة
ف�ي��زا مسبقة ال��دف��ع بتصميم
عمودي خاص لعمالئه
أع�����ل�����ن ب��ن��ك
ب����وب����ي����ان ع��ن
إص���داره تصميم
خ������اص ومم��ي��ز
ل���ب���ط���اق���ة ف��ي��زا
م��س��ب��ق��ة ال��دف��ع
ص��م��م��ت
وال���ت���ي ُ
بشكلها العمودي
وت���ض���م أل�����وان
ال��ع��ل��م الكويتي
ب���ال���ت���ع���اون مع
شركة فيزا VISA
وذل��ك تزامناً مع
االحتفال باألعياد
الوطينة للكويت
االمر الذي يعكس يوسف املاجد
املشاعر الوطنية لدى
الشعب الكويتي .
وقال مدير تنفيذي إدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف
املاجد “مع اقتراب شهر فبراير ال��ذي ميثل شهر االحتفاالت
الوطنية بالنسبة للكويت ،نحتفل سوياً مع عمالئنا من حملة
بطاقات فيزا مسبقة الدفع بهذه املناسبة ،حيث مت إص��دار
تصميم فريد ومميز للبطاقة حتمل الوان علم الكويت ليعد ذلك
مبثابة تذكار ملناسبة وطنية خاصة.
وأوضح املاجد انه ميكن جلميع عمالء بنك بوبيان احلصول
واالستمتاع بهذا اإلصدار احملدود من بطاقة فيزا مسبقة الدفع
بشكلها العمودي املميز بجانب االستفادة من مميزات الدفع
الرقمي التي متتاز به البطاقة  ،حيث تتميز بتعزيز األمن
والسالمة والراحة بجانب تقنية التواصل قريب املدى NFC
وهي اخلدمة التي كان لنا الفخر بأن نكون أول من قام بطرحها
في الكويت قبل عدة اعوام.
وأك��د املاجد ان بطاقة فيزا مسبقة الدفع احلصرية توفر
العديد من امل��زاي��ا وال��ع��روض اخلاصة حلامليها من عمالء
بنك بوبيان ،حيث ميكن احل��ص��ول على خصومات فورية
على مجموعة مختارة من املطاعم واملقاهي ومتاجر التجزئة
للمالبس واألزي��اء واملجوهرات بجانب متاجر االثاث ومراكز
الرعاية الصحية
وأض��اف “إن ه��ذه اخلطوة تؤكد على استمرار التعاون
املشترك بني بنك بوبيان وشركة فيزا الرائدة في مجال خدمات
املدفوعات الرقمية االمر الذي يعكس اهتمامنا الدائم والتركيز
على كل ما يهم عمالئنا

