تابعة لـ «الرابطة» تقدم أقل األسعار مبناقصة لـ «اإلطفاء» بـ 4.6مليون دينار
أعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل عن قيام إحدى
شركاتها التابعة بتقدمي أقل األسعار مبناقصة تابعة لإلدارة
العامة لإلطفاء في الكويت بقيمة  4.6مليون دينار تقريبا ً.
وقالت “الرابطة” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس

6

البورصة تنهي تعامالتها باللون األخضر

أنهت بورصة الكويت تعامالت أم��س األحد
باللون األخضر ،حيث ارتفع مؤشرها العام 0.48
 ،%وصعد السوق األول بوتيرة أكبر بنحو 0.61
 ،%وسجل املؤشران الرئيسي و”رئيسي ”50
منوا ً بنسبة  % 0.13و % 0.45على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم
بنحو  % 36.3لتصل إلى  42.46مليون دينار
مقابل  31.16مليون دينار يوم اخلميس املاضي،
كما زادت أحجام التداول بنسبة  % 7.9لتصل إلى
 256.79مليون سهم مقابل  238.02مليون سهم
باجللسة املاضية.
وسجلت م��ؤش��رات  6قطاعات ارتفاعاً أمس
ب��ص��دارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 1.03
 ،%بينما تراجع  7قطاعات أخ��رى يتصدرها
التكنولوجيا بانخفاض قدره .% 2.07
وج��اء سهم “بورتالند” على رأس القائمة
اخلضراء لألسهم امل ُدرجة بنمو نسبته 10.54
 ،%فيما تصدر سهم “مراكز” القائمة احلمراء
مُتراجعا ً بنحو .% 5.88
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة
الكويتية بقيمة  4.37مليون دينار مُرتفعا ً بنسبة
 ،% 0.28ت�لاه سهم “الكويت الوطني” بقيمة
 4.23مليون دينار مُرتفعاً بنحو  ،% 0.58بينما
تصدر سهم “أرزان” نشاط الكميات بتداول
 19.15مليون سهم مُرتفعا ً .% 3
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها على ارتفاع

مؤشر السوق العام 34ر 27نقطة ليبلغ مستوى
51ر 5714نقطة بنسبة صعود بلغت 48ر 0في
املئة .ومت تداول كمية أسهم بلغت 7ر 256مليون
سهم متت عبر  10127صفقة نقدية بقيمة 4ر42
مليون دينار (نحو 9ر 139مليون دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر السوق الرئيسي 2ر 6نقطة
ليبلغ مستوى 86ر 4682نقطة بنسبة صعود
بلغت 13ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت
6ر 181مليون سهم متت عبر  6148صفقة نقدية
بقيمة 18ر 14مليون دينار (نحو 7ر 46مليون
دوالر) .كما ارتفع مؤشر السوق األول 5ر 37نقطة
ليبلغ مستوى 56ر 6238نقطة بنسبة صعود
بلغت 61ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت
09ر 75مليون سهم متت عبر  3979صفقة بقيمة
2ر 28مليون دينار (نحو 06ر 93مليون دوالر).
وارتفع مؤشر (رئيسي  )50نحو 8ر 21نقطة
ليبلغ مستوى 78ر 4865نقطة بنسبة صعود
بلغت 45ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت
5ر 132مليون سهم متت عبر  4064صفقة نقدية
بقيمة  12مليون دينار (نحو 6ر 39مليون دوالر).
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي (بورتالند)
و(ي��ون��ي��ك��اب) و(حت��ص��ي�لات) و(ورب���ة ت) أما
شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(خليج
ب) فكانت األكثر تداوال من حيث القيمة في حني
كانت ش��رك��ات (م��راك��ز) و(ال��ت��ق��دم) و(ال��ك��وت)
و(السورية) األكثر انخفاضا.

«اخلليج»« :الدانة تغنيك» حتصد
أكثر من  20مليون مشاهدة
سجلت األغنية األخيرة التي طرحها بنك اخلليج
مبناسبة سحب ال��دان��ة السنوي الكبير “الدانة
تغنيك” أكثر من مليون وسبعمائة ألف مشاهدة
على يوتيوب ،وأكثر من  20مليون مشاهدة على
م��واق��ع التواصل االجتماعي ،وذل��ك ف��ي أق��ل من
أسبوع.
وبهذه املناسبة استضافت إذاعة نبض الكويت
 88.8أمس مدير إدارة التسويق في بنك اخلليج،
السيدة جنالء العيسى ،وجنوم األغنية الفنانان
خالد امل�لا وم���روى ب��ن صغير ،حيث حتدثا عن
جتربتهم في تصوير هذه األغنية بطابعها الفكاهي
ال��ذي يحكي يجسد النقلة الكبيرة في حياة فائز
الدانة على عدة مستويات.
وق��د ع��رض بنك اخلليج األغنية خ�لال حفله
االفتراضي الذي أذيع قبل عشرة أيام على تلفزيون
الراي وإذاعة نبض الكويت  88.8ومواقع التواصل
االجتماعي .وتناولت األغنية املصورة التحول
الذي سيحصل في حياة الفائز باجلائزة الكبرى
التي تبلغ  1,500,000دينار كويتي من حساب
الدانة ،وحياة أهله وأسلوب حياته بشكل كامل ،في
إشارة إلى حجم اجلائزة وفرص صرفها املتعددة،
وم��ا ميكن أن حتدثه من تغيير ج��ذري في حياة
الفائز .وحول ذلك قالت مدير إدارة التسويق في
بنك اخلليج ،جنالء العيسى“ :حفل إعالن الفائز
باجلائزة الكبرى من حساب الدانة هذا العام كان
مميزًا على عدة مستويات .فقد كانت املرة األولى
التي يقدم فيها بنك اخلليج جائزة كبرى تعادل
 1,500,000دينار كويتي! ولهذا تعاونا مع
الفنانني احملبوبني خالد املال وم��روى بن صغير،
إلط�لاق أغنية تعكس فرحة الفائز وأث��ر اجلائزة
على حياته بأسلوب كوميدي خفيف .وبالنظر إلى
عدد املشاهدات ،أستطيع أن أقول أنها كانت أغنية

جنالء العيسى

ناجحة ج��دًا حيث انتشرت سريعً ا على مواقع
التواصل االجتماعي ،وب��دأ الناس بتداولها فيما
بينهم ،وهو ما يسعدنا دائمًا في بنك اخلليج عند
إنتاج مثل هذه األعمال”.
وأضافت العيسى“ :هذا العام أقمنا حفل الدانة
السنوي الكبير افتراضيًا دون تواجد اجلمهور،
وحرصا على
ً
وذلك تطبيقًا لالشتراطات الصحية
سالمة اجلميع .وإلى جانب هذا ،وحجم اجلائزة
املميز ،أت��ى االح��ت��ف��ال الكبير كفرصة مناسبة
لتسليط الضوء على مرور  60عام على تأسيس
بنك اخلليج ،حافظ خاللها على ال��ت��زام��ه نحو
ركائزه املجتمعية واالقتصادية واستمر بخدمة
عمالئه بحرص على تقدمي أفضل مستوى من
اخلدمة .فقد كان اخلليج معهم دوم وسنواصل
العمل خلدمتهم بإذن الله”.

«املتحد» يحصل على شهادة « آيزو :2013
»ISOIEC 27001

أع��ل��ن البنك األه��ل��ي املتحد ع��ن إع���ادة اعتماده
باحلصول علي شهادة املعيار العاملي “آيزو :2013
 ISOIEC ”27001وهي معيار دولي معترف به
على نطاق واسع يحدد أفضل املمارسات ألنظمة إدارة
أمن املعلومات (.)ISMSوقد مت منح الشهادة من قبل
 ،TÜV Rheinlandوهي مؤسسة أملانية مستقلة
معتمدة ذات شهرة واسعة والتي متنح مثل هذه
الشهادات بناء على معايير صارمة.
وتعد شهادة األي��زو ISOIEC 27001:2013
واحدة من أكثر الشهادات املوثوقة واملعتمدة عامليا
ألمن املعلومات ،واحلصول على هذه الشهادة يؤكد
على توافق البنك مع معيار أمن املعلومات والتزام
ف��ري��ق عمله لنظم املعلومات بحماية البيانات،
والتحسني والتطوير املستمر لبرامج وأنظمة أمن

املعلومات .وتتضمن متطلبات شهادة ISOIEC
 27001:2013التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل
وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن املعلومات
وحماية معلومات العمالء على أكمل وج��ه ،وكذلك
التقييم املستمر جلميع امل��خ��اط��ر املتعلقة بأمن
املعلومات خلدمات البنك  ،إضافة إلى تصميم وتنفيذ
مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن املعلومات التي
تطبق على العمليات والتكنولوجيا املستخدمة في
البنك واألفراد .وتعليقاً على حصول البنك علي هذه
الشهادة  ،أعربت جهاد احلميضي الرئيس التنفيذى
بالوكالة للبنك األهلي املتحد “ عن اعتزازها بحصول
البنك على هذه الشهادة املرموقة التى تغطي نطاق
نظام إدارة أمن املعلومات والتى تؤكد قدرات البنك
األهلي املتحد الالمحدودة فى مجال أمن املعلومات.
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ارتفع مؤشرها العام  0.48باملئة

األح��د ،إن املناقصة تتعلق بتوريد آليات ووسائل نقل برية
لـ”اإلطفاء” الكويتية .وأوضحت أن هذه النتيجة قد أعلنت
على موقع اجلهاز املركزي للمناقصات العامة ،ولم يتم إخطار
الشركة التابعة بشكل رسمي .وبينت “الرابطة” أن العائد

املتوقع من هذا العقد ،في حال ترسيته على الشركة ،في حدود
 .% 5كانت “الرابطة” حتولت للخسارة في التسعة أشهر
األولى من العام املاضي بقيمة  8.71مليون ريال ،مقابل أرباح
بنحو  1.29مليون دينار للفترة املماثلة من عام .2019

«الكويتية» تلتقي مؤسسة «انشيون»

الصانع :نحرص على خدمة عمالئنا في املطار مبا يليق بالناقل الوطني
قام الرئيس التنفيذي لشركة اخلطوط
اجلوية الكويتية بالوكالة عادل الصانع
وي��راف��ق��ه م��س��اع��د ال��رئ��ي��س التنفيذي
لشؤون العمليات الكابنت عيسى احلداد،
ورئيس مركز التحكم بالعمليات الكابنت
عبدالوهاب الشطي ،بزيارة ملبنى الركاب
رقم ( 4مطار الكويت الدولي) حيث كان
باستقبالهم الرئيس التنفيذي ملؤسسة
انشيون العاملية إلدارة املطارات كوانغ
س��وو ل��ي ،وق��د تخللت ال��زي��ارة متابعة
آخر املستجدات املتعلقة بانهاء اجراءات
السفر في أنحاء املطار واالط�ل�اع على
اخلدمات املقدمة لركاب اخلطوط اجلوية
الكويتية الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم
على أكمل وجه باالضافة إلى بحث سبل
توطيد ومتتني العالقات املشتركة مع
شركة انشيون والسعي نحو تطويرها
لتحقيق االه��داف املنشودة بني الطرفان
مبا يعود باملصلحة العامة.
وعلى هامش ال��زي��ارة ،ق��ال الرئيس
التنفيذي عادل الصانع“ :تشرفنا اليوم
ب��زي��ارة ال��رئ��ي��س التنفيذي ملؤسسة
انشيون السيد كوانغ سوو لي ،باالضافة
إل��ى متابعة آخ��ر املستجدات في مبنى
الركاب رق��م  4واالط�لاع على اخلدمات
التي تقدمها اخلطوط اجلوية الكويتية
لعمالئها الكرام واحلرص على تنفيذها
بالشكل املناسب ومب��ا يليق بالناقل
الوطني لدولة الكويت ،كذلك اطلع الوفد
على آلية انهاء اجراءات السفر في املطار
والعمل نحو كيفية تذليل العقبات أمام
املسافرين”.
وأضاف الصانع“ :كما بحث الطرفان

الصانع واحلداد والشطي مع كوانغ سوو لي

سبل تعزيز أواصر العالقات والتعاون
بني اخلطوط اجلوية الكويتية ومؤسسة
انشيون إلدارة املطارات املشغل الرئيسي
ملبنى ال��رك��اب رق��م  ، 4واحل���رص على
ترسيخها وجناحها بالشكل املناسب
وامل��ط��ل��وب وال����ذي ي��ع��ود ع��ل��ى جميع
االط��راف بالفائدة خصوصاً منذ استالم

مؤسسة انشيون إدارة مبنى الركاب رقم
 4وكفاءتها بالتشغيل منذ اط�لاق اول
رحلة جتارية في  15أغسطس 2018
ملا لها من خبرة كبيرة في ادارة املطارات
حول العالم”.
وف��ي اخل��ت��ام ،تقدم الصانع بجزيل
الشكر وواف���ر االم��ت��ن��ان على اجلهود

املبذولة وامللموسة للقائمني على على
مؤسسة انشيون ودوره��م في تشغيل
مبنى الركاب رقم  4خاصة وقت جائحة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)19
متمنني لهم خالص التوفيق والسداد في
الفترة املقبلة آملني العودة إلى التشغيل
الكامل في الفترة املقبلة.

ً
استكماال للندوة حول الفرص االستثمارية املرتقبة في 2021

«املركز» ينشر تقرير «رؤية» :الفرص والتوقعات املستقبلية
نظم املركز املالي الكويتي “املركز”
مؤخرا ً ندوةافتراضية بعنوان “رؤية
املركز لعام  :2021الفرص والتوقعات”،
وال��ت��ي ه��دف��ت مل��س��اع��دة املستثمرين
على االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��رص اجل��دي��دة
والناشئة التي يحملها العام ،2021
في ظل االخ��ت�لال ال��ذي سببته جائحة
فيروس كوفيد.-19ونشر “املركز” بعد
الندوة تقريرا ً يستعرض رؤيتهحول
الفرص التي تلوح في أفق العام 2021
حوملختلف فئات األص��ول التي يديرها
“املركز” .وي��ت��ن��اول التقرير خمسة
قطاعاترئيسية هي :قطاع األسهموالدخل
الثابت والقطاع العقاري ف��ي منطقة
دول مجلس التعاون اخلليجي والقطاع
العقاري الدولي واالستثمارات الدولية.
كما يتضمن تقرير “املركز”ملخصاً
ألداء العام  ،2020والتحديات القائمة،
وال��ت��وق��ع��ات ل��ل��ع��ام  2021وال��ف��رص
الناشئة عبر هذه القطاعات ،وذلك بنا ًء
على حتليل “املركز” لألسواق وتقييمها.
أوضح تقرير “املركز”أنأداء األسهم
ف���ي م��ن��ط��ق��ة دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجيخالل ال��ع��ام  2020ق��د شهد

تراجعاً في بداية العام مع بدءجائحة
ف��ي��روس كوفيد .-19إال أن أس���واق
املنطقة ق��د متكنت م��ن التخلص من
ه��ذه البداية السلبية ،وذل��ك على أثر
جهود اح��ت��واء انتشار الفيروس بعد
فترات اإلغالق وحظر التجول .كماأدت
إع��ادة الفتحالتدريجية لالقتصادات،
والتطورات اإليجابية املتعلقة بلقاح
فيروس كوفيد -19إلى أن ينهي مؤشر
S&P MENAالعام  2020مبكاسب
سنوية بلغت .% 1.5
ال��دخ��ل الثابت ملنطقة منطقة دول
مجلس التعاون اخلليجي  :وم��ن جهة
أخ���رى ،ذك��ر تقرير “املركز” أن فترة
ع���دم ال��ي��ق�ين ال��ت��ي اس��ت��م��رت مل���دة ع��ام

بسبب جائحة ف��ي��روس كوفيد،-19
كان لها تأثيرأيضاً على أس��واق الدخل
الثابت العاملية واإلقليمية .ورغمتراجع
م���ؤش���رات ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت ف��ي جميع
أن��ح��اء العالم خ�لال م��ارس  ،2020إال
أن��االن��ت��ع��اش ك��ان س��ري��ع �ا ً ،وس��رع��ان
م��ا تعافت معظم امل��ؤش��رات لتتجاوز
مستويات ما قبل اجلائحة.
ويعكس اس��ت��ق��رار أس��ع��ار النفط،
والتحسن املتوقع في منو الناجت احمللي
اإلج��م��ال��ي خ�لاالل��ع��ام  2021مقارنة
ب��ال��ع��ام ،2020التوقعات املستقرة
للشركات اخلليجية .ومن حيث النمو
االقتصادي ،تتوقع وكالة ستاندرد آند
ب��ورز للتصنيفات االئتمانية انتعاشاً

اق��ت��ص��ادي �ا ً م��ت��واض��ع �ا ً ل���دول مجلس
التعاون اخلليجي خالل الفترة -2021
 ،2023مع من ٍو في إجمالي الناجت احمللي
انكماش
ٍ
احلقيقي بنسبة  ،% 2.5بعد
بنحو % 6في عام .2020
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ت��ص��ب��ح أس���واق
السندات اخلليجية فئة أص��ول جاذبة
خ�لال ال��ع��ام  ،2021وأن توفر عائدا ً
للمستثمرين باستحقاقات ومستويات
مخاطر ائتمانية مقبولة .كما من املتوقع
أن يبلغ عائد سندات اخلزانة األمريكية
ملدة  10سنوات % -1.25 % 1٪بسبب
ال���ت���زام ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درال��ي
باحلفاظ على سياسة سعر الفائدة
معلقة .باإلضافة إلى ذلك ،من املتوقع أن
يؤدي ذلك إلى زي��ادة جاذبية السندات
والصكوك في دول اخلليج بالنظر إلى
فارق العائد اجلذاب بني سنداتاحلكومات
ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي،
واألسواق األمريكية ،واألخرى الناشئة.
وأض����اف ت��ق��ري��ر “املركز” أن س��وق
السندات والصكوك في منطقة اخلليج
أثبت قدرته على الصمود في ظل حالة
عدم اليقني نتيجةللطلب احمللي.

«التجاري» :فائزان في سحبي «النجمة» و حملة «أكثر من الراتب»
أج���رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري سحوباته
على حساب النجمة وحملة “أكثر من
راتب “ .وقد مت إجراء السحب يوم األحد
املوافق  24يناير  1202في مبنى البنك
ال��رئ��ي��س��ي ،ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ع��ن وزارة
التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع
االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
املتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق��د ق��ام البنك بتغطية السحوبات
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي
 .وج���اءت نتيجة السحب على النحو
التالي :
أوال  :ح��س��اب النجمة االس��ب��وع��ي –
جائزة  5,000-دينار كويتي من نصيب
الفائز أحمد فرج عباس مصطفى  ،ثانيا
 :سحب حملة “أكثر من راتب” – جائزة

تعادل راتب و تصل لغاية  1,000-دينار
كويتي من نصيب الفائز عبدالله خالد
صالح بارون .
وأوض���ح البنك ب��أن حملة “أكثر من
راتب” موجهة للعمالء الكويتيني الذين
يقومون بتحويل روات��ب��ه��م البالغه -
500دينار كويتي أو أكثر على البنك
وبصفة خاصة العاملني ف��ي القطاعني
احلكومي والنفطي والشركات املدرجة
ل��دى البنك  ،واالس��ت��ف��ادة من مزايا هذه
احل��م��ل��ة واحل��ص��ول ع��ل��ى ه��دي��ة نقدية
فورية تبلغ قيمتها من  250-دينار إلى
 500دي��ن��ار أو ق��رض م��ن دون فائدةبقيمة  5أض��ع��اف ال��رات��ب وبحد أقصى
 10,000دينار  ،وسيكون هناك سحبأسبوعي للعمالء الكويتيني احلاليني

واجل��دد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد
من ال��روات��ب التي يتقاضونها شهريا.
كما ميكن للعمالء الكويتيني املتقاعدين
باإلضافة ال��ى املقيمني ال��ذي��ن يقومون
بتحويل مديونيتهم البالغة  10,000د.ك
وما فوق الى البنك احلصول على هدية
نقدية ق��دره��ا  % 1م��ن قيمة املديونية
احملولة.
ويذكر أن جوائز “حساب النجمة”
مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تنوعها ط���وال السنة،
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة
 5,000دينار كويتي ،وشهرية بقيمة 20,000دينار كويتي ،باإلضافة الىجائزة نصف سنوية بقيمة 500,000-

أع��ل��ن بنك ب��رق��ان ع��ن مم��ارس��ة خيار
االس��ت��رداد لسندات دي��ن مساندة ضمن
الشريحة الثانية لرأس املال بقيمة 100
مليون دي��ن��ار ،وال��ص��ادرة ف��ي  9م��ارس
.2016
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية،
اليوم األح��د ،إن ممارسة خيار االسترداد
تأتي بعد موافقة بنك الكويت املركزي
اخلطية لـ”برقان” بتاريخ  28أكتوبر
2020؛ على مم��ارس��ة خيار االس��ت��رداد
للسندات امل ُشار إليها.
وأوضح “برقان” أن مدة هذه السندات
هي  10سنوات مع خيار االس��ت��رداد بعد
 5سنوات من تاريخ إص��داره��ا أو في أي
تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك ،موضحا ً بأن

تاريخ االسترداد امل ُقرر لتلك السندات هو 9
مارس .2021
وب�ين أن��ه مت االس���ت���رداد بعد إص��دار
البنك اجلديد لسندات دين مساندة ضمن
الشريحة الثانية لرأس املال بقيمة 500
مليون دوالر ،والذي مت في ديسمبر .2020
وأفاد البنك بأنه مت اتخاذ كال اإلجراءين
(اإلصدار اجلديد واالسترداد) بالتزامن مع
إدارة متطلبات رأسمال البنك والسيولة
طويلة األجل بشكل فعال.
كما أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين
في السحوبات اليومية على حساب يومي،
وق��د ف��از كل واح��د منهم بجائزة 5,000
د.ك .وك���ان احل��ظ ف��ي ه��ذه السحوبات
م��ن نصيب :محمد شكيل أحمد خوخار

وياسمني وليد حسن عيد ومحمد عبدالله
علي وصابر ابراهيم لوكندواال وأحمد
عباس عبدالله الرئيس .
باإلضافة للسحب اليومي ،بنك برقان
يوفر سحب ربع سنوي حلساب “يومي”
للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125,000دينار
كويتي .وللتأهل للسحوبات الربع سنوية
يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم
عن 500د.ك ملدةشهرينكاملينقبلتاريخ
السحبو كما أن كل 10د.ك متثل فرصة
واحدهلدخواللسحب .وإذا ك��ان رصيد
احل��س��اب  500دي��ن��ار كويتي وم��ا ف��وق،
س���وف ي��ك��ون ص��اح��ب احل��س��اب مؤهل
للدخول في كل من السحوبات اليومية
والربع سنوية.

ديناركويتي ،وسحب آخر العام على أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في
العالم بقيمة  1,500,000دينار كويتي .
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن امل��ع��روف أنه
ميكن فتح احلساب فقط ب��إي��داع 100-
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب
مبلغ ال يقل ع��ن  500-دي��ن��ار كويتي
للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل
اجلوائز التي يقدمها احلساب ،فكلما زاد
رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضالً
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي
ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان
بضمان احلساب وكذلك احلصول على كل
اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

«برقان» ميارس خيار االسترداد لسندات دين بـ  100مليون دينار

