
أعلن بنك بوبيان عن إعادة إطالق 
ح��س��اب ال��ش��ب��اب ب��رؤي��ت��ه وم��زاي��اه 
اجلديدة وال��ذي سيكون مبثابة بنك 
آخ��ر مستقل داخ��ل بنك بوبيان في 
إطار السعي خللق شخصية مستقلة 
للحساب ك��ون��ه يستقطب الشباب 
الذين ميثلون أحد ابرز وأهم الشرائح 

في املجتمع و التى يستهدفها البنك.
وقال البنك في بيان صحافي “ بعد 
أشهر طويلة من الدراسة والبحث مت 
الوصول إلى الشكل الذي نعتقد انه 
األفضل في مخاطبة الشباب إنطالقاً 
من اخلبرة التى اكتسبناها في التعامل 
معهم على م��دار السنوات املاضية 
والتى أهلتنا ملعرفة كافة احتياجاتهم 

ومتطلباتهم”.
وتتضمن حملة إط��الق احلساب 
اجلديد العديد من الهدايا األسبوعية 
إل��ى جانب السحب الرئيسي األول 
ال��ذي سيقام في نهاية العام احلالي 
على سيارة رينج روفر – فيالر موديل 
2020 والسحب الثاني الذي سيقام 
ف��ي نهاية شهر م��ارس على سيارة 

رينج روفر – فيالر موديل 2021.
كما تتضمن الهدايا سحب أسبوعي 
العالن خمس رابحني بجائزة نقدية 
قيمة ك��ل منها 150 د.ك باالضافة 
إل���ى م��س��اب��ق��ات و أس��ئ��ل��ة م��ن خ��الل 
حساب االنستغرام اخلاص بحساب 

PRIME  التى تشمل جوائز مميزة  
أسبوعية.

ه��ذا ب��االض��اق��ة ال��ى اخلصومات 
ال���رائ���ع���ة ال��ت��ى س��ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك 
لعمالء حساب الشباب اجل��دي��د مع 
أه��م احمل��الت و العالمات التجارية 
التي تهم ه��ذه الشريحة  كاملطاعم 
والكافيهات و النوادي الرياضية إلى 
جانب محالت األجهزة اإللكترونية 

ومحالت االزياء.
وعلى الرغم من كونه أحد حسابات 

  PRIME ب��وب��ي��ان إال ان ح��س��اب
سيكون مستقل بشكل كبير وكمثال 
ف��إن��ه س��ي��ك��ون ه��ن��اك ف��ري��ق كامل 
خ��اص إلدارة احل��س��اب و اإلش��راف  
عليه والذين سيكونون من الشباب 
الكويتي  وفي أعمار مقاربة  لعمالء 
حساب الشباب  كونهم األكثر قدرة 
على مخاطبتهم والتعامل معهم إلى 
جانب العديد من األمور األخرى التى 
سيشعر بها الشباب في تعامالتهم مع 

احلساب اجلديد.

alwasat.com.kw

اخلليجية االقتصادية  الشؤون  هيئة  اجتماع  في  تشارك  »املالية« 
ش��ارك��ت دول���ة الكويت ف��ي االج��ت��م��اع الثالث للجنة 
التحضيرية الدائمة على املستوى الوزاري لهيئة الشؤون 
االقتصادية والتنموية عبر االتصال املرئي، حيث ترأس 
معالي وزي��ر املالية ب��راك علي الشيتان الوفد الكويتي 
املشارك في االجتماع والذي ضم عدد من  كبار املسؤولني 

في وزارة املالية.
ومت خالل االجتماع مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة 

بالعمل االقتصادي والتنموي اخلليجي املشترك، وفي 
مقدمتها تقرير األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية معالي الدكتور نايف فالح احلجرف بشأن مسيرة 

العمل االقتصادي والتنموي اخلليجي.
كما مت خالل االجتماع مناقشة مخرجات دراسة برنامج 
عمل هيئة ال��ش��ؤون االقتصادية والتنموية، وخارطة 
الطريق لتنفيذ مبادرات ومشاريع موحدة لعام 2025، 

واجلوانب االستراتيجية التي يجب أخذها في عني االعتبار 
ضمن برنامج عمل الهيئة وأول��وي��ات��ه��ا، ومت مناقشة 
ومتابعة تقرير سير مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة بني 
دول املجلس والدول واملجموعات الدولية، ومتابعة آخر 
التطورات املتعلقة مبشروع سكة احلديد ل��دول املجلس 
وماله من أثر إيجابي على اجلانب االقتصادي واالجتماعي 

في املنطقة.
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4 ماليني سهم لـ »املركز املالي« أعلنت تنفيذ صفقة على 

البورصة تغلق على تباين.. وأسهم 
البنوك تصعد بالسوق األول

أنهت بورصة الكويت تعامالت أم��س  االثنني 
على تباين، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.46%، 
وصعد السوق األول بوتيرة أكبر بنحو 0.63%، 
فيما تراجع املؤشران “رئيسي 50” والرئيسي 

بنسبة %0.04 و%0.05 على الترتيب.
وزادت وتيرة التداوالت بشكل ملحوظ، حيث 
ارتفعت سيولة البورصة بنحو %65.2 لتصل إلى 
49.67 مليون دينار مقابل 30.06 مليون دينار 
ب��األم��س، كما ارتفعت الكميات بنسبة 42.3% 
لتصل إلى 158.44 مليون سهم مقابل 111.34 

مليون سهم بجلسة.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
املنافع بنمو نسبته %2.19، وذلك بدعم صعود 
سهم “الزور األولى” بنحو %2.19 عقب إعالن 

الشركة عن جدول استحقاقات توزيعات األرباح.
كما ارتفع قطاع البنوك بنحو %0.74 ليحتل 
املرتبة الثالثة بني أعلى ارتفاعات قطاع البورصة؛ 

مما ساهم بشكل رئيسي في صعود مؤشر السوق 
األول.

في املقابل، سجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعاً 
بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 2.89%، 
يليه النفط والغاز بواقع %2.39، فيما كان العقار 

األقل هبوطاً بنحو 0.02%.
وأعلنت بورصة الكويت عن إمتام تنفيذ صفقة 
ُمتفق عليها على أسهم شركة املركز املالي الكويتي 

بحجم يبلغ 4 ماليني سهم.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، 
أمس  االثنني، إن تنفيذ الصفقة مت على أساس سعر 
85 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 340 ألف 
دينار. وأعلنت البورصة في منتصف األسبوع 
املاضي، عن إمت��ام تنفيذ صفقة ُمتفق عليها على 
أسهم “املركز” بحجم بلغ 12 مليون سهم بسعر 
85 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.02 مليون 

دينار.

عامًا  44 لـ   امتدت  مسيرة  بعد  صفر  محمد  الكابنت  تودع  »الكويتية« 
ف��ي إط����ار سعيها ال���دائ���م لتقدير 
ك��وادره��ا الوطنية وض��م��ن جهودها 
احلثيثة لتكرمي موظفيها املتميزين، 
ودعت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابنت محمد صفر قائد طائرة أعلى، من 
خ��الل استقباله في مبنى الركاب رقم 
4قادماً من رحلة دبي والتي تعد آخر 
رحلة عمل له النتهاء خدمته الطويلة 

في اخلطوط اجلوية الكويتية.
وعلى هامش االستقبال، قال مساعد 
الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات 
ال��ك��اب��نت عيسى احل����داد: “تكرمياً له 
وملسيرته املضيئة في الناقل الوطني، 
نقوم اليوم باستقبال الكابنت محمد 
صفر وتوديعه بعد آخر رحلة يقودها 
على منت ط��ائ��رات الشركة ل��ذا نتوجه 
له بجزيل الشكر وواف��ر االمتنان على 
جهوده املمتدة ألكثر 4 عقود ماضية 
وال��ت��ي عاشها بكل جن��اح ب��ني ج��دران 
الطائر االزرق ، فكان دائ��م��اً ما يظهر 
حماسه ووالءه لعمله وحسن خلقه 
جت��اه زم��الئ��ه وجت��اه رك��اب اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وك��ان الكابنت صفر 
خ��ي��ر م��ث��ال للتفاني بالعمل واجل��د 
واالج��ت��ه��اد وم��ن أص��ح��اب البصمات 
البارزة والالمعة في اخلطوط اجلوية 
الكويتية”. ب���دوره، ق��ال مدير دائ��رة 
العمليات الكابنت يعقوب النجار: “ 
تشرفت بزمالة الكابنت محمد صفر 
سواء أثناء الدراسة في كلية الطيران أو 
في العمل ضمن فريق طياري اخلطوط 
اجلوية الكويتية طوال العقود املاضية 
التي شهدنا بها معاً حلظات سعيدة 
وممتعة ال تنسى تركت اث��راً وبصمات 

كبيرة ف��ي قلوبنا وب��ني زم��الء العمل 
ف��ي الشركة”. م��ن جانبه ق��ال مدير 
دائ��رة العالقات العامة واإلع��الم فايز 
العنزي: “يأتي توديع الكابنت محمد 
صفر ضمن توجيهات مجلس االدارة 
برئاسة الكابنت علي ال��دخ��ان وسائر 
أعضاء املجلسوتكرمياً له وملسيرته 
املضيئة والالمعة والتزامه بني زمالئه 
حيث يأتي ه��ذا التكرمي ضمن فلسفة 
االدارة العليا جت��اه املوظفني بدعمهم 
وحتفيزهم وتقديرهم على سنوات 
خدمتهم واخالصهم في العمل، مما يعزز 

من معاني الوفاء والترابط والتواصل 
ب��ني ال��ق��ي��ادة وموظفيها وي��ؤك��د على 
ح���رص اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
املتواصل والدائم على تكرمي منتسبيها 
وكوادرها وتقديرهم خلدمتهم ووالئهم 
في تلك الشركة العريقة االمر الذي يدل 
على روح االس��رة الواحدة التي تتمتع 

بها الكويتية مع موظفيها االعزاء”.
م��ن ناحيته، ت��ق��دم ال��ك��اب��نت محمد 
صفر بالشكر اجلزيل لرئيس مجلس 
ادارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابنت/ علي الدخان وأعضاء مجلس 

االدارة واالدارة العليا واملسؤولني 
في دائ��رة العمليات على ه��ذا التكرمي 
واحلفاوة التي تلقاها منهم، مؤكداً على 
روح التآلف والترابط واالهتمام التي 
جتمع أبناء اخلطوط اجلوية الكويتية 
ببعضهم البعض، والوفاء ال��ذي ملسه 
من القيادات في تكرميه وتقديره على 
س��ن��وات خدمته ب��ني ج���دران الشركة 
العريقة، مشيراً في الوقت ذات��ه إلى 
أن “الكويتية” تعد منزله االساسي 
ال��ذي تعلم منه ط��وال خدمته في عالم 

الطيران.

املنخفضة الفائدة  معدالت  خلفية  على 

»كامكو إنفست«: تراجع صافي هامش فائدة قطاع البنوك اخلليجية 

قال تقرير شركة بحوث كامكو إنفست 
الصادر عن أداء قطاع البنوك في دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي – ال��رب��ع 
الثالث من العام 2020 نوفمبر2020 
. واص��ل صافي هامش الفائدة لقطاع 
البنوك املدرجة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي تراجعه خ��الل الربع الثالث 
م��ن ال��ع��ام 2020 ليصل بذلك إل��ى أحد 
أدن���ى امل��س��ت��وي��ات الفصلية املسجلة 
ببلوغه نسبة2.98 ف��ي امل��ائ��ة. وك��ان 
هذا االنخفاض مدفوعاً بخفض أسعار 
الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية 
على مستوى املنطقة والعالم أجمع، هذا 
إلى جانب استمرار منو صافي قروض 
ق��ط��اع البنوك اخلليجية. إذ انخفض 

صافي هامش الفائدة في كافة أس��واق 
دول مجلس التعاون اخلليجي خالل هذا 
الربع، باستثناء البحرين وذل��ك نظراً 
لعدم ت��واف��ر بيانات متسقة للمقارنة 
نتيجة لعدم قيام البنوك البحرينية 
بإصدار بياناتها املالية عن فترة الربع 
األول من العام 2020. وبلغت تكلفة 
التمويل املختلط للمنطقة نسبة 1.8 في 
املائة مما يسلط الضوء على القرارات 
املتوالية خلفض أسعار الفائدة التي مت 
تطبيقها خ��الل النصف األول من العام 

.2020
 كما أن صافي ربح قطاع البنوك الذي 
تراجع إلى أدنى مستوياته خالل الربع 
الثاني شهد انتعاشا ق��وي��اً ف��ي الربع 

الثالث من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 
56.5 في املائة على أساس ربع سنوي، 
وص��والً إل��ى 7.5 مليار دوالر أمريكي. 
إال ان إجمالي الربح ما زال أدن��ى بكثير 
من مستويات ما قبل اجلائحة. ويعزى 
هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض 
املخصصات خ��الل ه��ذه الفترة املالية 
باإلضافة إلى خفض تكاليف التمويل. 
وساهم منو الدخل من غير الفائدة أيضاً 

في تعزيز منو األرباح الفصلية.
 أما على صعيد امليزانيات العمومية 
للبنوك اخلليجية، نالحظ انها واصلت 
إظهار مرونة هائلة من حيث منو االصول 
خ��الل ال��رب��ع الثالث م��ن ال��ع��ام 2020، 
مسجلة منواً بنسبة 2.2 في املائة لتصل 

إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 
2.53 تريليون دوالر أمريكي مقابل 2.47 
تريليون دوالر أمريكي بنهاية الربع 
الثاني م��ن ال��ع��ام 2020. أم��ا م��ن حيث 
النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي 
األص���ول بنسبة 9.9 ف��ي امل��ائ��ة خالل 
الربع الثالث من العام 2020. وسجلت 
أصول البنوك املدرجة في االمارات أعلى 
معدل منو على أساس ربع سنوي خالل 
الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 
3.2 في املائة، تليها السعودية والكويت 
بنسبة 2.0 في املائة و1.9 في املائة، 
على التوالي. وكان منو األصول إيجابياً 
بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوي 

اوعلى أساس سنوي.  
وساهمت البنوك اإلسالمية مجدداً 
في تعزيز منو األص��ول خالل هذا الربع 
بعد تسجيل اصولها ملعدل منو بنسبة 
2.6 في املائة على أساس ربع سنوي في 
الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.1 
في املائة للبنوك التقليدية. أما من حيث 
النمو على أساس سنوي، شهدت أصول 
البنوك اإلسالمية مجدداً منواً أعلى بنسبة 
13.8 في املائة مقارنة بنسبة 8.7 في 
املائة للبنوك التقليدية. وفي ذات الوقت، 
جاء منو األصول املدرة للدخل في الربع 
الثالث من العام 2020 أق��ل نسبياً من 
معدل منو إجمالي األص��ول، بنمو بلغت 
نسبته 1.4 في املائة وبقيمة إجمالية 
بلغت 2.9 تريليون دوالر أمريكي بنهاية 
الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.06 
تريليون دوالر أمريكي بنهاية الربع 

الثاني من العام 2020.

للشباب    PRIME حساب  يطلق  »بوبيان« 

األسبوعي  الدانة  بسحب  رابحني    5 »اخلليج«: 

أج��رى بنك اخلليج في ي��وم األح��د 22 نوفمبر 
2020 سحب الدانة األسبوعي عن الفترة من 15 
– 19 نوفمبر 2020، وأعلن عن أسماء الفائزين 
اخلمسة الذين حصل كل منهم على 1،000 دينار 
كويتي، وهم: فوز غنام ناصر الشليه وخليل أبل 
خليل الشطي وحسني أكبر علوان محمد وعيسى 
عدنان خالد العسالوي   ومهديه صالح حسني  

اخلزعلي .
هذا وقد أعلن بنك اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجل��ائ��زة ال��ك��ب��رى لسحب ال��دان��ة السنوي 
ستكون 1،500،000 دي��ن��ار كويتي، وسيعقد 

السحب في تاريخ 14 يناير 2021.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
ف��رص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إي��داع��ه��ا ف��ي احل��س��اب، باستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من اخلدمات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة “بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري” التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وق��ت يناسبهم، إضافة إل��ى خدمة 
“احلاسبة” املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف الذكية، والتي متِكّن عمالء الدانة 
من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة 
األسبوعية، ربع السنوية والسنوية. عالوة على 
ذلك، حساب الدانة هو احلساب الوحيد الذي يكافئ 
العمالء على والئهم لبنك اخلليج، حيث مينحهم 
فرص الوالء، وهي عبارة عن إجمالي الفرص التي 
اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف 
إلى العام املقبل كمكافأة له على والئه. وكذلك مت 
إضافة جميع الفرص التي استحقها العميل  في 
آخ��ر ع��ام 2019 إل��ى ع��ام 2020 ويتكرر ذل��ك في 
ع��ام 2021 مع األع��وام التالية. تطبق الشروط 

واألحكام. 

»شمال الزور« ُتعلن اجلدول
 النهائي لتوزيعات األرباح

صفر مع طاقم رحلته االخيرة ومسؤولي الكويتية
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»بـــــيـــــتـــــك« دّشــــــــــن فــــرع 
املطار بحلة جديدة

ض��م��ن إط���ار مت��ي��زه مب��ن��ح العمالءجتربة 
مصرفية استثنائية وفريدة من نوعها، وللتأكيد 
على توفيرأقصى درج���ات ال��راح��ة لهم أثناء 
امتام معامالتهم املصرفية،دّشن بيت التمويل 
الكويتي “بيتك” فرعيه اجلديدين بالكامل: فرع 
مطار الكويت الدولي، وفرع حطني، بتجهيزات 

تكنولوجّية وخدمية عصرية متطورة.
وج��رى االفتتاح الرسمي للفرعني بحضور 
الرئيس التنفيذي ملجموعة “بيتك” بالتكليف- 
عبد ال��وه��اب عيسى ال��رش��ود، وع��دد من فريق 

االدارة التنفيذية في البنك.
وأوض��ح الرشودفي تصريح صحفي على 
هامش االفتتاح، ان فرع املطار الذي يقع في صالة 
املغادرين)الدور األول(، وفرع حطني اجلديدان 
يتميزان برحابة املساحة، والتصميم العصري، 
والتكنولوجيا احل��دي��ث��ة، وت��ن��وع��اخل��دم��ات 
التفاعلية،وأعلى درج���ات اخلصوصية، كما 
يضم فرع حطني قسما خاصا للسيدات، كميزة 

تنافسية للبنك.
وأض��اف ان الفرعني يقدمان حلوال وخدمات 
مصرفية م��ت��ط��ورة، ل��وج��ود ج��ه��از تفاعلي 
باملطاركال�XTM، وأجهزة ال�ATM املتطورة، 
وأجهزةااليداع التي تستقبل 300 ورقة نقدية 
في العملية الواحدة، ومنصات رقمية متطورة، 
وأج��ه��زة لوحية، وش��اش��ات ع��رض للتعريف 
باخلدمات والعروض،منوها بأن البنك حرص 
على العنصر البشري وذل��ك بتزويد الفرعني 

بكوادر بشريةعالية الكفاءة.

أعلنت شركة شمال ال��زور األول��ى للطاقة 
واملياه عن اجلدول النهائي لتوزيعات األرباح 
حيث حددت الشركة تاريخ 1 ديسمبر 2020 

موعداً نهائياً حليازة السهم.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان للبورصة 
الكويتية، أمس  االثنني، أن تاريخ تداول السهم 
دون استحقاق ه��و ف��ي ال��ي��وم التالي لنهاية 
احليازة، بينما تاريخ االستحقاق والتوزيع يوم 

6 و 9 ديسمبر املُقبل على التوالي.
يأتي اإلف��ص��اح ع��ن ج��دول التوزيع اليوم 
بعدما كشف الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو 
ب��ول فرين، أن “شمال الزور” تعتزم القيام 
بتوزيع أرباح على املساهمني قبل نهاية ديسمبر 
املُقبل، موضحاً أن الشركة تقوم بالعمل على 
ذلك في الفترة احلالية بهدف االنتهاء منه في 

أسرع وقت.
كانت عمومية الشركة التي عقدت في 17 

سبتمبر املاضي، أقرت توزيع أرباح نقدية على 
املساهمني بواقع 25 فلساً للسهم بإجمالي 27.5 
مليون دينار من األرب��اح املرحلة وأرب��اح عام 
2019 للمساهمني املقيدين في سجالت الشركة 

في نهاية تاريخ االستحقاق.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن شركة شمال ال��زور 
األول��ى للطاقة واملياه هي أول شركة لتوليد 
الطاقة وحتلية املياه يتم إدراجها في البورصة 
الكويتية وأول مشروع شراكة بني القطاعني 

العام واخلاص يتم إدراجه أيضاً.
ومت إدراج الشركة في بورصة الكويت ضمن 
السوق األول بتاريخ 16 أغسطس 2020، وذلك 
بعد أن مت إجراء التوزيع الناجح لنسبة 50% 
من أسهم الشركة على املواطنني خ��الل الربع 
األخير من 2019، حيث جتاوز االكتتاب النسبة 
املطروحة مبعدل 1.27 مرة وجذب ما يقرب من 

127 ألف مستثمر.


