
استهلت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها 
األسبوعية امس  األحد على ارتفاع املؤشر 
العام 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5106 
نقطة بنسبة 05ر0 في املئة.وبلغت كميات 
ت��داوالت املؤشر 2ر123 مليون سهم متت 
من خالل 4423 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 
مليون دينار كويتي )نحو 62ر37 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارت��ف��ع مؤشر السوق الرئيسي 9ر4 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 4754 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 10ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 5ر107 مليون سهم متت 
عبر 3295 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون 

دينار )نحو 82ر17 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 5ر1 نقطة 
ليصل إلى مستوى 8ر5300 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 03ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 7ر15 مليون سهم متت عبر 1128 
صفقة بقيمة 9ر5 مليون دي��ن��ار )نحو 

47ر19 مليون دوالر(.
وك���ان���ت ش���رك���ات )وط���ن���ي���ة د ق( 
و)سنرجي( و)الراي( و)اكتتاب( و)سنام( 
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )اعيان( 
و)ن��ور( و)ابيار( و)بترو جلف( و)ايفا( 
األكثر ت��داوال أم��ا األكثر انخفاضا فكانت 
)وربة ت( و)صلبوخ( و)أموال( و)الديرة( 

و)املستثمرون(.
وتابع املتعاملون إيضاحني منفصلني 

من شركتي )اعيان لالجارة واالستثمار( 
و)الكويتية للمنتزهات( بشأن التداول غير 
االعتيادي لسهمهما يوم 8 نوفمبر اجلاري 
إذ لم تكن هناك أي تطورات حدثت أخيرا من 

شأنها التأثير على حركتهما.كما تابع هؤالء 
موافقة بنك الكويت املركزي على جتديد حق 
ش��راء أو بيع أسهم البنك األهلي الكويتي 
عالوة على تعامل شخص مطلع على أسهم 

بنك برقان وإعالن شركة بورصة الكويت 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية )مدرجة وغير 
مدرجة( ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في 

وزارة العدل.
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123.2  مليون سهم كميات تداوالت املؤشر بلغت 

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيًا لثالث جلسة على التوالي

مشاريع الكويت القابضة 
تستكمل إصدار سندات 

100 مليون دينار  بقيمة 
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة KIPCO عن 
استكمالها إص��دار سندات بقيمة 100 مليون دينار ألجل 5 
سنوات ، على أساس شريحتني األولى مبعدل فائدة سنوية 
ثابتة تبلغ %5.5 والثانية مبعدل فائدة سنوية متغيرة تبلغ 

2.25%
فوق سعر اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي شريطة 
أال يتجاوز اجمالي معدل الفائدة %6.5 سنوياً تدفع بشكل 

نصف سنوي ، تستحق بتاريخ 8 نوفمبر 2023.

اإليرادات التشغيلية تصعد 
 16 بأرباح السور للوقود  
باملئة خالل الربع الثالث

أظهرت البيانات املالية لشركة السور لتسويق الوقود 
ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام اجلاري بنسبة 15.6% 

على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية امس  األحد، 
بلغت أرب��اح الفترة 683 ألف دينار )2.25 مليون دوالر(، 
مقابل أرباح بنحو 591 ألف دينار )1.95 مليون دوالر( للربع 

الثالث من 2017.
وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر األولى من العام 
اجلاري 3.09 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 2.97 مليون 

دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي، بارتفاع نسبته 4%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع أرباح الفترة 

يعود إلى الزيادة في اإليرادات التشغيلية.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.41 مليون دينار بالنصف 
األول من العام اجلاري، مقابل أرباح بواقع 2.38 مليون دينار 

للفترة ذاتها من عام 2017، بنمو نسبته 1.3%.

0.344 0.303 واليورو ينخفض إلى  الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي 
امس  األحد عند مستوى 303ر0 دينار في حني انخفض اليورو 
ليصل إلى 344ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اخلميس 

املاضي.

وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني انخفض إلى 
مستوى 394ر0 دينار في حني استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 302ر0 دينار وبقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 

دينار دون تغيير.
يذكر أن أسعار الصرف املعلنة من بنك الكويت املركزي هي 
ملتوسط أسعار العملة لليوم وال تعكس أسعار البيع والشراء 

الفعلية. 

متداولون في البورصة
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ينظم بنك بوبيان بالتعاون 
مع الفريق التطوعي بلو سيركل 
BLUE CIRCLE  وش��رك��ة 
 ROCHE   االدوية العاملية روش
حملة حتت شعار ) ِقيس حالتك 
( مبناسبة اليوم العاملي للسكر 
تتضمن مجموعة من الفعاليات 
جلميع افراد العائلة بهدف التوعية 
بأهمية الكشف ال��دوري والوقاية 
من السكر باتخاذ التدابير املسبقة 

الالزمة .
وق��ال امل��دي��ر التنفيذي إلدارة 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 
ف��ي البنك قتيبه ص��ال��ح البسام 
ان ه���ذه احل��م��ل��ة ت��أت��ى ف��ي إط��ار 
احتفاالت الكويت مع العالم باليوم 
العاملي للسكري وال��ذي يركز هذا 
العام على اهمية دور العائلة في 

التوعية بخطورة السكري . 
واضاف ان تنظيم بوبيان لهذه 
احلملة يأتي في إط��ار مسؤولية 
البنك االجتماعية ال��ت��ي تسعى 
إلى التوعية بأهمية  احلفاظ على 
الصحة من خالل اتخاذ التدابير 
الوقائية التى تقى االنسان العالج 
انطالقا من مقولة ) الوقاية خير 

من العالج (  .
واضاف ان ابرز ما مييز احلملة 
ان��ه��ا تتم م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون مع 
مجموعة م��ن ال��ش��ب��اب الكويتي 
امل��م��ي��ز م���ن أع���ض���اء ف��ري��ق بلو 
سيركل التطوعي إلى جانب طاقم 
املتخصصني من خبراء واخصائي 

التغذية والصحة العامة .
 من جانبها قالت مؤسسة  فريق 
بلو سيركل التطوعي مرمي االستاد 
ان الهدف من تنظيم هذه احلملة 
ه��و نشر التوعية مب��دى أهمية 
احملافظة على نسبة السكري في 
ال��دم وذل��ك من خ��الل الفحوصات 
اليومية والدورية سواء للمصابني 

او غيرهم . 
واض��اف��ت تهدف احلملة ايضا 
إلى حتقيق رقم قياسي لعدد من 
سيتم قياس نسبة السكر في الدم 
لديهم من زوار االفنيوز من جميع 
املراحل العمرية وبوجود مجموعة 
م��ن املتخصصني ف��ي ه��ذا املجال 
لتقدمي االس��ت��ش��ارات والنصائح 

للجميع حول كيفية احملافظة على 
الصحة واالبتعاد عن ابرز مسببات 

ارتفاع السكري في الدم .
واوضحت االستاد ان احلملة 
التى تستمر مل��دة يومني اجلمعة 
والسبت 16 و 17 نوفمبر 2018 
م��ن الساعة 10 صباحا ال��ى 10 
م تتضمن اي��ض��ا ج��زء مخصص 
لألطفال يشمل أل��ع��اب ترفيهيه 
ومختصني لفحص نسبة السكري 

لهم.
واض���اف���ت “ حت���رص احلملة 
اي��ض��ا على فحص اك��ب��ر ع��دد من 
االط��ف��ال املصاحبني لعائالتهم 
لالطمئنان عليهم وقياس نسب 
السكري في الدم انطالقا من شعار 
اليوم العاملي للسكري هذا العام 

واملخصص للعائلة “ .
واش��ارت االستاد الى ان نتائج 
احلملة وم��ا ستطرحه م��ن ارق��ام 
سيكون متاحا ام���ام املسؤولني 
ف��ي الكويت للتعرف على نسب 
االصابة بالسكري مبختلف انواعه 

في الكويت .
ووجهت االستاد الشكر إلدارة 
مجمع االف��ن��ي��وز على م��ا قدموه 
من دع��م في سبيل اجن��اح احلملة 
كجزء من مسؤوليتهم االجتماعية 
، كما شكرت ايضا بنك بوبيان 
وش��رك��ة روش على مشاركتهما  
ف��ي احلملة انطالقا م��ن سعيهما 
ال��دائ��م للتوعية باهمية احلفاظ 

على صحة االنسان.
من جانبها قالت عضو الفريق 

ال��ت��ط��وع��ي ب��ل��و س��ي��رك��ل منيرة 
ال��ع��وض��ي ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
ال��رس��ائ��ل ال��ت��ى تسعى احلملة 
لتوصيلها  في مقدمتها أن السكري 
يعتبر حالة وليس مرضا طاملا 
استطاع الشخص املصاب التحكم 
فيها وأن��ه لن يعيق الشخص من 
أن يعيش حياة طبيعية وحتقيق 

جميع أحالمه.
واض��اف��ت ان االرق���ام اخلاصة 
بالكويت تعتبر مرتفعة وحتتاج 
ال��ى املزيد من التوعية حيث انه 
وح��س��ب ت��ص��ري��ح ال��ف��ي��درال��ي��ة 
العاملية للسكري فان عدد حاالت 
اإلص��اب��ة بالسكري ف��ي الكويت 
بلغت حوالي 441 الف حالة سواء 
من النوع االول او الثاني في عام 

.  2017
من ناحية اخرى قالت العوضي 
ان فريق بلو سيركل التطوعي 
ميارس انشطته من خالل مؤسسة 
بلو سيركل اخليرية وهي مؤسسة 
غير ربحية تتكون من مجموعة 
شبابية تطوعية تهدف إلى نشر 
التوعية وتقدمي الدعم املعنوي 

لألشخاص املصابني بالسكري.
ونوهت ال��ى مشاركة اكثر من 
60 متطوع ومتطوعة من الشباب 
الكويتي خ��الل احلملة على مدار 
اليومني وذل��ك الخراجها بالشكل 
الذي يليق باسم الكويت في اطار 
سعي الفريق الى تسجيل نتائج 
احل��م��ل��ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ع 

العاملية اخلاصة مبرض السكري .

بالتعاون مع الفريق التطوعي بلو سيركل

»بوبيان« ينظم  فحوصات صحية خاصة بالسكري 

منيرة العوضي مرمي االستاد

أعلنت شركة كامكو لالستثمار، إح��دى أكبر 
الشركات االستثمارية في املنطقة من حيث حجم 
األص���ول امل��دارة،ع��ن رعايتها البالتينية ملؤمتر 
جمعية اخلليج للسندات والصكوك)GBSA( حول 
اسواق الدين ورأس املال والذي عقد مؤخراً في دبي 
- اإلم���ارات العربية املتحدة، مبشاركة وحضور 
ممثلني عن  كامكو ومجموعة من  خبراء االستثمار 

رفيعي املستوى على مستوى املنطقة.
وقد ناقش املؤمتر، ال��ذي شهد حضوراً متميزاً 
من قبل خبراء القطاع االستثماري وممثلو اجلهات 
الرقابية ألسواق املالوعدد من املسؤولني احلكوميني 
واملستثمرين، مختلف املواضيع املتعلقة بأسواق 
راس امل��ال. وتضمن ج��دول األعمال ث��الث حلقات 
نقاشية تطرقت الى آخر مستجدات والتغيرات التي 
جرت على االسواق املاليةفضالً عن كلمات رئيسية 
القاها كبار الضيوف وم��ن بينهم كلمة افتتاحية 
للرئيس التنفيذي لشركة كامكو لالستثمار السيد 
فيصل صرخوه، كما اتاح املؤمتر الفرصة من أجل 

االجابة على استفسارات احلضور.
وت��ط��رق  ص��رخ��وه ف��ي كلمته االفتتاحية  إلى 
التطورات التي ط��رأت على أس��واق الدين والدخل 
الثابت في دول مجلس التعاون اخلليجي واملنطقة. 
والقى الضوء على وض��ع االستثمارات في قطاع 
الدخل الثابت في املنطقة، واملخاطر، والتوقعات 
املتعلقة مبستقبل أسواق رأس املال في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وبهذه املناسبة، ق��ال صرخوه “تأتي رعايتنا 
GBSA والشراكة االستراتيجية التي جتمعنا مع

كبرهان على التزامنا بدعم وتنمية أس��واق الدين 
والدخل الثابت في الكويت وجميع أنحاء املنطقة، 
ال سيما ملا يتناوله هذا احل��دث الهام والناجح من 
موضوعات حيوية تتعلق باالجتاهات احلديثة 
ألس��واق رأس امل��ال وأس��واق الدين اإلقليمية. لذا 
تدعم كامكو بقوة مثل هذه الفعاليات التي تهدف 
الى تثقيف املجتمع االستثماري وتقدمي التوصيات 
املدروسة واملثبتة في هذا املجال. وفي هذا السياق 
أود أن اتقدم بالشكر الى جميعمن شارك او ساهم في 
اجناح هذه املبادرة وعلى دورهم في تعزيز مجتمع 

االستثمار اإلقليمي”.
هذا وقد شارك في املؤمتر ايضاً الرئيس التنفيذي 
لكامكو مركز دب��ي املالي العاملي DIFC، السيد 
أنور سبيتان، حيث ادار جلسة نقاشية حول “آفاق 
االعتمادات والتمويل اخلليجي”، والتي شارك فيها 
كل من مدير املنتجات عالية العائد في بنك ستاندرد 
شارترد السيد أميت رامشانداني، ورئيس إدارة 
األصول الثابتة في شركة ارقام كابيتال السيد عبد 
القادر حسني، ورئيس مكتب اخلزانة في مجموعة 
ماجد الفطيم السيد نيكوالوس باساريس، ومدير 
قطاع الدخل الثابت في بنك اإلم��ارات دبي الوطني 

إلدارة األصول السيد بارث كيكاني.
واشتمل امل��ؤمت��ر على جلسات نقاشية اخ��رى 
تطرقت على ع��دد من املوضوعات املتعلقة ب��أداء 
ال��ه��ي��ئ��ات التنظيمية، وال��ت��ح��دي��ث��ات واخل��ط��ط 
املستقبلية التي من شانها ان تشكل أط��ر أس��واق 
السندات والصكوك في الشرق األوس��ط حتى عام 

.”2020

»كامكو« راع بالتيني ملؤمتر جمعية 
اخلليج للسندات والصكوك في دبي

»وربة« يعلن الرابحني الـ5 خالل حلقة النقاش
بسحوبات»السنبلة« األسبوعية

اعلن  بنك وربة  سحب السنبلة احلادي واألربعني 
وقد مت اإععالن عن الفائزين اخلمسة بحضور ممثل 

عن وزارة التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلةاحلادي واألرب��ع��ني، فقد ت��وج 5 رابحني من 
عمالء بنك ورب��ة حصل كل منهم على 1000 دينار 
كويتي وهم: سليمان فهد محمد بوزبر، احمد مناحى 
صنهات العصيمى، مطلق سعد زنيفر العازمى، عبد 

الله عوض صغير العنزى، وهدى على مطر الرشيدى.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفير األم���وال وحتقيق ع��وائ��د مالية ثابتة على 
أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة الى  فرصاً شهرية 
للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظراً لإلقبال الكبير 
ال��ذي الق��اه ه��ذا احلساب من قبل العمالء ملا يؤمّنه 
من فرص كبيرة للربح، عمل بنك ورب��ة على إضافة 

تطورات نوعية على حساب السنبلة القت استحسان 
العمالء، وتشمل التطورات التي متت إضافتها إلى 
حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحني عبر اضافة سحب 
أسبوعي باالضافة الى السحب الشهري وذلك إلتاحة 
ف��رص أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية 
قيمة كل منها ألف دينار كويتي  تذهب إلى 5 رابحني 
ويتم السحب عليها في يوم اخلميس من كل أسبوع. 
باإلضافة الى ذل��ك، يستمر سحب السنبلة الشهري 
في بداية كل شهر على اجلوائز الكبرى - بحضور 
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة -  والتي 
يبلغ إجمالها 30  ألف دينار كويتي موزعة كالتالي 
على 4 رابحني: اجلائزة الكبرى بقيمة 10 آالف دينار 
كويتي ستكون من نصيب رابحني إثنني واجلائزة  
الثانية بقيمة 5 آالف دينار كويتي من نصيب رابحني 

اثنني أيضاً.  

»بيتــك« استعرض »مدخل للصكوك« 
لطلبة »العلوم اإلدارية«

ن��ّظ��م بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” حلقة دراسية حول “مدخل 
للصكوك” لطلبة كلية العلوم 

االدارية في جامعة الكويت.
تأتي ه��ذه امل��ب��ادرة استمرارا 
للعالقة امل��ت��م��ي��زة ب��ني “بيتك” 
والطلبة في اجلامعات، وضمن 
اطار املسؤولية االجتماعية للبنك 
والسعي املتواصل لنشر مفهوم 
الصيرفة االسالمية وابراز اهميتها 
ودوره���ا ف��ي االق��ت��ص��اد العاملي، 
وكذلك بهدف تعزيز خبرة الطالب 
واث���راء اخل��ب��رات التعليمية من 
خ��الل ات��اح��ة ال��ف��رص التعليمية 

والتدريبية.
وق��دم احللقة الدراسية املدير 
التنفيذي لسوق النقد في ادارة 
اخلزانة في “بيتك” محمد الدويلة، 
ال���ذي اس��ت��ع��رض خاللها أهمية 
وخ���ص���ائ���ص م��ن��ت��ج ال��ص��ك��وك 
والتعريف بالتطبيقات العملية 
لهذا املنتج في األسواق املالية، فيما 
بنّي انواعه وتصنيفاته من منظور 
استثماري، موضحا انواع اسواق 
ال��ص��ك��وك االول��وي��ة والثانوية، 
وك���ذل���ك ال���ف���رق ب���ني ال��ص��ك��وك 
وال��س��ن��دات، وامل��خ��اط��ر املرتبطة 
بالصكوك، والتوجهات اجلديدة 

في أسواق الصكوك. ولفت الدويلة 
خ��الل احللقة ال��دراس��ي��ة ال��ى ان 
منتج الصكوك يشهد منوا واقباال 
كبيرين كونه ميثل بديال لألوراق 
امل��ال��ي��ة التقليدية ذات ال��دخ��ل 
الثابت، فضال عن ان اسواق معظم 
الدول االسالمية هي اسواق ناشئة 
م��ا يؤثر ايجابيا على اص���دارات 

الصكوك.
ونوه باالنتشار الواسع ملفهوم 
وثقافة صناعة التمويل االسالمي 
ومنتجاته وادوات��ه على مستوى 
العالم، وجل��وء العديد من الدول 

واملؤسسات ال��ى الصكوك لفتح 
مصادر متويل جديدة، الفتا الى ان 
الصكوك متثل بديالً مناسباً توظف 
فيه املصارف اإلسالمية فوائضها 

املالية.
وأوض���ح الدويلة ان “بيتك” 
يعد من أكبر املؤسسات اإلسالمية 
املصرفية والتمويلية ال��رائ��دة 
ع��امل��ي��ا، مستعرضا ري��ادت��ه في 
مجال الصكوك من حيث التداول 
واالص�����دار س���واء مل��ؤس��س��ات او 
حلكومات بفضل عالقاته الواسعة 

وخبراته املتراكمة بهذه املجال.

محمد الدويلة متوسطا اعضاء من كلية العلوم االدارية 

»برقان« يعلن الفائزين
بسحب حساب يومي

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على 
حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5،000 د. وكان احلظ 
في هذه السحوبات من نصيب:  محمد عبدالله خلف املانع وحسن علي 
محمد العجمي  وعلي محسن حسني وحمد محسن على جديع وسعد 

محمد اسحق الهاجري
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي 
حلساب “يومي” للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل 
رصيدهم عن500  د.ك ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما 
أن كل10 د.ك متثل فرصة واح��ده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب 

مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

بنك برقان

»التجاري« يعلن الفائز في حساب 
النجمة األسبوعي 

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي 
على”حساب النجمة “ وذلك ضمن برنامج سحوبات 
النجمة على جائزة 5،000 دينار كويتي، وكانت 
اجلائزة من نصيب محمد محمود محمد رفيع فكري 
، وقد مت إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة لطيفة اجليعان.  
وق��د أوض���ح البنك أن ج��وائ��ز ح��س��اب النجمة 
أصبحت مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة 
باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون 
هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية 
بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها 
نصف مليون )500،000( دينار، باإلضافة إلى 
اجلائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 
2019 وهي )1،500،000 دينار كويتي ( اجلائزة 
النقدية األك��ب��ر سنويا ليس فقط  على مستوى 

الكويت بل على مستوى العالم. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات والفوز باجلوائز القيمة، كشف البنك 
أنه ميكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع  100 

دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال 
يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على 
كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة 
لفرص الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في 
احلساب زادت ف��رص ف��وز العميل حيث أن كل 
25 دينار توفر فرصة واحدة للفوز، فضالً املزايا 
اإلضافية التي يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب و كذلك احلصول 
على كافة اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.   
كما ميكن ألي عميل لدى البنك التجاري أن يفتح 
حساب النجمة عن طريق خدمة التجاري  “أون 
الين” والدخول في جميع السحوبات فال يتوجب 
على العميل زي��ارة ال��ف��رع، وأم��ا بالنسبة لغير 
عمالء التجاري فإنهم يستطيعون تقدمي طلب 
فتح حساب من خالل موقع البنك الرسمي وسيتم 
االتصال بهم عن طريق دائ��رة املبيعات وترتيب 
موعد ل��زي��ارة العميل الستكمال إج���راءات فتح 

احلساب


