
قال تقرير البنك الوطني الصادر امس األثنني 
تراجع فائض احلساب اجلاري الكويتي للمرة 
األول��ى منذ ثالثة أرب��اع وذل��ك في مطلع العام 
2017 من 0.6 مليار دينار في الربع الرابع من 
العام 2016 إلى 0.3 مليار في الربع األول من 
العام 2017. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض 
ميزان السلع وتراجع دخل االستثمار وعودة 
ارت��ف��اع صافي التدفقات املالية من اخلدمات 
إلى اخل��ارج. وبالرغم من هذا التراجع، ال يزال 
احل��س��اب اجل���اري مرتفعاً ويشكل  ٪0.8 من 
الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة مبستواه في 
الفترة ذاتها من العام املاضي حينما سجل أكبر 
عجز له منذ سنوات بلغ ٪2.7 من الناجت احمللي 

اإلجمالي.  
ونتوقع أن يستمر احلساب اجلاري باالرتفاع 
في العام 2017 متاشياً مع ارتفاع أسعار النفط. 
إذ من املتوقع أن يعاود احلساب اجلاري ارتفاعه 
ليسجل فائضاً بنحو ٪3 إل��ى ٪4 م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي في العام 2017 وذلك بعد أن 
سجل أول عجز له منذ اكثر من عقدين في العام 
2016. وتأتي توقعاتنا متاشياً مع التوقعات 
بشأن استمرار تعافي أسعار النفط ودعمها 

إليرادات الصادرات.
وتراجع فائض ميزان السلع ألول مرة منذ 
عام وذلك في الربع األول من 2017. فقد تراجع 
الفائض إلى 1.9 مليار دينار في الربع األول 
من العام 2017 من 2.0 مليار دينار في الربع 

الرابع من العام 2016، وذلك نتيجة استعادة 
منو ال��واردات قوته. فقد ساهمت القفزة في منو 
ال���واردات في تراجع الفائض على الرغم من 
الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير 
النفطية وذل��ك بواقع ٪60 و٪17 على أساس 

سنوي، على التوالي. إذ سجلت ال��واردات منواً 
بواقع ٪14 على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 
مليار دينار وذل��ك نتيجة ارتفاع الطلب على 
السلع الرأسمالية والصناعية. حيث يعّد ارتفاع 
الطلب في ه��ذه املكونات م��ؤش��راً على حتسن 

وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية احلكومية.
وقد تسبب تراجع دخل االستثمار وارتفاع 
ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة م��ن اخل��دم��ات إل��ى اخل��ارج 
باإلضافة إلى ارتفاع حتويالت العمالة الوافدة 
إلى اخلارج في فرض الضغوطأيضاً على ميزان 

احلساب اجل���اري. إذ تراجع دخ��ل االستثمار 
إلى أقل مستوياته منذ ما يقارب العام وذلك في 
الربع األول من 2017، بينما سجلت  التدفقات 
املالية من اخلدمات إلى اخلارج أعلى مستوياتها 
في الربع بواقع 1.6 مليار دينار في الفترة ذاتها. 

واستمرت حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج 
باالرتفاع بوتيرة قوية نسبياً بواقع ٪7.4 على 

أساس سنوي.
وارتفع صافي التدفقات املالية إلى اخلارج 
متاشياً مع قوة التدفقات من محافظ االستثمار 
إلى اخل��ارج، إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من 
ااستثمارات  خارجية اخ��رى إلى الداخل. فقد 
سجل امليزان املالي أكبر عجز له منذ ما يقارب 
العامني بواقع 1.1 مليار دينار إثر قوة التدفقات 
من محافظ االستثمار إلى اخلارج بشكل رئيسي، 
حيث ارتفعت الى2.6 مليار دينار والتي تعكس 
سياسة الكويت ف��ي تخصيص استثماراتها 
الحتياطي صندوق األجيال القادمة. وباملقابل، 
شهد امليزان تدفقات مالية إل��ى الداخلنتيجة 
تسييل بعض االستثمارات اخلارجية بغرض 

متويل العجز املالي.
سجل ميزان املدفوعات بصفة عامة فائضاً 
بسيطاً للمرة الثانية على التوالي وذل��ك في 
الربع األول من العام 2017. وتراجع فائض 
ميزان املدفوعات من 0.7 مليار دينار في الربع 
الرابع من العام 2016 ليصل إلى 0.6 مليار 
دينار في الربع األول من العام 2017، ما أدى 
إلى ارتفاع االحتياطات األجنبية قليالً من 9.3 
مليارات دينار إل��ى 9.5 مليارات دينارخالل  
الفترة ذاتها.وال تزال االحتياطات األجنبية قوية 
السيما أن قيمته تقدر بنحو أحد عشر شهراً من 

الواردات.
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  0.301 الدوالر األميركي يستقر أمام الدينار عند 
 استقر سعر صرف ال��دوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي 
امس  االثنني عند مستوى 301ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى 

مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اول امس االحد.
 وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني استقر عند مستوى 

392ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 
دينار وبقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

 وانخفض سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل سلة من العمالت 
الرئيسية األخرى خالل تداوالت يوم اجلمعة املاضي وذلك بسبب 
حالة عدم اليقني السياسي وتزايد الشكوك حول احتماالت رفع 

سعر الفائدة من قبل املجلس االحتياطي الفيدرالي االمريكي هذا 
العام.

 وسجل مؤشر الدوالر الذي يقيس قوة العملة األمريكية مقابل 
سلة من ست عمالت رئيسية تراجعا بنسبة 3ر0 في املئة ليتداول 

عند مستوى 36ر93 نقطة يوم اجلمعة املاضي.
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احلساب املالي

2017 للمرة األولى منذ ثالثة أرباع وذلك مطلع العام 

0.3 مليار دينار فائض احلساب اجلاري يتراجع إلى 

أع��ل��ن بنك اخلليج ف��ي 20 أغسطس عن 
أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب 
الدانة خالل األسبوع من 13 أغسطس – 17  
أغسطس 2017. وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 1000 

دينار كويتي لكل فائز خالل أيام العمل. 
والفائزون هم: )األحد 13 أغسطس(: محمد 
حسن عبدالرحمن اسحاق، عمر ابراهيم محمد 
حسنو)األثنني 14 أغسطس(: نوريه مطرود 
امامه، زينب محمد مندني محمد و)الثالثاء 15 
أغسطس(: جراح صغير ثامر الفضلي، جنم 
عبد رومي اخلالدي و)األربعاء 16 أغسطس(: 
على خالد س��ردار حماده، فيصل فالح عايد 
السبيعي و)اخلميس 17 أغسطس(: اسماعيل 
محمد جوهر عبدالله، نايف عبد العزيز محمد 

درويش   

يتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة 
لعام 2017 سحوبات يومية خالل أيام العمل 
على جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار 
كويتي. ويجري السحب ربع السنوي الثالث 
في 28 سبتمبر على جائزة 500،000 دينار 
كويتي. أما موعد السحب الرابع واألخير فهو 
في 11 يناير 2018 و يتخلله تتويج مليونير 
الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عمالء ال��دان��ة على 
زي��ادة فرص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ 
التي يتم إيداعها في احلساب، مباشرة عبر 
حتول املبالغ من أي حساب محلي، بإستخدام 
خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة املتاحة عبر 
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.

»اخلليج« يعلن  الفائزين بسحوبات 
الدانة اليومية 

انخفضت م��وج��ودات بنك الكويت املركزي 
ختام يوليو السابق بنسبة %3.1 على أساس 
ش��ه��ري. وبحسب بيانات البنك، فقد بلغت 
القيمة اإلجمالية للموجودات 9.27 مليار دينار 
بنهاية يوليو، مقابل 9.57 مليار دينار في يونيو 
املاضي. وارتفعت سندات املركزي إلى 1.975 
مليار دينار، مقابل 1.950 مليار دينار نهاية 

يونيو بنمو شهري نسبته 1.3%.
وشهدت حسابات احلكومة تراجعاً شهرياً 
بنسبة %10.5 لتسجل في يوليو 1.87 مليار 
دينار، مقابل قيمتها في ختام يونيو السابق 
له البالغة 2.09 مليار دينار. وبلغت القيمة 
اإلجمالية حلسابات وودائ���ع البنوك احمللية 
2.39 مليار دينار، بنمو %7.2 علماً بأنها كانت 

تبلغ 2.23 مليار دينار نهاية يونيو املاضي.
وارتفع حجم األم��وال التي يديرها املركزي 
نيابة عن احلكومة بنسبة %2.3 إلى 8.72 مليار 
دينار، مقابل 8.52 مليار دينار في ختام يوينو 
السابق. ويقدم الكويت املركزي تسهيالت عدة 
للحكومة، حيث تودع لديه أم��وال بالدينار من 
احلسابات اجلارية دون أن يؤدي فائدة عنها، 
كما يقوم امل��رك��زي بتولي عملية بيع وإدارة 
السندات احلكومية أو التي تضمنها احلكومة. 
وانخفض النقد املتداول للدينار بفئاته املختفلة 
بنهاية يوليو السابق بنسبة %14.9 إلى 1.59 

مليار دينار.

كما أظ��ه��رت بيانات بنك الكويت املركزي 
تراجع النقد املتداول للدينار بفئاته املختفلة 
بنهاية يوليو السابق بنسبة %14.9 على 
أس��اس شهري. وبحسب البيانات، فقد سجل 
النقد املتداول نحو 1.59 مليار دينار في يوليو، 
مقارنة بنحو 1.87 مليار دي��ن��ار ف��ي يونيو 
السابق ل��ه. وح���ازت فئة ال��� 20 دي��ن��ار على 
اجل��زء الكبر من أوراق النقد املتداولة بنهاية 
الشهر املاضي حيث بلغت 984.4 مليون دينار 

بالرغم من تراجعها بنسبة %10.5 على أساس 
شهري. وبلغت القيمة اإلجمالية ألوراق النقد 
واملسكوكات بنهاية يوليو 1.6 مليار دينار، علماً 
بأنها كانت تبلغ 1.9 مليار دينار بنهاية يونيو 

السابق له بانخفاض 15.8%.
يذكر أن النقد املتداول للدينار بفئاته املختلفة 
قد ارتفع خالل يونيو السابق بنسبة %5 ليصل 
إلى 1.9 مليار دينار في يونيو، مقابل نحو 1.81 

مليار دينار في مايو املاضي.

مقر البنك املركزي

3 باملئة خالل شهر موجودات بنك الكويت املركزي تتراجع 

أع��ل��ن��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ام��س  
االث��ن��ني، أن شركة امل��زاي��ا القابضة 
قامت ببيع نحو 1.5 مليون سهم من 
أسهم شركة دب��ي األول��ى للتطوير 
العقاري. وقالت البورصة إن عملية 
البيع مت��ت خ��الل جلسة اول أمس 
األح��د، بسعر 50.024 فلس للسهم 
الواحد، بقيمة إجمالية ُتقدر بحوالي 

75 ألف دينار )249 ألف دوالر(.
ك��ان��ت ال��ب��ورص��ة أعلنت نهاية 
األسبوع املاضي عن بيع “املزايا” 
ن��ح��و 2.05 أل���ف س��ه��م ف��ي “دبي 
األولى”، بسعر 50 فلساً للسهم 

الواحد، وبقيمة 102.5 دينار. 
كما قامت “املزايا” ببيع 349.35 
ألف سهم في “دبي األولى”، بسعر 
50 فلساً للسهم ال��واح��د، بقيمة 

17.47 ألف دينار.
ومتتلك امل��زاي��ا القابضة حصة 
ن��س��ب��ت��ه��ا %62.08 ف���ي “دبي 
األولى”، كما في 16 نوفمبر 2014، 

وفقاً للبيانات املُتاحة على موقع 
البورصة، فيما متتلك شركة امليزان 
املشتركة للتجارة العامة حصة ُتقدر 

بنحو %28.21 في “دبي األولى”.
ويبلغ رأس��م��ال “دبي األولى” 
100 مليون دي��ن��ار، م��وزع��اً على 
مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 
كويتي للسهم الواحد، علماً بأن أسهم 
اخلزينة ل��دى الشركة تبلغ 1.24 

مليون سهم.
ك��ان��ت أرب�����اح “دبي األولى” 
تراجعت %57.5 في الربع الثاني من 
العام اجل��اري، لتصل إلى 510.24 
ألف دينار، مقابل أرب��اح بقيمة 1.2 
مليون دينار لنفس الفترة بالعام 
املاضي. كما تراجعت أرب��اح املزايا 
القابضة %0.9 في الربع الثاني 
من 2017، لتصل إلى 2.26 مليون 
دي��ن��ار، مقابل أرب���اح بنحو 2.28 
مليون دينار للفترة املماثلة بالعام 

السابق.

 1.5 تبيع  ال��ق��اب��ض��ة«  »امل���زاي���ا 
مليون سهم في »دبي األولى«

احلساب اجلاري

ان���ه���ت ب����ورص����ة ال��ك��وي��ت 
تعامالتها ام���س  االث��ن��ني على 
ارتفاع لليوم الثاني على التوالي 
بسبب عمليات ش��راء مدروسة 
على شركات متنوعة ليواصل 
امل��ؤش��ر السعري احل��ف��اظ على 
مستواه فوق ال6913 نقطة رغم 
الضغوط البيعية في الدقائق 

االخيرة.
وبدا واضحا الدخول الشرائي 
لالفراد بهدف بناء مراكز جديدة 
من أجل االستثمار قصير املدى 
عالوة على وجود حوافز ايجابية 
ساهمت في استهداف الشركات 
ال��ص��غ��ي��رة م���ن ج��ان��ب بعض 
احمل��اف��ظ املالية على ال��رغ��م من 

املضاربات التي طالت معظمها.
وك����ان واض��ح��ا ف��ي اجللسة 
النشاط ال��ذي ارتفعت وتيرته 
في الساعة االخيرة باجتاه اسهم 
الكثير من املجاميع االستثمارية 
اض���اف���ة ال����ى ش���رك���ات ك��ب��ي��رة 
وم��ص��ارف مثل الوطني وبيتك 
واخل��ل��ي��ج وك���ان نصيب مؤشر 
)كويت 15( من السيولة مقنعا 
م��ق��ارن��ة ب��ت��ع��ام��الت االس��ب��وع 
املاضي. ومنذ بداية اجللسة كان 
هناك ارتفاع تدريجي في اوام��ر 
املتعاملني ع��ل��ى ع��م��وم االس��ه��م 
خاصة املنضوية حتت القطاعات 
التشغيلية م��ا س��اع��د ب��ص��ورة 
مباشرة في ارتفاع السيولة لتعود 
مجددا الى تسجيل ارقام مرتفعة 

كما كان احلال في مطلع العام.
ول��م تخل وق��ائ��ع اجللسة من 

عمليات جني االرباح خاصة على 
الشركات التي كانت قد شهدت 
ارت��ف��اع��ات سابقة وم��ن املتوقع 
اس��ت��م��رار ه���ذه املنهجية خ��الل 
اجللسات الثالث املقبلة مع متسك 
املؤشر السعري مبستواه احلالي 

ورمبا يشهد صعودا.
وت���اب���ع ب��ع��ض امل��ت��ع��ام��ل��ني 
إيضاحا عن موافقة هيئة اسواق 
امل���ال على جت��دي��د ح��ق ش���راء أو 
بيع 10 في املئة من أسهم شركة 
)اجن��ازات( وإفصاح من )عمار( 
بخصوص بيع عقار بقيمة 7ر7 
مليون دي��ن��ار )م��ا ي��ع��ادل نحو 
17ر25 مليون دوالر( على ان يتم 
حتويل االرباح املتوقعة في الربع 

الرابع من 2017.
واهتم بعض املتعاملني بإفصاح 
من شركة )االستثمارات الوطنية( 

بخصوص معلومة جوهرية عن 
تخصيص 850ر835ر12 سهم 
من أسهم مجموعة )جي اف اتش 
املالية( والناجتة عن مبادلة نظير 
ملكيتها في مشروع مدينة الطاقة 
في مومباي على ان يتم تسجيل 
500 الف دينار )نحو 6ر1 مليون 
دوالر( كربح خالل الربع الثالث 

من 2017.
ك��م��ا اه��ت��م ب��ع��ض املتعاملني 
ب��اع��الن استمرار وق��ف ال��ت��داول 
ف��ي اس��ه��م ش��رك��ة )ح��ي��ات ك��وم( 
عالوة على تنفيذ بيع اوراق مالية 
م��درج��ة واي��ض��ا )غ��ي��ر م��درج��ة( 
ل��ص��ال��ح ح��س��اب وزارة ال��ع��دل 
)إدارة التنفيذ( ووقف التداول في 

اسهم )مينا(.
وتابع هؤالء املتعاملون ايضا 
إيضاحا من الشركة )الكويتية 

السورية القابضة( بشأن تداول 
غير اعتيادي وامتام عمليات بيع 
الشخاص مطلعني على شركات 
)الصناعات الوطنية( و)ميزان 
القابضة( و)دبي االولى للتطوير 

العقاري(.
والشركات التي كانت في بؤرة 
االرت��ف��اع��ات ك��ان��ت )خليج ت( 
و)ع��م��ار( و)كفيك( و)مواشي( 
و)سينما( أما االكثر تداوال فكانت 
)ابيار( و)اهلي متحد( و)امتياز( 

و)االثمار( و)زين(.
واستهدفت الضغوط البيعية 
وعمليات جني األرب����اح أسهم 
العديد من الشركات في مقدمتها 
)ام����ت����ي����ازات( و)امل�����واس�����اة( 
و)اجل������زي������رة( و)اي���ف���ك���ت( 
و)امل����ع����دات( ف���ي ح���ني ش��ه��دت 
اجللسة ارتفاع أسهم 63 شركة 
وانخفاض أسهم 40 شركة من 
إجمالي 130 شركة متت املتاجرة 

بها.
واس��ت��ح��وذت حركة مكونات 
م��ؤش��ر أس��ه��م )ك��وي��ت 15( على 
01ر14 مليون سهم مت��ت عبر 
1079 صفقة نقدية بقيمة نحو 
4ر9 مليون دينار )نحو 7ر30 

مليون دوالر(.
وأقفل املؤشر السعري مرتفعا 
نحو 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 
3ر6913 نقطة محققا قيمة نقدية 
بلغت نحو 5ر21 مليون دينار 
)نحو 3ر70 مليون دوالر( من 
خ��الل 6ر122 مليون سهم متت 

عبر 4572 صفقة نقدية.

موجات شراء طالت اسهما متنوعة وسيولة 
21.5 مليون دينار بورصة الكويت فوق 

جانب من تداوالت البورصة 

8 سنوات سهم »أجيليتي« يرتفع ألعلى مستوياته خالل 
ارتفع سهم “أجيليتي” خالل تعامالت امس  
االثنني، إلى أعلى مستوياته خالل 8 سنوات، 
وذلك بعد صعوده بنحو %2.5 عند سعر 868 

فلساً، رابحاً 21 فلساً.
واحتل السهم املرتبة الثالثة بقائمة نشاط 
السيولة بالبورصة الكويتية، وذل��ك في متام 
الساعة 10.24 صباحاً، محققاً قيمة تداول بنحو 
1.12 مليون دينار، شكلت %10.6 من إجمالي 

سيولة السوق البالغة 10.55 مليون دينار.
وحتققت السيولة الكبيرة للسهم اليوم من 

خ��الل تنفيذ 97 صفقة على نحو 1.3 مليون 
سهم، مبتوسط بلغ 13.4 ألف سهم في الصفقة 

الواحدة.
واستحوذ السهم على %55.2 من سيولة 
قطاع الصناعة املُ��درج به السهم، حيث بلغت 
قيمة تداوالت القطاع خالل الفترة 2.03 مليون 
دي��ن��ار، وضعته في املرتبة الثانية بني أعلى 

مستويات السيولة بعد قطاع البنوك.
وساهم ارتفاع السهم اليوم في دف��ع قطاع 
الصناعة إل��ى االرت��ف��اع في تلك األث��ن��اء بنحو 

%0.45، كما جاء أداء السهم متوافقاً مع أداء 
املؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية التي 

شهدت ارتفاعاً جماعياً خالل الفترة.
وبلغ حجم طلبات الشراء الكلية على السهم 
خالل الفترة 2.1 مليون سهم، مقابل عروض بيع 

كلية من السهم ُتقدر بحوالي 864.4 ألف سهم.
كانت أرباح “أجيليتي” في الربع الثاني من 
العام اجلاري ارتفعت %12.1، لتصل إلى 16.8 
مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 15 مليون دينار 

»استثمارات« حتصل لنفس الفترة من العام املاضي.
13 مليون سهم  على 
في »جي.إف.إتش« 
مقابل مشروع بالهند

أعلنت شركة االستثمارات الوطنية تخصيص 
12.85 مليون سهم في مجموعة جي إف إتش 
املالية، املدرجة في بورصات الكويت والبحرين 
ودب���ي؛ نتيجة ح��ص��ول املجموعة على حصة 
استثمارات ف��ي م��ش��روع مدينة الطاقة - نافي 
مومباي. وتابعت استثمارات في بيان للبورصة 
الكويتية، امس االثنني، أنه مت تسجيل مبلغ 500 
ألف دينار كربح لتلك الصفقة ي��درج في بيانات 

الربع الثالث من العام اجلاري. 
وك��ان��ت امل��ج��م��وع��ة ق��د أع��ل��ن��ت ف��ي منتصف 
أغسطس اجل���اري، استكمال االس��ت��ح��واذ على 
محافظ استثمارية للبنى التحتية تقدر بنحو 1.2 

مليار دوالر في أفريقيا والشرق األوسط.
يذكر أن شركة أج��ي��ال العقارية الترفيهية 
قد وافقت على ع��رض التخارج من مدينة نافي 
مومباي، وبوابة املغرب، مقابل مبادلتهما مع أسهم 
مجموعة جي إف إتش، املدرجة ببورصات دبي، 

والبحرين، والكويت.
وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت الكويت، 
استقر سهم استثمارات عند 155 فلساً، بينما 
ارتفع سهم جي إف إت��ش %0.63 مسجاًل 159 

فلساً.

شعار بنك اخلليج

أع���ل���ن ب��ن��ك ب����رق����ان، ال��ب��ن��ك 
األك��ث��ر ديناميكية ف��ي الكويت، 
عن حصوله على جائزة التميز 
ب��اجل��ودة م��ن قبل “سيتي بنك” 
تقديراً ألدائ��ه املتميز، وخدمات 

الدفع اآلمنة التي يوفرها للعمالء.
وأك�����د “برقان” ف���ي ب��ي��ان 
صحافي، أن اجل��ائ��زة املرموقة 
م���ن ق��ب��ل أح����د أب�����رز ال��ب��ن��وك 
العاملية، تعكس التزامه بالتقدم 
التكنولوجي، والتميز التشغيلي، 
وخدمة العمالء االستثنائية التي 
يقدمها. وأوض��ح البنك أنه يتيح 
تنفيذ املعامالت وعمليات الدفع 
إلكترونياً بشكل مباشر، ومن دون 
احلاجة إلى أي تدخل من قبل فريق 
عمله، ما يضمن اجلودة والدقة في 

تنفيذ املدفوعات التجارية.
وأع��������رب رئ����ي����س م���دي���ري 
املجموعة للعمليات والتكنولوجيا 
في البنك السيد فينكات مينون، 

عن سعادته باحلصول على هذا 
اإلجن����از امل��ت��م��ي��ز، ال���ذي يعكس 
امتالك “برقان” للبنية التحتية 
التكنولوجية املتقدمة، ومطابقته 
لألعمال واالحتياجات التنظيمية، 

وتقدمي جتربة مصرفية معززة. 
وأك��د التزام البنك باالستثمار 
في أح��دث التقنيات وفي م��وارده 
البشرية، لضمان حصول عمليات 
التحويل النقدي بطريقة سريعة 
ودقيقة وموثوق بها، فضاًل عن 

غيرها من العمليات املصرفية.
وت��ع��د ج��ائ��زة “سيتي بنك 
للتميز واجل��ودة 2016” األولى 
لبنك برقان، بعدما كان قد حصل 
لعدة سنوات متتالية على جائزة 
“كوميرز بنك” وجائزة “جي بي 
مورغان تشيس” ألدائ��ه الراسخ 
ال���ذي يتميز ب��اجل��ودة العالية 
واملعايير الرفيعة التي يّتبعها في 

جميع عمليات حتويل األموال.

»ب�����رق�����ان« ي��ح��ص��د ج����ائ����زة »ال��ت��م��ّي��ز 
2016« من »سيتي بنك« باجلودة 


