
أطلق بنك برقامنؤخرا خدمة 
ال��وات��س��اب اجل��دي��دة على الرقم 
على  ل���ل���رد   ،)55804080(
اس��ت��ف��س��ارات ال��ع��م��اء وتلبية 
حاجاتهم.تتوافق اخلدمة اجلديدة 
معتوقعاتالعماء من اخلدمات 
املمتازة املقدمة من البنك والتي 
تركز بشكل كبير على التواصل 
املستمر وامل��ب��اش��ر م��ع العماء، 
وال��رد على استفساراتهم بشكل 
ف���وري، حيث يعمل بنك برقان 
م��ن خ��ال اس��ت��خ��دام تكنولوجيا 
عصرية على توفير أقصى قدر من 

الراحة والدعم لعمائه.
وت��ع��د خ��دم��ة ال��وات��س��اب من 
بني أس��رع التطبيقات التفاعلية 
والسهلة  لاستخدام، والتي يهدف 
البنك باستخدامها للوصول إلى 
قاعدة واسعة من العماء.فتعد 
خ��دم��ة ال��وات��س��اب مب��ث��اب��ة قناة 
اتصال موثوق بها على حد سواء 
للتواصل م��ع البنك ف��ي الكويت 
أو ع��ن��د ال��س��ف��ر خ����ارج ال��ب��اد. 
وباستخدامها لن يتم الكشف عن 
أي ب��ي��ان��ات شخصية أو سرية 
ل��ل��ع��م��اء ل��ض��م��ان س��ري��ة ه��ذه 

البيانات.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س امل����دراء 

التنفيذيني - ال��ك��وي��ت، السيد 
رائدعبدالله مسعود الهقهق:«حتت 
استراتيجية البنك والتي تهدف 
لتوفير أفضل احللول املبتكرة، 
ي��واص��ل »ب��ن��ك ب��رق��ان« اعتماد 
التكنولوجيا املتطورة م��ن أجل 
توفير الرفاهية لعمائه، مع ضمان 
اخلصوصية وسرية البيانات في 
جميع العمليات البنكية. اخلدمة 
اجل��دي��دة تعبر ع��ن ال��ت��زام البنك 
ب��ت��ق��دمي جت��رب��ة م��ص��رف��ي��ة عبر 
وس��ائ��ل ات��ص��ال م��ت��ع��ددة، ليوفر 
ب��ذل��ك القيمة امل��ض��اف��ة ويضمن 

جودة اخلدمة للعماء.«
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن خدمة 
ال���وات���س���اب م��ج��ان��ي��ة وم��ت��اح��ة 
على م���دار الساعة وط���وال أي��ام 
األس��ب��وع ، مبا في ذل��ك العطات 
ال��رس��م��ي��ة. ح��ي��ث س��ي��ت��م إدارة 
ه���ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة م��ن قبل 
فريق م���دّرب م��ن »بنك ب��رق��ان«، 
لتقدمي املساعدة الفورية وال��رد 
على جميع استفسارات العماء 
العامة. وجدير بالذكر أن شروط 
اخل��دم��ة متلي أن يتم ال���رد على 
االستفسارات العامة فقط، وال يتم 
ت��داول أي بيانات خاصة حلماية 

خصوصية بيانات العماء.

ان��ه��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعاماتها امس  
االث��ن��ني على انخفاض ف��ي امل��ؤش��رات ج��راء 
عمليات جني األرب��اح التي طالت ع��دد كبير 
م��ن الشركات القيادية وال��ش��رك��ات ال��راك��دة 
اض��اف��ة ال��ى ت��أث��ر اجللسة ب��اي��ق��اف سهمي 
)بيتك( و)األهلي املتحد( ما انعكس سلبا على 

املؤشرات الرئيسية.
 وهيمنت ح��االت الترقب من جانب بعض 
املتعاملني السيما احملافظ املالية و االفراد على 
حد س��واء خ��ال تعامات اجللسة ما حد من 
كميات األسهم وأع��داد الصفقات التي لم تكن 
كما كانت خال اجللسة املاضية ما افقد املؤشر 

العام مستوى 6900 نقطة.
 وش��ه��دت اجللسة ت��راج��ع التعامل على 
ال��ش��رك��ات ال��راك��دة السيما )اي���اس للتعليم 
االكادميي( لليوم الثاني على التوالي ما أثر 
على املؤشرات الرئيسية السيما )السعري( 

فضا عن اشتداد عمليات جني األرب��اح على 
كثير من الشركات الكبيرة خاصة املنضوية 
حتت املجموعات االستثمارية احملركة للسوق.

 وكان الفتا ارتفاع احجام الطلبات باحلد 
االعلى على الشركات القيادية الكبيرة السيما 
املصرفية منها عاوة على شركات خدماتية في 
تعامات ما قبل مزاد االغاق ) 10 دقائق قبل 
االغ��اق( ما يشير الى استمرار ذات املنهجية 
خال جلسة الغد ما لم يطرأ جديدا على صعيد 
انشطتها.  وتابع بعض املتعاملني ايضاحا من 
شركات )التجارية العقارية( و)الكابات( 
و)التسهيات التجارية( و)التخصيص( 
بشأن التداوالت غير االعتيادية ع��اوة على 
إفصاح من شركة )اإلثمار القابضة( وافصاح 
آخر من )سفن( بخصوص ترسية أعمال قطعة 

بحرية على أساس التعاقد املباشر.
 واهتم بعض املتعاملني بإفصاح عن تنفيذ 

بيع اوراق مالية حلساب إدارة التنفيذ بوزارة 
العدل واع��ان بورصة الكويت عن عقد مزاد 
لبيع عدد 4ر15 مليون سهم من أسهم شركة 
انوفست بسعر ابتدائي ق��دره )150 فلس( 
للسهم الواحد بقيمة 3ر2 مليون دينار )نحو 

5ر7 مليون دوالر( يوم االربعاء املقبل.
 كما اهتم هؤالء بافصاح عن وقف التداول 
على أس��ه��م ش��رك��ات )ب��ي��ت��ك( و )امل��ت��ح��د( و 
)اهلي متحد( بخصوص نشر بعض أخبار 
صحافية عنهم ع���اوة على اف��ص��اح مكمل 
من شركة )مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية( 
بشأن استثمار شركة تابعة واف��ص��اح عن 
تعيني رئيس تنفيذي في شركة تابعة لشركة 

)املباني( في السعودية.
 واهتم بعض املتعاملني ايضا بقرار هيئة 
اس��واق امل��ال بشأن تعديل قواعد التداول في 
ظل نظام ما بعد التداول املرحلة االنتقالية 

األولى وافصاح مكمل من شركة )نقل وجتارة 
املواشي( بشأن دعاوى واحكام.

 وبالنظر إل��ى ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ك��ان��ت في 
مقدمة االرتفاعات فكانت ت��دور حول )كيبل 
تلفزيوني( و)مت��ك��ني( و)كميفك( و)اب��ي��ار( 
و)ام���وال( أم��ا االكثر ت��داوال فكانت )ابيار( 
و)التجارية( و)امتياز( و)اعيان( و)عقارات 

ك(.
 واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات 
جني األرب��اح أسهم العديد من الشركات في 
مقدمتها )امتيازات( و)بترولية( و)خليج 
ت( و)وطنية م ب( و)اي��اس( في حني شهدت 
اجللسة ارتفاع أسهم 52 شركة وانخفاض 
أسهم 53 شركة في حني كانت هناك 18 شركة 
ثابتة من إجمالي 123 شركة متت املتاجرة 

بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر اسهم 

)كويت 15( على 4ر15 مليون سهم متت عبر 
863 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر8 مليون 

دينار )نحو 12ر28 مليون دوالر(.
 وأقفل املؤشر السعري منخفضا 33ر21 

نقطة ليبلغ مستوى 37ر6890 نقطة محققا 
قيمة نقدية بلغت نحو 20 مليون دينار )نحو 
4ر65 مليون دوالر( من خال 9ر159 مليون 

سهم متت عبر 4405 صفقات نقدية.
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 0.301 الدوالر  يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي ام��س  االثنني عند مستوى 
301ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 
359ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اول  

امس.
 وق���ال بنك الكويت امل��رك��زي ف��ي نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف 
اجلنيه اإلسترليني استقر عند مستوى 409ر0 

دي��ن��ار وال��ف��رن��ك ال��س��وي��س��ري عند مستوى 
313ر0 دينار وظل الني الياباني عند مستوى 

002ر0 دينار دون تغيير.
 وكانت بيانات رسمية ملبيعات التجزئة 

في الواليات املتحدة قد اظهرت تراجعا بشكل 
غير متوقع في أغسطس املاضي مما أضعف من 
حالة التفاؤل بشأن االقتصاد االمريكي وقدرته 

على النمو االقتصادي الكلي للربع احلالي.
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جانب من التداوالت

الترقب يخيم  على بعض املتعاملني السيما احملافظ املالية و االفراد

البورصة تنخفض جراء عمليات جني األرباح

احتفى بنك الكويت الوطني بأبناء موظفيه 
املتفوقني في الثانوية العامة للعام الدراسي 
2016-2017، ومت تكرميهم في احلفل الذي 
حضره أعضاء اإلدارة التنفيذية في البنك، 
إذ حرصت إدارة »الوطني« على لقاء الطلبة 
املتفوقني مع ذويهم وتكرميهم على جهودهم 
الكبيرة في مسيرة التحصيل العلمي التي 

تكللت بهذا النجاح.
وش��ارك في حفل التكرمي كل من الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام 
جاسم الصقر، ون��ائ��ب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة شيخة خالد البحر، والرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت 
صاح يوسف الفليج، ومديرعاماملواردالب
شريةللمجموعة عماد أحمد العباني، حيث 

استمعوا للطلبة املتفوقني ولطموحاتهم 
املستقبلية، وح��ث��وه��م ع��ل��ى حتقيق ه��ذه 

الطموحات بالعمل الدؤوب واملثابرة.
وج��رى في نهاية احلفل توزيع شهادات 
التقدير وال��ه��داي��ا على املكرمني م��ن الطلبة 
املتفوقني دراسياً، في جو اتسم بروح األسرة 

الواحدة.
ويحرص بنك الكويت الوطني على تكرمي 
املتفوقني من أبناء موظفيه سنوياً، تقديراً 
لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل 
العلمي، وتشجيعاً لهم الستكمال هذه املسيرة، 
واملثابرة على العمل الدؤوب، وتقديراً لذويهم 
ال��ذي��ن ال ي��دخ��رون ج��ه��داً ف��ي توفير كافة 
احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم. 
وإلى جانب التقدير املادي يقدم الوطني كذلك 

للمتفوقني فرصا تدريبيًة خاصة بالبنك 
حتفيزاً وتشجيعاً لهم على التقدم والتطور 
والنجاح، حيث يفتح البنك أبوابه دائماً أمام 
الشباب الطموحني واملثابرين الذين يعملون 
بجهد وإص��رار لتحقيق طموحهم وأهدافهم، 
السيما وأن ثقافة »الوطني« ترتكز على العمل 

الدؤوب واملثابر لتحقيق النجاح والتفوق.
ويأتي ذل��ك تأكيداً الهتمامه بتلك الفئة 
الواعدة من الشباب الكويتي، وتقدمي الدعم 
ل��ه��م ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة امل��ه��م��ة م��ن حياتهم 
الدراسية، حيث يضع بنك الكويت الوطني 
التعليم في سلم أولوياته واهتماماته، انطاقاً 
م��ن مسؤوليته االجتماعية، وإمي��ان��اً منه 
بأهمية التعليم لتنمية األجيال املقبلة وتنمية 

الوطن.

تقديرا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي

»الوطني« يكّرم الطلبة املتفوقني من أبناء موظفيه

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
توقيعها عقدا بقيمة 2ر4 مليون دينار 
كويتي )نحو 9ر13 مليون دوالر أمريكي( 
م��ع ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الكويتية العاملية 
ت��زود مبوجبه مرافق )البترول الوطنية( 

باحتياجاتها من مختلف أنواع الزيوت.
واش��اد الرئيس التنفيذي في )البترول 
الوطنية( محمد غازي املطيري في تصريح 
ل��وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( امس  
االثنني بنوعية وج��ودة ال��زي��وت امل��وردة 
من )البترول العاملية( مبينا ان مدة العقد 
تبلغ ثاث سنوات تقوم خالها )البترول 
العاملية( بتزويد الشركة بحوالي خمسة 

مايني لتر من الزيوت.
من جهته أع��رب الرئيس التنفيذي في 
شركة البترول الكويتية العاملية بخيت 
الرشيدي عن سعادته بتجديد التعاون بني 
الشركتني مشيرا إل��ى أن شركته ستعمل 
على تغطية احتياجات البترول الوطنية مع 

االلتزام بأعلى املواصفات العاملية.
ووقع العقد عن البترول الوطنية الرئيس 
التنفيذي محمد غازي املطيري فيما وقعه 
عن البترول العاملية الرئيس التنفيذي 
بخيت الرشيدي بحضور ن��واب الرئيس 
التنفيذي وع��دد من امل��دراء في الشركتني 

التابعتني ملؤسسة البترول الكويتية.

4.2 مليون  »البترول الوطنية« توقع عقدا بـ  
أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ف��ي 17 سبتمبر عن دينار مع »البترول العاملية« لتزويدها بالزيوت

أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب 
ال��دان��ة خ��ال األس��ب��وع م��ن 10 سبتمبر – 14 
سبتمبر2017 . وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 1000 

دينار كويتي لكل فائز خال أيام العمل. 
والفائزون هم: )األحد 10 سبتمبر(: مبارك 
شهاب خلف العنزي، ندين حسن صاح الصادق 
و)األث���ن���ني 11 سبتمبر(: ع��ب��داحمل��س��ن على 
حبيب اجل��دي، وفاء محمد عيسى العبداجلادر  
و)الثاثاء 12 سبتمبر(: محمد أحمد عبدالله 
عبدالله، صغرى يعقوب رستم ىو)األرب��ع��اء 
13 سبتمبر(: سعاد عبداحملسن على التميمي، 
عادل عبدالرزاق هاشم احلنيان و)اخلميس 14 
سبتمبر(: سما خالد رميح املطيري، علي جراح 
ال��ص��ب��اح    يتضمن برنامج سحوبات الدانة 
املجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خال 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 ال��ذي سيحصل على جائزة بقيمة 
مليون دينار كويتي. 

ويشجع بنك اخلليج عماء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، مباشرة عبر حتول املبالغ 

من أي حساب محلي، بإستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحوبات الدانة اليومية 

البنك يحتفي بالطلبة املتفوقني

»وربة« يتّوج الفائزين من عمالئه في ثالث 
سحوبات على حمالته الصيفية وحساب السنبلة 

محمد غازي املطيري

أجرى بنك وربة ، في ثاث سحوبات منها 
ما يتعلق بحمات ترويجية ك��ان قد أطلقها 
البنك في وقت سابق من هذا العام باإلضافة 
الى سحوباته الشهرية وه��ي: سحب حساب 
السنبلة الشهري، السحب اخلاص باستخدام 
تطبيق ورب��ة أوناين على الهواتف الذكية، 
وسحب »فاتورة اكسبرس«، وذل��ك بحضور 
ممثلني عن غرفة الصناعة والتجارة وفريق 

بنك وربة.
هذا وقد مت االع��ان عن الفائزين من عماء 
بنك وربة بحساب السنبلة حيث بلغ اجمالي 
اجلوائز 30 ألف دينار كويتي حيث فاز السيد 
ناصر بدر النجارباجلائزة الكبرى وهي 10 
آالف دينار كويتي.، مبلغ5 آالف دينار كويتي 
الى كل من السيد مترك زايد العجمي والسيدة 
عالية ب��در ال��وع��ان. كما ف��از 10 أشخاص 
مببلغ ألف دينار كويتي لكل منهم وهم: السيدة 
نويرنياف الديحانى،السيد عبد العزيز سليمان 
الفدغوش، السيد اي��وب علي بننخي، السيدة 
لطيفه سعيد اخلالدي،السيد خالدعبدالله 
البصيلى، السيدسايربدرالساير، السيد فيصل 
عقيل املطيرى، السيدخالدصاحلالشعبان، 
ال���س���ي���دم���ش���ع���ل���م���ح���م���دال���ص���ل���ي���ل���ى، 

السيدبدرناصرالعوضي.
 يذكر أن بنك وربة قد أطلق حساب السنبلة 
في مطلع عام 2016 ومن ثم قام وباستمرار 
بتطويره نظرا لإلقبال الكثيف من قبل العماء، 
حيث عمل على زيادة قيمة اجلوائز من 10أالف 
دينار كويتيالى 20 ألف دينار كويتي ومن ثم 
الى 30 ألف دينار كويتي في يوليو2017 مع 
زي��ادة ع��دد الفائزين وتكثيف فرصة العميل 
لدخول السحب وذل��ك مقابل كل 10 دنانير 
كويتييقوم بإيداعها. ان حساب السنبلة يعتبر 
اليوم، اخليار األمثل للعماء الذين يهدفون الى 
توفيراألموال حيث يحصلون على عوائد مالية 
ثابته باإلضافةالى فرصاً شهرية للفوز بجوائز 

نقدية طوال العام.
أم��ا السحب الثاني فتم من خاله االع��ان 
ع��ن الفائز بحملة »ورب���ة أون��اي��ن للهواتف 
الذكية« والتي كان قد أطلقها لتشجيع العماء 
على استخدام تطبيق البنك على الهاتف النقال 
إلجناز معاماتهم املصرفية بيسر ومرونةوهو 
ما ينسجم مع استراتيجية بنك وربة الرامية 
ال��ى تعزيز بنيته الرقمية ورف��ده��ا بخدمات 
مصرفية نوعية وحصرية.  وق��د ف��از السيد 
سعيد عبد الله الهاجري باجلائزة وقيمتها 

500 دينار كويتي.  يجدر بالذكر أن احلملة 
مستمرة حتى نوفمبر 2017، لذا على الراغبني 
باالستفادة منها تكثيف استخدامهم للتطبيق 

لزيادة فرص الربح باجلائزة.
وفيما يتعلق بالسحب الثالث واألخير، فهو 
يعنى بتتويج خمسة رابحني. حيث كان البنك 
قد أطلق في وقت سابق خدمة الكترونية نوعية 
» ف��ات��ورة اكسبرس« وال��ت��ي تسمح للعماء 
بتسديد قيمة فواتيرهم عبر تطبيقه االلكتروني؛ 
كما تخّول العماء من تسديد فواتيرهم الشهرية 
وفواتير أف��راد عائلتهم أيضا تلقائياً دفعًة 
واحدة ووفق عملية مصرفية مبتكرة جلدولة 
اقتطاع هذه الفواتير تلقائياً عبر اتّباع خطوات 
بسيطة وسهلة. يذكر أن هذا السحب هو األول 
ف��ي سلسلة م��ن سحوبات شهرية يقوم بها 
بنك وربة لعمائه من مستخدمي هذه اخلدمة 
النوعية.وأما عن أسماء الفائزين اخلمس فهم: 
السيد فهد شويت السعيدي ربح %100 من 
قيمة الفاتورة، كما ربحت السيدة رمي فاضل 
العتيبي %80، والسيد يوسف عبد احملسن 
العليان ب� %60، السيدة حنان يحيى العبد الله 
ب� %40،السيد خالد حسن أبو سعده ب� 20% 

من قيمة الفاتورة.

مقر بنك برقان

البنك اعلن الفائزين في سحوبات الدانة

 أعلن بنك بوبيان عن عروضه 
املميزة لسيارات )بي ام دبليو( 
كافة م��ودي��ات 2017 2018- 
وذل��ك بالتعاون مع شركة علي 
الغامن واوالده )الوكيل احلصري 
لسيارات بي ام دبليو( والتي 
متنح الراغبني ف��ي اقتناء هذه 
النوعية من السيارات الفاخرة 
فرص التمتع بالعديد من املزايا 
وذلك في إطار العروض املميزة 
لعمائه وال���ذي يستمر حتى 

نهاية سبتمبر اجلاري.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان العرض يتضمن خصم حتى 
450 د.ك ب���دون دف��ع��ة مقدمة 
ال��ى ج��ان��ب كفالة املصنع ملدة 
5 س��ن��وات او 200،000 كم 
باإلضافة ال��ى خدمة 5 سنوات 
او 100،000 ك��م مب��ا ف��ي ذلك 
السفايف والديسكات، غير ان 
العرض ال يشتمل على موديات 
2018 وم��ودي��ل  M ف��ي كفالة 

وخدمة اخلمس سنوات.
 وأك��د بنك بوبيان أن الفترة 
املقبلة سوف تشهد طرح املزيد 
م��ن ال��ع��روض املميزة اخلاصة 
بتمويل السيارات لعماء البنك 
انطاقاً م��ن أهمية ه��ذا القطاع 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ت ال��س��ي��ارة من 

ضروريات احلياة اليومية.
 ويتواجد موظفو بنك بوبيان 
على مدار الساعة في أكبر وكاالت 
وش��رك��ات ال��س��ي��ارات احمللية 

ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات والنصائح 
املطلوبة للعماء التي تتعلق 
بتمويل السيارات مع شرح أبرز 

مزايا التمويل التي يقدمها البنك.
 م��ن ناحية اخ���رى ف��ان بنك 
بوبيان مستمر في تقدمي افضل 
اخلدمات واملنتجات التمويلية 
لعمائه وغ��ي��ره��م ان��ط��اق��ا من 
سعيه ال��دائ��م جلعل حساتهم 
اكثر سهولة ومنحهم املزيد من 

الراحة .

»بوبيان« يواصل تقدمي عروضه املميزرة لعمالئه

»برقان« يطلق خدمة الواتساب لتوفير مزيد من الراحة للعمالء


