
أعلن بنك اخلليج في 16 يوليو 
عن أسماء الفائزين بالسحوبات 
اللليللوملليللة حلللسللاب اللللدانلللة خللال 
األسبوع من 9 يوليو –13  يوليو 
2017. وتشمل السحوبات اليومية 
حلساب الللدانللة جائزتني قيمة كل 
منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز 

خال أيام العمل. 
والفائزون هم: )األحد 9 يوليو(: 
حمد فهد حمد املطيري، محمد ارشد 
تللاج الدين و)األثللنللني 10 يوليو(: 
فللؤاد عيسي العوض، انللور صالح 
النوياتي و)الثاثاء 11 يوليو(: 
طلللارق عبدالله سللعللود الللعللريللان، 
صللالللح احللمللد الللركللف و)األربللعللاء 
12 يللوللليللو(: تللركللي ملليللاح علي 

صالح، نوال خلف مسفر الشاحي 
و)اخلللملليللس 13 يللوللليللو(: منشان 
سعود منشان النمشان، عبدالعزيز 

شاكر حسني االستاذ
وأضاف البنك : يتضمن برنامج 
سللحللوبللات الللدانللة املللجللدولللة لعام 
2017 سحوبات يومية خال أيام 
العمل على جائزتني قيمة كل منهما 
1000 ديللنللار كللويللتللي. ويللجللري 
السحب ربع السنوي الثالث في 28 
سبتمبر على جائزة 500،000 دينار 
كويتي. أمللا موعد السحب الرابع 
واألخير فهو في 11 يناير 2018 و 
يتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 
2017 الللذي سيحصل على جائزة 

بقيمة مليون دينار كويتي.
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45.47  دوالر برميل النفط ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا في تداوالت 
اول أمس الثاثاء ليبلغ مستوى 47ر45 دوالر أميركي مقابل 
88ر45 دوالر للبرميل في تللداوالت أمس األول وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفللي األسللواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اخلللام خال 
تداوالت اول أمس بعد انعقاد آمال املستثمرين بانضمام ليبيا 

إلى الدول التي ستخفض إنتاج النفط.
وارتفعت العقود اآلجلة لنفط خام القياس األمريكي غرب 

تكساس الوسيط تسليم أغسطس لتصل إلى مستوى 74ر46 
دوالر للبرميل. فيما ارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
)مزيج برنت( تسليم سبتمبر بواقع 77 سنتا لتصل إلى مستوى 

18ر49 دوالر للبرميل.
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أغلقت بللورصللة الكويت تللداوالتللهللا امس  
األربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية 
الثاثة بواقع 2ر19 نقطة للسعري ليبلغ 
مستوى 6793 نقطة و 84ر0 نقطة للوزني و 

76ر0 نقطة ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة 
اإلغاق نحو 6ر13 مليون دينار كويتي )نحو 
8ر44 مليون دوالر أمريكي( في حني بلغت 
كمية األسهم املتداولة نحو 9ر114 مليون سهم 

متت عبر 3652 صفقة.
وكانت أسهم شركات )االمتياز( و)وطني( 
و)أجيليتي( و)املللبللانللي( و)زيلللن( و)بيتك( 
األكللثللر تلللداوال فللي حللني كانت أسهم شركات 

)املللللال( و)أولللللى تللكللافللل( و)وطللنلليللة د ق( 
و)بوبيان د ق( و)األنظمة( األكثر ارتفاعا.

ويللعللد )كللويللت 15( مللؤشللرا لقياس أداء 
بللورصللة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة 
كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي 
تستوفي شروط السيولة املعتمدة في اختيار 

الشركات ضمن املؤشر.
وصمم )كويت 15( ليكون املقياس الرائد 
لاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة 
الكويت ككل بغرض احلللصللول على أقصى 
قللدر من الشفافية وتسهيل تللداول املشتقات 
وقياس العائد على االستثمار وأداء الصناديق 

واحملافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات املتضمنة 
في )كويت 15( مللرة كل ستة أشهر ليعكس 
الشركات ذات السيولة األعلى واحلجم األكبر 

من حيث القيمة الرأسمالية.
وشللهللدت جلسة تلللداول بللورصللة الكويت 
امس  األربعاء تراجعا في مؤشراتها الرئيسية 
الثاثة وتراجع القيمة املتداولة عن قيمة جلسة 
أمللس بسبب التباين في نتائج البنوك التي 
جللاءت مخالفة لتوقعات العديد من احملللني 

املاليني.
 وكلللان ماحظا فللي جلسة اللليللوم الللهللدوء 
وعمليات املضاربة اخلفيفة مللن املتداولني 
األفلللراد واحملللافللظ على األسهم الصغيرة في 

دليل على الترقب واحلللذر حتى إعللان باقي 
نتائج الشركات املدرجة بالقطاعات األخرى 

وذلك خافا للبنوك.
 وتراجعت قيمة التداول إلى 6ر13 مليون 
ديللنللار كللويللتللي )نللحللو 8ر44 مللللليللون دوالر 
أمريكي( مقارنة مع 9ر17 مليون دينار )1ر59 

مليون دوالر( في جلسة أمس الثاثاء.
 وشللهللدت جلسة اللليللوم شحا فللي إعانات 
السوق مقارنة باأليام املاضية في حني شهدت 
اجللسة إفصاحا لشركة )سنام( عن نتائجها 
املالية وافصاحات أخرى عن مواعيد جمعيات 
عمومية واجتماعات مجالس إدارات العتماد 

البيانات نصف السنوية.

 وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )املال( 
و)أولللى تكافل( و )وطنية د ق( و)بوبيان د 
ق( و)األنظمة( و)سنرجي( واألكثر تداوال هي 
)االمتياز( و)وطني( و)أجيليتي( و)املباني( 

و)زين( و )بيتك(.

 وأقللفللل املللؤشللر السعري منخفضا بنحو 
2ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6793 نقطة محققا 
قيمة نقدية بلغت نحو 6ر13 مليون دينار 
)نحو 8ر44 مليون دوالر( من خال 9ر114 

مليون سهم متت عبر 3652 صفقة.

13.6 مليون دينار قيمة األسهم املتداولة بلغت  نحو 

البورصة تغلق على تراجع في مؤشراتها
 وسط مضاربات على األسهم الصغيرة

متداولون في البورصة

انور صالح النوياتي أحد الفائزين بجوائز الدانة يستلم جائزته

التجاري ينظم أنشطة ثقافية لعمالء حسابي األول في مكتبة ذات السالسل»اخلليج« يعلن  الفائزين بسحوبات الدانة اليومية 
أعلن البنك التجاري عن تعاونه مع مكتبة 
ذات الللسللاسللل لتنظيم نللشللاطللات ممتعة 
وثقافية حصرياً لعماء حسابي األول من 
عمر 5 إلى 14 سنة في فرع املكتبة الواقع في 
مجمع االفنيوز. وتهدف هذه النشاطات إلى 
تشجيع األطفال على ممارسة القراءة وإبراز 
أهميتها ودورهلللا فللي تطوير ثقافة الطفل 
ومعرفته. وتتضمن األنشطة جولة داخل 
املكتبة واإلطللاع على ركللن روايللة القصص 
القصيرة لألطفال و نشاطات حرفية أخرى 
باإلضافة إلى ألعاب و مسابقات وهدايا قيمة 
أخرى سوف يتم توزيعها على رواد املكتبة من 
عماء حسابي األول، على أن يتم  تنظيم هذه 
االنشطة  األربعاء واخلميس من كل أسبوع و 
ملدة ثاث اسابيع ابتداًء من  26 يوليو ولغاية  

10 أغسطس 2017 على فترتني صباحية و 
مسائية.

 هذا وميكن ألولياء أمور أصحاب حسابي 
األول تسجيل أبناءهم من خال زيللارة قسم 
www.cbk. الللعللروض على مللوقللع البنك
com .  وسوف يقوم البنك بالتواصل معهم 
وإخللطللارهللم مبوعد وتوقيت زيلللارة املكتبة 
أو بإمكانهم اإلتللصللال على خدمة العماء 
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ومن املعروف أن حسابي األول هو حساب 
توفير مصمم خصيصاً لألطفال حتى 14 
سنة. ويعد هذا احلساب هو الطريقة املثلى 
لللآبللاء واألمللهللات الللذيللن يرغبون فللي تأمني 
مستقبل أفضل ألبنائهم وتوفير األمللوال لهم 

شعار  البنك التجاريفي مراحلهم العمرية املبكرة.

قللللال اللللرئللليلللس الللتللنللفلليللذي 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” مازن سعد الناهض، ان 
ثلث صافي اربللاح “بيتك” التي 
بلغت عن النصف األول من العام 
اجللللاري 81.6 مليون ديللنللار، 
بنسبة منو 15.2 في املئة، جاءت 
من مساهمات الكيانات التابعة 

اخلارجية.
وأضاف الناهض خال لقائه 
مع تلفزيون CNBC العربية، 
الللى ان محفظة التمويل حققت 
منللوا بلغت نسبته 9 فللي املئة 
لتصل إلى 8.914 مليار دينار، 
الفتا الللى ان النمو فللي محفظة 
متويل الشركات ارتفع 28 في 
املئة وذلك نتيجة مشاركة البنك 
فللي متللويللل مللشللروعللات نفطية 

وتنموية ضخمة في الكويت.
وقلللال ان حللجللم االصللللدارات 
الللسلليللاديللة مللن الللصللكللوك التي 
ساهم بترتيبها “بيتك” حول 
العالم خللال عللام 2016 بلغت 
1.6 مليار دوالر امريكي. وبلغت 
اإلصدارات السيادية في منتصف 
2017 مليار دوالر أمريكي، 
معظمها حلكومات دول مجلس 
التعاون اخلليجي، متوقعا 500 

الللى 600 مليون دوالر اضافية 
حللجللم مللسللاهللمللات “بيتك” في 
الصكوك، قابلة للزيادة في حال 

وجود طلب من جهة سيادية ما. 
وأشللار الللى ان وزارة املالية 
أصدرت سندات قيمتها 8 مليارات 
دوالر: 3.5 مليار دوالر الجل 5 
سنوات و4.5 مليار دوالر الجل 
10 سنوات، الفتا الى ان االصدار 
شهد مشاركة واسعة من بنوك 
عاملية وبعض البنوك احمللية 
التقليدية، الفتا الى ان تصنيف 
هذه السندات يرتبط بالتصنيف 

االئتماني لدولة الكويت، مؤكدا 
استعداد “بيتك” بتقدمي خبراته 
والللدعللم اللللازم للللوزارة املالية 
الدارة الللديللن الللعللام عللن طريق 

منتج الصكوك.
وعللن نللقللاط قللوة البنك، قال 
الناهض ان “بيتك” يتمتع بقاعدة 
عماء هي االكبر على مستوى 
الللسللوق املصرفي، كما ويتميز 
بتقدميه باقة متنوعة وشاملة 
من املنتجات املصرفية واخلدمات 
االكثر تطورا باالضافة الى تنوع 
قللنللوات الللتللواصللل مللع العميل، 

مللشلليللرا اللللى ان “بيتك” قطع 
اشواطا كبيرة في حتسني جودة 
االصللول، وتخفيض املصاريف، 
والتركيز على العمل املصرفي 
االساسي لتحقيق استدامة في 

االرباح.
وأشلللار الللى ان البنك اصبح 
رائللللللدا فلللي تلللقلللدمي اخللللدملللات 
املصرفية املتقدمة واملتوافقة 
مع اعلى املعايير التكنولوجية، 
مؤكدا احلللرص على تبني آخر 
الللتللطللورات التكنولوجية في 
الللعللمللل املللصللرفللي، حلليللث اطلق 
“بيتك” العديد مللن اخلللدمللات 
االلكترونية العصرية ومنها 
أجللهللزة “XTM” التفاعلية 
ذاتلليللة اخلللدمللة،  واطلللللق للمرة 
 Visa االولى في الكويت، خدمة
Checkout لتسهيل عملية 
الللشللراء عبر االنترنت بسرعة 
وأملللللان. كللمللا أطلللللق 4 خللدمللات 
مبتكرة فللي مللجللال احلسابات 
املللصللرفلليللة وخللللدمللللات مللركللز 
االتصال، وغيرها من اخلدمات 
االخرى، مؤكدا مواصلة اجلهود 
االبللتللكللاريللة لتعزيز اخلللدمللات 
املللصللرفلليللة وتلللللبلليللة تطلعات 

العماء.

CNBCمازن الناهض متحدثا لل

مليار دوالر مساهمته  في اإلصدارات السيادية في النصف االول

الناهض: نحو ثلث ارباح »بيتك« 
من مساهمات الكيانات اخلارجية 

اقللرت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
املتحدة املتكاملة القابضة كافة بنود جدول 
االعمال وأبرزها مناقشة البيانات املالية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر 2016 
واعتمادها واحتساب 10٪  حلساب االحتياطي 
القانوني ومت تأجيل بند انتخاب مجلس ادارة 
الللشللركللة ل3 سللنللوات قللادمللة حلللني إستكمال 

إجراءات حتديث سجل املساهمني .
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة  بندر اجلللرى ان إجملللالى األربللاح 
الصافيه للشركة وشركاتها التابعة خللال 
العام املاضى 2016   بلغ نحو 3.7 مليون دينار  
،موضحا أن اإليرادات التشغيلية للشركة بلغت 
)23.7 مليون دينار( بنسبة منو قدرها %2 عن 
نفس الفترة للعام املنصرم وربحية السهم )37 
فلس( للسهم .  وأضاف اجلرى فى تصريحات 
صحفية على هامش اجلمعية العمومية العادية 
للشركة والتى عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 

%100 أن الشركة ماضية فى تطوير األداء 
لتلبية إحتياجات السوقني احمللى واخلليجى 
عبر ما تقدمه من خدمات متميزة حتقق أعلى 
درجات السامة ، مؤكدا أن “ املتحدة املتكاملة 
“ رصللدت خطة طموحة للتوسع فللى مجال 
الصناعات املختلفة تستهدف تأسيس قاعدة 
صناعية جديدة للمجموعة والتى من شأنها 
أن تساهم فى التوسع على املستوى اخلليجى 
واإلقليمى ملواكبة سياسة املجموعة فى تنويع 
قاعدتها الصناعية كهدف إستراتيجى للفترة 
القادمة.  وقال اجلرى أن املجموعة وضعت خطة 
إستراتيجية تهدف إلى تعزيز أربللاح الشركة 
خللال الفترة الللقللادمللة إلللى جانب أنها جترى 
دراسة خلطة تسويقية متكاملة للفترة القادمة 
لتسويق منتجات الشركة ، وال سيما فيما يخص 
مصاعد )فوجى ( ذات السرعات العالية املميزة 
محلياً وإقليمياً من خال معارض تسويقية فى 

الداخل وعلى املستوى اإلقليمى.

 وأوضح أن الشركة وضعت ضمن مسئوليتها 
احملافظة على اإلستثمارات التى تنفذها الشركة 
بهدف التوسع فى السوقني احمللى واإلقليمى مبا 
يلبى إحتياجات ومتطلبات املستثمرين ،مشيرا 
الى أن شركة )تلرمكلللو( التابعة للمجموعة 
واملتخصصة فى مجال تصنيع معدات النقل 
تللواصللل إستراتيجيتها فللى التطوير والنمو 
لتحسني منتجاتها وأعمالها فى مجال تصنيع 

معدات النقل املختلفة.
 ولفت اجلللرى الللى أن الشركة تقوم خال 
عام 2017 بتحديث خطوط االنتاج في مجال 
املصاعد مللع اضللافللة انشطة صناعية جديدة  
في مجاالت مختلفة لضمات جللودة املنتجات 
وتوسيع القاعدة الصناعية للمجموعة ، منوها 
الللى ان خطط املجموعة للتحديث والتطوير 
تاتي تزامنا مع املشروعات التنموية الكبري 
التى تتبناها احلكومة للفترة املقبلة وخصوصا 

االسكانية  واالستثمارية منها .

اكد استمرارها في التوسعات احمللية واإلقليمية  

2016 3.7 مليون دينار  صافي أرباح »املتحدة املتكاملة« في   اجلري: 

.. ووكاالت السيارات متدد عروضها الترويجية بالتعاون معه
أعلن بنك اخلليج عن متديد فترة عروضه 
احلللصللريللة واملللملليللزة الللتللي يقدمها لعمائه 
بالتعاون مع عدد من أبرز وكاالت السيارات 
في الكويت، حيث ميكن للعميل االستفادة من 
هذه العروض عند زيارة ممثلي بنك اخلليج في 
معارض السيارات لتمويل سيارتهم اجلديدة 
من خال البنك. واضاف : يشمل التعاون مع 

بنك اخلليج كاً من وكاالت السيارات التالية 
في الكويت : لكزس، تويوتا، بي إم دبليو، 
فورد، انفينيتي، كيا، نيسان، هوندا، باالضافة 
إللللى شللفللروللليلله وكلللاديلللاك. وتللسللتللمللر هللذه 

العروض احلصرية لغاية 31 يوليو2017.
كما قال : هذا ويتواجد ممثلو بنك اخلليج 
في جميع معارض السيارات في الكويت، وذلك 

لتقدمي أفضل اخلدمات والتسهيات لعماء 
البنك وغير عماء البنك عند شللراء سيارة 
أحامهم. ويحرص بنك اخلليج على التعاون 
املستمر مع وكللاالت السيارات لتقدمي أفضل 
الللعللروض لعمائه وغير عمائه على مللدار 
السنة، وذلللك سعياً لتقدمي أفضل اخلدمات 

لعمائه وتلبية جميع احتياجاتهم.

2017 ضمن عروض حصرية لصيف 

»الوطني« يقدم باقة متكاملة لعمالئه املسافرين
يسعى بنك الكويت الوطني إلى 
توفير أفضل جتربة سفر لعمائه 
مللن خلللال اخلللدمللات والللعللروض 
احلصرية واملتكاملة التي يقدمها 
خال فترة الصيف في العام 2017، 
حيث يقدم حلول مصرفية فريدة 
من نوعها للمسافرين مع منحهم 
املرونة واحلرية في اختيار شركة 
الطيران التي يللودون السفر على 

متنها في وجهات سفرهم املختلفة. 
 وملللن جللانللبلله قلللال نللائللب مدير 
عللام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية محمد العثمان “إن 
فللتللرة الصيف تشهد سفر نسبة 
كللبلليللرة مللن عللمللاء بللنللك الللكللويللت 
الوطني لللذا يسعى البنك إلللى أن 
يكون متواجد اينما توجه عمائه 
إلجنلللاز معاماتهم سلللواء محلياً 
أو اقليمياً أو عاملياً، مؤكداً على أن 
البنك يقدم للعميل جتربة مصرفية 
فريدة ومميزة ومختلفة عن باقي 
البنوك تلبي احتياجاته بشكل 

متكامل وتبدأ مع اتخاذه قرار السفر 
وترافقه أثناء رحلته حتى يعود إلى 

الكويت مرة أخرى.
وأكللد العثمان على أن اهتمام 
الللوطللنللي بللعللمللائلله يللأتللي كللونلله 
يستحوذ على حصة تقارب ثلث 
سكان الكويت من مواطنني ومقيمني 
وهو األمر الذي يجعل البنك بجميع 

اداراتللللله تسعي لللتللقللدمي خللدمللات 
مصرفية ترضي عماءه من خال 
افللرعلله الللل 68 املللوزعللة علي كافة 

مناطق الكويت.
وأضلللللللاف اللللعلللثلللملللان أن مللن 
أهللم املللزايللا التي يقدمها الوطني 
لعمائه املللسللافللريللن هللي توفير 
األرقلللام املجانية املباشرة والتي 
متكنهم مللن االتللصللال مللن ثمانية 
دول، والتي توفر للعميل أفضل 
خدمة أثناء سفره، حيث مت اختيار 
هذه الدول بناًء على دراسات اعدت 
حللول أكللثللر الللدولللة الللتللي يللزورهللا 
عماء البنك، مشيراً إلى أن البنك 
يسعى للحصول على موافقة دول 
أخرى للسماح بتقدمي تلك اخلدمة 

واستكمال شبكة األمان لعمائه.
وأكلللد الللعللثللمللان حلللرص البنك 
على سامة العميل وضمان عدم 
تعرضه إلللى مخاطر كالسرقة أو 
االحللتلليللال خلللال سللفللره، للللذا فهو 
ينصح عمائه دائللمللاً بعدم حمل 

“الكاش” أثناء السفر واالعتماد 
على البطاقات بشكل أكبر وذلك 
ألنها توفر درجات عالية من األمان، 
كما ننصح بضرورة احملافظة على 
االرقللام السرية اخلاصة ببطاقات 

االئتمان والسحب اآللي.
وبني أن بنك الكويت الوطني هو 
البنك الوحيد املتواجد على مدار 
24 ساعة من خال فرعه في املطار، 
كما أنه البنك األول الذي يوفر أيضاً 
“جهاز متعدد العمات” في مطار 
الكويت قبل دخول منطقة اجلوازات 
وبعدها، وذلك لتسهيل عملية سحب 
ست عمات رئيسية مختلفة وهي: 
الدينار الكويتي، الدوالر األمريكي، 
اليورو، اجلنيه اإلسترليني، الدرهم 
اإلماراتي والريال السعودي، مبيناً 
أنه مت اختيار موقع هذه األجهزة 
فللي منطقتي الللوصللول واملللغللادرة 
وذلك لضمان توفير اخلدمة جلميع 
املسافرين سللواء كانوا من عماء 

الوطني أو بنوك أخرى.

محمد العثمان

7 من عمالئه  يفوزون في السحب اخلامس حلملة البطاقات .. و 
فاز 7 من عماء بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” بضعف قيمة مشترياتهم في 
السحب اخلللامللس للحملة التسويقية 
اجلللديللدة التي اطلقها لتشجيع العماء 
على استخدام بطاقات “بيتك” االئتمانية 
ومسبقة الدفع وبطاقات السحب اآللي، 
وزيادة القيمة املضافة للبطاقة، وتتضمن 
احلملة جوائز قيمة تصل قيمتها لغاية 50 
الف دينار ، عبارة عن ربح ضعف قيمة 
املشتريات نقدا لغاية 2000 دينار يوميا 
ملللدة 120 يوما عند اسللتللخللدام بطاقات 
“بيتك” لسداد قيمة املشتريات داخل 

وخارج الكويت .
والفائزون هم : رائللد الطاهر، طارق 
املللعللوشللرجللي، جللمللال الللعللازمللي، دالل 
بورسلي، نور الفرا، عصام العجيل، منيرة 

الداهش.
وتتيح احلملة التي اطلقت حتت شعار 
“استرجع ضعف قيمة مشترياتك”، 
لعماء “بيتك” الفرصة لربح ضعف 
قيمة مشترياتهم لغاية 2000 دينار، 
حيث تتيح كل عملية شراء محلية للعميل 
بقيمة 1 دينار فرصة للدخول في السحب 

اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء بقيمة 
ديللنللار واحلللد خلللارج الكويت للعميل 3 
فللرص للربح في السحب اليومي خال 
فترة الللعللرض السللتللرجللاع ضعف قيمة 
مشتريات العماء لغاية 2000 دينار عند 
استخدام بطاقات “بيتك” السحب االلي، 
واالئتماتية ومسبقة الدفع، حيث يسري 
العرض على عمليات الشراء داخل وخارج 
الكويت عند استخدام بطاقات “بيتك″ 
االئتمانية أو مسبقة الدفع، وعلى عمليات 
الللشللراء خلللارج الللكللويللت عند استخدام 
بطاقات “بيتك″ للسحب االلللي.  وتستمر 
احلملة ملدة 120 يوما بللدءا من 16 مايو 

.2017
وتللؤكللد احلملة حللرص “بيتك” على 
االسللتللمللرار بللتللقللدمي الللعللروض املميزة 
لعمائه مللن حملة البطاقات املتنوعة 
مكافأة لهم، وتعكس حرصه على خلق 
طابع فريد ومميز جلميع بطاقات “بيتك” 
التي تقدم دائما قيمة مضافة حلاملها، مبا 
يساهم في رضللاء العميل وزيللادة فرص 
استفادته عند االستخدام، فضا عن تعزيز 
تواجد البنك وحصته السوقية ومكانته 

الللرائللدة كأحد أكبر البنوك احمللية من 
حيث قاعدة العماء، وتساهم احلملة في 
ترسيخ مبادئ وأهللداف “بيتك” الرامية 
إلللى تنشيط حركة املبيعات، وحتقيق 
الللفللائللدة للعماء مستخدمي البطاقة 
وللتجار، والسعي لتعزيز سمعة بطاقات 

“بيتك” واستخدامها محليا وعامليا.
وقد حصد “بيتك” العديد من اجلوائز 
في مجال البطاقات املصرفية، االمر الذي 
يؤكد جناحه وكفاءته بسوق البطاقات، 
والللريللادة والثقة التي يتمتع بها، فضا 
عن اجلللودة والنوعية في بطاقاته التي 
تشهد منللوا ملحوظا واقللبللاال كبيرا من 
العماء ملا لها من قيمة مضافة ومميزات 
متعددة تؤكد جناح وكفاءة البنك بسوق 

البطاقات.
ويستمر “بيتك” بللاطللاق حماته 
التسويقية التي تهدف إلى حتقيق منظومة 
من األهداف تخدم العماء والسوق احمللي 
وتعزز من ريادته، مبا يعزز الثقة التي 
يتمتع بها “بيتك” وجنللاحلله فللي تقدمي 
املنتجات واخلدمات التي تلبي متطلبات 

العماء واحتياجاتهم.


