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عبد اجلليل الطبطبائي يفوز بجائزة املليون ونصف من »التجاري«
استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي عبد 
اجلليل سيد حسني الطبطبائي ، الفائز في سحب »النجمة« 
الذي أجري على اجلائزة الكبرى البالغ قيمتها مليون ونصف 
مليون دينار كويتي وشهد حضور كثيف من جمهور عمالء 
وغير عمالء البنك التجاري الكويتي في مجمع األفنيوز حيث 
مت اإلعالن عن اجلائزة التي ذهبت للفائز سعيد احلظ. وقد 

كان في استقبال عبد اجلليل الطبطبائي لدى زيارته للبنك 
إلهام محفوظ رئيس اجلهاز التنفيذي وعدد من فريق اإلدارة 

التنفيذية  في البنك والذين قاموا بتهنئته وتسليمه اجلائزة.
وب��ه��ذه املناسبة قالت إل��ه��ام محفوظ »إن��ه مل��ن دواع��ي 
س��رورن��ا أن نستقبل عبد اجلليل واب��ن��ه ف��ي مقر البنك. 
وبالنيابة ع��ن اإلدارة التنفيذية وف��ري��ق العمل بالبنك 

التجاري، نتقدم إليه بالشكر والتقدير لثقته بالبنك التجاري 
على مدى السنوات كونه عميل البنك من زمن طويل متمنني له 

كل التوفيق«. 
ومن جانبه أضاف حميد إبراهيم سلمان املدير العام لقطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد قائالً   » نتمنى للفائز كل التوفيق 

ونسعى إلى تعزيز ثقته في البنك التجاري.
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250 مليون دينار البنك مول مشروعات حيوية بقيمة 

الصالح : نسب منو »بوبيان« جيدة جدا مقارنة بالسائد  في السوق احمللي
قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسالم 
الصالح ان » نسب النمو اخلاصة ببنك بوبيان جيدة 
جدا مقارنة بالنمو السائد في السوق احمللي سواء من 
حيث منو حجم االعمال او الربحية وايضا بالنسبة 

حلصصنا السوقية سواء لالفراد او الشركات ».
واوضح في لقاء مع قناة CNBC  عربية ان  حصة 
متويل االفراد متثل 45 الى 47 % من اجمالي محفظة 
التمويل وهي نسبة عالية في السوق احمللي مضيفا انه 
» في عام 2018 كانت حصة قطاع االعمال أعلى قليال 
من حيث النمو ولكن يظل متويل االفراد وقطاع االعمال  

ال يزاالن الركيزة االساسية لنمو ربحية البنك » .
وردا على سؤال حول متويل املشاريع الكبرى قال 
الصالح  انه وعلى الرغم من ان حجم املشروعات كان 
اقل مقارنة بعام 2017 اال ان البنوك استفادت وبدرجة 

جيدة من متويل هذه املشاريع .
وخالل العام املاضي ساهم بنك بوبيان في متويل 
عدد من املشاريع احليوية في الكويت بلغت قيمتها اكثر 
من 250 مليون دينار كويتي وتوزعت على قطاعات 

التربية، الصحة، الطرق و اجلسور باإلضافة الى 
قطاع االنشاءات الى جانب متويل مشاريع عدد كبير 

من شركات املقاوالت املصنفة لدى جلنة املناقصات .
كما جنح بنك بوبيان في العام املاضي بالدخول في 
صفقات متويل عديدة على املستوى احمللى واالقليمي 
بلغت قيمتها أكثر من 700 مليون دوالر أمريكي وذلك 
من خ��الل متويل بعض املؤسسات املالية املرموقة 
باالضافة ال��ى ال��دخ��ول في صفقات متويل مشاريع 

استراتيجية ضخمة.

احلصص السوقية
وح��ول التمويالت غير املنتظمة لدى بوبيان قال 
الصالح » ال تزال كما هي في معدالتها اقل من %1 حيث 
بلغت تقريبا 0،8 % وهي نفس معدالت 2017 وهذا 
يعطي انطباع ملدى ج��ودة احملفظة االئتمانية للبنك 

سواء لالفراد او قطاع االعمال« .
وردا على س���ؤال ح��ول حصص البنك السوقية 

قال الصالح أن احلصة السوقية من التمويل بصفة 
عامة ارتفعت إلى حوالي %8.6 حالياً بينما ارتفعت 
حصة بنك بوبيان من متويل األف��راد حتديدا إل��ى ما 
يقارب %12 الى جانب حتقيق معدالت منو متميزة 
في احملفظة االئتمانية للشركات وصلت إلى %14 عن 
طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية املعروفة 
مبالءتها املالية واالقتصادية وذلك مع التمسك الشديد 
بأعلى معايير اجل��ودة االئتمانية و دراس��ة  وتنويع 

املخاطر.
وح����ول ت��ف��وق ال��ب��ن��ك ف��ي اخل���دم���ات املصرفية 
التكنولوجية قال الصالح  ان نسبة كبيرة من عمالء 
البنك هم من الشباب وه��م بطبيعة احل��ال كما نعلم 
لديهم ميول اكثر للخدمات التقنية ومتابعة التطورات 

التكنولوجية .
واضاف » من ناحية اخرى وحتى في قطاع الشركات 
هناك الكثير م��ن اخل��دم��ات التى يقدمها البنك عبر 
االنترنت او الهواتف الذكية كالتمويل التجاري واجناز 

العديد من املعامالت للشركات« .

إص��دار  تخصيص  »امل���رك���زي«: 
سندات وتورق ب 240 مليون 

دينار ألجل ثالثة أشهر
أعلن بنك الكويت املركزي أمس  االثنني تخصيص إصدار 
سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي 

)نحو 792 مليون دوالر أمريكي(.
وقال )املركزي( في بيان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( إن 
مدة أجل االصدار ثالثة أشهر مبعدل عائد 3 في املئة.وكان آخر 
إص��دار سندات وت��ورق لبنك الكويت املركزي االثنني املاضي 

بنفس القيمة وألجل ثالثة أشهر.

ط��ل��ب   2815 »ال����ت����ج����ارة«: 
إيداع عالمة جتارية 

في ديسمبر املاضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أم��س  االثنني 
تلقي إدارة العالمات التجارية وبراءة االختراع لديها 2815 
طلب إيداع عالمة جتارية عبر البوابة اإللكترونية خالل شهر 
ديسمبر املاضي.وقالت ال��وزارة في بيان صحفي إنها أجنزت 
974 معاملة طلب تسجيل عالمة جتاريةو930 معاملة نشر 
عالمة جتارية و909 معامالت تسجيل عالمة جتارية وإصدار 
شهادة لها خالل الفترة ذاتها ومعاملتي طلب تسجيل عالمة 

جماعية وعالمات مراقبة.
وأض��اف��ت أن��ه��ا أجن���زت 281 معاملة جت��دي��د العالمات 
التجارية و413 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العالمة 
ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل في 

الشهر ذاته.
وذك��رت أنها تلقت 27 طلب معارضة على تسجيل عالمة 
جتارية منها 24 طلب اع��ت��راض على قبول تسجيل عالمة 
جتارية و3 طلبات حتديد جلسة لسماع األقوال في حني تلقت 
473 طلبا لنشر التأشيرات و57 مستخرجا و9 تظلمات خالل 

املدة املذكورة.

ب����س����ح����ب  ف���������ائ���������زي���������ن   5
»ال��������دان��������ة« األس����ب����وع����ي 

املقدم من »اخلليج«
أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ 20  يناير 
اجل��اري، أعلن من خالله عن أسماء الفائزين اخلمسة خالل 
الفترة  من 13 إلى 17 يناير2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 

1000 د.ك، أسبوعياً: 
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  نرمني 
محمد األنور راغب ومها محمد عبدالله احلميدي وطارق أحمد 
علي البناي ووليد مهدي حسني القالف ومحمد عارف بوالبوت 

.
ويشجع بنك اخلليج ع��م��الء ال��دان��ة على زي���ادة فرص 
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها في احلساب، 
باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 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 إي��داع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى 
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 

حملة  ي��خ��ت��ت��م  »ب����رق����ان« 
التبرع بالدم  

أعلن بنك برقان عن اختتام حملة التبرع بالدم في مقره 
الرئيسي حيث شارك فيها موظفو البنك. وقد أقيمت هذه احلملة 
حتت عنوان »أنت أيضاً ميكنك إنقاذ حياة« بالشراكة مع بنك 
الدم الكويتي، بهدف زيادة مستوى الوعي العام بأهمية التبرع 
بالدمومدى تأثيره في إنقاذ حياة الكثيرين. و التركيز على 
أهمية استمرار التبرع بالدم على مدار العام لتوفير االحتياجات 
الالزمة لبنك الدم.  وقد شارك في احلملة أكثر من55 متبرعاًمن 

موظفي بنك برقان، حيث تبرعوا بنحو 45 كيساً من الدم.
ويأتي حرص بنك برقان على تنظيم هذه املبادرة للتبرع 
بالدم تأكيداً اللتزامه بالقطاع الصحي بقدر التزامه بالقطاع 
املصرفي متاما. وقد سلط البنك الضوء على أن التبرع بالدم 
يعتبر عمالً نبيالً يعكس إنسانية املتبّرع ويلبي احلاجة املاسة 

لدى العديد من املرضى في الكويت.
من اجلدير بالذكر أن إطار املسؤولية االجتماعية في بنك 
برقان يضم إطالق املبادرات اإلنسانية ودعمها للمساعدة في 
تلبية احتياجات مختلف القطاعات والشرائح في املجتمع. 
وسيستمر البنك بفتح مزيد م��ن أب���واب العطاء والتفاني 
جتاه فئات النسيج االجتماعي الكويتي من خالل األنشطة 

والفعاليات املماثلة.

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها 
أم��س  االث��ن��ني على ارت��ف��اع املؤشر 
ال��ع��ام 08ر0 نقطة ليبلغ مستوى 
08ر5250 نقطة.وبلغت كميات 
تداوالت املؤشر 2ر123 مليون سهم 
متت من خ��الل 3845 صفقة نقدية 
بقيمة 2ر18 مليون دينار كويتي 

)نحو 60 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
87ر2 نقطة ليصل إل��ى مستوى 
9ر4807 نقطة وبنسبة ارت��ف��اع 
06ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 2ر78 مليون سهم متت عبر 
2255 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 
مليون دينار )نحو 52ر14 مليون 

دوالر(.
كما ارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق األول 
4ر1 ن��ق��ط��ة ل��ي��ص��ل إل���ى مستوى 
7ر5492 نقطة وبنسبة ارت��ف��اع 
03ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 

بلغت 9ر44 مليون سهم متت عبر 
1590 صفقة بقيمة 7ر13 مليون 

دينار )نحو 21ر45 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )امل��ص��ال��ح ع( 
و)م��راك��ز( و)ع��ق��ار( و)إجن����ازات( 
و)الراي( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )أهلي متحد( و)بتروجلف( 
و)صكوك( و)أعيان( و)صناعات( 
األك��ث��ر ت���داوال أم��ا األك��ث��ر انخفاضا 
فكانت )سنام( و )امل��دن( و)كفيك( 

و)ع عقارية( و)وطنية د ق(.
وتابع املتعاملون إفصاحات من 
شركات )لوجستيك( و)الرابطة( 
و)بورتالند( بشأن دعاوى وأحكام 
قضائية ف��ض��ال ع��ن امل��واف��ق��ة على 
جتديد حق شراء أو بيع أسهم شركة 
الشعيبة الصناعية وإعالن بورصة 
الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية 
مدرجة وأخرى غير مدرجة حلساب 

وزارة العدل.

0.08 نقطة البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

جانب من تداوالت البورصة

أض����اف  ب��ن��ك ورب���ة إل���ى محفظته 
التمويلية ال��رائ��دة ف��رص��ة احلصول 
على متويل شخصي لشراء مواد البناء 
بطريقة سلسة واتباع خطوات سهلة 
عبر األجهزة الذكية من خ��الل  إضافة 
شراكته م��ع م��وق��ع »ب��ن��اء دوت ك��وم«  
املتخصصة بتقدمي أف��ض��ل ال��ع��روض 
وال��ب��دائ��ل جلميع م��واد البناء؛ وبذلك 
يطور البنك من قائمة شركائه مبا فيه 
ضمان مصلحة العمالء ويعزز في الوقت 
نفسه رؤيته بتوفير حلول إلكترونية 
لتسهيل عملياته املصرفية مبا يتماشى 

مع روح العصر الذي أصبحنا فيه نعتمد 
على التكنولوجيا احلديثة في جميع 

متطلبات حياتنا اليومية.
وحول هذه الشراكة اجلديدة، حتدث 
املدير التنفيذي لتطوير األعمال مهند 
عيسى بورحمة من بنك ورب��ة قائالً: » 
تسعدنا هذه الشراكة اجلديدة واملميزة 
مع شركة »بناء دوت كوم« الرائدة في 
مجال توفير م��واد البناء عبر موقعها 
االل��ك��ت��رون��ي، األم���ر ال���ذي يسّهل على 
عمالئنا الكرام الوصول إلى العروض 
وال��ت��ق��دمي��ات ذات اجل���ودة واالس��ع��ار 

املختلفة بحيث يستطيع اخ��ت��ي��ار ما 
يناسبه منها.

ومن ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي 
لشركة بناء دوت كوم املهندس طارق 
جمال الدرباس عن اعتزازه بالشراكة 
االستراتيجية التي تطلقها شركة بناء 
دوت ك��وم وبنك ورب��ة، وه��ذا التعاون 
والتكامل بني شركات القطاع اخلاص 
لتقدمي خدمات مرموقة ترقى للمواطن 

الكويتي.
وم��ن ناحية اخ��رى اعلن  بنك وربة 
عن الفائزين بسحب السنبلة االسبوعي 

الثالث وق��د مت اإلع���الن ع��ن الفائزين 
اخل��م��س��ة ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ع��ن وزارة 

التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء ال��ذي��ن حالفهم 
احل��ظ خ��الل سحب السنبلة الثالث، 
فقد توج 5 رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي 
وه��م: حسني على حسني يوسف علي، 
عماد خالد برجس البرجس، بتول رضا 
جنار بور، ضارعه عبد الرحمن ابراهيم 
اليتامي، و صالح صالح عبد الهادى 

العجمى.

أعلن اسماء الرابحني ال�5 بسحوبات »السنبلة«

» وربة« يقّدم حاًل متويليًا لتسهيل شراء مواد البناء

قيادي »وربة« مع مسؤولي » بناء دوت كوم«

اس���ت���م���رارا ف���ي مت��ي��زه ف���ي اط���الق 
احلمالت النوعية للعمالء، أطلق بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« حملة »اكتشف 
العالم مع بطاقات »بيتك«- Visa« التي 
متنح العمالء مزايا حصرية ضمن اطار 
استراتيجية »بيتك« في االهتمام بالعميل 
واحل���رص على مكافأته، واالستمرار 
في تعزيز منظومة اخلدمات واملنتجات 
املبتكرة التي تلبي تطلعات العمالء 

وتعزز مكانة البنك الرائدة عامليا.
وق��ال مدير ع��ام اخل��دم��ات املصرفية 
لألفراد للمجموعة، في »بيتك«- فادي 
الشالوحي، ان »بيتك« يواصل ريادته 
في طرح احلمالت احلصرية التي ترتقي 
لتطلعات العمالء وحتقق طموحاتهم، 
مشيرا ال��ى ان ه��ذه احلملة ه��ي امتداد 
لسلسة من ال��ع��روض واحل��م��الت التي 
جرى اطالقها بالتعاون مع »Visa«، كما 
هي باكورة حلمالت أخرى متميزة سيتم 

الكشف عنها خالل العام 2019.

وأض��اف الشالوحي أن تزامن حملة 
»اكتشف العالم مع بطاقات »بيتك«- 
Visa«، مع بداية السنة اجلديدة، ماهو 
اال تأكيد ج��دي��د على احل���رص الكبير 
واالهتمام البالغ مبنح العمالء جتربة 
م��ص��رف��ي��ة مم��ي��زة وف����رص ف���وز ل��دى 

استخدامهم بطاقات »بيتك«، األمر الذي 
يضيف قيمة اضافية ومكانة متميزة 
ملنتجات البنك. وأش��ار ال��ى ان »بيتك« 
جنح خالل العام 2018 باطالق العديد 
م��ن احل��م��الت التسويقية للعمالء هي 
االول����ى م��ن ن��وع��ه��ا، وأب���رزه���ا حملة 
»استمتع بتجربة مميزة في لندن مع 
بطاقات »بيتك« Visa للسحب اآللي« 
التي منحت 6 من العمالء مع مرافق لكل 
منهم رحلة العمر إلى لندن ملدة 6 أيام 
على م��ن ط��ائ��رة خ��اص��ة م��ع إق��ام��ة في 
جناح خ��اص في أح��د الفنادق الفخمة، 
وسيارة فاخرة مع خدمة سائق، ومنحة 
ن��ق��دي��ة قيمتها 2000 دي��ن��ار للتمتع 
بالتسوق. وكذلك حملة »بطاقتك مفتاح 
بيتك في تركيا« التي منحت 3 عمالء 
3 بيوت في تركيا، باإلضافة إلى رحلة 
على درجة رجال األعمال إلى تركيا مع 
مرافق واإلق��ام��ة في فندق 5 جن��وم ملدة 
5 ل��ي��اٍل، وج��ائ��زة نقدية بقيمة 5000 

دينار لتأثيث بيوتهم اجل��دي��دة، وذلك 
 Visa »الستخدامهم بطاقات »بيتك
)السحب اآلل��ي – االئتمان- البطاقات 
مسبقة الدفع( لسداد قيمة املشتريات، 

سواء في الكويت أو اخلارج.
وأك���د ال��ش��ال��وح��ي م��واص��ل��ة جهود 
الشراكة مع شركة فيزا، سيما بعد النجاح 
الكبير حلمالت وخدمات »بيتك« التي 
القت صدى واسعا في السوق وترحيبا 
كبيرا من العمالء، منوها باجلهود التي 
تبذل بهدف استمرار حتقيق نقلة نوعية 
بأعمال وخدمات »بيتك« وبرامج املكافآت 
مبا يرسخ مكانة »بيتك« الرائدة عامليا 
ويزيد من رضا العمالء. من جهته، قال 
أنكوش ديفادسون، مدير عام Visa  في 
الكويت: »يسعدنا أن نتعاون مع »بيتك«  
إلطالق حملة »اكتشف العالم« اجلديدة 
والغنية باملزايا املتنوعة، والتي ستتيح 
لعمالئه فرصة فريدة للفوز بتجربة ال 

تتكرر في مجال السفر واالستجمام.

»Visa - »بيتك« يطلق حملة »اكتشف العالم مع بطاقات  بيتك 

عبدالسالم الصالح

» األهلي املتحد«  يطلق 
برنامجًا  إلعادة  تدوير 

النفايات اإللكترونية

استكماال ملبادرة البنك األهلي املتحد إلعادة 
تدوير البالستيك التي أطلقها فى عام 2018  
أصبح البنك  رائ��دا فى مجال إع��ادة تدوير  
النفايات اإللكترونية م��ن خ���الل  شراكته 

.  )Enviroserve(  االستراتيجية مع
وفى هذا اإلطار قالت سحر دشتي مدير عام 
إدارة حماية العمالء  واملسئولة  عن برنامج 
املسئولية االجتماعية في البنك األهلي املتحد 
»من منطلق مسؤوليتنا كجزء من  املجتمع 
الكويتي ، علينا أن نساهم في احلفاظ علي 
البيئة وجعلها بيئة  سليمة وخالية من 
التلوث ، لتحقيق رؤية  والدنا  صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  
– 203٥ لكويت جديدة  يشار لها بالبنان 
ويضرب بها املثل بني كل الدول من خالل بيئة 

سليمة وصحية«.
وأض��اف��ت  دشتي » لقد ك��ان تركيزنا في 
البنك األهلي املتحد خالل  العام املاضي على 
تدوير مادة البالستيك وفي  هذا العام  قررنا 
إضافة مادة النفايات االلكترونية في خطوة 
جديدة نهدف من خاللها إلى التنوع والتوسع 
في عملية إعادة التدوير، ولهذا قمنا بشراكة 
استراتيجية مع شركة)Enviroserve(  فى 
خطوة لتحقيق الهدف املنشود وه��و تقليل 
التأثير الضار للنفايات اإللكترونية على 
البيئة ، واالس��ت��ف��ادة منها وم��ا حتتويه من 

املعادن واألدوات .

سحر دشتي

جانب من احلملة

فادي الشالوحي


