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7.8 نقطة البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 
اغلقت بورصة الكويت تعامالت امس  
الثالثاء على ارت��ف��اع املؤشر العام 8ر7 
نقطة ليبلغ م��س��ت��وى 3ر5171 نقطة 
بنسبة ارتفاع 15ر0 في املئة.وبلغت كمية 
ت��داوالت املؤشر 7ر83 مليون سهم متت 

من خالل 4233 صفقة نقدية بقيمة 81ر19 
مليون دينار كويتي )نحو 37ر65 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر12 
نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4742 نقطة 

وبنسبة ارتفاع 27ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 4ر47 مليون سهم متت 
عبر 1727 صفقة نقدية بقيمة ثالثة ماليني 

دينار )نحو 9ر9 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 11ر5 

نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5406 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 09ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم متت 
عبر 2506 صفقة بقيمة 7ر16 مليون دينار 

)نحو 11ر55 مليون دوالر(.
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استضاف بنك اخلليج حفل املوارد البشرية السنوي لتسليط 
الضوء على أب��رز إجن��ازات العام، إلى جانب تكرمي موظفيه 

املتميزين الذين حققوا أداًء متميزاً على مدار العام.
أقيم حفل توزيع اجلوائز املرتقب يوم األربعاءاملوافق 5 
ديسمبر اجلاري في قاعة الراية، بحضور أعضاء فريق اإلدارة 
التنفيذية وكبار املدراء واملوظفني من جميع أقسام البنك. إلى 
جانب االحتفاء باملوظفني املتميزين، تخللت األمسية موجزاً 
ألبرز االح��داث واإلجن��ازات خالل العام، باإلضافة إلى إطالق 
النسخة اخلامسة من برنامج »أجيال« لتطوير اخلريجني، 
فضاًل عن تهنئة خريجي البرنامج في نسخته الرابعة.كما 
أتاح احلفل فرصة ملوظفي البنكباالطالع على مبادرات املوارد 

البشرية التي مت اطالقها على مدار العام.

وخالل احلفل، مت اإلشادة بفرق العمل واألف��راد من موظفي 
البنك الذين تبنوا العديد من املبادرات على مدارالعام، بدءاً من 
الذينيسعونباستمرار إلحداث تأثير في مستقبل قادة الغد من 
املصرفيني عبر التطوعفي برامج إجناز التعليمية، إلى أولئك 
الذين يسعون للتميز في جودة اخلدمة من خالل بناء وتعزيز 

أوثق العالقات مع العمالء. 
وف��ي كلمتها، صرحت سلمى احل��ج��اج، مدير ع��ام امل��وارد 
البشرية لدى بنك اخلليج بالقول: »في كل عام، نفتخر برؤية 
جتاوز أداء موظفينا إلى أبعد مما يقتضي الوصف الوظيفي. 
ويأتي احلفل السنوي لتكرمي أصحاب اإلجنازات واألداء املتميز 
في البنك مبثابة تقديراً للجهود املبذولة من قبلهم وتفانيهم 
على حد س��واء في عملهم.أن اإلمكانات البشرية هي الثروة 

احلقيقية للبنك، سنواصل العمل على حتفيز ق��درات ومتكني 
موظفينا عبر جميع أقسام وإدارات البنك. أود أن أهنئ املوظفني 
تفى بهم على أدائهم املتميز وإلى خريجي برنامج »أجيال«  املحُ
خاصًة، ونتطلع للعمل معاً نحو حتقيق املزيد من النجاحات 

في املستقبل.«
وأضافت احلجاج: » خ��الل حفلنا السنوي يصعب علينا 
اختيار الفائزين، فقد أثبت كل عضو من موظفينا متيزهم في 
أداء عملهم مؤكدين بذلك على مواصلة حتفيز الكوادر الوطنية 
للسعي نحو تقدمي أفضل اخلدمات االستثنائية. إننا في  بنك 
اخلليج، نثّمن جهود موظفينا على أدائهم املتميز في العمل، 
ونسعى دائ��م��اً ملواصلة رؤي��ة جناحهم على م��دار األع��وام 

القادمة.«

احلجاج : اإلمكانات البشرية هي الثروة احلقيقية للبنك

»اخلليج«  يحتفي مبوظفيه في حفل املوارد البشرية السنوي 

حرصاً من بنك الكويت الوطني على 
ت��ط��وي��ر ك��اف��ة خ��دم��ات��ه ل��ت��ق��دمي جتربة 
مصرفية متطورة وآمنة للعمالء، فقد قام 
البنك م��ؤخ��راً بتحديث أجهزة السحب 
اآللي واإلي��داع النقدي لتشمل العديد من 
اخل��دم��ات اجل��دي��دة ملنح العمالء حلول 

مصرفية مريحة وسهلة للغاية. 
وعليه، ب��ات بإمكان عمالء الوطني 
االستفادة من خدمات متنوعة تشمل: 
السحب النقدي بدون بطاقة باستخدام 
البطاقة املدنية أو رق��م الهاتف النقال، 
حتديث تاريخ انتهاء البطاقة املدنية، 
فضالً ع��ن سحب وإي���داع األم���وال دون 
احلاجة إل��ى إدخ��ال البطاقة في اجلهاز 
 NBK Tap & Pay ب��واس��ط��ة ب��ط��اق��ة
للسحب اآلل��ي أو أي بطاقة سحب آلي 
م��دّع��م��ة بتقنية ال��ت��واص��ل ق��ري��ب امل��دى 

.)NFC(
وإض��اف��ة إل��ى ه��ذه امل��م��ي��زات، بإمكان 

عمالء الوطني أيضاً تغيير الرقم السّري 
لبطاقة السحب اآلل���ي أو االئتمانية، 

التحويل بني احلسابات الشخصية، طلب 
كشف حساب ودفتر شيكات، فضالً عن 
إضافة بيانات خاصة مبستفيد يحدده 
العميل، وذل��ك للقيام نيابة عنه بسحب 
نقدي دون احلاجة إل��ى بطاقة السحب 
اآلل��ي.  وتعليقاً على ذل��ك، ق��ال مسؤول 
إدارة أجهزة السحب اآللي في بنك الكويت 
الوطني ميثم السالم: »إن التحديثات 
اجلديدة ألجهزة السحب اآلل��ي واإلي��داع 
النقدي تستقطب استحسان العمالء كونها 
توفر عليهم الكثير من الوقت وتغنيهم عن 
زيارة الفرع للقيام مبعامالت بسيطة. لقد 
حرصنا على حتديث أجهزة السحب اآللي 
واإلي���داع النقدي لنوفر للعمالء خدمة 
سريعة وآمنة مع مراعاة أعلى معايير 

اجلودة واألمان«.
وتابع السالم ق��ائ��الً:« تنتشر أجهزة 
الوطني للسحب اآلل��ي واإلي��داع النقدي 
في كافة أنحاء الكويت، كما نوفر أجهزة 

السحب اآللي املتعددة العمالت في مطار 
الكويت ال��دول��ي، وال��ت��ي متكن العمالء 
من سحب األم��وال بست عمالت مختلفة، 
تشمل الدوالر األمريكي واليورو واجلنيه 
اإلسترليني والدرهم اإلماراتي والريال 

السعودي والدينار الكويتي. ». 
إلى جانب ذلك، يوفر الوطني لعمالئه 
أج��ه��زة السحب اآلل��ي املتنقلة وأجهزة 
السحب اآللي املتعددة العمالت في منفذ 
النويصيب احل���دودي إلج���راء عمليات 
السحب النقدي بالريال السعودي عند 
السفر إلى السعودية أو السحب بالدينار 

الكويتي في طريق عودتهم إلى الكويت. 
كما ميكن من خالل أجهزة السحب اآللي 
واإليداع النقدي املتوفرة في الكويت إيداع 
ما يصل إلى 100 ورقة نقدية في آن واحد 
وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم طوال 
أي��ام األسبوع، إذ يتم إي��داع املبالغ على 

الفور في حساب العمالء بطريقة آمنة.

السالم: »نحرص على توفير خدمة سريعة وآمنة

»الوطني« يحّدث أجهزة السحب اآللي واإليداع النقدي 

صورة جماعية ألعضاء اإلدارة  التنفيذية

ق��ال م��ص��دران مطلعان  أم��س الثالثاء إن  ميثم السالم
الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية خلاميها 

في الشحنات املصدرة إلى آسيا في يناير.
وذكر املصدران أن سعر البيع الرسمي خلام 
مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في يناير 
انخفض 65 سنتا للبرميل عن الشهر السابق 
إلى 35 سنتا دون متوسط أسعار خامي عمان 

ودبي على منصة بالتس.
وضيق ذلك فارق السعر بني مزيج التصدير 
الكويتي واخل��ام العربي املتوسط السعودي 
في يناير إلى 30 سنتا للبرميل، مقارنة مع 40 

سنتا في الشهر السابق.
وحتدد سعر البيع الرسمي للخام اخلفيف 
املمتاز الكويتي إلى آسيا في شحنات يناير عند 
1.10 دوالر فوق متوسط أسعار خامي عمان 
ودب��ي على منصة بالتس، بانخفاض 1.65 

دوالر للبرميل عن الشهر السابق.
وقلص ذلك عالوة اخلام الكويتي فوق اخلام 
العربي اخلفيف جدا السعودي إلى 30 سنتا 
للبرميل، انخفاضا من 50 سنتا للبرميل منذ 
أكتوبر ح��ني ح��ددت الكويت أول سعر بيع 

رسمي خلامها اجلديد.

1.65 دوالر للبرميل عن الشهر السابق بانخفاض 

الكويت تخفض أسعار بيع النفط 
اخلام آلسيا في يناير

تشمل األفراد املسجلني واملخصصات املقررة للشهر احلالي

اآللي االستعالم  خدمة  تضيف  »التجارة« 
االلكتروني موقعها  على  التموينية  البطاقة  عن   

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
امس  الثالثاء إضافة خدمة االستعالم اآللي 
لنظام البطاقة التموينية على موقع الوزارة 
اإللكتروني )www.moci.gov.kw( ضمن 

خانة أحدث اخلدمات.
وأض��اف��ت )ال��ت��ج��ارة( ف��ي ب��ي��ان صحفي 
ان اخل���دم���ة ت��ش��م��ل ص��الح��ي��ة وح��ال��ة 
البطاقة التموينية واألف��راد املسجلني فيها 
واملخصصات التموينية امل��ق��ررة لبطاقة 
الشهر احل��ال��ي فضال ع��ن بيانات الصرف 
خالل فترات سابقة وأسعار وأنواع املنتجات 

الغذائية.
وأوض��ح��ت أن��ه بامكان صاحب البطاقة 
وضع رقم هاتفه بأحد املراكز والقيام بعملية 
تسجيل الدخول ومن ثم وضع رقما سريا 
خاصا ب��ه ليتابع عملية متوينه بسهولة 
مبينة أن اخل��دم��ة حت��ت��وي ع��ل��ى أس��ع��ار 
املنتجات بأنواعها وعالمتها التجارية وبلد 

املنشأ أو إذا كانت مدعومة أو مخفضة.
وذك���رت انها خاطبت احت��اد اجلمعيات 
التعاونية للتعميم على أفرع توزيع املواد 
التموينية والطلب من املستفيدين لتحديث 
بياناتهم ل��دى م��راك��ز االص���دار اخلارجية 

للوزارة قبل صرف امل��واد التموينية للشهر 
احلالي وقبل اطالق اخلدمة.

وأك����دت أن اخل��دم��ة اجل��دي��دة ت��أت��ي في 
اط��ار التحول اإللكتروني خلدمات ال��وزارة 
وتسهيال ع��ل��ى املستفيدين م��ن البطاقة 
التموينية مشيرة إلى استمرارها في حتديث 
خدماتها وضمان جودتها مبا ينسجم مع 

استراتيجيتها ورؤيتها الطموحة.

احلجرف ووزير خارجية األرجنتني 
بحثا التعاون االقتصادي

 اس��ت��ق��ب��ل وزي���ر امل��ال��ي��ة د.ن���اي���ف ف��الح 
احلجرف في مكتبه وزير اخلارجية واألديان 
في جمهورية األرجنتني خورخي ف��اوري 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، ومت خ��الل اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين 
ال��ص��دي��ق��ني، وم��ن��اق��ش��ة تطلعات اجل��ان��ب 
األرجنتيني نحو توثيق العالقات في املجال 
االستثماري، االقتصادي واملالي من خالل 

التوقيع في املستقبل القريب على اتفاقيتي 
جتنب االزدواج ال��ض��ري��ب��ي، والتشجيع 

واحلماية املتبادلة لالستثمارات. 
وحضر اللقاء العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار ف��اروق بستكي والوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية ف��ي وزارة 
املالية نبيل العبداجلليل و سفيري البلدين 

الصديقني.

احلجرف مستقبال الوزير األرجنتيني

تأكيدا حلرصه على أعلى معايير أمن بيانات 
عمليات البطاقات خل��دم��ة ع��م��الءه ، حصل 
بنك بوبيان على واح��دة من اه��م الشهادات 
اخلاصة بأمن وحماية بيانات بطاقات الدفع 
االلكتروني، وهي شهادة مقدمة من قبل شركة 
سيسا ألمن املعلومات )SISA(، بهدف توفير 

بيئة مصرفية أكثر أماناً لبيانات العمالء.
ومتكن بنك بوبيان من اجتياز معايير أمن 
وحماية بيانات بطاقات الدفع االلكتروني 
“PCI DSS”  من شركة SISA  وهو ما يؤكد 
مدى قوة و صرامة املعايير املتبعة في البنك 
حلماية معلومات العمالء وضمان التنفيذ 

الصارم للسياسات واإلجراءات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان 
عبدالله التويجري ان اإلجن���از ميثل لبنة 
أساسية ضمن منظومة االلتزام واألمن ويعد 
أحد األشواط التي قطعها البنك في رحلة التميز 

الكبيرة واملليئة بالصعوبات.
وكان بنك بوبيان قد خضع مؤخرا للتدقيق 
الصارم من قبل “SISA”، وهي شركة تقييم 

جل��ودة األم��ن “QSA”، وذل��ك لضمان تلبية 
البنك ملتطلبات املمارسات الرائدة والضوابط 
األمنية املطلوبة للحفاظ على سالمة بيانات 

بطاقات االئتمان واملعلومات احلساسة األخرى 
بشكل آم��ن خ��الل عمليات إرس���ال ومعاجلة 

وتخزين البيانات.

وتع��د معايير أمن البيانات لقطاع بطاقات 
السداد   “PCI DSS” األكثر صرامة من بني 
معايير أم��ن بطاقات ال��س��داد ح��ول الع��الم 
واملعترف به��ا على مستوى هذا القطاع  كما 
مت تصميم معايير أمن البيانات لقطاع بطاقات 
السداد “PCI DSS” للحد من مخاطر تعرض 
بيانات بطاقات االئتمان إلى محاوالت االحتيال 
واالختراق. من ناحية اخرى اوضح التويجري 
ان إدارة البنك ال تدخر جهدا في االستثمار 
واحلصول على افضل املعايير التى حتمى امن 
وسالمة معلومات وبيانات العمالء انطالقا 
من احل��رص الدائم على تقدمي خدمات مميزة 
للعمالء بدءا من املنتجات واخلدمات التى تقدم 

لهم ونهاية بحفظ بياناتهم .
ي��ذك��ر ان ش��رك��ة SISA  تعتبرمن اب��رز 
الشركات العاملية املتخصصة في التدقيق 
وم��ت��اب��ع��ة ك��ل م��ا يتعلق ب��أم��ن ال��ب��ي��ان��ات 
واملعلومات املصرفية من خالل لوائح وشروط 
صارمة تتبعها في التدقيق على الكثير من 

البنوك في الكويت والعالم .

»بوبيان« يحصل على شهادة اجتياز النسخة
 اجلديدة من معايير أمن عمليات البطاقات

التويجري متسلما الشهادة

»التجاري« يدعم ندوة  ترشيد الكهرباء واملاء باألحمدي
في إطار التعاون بني البنك التجاري الكويتي ومحافظات 
الكويت ، وح��رص��اً منه على دع��م الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية التي تنظمها املافظات خلدمة قاطنيها وجميع 
أفراد املجتمع، قام »التجاري« بدعم الندوة التوعوية الثالثة 
لترشيد استهالك الكهرباء وامل���اء  التي نظمتها محافظة 
األحمدي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وامل��اء والتي تأتي 
ضمن إطار املشروع التنموي بعيد املدى الذي أطلقته املافظة 
»محافظتي أجمل« . وتهدف احلملة إلى رفع مستوى الوعي 
الوطني  لدى طلبة و طالبات امل��دارس باملراحل املتوسطة 

والثانوية بأهمية ترشيد استهالك املاء والكهرباء.

وبهذه املناسبة، أشاد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
بدور البنك التجاري ودعمه للحملة التوعوية التي نظمتها 
املافظة حول ترشيد الكهرباء واملاء ، مثمناً اهتمام  البنك 
بشتى األنشطة التي من شأنها اإلسهام في تنمية املجتمع من 
خالل تكريسه ملفهوم  املسؤولية املجتمعية املؤسساتية التي 
تخدم جميع قطاعات املجتمع، التعليمية و الثقافية و الصحية 
و التنموية و التربوية و التوعوية، وذلك بهدف حتقيق أثر 

إيجابي يلمسه املواطن الكويتي.
من جانبها، قالت نائب املدير العام � لقطاع التواصل 
املؤسسي- أماني ال��ورع أن البنك التجاري يحرص على 

املشاركة في مثل هذه احلمالت التوعوية وذلك انطالقا من 
مسؤوليته املجتمعية، موضحة أن »التجاري« دائم التواجد 
واحلضور في هذه الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم 

الوعي لدى كافة املجتمع الكويتي.
وتابعت أماني ال��ورع مبينة أهمية احلمالت التوعوية 
الرامية إلى ترشيد استهالك الكهرباء واملاء وتغيير النمط 
السلوكي جتاه هدر امل��اء واإلس��راف في استهالك الكهرباء 
من أجل املافظة على الثروات الطبيعة ومشاركة اجلهات 
احلكومية في توعية الطلبة ب��ض��رورة ع��دم اإلس���راف في 

استهالك الكهرباء واملاء و االستخدام األمثل لهما .


