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«الوطني لالستثمار» توّفر أنظمة تداول وفق أحدث املعايير العاملية
الوطنــي  قالــت شــركة 
لالستثمار (الذراع االستثمارية 
لبنــك الكويت الوطني) إنها 
توفــر مجموعة واســعة من 
خدمــات التــداول لعمالئهــا 
من املســتثمرين واملتداولني 
مبختلف األســـواق الـمالية، 
عبر خدمة التداول اإللكتروني 
في األسواق املالية في الـكويت 
التعـــاون  مجلــس  ودول 
اخلليجــي ومصر والواليات 
املتحدة األميركية وغيرها من 
األسواق العاملية، والتي تعمل 
وفق أحدث املعايير العاملية 
لتوفر أفضل جتربة للعمالء 
من خالل االستفادة من أحدث 
التقنيات املبتكرة سواء عن 
طريق املوقع اإللكتروني أو 
تطبيقات التداول عبر الهواتف 

الذكية.
«الـوطـنـــي  وقـالـــت 
لالستثمار» في بيان صحافي 
إن خدمات التداول تعد احلل 
املثالــي للعمــالء املهتمــني 
بالتــداول بــاألوراق املالية 
بالصيغة التقليدية أو وفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
وقد مت تصميم هذه اخلدمات 
بعناية فائقة لتتيح للعمالء 
التداول االلكتروني  فرصة 
السهل واملرن في أي وقت، 
فضال عن توفير مركز اتصال 
متخصص خلدمات التداول 

من خالل الهاتف ١٨٠٣١١١.
وحول كيفيــة التداول، 
قالت «الوطني لالستثمار» 

متابعة مباشرة للتحليالت 
والرسوم البيانية وبيانات 
الســوق لتقــدمي الطلبــات 

بسرعة وبسهولة.
وبينــت أن عمــالء بنك 
الكويــت الوطنــي ميكنهم 
بحســاباتهم  االحتفــاظ 
املصرفية وحسابات التداول 

حتت مظلة واحدة، مما يوفر 
فرصة حتويل سهلة وسلسة 
عبر التحويل املباشــر من 
البنكي للعميل،  احلســاب 
حيث تقدم خدمات التداول 
الوطني لالســتثمار  لــدى 
جتربة فريدة من نوعها من 
خالل وصــول العمالء إلى 

مجموعة واسعة من خدمات 
الوساطة التي تغطي أسواق 
املــال فــي الكويــت ودول 
مجلــس التعاون اخلليجي 
ومصر واألسواق األميركية 

والعاملية. 
٣ تطبيقات للهواتف الذكية

الوطني  ولــدى شــركة 
تطبيقــات   ٣ لالســتثمار 
للهواتــف الذكيــة للتداول 
وهــي تطبيق للتــداول في 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي وتطبيق للتداول 
فــي األســواق األميركيــة 
والعاملية وتطبيق آخر أطلق 
حديثا للتداول باألسهم وفق 
الشريعة اإلسالمية، وذلك 
تلبية لرغبة جميع العمالء 
مــع ضمــان أعلــى درجات 

األمان واجلودة.
ومــن خــالل تطبيقاتنا 

واالطالع على أخبار االسواق 
بشكل حلظي، وذلك ضمن 
سياستنا الرامية الى خدمة 
كل فئات املستثمرين بشكل 
املهنيــة واخلبرة  يعكــس 
الكبيرتــني، والتــي تهدف 
الى إرضاء مختلف شرائح 

العمالء.
الوطني  وتتمتع شركة 
لالســتثمار بخبــرة متتد 
إلى أكثر ١٥ عاما في تقدمي 
التداول باألسواق  خدمات 
والعامليــة،  األميركيــة 
حيث تقــدم خدمات تداول 
متكاملة تتضمن حسابات 
وأصــول منفصلة بالكامل 
ومســجلة باســم العميل، 
وتنفيــذ الصفقات بأفضل 
العادلة، وسهولة  األسعار 
حتويل األموال بني احلساب 
املصرفي وحساب التداول، 
وتــداول إلكترونــي بدعم 

املبتكــرة التي مت تطويرها 
باالســتعانة بأحــدث مــا 
توصلت له التقنية في هذا 
املجال توفر شركة الوطني 
لالستثمار جتربة تفاعلية 
مباشرة مع أسواق األسهم 
واالطــالع علــى حســابات 
التداول واإلملام باملعلومات 
الســوق  حركــة  حــول 
واحلصول على العديد من 

املميزات األخرى.
٣ خطوات للتسجيل

وتتميز تطبيقات التداول 
بسهولة االســتخدام حيث 
ميكن للعميــل التداول من 
خــالل ٣ خطــوات تتمثــل 
التســجيل والتحويل  فــي 
والتداول بســهولة ويســر 
وأمــان، كما ميكــن للعميل 
تنفيذ أوامر البيع والشراء 
ومتابعــة أســعار االســهم 

فريق من الوسطاء املختصني 
الـمتواجدين خـالل سـاعات 
الـسـوق األميركـي  تـداول 
وســاعات ما قبــل/ ما بعد 
الســوق، وإمكانيــة تداول 
مجموعــة متنوعــة مــن 
األصول، وإمكانية التداول 
بالــدوالر، اليورو، اجلنيه 
والفرنــك  اإلسـتـــرليني 
السـويـسـري والني الياباني 
العمــالت  مــن  وغيرهــا 
الرئيســية، باإلضافــة إلى 
تقييمات فورية للحساب.

العلــم أن هــذا  يرجــى 
إعـــداده  الـــمحتوى تـــم 
ألغـراض ترويجية، ال تقدم 
شـركة الـوطـني لالستثمار 
أو أي مــن أعضــاء مجلس 
أو  شــركائها  أو  إدارتهــا 
مســؤوليها أو التابعني لها 
أو موظفيها أو مستشاريها 
أو ممثليهــا أو شــركاتها 
الزميلة أي تعهد أو ضمان، 
صريحا كان أو ضمنيا، بأن 
االستثمار املشار إليه فـــي 
هـذا اإلعـالن مناسب لكم أو 
ألي مسـتـــــثمر بعينه. ال 
يوجد ضمان بتحقيق غرض 
االستثمار. قد تهبط قيمة أي 
استثمار أو دخل وقد ترتفع، 
وقــد ال تســتردون املبلــغ 
املســتثمر كامــال. وتتعهد 
الشــركة بأنه لم يتم إغفال 
ذكــر أي بيانــات ضرورية 
عن االستثمار موضوع هذا 

اإلعالن.

متطورة وسهلة وتواكب مختلف احتياجات العمالء ومتوافرة عبر ٣ تطبيقات للهواتف الذكية واملوقع اإللكتروني

إن العمالء ســيتمكنون من 
تنفيذ أوامر الشراء والبيع 
وأوامــر التعديــل واإللغاء 
بطريقة ســهلة وتفاعلية، 
مع االطالع علــى تفاصيل 
احلساب وملخص احلساب 
وإدارة حسابات التداول في 
األسواق املختلفة، فضال عن 

التداول في األسواق األميركية والعاملية خدمة التداول وفق الشريعة اإلسالمية
لدى إدارة التداول في شركة الوطني لالستثمار 
خدمة التداول اإللكتروني في أسواق األسهم األميركية، 
باإلضافــة إلــى التداول بأســواق األســهم العاملية 

واألسواق الناشئة، حيث توفر اخلدمات اآلتية:
٭ التداول اإللكتروني في األسواق األميركية.

٭ تداول األسهم واخليارات املدرجة في البورصة 
األميركية.

٭ تــداول األوراق املاليــة غير األميركية من خالل 
شــهادات اإليــداع الدوليــة املدرجة في األســواق 

األميركية.
٭ صناديق األسواق املتداولة تتيح املجال للدخول 

إلى املؤشــرات األميركية الرئيســية، الصناعات، 
القطاعات، األسواق الدولية والسلع الرئيسية مثل 

الذهب والنفط.
٭ األســواق الدولية اإلضافية والسندات العاملية 

(عبر الهاتف).
٭ إمكانية التداول في أسواق األسهم العاملية مثل: 
أوروبا، اململكة املتحدة، أستراليا، وأسواق عاملية 

أخرى.
٭ تداول السندات اإلقليمية والعاملية املقومة بالدوالر 
األميركــي، اليورو، اجلنيه اإلســترليني، والفرنك 

السويسري.

قامت شركة الوطني لالستثمار 
مؤخرا بإطالق خدمة تداول جديدة 
تتيح للعمالء التداول وفق الشريعة 
اإلســالمية فــي أســواق األســهم 
بالكويــت ودول مجلس التعاون 
الخليجي إلكترونيا من خالل حساب 
واحد، باإلضافة إلى إمكانية التداول 

عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
٭ دعم خدمة التداول اإللكتروني 
الهاتــف مــن قبــل فريــق  عبــر 
متخصص من الوسطاء الماليين 

المتخصصين.
٭ التعامل مع إجراءات الشركات في 
جميع األسواق مثل تحصيل وإيداع 
األرباح النقدية وأسهم المنحة في 
حسابات التداول. للعمالء واالكتتاب 

في زيادة رأس المال.
٭ إبالغ العمالء بمواعيد الجمعيات 
العمومية للشــركات المدرجة في 

بورصة الكويت.
٭ التــداول مــن خــالل تطبيقات 

الهواتف الذكية.

بنك واحد ..
عالقة واحدة

يســتفيد عمالء «الوطني لالستثمار» من حسابهم 
املصرفي في بنك الكويت الوطني وحساب التداول 

حتت مظلة واحدة.
٭ سهولة حتويل األموال من والى احلساب املصرفي 

وحساب التداول.
سهولة حتويل األموال من خالل القنوات املختلفة:

٭ وطني أون الين.
٭ خدمة هال وطني الهاتفية.

٭ باإلضافة الى جميع فروع بنك الكويت الوطني.

الذهب ينخفض مع مكاسب األسهم اآلسيوية

اقتصاد بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة منذ ٢٠١٢
رويتــرز: منــا اقتصــاد بريطانيا 
بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد على 
٧ أعــوام في نوفمبــر املاضي، ما عزز 
التوقعــات بأن يخفــض بنك إجنلترا 
املركزي أسعار الفائدة في وقت الحق 

من الشهر اجلاري.
وأظهرت بيانات رسمية أن االقتصاد 
في نوفمبر، قبل االنتخابات التي فاز 
بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
منا ٠٫٦٪ فقط مقارنة به قبل عام، وهي 

أضعف وتيرة منذ يونيو ٢٠١٢.

وميثــل معــدل النمو فــي نوفمبر 
تباطؤا عن معدل النمو الســنوي في 
أكتوبر ويبلغ ١٪، وبعد تعديل وتيرة 
النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات 

التي نشرت في وقت سابق.
وفي نوفمبر، انخفض اإلنتاج ٠٫٣٪، 
وهــو أكبر هبوط منــذ أبريل. وتوقع 
خبراء اقتصاديون في استطالع أجرته 
رويترز استقرار اإلنتاج في ذلك الشهر.
وقــال جــون هوكــورث، كبيــر 
االقتصاديــني فــي شــركة احملاســبة 

بي.دبليو.سي، إن البيانات الضعيفة 
تعكس حالة الضبابية التي كانت تكتنف 
انسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي 

في اخلريف املاضي واالنتخابات.
وتابع: «من الســابق ألوانه تأكيد 
أن قوة الدفع االقتصادية ستتحســن 
في العام اجلديد بعدما أضحى الوضع 
السياســي أكثر وضوحا، لكن أحدث 
مسح لقطاع اخلدمات املالية مع سي.بي.
آي يشير إلى بعض االرتفاع للتفاؤل 

منذ االنتخابات».

رويترز: تراجعت أسعار 
الذهب خالل تعامالت أمس 
مع صعود األسهم اآلسيوية 
ألعلى مستوى في ١٩ شهرا 
قبل توقيع اتفــاق التجارة 
املؤقت بني واشنطن وبكني 
مما شجع املستثمرين على 
العــودة لألصــول عاليــة 
املخاطر. ونــزل الذهب في 
الفوريــة ٠٫٥٪  املعامــالت 
إلى ١٥٥٣٫٩٣ دوالرا لألوقية 
(األونصة)، بينما نزل الذهب 
فــي التعامــالت اآلجلة في 
الواليــات املتحدة ٠٫٣٪ إلى 

١٥٥٥٫٨٠ دوالرا.
وصعدت األسهم اآلسيوية 
ألعلى مستوى في ١٩ شهرا 
اتفــاق املرحلة  قبل توقيع 
واحد في البيت األبيض املقرر 

التي استغرقت وقتا طويال 
وستعلن هذا األسبوع.

كمــا ســاهم فــي تهدئة 
املخاوف أكثر تقرير نشرته 
ســتريت  وول  صحيفــة 
جورنــال يوم الســبت ذكر 

أن واشــنطن وبكني اتفقتا 
على إجراء محادثات نصف 
سنوية بهدف دفع اإلصالحات 
في البلدين وحل اخلالفات.
الذهب  وارتفعت أسعار 
١٨٪ العام املاضي على خلفية 
النــزاع التجاري بــني أكبر 
اقتصادين فــي العالم الذي 

استمر طويال.
الــدوالر قبــل  وصعــد 
التوقيــع ممــا يزيــد تكلفة 
الذهــب للمشــترين الذيــن 
يستخدمون عمالت أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة 
األخرى، نزل البالديوم ٠٫١٪ 
إلى ٢١١٤٫٦٢ دوالرا لألوقية 
وتراجعت الفضة ٠٫٤٪ إلى 
١٨٫٠٢ دوالرا وهبط البالتني 

٠٫٥٪ إلى ٩٧٣٫٥١ دوالرا.

قبل توقيع اتفاق التجارة األميركي ـ الصيني

يوم األربعاء.
وقــال وزيــر اخلزانــة 
األميركي ستيفن منوتشني  
إن التزامات الصني في اتفاق 
املرحلة واحــد التجاري لم 
تتغير خالل عملية الترجمة 

حكومة أملانيا تسجل
فائضًا قياسيًا في ٢٠١٩

رويتــرز: قالــت وزارة 
املاليــة األملانيــة أمس إن 
احلكومــة ســجلت العــام 
املاضــي أكبــر فائــض لها 
منــذ إعادة توحيــد البالد 
فــي ١٩٩٠، مضيفة أن هذا 
يعود ألسباب منها تقلص 

مدفوعات الفائدة.
الــوزارة ان  وأضافــت 

صندوقــا للمســاعدة فــي 
دمج املهاجرين حجمه حاليا 
٤٨٫٢ مليار يــورو (٥٣٫٦١ 
مليار دوالر) جرى بالفعل 
تخصيــص نحــو ثلثيهــا 
لالستخدام، مشيرة إلى ان 
هناك نحو ١٧٫١ مليار يورو 
في ذلك الصندوق مازالت 

متاحة لالستخدام.

٩٫٧٤ ماليني برميل يوميًا
إنتاج السعودية النفطي في يناير وفبراير

النفط مستقر مع انحسار النزاع األميركي ـ اإليراني
رويترز: اســتقرت أسعار النفط 
خالل تــداوالت أمس مع انحســار 
املخاوف بشــأن النزاع بني الواليات 
املتحدة وإيران، في حني حتول اهتمام 
املســتثمرين للتوقيع املقرر التفاق 
املتحدة  الواليات  أولي بــني  جتاري 
والصني األسبوع اجلاري، ما سيعزز 

النمو االقتصادي والطلب.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت سنتا إلى ٦٤٫٩٩ دوالرا للبرميل، 
بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 

٥ سنتات إلى ٥٩٫٠٩ دوالرا للبرميل 
مقارنة باجللسة السابقة.

وارتفعــت أســعار النفط ألعلى 
مســتوياتها في نحو ٤ أشهر عقب 
غارة بطائرة مسيرة أميركية قتلت قائدا 
إيرانيا ورد طهران بإطالق  عسكريا 
صواريخ على قواعد أميركية في العراق.

لكن األسعار نزلت مجددا مع تراجع 
واشنطن وطهران بعدما أشرفا على 

االنزالق لنزاع مباشر.
والمس خام القياس العاملي برنت 

٧١٫٧٥ دوالرا للبرميل األسبوع املاضي 
قبل أن يغلق يــوم اجلمعة دون ٦٥ 

دوالرا.
وقال كيم كوانغـ  راي محلل السلع 
األولية في «سامسونغ فيوتشرز» في 
ســيئول: «احتمال نشوب حرب بني 
الواليــات املتحدة وإيران تالشــى.. 
بالنسبة لهذا األســبوع، فإن توقيع 
اتفاق التجــارة بني الصني والواليات 
املتحدة سيقود لصعود أسعار النفط 

بفضل توقعات بزيادة الطلب».

وكاالت: قال وزير الطاقة السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان إن اململكة اتخذت جميع 
اإلجراءات االحترازية لضمان سالمة 
املنشآت النفطية بعد الضربات التي 

شهدها العراق في اآلونة األخيرة.
وذكر األمير عبدالعزيز بن سلمان 
للصحافيني ردا على سؤال بشأن ما 
إذا كانت السعودية عززت أمن النفط 
بعد ضربــات أميركية وإيرانية في 
املنطقة في اآلونة األخيرة: «اتخذنا 

جميع اإلجراءات االحترازية املمكنة».
وأوضــح األميــر عبدالعزيز بن 
سلمان في فعالية للقطاع في الظهران 
إن إنتاج اململكة النفطي يبلغ ٩٫٧٤٤ 
ماليني برميل يوميا في يناير وفبراير.
العــراق  التــزام  كمــا ذكــر أن 
بتخفيضات أوپيك حتسن في ديسمبر 
وهناك تطلع المتثال كامل في يناير.

وأكد ان الـمـمـلـكـة ستواصل فعل 
كل ما بوسـعـهـــا لضمان اســتقرار 
ســوق النفط في وقت تتصاعد فيه 

التوترات في املنطقة.
وأضاف: «ليس هناك مورد أكثر 
اعتمادية ومسؤولية من السعودية. 
في ظل استمرار التوترات محتدمة 
في منطقتنا، ســتواصل السعودية 
بذل قصارى جهدها لضمان استقرار 
أســواق النفــط والوصول لســعر 
مســتدام للنفط»، الفتــا إلى أنه من 
املبكــر للغاية اآلن احلديث بشــأن 
قرار حول استمرار تخفيضات نفط 

«أوپيك+» بعد مارس.

اململكة اتخذت جميع اإلجراءات االحترازية لضمان سالمة املنشآت النفطية

حتول التركيز إلى اتفاق جتاري


