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املؤشر 
السعري 

7400.8
بتغير قدره

- 40.2 االقتصادية

 أعلن بنك الكويت الوطني، 
أفضل بنك في الكويت واألعلى 
تصنيفا في الشرق األوسط، 
مج���ددا طرح���ه حلزمة من 
مزايا وخدمات السفر املعدة 
خصوص���ا ملكاف���أة حاملي 
الوطني االئتمانية،  بطاقات 
ويأتي ذلك مع حلول عطلة 
ذك���رى االس���تقالل وأعياد 

التحرير.
ويتيح هذا العرض غير 
املس���بوق حلاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية الراغبني في 
السفر إلى اخلارج، االستفادة 

من تأمني السفر املجاني والعديد من املزايا احلصرية األخرى 
مثل دخول قاعات الشرف في املطارات )حلاملي بطاقات داينرز( 
وخدمة الكونسيرج واخلصومات املغرية على خطوط االحتاد 

للطيران باإلضافة إلى العديد من اخلدمات األخرى.
وقال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
عبداهلل التويج���ري: »لقد الحظنا أن التجار في بعض املواقع 
والبلدان خارج الكويت يشجعون حاملي البطاقات االئتمانية 
على سداد قيمة مشترياتهم بعملتهم الوطنية بدال من عملة البلد 
الذي جتري فيه عملية الشراء. وتبعا لذلك فإننا ننصح عمالءنا 
بأن يحرصوا لدى استخدامهم لبطاقات الوطني االئتمانية في 
عمليات التسوق والشراء في اخلارج على أال يأخذوا مبثل هذا 
اخلي���ار ويصروا على الدفع بعملة البلد املعني، نظرا ألن بنك 
الكويت الوطني يقدم لهم أفضل معدالت لصرف وحتويل قيمة 

مشترياتهم بالعمالت األجنبية«.
وميكن لعمالء بنك الكويت الوطني وحاملي بطاقاته االئتمانية 
ممن ميكثون في الكويت خالل فترة العطالت االس���تفادة من 
الع���روض الترويجية املغرية التي تتيح لهم االس���تفادة من 
اخلصومات الكبيرة التي تصل إل���ى 20% من قيمة فواتيرهم 
لدى ارتياد نخبة منوعة من أفخر املطاعم باإلضافة إلى برنامج 
مكافآت الوطني الذي يش���مل أكثر من 300 من أش���هر وأفخم 

العالمات التجارية في الكويت.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
تصنيف وحتصيل األموال )حتصيالت( أفادت 
ب���أن مجلس االدارة قد اجتم���ع اول من امس 
واعتمد البيانات املالية الس���نوية للش���ركة 
للس���نة املالية املنتهية  في   2009/12/31 وقرر 

عدم توزيع ارباح.
وقال بيان الشركة ان خسائرها عن 2009 

بلغ���ت 3.544 ماليني دينار م���ا يعادل 21.48 
فلسا للس���هم الواحد مقابل 1.11 مليون دينار 

عن 2008.
وذكر البيان ان 19.9 مليون دينار اجمالي 
املوجودات مقاب���ل 19.6 مليون دينار حلقوق 
املساهمني وان اجمالي االيرادات من التعامالت مع 

االطراف ذات الصلة بلغ 1.5 مليون دينار.

3.5 ماليين دينار خسائر »تحصيالت« عن 2009

صّنف من بين أفضل خمسة صناديق خليجية في المنطقة

صندوق الوطني لألسهم الخليجية
 األفضل من نوعه في الكويت

انطالق معرض لمحات من تاريخ الكويت 
االقتصادي اليوم بمجمع األڤنيوز

جاء صندوق الوطني لألسهم 
اخلليجية ضمن املراكز اخلمسة 
األولى للصنادي���ق اخلليجية 
واألول بني الصناديق اخلليجية 
من الكويت وفقا للتصنيف األخير 
ملوقع زاوية، املصدر الرئيسي 
للمعلومات املالية في الش���رق 
األوسط. وأتى التصنيف بناء 
على أربعة عوامل، حل صندوق 
الوطني لألسهم اخلليجية في 

املرتبة األولى الثنني منها. 
ويس���عى صندوق الوطني 
لألسهم اخلليجية الذي تديره 
الوطني لالس���تثمار،  ش���ركة 

لالستثمار بشكل أساسي في أسهم دول مجلس 
التعاون اخلليجي ويتميز بنهج استراتيجي نشط 
يتمثل في توزيع األصول، حتقيق أمثل العوائد 
على املدى الطويل وتقليص املخاطر التي تنطوي 

عليها أسواق أسهم دول مجلس 
التعاون اخلليجي.

وق���ال املدير الع���ام إلدارة 
األص���ول في ش���ركة الوطني 
لالس���تثمار نبي���ل مع���روف 
الوطني  ان حتقيق صن���دوق 
لألس���هم اخلليجية هذا املركز 
دليل على كف���اءة فريق العمل 
الناجحة  وعلى االستراتيجية 
التي يتبعه���ا الصندوق وهي 
انعكاس الستراتيجية الشركة 
التي تس���عى الى توفير أفضل 

اخلدمات واملنتجات للعمالء. 
يذكر أن صن���دوق الوطني 
لألسهم اخلليجية هو أحد ثالثة صناديق لألسهم 
تديرها شركة الوطني لالستثمار ويسمح االشتراك 
واالسترداد بشكل أسبوعي واحلد األدنى لالستثمار 

هو 25 ألف دوالر.

من 100 عام واليزال مستمرا 
في أداء دوره التنموي. 

وسوف يتم خالل المعرض 
عرض مجموعة م���ن األفالم 
الوثائقي���ة ومنها فيلم قصة 
عطاء الذي يحكي قصة النفط 
في الكويت وهو من إنتاج شركة 
نفط الكويت بمناسبة مرور 75 
عاما على تأسيسها وفيلم حول 
تاريخ غرفة تجارة وصناعة 
الكويت وفيلم ح���ول رحلة 
التنمية مع الصندوق الكويتي 
للتنمية العربي���ة إلى جانب 
فيلمين ح���ول المبحرون مع 
الرياح من إنتاج مركز البحوث 

والدراسات الكويتية.
ويتضم���ن المعرض الذي 
يؤرخ االقتصاد الكويتي عبر 
مرحلتين األولى ما قبل النفط 
والثانية في أعقاب اكتش���افه 
وما احدث���ه ذلك من تحوالت 
في المجتم���ع الكويتي خالل 
مجموعة كبي���رة ونادرة من 
الص���ور والوثائق التاريخية 
الت���ي تحكي  والمطبوع���ات 
فصوال مختلفة من هذا التاريخ 
إلى جانب ما سيتم عرضه من 
مقتنيات تاريخية رافقت هذا 

التاريخ.
أن  الصف���ار  وأوض���ح 
المعرض يعتبر دعوة للشباب 
واألجيال القادمة لالطالع على 
إنجازات الكثير من الشركات 
والمؤسسات الكويتية والتي 
ساهمت على مدى عقود عدة في 

بناء االقتصاد الكويتي.

الرعيل األول في بناء نهضة 
الكويت حيث سيتم استخدام 
أحدث التقنيات لعرض جميع 

هذه المعروضات.
ويهدف المعرض من خالل 
هذه العروض إلى تأكيد حجم 
الدور الذي لعبه القطاع الخاص 
الكويت���ي على م���دى عقود 
طويل���ة خاصة في مرحلة ما 
قبل الس���بعينيات من القرن 
الماض���ي والت���ي كانت فترة 
ازدهار هذا القطاع الذي حمل 
على عاتقه مس���ؤولية البناء 

والتنمية والتجديد.
كما يؤك���د المعرض مدى 
مساهمة الكثير من الشركات 
الكويتية في  والمؤسس���ات 
المب���ادرة من  أعب���اء  تحمل 
المضافة  القيمة  أجل تحقيق 
لالقتصاد الكويتي خاصة أن 
العديد منها يعمل في القطاعات 
االقتصادية المختلفة منذ أكثر 

ينطلق اليوم معرض لمحات 
من تاريخ الكويت االقتصادي 
الذي يستضيفه مجمع األڤنيوز 
خالل احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية وتنظم���ه مجموعة 
الملتقى اإلعالمية حتى السبت 
27 فبراير بمشاركة كل من بنك 
الكويت الوطني وبنك الخليج 
وغرفة تجارة وصناعة الكويت 
الشايع  وشركة محمد حمود 
الكويتي للتنمية  والصندوق 
االقتصادي���ة العربية ومركز 
البحوث والدراسات الكويتية 
والجمعي���ة الكويتي���ة لهواة 
الطوابع والعمالت وش���ركة 

نفط الكويت. 
وقال مدي���ر عام مجموعة 
الملتق���ى اإلعالمية عيس���ى 
الصفار ان األسماء المشاركة 
المعرض  المعرض تمنح  في 
إنه  أكثر أهمي���ة، حيث  بعدا 
بالفعل معرض الكبار والذين 
 س���يقومون بفت���ح جمي���ع 
ملفاتهم القديمة ليحكوا لألجيال 
الحالي���ة قص���ص نجاحهم 
الطويل  وأجزاء من تاريخهم 
ومساهمتهم في بناء االقتصاد 

الكويتي.
وأضاف انه سوف تتاح أمام 
زوار األڤنيوز على مدى أربعة 
أيام فرصة التعرف على تاريخ 
الكويت االقتصادي وذلك من 
خالل عرض مجموعة كبيرة من 
الصور والوثائق النادرة إلى 
جانب مجموعة من المقتنيات 
واألدوات واآلالت التي استخدمها 

مالك خليفة

عيسى الصفار

نبيل معروف

عبداهلل التويجري 

.. والبنك يطرح حزمة من مزايا وخدمات 
السفر لحاملي البطاقات االئتمانية

»يوروماني«: »الوطني« أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
استناداً لريادته وشبكة فروعه وحجم األصول المُدارة وحلوله المبتكرة

واإلقليمي���ة وتمتعه بش���بكة 
عالقات واس���عة ووثيقة مع 
العم���الء ع���الوة عل���ى حجم 
األصول المدارة من قبل البنك 
وتنوع وتعدد الخدمات والحلول 
المصرفي���ة واالس���تثمارية 
المبتكرة التي يوفرها لعمالء 
الخدم���ات المصرفية الخاصة 
عل���ى المس���تويين المحل���ي 

والعالمي.
وفي إشارة إلى عناصر القوة 
والتميز التي يتمتع بها البنك، 
أشارت يوروماني إلى أن النمو 
المتميز الذي حققته مجموعة 
بنك الكويت الوطني خالل عام 
2009 يشهد على أدائها المتفوق 
وقدرتها على مواصلة التصدر 
والري���ادة بالرغم من ش���تى 
المتغيرات والظروف الصعبة 
وتحديات األزمة التي تشهدها 

أسواق المال العالمية.
وإلى جانب امتالك مجموعة 
بنك الكويت الوطني ألكبر شبكة 
ف���روع محلية ترب���و على 69 
 فرعا فإنه ينفرد بأكبر شبكة 
فروع خارجية تضم 155 فرعا 
ومكتبا تمثيليا وشركة تابعة 
تتواجد في 17 بلدا تتوزع على 
أربع قارات ح���ول العالم، من 
ضمنها 10 بلدان في الش���رق 

األوسط.

البنك م���ن إحراز هذا  تمكين 
اللقب.

وكانت مجلة »يوروماني« 
الشهيرة قد أكدت  البريطانية 
في تقريرها الخاص بالجائزة 
أن اختيار بنك الكويت الوطني 
أفضل بنك في مجال الخدمات 
إلى  الخاصة يعود  المصرفية 
ريادته بين المصارف المحلية 

استثمارية وشركات الوصاية 
والتركات )الترست( وشركات 

األفشور.
وأعرب خليفة عن ش���كره 
وامتنان���ه لم���ا يبذل���ه فريق 
الخدم���ات المصرفية الخاصة 
من جهود ولم���ا يوليه عمالء 
»الوطني« من ثقة كبيرة للبنك 
حيث كان لهما الدور األكبر في 

المستويين المحلي واإلقليمي، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أن 
البنك أطلق خ���الل عام 2009 
سلسلة واسعة من المنتجات 
والخدمات المبتكرة على غرار 
المركبة  منتجات »اإلج���ارة« 
الكويتي، باإلضافة  بالدين���ار 
إلى صناديق ومؤسسات إدارة 
األم���الك واألص���ول ألغراض 

بنك الكويت الوطني ألوس���ع 
شبكة فروع محلية وعالمية إلى 
جانب قدرته الدائمة على تطوير 
برامج وأدوات مبتكرة ومتنوعة 
على صعيد االستثمار والخدمات 
المصرفية عالوة على براعته في 
إرساء وتعزيز أوثق العالقات 
الدوام  مع عمالئه مكنته على 
من االنفراد بموقع الريادة على 

إضافة  خليف�ة: 
لس�ج�ل  جدي�دة 
الحاف�ل اإلنجازات 

أعلنت مجلة »يوروماني« 
العالمية والعريق���ة في عالم 
الم���ال والمص���ارف منح بنك 
الكوي���ت الوطني لقب »أفضل 
بن���ك للخدم���ات المصرفي���ة 
الخاص���ة لع���ام 2010«، وذلك 
في عددها المخصص ألفضل 
الثروات  إدارة  ف���ي   البن���وك 
والخدمات المصرفية الخاصة 
على مس���توى العالم. وقد تم 
توزيع الجوائ���ز على البنوك 
الفائزة في إطار احتفال خاص 
أقي���م مؤخ���را ف���ي العاصمة 

البريطانية لندن.
وأعرب مدير عام مجموعة 
الخدم���ات المصرفية الخاصة 
لدى بنك الكويت الوطني مالك 
اعت���زازه الختيار  خليفة عن 
البنك الوطني مجددا أفضل بنك 
في مجال الخدمات المصرفية 
لعام 2010، مشيرا إلى أن فوز 
اللقب هو  الوطني بهذا  البنك 
مفخرة جديدة تضاف إلى سجل 
إنجازات الوطني الحافل، ومؤكدا 
أن هذا التكريم يكتسب بعدا أكبر 
في هذه المرحلة، السيما بعد 
أن أثبت بنك الكويت الوطني 
تفرده وريادته على مس���توى 
بنوك الشرق األوسط واألسواق 

النامية عالميا.
وأوض���ح خليفة أن امتالك 

فوزي الدجاني مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك


