
 40  اقتصاد  االحد ٢٣ يناير ٢٠١١   
 صندوق الوطني لألسهم القطرية

  يحقق ٣٢٫٦٪ عائداً في ٢٠١٠ 

 يقام في األول من فبراير المقبل برعاية وزير الصحة  

 «التقدم التكنولوجي» راٍع رئيسي
  لمؤتمر  ومعرض تكنولوجيا المختبرات 

 «الكويت الدولي» يطلق تطبيقاته
  على أجهزة البالك بيري واآلي فون

 «الدولي موبايل» نافذة آمنة إلنجاز المعامالت المصرفية اإللكترونية

مشروع في مجاالت مختلفة 
في الربع األول من ٢٠١١، ومن 
املتوقع أن ينعكس هذا القرار 
إيجابيا على أرباح الشركات، 
باإلضافة إلى ذلك، من املنتظر 
أن تشهد الدولة معدالت منو 
مرتفعة بسبب اإلنفاق املتوقع 
على البنية التحتية واملشاريع 
ذات الصلـــة بتنظيـــم كأس 
العالم لكـــرة القدم في ٢٠٢٢، 
حيـــث تخطط قطـــر إلنفاق 
ما يقـــارب ١٠٠ مليـــار دوالر

على مـــدى الســـنوات الـ ١٢ 
املقبلة.

الوطني    يذكر أن صندوق 
لألسهم القطرية هو أحد ثالثة 
صناديق لألسهم تديرها شركة 
الوطني لالستثمار باإلضافة 
إلى صندوق الوطني لألسهم 
اخلليجية والذي حقق عائدا بلغ 
١٥٫٥٦٪ لعام ٢٠١٠ وصندوق 
الوطني لألسهم الكويتية الذي 
حقق ٤٢٫٥٪ خالل الفترة نفسها، 
ويسمح باالشتراك واالسترداد 
بشـــكل أسبوعي في صندوق 
الوطني لألسهم القطرية واحلد 
األدنى لالستثمار هو ١٠٠٫٠٠٠ 

دوالر. 

مبينة أن عمالء البنك سيجدون 
جميع املعلومات التي يحتاجونها 
أيضا عن خريطة انتشار شبكة 
إليها  الفروع وكيفيــــة الوصول 

واالتصال بها.
  وأفادت الطبطبائي بالقول: «ال 
شــــك أن هذه التطبيقات تعكس 
التوجه العام للبنك باالستفادة من 
مثل هذه النوعية من التطبيقات 
التــــي باتت تلقــــى رواجا كبيرا 
فــــي اآلونة األخيــــرة، خصوصا 
بعدما تكونت شريحة كبيرة من 
مســــتخدمي أجهزة البالك بيري 

واآلي فون».
  وأشارت إلى ان البنك الدولي 
حريص على فتح املزيد من قنوات 
االتصــــال مع عمالئــــه، فهو منذ 
التحول الناجح للعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية منذ أكثر من 
٣ سنوات وهو يكثف من نشاطه 
لتقدمي أحدث املنتجات واخلدمات 
املصرفية التــــي تتواءم مع أكبر 
شريحة ممكنة من العمالء األفراد 

واملؤسسات والشركات.
  ووعدت الطبطبائي عمالء البنك 
باملزيد من اخلدمات واملنتجات التي 
تتقابل مع طموحاتهم ورغباتهم، 
مشيرة إلى أن «الدولي» يستعد 
لطرح سلسلة من اخلدمات املميزة 

في هذا العام ٢٠١١.
التطبيق  ان  بالذكــــر    اجلدير 
اخلاص بخدمة «الدولي موبايل» 
على أجهزة البالك بيري سيكون 
املوقــــع اإللكتروني  متاحا على 
mobile.com.kw/appl، وعلى اآلب 

ستور ألجهزة اآلي فون. 

رأس املال على املدى الطويل 
عن طريق االستثمار في أسهم 
قطر، وقد تأســـس الصندوق 
في عـــام ٢٠٠٦ بعد دراســـة 
موسعة لألســـواق اإلقليمية 
وقناعة البنك الوطني مبستقبل 
الذي شهد  القطري  االقتصاد 
الســـنوات  منوا ملحوظا في 

القليلة املاضية.
   ومتتلك قطـــر ثالث أكبر 
احتياطي من الغاز الطبيعي في 
العالم وهي أكبر دولة مصدرة 

للغاز السائل الطبيعي.
  وأعلنت قطر عن إطالق ٢٠٠ 

الكويتي،  القطاع املصرفــــي  في 
ترجمة لهذه اجلهود، والتي يسعى 
من خاللها البنك إلى مقابلة طموح 

ورضا العمالء».
الذي  التطبيــــق    وبينــــت أن 
سيظهر على أجهزة البالك بيري 
واآلي فون سيكون متاحا لعمالء 
البنك مجانا، ومن خالله سيكون 
الدخول  البنك مبقدورهم  عمالء 
إلى حساباتهم وحتويل األموال 
واالستعالم عن تفاصيل احلساب 
والودائع االستثمارية، باإلضافة 
إلــــى إمكانيــــة إجــــراء معامالت 
أخرى مثل آلية احتساب التمويل 
وأسعار العمالت، مع اإلطالع على 
آخر األخبــــار املتعلقة بخدمات 
البنك وأخبار الطقس ومواقيت 

الصالة.
  وأوضحت أن «الدولي» راعى 
عند إطالقه لهذه اخلدمة أن تشمل 
املنتجات  العروض وأحدث  آخر 
التي يطرحها من وقت إلى آخر، 

الوطني   أعلنـــت شـــركة 
لالستثمار أن «صندوق الوطني 
لألسهم القطرية» حقق عائدا 
بلغ ٣٢٫٦٧٪ خالل العام ٢٠١٠، 
بينما ارتفع مؤشر سوق الدوحة 
لألوراق املالية بنسبة ٢٤٫٧٥٪ 

خالل العام.
  وقال مدير عام إدارة األصول 
في شركة الوطني لالستثمار 
نبيـــل معروف فـــي تصريح 
صحافـــي ان اســـتراتيجية 
الصنـــدوق التـــي تركز على 
الدراســـة الدقيقـــة لألســـهم 
والعوائـــد على املدى الطويل 
هي أهم عوامل جناح الصندوق 

املتواصل.
   وأضاف: «نعتقد أن السوق 
القطري سيواصل أداءه اجليد 
نظرا خلطة التنمية واإلنفاق 
املتوقع والذي سينعكس بشكل 
إيجابي على الشركات في جميع 
قطاعات السوق، وفي املستقبل 
املنظور، نعتقد أننا في وضع 
جيد لالستفادة من فرص الربح 
التي ستأتي نتيجة هذا اإلنفاق 

املتوقع».
الوطني    ويسعى صندوق 
لألسهم القطرية لزيادة قيمة 

التقدم   أعلنـــت شـــركة 
التكنولوجي الطبية عن رعايتها 
ملؤمتر ومعرض الكويت الثاني 
لتكنولوجيا املختبرات والذي 
يقام حتت رعاية وزير الصحة 
الســـاير في  الكويتية د.هالل 

يومي ١ و٢ فبراير املقبل.
  وقال نائب الرئيس التنفيذي 
في الشــــركة احمد جيرادي: «إن 
رعايتنا لهذا احلدث جاءت لقناعتنا 
بأهمية املشاركة في املؤمترات التي 
تهتم بأعمال الشركة ولتعريف 
إليه  الزائرين بآخر ما توصلت 
تكنولوجيا املختبرات من أجهزة 
حديثة وطــــرق العناية الفائقة 

وأدوات االستخدام، إضافة الى ان هذا احلدث يعد 
فرصة هائلــــة ومنصة مثالية لتبادل اخلبرات من 
خــــالل الزائرين القادمني من مختلف دول العالم»، 
مؤكدا ان صناعة املختبــــرات وصلت الى معايير 

قياسية وجودة عالية في الكويت.
  وأضـــاف جيرادي في تصريـــح صحافي ان 
االهتمام باملشـــاركة في حـــدث عاملي يقام على 
أرض الكويت يعد فرصة للقطاع الطبي احلكومي 
واخلـــاص للتعرف عن قرب، واالســـتفادة من 
أحدث التجهيزات واملستلزمات الطبية ومعدات 
املختبرات، مما يخلق مناخا تنافسيا بني الشركات 
الستعراض أهم اجنازاتها التي توفرها في تطوير 
اخلدمات املخبريـــة، خصوصا أن حجم اإلنفاق 
على الرعاية الصحية في الكويت ينال مزيدا من 

االهتمام والرعاية في هذا التوقيت، مشـــيرا الى 
ان هناك ميزانية ضخمة وأعماال جترى على قدم 
وساق من خالل اخلطة التنموية اجلديدة خالل 
االربع سنوات املقبلة والتي يقدر حجم االستثمار 

فيها بنحو ٣٠ مليار دينار.
  من جهته، قال مدير االعالم والتســـويق في 
بروميديا العاملية جمال عمران، ان هذا احلدث يأتي 
في وقت تشهد فيه صناعة املختبرات مستجدات 
تكنولوجيا عالية التقنية في مجال الطب والهندسة 
ونكنولوجيا االتصال والوسائل املختبرية ذات 
التقنيات احلديثة والنفط والتربة والبيئة وغيرها 
من علوم املختبرات، مضيفا ان املؤمتر واملعرض 
فرصة كي تكشف الشركات الكويتية واملؤسسات 
احلكومية واحمللية والشرق أوسطية والعاملية، 
عما لديها من مستجدات وتقنيات وأجهزة حديثة 

إضافة الى اخلبرات البشرية العاملة.  

 أعلن بنك الكويت الدولي عن 
طرحه خدمة «الدولي موبايل»، 
املصرفيــــة  خدماتــــه  أحــــدث 
اإللكترونيــــة، والتي يقدمها من 
خــــالل تطبيقاتــــه اخلاصة على 

أجهزة البالك بيري واآلي فون.
  وذكر البنك في بيان صحافي 
أن خدمة «الدولي موبايل» ستفتح 
آفاقا جديدة أمــــام عمالئه الذين 
يفضلون اقتناء هذه النوعية من 
الذكية، مبينا ان عمالء  األجهزة 
البنك املسجلني في خدمة الدولي 
الهاتفية مدعوون اآلن لالستفادة 
من التطبيقات التي تقدمها هذه 

اخلدمة اجلديدة.
  وأفاد «الدولــــي» بأن اخلدمة 
اجلديدة آمنة متاما وعمالء البنك 
لن يجدوا أي صعوبة على اإلطالق 
عند اســــتخدامها، مشيرا إلى أنه 
بخالف أن هذه اخلدمة ســــتغني 
العمالء عن الرجوع لفروع البنك 
إلجناز معاملتهم املصرفية، فإنها 
تقدم لهم حلوال عملية على مدار 

الساعة ومن أي مكان.
  وقالت املدير التنفيذي إلدارة 
تقنية املعلومات ملياء الطبطبائي 
«بنك الكويت الدولي من املؤسسات 
املصرفية التي سارعت لالستفادة 
من التطورات املتالحقة للخدمات 
املصرفية اإللكترونية، والتي أخذت 
أشكاال جديدة مع التطور األخير 

لتكنولوجيا املعلومات».
  وأضافت: «ولقد جاء اإلطالق 
الناجح لتطبيقات (الدولي) على 
أجهزة البــــالك بيري واآلي فون 
والتي يقدمها البنك للمرة األولى 

 نبيل معروف 

 جمال عمران  أحمد جيرادي

 ملياء الطبطبائي

 «الجزيرة» تستحوذ على حصة سوقية قيادية
  إلى وجهات الشتاء األكثر طلبًا في ديسمبر الماضي

 «األهلي المتحد»: برنامج حصادي اإلسالمي
  الجديد لـ٢٠١١ يمنح العمالء جوائز أكبر وأكثر 

  ويعتبر «حصادي» هو برنامج اجلوائز األول في 
الكويت املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والوحيد 
الذي يقدم جوائز أسبوعية وشهرية ذات قيمة أكبر 
من مجموع مبالغ جوائز البرامج األخرى، وباإلضافة 
إلى مجموعة اجلوائـــز اجلذابة، ميكن للعمالء الذين 
ميتلكون أرصدة كبيرة أن يختاروا مزايا فريدة أخرى 
مثل خطط التوفير االستثمارية، ميزة الشيك املرتبط 
بأرصدة حسابات التوفير االستثمارية لديهم، اخلدمات 
التمويلية، بطاقات االئتمان ذات التســـديد الشهري 
املرن، فضال عن أحدث اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
عبر موقع البنك على شـــبكة اإلنترنت أو عبر مركز 

االتصال على مدار الساعة.
  لقد مت تطوير برنامـــج جوائز «حصادي» ليلبي 
متطلبات األفراد من أصحاب الرواتب ليزيد من فرصهم 
في احلصول على اجلوائز الكبيرة واجلذابة، باإلضافة 
إلى متتعهم بأحدث املزايا املصرفية التي يوفرها لهم 

البنك األهلي املتحد.
  اجلدير بالذكر ان جميع سحوبات «حصادي» جترى 
حتت تدقيق ممثلني من وزارة الصناعة والتجارة وممثلني 

مستقلني من شركة التدقيق أرنست ويونغ. 

دينار تقسم بشكل شهري زاد من فرص الفوز باجلائزة 
الكبرى، بحيث لن يضطر العمالء إلى االنتظار مدة ٣ 

أشهر أو أكثر للتأهل للجائزة الكبرى.
  لقد أضافت جائزة «راتب مدى احلياة» إلى برنامج 
جوائز حصادي قيمة كبيرة إلى عمالء حساب التوفير 
االستثماري (حســـاب حصادي اإلسالمي) حيث مت 
توزيع أكثر من ١٠ ماليني دينار حتى اآلن، ولقد أتاحت 
جائزة «راتب مدى احلياة» الشهرية للفائزين إمكانية 
امتالك منزل أفضل، تعليم أفضل ألبنائهم ومستوى 
معيشي أكثر راحة بفضل ضمان استمرارية املكافآت 

شهرا بعد آخر ملدة ٢٥٠ شهرا.

 قال البنك األهلي املتحد انه بفضل برنامج حصادي 
٢٠١١ اجلديد أصبح لدى العمالء الكثير مما يطمحون 
لتحقيقه، وذلك من خالل ٢٨ جائزة أســـبوعية تبلغ 
قيمتها ١٠٠ ألف دينار وجوائز شهرية عبارة عن راتب 
مدى احلياة، مما ســـيجعل الفوز بجوائز أكبر وأكثر 

أفضل من أي وقت مضى.
  وأوضـــح البنك في بيان صحافـــي انه مت تطوير 
برنامج «حصادي» ليلبي متطلبات األفراد في احلصول 
على دخل شهري متميز ومنتظم لفترات طويلة متتد 

ألكثر من ١٥ عاما.
  ولفـــت البنك الى ان أهم ما مييز البرنامج اجلديد 
ويجعلـــه أكثر جذبا هو فرصة الفـــوز بجوائز أكبر 
وأكثر بفضـــل ٣ جوائز كبرى قيمة كل منها ٢٥٫٠٠٠ 
دينار سيتم طرحها أسبوعيا، باإلضافة إلى ٢٥ جائزة 

إضافية بقيمة ١٠٠٠ دينار.
  أما بالنســـبة للجوائز األســـبوعية الكبرى فإنها 
ستمنح أصحاب حساب التوفير االستثماري (حساب 
حصادي اإلسالمي) احلاليني واجلدد فرص الفوز على 

حد سواء.
  إن إدراج جائزة «راتب مدى احلياة» بقيمة ٢٥٠٫٠٠٠ 

 أصدرت شركة طيران اجلزيرة 
تقريرها الشـــهري عـــن ادائها 
التشغيلي لشهر ديسمبر ٢٠١٠، 
والذي اظهر اســـتحواذ الشركة 
على حصة ســـوقية قيادية من 
بني الناقالت الكويتية إلى وجهات 
الشـــتاء األكثر طلبا خالل شهر 
ديسمبر ٢٠١٠، عدا عن الرحالت 
إلى مدينتي الرياض وجدة كونها 
املقاعد املسموح  محدودة بعدد 
الكويتية  الشـــركات  بها مقابل 

األخرى.
  وكشف التقرير، الذي يعتمد 

علـــى إحصائيات اإلدارة العامة 
للطيران املدني املســـتقلة التي 
تصـــدر شـــهريا، أن الشـــركة 
اســـتحوذت على حصة سوقية 
بلغت ٣١٪ علـــى خط الكويت ـ 
بيروت، و٣٥٪ على خط الكويت 
ـ عمان، و٤٧٪ على خط الكويت 
ـ االســـكندرية، و٤٧٪ على خط 
الكويتـ  دمشق، وحصة ١٨٪ إلى 
وجهة عطالت نهاية األســـبوع، 

البحرين.
  وذكر التقرير أن نسبة التزام 
طيران اجلزيرة مبواعيد السفر 

بلغت ٩٤٪ خالل شهر ديسمبر 
املاضي، ما يجعلها من الناقالت 
األكثـــر التزامـــا مبواعيدها في 

الشرق األوسط.
  يذكر أن طيران اجلزيرة حائزة 
جائزة «أفضل شـــركة طيران» 
لعام ٢٠١٠ قدمتها «مجلة أرابيان 
إلى اجلائزة  بزنس»، باإلضافة 
الذهبية من قبل «ماجنوم أوبس 
أووردز ٢٠١٠»، وتشغل الشركة 
رحالت إلى ١٧ وجهة في الشرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا خالل 

موسم الشتاء ٢٠١٠-٢٠١١. 

 األولى إلى بيروت وعمان ودمشق واإلسكندرية والبحرين

 برنامج الجوائز األول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 حصة طيران الجزيرة
  لشهر ديسمبر ٢٠١٠ على الوجهات التي تشغل إليها 

 الحصة السوقية لطيران الجزيرة  الوجهة 
 وجهة االسكندرية 

 (ALY+HBE) ٪٤٦٫٨٢ 

 ٣٤٫٩٤٪  وجهة عمّان 

 ١٠٠٪  وجهة حلب 

 ٦٣٫٤١٪  وجهة أسيوط 

 ١٨٫٢٧٪  وجهة البحرين 

 ٣٠٫٥٣٪  وجهة بيروت 

 ٤٦٫٦٣٪  وجهة دمشق 

 ١٠٠٪  وجهة دير الزور 

 ٨٫٤٩٪  وجهة الدوحة 

 ١٥٫٠٢٪  وجهة دبي 

 ٧٩٫٦١٪  وجهة األقصر 

 ١٦٫٥٧٪  وجهة مشهد 

 ٣١٫٦٩٪  وجهة شرم الشيخ 

 ٥٠٫٣٢٪  وجهة سوهاج 

  املصدر: تقرير اإلدارة العامة للطيران املدني حلركة املســـافرين 
خالل شهر ديسمبر ٢٠١٠ 

 «األهلي» قدم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة 
والمبتكرة لعمالء البنك في ٢٠١٠ 

الكويتي  البنك األهلــــي   أعلن 
عن تقديره الكبير لقاعدة عمالئه 
املتنامية مع انتهاء السنة املالية 
العديد  ٢٠١٠ والتي شهدت تقدمي 
من املنتجات واخلدمات املصرفية 
املبتكرة التي قدمت لعمالء البنك 
الكثير من الفائدة والتوفير على 
مدى عام كامل، األمر الذي حاز رضا 
وإقبال الكثيــــر من العمالء، وهو 
ما اعتبره البنك باقة من األخبار 
السارة التي يختتم بها سنة مالية، 
ويفتتح عاما جديدا غنيا باألفكار 

واملنتجات اجلديدة.
  وفي إشارة إلى النجاحات التي 

حققتها العروض الترويجية واخلدمات املتميزة التي قدمها 
البنك، قال مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد بالوكالة بالبنك 
ســــتيوارت لوكي: «كان عام ٢٠١٠ غنيــــا بالتميز على الرغم 
من تداعيات األزمة املالية التي مازالت تؤثر على األســــواق 
احملليــــة واخلارجية. غير أن اهتمامنا املســــتمر بالتواصل 
الفعال مع احتياجات عمالئنا جعلنا نقدم باقة واســــعة من 
اخلدمات اجلديدة والعروض الترويجية التي تعكس اهتمامنا 
الدائم بأن نكون على مستوى الثقة والرضا الذي يعبر عنه 

عمالؤنا باستمرار».
  واضاف لوكي في تصريح صحافي: «اختتم البنك عامه 
الناجح بحصوله على مكانة متميزة بني أفضل ٣ مؤسسات 
مصرفية في الكويت في مجال خدمة العمالء، وذلك حســــب 
الدراسة التي أجرتها مؤسســــة سيرفيس هيرو عن طريق 

استقصاء آراء العمالء بشكل مباشر يعكس مصداقية 
هذه النتائج».

  وأوضح: «لقد شهدت بداية عام ٢٠١١ إطالق باقة 
واسعة من اخلدمات املصرفية اجلديدة وعروض 
التوفير، حيث قدم للبنك األهلي الكويتي بالتعاون 
مع ڤيزا انترناشيونال عروضات مجزية لعمالئه 
متمثلة في خصومات تصــــل الى ٤٠٪ في فندق 
اتالنتس دبي وخصومات فورية للمسافرين عند 
تسوقهم في السوق احلرة ملطار الكويت»، الفتا 
الى ان البنك األهلي الكويتي يقدم لعمالئه وزوار 
موقعه االلكتروني خدمة رائدة وجديدة في السوق 
املصرفي في الكويت، وهي خدمة «األهلي تشات» 
التي توفر فرصة احملادثة االلكترونية املباشرة مع 
موظفي البنك للسؤال عن أي معلومات أو خدمات 
أو استفســــارات تخص البنك، األمر الــــذي يعكس االهتمام 
الكبير للبنك بخلق بيئة مصرفية عصرية تواكب تطورات 
التكنولوجيا وتوفر على عمالئها الكثير من الوقت، باإلضافة 
إلى توسع شــــبكة الفروع املنتشرة في مناطق الكويت من 
خالل افتتاح العديد من الفروع اجلديدة الذي يعتبر أحدثها 

فرع منطقة سلوى.
  واختتم لوكي تصريحه بالقــــول: «اهتماما منه بتطوير 
األنظمة التكنولوجية جلميع خدماته، قام البنك األهلي الكويتي 
بتطوير جذري في خدمة الرسائل النصية sms حيث أصبح 
اآلن بإمكان العمالء التواصل املباشــــر والكامل مع البنك من 
خالل باقة من اخلدمات املصرفية اإلخبارية التي تصلهم عبر 
رسائل نصية سواء أكانت متعلقة بالعمليات املصرفية التي 

جرت على حساباتهم أو بالعروض واخلدمات اجلديدة». 

 أهمها «األهلي تشات» وتطوير خدمات SMS والعروض الترويجية

 ستيوارت لوكي


