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»الدولي« يفتتح فرعه الـ 18 في اجلهراء 

افتت����ح بنك الكويت الدول����ي فرعا جديدا في 
محافظة اجلهراء، وذلك بحضور محافظ اجلهراء 
الش����يخ مبارك احلمود، ورئي����س مجلس إدارة 

»الدولي« الشيخ محمد اجلراح.
وفي هذه املناسبة أعرب رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ محمد اجلراح عن سعادته بافتتاح الفرع 
اجلديد في اجلهراء، موضحا أن هذا الفرع هو ال� 18 
لبنك الكويت الدولي على طريق تنفيذ استراتيجيته، 
والتي يسعى من خاللها إلى زيادة سلسلة فروعه 
وتوسيع انتشاره ليغطي جميع احملافظات وأغلب 
مناطقها في الكويت، وكذلك توسيع قاعدة عمليات 
»الدولي«. وأوضح اجل����راح أن افتتاح »الدولي« 
وخالل نحو شهر واحد لفرع ثان يجسد استمرار 
بنك الكويت الدولي في تنفيذ التزامه أمام عمالئه 
لتقدمي خدمات مصرفية رائدة ومتوافقة مع أحكام 
الشريعة االسالمية، وذات مستوى عال من اجلودة 
والدقة، وهو وفي إطار املضي بتحقيق هذا االلتزام 
يسعى بشكل مستمر إلى زيادة سلسلة فروعه حتى 

يكون عند أقرب نقطة ممكنة من عمالئه.
وجدد اجلراح التأكيد على أن فرع بنك الكويت 
الدولي اجلديد في محافظة اجلهراء مجهز بجميع 
التقنيات الفنية والتكنولوجية، والكوادر البشرية 
القادرة على تلبية احتياجات العمالء، موضحا أن 
الفرع سوف يخدم قطاعا عريضا من عمالئه من 
األفراد والش����ركات واملؤسسات في هذه املنطقة 
احليوية من خالل تقدمي أحدث اخلدمات واملنتجات 
املصرفية املبتكرة التي تتوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
وأضاف قائ����ال: »أصبح لبنك الكويت الدولي 
في محافظة اجلهراء فرعان، األمر الذي سيسهم 
بش����كل كبير في توطيد وتعزي����ز عالقات البنك 
مع عمالئ����ه، ويجعله قريبا من العمالء احلاليني 
واملرتقبني الذين يسعى »الدولي« إلى استقطابهم 
من خالل اجلودة واالبتكار في املنتجات واخلدمات 

املصرفية املميزة«.
وكشف اجلراح أن إستراتيجية البنك قد وضعت 
ضمن أهدافها نش����ر املزيد من الفروع مع نش����ر 
املزيد من أجهزة الصرف اآللي )ATM( في العديد 
من املواقع احليوية، مؤكدا أن اخلطوات الكبيرة 
التي قطعتها إدارة »الدولي« خالل الفترة املاضية 
عززت من مكانته كمؤسس����ة مالية رائدة تسعى 
إلى توسيع وتعزيز احلصة السوقية التي شهدت 

منوا ملحوظا خالل الفترة املاضية.
وختم اجلراح بأن »الدولي« يعمل حاليا بروح 
جديدة، وهو في هذا اإلطار يس����عى إلى إرس����اء 
مجموعة من املعايي����ر والقواعد التي تضمن له 
حتقيق التميز في العمل واالبتكار، وهي اخلطوات 
التي س����تضمن لعملياته وخدماته املصرفية أن 
تنال رضا العمالء عند إجن����از معاملتهم املالية 

واملصرفية.
واجلدير بالذكر أنه أصبح لبنك الكويت الدولي 
في محافظة اجلهراء فرعان، وذلك جتسيدا اللتزام 
البنك في تلبية احتياجات العمالء املتزايدة على 

خدمات ومنتجات »الدولي« املصرفية املبتكرة.

الشيخ مبارك احلمود والشيخ محمد اجلراح يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

وتصني����ع وبي����ع بالتجزئ����ة 
لألحذية الرجالية والنس����ائية 
العالمة  وأحذية األطفال حتت 
التجاري����ة ™ Crocs. ومتث����ل 
أحذية كروكس االبتكار في عالم 
تصميم وتصنيع األحذية التي 
تنتج من م����واد عالية اجلودة 
ومبتكرة جتع����ل منها عالمة 
ممي����زة وعصري����ة، مقاوم����ة 
لالنزالق، لينة، مريحة، خفيفة 
الوزن وبأسعار معقولة وهي 
كذلك مثالية الرتدائها كأحذية 
للراحة وجميع االستخدامات 
الترفيهية مثل ركوب الزوارق 
واملشي وغيرها، وهي مثالية 
أيضا لالستخدامات املهنية مثل 
الضيافة وغيرها.  وتتوافر أحذية 
كروك����س في أكثر من 125 بلدا 
حول العالم، وفي الكويت عبر 
شركة علي عبدالوهاب وأوالده 

استمراراً لنجاح برنامج الآللئ الفورية

الفرع مجهز بجميع التقنيات الفنية والتكنولوجية

»املتحد« يقّدم حلاملي بطاقاته االئتمانية 
خصومات بنسبة 10% على منتجات كروكس

وشركائهم بوجود 5 معارض 
منتشرة في أهم مراكز التسوق.  
وكان البن����ك األهلي املتحد قد 
جنح م����ن خالل برنامج الآللئ 
الفورية ف����ي تقدمي خصومات 
فورية كبي����رة لعمالئه حينما 
يتسوقون لدى أي من احملالت 
التجارية املشاركة في البرنامج، 
والتي تقدم خصومات على أكثر 
من 60 ماركة جتارية معروفة. 
باإلضافة إلى ما تقدم، يقدم البنك 
األهلي املتح����د حلملة بطاقات 
املتحد االئتمانية برنامج جوائز 
السفر الناجح »جوائز الآللئ« 
الذي يقدم 3 نقاط آللئ مقابل 
كل دينار، وميكن حتويل هذه 
النقاط إلى أميال جوية واملطالبة 
بها لدى أي من شركات الطيران 
الرائدة الثالثة: اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة، واخلطوط اجلوية 
القطرية، وطيران اخلليج وكلما 
البطاقة  زاد معدل اس����تخدام 
االئتمانية في الش����راء حصل 
العميل على أميال جوية أكثر 
لالستفادة من الرحالت اجلوية 
املجاني����ة على م����ن اخلطوط 
املذك����ورة واحلصول  اجلوية 
على درجات سفر أعلى واإلقامة 
في الفنادق األفضل، فضال عن 
املزاي����ا اإلضافية األخرى التي 
يقدمه����ا برنامج العضوية في 
كل شركة من شركات الطيران 

السابق ذكرها.

أعلن البن����ك األهلي املتحد 
 Crocs ع����ن انضمام كروك����س
كشريك في برنامج آللئ املتحد 
الفورية املصمم حصريا حلملة 
بطاقات املتحد االئتمانية ليتالءم 
الش����رائية.  م����ع احتياجاتهم 
وبانضمام كروكس إلى برنامج 
الآللئ الفورية، ميكن أن يحصل 
عمالء املتح����د الذين يحملون 
بطاقات املتحد االئتمانية على 
خصوم����ات بنس����بة 10% على 

منتجات كروكس.
 هذا وقد تأسست كروكس في 
عام 2002 وهي شركة تصميم 

املهندسني الكويتيني.
وعل���ى هام���ش احتف���ال 
اجلمعية مبرور 50 عاما على 
تأسيسها، قام رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية حسام اخلرافي 
بتكرمي شركة ايكويت ملساهمتها 
االيجابية ف���ي مختلف جهود 
وفعاليات اجلمعية التي منها 
املؤمترات والندوات ومشروع 
ترشيد وتبادل اخلبرات وغيرها 

جمعية املهندسني تكرم »ايكويت«
من األم���ور ذات العالقة مثل 
تعيني العديد من املهندس���ني 
الكويتي���ني حديث���ي التخرج 
او ذوي اخلب���رة الذين يتبوأ 
بعضهم مناصب قيادية بارزة 

في الشركة.
هذا، ومتثل شركة ايكويت 
للبتروكيماويات التي تأسست 
في 1995 شراكة عاملية بني شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
وشركة داو للكيماويات وشركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
القرين لصناع���ة الكيماويات 
البترولية. وبدأت شركة ايكويت 
عمليات اإلنت���اج في نوفمبر 
1997، وه���ي حاليا املش���غل 
الوحيد ملجموعة متكاملة من 
املصانع ذات املواصفات العاملية 
التي تنتج أكثر من 5 ماليني طن 
سنويا من املواد البتروكيماوية 
عالية اجلودة التي يتم تسويقها 
في الش���رق األوس���ط وآسيا 

وأفريقيا وأوروبا. 

ايكوي���ت  نال���ت ش���ركة 
للبتروكيماويات تكرمي جمعية 
الكويتية تقديرا  املهندس���ني 
لدورها الرائد في دعم وتطوير 

طالل القحطاني يسلم  التكرمي حملمد غريب حامت بحضور حسام اخلرافي

»جلوبل«: تفاوت كبير في أداء صناديق
 األسهم الكويتية من حيث األداء منذ بداية 2011 

قال التقرير الشهري لبيت 
االس���تثمار العاملي »جلوبل« 
ع���ن أداء الصناديق الكويتية 
ان األحداث   -2011 - نوفمبر 
السياس���ية احمللية سيطرت 
بالتزامن مع نهاية فترة إفصاح 
الشركات املدرجة عن نتائجها 
املالية لفترة الربع الثالث من 
العام 2011 على مسار مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق املالية 
التي أنهت تداوالت شهر نوفمبر 
مسجلة تراجعا في قيمها بقيادة 
قطاع االستثمار الذي ارتفعت 
خسائره منذ بداية العام احلالي 
إلى ما نس���بته 29.34%، هذا 
وقد ش���هدت صناديق األسهم 
الكويتية تفاوتا كبيرا من حيث 

األداء منذ بداية العام 2011.
 ومع بقاء شهر واحد على 
2011 فقد  العام  إقفاالت نهاية 
تراوحت خس���ائر الصناديق 
الت���ي تس���تثمر في أس���هم 
الش���ركات املدرجة في سوق 
املالية خالل  الكويت لألوراق 
االحد عش���ر شهرا املاضية ما 
ب���ني 5.55% لصن���دوق ثروة 

االستثماري و28.72% كخسائر 
الس���احل  س���جلها صندوق 

االستثماري. 
ومبقارنة أداء تلك الصناديق 
مبؤشر جلوبل العام الذي سجل 
خسائر بنسبة 18.94% منذ بداية 
العام وحتى نهاية نوفمبر 2011، 
فقد جاء صندوقان بأداء أسوأ 
من أداء مؤش���ر جلوبل العام 
خالل نفس الفترة. في املقابل 
لم يتوافر لدينا األداء منذ بداية 
العام لكل م���ن: صندوق إيفا 
االستثماري وصندوق العنود 

االستثماري. 
وفيما يتعل���ق بصناديق 
األسهم املتطابقة مع الشريعة 
اإلس���المية، فق���د تراوح���ت 
خسائرها ما بني 6.03% سجلها 
املالية  الدار لألوراق  صندوق 
و10.78% كخس���ائر س���جلها 
صندوق الدرة اإلسالمي، مقارنة 
مبؤشر جلوبل اإلسالمي والذي 
انخفض بدوره بنسبة %10.35 
منذ بداية العام 2011. في حني 
لم تتوافر بيان���ات صندوق 
املجموعة اإلسالمي. أما بالنسبة 

لصناديق األس���هم املتوافقة 
إسالميا، فقد كان أداؤها متفاوتا. 
حيث تراوحت خسائرها ما بني 
2.79% لصندوق ثروة اإلسالمي 
و22.43%لصن���دوق الصفاة 
لألس���هم احمللية. في حني لم 
تتوافر بيان���ات صندوق إيفا 

اإلسالمي )العسجد(.
وعلى صعيد آخر، وضمن 
قائمة الصناديق التي تستثمر 
في األس���واق اخلليجية، جاء 
صن���دوق جلوبل للش���ركات 
القائمة  الرائ���دة عل���ى رأس 
بتحقيق���ه اخلس���ائر األدنى 
والبالغة نس���بتها 8.87%منذ 
بداية العام. بينما تذيل صندوق 
بواب���ة اخلليج تل���ك القائمة 
بتسجيله خسائر بلغت نسبتها 

.% 16.70
أما بالنس���بة للصناديق   
التي تستثمر في سوق الكويت 
املالية واألس���واق  ل���ألوراق 
اخلليجي���ة والعربي���ة فق���د 
تراوح���ت خس���ائرها ما بني 
7.93%لصندوق ثروة العربي 
املرك���ز  و10.22% لصن���دوق 

اخلليجي. بينما لم يتوافر لدينا 
األداء منذ بداية العام لصندوق 

كامكو االستثماري. 
ه���ذا وتراوحت خس���ائر 
الصناديق التي تس���تثمر في 
الش���ركات املتوافقة  أس���هم 
إسالميا في األسواق اخلليجية 
ما بني 9.44% لصندوق املدى 
االستثماري و13.20 % لصندوق 

البشائر لألسهم اخلليجية.
وس���جل صن���دوق ن���ور 
اإلسالمي اخلليجي، والذي يعمل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
انخفاضا بنسبة 11%منذ بداية 
الع���ام 2011، بينما لم يتوافر 
لدينا األداء من���ذ بداية العام 

لصندوق منافع األول.
كذل���ك، س���جلت جمي���ع 
صناديق األسهم التي تستثمر 
في قطاعات مختلفة خس���ائر 
منذ بداية العام حيث تراوحت 
خسائر هذه الصناديق ما بني 
4.69% لصندوق جلوبل للطاقة 
والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية و16.39% لصندوق 

األثير لالتصاالت.

أعلنت كل من وزارة االش����غال 
العامة، والهيئة العامة للصناعة، عن 
مشاركتهما في معرض »الصناعات 
والبن����اء األول« الذي من املقرر أن 
يفتتحه وزير اإلسكان محمد النومس، 
خالل الفترة من 24 – 27 يناير 2012، 
برعاية ومشاركة أكثر من 50 جهة 
حكومية وخاصة، السيما كبريات 
الشركات واملؤسسات العاملة في 

قطاعات الصناعة والبناء.
وفي هذا الصدد قال رئيس قسم 
العالقات العامة بوزارة االشغال أنور 
املطر في تصريح صحافي إن حرص 
الوزارة على املشاركة باملعرض يأتي 
الستعراض أهم اجنازاتها وخططها 
ومشاريعها اجلارية واملدرجة ضمن 
برامجها التنفيذية بهدف التواصل 

مع اجلمهور واملهتمني.
وأضاف املطر ان املشاركة في 
املعرض الذي سيقام سنويا تعد 
وس����يلة اعالمية فعال����ة وجيدة 
للتواصل م����ع الش����ركات وذلك 
من خ����الل النتائج االيجابية التي 
حتققته����ا الوزارة بش����كل خاص 
والشركات املشاركة بشكل عام من 
وراء املشاركة السيما فيما يتعلق 

باجلانب التوعوي.
وأوض����ح املط����ر، أن جتم����ع 
الكثير من الش����ركات الصناعية 
وش����ركات البناء والتش����ييد في 
معرض الصناعات والبناء األول 
حتت س����قف واحد يعتبر فرصة 
اللتقاء الهيئات احلكومية املعنية 
واملؤسسات املس����تخدمة في هذا 
املجال كما انه يعتبر فرصة لتبادل 
اخلبرة للعاملني في مجال البناء 
والتش����ييد الى جان����ب التعريف 
باهداف ومسؤوليات الوزارة وابراز 

جهودها واهم اجنازاتها.
بدوره، قال نائب املدير العام، 
لقطاع تنمية الصادرات الصناعية 
بالهيئة العام����ة للصناعة، صقر 
العنزي، ان مع����رض الصناعات 
يعتبر تظاهرة وطنية ستشهدها 
الكوي����ت لدعم وتش����جيع املنتج 
الوطني الس����يما في ظل املنافسة 
الشرسة التي تواجهها الصناعات 
الوطنية م����ن مثيالتها اخلليجية 
والعاملية، موضحا أن هذا احلدث 
يحتاج����ه املنتج الوطني ويتطلع 
الى توس����يع دائرته لكسب املزيد 

من ثقة املستهلكني.
وأكد العنزي أن مشاركة الهيئة 
العامة للصناعة في املعرض تأتي 
في اطار دعمها الالمحدود للمنتج 
الوطني في اطار اشرافها وتطويرها 
للقطاع الصناعي في البالد، الفتا 
إلى تشجيع الهيئة للمعارض التي 
تهتم بالصناعات الكويتية في مجال 
مواد البناء وتشجيع الريادة للمنتج 

الكويتي.
واع����رب العنزي ع����ن أمله ان 
يس����اهم املعرض بتسويق املنتج 
الوطني، مؤكدا ان الهيئة تبحث عن 
فرص لتسويق املنتجات الوطنية 
في االسواق العاملية، وتقوم حاليا 
بدراس����ة العديد من االسواق في 
االقاليم احمليطة لالعداد ملعارض 
لتسويق الصناعات الوطنية في 
هذه املعارض علما بأن الصناعات 
الوطنية تتميز بجودة ذات مستوى 
مرتفع، وكذلك بأس����عار مناسبة 
تتيح لها اختراق بعض االسواق 
القريبة وتقدم الهيئة الدعم للشركات 
الصناعية املص����درة لتتمكن من 

تعزيز امكاناتها في التصدير.

الكويت � كونا: استقر سعر 
صرف ال���دوالر االميركي مقابل 
الدينار الكويتي امس عند مستوى 
0.278 دينار، كما اس���تقر سعر 
ص���رف اليورو عند مس���توى 
0.361 دين���ار مقارنة بأس���عار 

امس االول.
وقال بن���ك الكويت املركزي 
في نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني ان سعر صرف اجلنيه 
االسترليني مقابل الدينار ارتفع 
ليس���جل 0.431 دينار في حني 
بقي س���عر صرف الني الياباني 
دون تغيير عند مستوى 0.003 
دينار واستقر سعر صرف الفرنك 
السويسري عند مستوى 0.296 

دينار.
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2011  ( )

1.100-1.22%-5.55%10.01%7,744,719         222007
0.352-8.56%-34.81%1,781,809         202005
1.704-0.41%-11.89%70.40%1,089,984         272003
0.916-12.23%228.48%147,284,196     102001
0.874-0.66%-13.74%81.53%36,028,121       12003
0.486-1.07%-14.46%81.99%3,357,400         202001
0.602-1.08%-14.49%-39.85%2,864,127         202007
0.596-1.43%-14.82%196.34%130,768,157     22002
2.964-0.86%-14.86%196.42%92,032,766       302001
1.382-0.90%-15.10%135.40%35,728,610       292002
3.994-0.51%-15.30%698.75%60,642,487       141999
0.782-15.91%85.80%35,174,276       2002

181.20-1.31%-18.94%178.08%312000
0.431-0.92%-22.20%59.21%33,080,416       222002
0.633-1.78%-28.72%41,324,195       212002
0.3041,832,641         2004
1.04828.80%5,251,221         252002

* 

101.323-0.77%-14.46%297.04%78,605,123       242000
191.55-0.72%-18.55%206.46%312000

0.372-15.08%3,697,120         12007
0.596-1.32%-15.13%-40.43%10,241,340       182007

*50**

0.580-0.82%-6.03%5.21%1,544,077         92004
0.639-1.08%-7.91%20.79%25,446,930       152003
0.465-0.87%-7.96%101.31%43,134,261       242002

567.69-0.82%-10.35%162.55%312000
1.100-1.09%-10.78%10.00%41,862,910       282004

102000

0.648-1.52%-2.79%-35.22%3,279,219         222007
0.535-8.39%-30.40%23,802,954       2005
0.366-1.29%-8.70%8.72%1,597,201         222002
0.403-1.89%-8.77%-59.73%1,593,246         112007
1.460-1.63%-12.00%45.96%19,146,504       152003
0.839-2.89%-12.97%-16.10%7,594,476         202009
0.582-1.65%-14.16%-41.76%5,887,732         12007
0.344-2.27%-18.10%-54.59%2,264,738         112006
0.449-1.96%-18.51%-55.10%4,028,746         52007
0.245-5.18%-22.43%5,763,940         12007
0.2051,045,884                                    -   

2011

2011  ( )

103.422-1.92%-8.87%3.42%115,204,903     2005
0.955-2.19%-9.39%-4.53%76,752,257       12005
0.5470.55%-11.35%-45.30%2,585,156         2002
0.734-1.34%-13.09%66.86%16,426,944       2003
0.858-1.00%-16.70%-14.20%4,116,409         2006

***50

1.208-1.14%-7.93%20.84%6,526,444         92008
2.544-2.06%-10.22%-15.19%2005
0.91225,467,317       192004

0.567-2.35%-9.44%-43.34%52,984,170       192006
77.64-1.87%-10.77%-22.36%8,495,270         2007
0.427-1.31%-10.92%87.95%15,174,103       122003
6.590-2.02%-13.20%-34.08%192005

0.630-1.00%-11.00%-37.00%4,517,394         22007
0.6803,765,685         112007

***

102.89-2.78%-4.69%2.89%38,685,751       2007
0.604-11.01%2008
0.513-2.37%-13.37%-24.19%16,161,924       2006
0.724-1.20%-15.92%54.72%29,090,153       202005
0.918-1.61%-16.39%80.01%11,111,637       12003

***

2011  ( )

1.1970.18%-22.40%19.67%3,024,580         131999
* 

0.590-           2.27%-41.03%8,534,463         32003
1.298-0.13%-0.75%29.84%488,136           292002

* 

1.0692.57%25.66%16,183,969       2003
0.9101.59%-9.00%28,210,311       152003
0.8220.55%-18.67%12.99%7,741,862         82002

*


