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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.560.690.941.13الدينار الكويتي
0.120.150.230.330.56الدوالر األميركي

0.150.200.260.350.51اليورو
0.470.480.520.610.89اجلنيه االسترليني
0.010.000.010.080.19-الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.24913الدوالر االسترالي0.07615الريال السعودي
0.7603الدينار البحريني0.28440الدوالر األميركي

0.0784الريال القطري0.38363اليورو
0.7423الريال العماني0.46770اجلنيه االسترليني
0.0778الدرهم اإلماراتي0.31391الفرنك السويسري

0.0415اجلنيه املصري0.00279الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.43-103.72النفط الكويتي
0.02-109.45برنت

97.500.18غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1244.130.00الذهب
19.130.00الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.810.1154.31الكويت

8.834.4373.81السعودية
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4.692.8819.81أبوظبي
3.16-1.291.17البحرين

11.173.9718.24قطر
7.092.535.21عمان
1.208.333.76لبنان
2.217.7210.76األردن
7.455.1149.86مصر

18.83-9.121.28املغرب
2.26-4.498.42تونس

149.76-15.698.85داو جونز
21.90-4.103.00ناسداك م
S&P5001.782.59-11.60

28.01-6.510.44فاينانشال ت
67.00-9.306.48داكس
14.30-4.165.72كاك40

13.63-8.191.33السويسري
92.53-14.914.53نيكاي225

3.45-1.220.64توبكس

جانب من املؤمتر الصحافي 

»سيفواي فيوتشر« و»التأمني العربية« تقدمان 
حلوالً تأمينية جديدة للمقيمني واملواطنني

عاطف رمضان

كشفت شــركة التأمني العربية بالتعاون مع 
شركة كويت سيفواي فيوتشر لوساطة التأمني 
وشــركة أورين لإلعالن والتســويق النقاب عن 
منتجــات تأمينيــة جديــدة للوافديــن املقيمني 

واملواطنني في الكويت.
وخالل مؤمتر صحافي عقد نهاية االســبوع 
املاضي، قالت مديرة التســويق في شركة كويت 
ســيفواي فيوتشر مشايخ الشــيخ خزعل »إننا 
سعينا الى تقدمي منتجات جديدة تساعد املقيمني 
واملواطنــني من أرباب األســر واملتعلقة بضمانة 
مســتقبل أجنالهم التعليمي في مجابهة مخاطر 
توقــف إيرادات معيل األســرة من جــراء الوفاة 
أو العجز نتيجــة التعرض للحوادث، الفتة إلى 
أن هــذا األمر أصبــح ضرورة في ظــل الظروف 
االقتصادية الصعبة وانكماش املدخرات نتيجة 
لهول التضخم الذي صار غوال متوحشــا يلتهم 
كامل أو معظم الدخل الشهري للعائالت. وأشارت 
خزعل إلى أن شركة التأمني العربية بالتعاون مع 
كويت سيفواي وأورين لإلعالن والتسويق قدمت 
احلــل األمثل في تقدمي منتج تأميني أطلق عليه 
اســم بوليصة النجاح والتي يصدرها ولي األمر 
ملصلحــة االبن والتي تضمن لــه 100 ألف دينار 
تعويضــا في حالة وفاة أو عجــز املعيل املؤمن 
عليه نتيجــة التعرض للحــوادث، وذلك مقابل 
قسط سنوي يدفعه املؤمن عند إصدار البوليصة 
وقيمته 120 دينارا. وأضافت ان البوليصة ميكن 
إصدارها كذلك باسم األم )ربة املنزل( وملصلحة 
االبن وتغطي مبلغ 50 ألف دينار تستحق بنفس 
احلالة وقسطها السنوي يبلغ 60 دينارا. وأن رب 
األسرة ميكنه إصدار أكثر من بوليصة ليستفيد 
منها جميع أبنائه ولغاية 5 بوالص. ومن جانبه، 
اســتعرض مستشــار شركة ســيفواي فيوتشر 
ريتشارد صليبا آليات بوليصتي العودة إلى الوطن 
التأمينيني اجلديدين اللتني صممتا لتكونا مبنزلة 
احلل ملعضلة كبيرة باتت تؤرق الوافدين املقيمني 
في الكويت واملواطنني الكويتيني على حد سواء، 
في ظل الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة 

الراهنــة، واملتمثلة في التكاليــف الباهظة التي 
تقع على كاهل األسر واألبناء في حالة وفاة رب 
األسرة، وما يترتب عليه من جتهيزات وإجراءات 
ومدفوعات ملراسيم العزاء وإلعادة اجلثمان للوطن 
متهيدا لدفنه في مدافن العائلة وهي مبالغ ال تتوافر 
مع معظم أرباب األسر. وأوضح صليبا ان هاتني 
البوليصتني التأمينيتني ميكن لرب األسرة االختيار 
من بينهما بحيث يصرف للمستفيد مبلغ 10 آالف 
دينار كتعويض لسداد النفقات املترتبة على الوفاة 
أو العجز، الفتــا إلى أن بوليصة العودة للوطن 
األولى تصدر للمؤمن عليه الذي يبلغ من العمر 21 
عاما وال يتجاوز 64 عاما كحد أقصى مقابل قسط 
سنوي قيمته 20 دينارا لهذه البوليصة السنوية 
التي يستحق تعويضها يستحق نتيجة تعرض 
املؤمن عليه حلادث تنتج عنه الوفاة أو اإلصابة 
بعجز كلي دائم. وزاد ان بوليصة العودة للوطن 
الثانيــة تصدر للمؤمن عليه البالغ من العمر 21 
ودون 50 سنة كحد أقصى، ومقابل قسط سنوي 
قيمته 35 دينارا، وتعويضها يســتحق في حالة 
وفاة املؤمن عليه وفاة طبيعية أو نتيجة حلادث. 
وأضاف صليبا ان بوليصة العودة للوطن تعتبر 
مبنزلة حل عملــي ألصحاب األعمــال والكفالء، 
حيث انها تزيل عن عاتقهم مســؤوليات وأكالف 
التعويض عن العاملني حتت كفاالتهم وفي شركاتهم 
ومؤسســاتهم من موظفني وعمال وخدم والذين 
يتعرضون ملخاطر شتى خالل ممارستهم لعملهم 
وميكن للكفيل إصدارها باســم املوظف ملصلحة 
الكفيل وبهذه احلالة فإنه يتسلم مبلغ التعويض 
في حالة وفاة العامل أو إصابته ومنه يقوم بتسديد 
النفقــات والتعويضات املترتبــة. وبدوره، قال 
مدير عام شــركة التأمني العربية ـ فرع الكويت، 
كلود جبور ان شركة التأمني العربية تعد إحدى 
الشركات العريقة والرائدة في قطاع التأمني في 
منطقة الشرق األوسط منذ العام 1944 وحتى اليوم، 
حيث تأسست في فلسطني عام 1944 وانتقلت إلى 
لبنان واتخذته مقرا رئيســيا لها عام 1948 لتبدأ 
مسيرة انتشارها وباشرت أعمالها في الكويت منذ 
العــام 1949 ولها فروع في دول مجلس التعاون 

اخلليجي وفي سورية واألردن.

أعلنا عن تسويق بوليصتني بالتعاون مع »أورين«

ندوة ملنتدى »دشو السوق« 

»املتحد«: فتح باب الترشيح 
النتخاب عضو

»الوطنية لالتصاالت«: 
استكمال نقل ملكية »برافو«

أكد رئيس فريق برنامج تدريب املتداولني 
»دشو السوق« واحمللل املالي عدنان الدليمي 
ان البرنامــج بصــدد تنظيم ندوة وورشــة 
عمل »التــداول.. من الهواية لالحتراف« في 
9 مارس املقبل لتكون باكورة أعمال املنتدى 
لتعليم وتدريب وتأهيل املتداولني في السوق 
وخاصة املبتدئني والشــباب آليات التداول 
بطريقة علمية وعملية مبشــاركة جمع من 
املهتمني بسوق الكويت لألوراق املالية بهدف 
الى رفع كفاءة وتعزيز قدرات املتداولني في 

حتقيق األداء األفضل.

أعلن البنك االهلي املتحد )املتحد( عن فتح 
باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة بدءا من 
اخلميس 2014/1/30 حتى نهاية عمل اخلميس 
2014/2/13 وذلك النتخاب عضو واحد مبجلس 
االدارة فترة تكميلية حتى انعقاد اجلمعية 
العامة عام 2015 وعلى املساهمني الذين تتوافر 
فيهم القواعــد والضوابط اخلاصة باخلبرة 
املطلوبة التقدم خالل املدة املشار اليها بطلب 
الترشيح مؤيدا باملستندات الواجبة الى امانة 
سر مجلس االدارة في املقر الرئيسي للبنك.

اســتكملت الشــركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلــة )اتصــاالت( إجــراءات نقــل ملكية 
شركة »برافو«، حيث قامت شركة االتصاالت 
السعودية )اس تي ســي( وإحدى الشركات 
التابعة لها باالستحواذ على كامل ملكية شركة 
االتصاالت العامة احملدودة »برافو«، علما بأن 
برافو كانت شــركة مملوكة بالكامل وتابعة 
للشــركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة )ان ام 
تي ســي( التابعــة بدورها لـــ »اووريدوو«، 
والتي كانت تقوم بتشغيل خدمات االتصاالت 
اجلوالة »اضغط لتتحدث« على نطاق جتاري 
في الســعودية منــذ عــام 2005. وذكرت أن 
اووريدوو والوطنية لالتصاالت املتنقلة توليان 
اهتمامهما ملتابعة وممارسة األعمال األساسية 
في قطاع االتصاالت استنادا إلى معايير التقنية 
العاملية، وعليه لم تعد »برافو« وتقنية »اضغط 
لتتحدث« املتخصصة املستخدمة من قبلها من 
صميم إســتراتيجيتهما. وقامت برافو بدفع 
تسوية جلميع مستحقات شركة االتصاالت 
الســعودية، فيما قامت الوطنية لالتصاالت 
املتنقلــة بنقــل ملكية جميع أســهم وأصول 
برافو ملجموعة االتصاالت الســعودية، وقد 
حصلــت هذه الصفقة علــى جميع املوافقات 

التنظيمية الالزمة.

»دمية«: مخاوف لتأثير اضطرابات األسواق 
الناشئة على االنتعاش االقتصادي العاملي

»املثنى«: األسهم القيادية الرابح األكبر

أوضــح تقرير صادر عن شــركة دمية 
كابيتــال ان األســهم األميركيــة تراجعت 
لألسبوع الثالث على التوالي ليسجل مؤشر 
S&P 500 أطول فترة من اخلسائر منذ عام 
2012 وذلــك بعد أن أثار قــرار االحتياطي 
الفيدرالي األميركي خفض برنامجه الشهري 
لشراء األصول وتراجع أسواق االقتصاديات 
الناشئة املخاوف بشأن االقتصاد العاملي. 
وانخفض مؤشر S&P 500 في األسبوع 
املاضي بنســبة 0.4% ليغلق عند مستوى 
1.782.59 نقطــة ويصل يوم 29 يناير إلى 
أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر. كما خسر 
مؤشر Dow Jones الصناعي 180.26 نقطة أو 
1.1% ليصل إلى مستوى 15.698.85 نقطة. 
وكان شــهر يناير أسوأ شــهر للمؤشرين 
 500 S&P في عامني تقريبا مع إنهاء مؤشر
الشهر متراجعا بنسبة 3.6% بينما تراجع 
Dow Jones بنسبة 5.3%. وكانت أسهم قطاع 
الشركات االستهالكية والطاقة والتكنولوجيا 
األكثر تراجعا من بني القطاعات العشــرة 
الرئيســية ملؤشــر S&P 500 إثر تراجعها 

بنسبة 0.9% على األقل.
وأرجــع التقرير التراجــع على خلفية 
تراجــع العمــالت مــن تركيا وصــوال إلى 
األرجنتني ما أثار املخــاوف من احتماالت 
تهديد االضطرابات في األســواق الناشئة 
لالنتعاش االقتصادي العاملي. وفي الوقت 
الذي فشلت فيه البنوك املركزية في تركيا 
وجنوب أفريقيا برفــع عملتهما من خالل 
الرفع املفاجئ ملعدالت الفائدة، فإن االحتياطي 
الفيدرالــي األميركي قرر املضــي قدما في 

سياسة خفض برنامجه التحفيزي. 
ولفــت التقريــر الــى اعــالن مجلــس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي عن تقليص 
البرنامج الشهري لشراء السندات بقيمة 10 
مليارات دوالر أميركي شهريا من 75 مليار 

دوالر الــى 65 مليــار دوالر. وبذلك يكون 
املجلــس قد قام بتقليــص حجم برنامجه 
التحفيــزي في اجتماعــني متتاليني بعدما 
كان قد أعلن في شــهر ديسمبر عن خفض 
بقيمة مماثلة وذلك بسبب حتسن الوضع 

االقتصادي.
وقال التقرير ان البيانات الرسمية أظهرت 
حتقيق الناجت احمللي اإلجمالي منوا بنسبة 
3.2% في الربع الرابع من العام املاضي وهي 
نســبة تتوافق مع توقعات االقتصاديني. 
كما أظهرت تقارير أخــرى ارتفاع االنفاق 
االستهالكي بأكثر من املتوقع على الرغم من 
ركود املداخيل، في حني انخفض الطلب على 
السلع املعمرة بشكل غير متوقع في شهر 
ديسمبر بنسبة هي األعلى في خمسة أشهر.  
ومن بني الشركات الـ 251 من شركات مؤشر 
S&P 500 التي أعلنت عن نتائجها حتى اآلن 
فإن أرباح 79% جتاوزت توقعات احملللني 
كما جتاوزت مبيعات 66% من هذه الشركات 
التقديــرات وذلك وفقا لوكالــة بلومبرغ. 
وحول االســواق العاملية، قــال التقرير ان 
األسهم األوروبية تراجعت خالل األسبوع 
 Stoxx Europe املاضي مع تســجيل مؤشر
600 أسوأ انطالقة في سنة جديدة منذ عام 
2010 وذلك بســبب نتائج األرباح التي لم 
تتوافق مع تقديرات احملللني واالضطرابات 

في عمالت األسواق الناشئة.
وانخفض خالل تداوالت األسبوع املاضي 
13 مؤشرا من مؤشرات أسواق دول أوروبا 
الغربية البالغة 18 مؤشرا. وقد خسر مؤشر 
 100 FTSE 30 األملاني 0.9% ومؤشــر DAX
 40 CAC البريطانــي 2.3%، بينمــا ارتفــع

الفرنسي بنسبة %0.1.
 باقي تفاصيل التقرير  

على موقع »األنباء« اإللكتروني

قــال التقرير االســبوعي لشــركة املثنى 
لالستثمار ان املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية اغلق عند 7755.8 نقطة متراجعا 
بـــ 22.76 نقطة خالل األســبوع حيث كانت 
أرباح الشــركات هزيلة نسبيا. ومع ذلك فقد 
كان أداء الشــركات الكبرى إيجابيا مثل بنك 
الكويت الوطني )قيمة سوقية: 4.27 مليارات 
دينار( الذي شــهد ارتفاعا في سعر السهم بـ 
30 فلسا ليغلق عند 940 فلسا وكذلك شركة 
االتصاالت املتنقلةـ  زين )قيمة سوقية: 2.93 
مليار دينار( حيث ارتفع ســعر السهم بـ 30 
فلسا أيضا ليغلق عند 680 فلسا وذلك يفسر 
سبب ارتفاع مؤشــرات السوق الوزنية مثل 

مؤشر السوق الوزني ومؤشر كويت 15.

وبالنسبة لنشاط الســوق، شهد السوق 
حركة تداول نشــطة حيث مت تداول ما يزيد 
على 6 مليارات سهم ولكن باملقارنة مع تداوالت 
األسبوع املاضي فإن حركة التداول قد تراجعت 
بـ 20%، وقد شوهد االنخفاض في حركة تداول 
العديد من قطاعات السوق الرئيسية في حني 
شــهدت بعض القطاعات األقل نشاطا حركة 
تداول مكثفة، شهد قطاع اخلدمات املالية وهو 
القطاع األكثر تداوال في الســوق ملساهمته بـ 
37.41% من إجمالي تداوالت الســوق تراجعا 
بنسبة 27.59%، وحقق قطاع العقار انخفاضا 
في التداوالت بنسبة 7.52% ليساهم بـ %39.12 

من إجمالي تداوالت السوق.


