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ً
«الوطني» يتيح عمليات إيداع العملة الجديدة
محمد النغيمش قائما بأعمال الرئيس
الخضر :البنك حريص على أن يكون األقرب لعمالئه لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لهم التنفيذي لـ «إنوفست» بالبحرين
ي���واص���ل ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي
ت��ع��زي��ز شبكته ال��م��ص��رف��ي��ة األك��ب��ر
ف���ي ال���ك���وي���ت ال���ت���ي ت��ش��م��ل ال���ف���روع
المصرفية وأج��ه��زة السحب اآلل��ي
ون��ق��اط ال��ب��ي��ع ،ل��ي��ك��ون األق����رب إل��ى
عمالئه أينما تواجدوا .وقد تجاوز
عدد أجهزة السحب واإليداع اآللي
ً
التابعة للبنك الوطني الـ 230جهازا
ً
م���وزع���ا ف���ي ك���اف���ة أن���ح���اء ال��ك��وي��ت،
وال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م�لاء ال��ع��دي��د من
الخدمات المصرفية الحديثة التي
ت��ت��م��ت��ع ب���ال���م���رون���ة واألم��������ان وف���ي
مقدمها عمليات اإلي��داع والسحب
ب��ال��ع��م��ل��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ال���ج���دي���دة ،إل��ى
ج��ان��ب ت��واج��د البنك الوطني عبر
أكثر من  8,200نقطة بيع وانتشاره
الجغرافي محليا من خ�لال أوسع
ً
شبكة فروع محلية تبلغ  65فرعا.
وق��ال نائب مدير ع��ام مجموعة
ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ي��ة الشخصية
ل��دى البنك الكويت الوطني أحمد
خ��ال��د ال��خ��ض��ر إن ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي

حريص دائما على أن يكون األقرب
إلى عمالئه وتوفير أفضل الخدمات
وال����م����ن����ت����ج����ات ال����م����ص����رف����ي����ة ل��ه��م
و ض��م��ان خدمتهم بأقصى سرعة
وب��ك��ل س��ه��ول��ة وم���رون���ة .وب��إم��ك��ان
ع��م�لاء ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي االس��ت��ف��ادة
من العديد من الخدمات الحديثة
خ�لال ه��ذه الشبكة العمالقة التي
ت��ت��ض��م��ن أج����ه����زة س���ح���ب وإي�������داع
ت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ت��ح��ك��م ب��ح��س��اب��ات��ه��م
وإدارة ش��ؤون��ه��م ال��م��ال��ي��ة واج����راء
ال��م��ع��ام�لات ال��م��ص��رف��ي��ة المختلفة
من عمليات سحب وايداع بالعملة
ال���ج���دي���دة وك��ش��ف ح��س��اب واي����داع
شيكات وغيرها.
وأش������ار ال��خ��ض��ر إل����ى أن ال��ب��ن��ك
ال���وط���ن���ي ي��ن��ف��رد ب��ام��ت�لاك��ه أوس���ع
انتشار جغرافي في الكويت ،وقد
ً
ً
افتتح البنك الوطني مؤخرا فرعا
ً
جديدا في «غراند أڤنيو» ،هو الثاني
ل���ه ف���ي م��ج��م��ع األڤ���ن���ي���وز ،ح��ي��ث تم
تزويد الفرع الجديد بأحدث وأرقى

أجهزة «المتحد» تستقبل العملة
الجديدة والقديمة
أعلن البنك األهلي المتحد في الكويت أمس أنه
بدأ في تجهيز خدمة اإليداع النقدي والشيكات
ع��ب��ر أج���ه���زة ال��س��ح��ب اآلل�����ي الس��ت��ق��ب��ال ال��ع��م��ل��ة
الكويتية الجديدة.
وبهذه المناسبة ،أفادت مدير عام تكنولوجيا
المعلومات والعمليات في البنك األهلي المتحد
جهاد الحميضي في بيان صحافي بأن المتحد
فخور بأنه من البنوك الرائدة في إطالق خدمات
مصرفية جديدة في السوق الكويتي ،موضحة
أن عمالء البنك األهلي المتحد يستطيعون اآلن
ً
إيداع العملة الجديدة والعملة القديمة أيضا.
وأشارت إلى أن المتحد معروف بقدرته على
اس��ت��خ��دام التقنيات ال��م��ت��ط��ورة ل��ت��زوي��د عمالئه
ب��خ��دم��ات مصرفية م��ري��ح��ة ،موضحة أن البنك
قام من قبل باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للتأكد
م���ن ك���ف���اءة أج���ه���زة ال��س��ح��ب اآلل�����ي ال���خ���اص���ة به
والمنتشرة وجاهزيتها لطرح العملة النقدية
الوطنية الجديدة واستبدال القديمة ،وضمان عدم
حدوث أي انقطاع في عمل هذه األجهزة في أي
وقت ،سواء عند بدء تداول العملة الجديدة أو في
الفترة التي تلي ذلك ،وأن هناك إشرافا ومتابعة

مستمرة على عمل أجهزة السحب اآللي للمتحد
في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن البنك األهلي المتحد كان
س ّ��ب��اق��ا ف��ي إع�ل�ان جاهزيته لتلبية احتياجات
ً
عمالئه م��ن العملة الوطنية ال��ج��دي��دة ،اع��ت��ب��ارا
م���ن م��ن��ت��ص��ف ل��ي��ل األح����د  29ي��ون��ي��و ال��م��اض��ي،
وه���و ال��ي��وم األول ل��ط��رح اإلص����دار ال��س��ادس من
العملة الوطنية في السوق المحلي واستبدال
العملة القديمة ،كما قام البنك وقتئذ بطرح عدة
مطبوعات توعية في فروعه المختلفة لتوضح
لعمالئه الجوانب المختلفة لمواصفات اإلصدار
الجديد من العملة النقدية الوطنية ،خصوصا
في ما يتعلق بالتصميم الجديد لألوراق النقدية
بمختلف فئاتها ،وكيفية التعرف على العالمات
األمنية في كل منها.

الخدمات المصرفية اآللية لضمان
ح��ص��ول ع��م�لائ��ه ع��ل��ى م��س��ت��وى ال
يضاهى في نوعية الخدمة.
وأض��اف الخضر أنه إلى جانب
شبكته المصرفية العمالقة التي
ت��ك��رس م��وق��ع��ه ال���ري���ادي ف��ي س��وق
ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ي��ة الشخصية
في الكويت ،يواصل البنك الوطني
اه���ت���م���ام���ه ب���خ���دم���ات���ه ال��م��ص��رف��ي��ة
ً
ال���ب���دي���ل���ة األف����ض����ل واألك����ث����ر أم���ان���ا
وس����ه����ول����ة ،وذل�������ك ب��ت��ب��ن��ي��ه أح����دث
األن��ظ��م��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ن خ�لال
خ���دم���ة «ال���وط���ن���ي ع��ب��ر االن���ت���رن���ت»
والخدمة المصرفية عبر الهواتف
الذكية األحدث واألكثر تطورا على
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ،ي��ض��اف إل���ى ذل��ك
خدمة الوطني الهاتفية.
وإل��ى جانب شبكته المصرفية
ال���م���ح���ل���ي���ة ،ل�������دى م���ج���م���وع���ة ب��ن��ك
الكويت الوطني اليوم شبكة فروع
ً
محلية ودولية تصل إلى  170فرعا
منتشرة ف��ي  16ب��ل��دا ح��ول العالم

أحمد الخضر

موزعة في أربع قارات ،وتشمل أهم
العواصم العالمية كلندن وجنيف
وب���اري���س ون���ي���وي���ورك وش��ن��غ��ه��اي
وس��ن��غ��اف��ورة إل��ى ج��ان��ب البحرين
ولبنان وقطر والسعودية واإلمارات
واألردن والعراق ومصر وتركيا.

أعلنت شركة إنوفست ،المدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت
لألوراق المالية ،تكليف محمد النغيمش عضو مجلس اإلدارة الحالي
للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد وذلك
بعد حصول إنوفست على موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
النغيمش حاصل على ماجستير في إدارة األعمال ،وله خبرة نحو ١٣
ً
عاما في مجال االستثمارات الدولية واالستثمارات العقارية ،ويعتبر من
الكفاءات الشابة المشهود لها بحسن اإلدارة والسمعة الطيبة حققها
في مجال عمله بالقطاع االستثماري.
وه���و ع��ض��و ف���ي م��ج��ال��س إدارات ع���دد م���ن ال���ش���رك���ات ،م��ن��ه��ا ش��رك��ة
عقارات الخليج (السعودية) ،وشركة أركان الكويت العقارية (الكويت)،
ً
وش���رك���ة درة ال��م��اري��ن��ا (ال��ب��ح��ري��ن) .وك����ان ع���ض���وا ف���ي ش��رك��ة التعليم
المتميز (ال��ك��وي��ت) ،وش��رك��ة سترونجهيفن لتصنيع ال���ورق المضلع
(أميركا) ،وشركة هالكور لتصنيع مركبات االسعاف (أميركا) وشركة
الخليج للتعمير (البحرين) وشركة ترانزأوشن كابيتال (أميركا) .وقد
ترأس وعمل عضوا في عدد من اللجان المنبثقة من مجالس اإلدارات
كاللجان التنفيذية والتدقيق والمخاطر والحوكمة والتعيينات .يذكر
أن «إنوفست» شركة استثمارية مقرها مملكة البحرين وتعمل وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك في ثالثة مجاالت عمل رئيسية هي:
إدارة األصول ،والمساهمات الخاصة ورأس المال المخاطر واالستثمار
العقاري .ويبلغ رأسمالها المصدر نحو  ١١٥مليون دوالر أميركي.

محمد النغيمش

«بيتك» يشارك بحفل تكريم متفوقي «جامعة الخليج»
ش��ارك بيت التمويل الكويتي
(بيتك) في حفل تكريم المتفوقين
م���������ن ط�����ل�����ب�����ة ال������ب������ك������ال������وري������وس
والماجستير في جامعة الخليج
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ذي
ن��ظ��م��ت��ه راب���ط���ة ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ة،
وذل��������ك ل���ل���س���ن���ة ال����خ����ام����س����ة ع��ل��ى
التوالي ،ضمن دوره االجتماعي
وج����ه����ود ال���ت���واص���ل م����ع ش���رائ���ح
ال��م��ج��ت��م��ع وت����أك����ي����دا اله��ت��م��ام��ه
بالشباب والطلبة وتعزيز دورهم،
والمشاركة في تكريم المتفوقين
منهم.
وت���ؤك���د م��ش��ارك��ة «ب��ي��ت��ك» ،في
حفل التكريم الحرص الكبير على
اس��ت��م��رار ه��ذه العالقة المتميزة
مع الجامعة والتي استمرت منذ
ت��أس��ي��س��ه��ا ح��ت��ى اآلن ،ب��اش��ك��ال
م��ت��ن��وع��ة وب���ص���ور أث����رت ال��ح��ي��اة
الطالبية في الجامعة واالنشطة
ال����م����ت����ع����ددة ال�����ت�����ي ت�����ق�����ام ب��ش��ك��ل
مستمر.
ك����م����ا ي�����ح�����رص «ب����ي����ت����ك» ع��ل��ى
دع���م ش��ري��ح��ة ال��ش��ب��اب وال��ط�لاب
وبناء الكوادر الوطنية واعدادها

ل�ل�ان���خ���راط ف���ي ال��ح��ي��اة العملية
ل�لاض��ط�لاع ب��دوره��ا على جميع
االصعدة وفي كل االختصاصات،
ح��ي��ث ي��ح��ث «ب��ي��ت��ك» ال��ط�لاب ال��ى
ب�����ذل م���زي���د م����ن ال���ج���ه���د وال��ع��م��ل
لتقديم العطاءات وبناء مستقبل
اف����ض����ل ي���ض���م���ن ازده���������ار وت���ق���دم
الكويت على ايدي ابنائها.
وت�����وج�����ه «ب����ي����ت����ك» ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة
والتقدير الدارة الجامعة وطالبها
على دوره��م المتميز في المجال
العلمي الذي اصبح معيار قياس
ت���ق���دم ال���ش���ع���وب ون��ه��ض��ة ال����دول
ورق������ي ال����ح����ض����ارات ،م����ع ت��أك��ي��د
ض���رورة اس��ت��م��رار ال��ع�لاق��ات بين
ال��ج��ان��ب��ي��ن ف���ي اط�����ار ح��رص��ه��م��ا
المشترك على مصلحة الكويت
واب��ن��ائ��ه��ا وخ���دم���ة ط��ل�اب ال��ع��ل��م
والقائمين على العملية التعليمية
وكافة مخرجاتها.
من جانبه ،كرم رئيس الجامعة
د .دونالد بيتس ورئيس الرابطة
فجحان العدساني «بيتك» على
م��س��اه��م��ات��ه ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي دع��م
الطلبة والجامعة.

خالل تكريم «بيتك»

راع ذهبي لـ «»BIG 5 Kuwait
«المتحدة إلدارة المرافق» ٍ

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للشركة المتحدة إلدارة المرافق ،أحمد يوسف الكندري
أن معرض الـبناء والتشييد  BIG 5 Kuwaitوالمقام منذ
 22سبتمبر الجاري بمعرض الكويت الدولي يعتبر من
ً
أهم معارض التشييد والبناء في دولة الكويت ،مشيرا
إلى أن الشركة المتحدة إلدارة المرافق ستشارك في
ً
المعرض راعيا ذهبيا نظرا ألهمية الدور الذي تؤديه
إدارة المرافق المتكاملة في عالم البناء والتشييد.
وع��ن مؤتمر إدارة ال��م��راف��ق األول المقام ف��ي نفس
ال��ف��ت��رة ،ق���ال ال��ك��ن��دري ان ال��م��ؤت��م��ر ي��ق��ام ع��ل��ى هامش
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��رض ال���ـ  BIG 5 Kuwaitوس��ت��ش��ارك فيه
الشركة باعتبارها الراعي الحصري للمؤتمر وتتحدث
فيه نخبة متميزة من المتخصصين في هذا المجال.
وأوض���ح أن المؤتمر ه��و األول م��ن نوعه ف��ي دول��ة
الكويت ويهم قطاعات متعددة منها القطاع الحكومي
والقائمين عليه من إدارات هندسية وفنية وخدماتية
وك��ذل��ك ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص م��ث��ل ش��رك��ات إدارة
ال��م��راف��ق ،وال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة وال��م��ب��ان��ي ال��ت��ج��اري��ة،
ومكاتب االستشارات الهندسية والتصميم ،وشركات
المقاوالت واإلنشاءات.

وأضاف الكندري أن محاور هذا المؤتمر تكمن في
إل��ق��اء ال��ض��وء على ق��ط��اع إدارة ال��م��راف��ق ف��ي المنطقة
والمساعدة على إرساء ثقافة إدارة المرافق في قطاع
البناء والتشييد لتحقيق أعلى عائد استثمار.
وأكد الكندري أهمية دمج إدارة المرافق في مشاريع
ال��ب��ن��اء والتشييد م��ن��ذ م��رح��ل��ة التصميم ح��ت��ى م��راح��ل
تسليم وتشغيل المشاريع للحد من تكاليف دورة الحياة،
حيث ان هذا الدمج يؤدي إلى اتباع جميع إجراءات األمن
وال��س�لام��ة والتخفيف م��ن المخاطر الناتجة م��ن سوء
التشغيل والعمل على استخدام مصادر الطاقة المتجددة
وتطبيق سياسات إدارة المرافق الصديقة للبيئة.
وأوضح أن االستثمار من قبل القطاعين العام والخاص
يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في ترقية وتطوير
ً
ً
ال��خ��دم��ات ف��ي ال��دول��ة كما يشكل م��ح��ورا مهما ف��ي الدفع
ً
ً
بعجلة التنمية ،مؤكدا أن الكويت تشهد حاليا طفرة تنموية
كبرى على الصعيدين العام والخاص ولذلك «ارتأينا أن
المعرض والمؤتمر سيشمالن أحدث المعلومات والتطورات
والخدمات التي تخص إدارة المرافق والتي بدورها ستعود
بالفائدة وتعين صناع القرار على تلبية احتياجاتهم من
المعلومات والخدمات في مجال إدارة المرافق».

«شركات االستثمار» يقيم
ورشة عمل
ب��������دع��������م م����������ن م�����ؤس�����س�����ة
ال���ك���وي���ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي،
ق����������دم م�������رك�������ز ال���������دراس���������ات
االس���ت���ث���م���اري���ة وال���خ���دم���ات
المالية لدى اتحاد شركات
االس��ت��ث��م��ار ب��ال��ت��ع��اون مع
«ب��روك��اب��ي��ت��ا ل�لاس��ت��ش��ارات
اإلدارية» ورشة عمل بعنوان
Enterprise Performance
 M a n a g e m e n tو ذ ل�������ك
خ��ل��ال ال���ف���ت���رة م����ن  22ال���ى
 24س��ب��ت��م��ب��ر ال����ج����اري ف��ي
م��ق��ر االت��ح��اد بمبنى غرفة
ت���ج���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت.
وق��������دم ال����ب����رن����ام����ج ك�����ل م��ن
م����ه����ن����د ال����س����ع����ي����د وأح����م����د
الحلبي لمرشحي الشركات
االس������ت������ث������م������اري������ة أع�����ض�����اء
االتحاد.
وق����ال����ت م����دي����رة ال���م���رك���ز
ب���ال���وك���ال���ة ف������دوى دروي�����ش
ان أه���م���ي���ة ورش��������ة ال��ع��م��ل
تكمن في كونها تستعرض
أفضل الممارسات الرائدة
ف������ي م�����ج�����ال إدارة األداء
ال���م���ؤس���س���ي م���م���ا ي��س��اع��د
ال�����ش�����رك�����ات ع����ل����ى ت��ص��م��ي��م
ن���ظ���ام ف���ع���ال إلدارة األداء،
وال�������ذي ي������ؤدي إل�����ى ت��ن��ف��ي��ذ
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م����ن خ�ل�ال
رب��ط��ه��ا ب����أه����داف اإلدارات
واألف��راد وتطوير مؤشرات
رئيسية لقياس األداء ،كما

تم استعراض عملية الربط
بين نظام إدارة األداء ونظام
الرواتب والمكافآت.
وف��ى نهاية البرنامج تم
تقديم شهادات للمشاركين،
وه���م م��ن ال��ش��رك��ات أع��ض��اء
االت�����ح�����اد ال����ت����ال����ي����ة :ش���رك���ة
االس��������ت��������ش��������ارات ال����م����ال����ي����ة
ال���دول���ي���ة ،ب��ي��ت االس��ت��ث��م��ار
العالمي (غلوبل) ،مؤسسة
ال�����خ�����ل�����ي�����ج ل��ل��اس�����ت�����ث�����م�����ار،
م���ج���م���و ع���ة أرزان ا ل��م��ا ل��ي��ة
ل���ل���ت���م���وي���ل واالس����ت����ث����م����ار،
ش��رك��ة أص����ول لالستثمار،
ش�����رك�����ة ال�����س�����ور ل��ل��ت��م��وي��ل
واإلج����ارة ،مجموعة ع��ارف
االس��ت��ث��م��اري��ة ،ش��رك��ة عمار
للتمويل واإلج�����ارة ،شركة
استراتيجيا لالستثمار.

أحمد الكندري

أسعار العمالت مقابل الدينار الكويتي
العملة
دوالر أميركي
يورو
جنيه إسترليني
فرنك سويسري
دوالر كندي
دوالر أسترالي
ريال سعودي
درهم إماراتي
دينار بحريني
ريال قطري
ريال عماني
ريال يمني
دينار أردني
ليرة سورية
ليرة لبنانية
جنيه مصري
درهم مغربي
دينار تونسي
ين ياباني
دوالر سنغافوري
دوالر هونغ كونغ
باهت تايلندي
بيسو فلبيني
روبية إندونيسية
روبية هندية
روبية باكستانية
تاكا بنغالدشية
روبية نيبالية
روبية سريالنكية
ذهب/أونصة
فضة/كيلو

شراء

0.28680000
0.36997000
0.47179000
0.30674000
0.26002000
0.25525000
0.07651100
0.07813600
0.76206000
0.07883500
0.74532000
0.00133890
0.40517000
0.00204490
0.00019250
0.04011800
0.03366200
0.16203000
0.00264330
0.22708000
0.03700000
0.00893460
0.00647400
0.00002402
0.00471700
0.00279810
0.00370640
0.00296130
0.00220360
475
280

بيع

0.288000000
0.371520000
0.473760000
0.308020000
0.261110000
0.256320000
0.076831000
0.078463000
0.765250000
0.079164000
0.748440000
0.001344500
0.406870000
0.002053500
0.000193300
0.040194000
0.033803000
0.162710000
0.002654400
0.228030000
0.037155000
0.008951700
0.006486500
0.000024070
0.004726000
0.002803400
0.003713500
0.002967000
0.002207800
490
290

* المصدر :المزيني

