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لؤلؤة هيونداي »أزيرا«

»شمال الخليج« تطلق عرض الصيف على هيونداي 
»أزيرا 2009« بمجموعة من المزايا

أطلقت شركة شمال اخلليج التجارية، 
الوكي���ل الوحيد لس���يارات هيونداي في 
الكوي���ت عرضها اخلاص بس���يارة أزيرا 
لصيف 2009 بأفكار جتعل اقتناء سيارة 
جديدة وأنيقة وعملية أمرا في غاية اليسر 
مع مجموعة من املزايا حيث تقدم الشركة 
جوائز قيمة تشمل تلفزيون بشاشة بالزما 
بحجم 32 انش واش���تراك ملدة س���نة في 
شبكة ART الرياضية لالستمتاع مبشاهدة 
مباري���ات كأس العالم 2010. وجميع هذه 
اجلوائز فورية دون سحوبات، األمر الذي 

يجعل العرض فريدا ونوعيا.
وفي هذا الصدد قال، املدير العام لشركة 
شمال اخلليج التجارية رائد ترجمان: »لقد 
أوضحنا في وقت سابق أن العام احلالي 
سيشهد تخفيضا في األسعار، وهو ما يؤكد 
املرونة التي  تتمتع بها الشركة في التعامل 
مع متغيرات الس���وق، وذلك دون التخلي 
عن القيم األساسية لشركة شمال اخلليج 
التي  تض���ع العميل في املرتبة األولى مع 
تقدمي خدمات عالية املستوى جلميع مالكي 

سيارات هيونداي من مختلف الفئات«.
وأضاف: »إن انطالقنا الدائم من فلسفة 
االبتكار لصالح العمالء يقودنا باستمرار 
لتصميم وتطوير برامج وعروض خاصة 
تناسب جميع شرائح املجتمع، وتوفر فرصة 
متميزة القتناء سيارة جديدة وعملية وأنيقة 
بنظام متويل ميسر ومزايا وهدايا عديدة، 
وهو األمر الذي جعلنا نخفض قيمة القسط 
ونزيد سنوات التأمني الشامل لنمنح عمالئنا 
أعلى درجات الرض���ا، لتكون ازيرا بحق 
هي املمثل الرسمي لهيونداي كما يسميها 

الكثير في الكويت واخلليج«.
وعند شراء أي من سيارات أزيرا اجلديدة، 
فإن الهدية الفورية فورا ستكون تلفزيون 
بشاشة بالزما بحجم 32 انش واشتراك ملدة 
سنة في شبكة ART الرياضية لالستمتاع 
مبش���اهدة مباري���ات كأس العالم 2010، 
باإلضافة إل���ى برنامج املزايا الذي توفره 
شركة هيونداي وهو يشمل أقساطا بال فوائد 
ملدة 5 سنوات وقسطا ميسرا شهريا قيمته 
85 دينارا، مع االستمتاع ببرنامج التأمني 

الشامل الذي ميتد ملدة 3 سنوات.
وحتظى سيارة أزيرا بإقبال عاملي نتيجة 
اجلودة التكنولوجية العالية التي تتوافر 
فيها إضافة إلى ق���وة األداء واالعتمادية، 
وه�و األم�ر ال�����ذي جعلها تفوز بجائزة 
D.J. Power & Associates ألكثر السيارات 
إقباال. وتتمتع سيارة أزيرا بفخامة فارقة 
وتصميم داخلي رحب وأنيق في تفاصيله، 
 GLS كما توفر أزيرا موديالت مختلفة منها
مبحرك 6 سلندر بسعة 3.3 ليترات وأداء 
 Limited قوي قوته 234 حصانا، وموديل
مبحرك 6 سلندر وسعة 3.8 ليترات وقوة 
تبلغ 263 حصانا إضافة إلى توفير أعلى 

معايير السالمة واألمان.
التجارية  وتقدم شركة شمال اخلليج 
لعمالئه���ا خدمة م���ا بعد البي���ع مبهنية 
واحترافية عالية سواء في مركز الصيانة 
الرئيسي في الش���ويخ أو مراكز اخلدمة 
الس���ريعة في اجلهراء واألحمدي. وميكن 
التع���رف أكثر عل���ى مودي���الت وألوان 
سيارة أزيرا بزيارة معرض هيونداي في 

الشويخ.

إلجراء جميع معامالته التي يرغب فيها سواء المصرفية أو التجارية أو العقارية

العبيد: »ألو بيتك« الهاتفية تجعل العميل أقرب أثناء السفر

»الدوحة« يعلن الفائز الخامس في جائزة »مليونير الدوحة«
المهزع: البنك يقدم منتجات وخدمات مصرفية مميزة لألفراد والشركات

»بوبيان« يحقق أفضل النتائج من خالل حملة قطاف

أعلن بنك الدوحة اسم املليونير اخلامس »حسام رشدي عاشور« 
كخامس الفائزين في جائزة مليونير الدوحة لهذا العام، بعد أن أجرى 
الس����حب اخلامس على جائزة املليونير الشهرية في املبنى الرئيسي 

للبنك في العاصمة القطرية الدوحة.
وبهذه املناسبة قال املدير اإلقليمي لبنك الدوحة � فرع الكويت أحمد 
املهزع انه اليزال هن����اك الكثير من الفرص للربح مع بنك الدوحة من 
خالل برنامج »مليونير الدوحة« الذي يوفر س����حبا شهريا على مبلغ 
مليون ريال قطري، مؤكدا أن »البنك ال يدخر جهدا في تقدمي منتجات 
وخدمات مصرفية مميزة لألفراد والش����ركات ف����ي الكويت واملنطقة 

بشكل عام«.وأضاف »يعتبر دخول السحب مفتوحا ألي شخص لديه 
حس����اب توفير »مليونير الدوحة« برصيد 100 دينار كحد أدنى، كما 
ميكن مضاعفة فرص الفوز من خالل مضاعفة املبلغ. علما أن السحب 

املقبل سيقام في سبتمبر.
وأشاد املهزع باتساع السوق املصرفي الكويتي وحرص العمالء في 
الكويت من مختلف اجلنسيات على تقبل املنتجات واخلدمات املصرفية 
اجلديدة التي تقدمها البنوك، مشيرا إلى اإلقبال الشديد على حسابات 
التوفير التي يقدمها بنك الدوحة ويس����عى م����ن خاللها لتلبية جميع 

احتياجات أسواق املنطقة وعمالئها.

أكد رئيس مجموعة اخلدمات املصرفية في 
بنك بوبيان صبحي فرج ان البنك حريص 
على طرح أفض���ل البرامج التي تهدف إلى 
توطيد العالقات بني املوظفني وتعزيز أهمية 
العالقات بينه���م وبني العمالء وخلق روح 
املنافسة االيجابية باإلضافة إلى زيادة ثقافة 

املوظفني حول خدمة العمالء.
ج���اء ذلك مبناس���بة تنظي���م أكادميية 
إتقان »برنامج قطاف« الذي صمم لالرتقاء 
مبس���توى اخلدمات البنكية من خالل بناء 

عالقات دائمة مع العمالء وحتديد املنتجات 
املالئمة للعميل املختارة من باقة اخلدمات 
البنك  التي يطرحها  املصرفية والتمويلية 
واملتناس���بة مع حاجات العميل، وذلك في 
إطار حرص بنك بوبيان على تقدمي برامج 
فعالة وهادفة لتحقي���ق التميز والوصول 

ألفضل النتائج.
وأضاف ف���رج قائال: وكدأب البنك دائما 
لتقييم مستوى املبيعات وكنتيجة حلملة 
قطاف التي انتهت مؤخرا ٬ فقد ظهرت نتائج 

ايجابية على املدى الطويل للمبيعات، وأيضا 
توصلنا من خالل هذه احلملة لبلوغ األهداف 

املنشودة.
وأش���ار إلى أن برنامج قطاف جزء من 
أكادميية إتقان التي تضم نخبة من البرامج 
املميزة والتي تكسب املوظفني املهارات الالزمة 
للنهوض بجودة العمل مما يؤدي إلى خلق 
روح حتفيزية وزيادة حرص موظفي البنك 
على تقدمي األفضل وب���ذل كل جهد إلجناز 

مسؤولياتهم بشكل كامل ومتقن.

أك����د مدي����ر مرك����ز االتصال 
ببيت التموي����ل الكويتي )بيتك( 
مشعل العبيد أهمية الدور الذي 
يقوم به مركز االتصال وذلك من 
خالل اخلدمة الهاتفية »ألو بيتك 
1803333« وخدمة بيتك الصوتية 
»1830333« الت����ي جتعل العميل 
أقرب إلى »بيتك« في إجراء جميع 
معامالته التي يرغب فيها سواء 
املصرفية أو التجارية أو العقارية 
وغيرها مما يؤك����د دور »بيتك« 
في توظيف التكنولوجيا وجميع 
الوسائل املتاحة لتسهيل احتياجات 
العمالء، وذلك من خالل تخصيص 
أولوية الستقبال املكاملات الدولية 
لتقريب املسافة بني عميل بيتك في 
اخلارج وتواصله مع املركز وذلك 

أثناء فترة اإلجازة الصيفية وهذا 
.»Skill set« �ما يعرف بال

وحرصا من بيت����ك على أمن 
وس����المة املعلوم����ات، أوض����ح 
العبي����د أن »بيتك« مس����تمر في 
تذكير عمالئه بأهمية احلفاظ على 
سرية معلوماتهم املصرفية وعدم 
اإلفصاح عنها حيث ان »بيتك« لم 
ولن يطلب أي بيانات من عمالئه 
عبر أي وسيلة )بريد إلكتروني، 
رسائل قصيرة، أو الهاتف النقال(. 
باإلضافة إل����ى عدم اإلفصاح عن 
األرقام السرية اخلاصة ببطاقات 
»بيت����ك« املصرفية وخدمة األون 

الين.
وب����ني العبي����د أن املكامل����ات 
الهاتفي����ة التي يس����تقبلها مركز 

االتصال حتظى بكل اهتمام من قبل 
موظفي املركز وفق معايير اجلودة 
مبراكز االتصال. وذلك بهدف تلبية 

املنتجات  احتياجات عمالئنا من 
املصرفية والتمويلية واالستثمارية 
محليا وإقليميا ودوليا وذلك وفق 
أحكام الشريعة الغراء ومبا يحقق 

األمان واالطمئنان لهم.
وأشار إلى أن »بيتك« هو أول 
بنك في الش����رق األوس����ط يقدم 
خدمة صوتك الهاتفية »1830333« 
العمي����ل من إجناز  والتي متكن 
املعامالت املصرفي����ة والتجارية 
والعقارية باألوامر الصوتية عبر 
الهاتف، بنظ����ام اللغتني العربية 
واإلجنليزية.وق���د ح���از مركز 
االتصال »ألو بيتك« عدة جوائز 
تعكس مدى ثقة ورضا العمالء، 
مبا يؤكد ري���ادة بيتك في هذا 
املجال، ومن بني تلك اجلوائز، 

جائزة »جابر للجودة« وذلك على 
مستوى قطاع املؤسسات املالية 
واملصرفية والتأمني محليا، عالوة 
على منح جائ���زة أفضل مركز 
اتصال تطوري على مس���توى 
الشرق األوسط من قبل شركة 
 Insights - Dubai ان س���ايت
ف���ي برامج مراكز  املتخصصة 
االتصال على مستوى املنطقة.
ويت���م تقييم مراك���ز االتصال 
وفق معايير متعددة من بينها 
قنوات االتصال والتواصل مع 
العمالء وذلك من خالل اخلدمات 
اإللكترونية E-banking وخدمات 
 ،M-banking الهات���ف النق���ال
وتدريب املوظفني لتقدمي اخلدمة 

بكفاءة وجودة عالية.

مشعل العبيد

أحمد املهزع

صبحي فرج

قطاع األفراد استحوذ على 41.4%  من إجمالي األسهم المشتراة و48.2% من األسهم المبيعة

»جلوبل«: البورصة شهدت انخفاضًا في قيمة األسهم المتداولة 
بنسبة 51.3% وعدد األسهم بـ 53.6% خالل يوليو الماضي

قال تقرير بيت االستثمار 
العالمي »جلوبل« أن نش���اط 
الت���داول في س���وق الكويت 
المالية خالل يوليو  لألوراق 
شهد انخفاضا كبيرا في نشاط 
الت���داول في س���وق الكويت 
لألوراق المالية، حيث ش���هد 
الس���وق انخفاضا ف���ي قيمة 
األسهم المتداولة بنسبة %51.3 
المتداولة  وفي عدد األس���هم 
بنس���بة 53.6% وذلك نتيجة 
النخفاض أس���ع��ار األسه��م 
وتراج�����ع أس���عار الن�ف����ط 
حيث انخفض سعر نفط غرب 
إلى 59.63  تكساس الوسيط 

دوالرا للبرميل .
انه في  التقري���ر  وأوضح 
الحقيقة بلغ متوس���ط كمية 
األسهم المتداولة خالل الفترة 
بين 1 و14 يوليو حوالي 300 
مليون سهم كما أن قيمة األسهم 
المتداولة لم تتجاوز مستوى 
150 مليون دينار س���وى مرة 
واح���دة. وق���د أدى ذلك إلى 
انخفاض مؤشر جلوبل العام 
إلى 204.51  من 221.37 نقطة 
متراجعا بنسبة 7.6% على مدى 

10 أيام.
وأشار التقرير الى أنه على 
أساس المقارنة بالشهر السابق، 
انخفضت قيمة األسهم المتداولة 
بنسبة 51.3% خالل شهر يوليو 
بالغة 1.805 مليون دينار في 
مقاب���ل 3.707 ماليين دينار 
المشهودة خالل شهر يونيو، 
المستثمرون 167.068  وأبرم 
صفقة في مقابل 297.412 صفقة 
خالل شهر يونيو بانخفاض 
بلغت نسبته 43.8% في كمية 
الصفق���ات، في حين انخفض 
عدد األسهم المتداولة بنسبة 
53.6% ليصل إلى 7.21 مليارات 

سهم. 

التداول حسب نوع المستثمر 

م���ازال قطاع األف���راد هم 
أكب���ر المتعاملين في س���وق 
المالية،  ل���ألوراق  الكوي���ت 
حيث اس���تحوذوا على %41.4 
المشتراة  من إجمالي األسهم 
و48.2% من إجمالي األس���هم 
المبيع���ة، ومقارنة بالش���هر 
الس���ابق، انخفض���ت حصة 
المس���تثمرين الفرديي���ن من 

إجمالي األسهم المشتراة بنسبة 
54.3% خالل شهر يوليو كما 
انخفضت  حصتهم من إجمالي 
المبيعة بنسبة %49،  األسهم 
واشترى المستثمرون األفراد 
أسهما تقدر بقيمة 748 مليون 
دينار وباعوا أسهما تقدر بقيمة 
870 مليون دينار، ليصبحوا 
بذلك المستثمرين األكثر بيعا، 
حيث باعوا أسهما بلغت قيمتها 

121.6 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات 
والمؤسس���ات، فقد استحوذ 
على 23.2% من إجمالي األسهم 
المشتراة و20.8% من إجمالي 
المبيعة، وقد اشترى  األسهم 
القطاع أسهما تبلغ قيمتها 418  
مليون دينار في حين باع أسهما 
تبلغ قيمتها 376 مليون دينار 
ليصبح أكثر القطاعات شراء 
بشرائه أسهما تقدر بقيمة 42.1 
مليون دين���ار، وعموما، فقد 
التداول لقطاع  تراجع نشاط 
الشركات والمؤسسات بنسبة 
55.8% خالل ش���هر يوليو في 
حين انخفض نش���اط بيعهم 
بنسبة 54.5%، هذا، وقد واصل 
قطاع الشركات والمؤسسات 
إقباله على الشراء للشهر الرابع 

على التوالي. 
وم���ن جه���ة صنادي���ق 
االستثمار وحسابات العمالء، 

فقد أصبحا أكثر شراء لألسهم 
في السوق خالل شهر يوليو، 
حيث استحوذا على 9.4% و%26 
على التوالي من إجمالي األسهم 
المشتراة و8.6% و22.4% على 
التوالي من إجمالي األس���هم 
المبيعة خالل ش���هر يوليو. 
وكان قطاع صناديق االستثمار 
أكثر شراء، حيث اشترى أسهما 
بقيمة 169.5 مليون دينار في 
حين باع أسهما بلغت قيمتها 
155.2 مليون دينار وأصبح من 
القطاعات شراء بشرائه  أكثر 
أس���هما بقيم���ة 14.3 مليون 

دينار.
وفيم���ا يتعل���ق بقط���اع 
حس���ابات العمالء فقد سجل 
أقل نسبة انخفاض في نشاط 
التداول خالل شهر يوليو بلغت 
40% كما س���جل انخفاضا في 
نشاط الش���راء بلغت نسبته 
53.7%، وق���د اش���ترى قطاع 
العمالء أسهما تقدر  حسابات 
بقيمة 469.6 مليون دينار في 
حين باع أسهما بقيمة 404.4 
ماليين دينار، وأصبح من أكثر 
القطاعات شراء لألسهم، بعد 
أن شهد أربعة شهور من البيع 
المتواصل، حيث اشترى أسهما 

بقيمة 65 مليون دينار. 
الى أن  التقري���ر  وأش���ار 
الكويتيي���ن  المس���تثمرين 

القطاعات  أكبر  يعتبرون من 
المتعاملة في س���وق الكويت 
المالية خالل ش���هر  لألوراق 
يوليو، حيث اش���تروا أسهما 
بلغت قيمتها 1.679 مليون دينار 
مستحوذين بذلك على 93% من 
إجمالي األسهم المشتراة. إضافة 
إلى ذلك، فقد أصبحوا القطاع 
الوحيد األكثر ش���راء لألسهم 
خالل شهر يوليو، حيث اشتروا 
أسهما بقيمة 1.679 مليون دينار 
في حين باعوا أس���هما بقيمة 
1.667 مليون دينار ليصبحوا 
األكثر ش���راء بتملكهم أسهما 
تقدر بقيمة 12.6 مليون دينار 
في ش���هر يولي���و، انخفضت 
قيمة األس���هم المش���تراة من 
قبل الكويتيين بنسبة %40.7 
لتتراجع عن 3، 479 مليار دينار 
في ش���هر يونيو، أما من جهة 
األسهم المبيعة، فقد انخفضت 
قيمة األسهم بنس���بة %41.8 
المقارنة بالشهر  على أساس 

السابق.
وذك���ر التقري���ر أن حصة 
المستثمرين من دول مجلس 
التعاون الخليجي، اس���تقرت 
م���ن إجمال���ي قيمة األس���هم 
المشتراة عند مستوى %2.6 
خالل ش���هر يولي���و وبلغت 
47.5 ملي���ون دينار، في حين 
المبيعة  بلغت قيمة أسهمهم 
50 مليون دينار خالل ش���هر 
يوليو، كذلك انخفضت قيمة 
أسهمهم المش���تراة والمبيعة 
بنس���بة 45.5% و40.8% على 
التوالي. ه���ذا، وقد كان قطاع 
دول مجلس التعاون الخليجي 
األكثر بيعا حيث باع أس���هما 
بلغت قيمتها 2.4 مليون دينار 

خالل شهر يوليو.
المس���تثمرون من  أصبح 
الجنس���يات األخ���رى األكثر 
بيعا في سوق الكويت لألوراق 
المالي���ة خالل ش���هر يوليو. 
وقد انخفضت قيمة أس���همهم 
المشتراة بنسبة 47.8% خالل 
ش���هر يوليو لتصل إلى 78.2 
مليون دينار مقابل 132.3 مليون 
دينار في الش���هر السابق، في 
الوقت الذي باعوا فيه أسهما 
بقيم���ة 88.4 ملي���ون دينار 
بتراجع بلغت نسبته %26.8 

عن الشهر السابق. 

نصيب المستثمرين في قيمة األسهم المشتراة 
حسب الجنسية )لشهر يوليو(

4.3% آخرون

93.1% كويتيون

2.6% خليجيون


