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الوطني  الكوي���ت  أعلن بنك 
مؤخ���را عن تعاون���ه مجددا مع 
وكالة السفريات دناتا للعطالت، 
املتخصصة في مجال تقدمي خدمات 
الس���فريات الترفيهي���ة العاملية 
واملزودة خليارات واس���عة من 
الوجهات واملنتجات الس���ياحية 
ألسواق الشرق األوسط، عن تقدمي 
عروض حصرية حلملة بطاقات 

الوطني االئتمانية.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس ان العرض الترويجي الذي 
بدأ يوم الثالثاء 1 يونيو ويستمر 
حتى يوم الثالثاء 31 أغس���طس 

املقبل يتيح لعمالء الوطني الفرصة للحصول على 
خصم بقيمة 5% على مشترياتهم بشكل نقاط مكافآت 

تضاف إلى رصيدهم في برنامج مكافآت الوطني.
عالوة على ذلك، ميكن حلاملي بطاقات الوطني 
االئتمانية أيضا خالل فترة العرض االس���تفادة من 
عروض دناتا اخلاصة للسفر باإلضافة إلى احلصول 
على أس���عار مميزة للفنادق وذلك للوجهات التالية 
)دبي، شرم الشيخ ولندن(، باإلضافة إلى احلصول على 
خدمة توصيل مجاني من املطار إلى الفندق وجلسة 

مجانية في ناد صحي وغداء أو عشاء مجاني.
وسيتمتع حاملو بطاقات الوطني داينرز كلوب 
االئتماني���ة بفرصة دخول كثير من قاعات الضيافة 

الفاخرة في مطارات العالم مجانا.

وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية لدى 
الوطني، عبداهلل  الكوي���ت  بنك 
التويجري »انه مبناس���بة قدوم 
اإلجازة الصيفية وموسم السفر، 
الوطني  يخطط حملة بطاق���ات 
االئتمانية للسفر، لذلك فنحن نوفر 
لعمالئنا أفضل العروض احلصرية 
لالس���تفادة من خبرات دناتا في 
مجال التخطيط لبرامج سياحية 
التويجري  ش���املة«. وأض���اف 
»أن سجل العالقات الوثيقة بني 
مجموعة بن���ك الكويت الوطني 
ووكالة دناتا للس���فريات حافل 
بالشراكات واألنشطة املشتركة الناجحة، وقد سبق 
لن���ا أن نظمنا معهم العديد من احلمالت الترويجية 
الناجحة التي اتضح لنا من خالل ردود الفعل اإليجابية 
حيالها اإلقبال الشديد من جانب عمالئنا وتطلعهم 
لالس���تفادة من املزيد من هذه احلمالت والعروض 

املشتركة بخصوماتها املجزية«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن هذا العرض متاح جلميع 
حاملي بطاقات الوطني االئتمانية احلاليني واجلدد 
)ڤيزا، ماس���تر كارد وداينرز كل���وب(، وانه ميكن 
حلاملي بطاقات الوطن���ي االئتمانية احلصول على 
هذه العروض احلصرية من خالل احلجز لدى مكتب 
دناتا للعطالت املتواجد في برج أوتاد، ش���ارع فهد 

السالم، مبدينة الكويت.

أعلن���ت مدير عام ش���ركة 
برقان الديرة لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات جن���ود الودعاني 
عن تأجيل موعد إقامة معرض 
واخل���اص   »Before & After«
التجميل، والذي كان  بعمليات 
مق���ررا أن يقام ف���ي 14 يونيو 
اجلاري ويس���تمر مل���دة 3 أيام 

بفندق راديسون ساس. 
وأك���دت الودعان���ي أن قرار 
تأجي���ل املعرض جاء بناء على 
طلب اجلهات الراغبة في املشاركة، 
حيث هناك جهات كثيرة تقدمت 
بالطلب للمشاركة في املعرض 

وحتت���اج لوقت أكبر لالس���تعداد، الفت���ة إلى أن 
مشاركة عدد كبير من املستشفيات واملراكز الطبية 
املتخصصة، ومراكز التجميل والعناية بالبشرة تأتي 
لكون هذا املعرض األول من نوعه في الكويت وهدفه 

األساسي هو التواصل مع الزوار 
واملهتمني بالعمليات التجميلية 
وعالم التجميل، وأيضا التعريف 
باخلدم���ات اجلديدة والتقنيات 

املتطورة. 
وأضافت انه قد تقرر حتديد 
الفترة من 5 يوليو إلى 7 يوليو 
إلقام���ة املعرض، مش���يرة إلى 
العديد  الكبير من قبل  التفاعل 
من اجلهات للمشاركة في املعرض 
الفك���رة عليها،  حينما طرحت 
خاصة أن املعرض سيضم احدث 
التقنيات والتطورات في مجال 
التجميلية، ويهتم  العملي���ات 
ويناقش ما يشغل بال الكثيرين اآلن، سواء كانوا 
رجاال أو نساء وهو موضوع التجميل، فالتجميل 
أصبح مطلبا للكثير ويتم بالكثير من الوسائل سواء 

عبر اجلراحات أو األجهزة البسيطة واملعقدة.

حني ستتسلم مبلغ 700 مليون 
دوالر بعد مرور سنة  من تاريخ 
إبرام الصفقة وفقا لنص االتفاق 

األساسي.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة 
االتص���االت املتكاملة »دو«، ان 
الشركة تعتزم استثمار 2.2 مليار 
درهم في توسعة خدماتها خالل 
العام احلالي )2010(، بحسب ما 

أوردت نشرة داوجونز.
وأضاف، أن »دو« ستجمع 
مليار درهم من خالل أس���هم 
طرحته���ا الش���ركة، ويجري 
االكتت���اب فيها ه���ذه األيام، 
مشيرا إلى أن االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية في الش���ركة 
الذي أطلقته »دو« في ال�27 من 
مايو املاضي سيستمر حتى يوم 
8 يونيو. وتقدر ديون »دو«، 
املزود الثاني خلدمات الهاتف 
ف���ي اإلمارات، ب���� 3 مليارات 

درهم.
وبدأت وتيرة مشروع نقل 
أرق���ام الهوات���ف النقال���ة بني 
الكويتية  ش���ركات االتصاالت 
الثالث تتسارع، في ظل توجه 
وزارة املواصالت نحو تبني هذه 
اخلطوة ملا يصب في مصلحة 
املشتركني، وعملية نقل األرقام 
)Number portability( تس���مح 
للعم���الء باالنتقال من خدمات 
شركة إلى أخرى، مع االحتفاظ 

برقم املوبايل.

االتص���االت الس���عودية قائمة 
األس���هم من حيث القيمة حيث 
اس���تحوذ خالل ت���داوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته %27.45 

من إجمالي القيمة.
وسجل سهم شركة البحرين 
لالتصاالت السلكية والالسلكية 
)بتلك���و( التراجع األكبر خالل 
تداوالت هذا األسبوع بانخفاضه 
بنسبة 4.35 % ليغلق عند 0.550 

دينار بحريني.
 وأبدى رئيس مجلس إدارة 
شركة اتصاالت اإلماراتية، اهتمام 
الش���ركة بسوق االتصاالت في 
سورية والعراق، بحسب ما نقلت 

صحيفة إميراتس بيزنس.
من جانب آخر، تدرس شركة 
اتصاالت عدة خيارات لتوسيع 
نشاطها في الهند من بينها شراء 
حصة ف���ي ش���ركة رياليانس 

كوميونيكيشنز.
وأعلنت ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة الكويتية )زين( توقيع 
الوثائ���ق النهائية لصفقة بيع 
 أصول إفريقيا م���ا عدا املغرب 
والسودان وتسلم مبلغ 7.868 
مليارات دوالر كعائد على بيع 

تلك  األصول.
وقالت الشركة إنه يتبقى مبلغ 
400 مليون دوالر سيتم تسلمه 
بعد استيفاء بعض املتطلبات 
الرسمية  األخرى، متوقعة أن يتم 
ذلك خالل ال�12 شهرا املقبلة، في 

ق����ال تقري����ر 
ش���ركة بي���ت 
االس���تث���م��ار 
العاملي )جلوبل( إن مؤشر جلوبل 
اخلليجي لالتصاالت أنهى تداوالت 
األسبوع املنتهي في 10 يونيو 2010 
منخفضا بنسبة 2.99% وصوال 

إلى مستوى 272.12 نقطة.
هذا وقد انخف���ض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
2.72 ملي���ار دوالر وصوال إلى 

88.30 مليار دوالر.
 وأوضح التقرير ان أداء سهم 
شركة زين الكويتية كان مخيبا 
آلمال املتداولني بأن يشهد السوق 
بشكل عام والسهم بشكل خاص 
أداء إيجابيا بع���د إمتام عملية 
بيع أصولها األفريقية لشركة 
بهارتي إيرتل الهندية وحتويل 
مبلغ 7.868 مليارات دوالر كعائد 

على بيع تلك  األصول.
  وب���ني التقري���ر ان قطاع 
االتصاالت اخلليجي شهد تراجعا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث انخفضت كمية األس���هم 
املتداولة بنسبة 34.44% وصوال 
إلى 60.14 مليون سهم بإجمالي 
ت���داوالت بلغت 250.25  قيمة 
مليون دوالر أي بانخفاض بلغت 
نسبته 11.90% مقارنة باألسبوع 

السابق.
وق���د اس���تحوذت الكمي���ة 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 2.57% من إجمالي 
املتداولة في األس���واق  الكمية 

اخلليجية.
بينم���ا اس���تحوذت القيمة 
املتداولة للقطاع على ما نسبته 
4.42% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
  وذك���ر التقرير ان س���هم 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين 
السعودية( تصدر قائمة األسهم 
من حيث الكمية حيث استحوذ 
خالل تداوالت هذا األسبوع على 
ما نسبته 40.47% من إجمالي 
الكمية، بينما تصدر سهم شركة 

عبداهلل التويجري

العمر: المساهمات االجتماعية لـ »بيتك« جزء أصيل في عمله
في عمله س���واء على املستوى 
االجتماع���ي من خ���الل تطبيق 
مفهوم أن للمال دورا أساس���يا 
في املجتمع وأهمية التنمية ودعم 
خطط النهوض والتطوير وتعزيز 
أعمال اجلهات املعنية بجوانب 
احلياة األساس���ية مثل الصحة 
والتعلي���م ورعاي���ة احملتاجني 
م���ن ذوى االحتياجات اخلاصة 
والشرائح األخرى مثل الشباب 
أو من خ���الل عمله ونش���اطه 
االقتصادي الذي ينطلق من مفهوم 
»اعمار األرض« الذي يجعل من 
جميع األعمال واألنش���طة ذات 
هدف تنموي واجتماعي بجانب 

الهدف الربحي.
وأشار إلى أن االجنازات التي 
ف���ي هذا املجال  حتققت لبيتك 
على مدى 33 عاما من مسيرته 
وهي واضحة ومتعددة األشكال، 
قد أصبحت ذات آثار ملموس���ة 
ومتداخلة في العديد من األنشطة 
الهيئات  التي تنظمها  والبرامج 
واللجان الرس���مية التي ترعى 
العمل اخليري وتساهم في إبراز 
اجلانب اخلي���ر في املجتمع من 
خالل أنش���طة وأعمال معظمها 
الكوي���ت وبعضها في  داخ���ل 

اخلارج.

تأسيس ونشر املعايير الدولية مع 
رؤية مستقبلية لتحسني شفافية 
املالية  وفعالية أس����واق األوراق 
وحماية املس����تثمرين باإلضافة 
إلى تفعيل التعاون بني املنظمني 
للحد من اجلرائ����م االقتصادية، 
وقد كان لها دور فعال في اجلهود 
املبذولة ملعاجل����ة األزمات املالية 
التي تأثرت بها األس����واق املالية 
العاملية أخيرا. تأسست املنظمة عام 
1983م، وتضم 115 عضوا، وتتخذ 
من العاصمة اإلسبانية مدريد مقرا 
لها. وتس����عى لتحقيق جملة من 
األهداف من أهمها: تعاون أعضائها 
على الوصول إلى أعلى املستويات 
التنظيمية التي من شأنها احلفاظ 
على كفاءة وسالمة املعامالت في 
األسواق املالية، وتبادل املعلومات 
واخلبرات من أجل دعم وتطوير 
األسواق املالية، وتوحيد اجلهود 
لبلوغ مستويات فعالة من الرقابة 
عل����ى تعامالت األس����واق املالية، 
وتكاتف األعضاء لتعزيز سالمة 

األسواق املالية. 

قال تقرير الشركة األولى للوساطة املالية إن 
املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية 
أنهى آخر جلساته األسبوع املاضي على تراجع 
90.7 نقطة، ليستقر عند مستوى 6.639.8 نقطة، 
فيما تراجعت القيمة السوقية نهاية تعامالت األسبوع 
بواقع 3.26% )1.05 مليار دينار( مقارنة باألسبوع السابق 

لتستقر عند 31.187 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن السوق تعامل بإيجابية ليوم 
واحد مع خبر اإلعالن عن إمتام صفقة بيع معظم األصول 
األفريقية التابعة ملجموع���ة االتصاالت املتنقلة )زين( 
ي���وم الثالثاء املاضي، حيث تقارب���ت في تعامالت هذه 
اجللسة معدالت العرض والطلب تقريبا بفارق مليوني 
دينار لصالح العرض، أما في اجللس���تني التاليتني فقد 
خالفت التداوالت التوقعات، ووضع السوق حدا للتفاعل 
اإليجابي مع األنباء اإليجابية، بالرغم من حتويل األموال 
من املش���تري الهندي »بهارتي إيرتل«، والتزام »زين« 
بالتوزيعات التي أقرتها اجلمعية العمومية ضمن املهلة 
القانونية، وس���جل املؤشر العام للس���وق خسائر في 
تداوالت األربعاء واخلميس بعد املكاس���ب التي حققها 

في جلسة الثالثاء.
وعزا التقرير عدم تفاعل السوق إيجابا بشكل كامل 
مع إمتام صفقة »زين« إلى استمرار مناخ ضعف الثقة 
بأساسيات الس���وق عموما، بسبب عدم اليقني في شأن 
مصير الكثير من الشركات املتعثرة، وعدم بروز مؤشرات 
جدية على بدء اس���تفادة الشركات من انطالق املشاريع 
املنتظرة ضمن اخلطة اخلمسية احلكومية باإلضافة إلى 

ضعف أداء أسواق املنطقة والعالم.
وأضاف التقرير أن الس���وق كان رازحا حتت ضغط 
م���ن بعض مديري الصناديق الذين س���ارعوا إلى جني 
األرباح على وقع ه���ذه الصفقة، مما رجح كفة العرض 

على الطلب.
وبعد ان كانت التوقعات تشير إلى ان حتضر احملافظ 
املالية والصناديق االستثمارية قبيل اإلعالن عن الصفقة 
الرسمي للقيام بعمليات شراء استباقية خصوصا على 

اسهم مجموعة اخلرافي، اال ان الصورة تبدلت بأخرى غير 
متوقع���ة ان اجلميع تأكد من حتويل املبالغ الى »زين«، 
حيث ميزت التداوالت حالة من االحجام عن الش���راء أو 

البيع في سوق يفتقر إلى عوامل الدعم اساسا.
ورأى التقرير أن انتهاء الس���باق على االستفادة من 
األرباح النقدية املقررة ملساهمي زين والبالغة نحو 650 
مليون دينار مبا يعادل 170 فلس���ا للس���هم الواحد كان 
اعتبارا هاما س���اعد في تراخي همة املستثمرين، فكما 
كانت السيولة النقدية احملققة للمستثمرين معطى هاما 
في السباق على السهم حتى قبل اقرار التوزيعة رسميا 
في اجلمعية العمومية، فإنها كانت ايضا سببا في فقدان 

السهم جاذبيته بعد تفسيخه. 
والحظ التقري���ر تكوينا غير عادي ملعدالت العرض 
والطلب في السوق. فخالل تداوالت األسبوع املاضي ارتفع 
املؤش���ر اليومي لكمية االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها وهي املؤش���رات االهم لتأثير صفقة زين على 
السوق بنسب 7.1 و13.7 % و30.5 % على التوالي، وبلغت 
القيمة السوقية الرأس���مالية بنهاية تداوالت االسبوع 
املاض���ي 31.246 مليون دينار، بانخف���اض قدره 1.055 
مليون، وما نس���بته 3.3 % مقارنة بنهاية االسبوع قبل 
املاضي، والبالغة 32.302 ملي���ون بارتفاع قدره 561.8 

مليون دينار.
وذكر التقرير ان اداء االس���واق العاملية واخلوف من 
تداعياتها كان له تأثير على اداء سوق الكويت لالوراق 
املالية وإن يكن محدودا، كما لفت التقرير إلى تأثير املشهد 
السياسي الداخلي على وضع التداول وزيادة املخاوف 

ولو في نطاق ضيق.
واشار التقرير إلى ان أكثر األسهم املستفيدة من إقرار 
صفقة »زين« هي األسهم الثقيلة، وحتديدا قطاع البنوك 
وغالبية اسهم الشركات التي ستحقق عوائد من توزيعات 
»زين« بداية من أسهم اخلرافي مثل »االستثمارات الوطنية« 
و»الس���احل« و»املال« و»السفن« وغيرها، وبدا التركيز 
عليها واضحا من املس���تثمرين رغ���م التراجع. وبينت 
»األولى« أن أس���هم البنوك استمرت باملرتبة األولى في 

قيمة التداوالت، حيث بلغت تداوالته 35.5 مليون دينار 
بنسبة 26.2 % من قيمة االسهم املتداولة.

وتوقع التقرير أن تسود حالة من التفاؤل في تداوالت 
البنوك كون اجلهاز املصرفي سيكون من القطاعات األكثر 
استفادة من صفقة »زين«، نظرا لتدفقات السيولة التي 
انتجته���ا من جهة، وإلى التوقع���ات بأن تؤدي إلى حل 
بعض مشكالت املديونية لدى بعض الذين استفادوا من 
توزيعات الشركات، سواء من األفراد أو الشركات، ومن 
ثم ستكون هناك فرصة للبنوك بتحرير جزء ال يستهان 

به من مخصصاتها وحتويله إلى ارباح.
وتوقع التقرير أن تس���اهم توزيعات »زين« والتي 
بدأت يوم اخلميس الفائت، في زيادة حجم السيولة في 
السوق في األيام واألسابيع القادمة والتي ستؤثر إيجابا 

في أداء السوق.

معامل انتشار السوق

ولف���ت التقرير إلى انه فيما يتعلق مبعامل انتش���ار 
السوق بلغ عدد االسهم املرتفعة في االسبوع املاضي 36 
سهما مقابل 28 في االسبوع الذي سبقه، وبلغت االسهم 
املتراجعة 77 سهما مقابل 96 في الفترة نفسها من االسبوع 
قبل املاضي، اما االسهم التي لم تشهد اي تغيير فبلغت 
99 سهما مقابل 88، فيما وصل عدد االسهم غير املتداولة 
71 س���هما مقابل 68 س���هما لم يتم تداولها في االسبوع 
قبل املاضي. وأوضح التقرير أن »زين« تصدرت بنهاية 
تعامالت األس���بوع املاضي قائمة أكبر عشر شركات من 
الناحية السوقية، بقيمة بلغت 4.9 مليارات دينار بنسبة 
15.7% من القيمة السوقية اإلجمالية، وجاء البنك الوطني 
في املرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 3.9 مليارات دينار 
بنسبة استحواذ من القيمة السوقية اإلجمالية تبلغ %12.6، 
واحتل بيت التمويل الكويتي املرتبة الثالثة بقيمة سوقية 
بلغت 2.5 مليار دينارا، بنسبة 7.9% من القيمة اإلجمالية، 
وتصدر البنك التجاري املرتبة الرابعة بنسبة 3.5%، أما 
املركز اخلامس فكان من نصيب بنك اخلليج بنسبة %3.4 

من القيمة السوقية اإلجمالية للسوق.

كرمت جمعية العون املباشر 
الكويتي –بيتك-  التمويل  بيت 
تقديرا جلهوده وتبرعه للعديد من 
املشاريع التي نفذتها اللجنة وكان 
له دور ملموس فيها، وقدم عيسى 
بورحمة املدير العام درعا للرئيس 
التنفيذي في بيتك � محمد سليمان 
العمر ونسخة بعض إصدارات 
اللجنة تتضمن أعمالها وجهودها 
في اإلغاثة وإعانة املتضررين من 
الكوارث، مؤكدا أن اجلمعية تعتبر 
الدعم الذي قدمه بيتك ألعمالها 
ساهم بشكل كبير وواضح في 

جناحها.
وقال بورحمة إن بيتك يواصل 
الروح  بجهوده اخليرة تأصيل 
الطيبة وقيم البذل والعطاء التي 
متيز مجتمع الكويت في القدمي 
واحلديث وتعتبر مساهمات بيتك 
في دعم األعمال اخليرية للجمعيات 
الرسمية من اكبر عوامل جناحها 
وتعظيم مكانة الكويت وتعزيز 
صورتها االيجابية كبلد معطاء 
خير ال يتوانى في مد يد العون 
إلى كل محتاج في اي مكان وفي 

مختلف الظروف.
من جانبه شدد محمد العمر 
على أن العمل االجتماعي في بيتك 
يتسع ليش���مل املجتمع احمللي 

أعلنت املنظمة الدولية لهيئات 
األوراق املالية )اآليوسكو( خالل 
املؤمتر السنوي اخلامس والثالثني 
للمنظمة الذي عقد في مونتريال 
بكندا انضمام هيئة السوق املالية 

السعودية إلى عضوية املنظمة.
ب����ن  وق����ال د.عبدالرحم����ن 
عبدالعزيز التويجري رئيس هيئة 
الس����وق املالية إن انضمام هيئة 
املالية السعودية كعضو  السوق 
كامل العضوية في املنظمة الدولية 
 IOSCO(( لهيئ����ات األوراق املالية
يؤكد ما وصل����ت إليه الهيئة من 
ق����درة تنظيمية وإش����رافية على 
السوق املالية السعودية يجعلها 
في مصاف الهيئات الدولية األخرى، 
وجاءت العضوية تقديرا ملساعي 
الهيئة املتواصلة الرامية إلى تطوير 
السوق املالية في اململكة وتعزيز 
مكانته����ا الدولية وتطبيق أفضل 
املعايير ذات العالقة، وسيتيح أيضا 
للهيئة املشاركة الفاعلة في تبادل 
املعلومات واخلبرات مع اجلهات 
النظيرة للمساهمة في بناء اقتصاد 

املساعدات للمحتاجني في أوقات 
األزمات والظروف الصعبة.

 وأضاف العمر ان املساهمات 
االجتماعي���ة لبيتك جزء أصيل 

في عضويتها ع����ددا من اجلهات 
والهيئات املنظمة لألسواق املالية، 
وتتمتع بحضور فاعل في مجاالت 
تنظيم وتطوير املعايير واألسس 
املنظمة لألسواق املالية، وتهدف إلى 

حتقيق هذا الهدف الذي يعتبره 
إضافة إلى دور الكويت وشعبها 
االيجابي على مستوى العالم مع 
اجلهات الرسمية املعنية بتوفير 

للسوق املالية السعودية وتطبيق 
النزاهة والشفافية  أعلى معايير 
والكفاءة في عملياتها التشغيلية 
والتنظيمية كافة.  وتضم املنظمة 
املالية  الدولية لهيئ����ات األوراق 

والعاملي بكل ما حتمله الكلمة من 
إلى  معاٍن إنسانية نبيلة تدعو 
اخلير والنماء واالزدهار جلميع 
شعوب العالم، وان بيتك في سبيل 

عاملي أكثر استقرارا. 
وأكد التويجري أن هيئة السوق 
املالية تأهلت للحصول على عضوية 
املنظمة بفضل عملها الدؤوب لوضع 
التنظيمية واملؤسسية  األس����س 

جمعية العون المباشر كّرمت البنك تقديرًا لمساهمته في دعم أعمالها

محمد العمر يتسلم التكرمي

د.عبدالرحمن التويجري مع أمني عام املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية جريج تانزير

تقـارير

التويجري: هيئة السوق المالية السعودية
 تحصل على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

»األولى للوساطة«: ضعف الثقة بأساسيات السوق
وضعت حدًا للتفاعل اإليجابي مع صفقة »زين«

جاءت تقديرًا للمساعي المتواصلة لتطوير السوق المالية في المملكة

حالة من التفاؤل تسود تداوالت البنوك كونه القطاع األكثر استفادة من الصفقة 

»الوطني«: عروض حصرية من »دناتا للعطالت«
 لحاملي بطاقات الوطني االئتمانية

»برقان الديرة«: تأجيل موعد معرض
»Before & After« إلى يوليو القادم 

»جلوبل«: 2.7 مليار دوالر الخسائر السوقية 
لقطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

تشمل خصم 5% وأسعار مميزة للفنادق

بناًء على طلب الجهات الراغبة في المشاركة 

لتصل إلى 88.3 مليار دوالر

جنود الودعاني


