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»جلوبل« أداء صناديق األسهم المحلية بين 13.28% أرباحًا و33.17% خسائر

»التجاري« يوفر لعمالئه مشاهدة حصرية مجانية ألقوى أفالم الصيف
»بوبيان« يستقبل الطالب المشاركين 

في برنامجه التدريبي الصيفي
استقبل بنك بوبيان مؤخرا 
عددا من طلبة الكليات واجلامعات 
ليتلق����وا التدري����ب العملي في 
البنك وإداراته املختلفة،  فروع 
وذلك في إطار حرصه على دعم 
مختلف فئات املجتمع الس����يما 
فئة الشباب وتأهيلهم لالنخراط 
في سلك العمل ومعايشة البيئة 

املصرفية وطبيعتها.
 وبهذه املناس����بة، قال مدير 
عام مجموعة املوارد البشرية في 
البنك عادل احلماد في تصريح 
صحافي ان هذا البرنامج يتضمن 
تدريبا نظريا وعمليا يهدف الى 

التعرف على ابرز واهم األنشطة واخلدمات التي 
يقدمها البنك باعتباره احد أهم البنوك اإلسالمية 
في الكويت السيما في ظل التطورات الكبيرة التي 
تشهدها صناعة اخلدمات املصرفية اإلسالمية.  وقد 
افتتح البرنامج بلقاء تنويري بهدف تعريف الطلبة 
ببنك بوبيان وممارس����اته املهنية املعتمدة والتي 
تعتبر رضاء العمالء الكرام محور اهتمامهم في كل 
ما يقومون به، كما تضمن البرنامج التدريب العملي 

في إدارات البنك وفروعه للتعرف 
عن كثب على بيئة العمل املصرفي 
وهو ما مينحهم فرصة اكبر في 
تعميق فهمهم لطبيعة نش����اط 
البنوك اإلس����المية واخلدمات 
واملنتجات التي تقدم وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
التدريب الصيفي  ويعتب����ر 
فرصة للطلبة لتنمية مهاراتهم 
واكتساب خبرات جديدة وعملية 
بعيدا عن احملاضرات الدراسية 
الى جان����ب كونها فرصة جيدة 
لشغل أوقات الفراغ التي غالبا ما 
يعاني منها الطلبة خالل العطلة 
الصيفية، ويأتي متسقا مع إميان إدارة بنك بوبيان 
بأهمية العنصر الوطني السيما الشباب باعتبارهم 
بناة املستقبل والقوة التي تعتمد عليها الدول في 

بناء قدراتها االقتصادية وتنمية مشاريعها. 
اجلدير بالذكر أن بنك بوبيان قد حصل مؤخرا 
على جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام 2010 
من مجلة »اربيان بزنس« وذلك تقديرا للتطورات 

االيجابية التي شهدها خالل الفترة األخيرة.

ف���ي إط���ار ح���رص البنك 
الكويتي على تقدمي  التجاري 
الع���روض واملنتجات  أفضل 
لعمالئه الشباب من أصحاب 
حساب » Tijari@«، أعلن البنك 
عن انفراد عمالئه مبش���اهدة 
أفالم الصيف  حصرية ألقوى 
بالتعاون مع ش���ركة السينما 
الوطني���ة، وذلك  الكويتي���ة 
مبن���ح كل عمي���ل تذكرت���ن 
دخول مجانية ملشاهدة اجلزء 
 The Twilight« الثالث من أفالم
Saga«، ومت تخصيص جميع 
ص���االت العرض ف���ي املارينا 
مول الستيعاب جميع عمالء » 
Tijari@« ليتمتعوا مبشاهدة 

أول عرض للفيلم.
وفي هذا الصدد، قال املدير 
التنفيذي للتسويق والبحوث 
بالبنك رمزي الصبوري: »يعمل 
التجاري دائما على تقدمي أفضل 
العروض واحلمالت الترويجية 
املختلف���ة لعمالئه كما يحظى 

ومتطلباتهم على مدار العام وفي 
فترات الصيف. ومن هذا املنطلق 
قام البنك مبنح عمالء حساب » 

عمالء حساب »Tijari@« بالعديد 
من العروض الترويجية املصممة 
خصيصا لتلبية احتياجاتهم 

Tijari@« فرصة ليكونوا أول من 
يشاهدون الفيلم الذي ينتظرون 

ويتشوقون ملشاهدته«.

وأضاف: »لقد ملس����نا إقباال 
كبيرا واستحس����انا من جانب 
عمالئنا ملتابعة أحداث الفيلم، 
وشعرنا بان هذا ما يتطلع إليه 
عمالؤنا«، وأعتب����ر أن جناح 
احلملة هو جناح للتجاري ملا 
يقدمه لعمالئه من عروض مميزة 
وفريدة وهو ما يؤكد س����عي 
التج����اري الدائم لتقدمي كل ما 

هو جديد ومناسب للعمالء.
وق���د اتخذ البن���ك جناحا 
خاصا له في السينما لتعريف 
الشباب على املميزات والعروض 
اجلديدة التي تقدم من وقت آلخر 
على احلسابات واخلدمات التي 
يوفرها البنك جلميع العمالء. 
وكان في اس���تقبال الزوار من 
عمالء وغي���ر العمالء موظفو 
التسويق، واملبيعات، والعالقات 
العامة ليقوموا مبساعدتهم على 
الوصول إلى أماكنهم وتزويدهم 
باملعلومات املطلوبة عن حسابات 

التجاري املختلفة.

قال بيت االس����تثمار العاملي 
)جلوبل( في تقريره الشهري 
عن أداء الصناديق الكويتية 
خالل يونيو املاضي، ان شهر 
يونيو 2010 لم يجلب جديدا على تداوالت سوق 
الكويت لألوراق املالي����ة حيث ما تزال املعطيات 
السابقة تؤثر سلبا على أداء املؤشرات الرئيسية 
والقطاعية، باإلضافة إلى قرار وقف سهم شركة 
زين عن التداول بناء على طلب الشركة قبيل فترة 

توزيع األرباح السنوية. 
وق����ال التقرير انه وضح جلي����ا أن املتداولن 
واحملافظ االستثمارية قرروا التريث وإعادة النظر 
في قراراتهم االستثمارية احلالية واملستقبلية إلى 
أن تبدأ الش����ركات باإلفصاح عن بياناتها املالية 
لفترة النصف األول من العام 2010، من جانب آخر 
انخفض متوسط إجمالي القيمة املتداولة اليومية 
خالل الربع الثاني من العام 2010 بنسبة %70.85 

ليبلغ 43.39 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة 
من العام 2009 والذي بلغ فيه متوس����ط إجمالي 

القيمة املتداولة اليومية 148.39 مليون دينار.
على صعي����د أداء الصناديق احمللية مبختلف 
أنواعها منذ بداية العام 2010 تراوح أداء صناديق 
األسهم التي تستثمر في أسهم الشركات املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية بن 13.28% كأرباح 
و33.17% كخسائر، وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل 
العام الذي بلغت خسائره 1% منذ بداية العام 2010، 
وقد استطاعت 9 صناديق أن تقدم أداء أفضل من 

أداء مؤشر جلوبل العام خالل يونيو املاضي. 
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق املؤشرات، 
بلغت أرباح صندوق مؤش����ر جلوبل ألكبر عشر 
شركات ما نسبته 12.50% خالل العام 2010 متفوقا 
على مؤش����ر جلوبل ألكبر عش����ر شركات والذي 
إرتفع بدوره بنسبة 7.57% منذ بداية العام 2010، 
بينما سجل صندوق الصناعية ملؤشر داو جونز 

الكويت خس����ارة بلغت نسبتها 2.96% منذ بداية 
العام احلالي. أما صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي فقد 

سجل خسائر بنسبة 8.18% خالل تلك الفترة.
وبالنظر إلى أداء صناديق األسهم املتطابقة مع 
الشريعة اإلس����المية فقد تراوحت خسائرها منذ 
بداي����ة العام وحتى نهاية يونيو 2010 بن %3.90 
و6.79% مقارنة مبؤشر جلوبل اإلسالمي الذي تراجع 
بنسبة 8.43% خالل نفس الفترة. وبذلك تفوقت 

4 صناديق في أدائها على أداء املؤشر.
على صعيد آخ����ر، تراوح أداء الصناديق التي 
تستثمر في األسواق اخلليجية بن 2.23% كأرباح 
و3.84% كخس����ائر، وقد س����جل صندوق األهلي 
اخلليجي التفوق الوحيد في أدائه على أداء مؤشر 

جلوبل االستثماري 100. 
اجلدير بالذكر أن املؤشر املذكور سجل تراجعا 
بنس����بة 1.09% خالل نفس الفت����رة. أما صندوق 
جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة فقد تفوق في 

أدائه على مؤشر جلوبل اخلليجي ألكبر 30 شركة، 
حيث بلغ أداء املؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية 
ش����هر يونيو 2010 ما نسبته 3.00% مقارنة بأداء 

املؤشر والبالغ %0.27.
أما صناديق األس����هم التي تستثمر في سوق 
الكويت واألسواق اخلليجية والعربية فقد تراوحت 
خس����ائرها مبن 2.41% و4.83% منذ بداية العام 

 .2010
م����ن جانب آخر، ت����راوح أداء الصناديق التي 
تستثمر في الشركات املتوافقة اإلسالمية في األسواق 
اخلليجية بن 2.96% كأرباح و7.43% كخس����ائر، 
بينما سجل صندوقا منافع األول ونور اإلسالمي 
اخلليجي اللذان يعمالن وفقا ألحكام الش����ريعة 
اإلس����المية تراجعا بنس����بة 0.43% و1.56% على 
التوالي متفوقا بذلك على مؤشر جلوبل اخلليجي 
اإلسالمي الذي تراجع بنس����بة 5.88% منذ بداية 

العام 2010. 

70.85% نسبة انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية في الربع الثاني

»@Tijari « للشباب من أصحاب حساب

»@Tijari « مجموعة من الشباب يستفسرون عن حساب
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