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»الوطنية« تشارك طلبة »العلوم السياسية«  فرحة التخرج

735 عائلة فازت باالسترجاع النقدي
 في حملة »استقبال لألثاث« 

أعلن املدير التسويقي لشركة استقبال لألثاث 
محمد إسماعيل أن 735 أسرة فازت باالسترجاع 
النقدي خالل احلملة التس����ويقية احلالية والتي 
تنتهي 20 يوليو احلال����ي، وحول العرض الذي 
تقدمة »استقبال لألثاث« قال إسماعيل ان الشركة 
في هذا املهرجان التسويقي قدمت نسب استرجاع 
نقدي على قيمة فاتورة الشراء من 10% حتى %100 
وقد فاز بنسبة 100% عدد كبير من األسر حتى اآلن 
وعدد أكثر من األسر فاز بنسة 90% و80% وحتى 
70% كما أكد أن هناك العديد والعديد من النسب 

الكبيرة متوافرة حتى نهاية احلملة.

وحول اجلدوى من هذه احلملة التس����ويقية 
بالنسبة للشركة أكد اسماعيل أن »استقبال لألثاث« 
في هذه احلملة لم يكن هدفها الربح في املقام األول 
بل تعريف العميل عن الش����ركة ونوعية املنتج 
املتميز الذي تقدمة وأن هذا العرض نابع أساسا 
من قناعة الشركة أن السوق الكويتي يحتاج دائما 
إلى األفضل وأنه يستطيع أن مييز بني املنتجات 
حسب جودتها وأهميتها، وعلى هذا األساس كان 
عرض الشركة مقدما كهدية لعمالئها داخل الكويت 
وإلتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من العمالء 

لتجربة منتجات الشركة. 

جانب من حفلة التخرج

عصام الصقر مكرما املوظفني املثاليني 

كجزء من مواصلة جهودها في 
دعم الشباب الكويتي، رعت الوطنية 
لالتصاالت حفل تخريج طلبة قسم 
العلوم السياس���ية بكلية العلوم 
االجتماعي���ة- جامع���ة الكويت، 
والت���ي أقيمت في قاعة س���لوى 
الس���ابع والعشرين  الصباح في 
من شهر يونيو املاضي. يأتي ذلك 
في إطار اس���تيراتيجية الوطنية 
لالتصاالت والتزامها مبسؤوليتها 
االجتماعية نحو تكثيف جهودها 
في دعم وتشجيع طالب الكويت 
الذين ميثلون مستقبلها املشرق 
ولطاملا كان ذلك في صميم أهدافها 
نحو االهتمام بالشباب وتقديرهم 
وإعط���اء قيمة جلهودهم املبذولة 
وحلثهم على التطلع دائما للمزيد 

من النجاح في املس���تقبل. وفيما 
يتعل���ق برعاي���ة احلف���ل حتدث 
عبدالعزي���ز البالول قائال: »نحن 
في الوطنية لالتصاالت حريصون 
على استغالل كافة الفرص املتاحة 
والتي تساهم في حتسني وإغناء 
املجتمع الكويتي ولطاملا كان ذلك 
أولوياتن���ا«. وأضاف  على رأس 
البالول: »نحن على أمت الثقة بأن 
هؤالء اخلريجون سوف يجعلون 
الكويت دائما فخورة بهم، سواء 
اجتهوا في الفترة القادمة إلى سوق 
العمل أو التحقوا بكلية الدراسات 
العليا، وفي كل احلاالت سوف تكون 
الوطنية دائما إلى جانبهم تدعمهم 
وتقف بجانبهم«. وقد أعربت إدارة 
قسم العلوم السياسية بكلية العلوم 

االجتماعية- جامعة الكويت عن 
امتنانها العميق وتقديرها للوطنية 
لالتص���االت لتواجدها في حفلة 
التخ���رج«. وأك���دت اإلدارة كذلك 
على بصم���ة الوطنية لالتصاالت 
الواضحة وجهوده���ا الفعالة في 
هذه املناس���بات، آمل���ني من كافة 
الش���ركات األخرى في الكويت أن 
حت���ذو حذوها في دعم الش���باب 
الكويت���ي. وأكد البالول في ختام 
حديث���ه على اس���تمرار الوطنية 
لالتص���االت في دعمه���ا للمجال 
األكادميي والتربوي والشبابي في 
الكويت واستعدادها الدائم في مد 
يد العون للخريجني وتوفير كل ما 
يحتاجونه ليحققوا املزيد واملزيد 

من النجاحات واإلجنازات.

تقديرًا لجهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير الجودة

»الوطني« يكّرم موظفيه المتميزين للربع األول 

أعلن بنك الكويت الوطني عن تكرمي موظفيه املثاليني 
خ���الل الربع األول من العام احلال���ي، تقديرا جلهودهم 
وأدائهم الرفيع، والتزامهم مبعايير اجلودة، وحرصهم 
الكبير على خدمة العمالء مبستوى راق وأسلوب متطور 
يق���در دور العميل وأهميته ويأخذ بعني االعتبار مكانة 
»الوطني« وريادته. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني- الكويت، عصام الصقر في كلمته خالل التكرمي 
إن »احتف���اء بنك الكويت الوطن���ي باملوظفني املثاليني 

واملتميزين في األداء يأتي تقديرا ملا نلمس���ه من تغير 
ايجابي في أسلوب التعامل مع العمالء من ناحية األداء 
والرعاية واالهتمام، والتي أصبحت الثقافة السائدة لدى 

الغالبية العظمى من موظفينا«. 
وأضاف »نرى أثر ذلك إيجابا في زيادة حصة »الوطني« 
الس���وقية واإلقبال املتزايد على م���ا يقدمه من خدمات 
ومنتج���ات، باإلضافة إلى أن »الوطن���ي« قد حاز أعلى 
التصنيفات االئتمانية بني جميع بنوك األسواق الناشئة 

والشرق األوسط من قبل مؤسسات التصنيف العاملية 
مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بورز«. وقد مت تكرمي 
موظفي البنك املتميزين وهم: عبد الوهاب احلس���يني، 
وفيصل املس���لم، وحصه االنبعي، وأحمد مراد، وسالي 
البحر، ومش���اري التركي، ومحمد املتروك، وأمل مازح، 
وآرش يوسف، ودينيس نورهان، وهدى سوبرا، وموشي 
آرون، ورضا األمني، وسمير السليم، وسارا الزايد، ووليد 

املصري، وماريا فرانكو. 

»المحاسبين« تشارك 
في اجتماع »المحاسبين العرب«

تشارك جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية عن دولة الكويت في أعمال اجتماع 
مجلس إدارة االحتاد العام للمحاس��بني 
واملراجع��ني العرب املنعقد يوم 17 يوليو 
2010 ف��ي العاصمة تونس بحضور أمني 
سر اجلمعية أحمد الفارس. وبهذه املناسبة 
صرح أمني الس��ر احمد مشاري الفارس 
بأن اجتماع مجلس اإلدارة لالحتاد العام 
للمحاسبني واملراجعني العرب الذي يعقد 
بصفة دورية يعد من أهم االحداث املهنية 
كونه يتضمن العديد من األمور التي لها 
فاعليته��ا للمنظمات املهنية االعضاء في 
االحتاد وكذلك على مستوى مهنة احملاسبة 

واملراجعة. 

المستثمر الكويتي أكبر المتعاملين بشراء أسهم بقيمة 534.4 مليون دينار

»جلوبل«: استحواذ األفراد على 42.6٪ من األسهم المشتراة 
و50.1٪ من األسهم المبيعة في يونيو

قال  الت��ق�رير 
الش���ه����ري 
لش�رك�ة بي�ت 
االس��ت�ث�مار 
العاملي »جلوبل« ان نش���اط 
الت���داول في س���وق الكويت 
لألوراق املالية في شهر يونيو 
شهد تراجعا كبيرا في نشاط 
الت���داول في س���وق الكويت 
املالية، حيث شهدت  لألوراق 
قيمة األسهم املتداولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية انخفاضا 
بلغت نسبته 23% لتصل إلى 
592.7 مليون دينار، في حني 
املتداولة  سجل عدد األس���هم 
انخفاضا مبقدار 9.8% ليصل إلى 
3.8 مليارات سهم. وفي جلسة 
يوم 16 يونيو من العام احلالي، 
ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
في الس���وق لتصل إلى 42.9 
مليون دينار كما ارتفعت كمية 
املتداولة في 8 يونيو  األسهم 

إلى 292.3 مليون سهم.

نوع المستثمر  

ولف���ت التقري���ر ال���ى ان 
قطاع األفراد مازال ميثل أكبر 
املتعاملة في سوق  القطاعات 
الكويت لألوراق املالية، حيث 
استحوذ على 42.5%  من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة و%50.1 
من إجمالي قيمة األسهم املبيعة. 
الس���ابق،  ومقارنة بالش���هر 
انخفضت حصة املستثمرين 
األفراد من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة بنسبة 32% خالل شهر 
يونيو كما انخفضت  حصتهم 
من إجمالي قيمة األسهم املباعة 
بنس���بة 28%. وقد اش���ترى 
املستثمرون األفراد خالل شهر 
يونيو أسهما تقدر بقيمة 251.7 
مليون دينار كما باعوا أسهما 
تقدر بقيمة 297.1 مليون دينار، 
ليصبحوا بذلك املس���تثمرين 
األكث���ر بيعا، ببيعهم أس���هما 

بقيمة 45.4 مليون دينار.
ان���ه   وأض���اف التقري���ر 
فيما يتعلق بقطاع الش���ركات 
واملؤسس���ات، فقد اس���تحوذ 
على 24.9% من إجمالي األسهم 
املش���تراة و21.4% من إجمالي 
األس���هم املباعة، وقد اشترى 
القطاع أسهما تبلغ قيمتها  147.6 
مليون دينار في حني باع أسهما 
تبلغ قيمتها  127 مليون دينار، 
وكان أكثر شراء لألسهم، حيث 
اش���ترى ما تبلغ قيمته 20.6 
مليون دينار. وعموما، تراجع 
نشاط الشراء في قطاع الشركات 
واملؤسسات بنسبة 25.4% خالل 
شهر يونيو بينما تراجع نشاط 
البيع بنسبة 14.4%.  وقد كان 
قطاع الشركات واملؤسسات أكثر 
شراء لألسهم  في كل شهر خالل 

العام 2010.
وق���ال التقري���ر انه جلهة 
صناديق االستثمار وحسابات 
العمالء، فقد استحوذا على %7.7 
و25% على التوالي من إجمالي 
األسهم املشتراة و9.4% و%19 
على التوالي من إجمالي األسهم 
املباعة خالل شهر يونيو. وكان 

7.5 مالي���ني دينار. انخفضت 
قيمة األس���هم التي اش���تراها 
املستثمرون الكويتيون خالل 
شهر يونيو بنسبة 23.7% عن 
القيمة املسجلة خالل شهر مايو 
والبالغة 700.6 مليون دينار أما 
من جهة األسهم التي باعوها فقد 
انخفضت قيمتها بنسبة %22.9 
على أساس شهري لتصل إلى 

527 مليون دينار.
انخفضت حصة مستثمري 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 
إلى 2% من 2.3% املسجلة خالل 
الشهر األخير، كما انخفضت 
التي اشتروها  قيمة األس���هم 
بنسبة 32.7% لتصل إلى 11.9 
مليون دينار، في مقابل ذلك، 
انخفضت قيمة األس���هم التي 
باعوها بنس���بة 22.2% لتصل 
إلى 15.6 مليون دينار وأصبح 
مستثمرو دول مجلس التعاون 
اخلليجي أكثر بيعا لألس���هم، 
حيث باعوا ما قيمته  15.6 مليون 
دينار. كان قطاع مس���تثمري 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
أكثر بيعا لألسهم خالل شهر 

يونيو.
ولف���ت التقري���ر ال���ى ان 
املس���تثمرون من اجلنسيات 
األخرى أصبحوا أكثر ش���راء 
لألسهم للش���هر العاشر على 
التوال���ي خالل ش���هر يونيو، 
حيث اشتروا 246.7 مليون سهم 
بقيمة 46.3 مليون دينار كما 

قط���اع صناديق االس���تثمار 
أكثر شراء للشهر الثاني على 
التوالي، حيث اشترى أسهما 
تقدر بقيمة 45.5 مليون دينار 
في حني باع أسهما تقدر بقيمة 
55.8 مليون دينار وأصبح أكثر 
بيعا، حيث باع ما تبلغ قيمته 
10.3 ماليني دينار. وفيما يتعلق 
العمالء، فقد  بقطاع حسابات 
أكثر شراء لألسهم خالل  كان 
شهر يونيو، حيث شهد زيادة 
في نشاط الشراء بنسبة %3.5 
فيما ش���هد تراجعا في نشاط 
البيع بنسبة 22.8%. واشترى 
قطاع حسابات العمالء أسهما 
بقيمة 147.9 مليون دينار في 
حني باع أسهما تقدر بقيمة 112.7 
مليون دينار، ليصبح أكثر شراء 
لألسهم، بشرائه ما قيمته 35.1 

مليون دينار.

جنسية المستثمر

وأك���د التقري���ر عل���ى ان 
املس���تثمر الكويتي كان أكبر 
املتعاملني في س���وق الكويت 
لألوراق املالية خالل شهر يونيو 
حيث استحوذوا على 90.2% من 
إجمالي األسهم املشتراة، و88.9 
املبيعة.    من إجمالي األس���هم 
وكانوا أكثر شراء لألسهم  خالل 
شهر يونيو، حيث اشتروا ما 
تبلغ قيمته 534.4 مليون دينار 
في ح���ني باعوا ما يقدر بقيمة 
527 مليون دينار، ليصبحوا 
أكثر شراء بشرائهم ما قيمته 

باعوا 237.25 مليون سهم بقيمة 
38.1 مليون دينار، ليصبحوا 
أكثر شراء بش���رائهم ما تبلغ 

قيمته 8.2 مليون دينار.   
لم يحمل ش���هر يونيو من 
العام 2010 احلال���ي أي أنباء 
جديدة، كما استمرت األوضاع 
السابقة كما هي ومازالت تؤثر 
بش���كل س���لبي على السوق. 
وانخفض مؤشر جلوبل العام 
بنسبة 4.52% خالل شهر يونيو 
العام 2010 احلالي وأنهى  من 
الشهر مغلقا عند مستوى 184.38 
نقطة. ويأت���ي ذلك في أعقاب 
االنخفاض البالغ نسبته %6.87 
خالل مايو 2010. ومن جانب 
آخر، بلغت القيمة السوقية لدى 
سوق الكويت لألوراق املالية ما 
قيمته 30.48 مليار دينار بنهاية 
الشهر، مسجلة انخفاضا بنسبة 
4.46% مقارنة مبس���تواها في 
الشهر السابق. انخفض مؤشر 
السوق بنس���بة 1% منذ بداية 
العام وحتى ش���هر يونيو من 

العام 2010 احلالي.
وتوق���ع التقرير أن ترتفع 
املتداولة  قيمة وكمية األسهم 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل ش���هر يوليو. ومع قيام 
الشركات بإصدار بيانات األرباح 
عن الربع الثاني من العام 2010، 
سوف يبدأ املس���تثمرون في 
اتخاذ مواقع جديدة في سوق 

الكويت. 

نشاط الشراء حسب نوع المستثمر )لشهر يونيو(تقـرير
بالمليون دينار

أداء الشهريونيومايوأبريلالشراء
-32%736.3370.3251.7األفراد

الشركات 
-25.4%298.9197.9147.6واملؤسسات

-22.1%129.158.445.5صناديق االستثمار
3.5%323.2142.9147.9حساب العمالء

-23.0%1.487.5769.5592.7املجموع

نشاط البيع حسب نوع المستثمر )لشهر يونيو(
بالمليون دينار

أداء الشهريونيومايوأبريلالشراء
-28%808.4412.9297.1األفراد

الشركات 
-14.4%265.0148.2127.0واملؤسسات

-10.5%106.762.455.8صناديق االستثمار
-22.8%307.5146.0112.7حساب العمالء

-23%1.487.6769.5592.6املجموع

نشاط الشراء حسب جنسية المستثمر
أداء الشهريونيومايوأبريلبالمليون دينار

-23.7%1.372.50700.60534.45كويتيون
-32.7%30.0817.7111.93خليجيون

-9.6%84.9151.2046.28آخرون
-23%1.487.5769.5592.7املجموع


