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بالتعاون مع »تكية أم علي«

»جلوبل« توزع وجبات غذائية على األسر
المتعففة في األردن خالل شهر رمضان

الشهر من تكافل وتراحم جتسد 
في سداد حاجة الفئات األشد فقرا 
وتوطيد أواصر احملبة واأللفة بني 
جميع أفراد املجتمع«. من جانبه، 
قال املدير العام لـ »تكية أم علي«، 
محمود سيف الشــــريف: »إننا 
في تكية أم علي نشــــكر شركة 
»جلوبل« وجميع املؤسســــات 
الوطنية األخــــرى على دعمهم 
واسهماتهم التي لها األثر األكبر 
في دعم مساعي التكية لتحقيق 
األمــــن الغذائي واالجتماعي في 
املجتمــــع من خــــال الوصول 
السهل واألكيد لألسر احملتاجة 

في مختلف مناطق األردن.

أعلنت شركة بيت االستثمار 
العاملــــي »جلوبل« فــــي األردن 
»جلوبل – األردن« وشركة البيت 
الكوني للوساطة املالية عن القيام 
بتوزيع وجبات غذائية على عدد 
من األســــر العفيفة في مختلف 
مناطق األردن، وذلك بالتعاون 
مع »تكية أم علي« خال العشر 

األواخر من شهر رمضان.
وقالت الشــــركة فــــي بيان 
صحافي أن هــــذه املبادرة تأتي 
كجزء مــــن برامجهــــا اخليرية 
املتواصلة جتاه املجتمع احمللي 
األردنــــي، وحرصــــا منها على 
املشاركة بتنمية املجتمع احمللي، 
واستكماال جلهود وأهداف »تكية 
أم علي« لدعم األسر والعائات 
احملتاجة في األردن وباألخص 
خال هذا شهر رمضان، ولسد 
جوع وعوز أكبر عدد من األسر 
احملتاجة في مختلف محافظات 
األردن. وتعليقا على هذه املبادرة، 
قال الرئيس التنفيذي لـ »جلوبل 
– األردن« خالد زكريا: »من خال 
املتنقلة  مشروع موائد اإلفطار 
الذي أطلقته »تكية أم علي« في 
هذا الشهر الكرمي متكنت التكية 
ومبساندة شركات القطاع اخلاص 
من تعميق معاني أهم قيم هذا 

سيمون كلمنتس

خالد زكريا

موظفو »برقان« داخل »زين«

جانب من عملية السحب

»التجاري« يعين سيمون كلمنتس مديرًا عامًا
بالوكالة في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

أعلن البنك التجاري عن ترحيبه بانضمام سيمون كلمنتس ألسرة 
البنـــك التجاري كمدير عام بالوكالة فـــي قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد.وأشار البنك في بيان صحافي إلى ان كلمنتس التحق بالبنك 
بعـــد تاريخ حافل وناجح من العمل في القطاع املصرفي أمضاه في 
أوروبا وآسيا ومنطقة اخلليج العربي، وهو ميتلك خبرة مصرفية 
طويلة تتجاوز 30 عاما شـــغل خالها مناصـــب عليا ورفيعة لدى 
العديد من املؤسســـات املصرفية املرموقـــة، حيث عمل في مجاالت 
العمليات وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات املصرفية لألفراد )خدمات 

التجزئة(.
وأضـــاف البنك انه نظرا لكون كلمنتـــس قد أمضى أكثر من 20 
عاما في العمل في أســـواق اخلليج واألسواق احمللية لدول املنطقة، 
فإنه من املتوقع ان ينقل خبراته الكبيرة بتلك األســـواق الى قطاع 

اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك التجاري.

.. والبنك يعلن الفائزين  في حساب »النجمة«

نــــواف أكلة الكمــــة، عبداهلل 
عبدالعزيز عبدالرحمن القندي، 
خالد مبــــارك محمد العازمي، 
شــــيرين محمد عقاد، سعاد 
يوسف جاســــم، سعد محمد 
النمران، عبدالعزيز  ســــعود 
جاســــم احلمود، حسني علي 
عثمان سند، الشيخة سلوى 
عبدالعزيز ســــعود الصباح، 
أمير بخيت،  روجينا عــــادل 
نســــرين محمد حسن محمد، 
حبيــــب اهلل عبداهلل، بشــــر 
عبدالرحمن بشر البشر، سالم 
مطلق ضبيان الزعبي، الشيخة 
حصة محمــــد خالد الصباح، 
عادل محمد خلف الشــــمري، 
عامــــر عبدالرحمــــن فرحان 
الفريح، ماجد عزمي قاســــم، 
إقبال،  ابوبكر محمد  ذوكاثي 
أمير ثانثان بيرومال، جاقاديس 
واران سنكوني مينون، محمد 
إسماعيل بشير أحمد، شاهباز 
خان حجي عبدالرحمن، والتر 
سانتان سالدانها، ناصر مبارك 
فهد العجمي، يسرى محمد عبد 
الكرمي، فيصــــل فاضل هال 
املطــــوع، جمال علــــي محمد 
صبحان، صالح عبيد سلطان 
السعدي، يوسف علي حسن 
أشــــكناني، ماجدة أبو سريع 
فاهم الشــــفيع، نورة يونس 
فرحــــان، حســــني زكي خلف 
العقيلي، وأحمــــد عبدالقادر 

اخلطيب.

إسماعيل سيد علي إسماعيل، 
عــــادل عبدالكرمي علي خلف، 
سمير محمد ســــعد، ومحمد 

إبراهيم السيد احمد البيلي.
الثانية  مــــن  أما اجلوائز 
والعشــــرين إلــــى احلاديــــة 
والثمانني وقيمتها 500 دينار 
فقــــد فاز بها كل مــــن: فريدة 
حمدي عرفات، شاهد حسني 
بابو مراج الدين، ندى حسن 
صاح الصــــادق، عبدالرزاق 
عبدالرحمن عبد الرزاق، عباس 
فخر الدين ماغاجي، مصطفى 
تبنواال شابر حسني تينواال، 
الشيخ راكان عبداهلل الصباح، 
محمد جواد علــــي بوصخر، 
عبداحلميد خان محمد خان، 
ريهام حمــــدان ملفي الهدية، 
فارس خليل منشــــد الهندال، 
عبداحملســــن عبيد ســــعدي 
املطيري، شيخة غامن فرحان 
الرشيدي، فايز خفيف جهلي 
علي، سميرة غامن محمد طه، 
مصطفى نهالــــي رجب علي 
نهالي، برويز ســــلطان شيخ 
ســــلطان أحمــــد، عيد ماضي 
جوهر عمر، وليام فرنانديز، 
عبداملجيد محمد صادق، أكبر 
علي أصغر علي، حسني علي 
إسماعيل جناتي، شودري جول 
نواز شودري محمد صادق، 
جعفر حســــني حجــــي علي، 
الكرمي،  سماح مصطفى عبد 
حبيب أحمد ســــالم اخلشان، 

اعلــــن البنك التجاري عن 
اجراء السحب الشهري على 
»حســــاب النجمة« وذلك في 
املركــــز الرئيســــي للبنك في 
الساعة 9 من مساء اخلامس 
من الشهر اجلاري، وبحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اشكناني، وممثلة 
وزارة الداخلية بشاير املطيري، 
كما حضر عن البنك التجاري 
موظفون من قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد وإدارة اإلعان 
والعاقات العامة وقطاع الدعم 
الفني وإدارة أمن نظم معلومات 
التكنولوجيا وجمع كبير من 

عماء البنك.
وقد أعرب البنك، في بيان 
صحافي، عن تهانيه جلميع 
النجمة،  الفائزين في سحب 
مشــــيرا الى أنه ســــيتم قيد 
اجلوائز النقدية إلى حسابهم 
في البنك، كمــــا توجه البنك 
بالشــــكر لــــوزارة التجــــارة 
والصناعة على تعاونها الدائم 
وإشرافها الفعال على عمليات 
الســــحب التي متت بساسة 

ونظام.
وفاز باجلائزة األول وقدرها 
100 ألف دينــــار ماثيو جون 
جون، وبلغت قيمة اجلوائز من 
الثانية إلى احلادية والعشرين 
1000 دينار وقــــد فاز بها كل 
من: فهد فاح سويرة العجمي، 
جنوى عبداهلل صالح ابوسيدو، 
عاطف أبواليمني فرج، حسني 
مسلم حســــني القطان، جمال 
جعفر محمد القصيمي، منير 
حسني محمد حسني، نسيمة 
ياسمني سلطان، خليل أحمد 
عبداهلل كسكر، نورة يونس 
فرحان، بدر صاهود غضبان، 
ديوالي ميري باشبا، هيا دلوم 
محمد الدلوم، عبدالعزيز محمد 
جركس، عذاري محمد ناصر 
األربش، ذوالقرنني فيروز خان، 
عبد الكرمي سليمان حمد، سيد 

تعزيزًا إلستراتيجية البنك في التواصل الفعال مع جميع شرائح المجتمع

17 سهمًا لم تتغير أسعارها منها 6 أسهم موقوفة عن التداول

»برقان« يقدم تعريفًا بخدماته المصرفية لموظفي »زين«

»الجمان«: 20 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب
و26 تكبدت خسائر في أغسطس

قال مركز اجلمان لاستشارات االقتصادية 
في حتـــليل أداء األسهم اإلســـامية خـــال 
أغســـطس 2010، ان مؤشــر جلوبل اإلسامي 
حقــق أرباحا مبعدل 3.10%، باملقارنة مع 
أربـــاح مقاربة ملؤشـــر جلوبل العام مبعدل 3.73 خال الشـــهر 

ذاته.
وقد حقق 20 سهما إساميا مكاسب بلغ متوسطها 7.4% بنسبة 
32%من عدد األســـهم اإلســــامية، بينما تكبد 26 سهما إساميا 
خسائر بنســـبة بلغت 7.9%، وقد بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 
41%، أما األســـهم التي لم تتغير أســـعارها فبلغ عددها 17 سهما 
بنسبة 27 % من إجمالي األسهم اإلسامية منها 6 أسهم موقوفة 

عن التداول.
ومن أكثر األسهم اإلسامية حتقيقا للمكاسب »صفوان« مبعدل 
19.61%، تاه »اثمار« مبعدل 18.46%، ثم »ثريا« مبعدل 18.18%، أما 
أقل األسهم اإلسامية حتقيقا للمكاسب فكان من نصيب »األولى« 
مبعدل 1.05 %، تاه »املدينة« مبعدل 1.25%، ثم »املغاربية« مبعدل 

.%1.32
ومن أكثر األسهم اإلســـامية تكبدا للخسائر خال أغسطس 
املاضي »سنام« و»مدار« و»الصفوة« بخسائر بلغت 21.55 و20 
و18.31% على التوالي، أما أقل األســـهم تكبدا للخســـائر فكانت 
»أركان« و»املتحد« و»اخلليجي« مبعدل 1.46 و1.85 و1.96% على 

التوالي.

اعلن بنك برقان عن تنظيمه زيارة 
قام بها فريق من إدارة قطاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية إلى شركة زين 
التعريف بباقة  لاتصاالت بهـــدف 
حسابات البنك واخلدمات املصرفية 
التـــي تقـــدمهـــا هــذه احلســـابات 
باإلضافة إلـــى التعريف بالعروض 
التي يطرحها البنك بشـــكل مستمر 
لتعزيز املزايـــا التي تعود بالفائدة 

على عماء البنك.
وقال البنك في بيان صحافي ان 
التعريف بحسابات  الزيارة شهدت 
البنك الرئيســـية التي تهم موظفي 
شركة زين لاتصاالت كحساب راتب 
التوفير واحلساب  الثريا، وحساب 
اجلاري، باإلضافة إلى حساب »يومي« 
وهو احلســـاب الوحيد في الكويت 
الذي يوفر فرصا يومية للفوز بجائزة 

مقدارها 5000 دينار.

بيئة عمل احترافية

وبهذه املناسبة، قالت رئيس مدراء 
قطاع اخلدمات املصرفية الشخصية 
في البنك منيرة املخيزمي: إن زيارتنا 
لشـــركة زين لاتصـــاالت تعكس 
الشـــركات  اهتمامنا بالتواصل مع 
اخلاصة التـــي توفر ملوظفيها بيئة 
عمل احترافية تؤمن إمكانية النمو 
والتطور الوظيفي والشخصي، وكذلك 

الشركات التي توفر فرص عمل عادلة 
سواء للمواطنني أو املقيمني وتدعم 
تطورهم بـــكل الســـبل االحترافية 

والتخصصية.
وإن لقاءنا مع موظفي زين اليوم 
هو تعبير مباشر ودائم عن اهتمامنا 
بتعزيز قنـــوات التواصل مع كافة 
شـــرائح املجتمع، ومما ساعدنا في 
زيارتنـــا الصورة القوية والناجحة 
التي حققها حساب »يومي« في أذهان 
اجلميع وخاصة مع االزدياد الكبير 
في قاعدة العمـــاء من أصحاب هذا 

احلساب«.
واشـــارت الى أن زيـــارة البنك 
تعكس التواصل بني اخلدمات املصرفية 
الشخـــصية وبــني املسؤولية جتاه 
جميع شرائح املجتمع ليكون ابتكار 
اخلدمات واحللول تعبيرا مســـتمرا 
وفعـــاال عـــن شـــعار البنـــك )أنت 

دافعنا(.
ولفتت الى ان زيارة فريق البنك 
لشركة زين تأتي ضمن برنامج زيارات 
تواصلية يعدها البنك وينفذها تعبيرا 
عن سياســـته املبنيـــة على تعزيز 
أواصر التفاعل مع جميع املؤسسات 
التجارية والهيئات األهلية اخلاصة 
والعامة ليقدم لهم احللول واملنتجات 
املصرفية التـــي تقدم لهم مزيدا من 

التميز والرضا.

ملخص بأداء األسهم اإلسالمية خالل شهر أغسطس 2010
32%20الرابحة

41%26اخلاسرة

27%17غير املعتمدة

100%63إجمالي األسهم

األسهم اإلسالمية التي لم تتغير أسعارها خالل شهر أغسطس 2010

السهم التسلسل 
السعر )فلس(

2009/08/31
130البيت * 1

44املجموعة د * 2

74الدار * 3

71أعيان * 4

94د لإلجارة *5

47.5املسار6

96أولى تكافل7

61وثاق8

48صفاة عاملي * 9

106رمي10

100استهاكية11

98تعليمية12

305إياس13

400حتصيات14

144املواساة15

120آفاق16

75صفاة عقار17

* الشركات موقوفة عن التداول وفقا لقرار جلنة السوق رقم )16(  
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