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»الوطني« يستضيف طلبة الكلية األسترالية
استضاف بنك الكويت الوطني مجموعة من طلبة 
الكلية االسترالية، وذلك في زيارات ميدانية لمدة 
3 ايام للتعرف عن قرب على مفهوم جودة الخدمة 
والعمل المصرفي وأسلوب العمل في إدارات البنك 

المختلفة ومركز الخدمة الهاتفية »هال وطني«.
وقال مدير خدمة العم���الء في مركز االتصال 
ل���دى بنك الكويت الوطني أحمد س���يد البخاري 
أن الطلب���ة أبدوا اهتمامهم بما يقدمه الوطني من 
خدمات ومنتجات واسلوب عمل في مركز الخدمة 
الهاتفية الذي يعتبر األفضل على مستوى الشرق 
األوسط، حيث حاز بنك الكويت الوطني لقب أفضل 
بنك في الشرق األوسط للخدمة الهاتفية من مجلة 
»بانكر ميدل ايست« لمدة ثالث سنوات متتابعة 

)2007، 2008 و2009(
ومن جانبها، شكرت مدرسة ادارة جودة الخدمة 
في الكلية االسترالية تارا نوريس البنك الوطني 
إلقامة هذه الزيارات والجوالت التعريفية ورعايته 
لألنشطة الطالبية التي تأتي من منطلق حرصه 
على التواصل مع المؤسسات التعليمية واالهتمام 

بشريحة الشباب.

في جولة تعريفية مصرفية حول جودة الخدمة

لقطة جماعية لطلبة الكلية االسترالية مع فريق مركز اخلدمة الهاتفية

أحمد البخاري وتارا نوريس مع مجموعة من الطلبات

سيمون كلمنتس مقدما التهنئة وشيك اجلائزة للفائز

المطيري ينضم إلى قائمة الفائزين
بـ 100 ألف دينار من »التجاري«

 انضم ط����الل مذكر املطيري إل����ى قائمة الفائزين
ب� 100 ألف دين����ار من البنك التج����اري الكويتي في 
السحب الشهري ل� »حساب النجمة« الذي أقامه البنك 
يوم األحد املوافق 7 نوفمبر 2010، في القاعة املصرفية 
في املبنى الرئيس����ي للبنك بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة وعدد كبير من عمالء »التجاري«.
وعن تلقيه خبر فوزه قال »بصراحة فرحة الفوز 
جميلة جدا.. حيث أنها مفاجأة غير متوقعة، في البداية 
لم أصدق اخلبر حني رن الهاتف وكان على الطرف اآلخر 
موظفة من البنك التجاري الكويتي وتقول لي ان اليوم 
مت الس����حب على الفائزين في حساب النجمة، وإنني 
الفائز األول بجائزة املائة ألف دينار، وللوهلة األولى 
عندما سمعت املبلغ توقعت أنها مزحة من أحد األصدقاء 
وقلت لها أكيد هذه لعبة من صديق ما فعاودت تكرار 
اخلبر محاولة تأكيده لي فس����ألتها كيف لي أن أتأكد 
بطريقة عملية قالت لي ان األسماء متت إضافتها على 
املوقع اخلاص بالبنك وأيضا ميكنك االتصال مبركز 
االتصاالت اخلاص بالبنك وس����وف ترى إنك الفائز، 
وبالفعل أغلقت اخلط م����ع املوظفة وقمت باالتصال 
وجاءت املفاجأة إني فع����ال الفائز، فعاودت االتصال 
على املوظفة ألش����كرها وأعبر له����ا عن مدى إعجابي 

»بالتجاري« حلسن تعاونه مع العمالء و»التجاري« 
دائما وأبدا هو اختياري وشكرا للتجاري الذي دائما 
حقق الس����عادة لعمالئه. وأشار إلى أنه ال يعرف ماذا 
سيفعل بهذا املبلغ حيث انه لم يتوقع الفوز به، ولكنه 
سيبقي املبلغ في حساب النجمة ليتاح له الفرصة في 

الربح مرة أخرى.
وقد استقبل املدير العام بالوكالة � قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد سيمون كلمنتس، الفائز طالل مذكر 

املطيري، مقدما له التهنئة وشيك اجلائزة.
اجلدير بالذكر أنه باستطاعة أي شخص أن يفتح 
»حساب النجمة« بإيداع مبلغ 500 دينار فقط في أي 
من فروع البنك التجاري الكويتي، فكلما ازداد رصيد 
حساب العميل في »حس����اب النجمة« ازدادت فرص 
الربح حيث يحتس����ب كوبون للسحب مقابل كل 50 
دينارا باحلس����اب، كما يتميز هذا احلساب بأنه ميكن 
السحب واإليداع فيه في أي وقت إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة سحب آلي عليه واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري اون 
الين واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة 
الرسائل القصيرة وكذلك استخدام احلساب إلصدار 

بطاقة ائتمانية في حالة عدم حتويل الراتب.

في السحب الشهري لـ »حساب النجمة«

42% من األسهم المتداولة في البورصة 
دون سقف الـ 100 فلس

شريف حمدي
كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن وضع آلية لفرز أسهم الشركات 
املدرجة في س���وق الكويت لألوراق املالية التي تدنت قيمة أسهمها 
السوقية عن قيمتها االسمية، وذلك بعدما شكلت إدارة البورصة جلنة 
مؤقتة برئاسة نائب مدير عام السوق إبراهيم االبراهيم، يكون من 
ضمن مهامها وضع تصورات او حلول ملعاجلة أوضاع هذه الشركات، 
ورغم احلديث عن وجود اجتاه إللغاء تكليف اللجنة ببحث أوضاع 
هذه الشركات وترك األمر برمته لهيئة أسواق املال للبت في هذا األمر، 
إال أن هناك عدة مقترحات يتم تداولها بش���كل غير رسمي من أهمها 
إنشاء سوق خاص تنقل إليه هذه الشركات، ومنها كذلك نقل أسهم 
هذه الش���ركات الى السوق املوازي على الرغم من أن هناك شركات 

مدرجة في هذه السوق وتتداول دون القيمة االسمية.
وبلغ عدد هذه الش���ركات كما رصدتها »األنباء« وفقا ألخر إقفال 
للسوق 89 شركة مدرجة في السوق الرسمي تشكل 42% من األسهم 
املتداولة فيه، فيما بلغ عدد هذه الش���ركات في الس���وق املوازي 6 
ش���ركات تشكل 42% من األس���هم املتداولة فيه، ليصل إجمالي عدد 
الشركات التي تتداول أسهمها دون سقف ال� 100 فلس في السوقني 

الرسمي واملوازي 95 شركة.
وظهر من خالل آخر إقفال ايضا أن هناك نحو 36 شركة تتداول 
أس���همها في قطاع االستثمار تشكل 17% من قوام السوق، وهي ايفا 
واألهلية واملستثمر الدولي واالستثمارات الصناعية وكمفيك واملجموعة 
الدولية وعارف والدار واألم���ان واألولى واخلليجي وأعيان وبيان 
وجلوبل وأصول وغلف انفست وكفيك والدولية لإلجارة والوطنية 
الدولية القابضة واملدار والديرة والصفاة والسالم واكتتاب والقرين 

القابضة وصكوك واملدينة ونور وداماك والس���ورية واستراتيجيا 
والصينية ومنافع واملغاربية وأموال واملسار، فيما يتداول في قطاع 
التأمني شركتان فقط دون ال� 100 فلس تشكل 0.94% من اسهم بورصة 
الكويت، وهم���ا االولى للتكافل ووثاق للتأمني التكافلي، وفي قطاع 
العقارات يتداول أس���هم 26 شركة دون س���قف ال� 100 فلس تشكل 
نحو 12.3% من اسهم البورصة الكويتية وهي أسهم عقارات الكويت 
واملتحدة واملصالح والعربية العقارية واإلمناء واجنازات وجيزان 
واملستثمرون واملنتجعات والتجارية وسنام واعيان العقارية وأدنك 
وجراند وجتارة والتعمير وأركان وصفاة عاملي وأبيار ومنشآت ودبي 
األول���ى ومدينة االعمال ومنازل ومينا، وفي قطاع الصناعة تتداول 
أسهم 3 شركات دون مستوى ال� 100 فلس تشكل 1.4% من اسهم سوق 
الكويت املالي وهي أسهم املعدات واالستهالكية والصلبوخ، وفي قطاع 
اخلدمات بلغ عدد اس���هم الشركات التي تتداول دون هذا السقف 16 
شركة متثل نحو 7.5% من أسهم سوق الكويت لألوراق املالية وهذه 
األسهم هي صفاة للطاقة والتعليمية والكيبل التلفزيوني وهيتس 
تيليكوم والصفوة والتخصيص ونفائس وبتروغلف واالمتيازات 
وامليادين وصافتك واألبراج والشبكة واملنتزهات واخلطوط الوطنية 
والنوادي، وفي قطاع غير الكويتي تتداول اس���هم 6 ش���ركات دون 
مس���توى ال� 100 فلس متثل نحو 2.8% من أسهم بورصة الكويت، 
وهي أسهم الش���ارقة والقيوين والفجيرة واسمنت ابيض ومتويل 

اخلليج واإلثمار.
وعلى مستوى الس���وق املوازي بلغ عدد الشركات التي تتداول 
أس���همها دون القيمة االسمية 6 شركات متثل نحو 42% من االسهم 

املتداولة في هذه السوق البالغة الشركات املدرجة فيه 14 شركة. 
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60االستثمارايفا
23االستثماراالهلية

25االستثماراملستثمر الدولي
39االستثماراالستثمارات الصناعية

78االستثماركمفيك
44االستثماراملجموعة الدولية

71االستثمارعارف
74االستثمارالدار
68االستثماراألمان
85االستثماراألولى

46االستثماراخلليجي
71االستثمارأعيان
58االستثماربيان

58االستثمارجلوبل
58االستثمارأصول

20.5االستثمارغلف انفست
36االستثماركفيك

94االستثمارالدولية لالجارة
53االستثمارالوطنية الدولية القابضة

51االستثماراملدار
41.5االستثمارالديرة
70االستثمارالصفاة
60االستثمارالسالم
32االستثماراكتتاب

35.5االستثمارقرين القابضة
31.5االستثمارصكوك
48.5االستثماراملدينة
58االستثمارنور
87االستثمارداماك

74االستثمارالسورية
28.5االستثماراستراتيجيا
72االستثمارالصينية
68االستثمارمنافع

73االستثماراملغاربية
80االستثمارأموال
45االستثماراملسار

90التأمنيأولى تكافل
51التأمنيوثاق للتأمني التكافلي

63العقاراتعقارات الكويت
95العقاراتاملتحدة

71العقاراتاملصالح العقارية
49العقاراتالعربية العقارية

77العقاراتاالمناء
76العقاراتاجنازات
68العقاراتجيزان

22العقاراتاملنتجعات
45العقاراتاملستثمرون
79العقاراتالتجارية

السعر السوقي بتاريخ القطاعالشركة
2010/11/11 بالفلس

89العقاراتسنام
78العقاراتأعيان العقارية

75العقاراتعقار
41العقاراتالعقارية

21العقاراتأدنك
21.5العقاراتجراند

35.5العقاراتالتجارة
52العقاراتالتعمير
61العقاراتاركان

48.5العقاراتصفاة عاملي
33العقاراتأبيار

36العقاراتمنشأت
41العقاراتدبي األولى

46.5العقاراتمدينة األعمال
28.5العقاراتمنازل
65العقاراتمينا

67الصناعةاملعدات
93الصناعةاالستهالكية
75الصناعةالصلبوخ

58اخلدماتالصفاة طاقة
85اخلدماتالتعليمية

25اخلدماتالكيبل التلفزيوني
58اخلدماتهيتس تيليكوم

72اخلدماتالصفوة
58اخلدماتالتخصيص

42.5اخلدماتنفائس
40اخلدماتبتروغلف
30.5اخلدماتاالمتيازات
19اخلدماتامليادين
42اخلدماتصافتك
44.5اخلدماتاالبراج
45اخلدماتالشبكة

52اخلدماتاملنتزهات
81اخلدماتاخلطوط الوطنية

91اخلدماتالنوادي
91غير الكويتيالشارقة
60غير الكويتيالقيوين
85غير الكويتيالفجيرة

96غير الكويتياسمنت ابيض
34غير الكويتيمتويل اخلليج

38غير الكويتياالثمار

65السوق املوازيصفاة عقار

51السوق املوازياجوان العقارية

51السوق املوازياملساكن

66السوق املوازيفلكس

31.5السوق املوازيالثريا

60السوق املوازيعمار


