
حصدت شركة االستثمارت الوطنية، 
ال���رائ���دة ف���ي ق��ط��اع إدارة األص���ول 
االستثمارية، 3 جوائز من مؤسسات 
 Global Banking»ع��امل��ي��ة وهي
 Global  « و   “  and Finance
 ”Business Outlook  Awards
جميعها تؤكد ري��ادة الشركة وقدرتها 
على م��واك��ب��ة متطلبات أس���واق امل��ال 
احمللية واإلقليمية،وتتمثل اجلوائز 
ال��ث��اث ف��ي أفضل شركة استثمارية 
 Global  في الكويت لعام 2020 من
  ”Business Outlook Awards
»،و »أفضل شركة لعاقات املستثمرين 
في اخلليج« و«الشركة األس��رع منواً 
ب���إدارة الصناديق ف��ي ال��ك��وي��ت«  من 
 Global Banking and Finance«

 ،”awards
وتعّد ه��ذه اجلوائز مبثابة ترجمة 
واضحة جلهود مضنية بذلها الفريق 
التنفيذي بالشركة في تعاون واع��د، 
ميثل الركيزة األساسية للنجاح، وذلك 
بحسب اخل��ط��ة املُعتمدة م��ن مجلس 

اإلدارة.
ثقة وريادة

 ñ وبهذه املناسبة  أكد فيصل النصف
مستشار الرئيس التنفيذي لاستثمار 
أن »االستثمارات الوطنية« حافظت 
على ريادتها كإحدى الشركات القيادية 
بقطاع إدارة األصول، خصوصاً في ظل 
الثقة التي حتظى بها من عمائها سواًء 

في السوق احمللي أو اإلقليمي.
وأش���ار النصف ف��ي بيان صحافي 
إلى أن املؤسسات العاملية املانحة لتلك 
اجلوائز استندت إلى األرقام والبيانات 
املالية ومعدالت النمو املعتمدة التي 
حققتها »االستثمارات الوطنية«، إلى 
جانب معايير فنية متعارف عليها عاملياً 
لقياس ثبات واستقرار أداء الشركات 

املتخصصة.
خطة وأهداف

ولفت النصف إلى أن الشركة تواصل 
سياستها اإلستراتيجية الواعدة منذ 
سنوات لتحقيق األهداف التي تتضمنها 

اخل��ط��ة، وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى أس��اس 
توسعي م��دروس، ولكن في نطاق من 
التحفظية يضمن لها االستمرارية في 
حتقيق املزيد من االجن��ازات، خصوصاً 
في ظل ما تشهده األس��واق من تقلبات 
ومستجدات ُتلقي بظالها على األداء 

العام للقطاعات كافة.
وأض���اف »يسعدنا نيل مثل هذه 
اجلوائز املهمة، السيما وأنها تعكس 
تطلعات الشركة ونظرتها املستقبلية، 
باإلضافة إلى ما حتققه من منو مستدام، 
األم��ر ال��ذي يؤكد االل��ت��زام بالضوابط 

واملعايير الفنية املطبقة عاملياً«.
املعادلة الصعبة

وأف���اد النصف ب��أن »االستثمارات 
ال��وط��ن��ي��ة« حققت امل��ع��ادل��ة الصعبة 
التي ترتكز على احلضور البناء في 
السوق وحيازة ثقة العميل من جانب، 
باإلضافة إلى املضي باالبتكار والتميز 

واملنافسة من جانب آخر.
وأكد أن خطط الشركة توّفر لها أجواًء 
تنافسية آمنة، منوهاً إلى اتخاذها حزمة 
من اإلج��راءات االحترازية للتعامل مع 
تطورات الوضع القائم السيما في ظل 
تداعيات جائحة فيروس »ك��ورون��ا« 
مبا يحفظ حقوق مساهميها، الفتاً إلى 
اهتمام الشركة مبراقبة تطورات الوضع 
وانعكاسات انتشار الفيروس املستجد 

على املستويات احمللية واإلقليمية 
والعاملية. 

جهد جماعي
وف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه، ث��ّم��ن النصف 
اجل��ه��د اجل��م��اع��ي ال���ذي ي��ب��ذل��ه فريق 
»االستثمارات الوطنية«، والدعم املُطلق 
الذي يحصل عليه من قبل مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية، متوقعاً االستمرار 

بذات النهج في املستقبل.
وأض��اف أن االستثمارات الوطنية 
ُت��ع��د واح���دة م��ن امل��ؤس��س��ات القائل 
القادرة على تلبية طموح العماء سواء 
في السوق احمللي أو اإلقليمي، خصوصاً 
في ظل ما يتوافر لديها من إمكانيات 
وكفاءات متنحها خصوصية في إجناح 

ما يوكل إليها من مهام.
وت��اب��ع النصف أن الشركة أدارت 
الكثير من امللفات والصفقات املليارية 
بنجاح كبير، فيما تبحث حالياً حزمة 
من الفرص وال��ع��روض االستثمارية 
القتناص املناسب منها، مبا يتماشى مع 

املعايير املتبعة.
األكثر محافظة

وأوض���ح النصف أن نيل الشركة 
للجوائز الثاث مبا فيها جائزة أفضل 
شركة لعاقات املستثمرين في اخلليج 
عن العام 2020، يأتي تأكيداً على أن 

»االستثمارات الوطنية« األكثر محافظة 
على املعايير ال��دول��ي��ة التي تنعكس 
بطبيعة احلال على معيار ثقة العماء 

وعاقاتهم مبنظومة العمل. 
وأضاف أن »االستثمارات الوطنية« 
وّفرت مساحة كبيرة من التواصل فيما 
بينها وب��ن العماء واملستثمرين من 
خ��ال إدارات ومنصات متخصصة، 
ترتب عليها بطبيعة احلال نيل الكثير 
من اجلوائز مبا فيها هذه اجلائزة التي 

تستوجب الفخر.
منتجات طموحة

وأكد النصف أن الشركة حريصة على 
تقدمي منتجات تواكب آمال وطموحات 
العميل بعيداً عن السبل التقليدية، حيث 
متكنت »االس��ت��ث��م��ارات الوطنية« من 
حتقيق أعلى مستويات رض��ا العماء 
في ظل منظومة حترص على العناية 

واملثابرة والتفاني في العمل.
ثقة العماء

وتابع أن حصد اجلوائز يؤكد تفّوق 
»االستثمارات الوطنية« وقدرتها على 
املنافسة ونيل ثقة األوساط االستثمارية 
محلياً وخارجياً، الفتاً إلى أن املستقبل 
يحمل الكثير م��ن اإلجن����ازات ف��ي ظل 
االستراتيجية الواعدة التي تعمل بها 

قطاعات الشركة كافة.
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أج�����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
الكويتي السحب على اجلائزة 
ال��ن��ص��ف ال��س��ن��وي��ة حل��س��اب 
ال��ن��ج��م��ة ال��ب��ال��غ ق��ي��م��ت��ه��ا -
/500،000 دينار كويتي، من 
خال برنامج ديوانية الياقوت 
واالنصاري، وبحضور ممثلتن 
عن وزارة التجارة والصناعة  
ان���ع���ام ال��ف��ض��ل��ي و م��ش��اع��ل 
الرشيدي إلى جانب ممثل من 
 RSM مكتب التدقيق آر إس إم
لألشراف على آلية السحوبات 
بجانب ممثلي البنك التجاري 
الكويتي، حيث مت اإلع��ان عن 
اسم الفائز في السحب مباشرة 
على الهواء عبر إذاع��ة »نبض 

 . FM  88.8 »الكويت
ومن خال البث املباشر مت 
االتصال بالسيد/ عبداخلالق 
غلوم اسماعيل- الفائز بجائزة 
ال���- 500،000 دينار كويتي 
لتهنئته بالفوز، حيث عبر عن 
سعادته بهذه اجلائزة القيمة 

التي كان يحلم بها، معرباً عن 
ش��ك��ره للبنك ال��ت��ج��اري ال��ذي 
يسعى دائما إلى تقدمي أفضل 

اخلدمات املصرفية لعمائه.
وقد استهل مذيع البرنامج   
خ��ال��د االن���ص���اري ال��ب��رن��ام��ج 
بتهنئة أس��رة البنك التجاري 
مبناسبة ذكرى مرور 60 عاماً 
ع��ل��ى ت��أس��ي��س��ه، مستعرضاً 
ف��ي اي��ج��از مسيرة عمل البنك 
واجن���ازات���ه ال��ت��ي جعلت من 

البنك التجاري عامة ب��ارزة 
في مجال العمل املصرفي وفي 
مصاف البنوك احمللية بدولة 

الكويت. 
وخال اللقاء اإلذاعي صرحت 
ن���ورا ك��اي��د ñ م��دي��ر تنفيذي- 
رئ��ي��س شبكة ال��ف��روع- قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد، بأن 
»ال��ت��ج��اري« يعد أول بنك في 
الكويت يطلق حساب اجلوائز 

حتت اسم »شهادة النجمة« .

سجلت املؤشرات الرئيسية 
ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت محصلة 
خضراء خال األسبوع املاضي، 
التزامن مع منو القيمة السوقية 

لألسهم بنسبة 2.64%.
وزاد م��ؤش��ر ال��س��وق األول 
خال األسبوع بنسبة 0.08% 
عند مستوى 5604.113 نقطة 
بزيادة 4.68 نقطة عن مستواه 
في األسبوع السابق املنتهي في 
2 يوليو 2020. وارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي خال األسبوع 
بنسبة %0.33 عند مستوى 
4198.21 نقطة، رابحاً 13.63 

نقطة.
وص���ع���د »رئ���ي���س���ي 50« 
ب�%0.34 مب��ا ي��ع��ادل 14.14 
نقطة ليختتم تعامات األسبوع 

اجلاري عند النقطة 4190.30.

وب����ش����أن امل����ؤش����ر ال���ع���ام 
ل��ل��ب��ورص��ة ف��ق��د من���ا بنسبة 
%0.15 عند مستوى 5131.45 
نقطة، بنمو 7.65 نقطة عن 
مستواه ف��ي األس��ب��وع املاضي 

البالغ 5123.80 نقطة.
التداوالت تتباين

األم�����ر ج����اء م��خ��ت��ل��ف��اً على 
مستوى التداوالت التي تباينت، 
إذ ارتفعت السيولة %8.04 إلى 
99.39 مليون دي��ن��ار، مقارنة 
ب�91.99 م��ل��ي��ون دي��ن��ار قيم 

التداول باألسبوع السابق له.
وع���ل���ى اجل����ان����ب اآلخ�����ر، 
تراجعت الكميات بواقع 1.62% 
لتصل في األسبوع اجلاري إلى 
566.79 مليون سهم، علماً بأنها 
كانت تبلغ في األسبوع املاضي 

576.11 مليون سهم.
ون��ف��ذ ف��ي األس��ب��وع احلالي 
26.85 أل��ف صفقة، بتراجع 
%5.72 عن مستواها السبوع 
ال��س��اب��ق ال��ب��ال��غ 28.72 أل��ف 

صفقة.
ارتفاع القيمة السوقية

وس��ج��ل��ت القيمة السوقية 
ل��ألس��ه��م ال��ك��وي��ت��ي��ة بنهاية 
ت��ع��ام��ات االس���ب���وع 29.97 
مليار دي��ن��ار، مقابل مستواها 
في األسبوع السابق املنتهي في 
2 يوليو املاضي البالغ 29.20 
م��ل��ي��ار دي���ن���ار. وط��ب��ق��اً ل��ذل��ك، 
فقد ارتفعت القيمة السوقية 
خ��ال األس��ب��وع اجل��اري وحدة 
بنحو 770 مليون دينار، متثل 

.2.65%

43.9 دوالر »الكويتي« يرتفع إلى 

2 باملئة عند  مكاسب النفط تتجاوز 
التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 
سنتا ليبلغ 43.9 دوالر في ال��ت��داوالت 
األخيرة، مقابل 43.64 دوالر في تداوالت 
ي��وم أم��س االول وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، ارتفعت أس��ع��ار النفط بأكثر 
من 2 باملائة عند تسوية التعامات، مع 
ت��وق��ع��ات حتسن الطلب لكنها سجلت 

خسائر أسبوعية.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
للطلب العاملي على النفط بنحو 400 
ألف برميل يومياً ليصل إلى 92.1 مليون 
برميل يومياً في ع��ام 2020، رغ��م أنها 
حذرت من تأثير استمرار تفشي الفيروس 

على التوقعات.
كما كشفت بيانات »بيكر هيوز« عن 
تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في 
الواليات املتحدة خال األسبوع املنتهي 

اليوم.
وكانت أسعار اخلام تراجعت بأكثر من 
2 باملائة خال اجللسة مع تتزايد حاالت 
اإلصابة اجلديدة بوباء »كوفيد19-« في 
الواليات املتحدة وأماكن أخرى، األمر الذي 

يهدد بكبح الطلب على الوقود.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود 
املستقبلية خلام ناميكس األمريكي تسليم 
شهر أغسطس بنحو 2.4 باملائة مسجاً 

40.55 دوالر للبرميل، ب��ع��د أن ك��ان 
متراجعاً 38.54 دوالر عند خال اجللسة. 
وسجل اخلام األمريكي خسائر أسبوعية 

بنحو 2 باملائة حيث ال ت���زال مخاوف 
الوباء تقوض آمال تعافي الطلب.

وارتفع سعر العقود اآلجلة خلام برنت 

القياسي تسليم شهر سبتمبر بأكثر من 
2.1 باملائة ليصل إل��ى 43.25 دوالر 

للبرميل.

»االس������ت������ث������م������ارات« ح����اف����ظ����ت ع����ل����ى ري����ادت����ه����ا 
ف������ي ظ������ل إس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ن����اج����ح����ة وم����ث����م����رة

ت���ط���ل���ع���ات  ع����ل����ى  ال������ض������وء  ت����س����ّل����ط  اجل�������وائ�������ز   
ال�����ش�����رك�����ة وم�������ا حت���ق���ق���ه م������ن من������و واس�����ت�����ق�����رار

ت���واك���ب  ت����ق����دمي م���ن���ت���ج���ات   ح����ري����ص����ون ع���ل���ى 
ط�����م�����وح�����ات ال�����ع�����م�����اء مب���خ���ت���ل���ف ش���رائ���ح���ه���م

»التجاري« يعلن الفائز في سحب 
»حساب النجمة« النصف سنوي

محصلة أسبوعية خضراء ملؤشرات 
2.6 باملئة البورصة.. والسوقي يرتفع 

الدول العربية تبحث وضع 
رؤية مشتركة ملواجهة 
تداعيات كورونا.. غدًا

تنعقد ال��دورة العادية ال�49 للجنة التنسيق العليا 
للعمل العربي املشترك برئاسة أحمد أبو الغيط األمن 
العام جلامعة ال��دول العربية، غدا االثنن - افتراضيا 
بتقنية الفيديو كونفرانس- ومبشاركة 35 من املنظمات 

ومؤسسات العمل العربي املشترك.
ومن املقرر، أن تشهد الدورة حضور السفير حسام زكى 
األمن العام املساعد رئيس مكتب األمن العام، والسفير 
كمال حسن على رئيس قطاع ال��ش��ؤون االقتصادية، 
ورؤس��اء القطاعات واالدارات املعنية باألمانة العامة 

جلامعة الدول العربية.
وقال الوزير املفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة 
املنظمات واالحت��ادات العربية بجامعة الدول العربية، 
اليوم السبت، إن هذه اللجنة تقوم بدور مهم في تعزيز 
التنسيق والتعاون وتبادل اخلبرات بن األمانة العامة 
جلامعة ال��دول العربية ومنظمات ومؤسسات العمل 
العربي املشترك لزيادة فعالية العمل العربي املشترك 
وت��اف��ى االزدواج���ي���ة ب��ن م��ؤس��س��ات العمل العربية 
املشترك. وأض��اف، أن هذه ال��دورة تعقد في ظل الوضع 
الراهن الذي مير به العالم ودولنا العربية جراء تفشي 
ف��ي��روس ك��ورون��ا وت��دا عياته اخلطيرة ومضاعفاته 
العميقة على جميع املستويات وجميع القطاعات الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية.
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األفضل محليًا واألكفأ بعاقات املستثمرين و األسرع منوًا إلدارة الصناديق

النصف: »االستثمارات الوطنية« حتصد
3 جوائز من مؤسسات عاملية تؤكد ريادتها

فيصل النصف


