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 االقتصادية 

 صدر العدد اجلديد من مجلة املصارف التي 
يصدرها احتاد مصارف الكويت، تضمن العدد 
اإلعالن عن قرب موعد انعقاد ملتقى الكويت املالي 
والذي يساهم في تنظيمه احتاد مصارف الكويت 
بالتعاون مع بنك الكويــــت املركزي ومجموعة 
االقتصاد واألعمال وهو أول ملتقى عربي حكومي 
ومصرفي شامل لتقييم نتائج األزمة املالية العاملية 
على االقتصاد واملصارف واألســــواق املالية في 
العالم العربي. يعقد في الكويت حتت رعاية سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يعقد 
بداية نوفمبر املقبل. وينتظر ان يشارك في امللتقى 
حوالي ٦٠٠ شخصية قيادية مالية من حوالي ٢٥ 
دولة. وان عقد امللتقى في الظروف احلالية يالقي 
ترحيبا واســــعا في املنطقة وان الردود الواردة 
تؤشر إلى مشاركة كثيفة من وزراء املالية العرب 
ومحافظي البنوك املركزية واملصارف التجارية 
واإلسالمية والشركات املالية وبنوك االستثمار 

العربية واألجنبية.

 يــــرأس الرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي (بيتك) 
محمد سليمان العمر وفد بيتك 
املشارك في اجتماعات صندوق 
املقرر  الدوليني  النقد والبنك 
إقامتها من ٦ إلــــى ٧ أكتوبر 
املقبل في اسطنبول بتركيا، 
ويضم عددا من املســــؤولني 
والقياديني في بيتك حيث توفر 
األجواء العامة للقاءات فرصة 
مهمة وقوية للتعرف على آخر 
التطورات في االقتصاد العاملي 
وحتديات األزمة املالية العاملية 
وانعكاساتها على دول املنطقة، 
خاصــــة أن االجتماعات تعقد 
بعد مرور عــــام تقريبا على 

األزمة.
  وتشكل االجتماعات فرصة 
ممتازة لوفد بيتك فهي تعقد 
في بلد ليس غريبا عليه ويضم 
صناعة مالية إسالمية متطورة 
ويعمــــل فيه بيتــــك- تركيا 
منذ ٢٠ عاما، كما أن احلديث 
املتصاعد عن ضرورة إفساح 
أمام صناعة اخلدمات  املجال 
املالية اإلسالمية كبديل وخيار 
إضافي مهم في االقتصاديات 
العاملية على ضوء ما متيزت به 
جتربتها خالل الفترة املاضية 
بشكل عام وفى مواجهة األزمة 
املالية في األســــواق العاملية 
بشكل خاص، سيكون محورا 
للقــــاءات واالجتماعات  مهما 
التي سينظمها وفد بيتك خالل 
هذا االحتفال العاملي السنوي 
الكبير، خاصة انه يشار دوما 
إلى بيتك باعتباره اكبر البنوك 
اإلسالمية في العالم ويستحوذ 
على رؤية وجتربة ثرية كونها 
من خالل مسيرة عمل وعطاء 
العاملية  متميزة في األسواق 
واإلقليمية، ومن املهم بالنسبة 

أساسيا كفيال مبنع وقوع أزمات 
جديدة خاصة إذا مت التعرف 
على الدروس املســــتفادة من 
األزمة العاملية األخيرة، وكيف 
ميكن للمؤسسات املالية العاملية 

جتنب مثلها في املستقبل. 
  ويضــــع وفد بيتــــك على 
أجندتــــه عددا مــــن اللقاءات 
مع كبار املســــؤولني األتراك 
والدوليني من املتوقع أن تتناول 
تطورات األزمة املالية العاملية 
العالم،  وتداعياتها على دول 
وابرز املالمح االقتصادية خالل 
الفترة املقبلة واهم اإلجراءات 
واخلطط التـي اتخذت فعليا، 
أو يجب تدبيرهــا مستقبــال 
للحــد مــــن إمكانية تكرار ما 

حدث. 

للكثيريــــن أن يتعرفوا على 
توجهات بيتــــك ومواقفه من 

ذلك. 
  وسينظم بيتك على هامش 
االجتماعات حفل اســــتقبال 
الشــــخصيات  إليه كبار  دعا 
املشاركة ورؤساء املؤسسات 
املالية العاملية بهدف التعرف 
وتوثيــــق العالقــــات وإتاحة 
أمــــام تبــــادل األفكار  املجال 
والرؤى والتصورات املتعلقة 
باالقتصاد العاملي وفرص منوه 
وتطوره وانعكاسات ذلك على 
األوضاع في املنطقة بشكل عام 
ودول مجلس التعاون بشكل 
خــــاص، وفى ظل تأثر معظم 
األسواق الدولية يبقى التعاون 
والتنسيق وبذل اجلهود مطلبا 

 ملتقى الكويت المالي يعقد بداية نوفمبر المقبل

 العمر يرأس وفد «بيتك» إلى اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدوليين في تركيا

 «الخليج» يعلن ساعات العمل الجديدة بفروعه
 أعلــــن بنــــك اخلليج عن 
ساعات العمل اجلديدة لفروعه 
البالغ عددها ٤٩ فرعا في أنحاء 
الكويــــت بناء على تعليمات 
بنك الكويت املركزي، حيث بدأ 
تطبيق النظام اجلديد لساعات 
العمل اعتبارا من يوم األحد 

املوافق ٢٧ سبتمبر املاضي.
   وستفتح فروع البنك أبوابها 
الستقبال العمالء من الساعة 
الـ ٨٫٣٠ صباحا إلى الساعة

الـ ٣٫٣٠ عصرا يوميا من األحد 
إلى اخلميس.

   أمــــا املركــــز الرئيســــي 
(مبــــارك الكبير) فســــيفتح 
أبوابه من الســــاعة الـ ٨٫٣٠ 
صباحــــا حتــــى الســــاعة
الـ ١٫٣٠ ظهرا لأليام من األحد 
إلى اخلميس. ويفتح الفرعان 
التاليان أبوابهما من األحد إلى 
اخلميس، من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا إلى الثالثة 
والنصف عصرا: الفحيحيل 

(إلكترونيات الغامن) والقرين. 
الفــــروع التالية، فتفتح  أما 
أبوابها على فترتني، من الساعة
الـــــ ٩ صباحا إلــــى الـ ١ بعد 
الظهر، ومن الـــــ ٥ إلى الـ ٨ 
مساء، من األحد إلى األربعاء، 
ولفترة واحدة فقط من الـ ٩ 

صباحا إلى الـ ١ بعد الظهر يوم 
اخلميس: األحمدي، الفحيحيل 
(مجمــــع نايــــف الدبوس)، 
الفروانية (فرع قطعة ٤)، فهد 
السالم، مجمع الفنار، حولي، 
خيطان، الشويخ الرئيسي، 

والشرق. 

 ينظم لقاء يحضره كبار القادة المصرفيين بالعالم

 محمد العمر

 لبنان األفضل 
تنمويًا

  في المنطقة
   بعد قطر

ــن  ــني م ــروت: يتب  بي
ــة تقرير لصندوق  حصيل
النقد الدولي ان اداء لبنان 
ــل في املنطقة،  هو االفض
مرجحا ان يبلغ معدل منوه 
٧٪، وهذا ثاني افضل منو 

في املنطقة بعد قطر.
الدولي  التقرير    واشار 
ــا الى ان لبنان مازال  ايض
ــن علــى مقاومة  يبرهــ
املاليــة  ــة  ــرة لالزم كبي
ــن  العامليــة بفضل حتس
التــي  ــة  الظروف االمني
ــاش  بانتعــ ــمحــت  س
ــادي،  االقتص ــاط  النش
ــياحة  ــا في الس خصوص

واخلدمات.
  وزير املال السابق جهاد 
ازعور رد هذا التحسن الى 
انتخاب رئيس اجلمهورية 
وتأثر دول املنطقة باالزمة 
ــة الى  ــة اضاف االقتصادي

السياحة.
ــال ان تأثير االزمة    وق
ــان كان  ــى لبن ــة عل املالي

محدودا للغاية. 

 «أطياب المرشود» تفتتح فرعها األول في عمان
 افتتحـــت شـــركة أطياب 
املرشود للعطور فرعها االول 
في سلطنة عمان عبر وكيلها 
احلصري شركة دار املسك وذلك 
في اطار سياستها التوسعية 
فـــي منطقة اخلليـــج بعد ان 
استحوذت على حصة كبيرة 
من الســـوق احمللى بالكويت 
وذلك عبر منتجاتها املتنوعة 
والتـــي تتـــالءم مـــع جميع 
إلى جودتها  الفئات باالضافة 

العالية.
الفـــرع مدير عام    وافتتح 
شـــركة اطياب املرشود وليد 
املرشود، ومدير عام شركة دار 
الوكيل  العامري  املسك طالل 
احلصـــري ملنتجـــات اطياب 
املرشود في سلطنة عمان الفرع 
اجلديد بحضور وكالء الشركات 
العاملية في العطور بالسلطنة 
مشيرا إلى ان الشركة ستقوم 
بعرض كل منتجاتها في فرعها 
اجلديد بالسلطنة عبر شركة 

دار املسك. 
  وقد اكد املرشود ان افتتاح 
الفرع اجلديـــد يأتي في اطار 
اســـتراتيجية الشـــركة التي 
وضعتها خالل الفترة املاضية 
التوسع في  إلى  والتي تهدف 
اسواق خليجية مثل سلطنة 
عمـــان وابوظبـــي ومملكـــة 
البحرين وقطـــر عبر افتتاح 
فروع متخصصة مبشـــاركة 
وكالء محليني، مشيرا إلى ان 

الشركة بدأت في تطبيق خطتها 
املدروسة في السوق الكويتي 
عبـــر جتهيز فرعهـــا اجلديد 
في مجمـــع البيرق في منطقة 
الفنطـــاس والذي من املنتظر 

افتتاحه قريبا.
  واوضح املرشود ان الشركة 
بصدد الكشـــف عن مجموعة 
جديدة ومختارة من االطياب 
والعطور قريبا والتي ستلقى 
العمالء  استحسانا كبيرا من 
ذوي الذوق الرفيع مشيرا إلى 
ان الشركة شاركت خالل الفترة 
املاضية في العديد من املعارض 
والدولية واحمللية وستشارك 
كراع أساســـي ملعرض ارض 
املعارض للعطـــور (معرض 

الربيع).
  وأشار املرشود إلى أن قاعدة 

عمالء الشركة في توسع دائم 
الكبيرة  وذلك بفضل اخلبرة 
الشـــركة  التــي تتمتــع بهــا 
منذ بداية نشاطهــا عام ١٩٢٥ 
ازدهار جتارة  بالتزامن مـــع 
اللؤلؤ وحركة التجارة املتبادلة 
الكويـــت واخلليج من  بـــني 
جهة وأســـواق الهند والشرق 
األقصى من جهة أخرى مضيفا 
أن ازدهـــار جتارة اللؤلؤ أدى 
النتشار جتارة البخور والعود 
والتي أصبحت فيما بعد جتارة 
رائجة اجته إليها أنظار العديد 
من رجال األعمال والشركات 
االســـتثمارية الكبيـــرة على 

مستوى العالم. 
  مـــن جانبه صـــرح طالل 
العمري بأن سوق العطور في 
اخلليج ينمو بسرعة، خاصة ما 

يتعلق بالعطور، وان تزايد عدد 
الشركات العاملة في هذا املجال 
ظاهرة صحية الن املنافسة بينها 
تصب أوال وأخيرا في صالح 
العميل الذي يجد أمامه العديد 
من املنتجات املتنوعة ليختار 
منها ما يناسبه، وبالتالي فان 
خطة الشركة التسويقية تعتمد 
على احلصول على أكبر عدد 
من العمالء من خالل احلرص 
على ارضـــاء مختلف األذواق 
من حيـــث اجلـــودة والتميز 
والسعر املناســـب، مشيرا ملا 
لشـــركة أطياب املرشود من 
سمعة طيبة والتي حترص دوما 
على أن تكون في الصدارة من 
خالل تنوع منتجاتها، وتناسب 
اسعارها مع مختلف القدرات 

املادية للعمالء. 

 «دار المسك» الوكيل الحصري لجميع منتجاتها بالسلطنة

 أحد فروع بنك اخلليج

 «جلوبل»: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي
  بمقدار ٣٫٠٥ مليارات دوالر وصوًال إلى ١٠١٫٧٠ مليار

 قال التقرير األسبوعي لشركة بيت االستثمار العاملي «جلوبل» ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت اخلليجي أنهى تداوالت األسبوع املاضي مسجال ارتفاعا بنسبة 

٣٫٠٩٪ وصوال إلى مستوى ٣١٣٫٤١ نقطة مقارنة مع إقفال األسبوع قبل املاضي.
  وأضاف التقرير ان إجمالي القيمة الســـوقية للقطاع قد ارتفعت ٣٫٠٥ مليارات 

دوالر وصوال إلى ١٠١٫٧٠ مليار دوالر.
  وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي ارتفاعا في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث ارتفعت كمية األســـهم املتداولة بنســـبة ٣٢٫٦٧٪ وصوال إلى ٩٢٫٩٦ مليون 
سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت ٣٦٩٫٦٢ مليون دوالر أي بارتفاع نسبته ١٩٫٠٨٪ 

مقارنة باألسبوع السابق.
  وقد اســـتحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نســـبته ١٫٤٣٪ من 

إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية.
  بينما اســـتحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نســـبته ٣٫٧٧٪ من إجمالي 

القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية.
  وتصدر ســـهم شركة االتصاالت املتنقلة الســـعودية (زين) قائمة األسهم من 
حيث الكمية املتداولة هذا األســـبوع مســـتحوذا على ما نســـبته ٢٣٫٢١٪ (٢١٫٥٨ 

مليون سهم).
  بينما تصدر ســـهم شركة احتاد عذيب قائمة األسهم من حيث القيمة املتداولة 

مستحوذا على ما نسبته ١٩٫٣٦٪ (٧١٫٥٧ مليون دوالر).
  في حني ســـجل سهم شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو) الصعود األكبر 

بجنيه مكاسب بنسبة ١٠٫٢٤٪ ليغلق عند ٣٫٢٣ دراهم إماراتية.
  في املقابل تصدر سهم الشركة الوطنية لالتصاالت (الوطنية) قائمة األسهم من 

حيث التراجع بانخفاضه بنسبة ١٫٢٨٪ ليغلق عند ١٫٥٤٠ دينار.
  وعن أخبار شركات القطاع قال التقرير ان املدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت 
ألن هورن جدد ثقته بأن تبدأ شـــركة االتصاالت الســـعودية (STC) نشاطها في 
البحرين قبل نهاية العام احلالي، لتنظم إلى الشركتني الرئيسيتني اللتني تقدمان 
خدمـــة الهاتف النقال في اململكة وهما شـــركة زين البحرين وشـــركة البحرين 

لالتصاالت (بتلكو).
  كما كشـــف النائب التنفيـــذي للرئيس لألعمال التجارية في شـــركة االمارات 
لالتصـــاالت املتكاملة فريد فردوني عن تكلفة مشـــروع توفير خدمات االنترنت 
السريع التي تقدمها الشـــركة في مترو دبي عبر خدمة «الواي فاي» بلغت ٥٫٥٥ 

ماليني درهم.
  في حني هددت الشركة الوطنية لالتصاالت (الوطنية)، باالنسحاب من الضفة 
الغربية في فلســـطني احملتلة بسبب أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية قد رفضت 
منحها النطاق العريض بالكامل حسب االتفاق في عام ٢٠٠٨ بني الطرفني، حسبما 

أوردت نشرة «ميد».
  كما ذكرت شركة اتصاالت قطر (كيوتل) انها أكملت جتميع قرض بقيمة ملياري 

دوالر لتمويل االعمال العامة للشركة مبا فيها إعادة متويل دين قائم. 

 كمية األسهم المتداولة ارتفعت ٣٢٫٦٧٪ بقيمة تداوالت ٣٦٩٫٦٢ مليون دوالر

 قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر خام النفط الكويتي 
سجل أمس ٦٧٫٤٩ دوالرا للبرميل مرتفعا بذلك بحوالي ٣ دوالرات 

عن سعر أول من أمس والذي بلغ ٦٤٫٣٥ دوالرا للبرميل.
  وأضافت انه بذلك يكون سعر خام النفط الكويتي مستقرا 

منذ قرابة الشهرين فوق الـ ٦٠ دوالرا للبرميل.
  وقالت منظمة أوپيك أمس إن متوسط أسعار سلة خامات 
أوپيك القياسية واصل ارتفاعه إلى ٦٧٫٧٠ دوالرا للبرميل يوم 

اخلميس باملقارنة مع ٦٥٫٥٥ دوالرا يوم االربعاء. وتضم سلة 
أوپيك ١٢ نوعا من النفط اخلام. وهذه اخلامات هي خام صحارى 
اجلزائري وجيراســــول األنغولي واإليراني الثقيل والبصرة 
اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي 
وخام بوني اخلفيف النيجيري واخلام البحري القطري واخلام 
العربي اخلفيف السعودي وخام مربان االماراتي وخام ميري 

الڤنزويلي وأورينت من االكوادور. 

 النفط الكويتي يرتفع إلى ٦٧٫٤٩ دوالرًا للبرميل

 الشركة 
 القيمة المتداولة 

(الدوالر 
االميركي) 

 النسبة من اجمالي القيمة 
المتداولة لقطاع االتصاالت 

الخليجي 
 ١٤٫١٣٪  ٥٢٫٢٣٢٫٤٧٤  شركة االتصاالت السعودية 

 ٣٫٩٥٪  ١٤٫٦١٥٫٨١٣  مؤسسة االمارات لالتصاالت (اتصاالت) 
 ٨٫٤٢٪  ٣١٫١٠٧٫٥٧٣  شركة االتصاالت املتنقلة (زين) 
 ١٧٫٤٤٪  ٦٤٫٤٧٨٫٠١٩  شركة احتاد اتصاالت (موبايلي) 

 ١٦٫٨٥٪  ٦٢٫٢٩٠٫٧٤٣  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين) 
 ٣٫٤٨٪  ١٢٫٨٦٦٫٢٥٩  شركة اتصاالت قطر (كيوتل) 

 ٨٫٥٣٪  ٣١٫٥٤٤٫٩٣٥  فودافون قطر 
 ١٩٫٣٦٪  ٧١٫٥٦٧٫٧٣٤  شركة احتاد عذيب 

 Du ٤٫٦٠٪  ١٦٫٩٨٧٫٣٨٥  شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة 
 ١٫٠٤٪  ٣٫٨٣٢٫٠٩٤  الشركة الوطنية لالتصاالت (الوطنية) 
 ٢٫١٠٪  ٧٫٧٥٧٫٩٠٦  الشركة العمانية لالتصاالت (عمان تل) 

 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 ٠٫٠٩٪  ٣٤٠٫٨٦٧ (بتلكو) 

 ١٠٠٫٠٠٪  ٣٦٩٫٢٦١٫٨٠٢  املجموع 

 الكمية المتداولة  الشركة 
 النسبة من إجمالي الكمية المتداولة 

لقطاع االتصاالت الخليجي 
 ٤٫٢٣٪  ٣٫٩٣٦٫٥٠٢  شركة االتصاالت السعودية 

 ٤٫٧٩٪  ٤٫٤٥٥٫١٧٧  مؤسسة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) 
 ٧٫٤٥٪  ٦٫٩٢٢٫٥٠٠  شركة االتصاالت املتنقلة (زين) 
 ٦٫٤٦٪  ٦٫٠٠٢٫٢٢٤  شركة احتاد اتصاالت (موبايلي) 

 ٢٣٫٢١٪  ٢١٫٥٨٠٫٠٨٠  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية (زين) 

 ٠٫٣٢٪  ٢٩٦٫٧٢١  شركة اتصاالت قطر (كيوتل) 
 ١٢٫٧١٪  ١١٫٨١٢٫٦٦٤  فودافون قطر 

 شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة 
 (Du) ٢١٫٥٢٪  ٢٠٫٠٠٤٫٤٩١ 

 ١٦٫٠٢٪  ١٤٫٨٩١٫٩١٨  شركة احتاد عذيب 
 ٠٫٧٦٪  ٧١٠٫٠٠٠  الشركة الوطنية لالتصاالت (الوطنية) 
 ٢٫٢٩٪  ٢٫١٣١٫١٢٠  الشركة العمانية لالتصاالت (عمان تل) 

 شركة البحرين لالتصاالت السلكية 
 ٠٫٢٤٪  ٢١٨٫٧٣٩ والالسلكية (بتلكو) 

 ١٠٠٫٠٠٪  ٩٢٫٩٦٢٫١٣٦  املجموع 

 النسبة املئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت اخلليجية

 فودافون قطر 
 ٪٢٫٢

 احتاد عذيب 
 ٪٠٫٥

 زين (السعودية) 
٪٤٫٠

 Du 
٪٣٫٥

 عمان تل 
 زين (الكويت) ٢٫٧٪

٪١٨٫٨

 الوطنية 
٪٢٫٧ (NMTC)

 اتصاالت 
٪٢٣٫٥

 كيوتل 
٪٥٫٩

 بتلكو 
٪٢٫٣

 موبايلي 
٪٧٫٦

 شركة االتصاالت 
السعودية ٢٦٫٤٪

 الكمية املتداولة لشركات االتصاالت اخلليجية مقابل إجمالي الكمية املتداولة لكل سوق خليجي

  الكمية املتداولة لشركات االتصاالت اخلليجية  إجمالي الكمية املتداولة 

 السعودية  الكويت البحرين اإلمارات قطر عمان 

 رويترز: قـــال الرئيس التنفيـــذي لوحدة 
االتصـــاالت الكينية التابعة ملجموعة ايســـار 
الهندية سرينيفاسا اينجار ان املجموعة مهتمة 
باالســـتحواذ على العمليات االفريقية لشركة 

االتصاالت املتنقلة (زين) الكويتية.
  دخلت «ايســـار» التي تشغل خدمة للهاتف 
احملمول في الهند باالشتراك مع مجموعة فودافون 
البريطانيـــة إلى افريقيا للمـــرة األولى عندما 
اطلقت عالمتها التجارية «يو» في كينيا العام 

املاضي.
  لكنهـــا ترى فرصا أكبر للنمـــو ولذا تبدي 
اهتماما باالنشطة االفريقية لـ «زين» التي تقدم 

خدمات االتصاالت فـــي الكويت ودول أخرى 
بالشرق األوسط وأفريقيا.

  وقال الرئيس التنفيذي لوحدة ايسار تليكوم 
كينيا سرينيفاســـا اينجار ان «ايسار» بصدد 
الشـــراء ايضا في انشطة االتصاالت ملجموعة 
ابوظبـــي في افريقيا مبا في ذلك وريد تليكوم 
أوغندا ووريد الكونغو وقال ان اسم «يو» قادر 

على دخول دول أخرى في شرق أفريقيا.
  وقد اتفق كونسورتيوم الشهر املاضي على 
شـــراء حصة في «زين» تبلغ ٤٦٪ في صفقة 
قيمتها حوالي ١٣٫٧ مليار دوالر وقال انه يعتزم 

التمسك بالعمليات االفريقية. 

 مجموعة «إيسار» الهندية تهتم باالستحواذ
   على أنشطة «زين» في أفريقيا


