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خالل لقائه وفدًا من جامعة كولورادو األميركية

المخيزيم: العمل المالي اإلسالمي يشكل قطاعًا عالميًا
وبنوك تقليدية تسعى لالستفادة من الصيرفة اإلسالمية

مكتب االستثمار األجنبي يضيف القطاع البيئي 
ضمن القطاعات المتاحة للمستثمرين األجانب

الكويتـ  كونا: اعلن الوكيل املساعد 
فـــي وزارة التجارة والصناعة رئيس 
مكتب اســـتثمار رأس املـــال االجنبي 
الشيخ مشعل جابر االحمد، ان املكتب 
أضاف القطاع البيئي ضمن القطاعات 
االســـتثمارية املتاحة للمســـتثمرين 

االجانب.
وقال الشيخ مشـــعل في تصريح 
لــــ »كونـــا« امس ان عـــدد القطاعات 
االســـتثمارية املتاحة للمســـتثمرين 
االجانب في الكويت وصل بعد اضافة 
هـــذا القطاع الـــى 13 قطاعا اقتصاديا 
اعتمدت على اساسني مهمني هما مدى 
حاجة البالد لهذه القطاعات وكذلك مدى 

جاذبيتها للمستثمر االجنبي.

وأفاد بأن القطاعات املتاحة هي قطاع 
الصناعات غير النفطية والغازية وقطاع 
التحتية واملصارف  البنية  مشـــاريع 
واالســـتثمار والصرافـــة والتأمـــني 
وتقنية املعلومات وتطوير البرمجيات 

واملستشفيات وصناعة األدوية.
واضـــاف ان من القطاعـــات ايضا 
قطاع النقل البري والبحري واجلوي 
والسياحة والفنادق والترفيه والثقافة 
واالعالم والتسويق، وفتح دور النشر 
باالضافـــة الى القطاع االســـكاني عدا 
العقارات واالستثمارات  املضاربة في 
التخزين واخلدمات  العقارية وقطاع 

اللوجستية.
واوضح الشيخ مشعل ان فتح املجال 

للمستثمرين االجانب للدخول في قطاع 
االنشـــطة البيئية يعد نقلة ايجابية 
على مستوى عمل املكتب، مشيرا الى 
ان احلاجة ماسة ملشاريع مهمة في هذا 
القطاع للمحافظة على البيئة وحمايتها 
من التلوث أســـوة بالكثير من الدول 
املتقدمـــة. واكد ان تدفق االســـتثمار 
االجنبي في البالد هو احد احملاور املهمة 
في سياسة احلكومة لالنفتاح االقتصادي 
عبر دوره املنشـــود في مشـــروعات 
التنمية االقتصادية وتوسيع القاعدة 
االستثمارية واحلصول على التقنيات 
املتطورة واخلبرات االدارية والتسويقية 
وخلق فرص عمـــل للعمالة الوطنية 

الشيخ مشعل جابر االحمدوإكسابها املزيد من اخلبرات.

املخيزمي يتوسط بعض طلبة جامعة كولورادو

 زار وفد من جامعة كولورادو 
األميركيــــة يضم عددا من الطلبة 
من مختلف الواليات بيت التمويل 
الكويتي )بيتــــك( ضمن جولته 
احلالية على عــــدد من القطاعات 
والهيئــــات املختلفة خالل زيارته 
للبــــالد، حيث اطلــــع الوفد على 
الناجحة وتعرف  جتربة بيتــــك 
على مبادئ االقتصاد اإلســــالمي 
وتطبيقاتــــه في مختلف املجاالت 
باإلضافة إلى التعرض ألبرز واهم 
املفاهيم في صناعة املال املطابقة 
للشــــريعة واخلدمات واملنتجات 
التي  التي توفرها واخلصوصية 
تتمتــــع بها والتــــي جعلتها أكثر 
مالئمة وقبوال وطلبا في العديد من 
األسواق حول العالم ومحط اهتمام 
شركات وحكومات وأفراد يرون في 
الصيرفة اإلسالمية بديال ناجحا 

وخيارا اقتصاديا أساسيا.
وقــــال مدير إدارة التســــويق 
والعالقــــات العامــــة م.فهد خالد 
املخيزمي خالل لقائه مع الوفد الزائر 
إن العمل املالي االســــالمي أصبح 
قطاعا مهما ومؤثرا في االقتصاد 
العاملــــي في ظل قبــــول كبير من 
مختلف الشرائح للتعامل باملنتجات 
واخلدمات املوافقة للشريعة، بحيث 
أصبحت الصيرفة اإلسالمية عالمة 
مهمة في تطور األســــواق كما أن 
أنواع املعامالت ومسمياتها املختلفة 
مثل املرابحة واإلجارة واالستصناع 

واالستصناع وغيرها للعاملني في 
جميع القطاعات االقتصادية، مقدما 
في هذا املجال شــــرحا مختصرا 
عن الفرق اجلوهــــري بني البنك 
اإلسالمي والبنك التقليدي وتطور 
مسيرة األول حيث نهض »بيتك« 
بدور ريادي في تاريخ الصيرفة 
اإلسالمية وأصبح عنوان جناحها 
البارز على مختلف األصعدة، مؤكدا 
على أن عمل »بيتك« في األسواق 
الدولية يستهدف حتقيق أفضل 
العوائد ملســــاهميه ومودعيه من 
مــــن تطورات  خالل االســــتفادة 
األســــواق، ووجــــود طلــــب على 
املتوافقة مع الشريعة،  اخلدمات 
مشيرا إلى أن هناك بعض املنتجات 
مثل الصكوك ميكن أن تساهم في 
حل مشاكل التمويل التي تعترض 
الشركات في الوقت الراهن، خاصة 
أنها ال تكلف ميزانيات الشركات 
كما هو األمر في األدوات التمويلية 
األخرى ويسهل تسييلها وبالتالي 
ميكن أن تكون أداة لتوفير األموال، 
وقد جنح »بيتك« خالل السنوات 
املاضية في تريب صكوك بأكثر من 
4 مليارات دوالر لشركات وحكومات 
في املنطقة وحول العالم وأنشــــأ 
مؤخرا شركة تختص بهذا املجال 
وهي شــــركة بيت إدارة السيولة 
التي تعمل حاليا على إدارة إصدار 
صكوك ليس في الكويت فحسب 

وإمنا على مستوى اخلليج.

وبيع الســــلم والصكوك وغيرها 
معروفة ومتاحة وحتظى بإقبال 
التعامل من املســــلمني وغير  في 
املسلمني وفي األسواق اإلقليمية 
والدولية، وهذا بالشــــك اجناز لم 
يكن ليتحقق لوال جهود ومثابرة 
جيل الرواد األوائل الذين حتملوا 
املشاق في سبيل وضع أسس عمل 
هــــذه الصناعــــة وتوجيهها نحو 
املسارات الســــليمة التي جنبتها 
العديد من املشاكل واألزمات، رغم 
أن الطريق لم يكن سهال أو ممهدا 
لكن مــــن ينظر إلى احملصلة اآلن 
يجد جناحا كبيرا وتقديرا لتجربة 
البنوك اإلسالمية، مستذكرا ريادة 
»بيتــــك« ودوره املؤثر في تقدمي 

الصورة الناجحة للبنك االسالمي 
حيث مهد ذلك ملا يتمتع به بيتك 
اآلن من مكانة وثقة في معظم دول 
العالم حتى انه لم يعد يذكر العمل 
املالي االسالمي إال وتتجه األنظار 
إلى بيتك، وهذا يعتبر أيضا مفخرة 
لالقتصاد الكويتي، فتجربة بيتك 
اجتهاد وطنــــي وعمل انطلق من 
قاعدة شعبية ومطلب ملح للعديد 
من شرائح املواطنني الذين كانوا 

يطمحون إلى أسلوب جديد.
وأشــــار املخيزمي إلى ان ابرز 
مرتكزات العمل في »بيتك« تقوم 
على التركيز في االستثمار مبجاالت 
الذي يحرك  االقتصاد احلقيقــــي 
القطاعــــات االقتصادية  مختلف 

ويعتمد علــــى أصــــول حقيقية 
ويساهم في متويل مشاريع تخدم 
جهود التنمية وتساهم في إحداث 
نقالت حضارية في املجتمعات، وهو 
ما يفسر ما نراه من رغبة عدد من 
املؤسسات املالية التقليدية بالدخول 
فــــي الصناعة املالية اإلســــالمية 
التي تعتبر األكثر واألسرع منوا 
القطاعات االقتصادية  بني جميع 
وسعى العديد من دول العالم إلى 
إنشــــاء كيانات اقتصادية تعمل 
وفق الشريعة لتقوية اقتصادياتها 
الوطنية. وشــــدد علــــى ضرورة 
توضيح وحتديد املفاهيم خاصة 
التي يكثر  املعامــــالت  في جانب 
استخدامها مثل املرابحة واإلجارة 

»البترول الوطنية« تعلن تشغيل
 مصفاة الشعيبة بعد عطل فني

االحتياطي البترولي ألميركا قرب سعته القصوى

»مؤسسة البترول« تنفي تعرض ناقلة نفط إلطالق نار

النفط الكويتي يرتفع بالغًا 75.79 دوالرًا

برنت يسجل 77.77 دوالراً للبرميل

براون: تحقيق االنتعاش االقتصادي البريطاني 
 من األولويات في 2010 

واشنطنـ  رويترز: قالت وزارة الطاقة األميركية 
ان االحتياطي البترولي االســـتراتيجي للواليات 
املتحدة يقترب االن من سعته التخزينية القصوى 

التي تبلغ 727 مليون برميل من النفط، وأضافت 
الوزارة ان احتياطي النفط اخلام املخصص للطوارئ 

يحتوي رسميا على 726.6 مليون برميل.

نفى العضـــو املنتدب للعالقـــات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم في مؤسسة 
البترول الكويتية والناطق الرسمي للقطاع النفطي 
الشيخ طالل اخلالد ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
من تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة ناقالت النفط 

الكويتية إلطالق نار في بحر العرب امس.
وقال الشيخ طالل اخلالد ان هذا اخلبر عار عن 
الصحة مؤكدا حرص مؤسسة البترول الكويتية 
على الوفاء بالتزاماتها في تزويد العمالء بالنفط 

اخلام ومشتقاته.

لندـ  رويترز :استقر سعر النفط 
قــــرب 79 دوالرا للبرميل أمس إذ 
عوضــــت موجة الطقــــس البارد 
املتحــــدة وتوقعات  الواليات  في 
بانخفاض مخزونات النفط اخلام 
ونــــواجت التقطير تأثيــــر ارتفاع 

الدوالر مما دعم أسعار النفط.
وبلغ سعر عقود النفط اخلام 
األميركي اخلفيف تسليم فبراير 
78.74 دوالرا للبرميل منخفضا 13 
سنتا في تعامالت محدودة بسبب 
عطالت عيد امليالد بعد ان سجل 
أعلى مستوياته في خمسة أسابيع 
في اجللسة السابقة. وارتفع سعر 
مزيج برنت خام القياس األوروبي 
في عقود فبراير 13 سنتا إلى 77.77 
دوالرا. وعززت موجة البرد التي 
أصابت شمال شرق الواليات املتحدة 

أكبر منطقة مستهلكة لوقود التدفئة 
في البالد الطلب على منتجات النفط 
وساعدت في السحب من مخزونات 
نــــواجت التقطير التي ارتفعت في 
الصيف إلى اعلى مستوياتها في 26 
عاما.  من جهة أخرى، ارتفع سعر 
برميل النفط الكويتي مبقدار 1.30 
دوالر ليستقر عند مستوى 75.79 
دوالرا في تعامالت أول من أمس 
مقارنة بتعامالت االثنني املاضي. 
وتشهد أســــعار النفط في الوقت 
احلالي حالة من االستقرار وتبقى 
في مستوى جيد بسبب انخفاض 
سعر الدوالر في األسواق العاملية 
ودخــــول املضاربني إلى أســــواق 
النفط مرة أخــــرى خصوصا مع 
بقاء العوامل األساسية للسوق من 
عرض وطلــــب واحتياطيات على 

حالها تقريبــــا. واعتبرت منظمة 
»أوپيك« في وقت سابق أن »املسائل 
ارتفاع معدالت  الســــاخنة« مثل 
العاملية  البورصات  املضاربة في 
املعنية بالطاقة واضطراب السوق 
النفطية العاملية وتقلبات األسعار 
كانت السمة األساسية التي متيز 
بها فصل الصيف احلالي. وتسعى 
دول أوپيك إلى إبقاء سعر برميل 
النفط بني 70 و80 دوالرا من اجل 
حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني 
الذين يحتاجون بصفة مستمرة 
إلى متويل اإلنفــــاق على تطوير 
واكتشاف احلقول النفطية اجلديدة 
ومصالح املستهلكني الذين يعانون 
في الوقت احلالي تراجعا اقتصاديا 
كبيرا بسبب تداعيات األزمة املالية 

العاملية.

لندن ـ رويترز: قــــال رئيس الوزراء البريطاني 
جوردون براون امس إن أولويته لعام 2010 وهو عام 
االنتخابات هي ضمان حتقيق االنتعاش االقتصادي 
مع خفض عجز امليزانية البريطانية بشكل »متعقل 
وعادل«.وقال براون في مقتطفات من رسالته مبناسبة 
العام اجلديد التي أصدرها مكتبه إن استراتيجيته 
هــــي »العمل على حتقيق النمــــو« مع خفض عجز 
امليزانية بوتيرة معتدلة. وفي رسالة بدا انها تستهدف 
املعارضني احملافظني الذيــــن يريدون إجراء عاجال 
خلفــــض االقتراض احلكومي قال براون »ال تدمروا 
االنتعاش. االنتعاش مازال هشا ويحتاج لرعاية«، 
وأضاف »نحن عازمون على خفض العجز بوتيرة 

معتدلة ال تتســــبب في خنق االنتعاش أو اإلضرار 
باخلدمات األساســــية التي تعتمد عليها األغلبية«. 
وتابع براون انه علــــى ثقة »اننا إذا واصلنا تنفيذ 
القرارات الصعبة التي اتخذناها«، فإن البطالة التي 
ارتفعت إلى 2.49 مليون عاطل ستبدأ في التراجع 
في 2010. وتراجع الناجت البريطاني مبا يزيد قليال 
على 6% منذ دخول البالد في حالة كساد في الربع 
الثاني من عام 2008 وهو أكبر تراجع منذ بدء حساب 
البيانات الفصلية في عام 1955. وتتخلف بريطانيا 
عن أغلب االقتصادات الكبرى في اخلروج من الكساد 
رغم اعتقاد احملللني بأن البالد ستعود لتحقيق منو 

في الربع األخير من هذا العام. 

كونا: اعلنت شــــركة البترول 
الوطنية الكويتية انها بدأت عملية 
اعادة تشــــغيل مصفاة الشعيبة 
التابعة لها بعد ان اغلقت السبت 
املاضي بســــبب عطل فني. وقال 
مدير العالقات العامة واإلعالم في 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
محمد منصور العجمي لـ)كونا( 
انه مت استئناف العمل باملصفاة 
النفــــط اخلام  ووصلــــت وحدة 
الى مستوى 110 آالف  الرئيسية 
برميل من اصل 200 الف هي طاقة 
تكرير املصفاة. وتوقع العجمي ان 
تصل املصفاة الى طاقتها الكاملة 
بعد 48 ساعة من اآلن خصوصا 
ان اعادة التشغيل جاءت بعد ان 
مت اصالح اخللل الذي اغلقت من 
اجله املصفاة بشكل كامل، مشيدا 
بجهود جميع العاملني في املصفاة 
الذين اجنزوا املهمة بأحسن وجه. 
يذكــــر ان مصفاة الشــــعيبة هي 

التابعة  الثــــالث  احدى املصافي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
احلكومية وتقوم هذه املصفاة التي 
تعد االقدم بني زميالتها بتكرير 200 
الف برميل يوميا من النفط اخلام 
لتحويلها الى مشــــتقات نفطية. 

وكان من املقرر ان حتال مصفاة 
الشعيبة للتقاعد في العام 2010 
في حال تنفيذ مشــــروع املصفاة 
الرابعة اجلديدة لكن تعطل هذا 
املشــــروع أبقى مصفاة الشعيبة 

في عملها زمنا اضافيا.

الذهب يتراجع
 إلى 1092.35 دوالرًا 

لندن ـ رويترز: تراجع سعر 
الذهب قليال في أوروبا أمس مع 
ــدوالر، مما حد  ارتفاع قيمة ال
من اإلقبال على املعدن النفيس 
ــل وجعله أكثر غالء  كأصل بدي
ــترين بعمالت أخرى. على املش

ــعر الذهب في السوق  وبلغ س
الفورية 1092.35 دوالرا لألوقية 
باملقارنة مع 1096.55 دوالرا في 
نيويورك اول من امس. والتراجع 
ــعر املعدن النفيس عن  يبعد س
ــة 1226.10 دوالرا  البالغ ذروته 
ــجلها في بداية  لألوقية التي س
ــراء من  ــهر بعد موجة ش الش
جانب البنوك املركزية. وتراجع 
سعر الفضة قليال إلى 17 دوالرا 
ــن 17.08 دوالرا اول  لألوقية م
من امس، وزاد سعر البالتني إلى 
1462.50 دوالرا لألوقية من 1462 
دوالرا في نيويورك، كما ارتفع 
البالديوم إلى 391 دوالرا لألوقية 

من 385.50 دوالرا.

جهاز قطر يكتتب  في زيادة 
رؤوس أموال البنوك

ــة ـ د.ب.أ: أعلن وزير  الدوح
االقتصاد واملالية القطري يوسف 
حسني كمال ان جهاز قطر لالستثمار 
اكتتب في أسهم زيادة رؤوس أموال 
ــبة 5% وقام  البنوك القطرية بنس
بسداد قيمة هذه الشريحة بالكامل 
لهذه البنوك. ونقلت وكالة األنباء 
القطرية أمس عن يوسف حسني 
ــبة تعد  كمال قوله إن »هذه النس
الشريحة الثانية التي ساهم فيها 
جهاز قطر لالستثمار في رؤوس 
أموال البنوك القطرية حيث سبق 
للجهاز ان ساهم في زيادة رؤوس 
أموال هذه البنوك بنسبة 5% أخرى 
ليصبح مجموع مساهمات اجلهاز 
10%«.  وأشار وزير االقتصاد واملالية 
إلى أن هاتني الشريحتني قد جاءتا 
تنفيذا ملا قررته احلكومة في أكتوبر 
العام املاضي بالسماح جلهاز  من 
قطر لالستثمار بدعم رؤوس أموال 
البنوك القطرية املدرجة في بورصة 

قطر بحد أقصى نسبته %20.

مقابل خسائر بلغت 57% في عام 2008

السوق السعودي يوّدع 2009 بمكاسب
بلغت 30٪ على المؤشر العام

السوق السعودي شهد انتعاشا ملحوظا متصدرا اسواق اخلليج

ارتفاع التضخم  في السعودية
الرياض ـ د.ب.أ: اعلنت مصلحة االحصاءات العامة 
واملعلومات السعودية ان التضخم بلغ 4% في نوفمبر 
مقابل 3.5% في الشـــهر الســـابق عليه. وقالت ان الرقم 
القياسي لتكاليف املعيشة ارتفع الى 124.7 نقطة خالل 
الشـــهر املاضي مقابل 119.9 نقطة في الشهر نفسه من 
العام املاضي. وشهدت خمس من املجموعات الرئيسية 
املكونة للرقم القياســـي ارتفاعا في الشهر املاضي وهي 
مجموعة الترميم وااليجار والوقود واملياه بنسبة %11.8 
ومجموعة سلع وخدمات اخرى بنسبة 9.5% ومجموعة 
التأثيث املنزلي بنسبة 2.6% ومجموعة التعليم والترويح 
بنسبة 1.1% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3%. فيما 
تراجعت ثالث مجموعات اخرى هي مجموعة االقمشـــة 
واملالبـــس واالحذية بنســـبة 0.3% ومجموعة االطعمة 
واملشروبات بنسبة 0.1% ومجموعة النقل واالتصاالت 

بنسبة %0.1.

دبيـ  أسواق نت: وّدع سوق 
األسهم الســـعودي عام 2009، 
بنهاية جلســـة أمـــس بحلوه 
ومـــره، والـــذي شـــهد خالله 
الســـوق العديد مـــن األحداث 
والتطورات املهمة ســـواء على 
صعيد القرارات الرســـمية، أو 
من جهة الشركات املدرجة، إال 
النهائية جاءت  أن احملصلـــة 
ايجابية مبكاســـب بلغت نحو 
30% على املؤشر العام، متصدرا 
جميع األسواق اخلليجية، رغم 
التذبذبات احلادة التي سيطرت 
على حركة املؤشر خالل فترات 
عديدة من العام، مقابل خسائر 

57% في عام 2008.
وارتفع مؤشر سوق األسهم 
السعودي من 4802 نقطة في 
2008/12/31، ليصـــل إلى 6125 
نقطة، مبكاسب 27.4% تعادل 
1316 نقطة، وسجل املؤشر أعلى 
اقفال له في 24 اكتوبر املاضي 
عند مستوى 6548.47 نقطة، 
مقابل أدنى اقفال عند 4130.01 في 

التاسع من مارس املاضي.
أمـــا على جانـــب حتركات 
مؤشـــرات قطاعات السوق الـ 
15 فـــي عـــام 2009، فقد احتل 
املركز األول مؤشر قطاع التأمني 
بارتفاع بلغ نحـــو 78%، تاله 
البتروكيماويات  مؤشر قطاع 
مبكاسب 71%، ثم قطاع الفنادق 
والسياحة بنسبة 48%، وجاء 
مؤشر قطاع البنوك في املرتبة 
العاشرة بارتفاع 15.5%، فيما 
جاء قطاع التشييد الوحيد الذي 
ســـجل انخفاضا بني قطاعات 

السوق بنسبة %4.75.
شهد الســـوق السعودي 11 
طرحا عاما خالل 2009، بلغت 
قيمتها 3.8 مليارات ريال، مقابل 
36.6 مليـــار ريال، وبنســـبة 
انخفاض بلغـــت 89.4%، فيما 
قامت شركتان فقط بطرح أسهم 

حقوق أولوية 129.03 مليون 
سهم جديد.

وتصدر قطاع التأمني نصيب 
األسد من االكتتابات العامة في 
2009، بطرح 7 شركات تأمني 
من بني الـ 11 شركة، بينما كانت 

الشركات الـ 4 الباقية من نصيب 
4 قطاعات هي البتروكيماويات 
واالتصاالت والتشييد والتجزئة 

بواقع شركة لكل قطاع. 
املرتبة  واحتل عـــام 2009 
الثالثة بالتساوي مع عام 2006 

في الـ 10 ســـنوات األخيرة من 
حيث عدد اإلدراجات التي متت 
به بعدد 9 إدراجات لكل منهما، 
في حني كان في املرتبة األولى 
عـــام 2007 بعـــدد 26 إدراجا، 
وجاء في املرتبة الثانية العام 
2008 بعـــدد 13 إدراجا، وبذلك 
تكون األعوام الثالثة األخيرة قد 
استحوذت على ما نسبته %69.5 
من إجمالي اإلدراجات التي متت 
في سوق األسهم السعودية في 
الـ 10 سنوات األخيرة، أي حتى 
عام 1999، وزاد عدد شـــركات 
السوق في هذه السنوات العشر 

األخيرة بنسبة %83.
شـــهد عـــام 2009 صفقـــة 
اســـتحواذ كبيرة ووحيدة في 
السوق السعودي، مت مبوجبها 
استحواذ شـــركة املراعي على 
100% من أســـهم شركة حائل 
للتنميـــة الزراعية، »هادكو«، 
مقابل حصول مساهمي »هادكو« 
على سهم واحد جديد في الشركة 
مقابل 5 أســـهم فـــي »هادكو« 
إضافة إلى مبلـــغ نقدي قدره 
50 هللة لكل ســـهم مملوك في 

»هادكو«.


