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35 مليار دوالر حجم صناديق االستثمار اإلسالمية 

متوسط الدخل الشهري من كل مستخدم لكل مشغل ـ بالدينار
الربع الرابع

2008
الربع األول

2009
الربع الثاني

2009
الربع الثالث

2009
الربع الرابع

2009
الكويت

34.932.033.333.028.0مؤجل الدفع
10.38.28.37.37.4مسبق الدفع

13.711.511.710.710.7املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

تونس
16.411.713.412.011.9مؤجل الدفع
3.13.13.43.53.1مسبق الدفع

3.33.33.63.73.3املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

الجزائر
14.811.89.08.28.0مؤجل الدفع
1.91.61.51.51.3مسبق الدفع

2.12.02.11.91.7املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

المملكة العربية السعودية
9.29.38.58.39.1مؤجل الدفع

9.29.38.58.39.1املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

المالديف
21.720.721.518.217.0مؤجل الدفع
4.34.13.83.63.4مسبق الدفع

4.74.54.44.24.1املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

فلسطين
13.2مؤجل الدفع
1.9مسبق الدفع

2.1املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

ناش����د مدي����ر ع����ام أمان����ي 
املالية اإلسالمية  لالستش����ارات 
التي تتخ����ذ من مركز دبي املالي 
العاملي مقرا لها د.محمد داود بكر، 
الصناديق االسالمية الدولية التي 
يبلغ حجم استثماراتها نحو 35 
مليار دوالر تبني أفكار مبتكرة 
لالستثمار وتوسيع أنشطتها في 

أسواق جديدة.
جاء ذلك خالل إعالن أماني عن 
إطالق ش����راكة امس بينها وبني 
فيلكا لالستشارات لتنظيم ندوة 
ملدة يوم واح����د حول التحديات 
التي يواجهها قط����اع املصرفية 

اإلس����المية وذلك خالل فعالي����ة اإلعالن عن جوائز 
فيلكا السنوية للصناديق االسالمية التي تنعقد في 
ابريل املقبل.  وذكر بكر أن حجم األصول اإلسالمية 
ف����ي الوقت احلاضر يبلغ نحو 35 مليار دوالر عبر 
555 صندوقا استثماريا وفقا آلخر تقارير تومسون 
رويترز، مشيرا إلى أن أغلب هذه الصناديق موجه 
إلى قطاع األسهم والسندات وأن »اجلميع يعمل في 

نفس االجتاه«.
جدي����ر بالذكر أن بكر هو أحد علماء الش����ريعة 
املعروفني على مستوى العالم ويشارك في عضوية 
عدد من املؤسس����ات واملنظمات املالية مثل منظمة 
احملاسبة والتدقيق التابعة ملعهد التمويل اإلسالمي، 
والسوق الدولي للمالية االسالمية، ومورغان ستانلي، 
وبنك لندن والشرق األوسط، وأماني حللول األعمال 
في ماليزيا، ويؤمن د.بكر بضرورة أن يقوم مدراء 
الصناديق اإلسالمية بالنظر إلى االستثمار في سلع 
مثل الذهب والفضة واملعادن وقطاعات الزراعة إلى 
جانب االستثمار في أسواق جديدة لم يتم االستثمار 
فيها بعد مثل استراليا وتايلند وڤيتنام اضافة إلى 
أفريقيا وأميركا الالتينية.  وستركز الندوة املشتركة 
ألماني وفيلكا في نقاش����اتها على مختلف القضايا 

والتحديات التي تواجه صناديق 
االس����تثمار اإلسالمية خصوصا 
فيما يتعلق بإيجاد استراتيجية 
توزيع واضح����ة ومنتجة لتلك 
الصناديق، وستستعرض الندوة 
كذلك الصعوبات التي تعوق الفوز 
باس����تثمارات مؤسساتية، وقال 
مارك س����ميث، مدير عام فيلكا 
لالستش����ارات: »الندوة موجهة 
خصيصا للعاملني واملتخصصني 
في قطاع املصرفية االس����المية 
وس����وف تناقش حال����ة الوضع 
العام لقطاع االستثمارات املتوافقة 
مع الشريعة بحسب مستوياتها 
ومناطقها اجلغرافية بهدف الوصول إلى فهم أعمق 
ألفضل املمارسات وابتكار استراتيجيات بيع أفضل«. 
وتهدف جوائز فيلكا السنوية للصناديق اإلسالمية، 
الت����ي تنعقد في 12 أبري����ل 2010، إلى تكرمي أفضل 
الصناديق املتوافقة مع الش����ريعة اإلسالمية أداء، 
وقال سميث: على الرغم من الصعوبات التي واجهها 
القطاع خالل السنوات املاضية، فإن اجلوائز تبرز 
االجنازات التي حققتها مجموعة الصناديق وكذلك 

مدراء الصناديق والصناديق الفردية«.
وفي السياق أشارت ليبر لألبحاث، إحدى الشركات 
التابعة لتومسون رويترز، إلى أن اململكة العربية 
السعودية تستحوذ على 147 صندوقا تدير نحو 18 
مليار دوالر في حني لدى ماليزيا 194 صندوقا تدير 
أكثر من 8.6 مليارات دوالر. وفي الواليات املتحدة 
هناك 4 صناديق فقط تدير أكثر من 2.5 مليار دوالر، 
وفي الكويت هناك 36 صندوقا تدير 2.1 مليار دوالر. 
وف����ي جنوب أفريقيا هناك ثماني����ة صناديق تدير 
644 مليون دوالر في حني تستحوذ البحرين على 
20 صندوقا تدير 394 مليون دوالر. وفي االمارات 
هناك 3 صناديق تدير 78 مليون دوالر، وتدير قطر 

16 مليون دوالر من خالل صندوق واحد فقط.

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود الثاني

د.محمد بكر

باسمة الدهيم 

الدهيم: أرض المعارض تستعد الحتضان 6 معارض 
تجارية وحرفية وصناعية متخصصة خالل الشهر الجاري 
لشركة معرض الكويت الدولي 
بكل ما من شأنه ان يمثل قيمة 
مضاف���ة القتصادن���ا الوطني 
ورواف���ده المختلف���ة ترت���ب 
الش���ركة تحت رعاي���ة وزير 
التج���ارة والصناع���ة أحم���د 
الهارون وبدعم من الهيئة العامة 
للصناعة، وبتشجيع منها إلقامة 
مع���رض الصناعات الكويتية 
2010 خالل الفترة من 3/25 الى 
4/3 بمشاركة نحو 40 شركة 
صناعية وطنية تس���تعرض 
اح���دث ما أنتجت���ه مصانعها 
م���ن م���واد غذائي���ة ومطابخ 
ورخ���ام صناع���ي وطبيعي 
واجهزة اضاءة وخزانات ماء 
ومواد بن���اء ومنتجات ورقية 
ومفروش���ات ومواد تنظيف 

واعمال مقاوالت.
المع���ارض لهذا  اما آخ���ر 
الشهر فهو معرض الهدايا الذي 
 يجمع تحت سقفه كل ما يندرج 
تحت منتج الهدية، حيث يقام 
بالصال���ة 4B خالل الفترة من 
الى 4/3 بمشاركة حشد   3/25
من الش���ركات الت���ي اعتادت 
على المش���اركة في المعرض 
وتقديم احدث منتجاتها لزواره 

المترقبين له.

سيكون محبو العطور بأنواعها 
على موعد م���ع اكبر تظاهرة 
للعطور تشهدها الكويت سنويا، 
العطور  حيث يقام مع���رض 
وأدوات التجمي���ل 2010 تحت 
التجارة  رعاية وكي���ل وزارة 
والصناعة رش���يد الطبطبائي 
وبمشاركة اكثر من 80 شركة 
ووكيل عط���ور محلي ودولي 
يستعرضون اكبر تشكيلة من 
العطور وادوات التجميل، حيث 
يعد المعرض من اقدم المعارض 
التي دأبت على اقامتها الشركة 
منذ نحو 30 عام���ا، ومن هنا 
اكتسب المعرض شهرة واسعة 
ومكانة كبيرة في السوق وينظر 
اليه المراقبون باعتباره حدثا 
تجاريا ضخم���ا اعتادت عليه 

السوق المحلية.
وخالل الفترة من 25 مارس 
الى الثالث من شهر ابريل المقبل 
يقام تحت رعاية الوكيل المساعد 
الخارجية  التجارة  لش���ؤون 
الخالدي  عبدالعزيز مش���عان 
معرض الس���اعات 2010 الذي 
تشارك فيه اكثر من 25 شركة 
ووكيال محليا ألشهر ماركات 

الساعات العالمية.
وفي ظل االهتمام المتواصل 

ش���ركة كويتي وافتخر إلدارة 
المشاريع خالل الفترة من 16 الى 
18 بالصالة رقم )8( وبمشاركة 
حشد كبير من الشباب الكويتي 
والشابات من اصحاب المشاريع 
الصغيرة، حيث يستعرضون 
تجاربهم الصناعية وإنتاجهم 
من المالبس والمواد الغذائية 
التجميلي�����ة  والمنتج�����ات 
والمطبوعات والمنس���وجات 
الش���خصي���ة  والخدم������ات 
والتجارية والتصاميم والمواد 

االستهالكية.
وخالل الفترة من 24 مارس 
الى الثالث من شهر ابريل المقبل 

خالل شهر مارس تمس مجموعة 
من القطاع���ات التجارية التي 
تهم ش���ريحة كبيرة من أفراد 
المجتمع وتمثل في مجموعها 
أكثر القطاعات التجارية ارتباطا 

بالمستهلك.
وفي التفاصيل، يأتي معرض 
التعليم ف���ي مقدمة المعارض 
التي ستش���هد انطالقها ارض 
المعارض الدولية، حيث سيقام 
خالل الفترة من 8 الى 11 مارس 
الجاري بالصالة رقم )8( تحت 
رعاية وزيرة التربية والتعليم 
العال���ي د.موض���ي الحم���ود 
وبمش���اركة أكثر من 30 جهة 
ومؤسس���ة تعليمية رسمية 
وأهلية تستعرض اكبر مجموعة 
من الفرص التعليمية والتدريبية 
المتاحة على الصعيدين المحلي 
والدولي والمعرض الذي يقام 
الثامنة اصبح اهم  في دورته 
ح���دث تربوي تترقب���ه كافة 
التعليمية وينتظره  االوساط 

جموع الطلبة وذويهم.
أما ثاني المعارض التي تشهد 
انطالقها ارض المعارض الدولية 
خالل الشهر الجاري، فهو ملتقى 
»كويتي وأفتخر« الذي تقيمه 
وتنظم���ه في دورت���ه الثالثة 

تتأه���ب ارض المع���ارض 
الدولي���ة لفترة من النش���اط 
المكث���ف خالل ش���هر مارس 
الجاري، حيث تستعد الحتضان 
6 معارض تجارية وصناعية 
وحرفية متخصصة خمس���ة 
منها دأبت على ترتيبها وإقامتها 
شركة معرض الكويت الدولي، 
فيم���ا تنظم الس���ادس احدى 
الواعدة،  الكويتية  الش���ركات 
حيث تتعاون للمرة االولى مع 
ارض المعارض الدولية ايمانا 
بما تستطيع الشركة ان تقدمه 

لزوار معرضها المميز.
المناس���بة، قالت  وبه���ذه 
التس���ويق والعالقات  مديرة 
العام���ة ف���ي ش���ركة معرض 
الكويت الدولي باسمة الدهيم 
ان قائم���ة المع���ارض الت���ي 
تنظمها وتقيمها الشركة تضم 
خمسة معارض هي »التعليم« 
التجميل«  و»العطور وأدوات 
و»الس���اعات« و»الصناع���ات 
الكويتي���ة« و»الهداي���ا« فيما 
تنظم شركة »كويتي وأفتخر« 
إلدارة المشاريع »ملتقى كويتي 
وأفتخر« ف���ي دورته الثالثة، 
موضحة ان مجموعة المعارض 
التي يشملها برنامج الشركة 

مقارنة بـ 82.4 مليون دينار للعام 2008 وبربحية 216 فلسًا للسهم وارتفاع عدد العمالء إلى 15.2 مليون عميل

108.3 ماليين دينار صافي أرباح »الوطنية لالتصاالت« لـ 2009
الربح والخسارة المقارنة لكل مشغل )مليون دينار(

معدل النموسنة 2009سنة 2008
الكويت )الوطنية لالتصاالت(

-11%226.6200.9اإليرادات
-21%120.595.7الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء

-6%47.7%53.2%الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %
29%84.3108.8صافي الربح

تونس )تونسيانا(
)50% وفق أسلوب التجميع النسبي(

3%99.2102.3اإليرادات
6%51.955.2الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء

2%54.0%52.3%الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %
12%21.223.7صافي الربح )حصة الوطنية لالتصاالت(

الجزائر )نجمة(
8%130.5141.4اإليرادات

24%37.646.5الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء
4%32.9%28.8%الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %

25%)7.0(9.4صافي الربح )اخلسارة( )حصة الوطنية لالتصاالت(

المملكة العربية السعودية )برافو(
43%14.120.1اإليرادات

63%)2.3()6.2(الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء
-��الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %

5%)6.2()6.5(صافي الربح )اخلسارة( )حصة الوطنية لالتصاالت(

المالديف )الوطنية لالتصاالت ـ المالديف(
38%5.67.7اإليرادات

-0.4)0.1(الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء
-5.5%�الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %

8%)3.3()3.6(صافي الربح )اخلسارة( )حصة الوطنية لالتصاالت(

فلسطين
0.6اإليرادات

)5.8(الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء
�الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %

)4.2(صافي الربح )اخلسارة( )حصة الوطنية لالتصاالت(

اإلجمالي
-0.1%476.0475.5اإليرادات

-5%201.3190.2الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء
-2%40.0%42.3%الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء %

31%108.3%82.4صافي الربح )حصة الوطنية لالتصاالت(

ربح »تونسيانا« في نهاية 2009 إلى 23.7 مليون دينار 
مقارنة ب� 21.2 مليون دينار في نهاية 2008.

وعن الجزائر قال البيان ان عدد عمالء »نجمة« ارتفع 
في نهاية 2009 الى 8 ماليين عميل بزيادة 57.1% عن 
2008، كما ارتفعت اإليرادات في نهاية 2009 الى 141.4 
مليون دينار مقارنة ب� 130.5 مليون دينار في نهاية 
2008، وأما الربح قبل الفائ���دة والضريبة واإلهالك 
واإلطف���اء في نهاية 2009 فقد بلغ 46.5 مليون دينار 
مقارنة ب� 37.6 مليون دينار في 2008 أي بزيادة %23.8 
وبلغ صافي الخس���ارة المجمعة في نهاية السنة 9.8 
ماليين دين���ار مقارنة ب� 13.2 مليون دينار في نهاية 
2008، وبلغ صافي خس���ارة الجزائ���ر التي تتحملها 
الوطنية لالتصاالت في نهاية السنة 7 ماليين دينار 

مقارنة ب� 9.4 ماليين دينار في نهاية 2008.
اما عن المملكة العربية السعودية فأوضح البيان 
ان عدد عم���الء »برافو« وصل في نهاي���ة 2009 إلى 
0.19 مليون عميل، بزيادة بلغت 24% عن 2008، كما 
ارتفعت اإليرادات في نهاية الس���نة الى 20.1 مليون 
دينار مقارنة ب� 14.1 مليون دينار في نهاية 2008 وبلغ 
صافي الخسارة المجمعة في نهاية السنة 11.1 مليون 
دين���ار مقارنة ب� 11.6 ملي���ون دينار في نهاية 2008، 
وبلغ صافي خسارة المملكة العربية السعودية التي 
تتحمله���ا الوطنية لالتصاالت في نهاية الس���نة 6.2 
ماليين دين���ار مقارنة ب� 6.5 ماليين دينار في نهاية 

2008 أي بانخفاض بلغ %5.
وعن المالديف قال البيان ان مجموع عدد العمالء 
في نهاية س���نة 2009 وصل إلى 0.10 مليون عميل، 
وبلغت اإليرادات في نهاية الس���نة 7.7 ماليين دينار 

مقارنة ب� 5.6 ماليين دينار في نهاية 2008.
وبلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 
للس���نة 0.42 مليون دينار مقارنة مع الخسارة قبل 
الفائدة والضريبة اإلهالك واإلطفاء البالغة 0.07 مليون 
دينار في نهاية السنة الماضية، وبلغ صافي خسارة 
المالديف التي تتحملها »الوطنية لالتصاالت« في نهاية 
الس���نة 3.3 ماليين دينار مقارنة بخسارة قدرها 3.6 

ماليين دينار في نهاية السنة الماضية.
أما عن فلسطين فقال البيان ان الوطنية لالتصاالت 
بدأت عملياتها في فلسطين في نوفمبر 2009، ووصل 
مجموع عدد العمالء في نهاية السنة إلى 0.11 مليون 
عميل، وبلغت اإليرادات في نهاية السنة 0.6 مليون 
دينار وبلغ صافي الخس���ارة التي تتحملها الوطنية 

لالتصاالت في نهاية السنة 4.2 ماليين دينار.

في نهاية 2009 الى 108.8 ماليين دينار مقارنة ب� 84.3 
مليون دينار في نهاية 2008.

وف���ي يونيو 2009 بلغ صاف���ي الربح الناتج عن 
المكاسب االستثنائية المحققة نتيجة كسب الدعوى 
القضائية المرفوعة ضد وزارة المواصالت مبلغ 49.8 

مليون دينار.
أما عن تونس فقال البيان ان عدد عمالء »تونسيانا« 

وصل في نهاية 2009 الى 5.21 ماليين عميل.
بزيادة 22.4% عن 2008، أم���ا اإليرادات في نهاية 
2009 فقد بلغت 102.3 مليون دينار مقارنة بإيرادات 

بلغت 99.2 مليون دينار في نهاية 2008.
وارتف���ع الربح قبل الفائ���دة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء في نهاية السنة الى 55.2 مليون دينار مقارنة 

ب� 51.9 مليون دينار مع نهاية 2008.
كما ارتفعت حصة الوطنية لالتصاالت في صافي 

السنة المالية 

2009

السنة المالية 

2008

475.5 مليون اإليرادات
476 مليون ديناردينار

الربح قبل الفائدة 
والضريبة واإلهالك 

واإلطفاء
201.3 مليون دينار190.2 مليون دينار

82.4 مليون دينار108.3 ماليني دينارصافي الربح

أعلنت الش���ركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة عن 
نتائجها المالية ل� 2009 محققة صافي أرباح مجمعة 
بلغت 108.3 ماليين دينار او ما يعادل 216 فلسا للسهم 
مقارنة ب� 82.4 مليون دينار أو ما يعادل 164 فلس���ا 

للسهم في 2008.
وقد بلغ الربح قبل الفائ���دة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء للس���نة 190.2 مليون دينار مقارنة ب� 201.3 

مليون دينار في 2008.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الوطنية 
لالتصاالت الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني، 
قائال: »كانت 2009 س���نة ناجحة بالنسبة للوطنية 
لالتصاالت، فقد استطعنا التعامل بفاعلية مع ضغوط 
المنافسة المستمرة في سوق الدولة األم الكويت. بل 
أيضا استطعنا تحقيق نتائج ايجابية في ممتلكاتنا 
األخرى. مع االنطالق الناجح لعملياتنا في فلسطين 
كما نتطلع كمجموعة إلى فرص أخرى مجدية في 2010 
لمزيد من النمو وتوسيع قاعدة عمالئنا التي تخطت 

اليوم 15.2 مليون عميل«.
وأوضح البيان الصحافي الصادر عن الشركة ان 
عدد العمالء النش���طين ارتفع في نهاية الربع الرابع 
من 2009 إلى 15.2 مليون عميل مقارنة ب� 10.9 ماليين 
عميل ف���ي نهاية الربع الرابع م���ن 2008، أي بزيادة 

بلغت %38.8.
كما ارتفعت عوائد المساهمين خالل 2009 محققة 
زيادة في ربحية الس���هم المجمعة بلغت 216 فلس���ا 

للسهم مقارنة ب� 164 فلسا للسهم في 2008.
واضاف البيان ان إيرادات الشركة قد استقرت في 
2009 بإجمالي بلغ 475.5 مليون دينار مقارنة بإيرادات 

بلغت 476 مليون دينار في 2008.
كم���ا بلغ الربح قبل الفائ���دة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء في نهاية الربع الرابع من السنة 190.2 مليون 
دين���ار مقارنة ب� 201.3 مليون دينار في الفترة ذاتها 

من سنة 2008.
وعن أداء الش���ركة في الكويت قال البيان ان عدد 
عم���الء الوطنية لالتصاالت قد ارتفع في نهاية 2009 
إل���ى 1.54 مليون عميل بزي���ادة بلغت 17% عن 2008 
وبلغت اإليرادات في نهاية 2009 نحو 200.9 مليون 
دينار مقارنة بإيرادات بلغت 226.6 مليون دينار في 

نهاية 2008.
وبلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 
في نهاية الس���نة 95.7 مليون دينار مقارنة ب� 120.5 
مليون دينار في نهاية 2008، كما ارتفع صافي الربح 
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