
اقتصادالسبت 28 اغسطس 2010 34

العمر والى يساره مصطفى اكسن وارول بركاتس عضوي مجلس ادارة البنك املركزي التركيوزير املالية التركي يتوسط العمر- يسار- وتفننيكي  عماد املنيع يرحب بأحمد بكشة الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في تركيا

محمد العمر يلقي كلمة ترحيبية باحلضور 

األطفال مع وكيل ضابط محمد بالل منظم السير في شارع دمشق

مقر بنك اخلليج

»الخليج«: 10 فائزين جدد
في سحب الدانة األسبوعي

أج���رى بنك اخلليج في 22 اجلاري الس���حب 
األسبوعي التاسع والعشرين حلساب الدانة معلنا 
بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها ألف دين���ار وهم كاآلتي: مها أحمد 
الرق���م، متارا خلدون اخلم���اش، ناصر بدر حمد 
املباركي، مطيع محمد ابراهيم أس���عد، صدراهلل 
عبداحلسني سابوحيان، مساعد نزال ردام، عبداهلل 
هالل عبداهلل العنزي، عدنان هاشم البدر، جمعان 

بطيحان قنيفذ العازمي، وعليا محمود لفته.
هذا ويتعني على العم���الء إيداع احلد األدنى 
لفتح حس���اب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل 
العميل للدخول في السحوبات األسبوعية، الربع 

س���نوية والس���نوية تلقائيا. كما يتميز حساب 
الدانة من بنك اخللي���ج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرص متعددة للفوز، فهو يشجع 
العمالء أيضا عل���ى توفير املال. فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب زادت الفرص 

املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« 
التي متكن عمالء الدانة من حس���اب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

بجائزة قدرها ألف دينار ارتفاع حاد في تداوالت قطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

»جلوبل«: اهتمام »كويتي ـ سعودي ـ تركي« بسوق االتصاالت السوري
العام املاضي.

أعلن مجلس إدارة زين السعودية أنه 
وقع قرارا متريريا قرر فيه ما يلي:

1- دعوة اجلمعية العامة غير العادية ل� 
»زين السعودية« للتصويت على توصية 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأس����مال زين 
م����ن 14 مليار ريال س����عودي الى 7.33 
مليارات ريال سعودي، وبالتالي تخفيض 
عدد األسهم من 1.4 مليار سهم الى 733 
مليون سهم عن طريق إلغاء 667 مليون 
سهم ومبعدل تخفيض سهم واحد عن 

كل 2.096 سهم تقريبا.
2- دع����وة اجلمعي����ة العام����ة غير 
العادية ل� »زين« للتصويت على توصية 
مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال »زين« � 
بعد التخفيض � من 7.33 مليارات ريال 
س����عودي الى 11.7 مليار ريال سعودي 
وبزي����ادة في رأس امل����ال مقدارها 4.38 
مليارات ريال سعودي من خالل إصدار 
438 مليون سهم جديدة يكون ملساهمي 
زين )عدا املساهمون املؤسسون( املسجلني 
في نهاية انعق����اد اجلمعية العامة غير 
العادية احلق في االكتتاب في األس����هم 
اجلديدة نقدا حسب نسبة ملكيتهم في ذلك 
التاريخ، كما يحق للمساهمني املؤسسني 
االكتتاب في األس����هم اجلديدة من خالل 
رسملة جميع أو جزء من القروض املقدمة 
منهم س����ابقا لزين وذلك مبقدار نسبة 
أحقيتهم في االكتتاب في األسهم اجلديدة. 
وأطلقت شركة االتصاالت السعودية خدمة 
 Face رسائل موقع التواصل االجتماعي
book على اجلوال في بادرة هي األولى من 
نوعها في اململكة وكإضافة نوعية حلزمة 

اخلدمات التي تقدمها الشركة.

على نشاط وتداوالت األسبوع املاضي 
متثلت ف����ي إعالن احلكومة الس����ورية 
الثالثاء املاضي عن طرح مزايدة لرخصة 
ملشغل ثالث للهاتف النقال بعد سنوات 
من التأجيل، وقالت شركات دولية مثل 
تركس����يل التركية وزين الكويتية انها 
مهتمة بالعمل في سورية التي يبلغ عدد 
سكانها 20 مليون نسمة ويوجد بها نحو 
7 ماليني مستخدم للهاتف احملمول، وأبلغ 
مصدر بصناع����ة االتصاالت »رويترز« 
بأن ش����ركة االتصاالت السعودية التي 
تس����يطر عليها احلكومة السعودية قد 
تكون بني أقوى املنافسني خصوصا بعد 
حتس����ن الروابط بني دمشق والرياض 

تداوالت األسبوع املاضي على ما نسبته 
53.79% من إجمال����ي الكمية املتداولة، 
وما نسبته 35.49% من إجمالي القيمة 
املتداولة. وبني التقرير ان س����هم شركة 
احتاد اتصاالت »موبايلي« سجل التراجع 
األكبر خالل تداوالت األس����بوع املاضي 
بانخفاض بنسبة 3.30% ليغلق عند 51.25 
رياال س����عوديا بينما جاء سهم شركة 
اإلمارات لالتصاالت املتكاملة »دو« أكبر 
املرتفعني بصعوده بنسبة 1.96% ليغلق 

عند 2.080 درهم إماراتي.

أبرز األخبار

قال التقرير ان أب����رز األخبار املؤثر 

ق������ال ال��ت��ق��ري��ر 
لشركة  األسبوعي 
بي����ت االستثم��ار 
العامل��ي »جلوب��ل« 
عن قطاع االتصاالت اخلليجي ان دائرة 
الضوء سلطت على »زين« السعودية 
خالل ت��داوالت األسبوع املاضي بعد 
بتخفيض  إدارتها  مجلس  أوص��ى  أن 

رأسمالها.
وأشار التقرير الى ان مؤشر جلوبل 
أنه����ى تداوالت  اخلليج����ي لالتصاالت 
األسبوع املاضي منخفضا بنسبة %0.79 
وصوال الى مستوى 277.71 نقطة، وقد 
انخفض اجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 723.06 مليون دوالر وصوال الى 

90.36 مليار دوالر.
وأوضح التقرير ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي شهد ارتفاعا حادا في أنشطة 
الت����داول، حيث ارتفعت كمية األس����هم 
املتداولة بنس����بة 126.71% وصوال الى 
103.82 ماليني سهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغ 346.46 ملي����ون دوالر أي بارتفاع 
بلغت نسبته 56.25% مقارنة باألسبوع 
السابق، وقد استحوذت الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت على ما نسبته %6.13 
من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجي����ة، بينما اس����تحوذت القيمة 
املتداولة للقطاع على ما نسبته %11.44 
من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية.
ولفت التقرير الى ان س����هم ش����ركة 
االتصاالت املتنقلة »زين الس����عودية« 
تصدر قائمة األس����هم من حيث الكمية 
املتداولة حيث استحوذ خالل  والقيمة 

..والبنك يحتفل بالقرقيعان
مع عمالء »بيتي« بفرع الفيحاء

نظم بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
مهرجانا متمي���زا جمع فيه عددا كبيرا 
من العمالء الصغار ف���ي فرع الفيحاء 
مبشاركة مس���اعد املدير العام للقطاع 
املصرفي محمد ناصر الفوزان ومديري 
مناطق الفروع، كما شارك في االحتفال 
وكيل ضابط محمد بالل النموذج املثالي 

لشرطة املرور.
وفي تصريح صحافي أوضح الفوزان 
أن »بيت���ك« دأب عل���ى االحتفال بهذه 
املناسبة سنويا وذلك بهدف إحيائها كونها 
من أهم االنشطة الرمضانية التي تعبر 

عن التراث الكويتي القدمي كما أنها متزج 
روح الطفل باملاضي الذي عاشه اآلباء 
واألجداد وكافحوا من أجله، كما متنح 
هذه املناس���بة األطفال فرصة االندماج 
مع أقرانهم، وهذا يعبر عن جزء مهم من 
الشخصية التي نسعى إلى تكوينها في 
»بيتك« لدى األطفال في أي برنامج يتم 

تنظيمه لهم على مدار العام.
وأشار الفوزان إلى أن »بيتك« أنشأ 
في عدد من فروعه أندية خاصة بالصغار 
مع منحهم فرص���ة التدريب والتعرف 
على املهارات املصرفية التي تتناس���ب 

مع أعماره���م وقدراتهم، مما مكننا من 
حتقيق قيمة مضافة لهم إلى جانب منحهم 
حساب »بيتي« اخلاص بهذه الشريحة 

من العمالء.
 وتقدم الفوزان بالشكر اجلزيل لوكيل 
ضابط محمد بالل منصور منظم حركة 
املرور في شارع دمشق على مشاركته 
األطفال في هذه املناسبة مؤكدا أن هذه 
املش���اركة كان لها أثر كبير في نفوس 
األطف���ال ملا يتمتع به »بالل« من محبة 
كبيرة بني الصغ���ار والكبار مما جعله 

منوذجا مثاليا لشرطة املرور.

»بيتك - تركيا« يزيد عدد فروعه إلى 135 فرعاً 

اآلن من أنشط البنوك األجنبية العاملة هناك، 
كما زاد »بيتك – تركيا« من أنشطته لتعزيز 
دوره كجسر للتبادل التجاري واالقتصادي 
بني تركيا ودول أوروبا ووسط آسيا والكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي باعتبار أن 
املصال����ح االقتصادية والتجارية أداة مهمة 
للتقريب بني الش����عوب وال����دول وتطوير 

العالقات املشتركة.
وحظي »بيتك – تركيا« خالل العام املاضي 
بتصنيفات متقدمة من وكاالت التقييم العاملية 
الرئيسية التي أكدت على النظرة املستقبلية 
االيجابية للبنك الذي استطاع أن يزيد من عدد 
موظفيه وينوع سلة خدماته ومنتجاته ويعزز 
أنشطته لتواكب إس����تراتيجيته الطموحة 

وجهوده للتوسع داخل وخارج تركيا. 
يذكر أن »بيتك – تركيا« أنش���ئ في عام 
1989 برأس���مال 10 ماليني دوالر ومشاركة 
بيت التمويل الكويتي بيتك-هيئة األوقاف 
التركي���ة – املؤسس���ة العام���ة للتأمينات 
االجتماعي���ة بالكويت والبنك اإلس���المي 
للتنمية ومس���تثمرين أفراد، وحقق منوا 
متوازنا ومستمرا جعله حاليا ينافس على 
مراكز متقدمة بني البنوك التركية في مجاالت 
التمويل واالس���تثمار  عمله املختلفة مثل 
واخلدم���ات املصرفية ومتويل الش���ركات 
أموال عمالئه،  الكبرى وتثمير  والصفقات 
ويعمل البنك للوصول بعدد فروعه إلى200 

فرع عام2011.

متنوعة يزخر بها الس����وق التركي في ظل 
سياسة استثمارية منفتحة ومحفزات جيدة 
وبيئة تش����ريعية ومناخ جاذب لالستثمار 
يعتمد على اهتم����ام كبير وأولوية تضعها 
احلكومة التركية لتنشيط االقتصاد وتشجيع 

املستثمر.
كما دفعت قدرات وإمكانيات البنك املتنامية 
إلى البحث عن فرص في األس����واق الدولية 
خاصة القريبة من تركيا فافتتح مكتبا في 
كازاخس����تان واجته إلى السوق األوروبي 
ويعتزم افتتاح أول فروعه في مدينة ماينهامي 
األملانية لالستفادة من اإلقبال املتزايد على 
اخلدمات واملنتجات املالية اإلسالمية، كما بدأ 
البنك التجهيز لتشغيل بنك أنشأه مؤخرا 
ف����ي دبي وهي الرخص����ة األولى من نوعها 
لبنك إسالمي وفق الشريحة اخلامسة، التي 
تتيح تقدمي خدمات متعددة وفق الشريعة 
وتعتبر اجنازا مهما وتؤكد ثقة الهيئات املالية 
وتقديرها جلهود »بيتك – تركيا« نحو بناء 
شراكة اقتصادية، خاصة دعم عمل الشركات 
التركية واخلليجية التي تستثمر في أسواق 
البلدين، إذ سيقدم البنك خدمات استشارية 
مالية وخدمات وس����اطة ومتويل للشركات 
مع التركيز على تنمية االستثمارات التركية 
اخلليجية املشترك، كما يستهدف أن يخدم 
من خالل تواجده في دبي شركات ومشاريع 

في قطر والسعودية وعمان. 
ويعمل بنك آخر أنشأه في البحرين ويعتبر 

نظم بيت التمويل الكويتي التركي )بيتك 
– تركيا( حفل إفطار في مدينة اس���طنبول 
حضره وزير املالية التركي مهمت شمشات 
وعدد من مس���ؤولي الوزارة باإلضافة إلى 
مس���ؤولي هيئة س���وق املال في اسطنبول 
ومجموعة كبيرة من الشخصيات االقتصادية 
املؤثرة ورؤساء الشركات الكبرى واملسؤولني 
التنفيذيني لعدد من املصارف واملؤسس���ات 
املالي���ة باإلضافة إلى رئي���س مجلس إدارة 
»بيتك – تركيا« محمد س���ليمان العمر الذي 
كان في مقدمة مس���تقبلي الضيوف، وافق 
إيوان الرئيس التنفيذي وعبداهلل تفننيكي 

العضو املنتدب.
وكان بيتك - تركيا قد أعلن عن اجنازين 
كبيرين ومهمني خالل الفترة املاضية أولهما 
إدراج صندوق االستثمار في الذهب الذي يعد 
األول من نوعه بش����كل رسمي في بورصة 
اس����طنبول وذلك في حفل كبير شارك فيه 
رئيس هيئة سوق املال، واحلدث الثاني كان 
إعالن البنك عن صفقة صكوك لصاحله بقيمة 
100 مليون دوالر مبشاركة 19 بنكا ومؤسسة 
مالية وبتنظيم ش����ركة بيت إدارة السيولة 
اململوكة لبيتك، وبذلك يضيف بيتك-تركيا 
بعدا جديدا وآفاقا واسعة للعمل االقتصادي 
واملالي وفق الشريعة، وهو ما كان محط تقدير 
وترحيب املسؤولني األتراك، حيث عبر وزير 
املالية مهمت شمشات عن الترحيب باملبادرات 
التي يتخذها »بيتك – تركيا« الس����تحداث 
أدوات متويل جديدة، مش����يرا إلى أن منتج 
الصكوك ميكن أن يلبي احتياجات العديد من 
الشركات التركية الراغبة في احلصول على 
التمويل لتغطية توسعاتها وخططها للنمو 

في السوق احمللي واألسواق املجاورة.
وتؤكد املؤشرات املالية ومعدالت األداء 
االيجابية التي حققها »بيتك – تركيا« خاصة 
في الفترة القريبة املاضية والتي متثلت في 
زيادة األرباح الصافية مبعدالت تصل إلى %25 
وأيضا الزيادات في حجم األصول والودائع 
وحقوق املساهمني مبعدالت تصل إلى %40 
جناح سياسة »بيتك – تركيا« في اخلروج 
إلى األس����واق العاملية إلى أوروبا واخلليج 
والدول املجاورة لتركيا، وان هذه السياسة 
بدأت تؤتي ثمارها رغم أن الس����وق التركي 
واعد ومن الضخامة بحيث انه مليء بالفرص 
وهو ما جعل البنك يزيد عدد فروعه ليصل 
اجماليها إلى 135 فرعا اآلن في إشارة إلى أن 

السوق التركي سيظل له االهتمام األكبر. 
وقد رسخ البنك وجوده ووسع أنشطته 
في السوق التركي بغية الوصول إلى مرتبة 
متقدمة بني البنوك الكبرى العاملة هناك بعد 
أن أصبح من اكبر البنوك اإلسالمية العاملة 
في تركيا، ونشط البنك وشركاته التابعة نحو 
اقتناص عدة فرص استثمارية في مجاالت 

البنك نظم حفل إفطار في إسطنبول بحضور وزير المالية التركي

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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