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نفذت من خالل 620 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الرابع م����ن حيث التداوالت بكمية 
تداول بلغ حجمها 42.06 مليون سهم نفذت من خالل 1071 صفقة قيمتها 
10.5 ماليني دينار. واحتل قطاع الصناعة املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 22.7 مليون سهم نفذت من خالل 645 صفقة قيمتها 4.9 ماليني 
دينار. وجاء قطاع غير الكويتي في املركز السادس من خالل تداول 13.5 

مليون سهم نفذت من 180 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.

آلية التداول

اس����تمر قط����اع البنوك 
في صدارته للقطاعات من 
التداول، حيث  حيث قيمة 
بلغت نس����بة اس����تحواذه 
أم����س %51.5  في جلس����ة 
من الس����يولة، وشهد سهم 
»الوطن����ي« اس����تقرار عند 
مستوى إغالقه السابق بعد 
التداوالت املتوس����طة التي 
شهدها السهم، اذ مت تداول 
1.8 مليون سهم بقيمة 2.7 
مليون دينار، اقفل على اثرها 
عند مس����توى دينار و460 
فلسا، ، اما سهم بيتك فيبدو 
انه اسس ملستوى سعري 
جديد قبل العطلة، حيث اقفل 
على استقرار عند مستوى 

وش����هدت املتغيرات الثالثة للس����وق باألمس تباين����ا في األداء بعد 
االرتفاعات القياسية في جلس����ة تداوالت اول من امس، حيث ارتفعت 
قيمة االس����هم املتداولة بنسبة 2.5% حيث بلغت 59.844 مليون دينار، 
ف����ي حني انخفضت كمية االس����هم املتداولة بنس����بة 3.9% حيث بلغت 
255.357 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 10.6% حيث بلغت 

4957 صفقة.
وجرى التداول على أس����هم 124 س����هما من أصل 212 س����هم شركة 

مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
29 شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 55 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 40 شركة عند 
معدالت اإلقف����ال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط بكمية تداول حجمها 
64.1 مليون سهم نفذت من 
خالل 1144 صفقة قيمتها 7.2 

ماليني دينار. 
البنوك  واحتل قط����اع 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 57.2 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1239 صفقة 
قيمتها 30.8 مليون دينار.   
العقارات في  وحل قط����اع 
الثالث بكمية تداول  املركز 
بلغت 52.9 مليون س����هم 

عمليات جني أرباح قوية على أسهم البنوك
 تحدّ من مكاسب السوق .. وتفاؤل باستمرار الصعود

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
33.03 مليون دينار على 55.2% من إجمالي القيمة وهي 
بيتك وبرقان والدولي واخلليج واجيلتي والوطني.

تص��درت قيمة ت��داول بيتك األس��هم املتداولة في 
السوق والبالغة 8.8 ماليني دينار متثل 8. 14% من إجمالي 

القيمة.

تصدر مؤشر قطاع األغذية قطاعات السوق املرتفعة 
بواقع 57.7 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك بواقع 36.7 
نقطة، وتاله مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 33.7، 
وتاله مؤشر قطاع االستثمار بواقع 6.7 نقاط، وتاله 
مؤشر قطاع التأمني بواقع 4.5 نقاط، اما اكثر املؤشرات 
تراجعا فكان مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 35.7 نقطة، 
وتاله مؤشر قطاع العقارات بواقع 14.7 نقطة، وتاله 

قطاع الصناعة بواقع نقطة واحدة.

إغالقه الس����ابق، وذل����ك بعد تداوالت 
نشطة بلغت كمياتها 7.7 ماليني سهم 
بقيمة بلغ����ت 8.8 ماليني دينار، وفي 
املقابل ارتفع س����هم برقان مبقدار 25 
فلس����ا ليصل الى مستوى 495 فلسا 
ويقترب من التأس����يس عند مستوى 
500 فلس وذلك بعد ان ش����هد السهم 
تداوالت نشطة رغم عدم وجود اخبار 
جديدة حول السهم، اذ مت تداول 14.1 
مليون سهم بقيمة 6.7 ماليني دينار، 
اما الدولي فواصل اداءه النشط وبات 
قريبا من الوصول الى مس����توى 300 
فلس بعد ان اغلق في جلسة أمس عند 
مستوى 295 فلس����ا بعد تداول 21.6 
مليون س����هم بقيمة 6.1 ماليني دينار، 
اما سهم اخلليج فتراجع مبقدار 20 فلسا بعد أداء جنح لالنخفاض منذ 
بداية اجللس����ة وذلك بعد تداوالت نشطة، اذ مت تداول 8.6 ماليني سهم 
بقيمة 4.4 ماليني دينار، وكذلك تراجع س����هم بوبيان مبقدار 10 فلوس 
بعد ان ش����هد تداوالت متوسطة نس����بيا، اذ مت تداول 2.7 مليون سهم 
بقيمة 1.6 مليون دينار، واس����تقرت باقي اسهم القطاع عند مستويات 
االغالق الس����ابقة بعد ان جنحت في تقليص خسائرها باستثناء سهم 

البنك التجاري الذي لم يشهد أي تداوالت أمس.
وبارتفاع محدود واصل قطاع االستثمار نشاطه الذي بدأه منذ فترة 
بعد ان أصبح جاذبا للس����يولة الى حد ما بعد فترة من العزوف، وكان 
سهم املش����اريع هو األنش����ط في القطاع وقاده لالرتفاع، حيث أضاف 
السهم 20 فلسا ملكاس����به السوقية ليصل الى مستوى 465 فلسا، بعد 
تداوالت بلغت كمياتها 3.8 ماليني سهم بقيمة 1.7 مليون دينار، اما سهم 
االستثمارات فارتفع مبقدار 10 فلوس لليوم الثاني على التوالي أدت الى 
ارتفاع السهم الى مستوى 375 فلسا، وذلك بعد تداول 3.3 ماليني سهم 
بقيمة 1.2 مليون دينار، فيما انخفض سهم الدولية للتمويل مبقدار 20 

فلسا تراجع على اثرها الى مستوى 230 فلسا.

الصناعة والخدمات

تعرض سهم مجموعة الصناعات الى عمليات بيع كبيرة في جلسة 
أمس بهدف جني األرباح بعد االرتفاعات األخيرة في قيمة السهم هبط 
على اثرها الى مس����توى 370 فلسا بعد تداوالت متوسطة، اذ مت تداول 
2.2 مليون سهم بلغت قيمتها 858 ألف دينار، اما سهم انابيب فاستقر 
عند مس����توى إغالقه السابق بعد تداوالت نش����طة، حيث بلغت كمية 
األس����هم املتداولة 4.2 ماليني سهم بقيمة 1.2 مليون دينار، وشهد سهم 
الصناعات املتحدة ارتفاعا بلغ 6 فلوس بعد تداوالت مضاربية نشطة 

بلغت كمياتها 7.9 ماليني سهم بقيمة 864 ألف دينار. 
واستقر سهم »زين« عند مستوى إغالقه السابق وذلك بعد تداوالت 
محدودة للس����هم، اذ مت تداول 1.562 مليون س����هم بقيمة 2.044 مليون 
دينار، اما س����هم »اجيلتي« فواصل ارتفاعاته مضيفا 25 فلسا ملكاسبه 
السوقية جتاوز بها مستوى 500 فلس، وبذلك يكون سهم اجيلتي من 
االس����هم التي أسست ملستويات سعرية جديدة، وكانت التداوالت على 
السهم نش����طة منذ بداية جلسة تعامالت أمس، اذ مت تداول 8.2 ماليني 

سهم بقيمة 4.07 ماليني دينار.

شريف حمدي 
ش����هدت حلظات اإلقفال في سوق 
الكويت لألوراق املالية حتوال ملحوظا 
في مسار مؤشريه السعري والوزني، 
حيث اقفل السوق على ارتفاع طفيف 
واصل به اجتاه����ه الصعودي، وذلك 
بعد ان كان اللون األحمر مسيطرا على 
شاش����ات التداول منذ بداية تعامالت 

اجللسة وحتى قبل نهايتها بدقائق.
وب���دا جليا منذ بداي���ة تداوالت 
جلس���ة أمس ان هناك عمليات بيع 
قوية شملت كثيرا من االس����هم في 
اغلب القطاعات وعلى رأس����ها قطاع 
الذي شهد انخفاضا ملحوظا  البنوك 
أدى الى تراجع السوق بشكل محدود، 

باإلضافة الى عمليات بيع ش����ملت االسهم الرخيصة في اكثر من قطاع 
كان لها انعكاساتها على اداء الس����وق الذي جنح منذ اللحظات األولى 
ال����ى االنخفاض قبل ان حتل الثواني االخيرة من عمر اجللس����ة ليظهر 
اللون األخضر على شاش����ات التداول ألول مرة في جلسة أمس، وذلك 
بعد عمليات ش����راء مكثفة على أسهم القطاع املصرفي الذي اغلق على 
ارتفاع 36 نقطة بعد ان جتاوز ال� 120 نقطة انخفاضا خالل النصف االول 
من اجللسة متأثرا بتراجعات أسهم الوطني وبيتك واخلليج مبقدار 20 
فلسا، واس����هم األهلي واملتحد وبوبيان مبقدار 10 فلوس وتراجع سهم 
الدولي مبقدار 5 فلوس، وكان لعمليات الش����راء الواضحة في الدقائق 
االخيرة على أسهم القطاع املصرفي اثر ملحوظ في حتسن اداء مؤشري 
السوق، حيث قلصت اس����هم الوطني وبيتك واألهلي واملتحد والدولي 
خسائرها وأقفلت عند مستويات اإلغالق السابق باستثناء سهم الدولي 

الذي اقفل على ارتفاع مبقدار 5 فلوس.
وشهدت جلس����ة تداوالت أمس حتركا ملحوظا لسهم اجيليتي منذ 
بداية اجللس����ة رغم جنوح السوق الى االنخفاض وهو ما ألقى بظالله 
االيجابية على االسهم التابعة في القطاعات املختلفة، ما ادى الى إغالقها 
على ارتفاعات متفاوتة وبعضها وصل الى احلد األعلى، حيث اقفل سهم 
بي����ان على ارتفاع 5 فلوس والوطني����ة العقارية على ارتفاع 10 فلوس 
واملعادن على ارتفاع 10 فلوس وكذلك س����هم مركز سلطان الذي ارتفع 
مبقدار 10 فلوس، وفي املقابل ش����هد سهم زين هدوءا في ادائه، حيث مت 
تداول كميات محدودة من أسهمه بني مستوى سعري دينار و300 فلس 

ودينار و320 فلسا.
ومع استمرار السوق في مواصلة الصعود حافظ املؤشر العام على 
استقراره فوق مستوى 6800 نقطة، حيث من املتوقع ان يعزز السوق 
استقراره فوق هذا املس����توى في ظل الزخم الكبير الذي تشهده أسهم 
القطاع املصرفي واألسهم القيادية بشكل عام، فضال عن النشاط املضاربي 

الذي تشهده كثير من األسهم في اكثر من قطاع.

مؤشرات السوق
وعزز السوق مكاسب مؤشراته نظرا لالرتفاعات املتواصلة، حيث 
أغلق املؤشر العام على ارتفاع نسبته 0.02% بإقفاله عند مستوى 6.826.7 
نقطة مرتفعا 1.6 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.02%، بإقفاله 

عند مستوى 455.97 نقطة مرتفعا 0.08 نقطة. 

أسهم 6 شركات 
استحوذت
على 33.03 
مليون دينار
 تمثل %55.2
من إجمالي القيمة

تجاوز سهم 
»أجيليتي« حاجز 

الـ 500 فلس 
يرفع أسهم 

الشركات 
المرتبطة بها

)سعود سالم( تذبذب املؤشرات بفعل عمليات جني األرباح  

المؤشر العام 1.6 نقطة 
وتداول 255.3 مليون سهم 

قيمتها 59.8 مليون دينار

ارتفاع

طرح منتجات إسالمية للتمويل 
العقاري في بريطانيا

دبي � األس���واق.نت: وقع عمالق التأمني البريطاني »ليغال آند 
جنرال« ش���راكة مع البنك اإلس���المي البريطاني لتوفير منتجني 

للتمويل العقاري يتوافقان مع الشريعة اإلسالمية.
وأوضحت الش���ركة أن املنتجني عبارة عن خطة متويل لشراء 
عقار بديل عن الرهن العقاري، إذ يتيح املنتج األول للعمالء شراء 
منزل بالش���راكة مع البنك وفقا ملبدأ اإلجارة والثاني يعتمد على 

مبدأ املشاركة.
وأكد البنك البريطاني اإلسالمي تقدمي الدعم الكامل للوسطاء 

املهتمني بتطوير اعتمادهم على التمويل اإلسالمي.
وقال رئيس قسم منتجات الرهن العقاري في »ليغال آند جنرال« 
مارتن سميث »إن الوسطاء لديهم الفرصة لتوفير عروض متويل 

أكثر لزبائنهم«.

انضمام أسواق المال اإلماراتية
إلى مؤشر »فوتسي« لألسواق الناشئة

دبي � األس���واق.نت: تنضم األسواق املالية في اإلمارات إلى سلسلة 
»مؤشرات فوتسي« لألسهم العاملية ضمن مؤشر األسواق املالية الناشئة 
الثانوية اعتبارا من يوم غد . وسينضم واحد وعشرون سهما لشركات 

.ftse global equity index إماراتية إلى عائلة مؤشرات
وحس���ب تصريحات املدير اإلقليمي ملؤشر »فوتسي« لصحيفة »ذا 
ناشونال« اإلماراتية، سيتم ادراج ثالث عشرة شركة من دبي وسبع من 
أبوظبي إضافة إلى س���هم موانئ دبي العاملية املدرجة في ناسداك دبي. 
وسيساهم إدراج أسهم الشركات اإلماراتية ضمن مؤشرات »فوتسي« في 
تعزيز فرص االستثمار االجنبي. وكانت مجموعة فوتسي، املتخصصة 
في إصدار املؤشرات، قد قالت في وقت سابق إنها ستقوم بوضع أسواق 
األسهم في اإلمارات على الئحة مؤش���رها لألسواق الناشئة الثانوية، 
وذلك بعد أن قامت بترقية مركز اإلمارات في إطار املراجعة الس���نوية 
التي جتريها لتصنيف البل���دان، إذ حققت اإلمارات تقدما ملحوظا في 
مجاالت املراقبة الفعالة ألسواق األسهم من قبل الهيئات التنظيمية، إلى 
جانب عدم وجود أي قيود على عمليات حتويل رؤوس األموال، وجهود 

تعزيز البيئة التنافسية بني شركات الوساطة املالية.

»ماستركارد العالمية«:
الكويت ثاني أكثر دولة عطاء للخير في الشرق األوسط

ش���غلت الكويت املرتبة الثانية بني األس���واق اخليرية في 
منطقة الشرق األوسط، حيث يعتزم 76% من املستهلكني في 
الكويت تقدمي مس���اهمات خيرية في األش���هر الستة املقبلة، 
مقارنة بنس���بة 70% من املس���تهلكني الذين كانوا يخططون 

للتبرع خالل الفترة السابقة.
وبحسب استبيان نصف سنوي أجرته »ماستركارد العاملية« 
لعمالئها بني مارس وأبريل 2010، وشمل االستبيان ما مجموعه 
10920 مستهلكا في 24 سوقا، حيث مت استجوابهم عن خططهم 
لتقدمي التبرعات اخليرية في األشهر الستة التالية، فإن حوالي 
55% من املس���تطلعني في جميع أنحاء منطقة آسيا/ احمليط 
الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا يخططون لتقدمي التبرعات 
اخليرية في األش���هر املقبلة، بارتفاع من 53% في نهاية العام 

املاضي و50% في منتصف عام 2009.
واظهر االس���تبيان ان شخصا من كل اثنني من املستطلعني 
ف���ي جميع أنحاء املنطقة ينوي تقدمي التبرعات في األش���هر 
الس���تة املقبلة، وأن 58% من املستهلكني ممن يتجاوز عمرهم 
ال� 45 عاما و57% من املستهلكني املتزوجني في املنطقة ينوون 
املساهمة في قضية خيرية في األشهر املقبلة، مقارنة مع %55 
من املستهلكني الذين تتراوح أعمارهم بني 30 و44 عاما و%51 

من املستهلكني الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و29 عاما.
كما ان 50% من املستهلكني غير املتزوجني واملطلقني/األرامل 
يخططون أيضا لتقدمي التبرعات في األش���هر املقبلة، وأكثر 
قليال 56% من اإلناث للمستهلكني في املنطقة يخططون لتقدمي 

التبرعات من 54% الذكور املستهلكني.
وكشف االستبيان انه بالنسبة للكويت، فإن 78% من املستهلكني 
الذكور و73% من املستهلكني اإلناث يتطلعون للتبرع ملؤسسة 
خيرية، وعلى صعيد الفئات العمرية، يعتبر املستهلكون الذين 
تتراوح أعمارهم بني 30 و44 عاما 78% هم األكثر عطاء، يليهم 
املستهلكون الذين تتراوح أعمارهم بني 45 عاما وما فوق %76 

والذين تتراوح أعمارهم بني 18 و29 عاما %70.
وبني االس���تبيان أيضا أن املس���تهلكني في نيجيريا )%81( 
ومص���ر )79%( والكويت )76%( يتصدرون اجتاه الس���خاء 
بأعلى نس���بة من املستهلكني في تخطط تقدمي التبرعات، اما 
في اليابان فيخطط املستهلكون لتقدمي مساهمات خيرية في 

األشهر املقبلة بنسبة 12% فقط.
وبوجه عام، يعتزم غالبية املستهلكني في األسواق ال� 24 التي 
شملها االستبيان التبرع بنسبة 1 إلى 2% من دخلهم السنوي 
في العام املقبل، وغالبية املستهلكني في الكويت )44%( الذين 
يخططون لتقدمي التبرعات يتطلعون إلى منح بني 1 و2% من 
دخلهم السنوي، في حني يتطلع 5% منهم لتقدمي أكثر من %5، 
ما يشكل ارتفاعا عن النس���بة التي حتققت في العام املاضي 

والتي بلغت %1.
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� 62% من املستهلكني في اململكة العربية السعودية يعتزمون 
تقدمي املساهمات اخليرية في األشهر ال� 6 املقبلة، لترتفع النسبة من 
59% من املستهلكني الذين كانوا يعتزمون التبرع قبل 6 أشهر.

� يتطلع غالبية املس���تهلكني في اململكة العربية السعودية 
الذي���ن يخططون للتبرع 45% الى منح ب���ني 1 و2% من دخلهم 

السنوي.
� اإلناث في اململكة العربية الس���عودية أكثر ميال إلى التبرع 

باملقارنة مع الذكور، حي���ث ان 64% من اإلناث يعتزمن التبرع 
للجمعيات اخليرية مقارنة مع 61% من الذكور.

� املستهلكون األكبر سنا في اململكة العربية السعودية أكثر 
عطاء من نظرائهم األصغر س���نا، وتتراوح أعمار املس���تهلكني 
األكثر س���خاء بني 45 عاما وما فوق )64%( يليهم الذين تتراوح 
أعمارهم بني 18 و29 عام���ا )61%( ومن تترواح أعمارهم بني 30 

و44 عاما )%60(.

65% من املستهلكني في اإلمارات يعتزمون تقدمي 
املساعدات اخليرية في األش���هر الستة املقبلة، لترتفع 
النس���بة من 59% من املستهلكني الذين خططوا للتبرع 

قبل ستة أشهر. 
يظهر أن املستهلكني في دبي )67%( أكثر سخاء 
باملقارنة باملستهلكني في أبوظبي )58%( من حيث التخطيط 

للقيام باملساهمات اخليرية في األشهر الستة املقبلة.
غالبية املس���تهلكني في اإلم���ارات )42%( الذين 
يخطط���ون للتبرع يتطلعون إلى من���ح بني 1 و2% من 
دخلهم الس���نوي، في حني يتطلع 7% فقط منهم لتقدمي 

أكثر من 5% من دخلهم السنوي.
يخطط 65% من املس���تهلكني الذكور و66% من 

املستهلكني اإلناث لتقدمي التبرعات. 

� انخفضت نسبة املستهلكني القطريني الذين يعتزمون تقدمي 
املس��اهمات اخليرية في األشهر ال� 6 املقبلة )44%(، وذلك بعد أن 
كانت في السابق احد أبرز مراكز العطاء اخليري في منطقة آسيا 

واحمليط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا )%75(.
� يتطلع غالبية املس��تهلكني في قطر الذين يخططون للتبرع 

)35%( إلى منح أقل من 1% من دخلهم السنوي.
� اإلن��اث في قطر أكثر ميال إل��ى التبرع باملقارنة مع الذكور، 
إذ يعت��زم 48% من اإلناث التبرع للجمعي��ات اخليرية مقارنة مع 

41% من الذكور.
� املس��تهلكون األكبر س��نا في قطر أكثر عطاء من نظرائهم 
األصغر س��نا، حيث تتراوح أعمار أكثر املستهلكني سخاء للخير 
45 عام��ا وما فوق )58%(، يليهم من تتراوح أعمارهم بني 18 و29 

عاما )38%( وبني 30 و44 عاما )%36(.

تصنف مصر كأكثر البالد توجها للمساهمات 
اخليرية في منطقة الشرق األوسط، حيث يخطط %79 
من املس����تهلكني في مصر لتقدمي مساهمات خيرية في 
األشهر الستة املقبلة. لكن هذا الواقع يعد انخفاضا عن 
نسبة 84% من املستهلكني الذين كانوا يخططون للتبرع 

لقضية خيرية قبل ستة أشهر. 
الذين  غالبية املس����تهلكني املصري����ني )%29( 
يخططون للتبرع يتطلعون إلى منح 1 إلى 2% من دخلهم 
الس����نوي، فيما يتطلع 3% فقط منهم لتقدمي أكثر من 

 .%5
هناك نس����بة مرتفعة من املستهلكني املصريني 
)48%( الذين ال يعرفون النسبة املئوية التي سيقتطعونها 

من دخلهم السنوي ليتبرعوا بها العام املقبل. 

اتجاهات المساهمات الخيرية في السعودية

.. واإلمارات

..وقطر

.. ومصر

1.6 مليون دينار أرباح 
»بوبيان للبتروكيماويات«  المرحلية

اعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة بوبيان 
للبتروكيماويات  اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 31 يوليو 2010 حيث حققت الشركة أرباحا بنحو 1.6 مليون دينار 
مبا يعادل 3.44 فلوس ربحية للسهم الواحد مقابل حتقيقها ألرباح فاقت 

4.9 ماليني دينار خالل ال� 3 أشهر املنتهية في 31 يوليو 2009.
فيما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 86.2 مليون دينار خالل األشهر 
الثالثة املنتهية في يوليو 2010 مقابل 49.3 مليون دينار حجم موجوداتها 
املتداول����ة خالل نفس الفترة من 2009، أما إجمالي املطلوبات املتداولة 
فقد بلغ 53.9 مليون دينار في الثالثة أشهر املنتهية في 31 يوليو 2010 

في حني بلغ 27.4 مليون دينار خالل نفس الفترة من 2009.

� مزيد من املس��تهلكني اللبنانيني يخططون لتقدمي مساهمات 
خيري��ة في األش��هر ال� 6 املقبل��ة حيث يعت��زم 68% منهم تقدمي 
التبرعات في األش��هر الس��تة املقبلة، مقارنة بنس��بة 53% قبل 6 

أشهر.
� غالبية املس��تهلكني اللبنانيني )50%( الذين يخططون للتبرع 
يتطلعون إلى إعطاء بني 2 و5% من دخلهم الس��نوي، بينما يتطلع 

9% فقط منهم لتقدمي أكثر من %5.
� اإلناث أكثر ميال نحو التبرع من الذكور، حيث ينوي 70% من 
اإلناث املساهمة في املشاريع اخليرية مقارنة مع 66% من الذكور.

� املستهلكون األكبر سنا في لبنان هم أكثر عطاء من نظرائهم 
األصغر سنا، يعتبر املستهلكني الذين تتراوح أعمارهم بني 45 عاما 
وما فوق أكثر رفقا )83%(، يليهم ممن تتراوح أعمارهم بني 30 و44 

سنة )67%( وبني 18 و29 عاما )%30(.

..ولبنان


