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تعرفوا على منتجاته وخدماته ونشأة البنوك اإلسالمية

»بيتك« استقبل مجموعة من طلبة المدرسة الباكستانية
استقبل فرع بيت التمويل 
الكويتي )بيت���ك( في منطقة 
خيطان مجموع���ة من طلبة 
الباكستانية  الدولية  املدرسة 
في زيارة ق���ام بها الطلبة مع 
عدد من املشرفني للتعرف على 
طبيعة »بيتك« كمؤسسة مالية 
اسالمية تخطت حدود احمللية 
واإلقليمية الى العاملية وقدمت 
مجموعة متميزة من املنتجات 
واخلدمات التي رسخت صناعة 
الصيرفة االسالمية كما تقوم 
بدور اجتماعي مهم انطالقا من 

مسؤوليتها جتاه مجتمعها.
وق���ام مدير ف���رع خيطان 
رائد احلزمي���ي باطالع طلبة 
املدرسة على تفاصيل العديد من 
العمليات املصرفية األساسية 
التي يوفرها للعمالء مثل عمليات 
الس���حب واإليداع مبساعدة 
املوظفني او من االجهزة اآللية، 
مع تقدمي شرح واف عن انواع 
احلسابات والودائع والتركيز 
على حساب »بيتي« املخصص 
لألطفال وحس���اب »حسابي« 
لشريحة الشباب، وخالل جولة 
في الفرع اطل���ع الطلبة على 

خزائن األمانات وقسم السيدات 
ومجمل اخلدمات األخرى التي 
يقدمها الفرع واألنظمة والبرامج 
اآللية والتقنية املس���اعدة مع 
العنصر البشرية املتميز على 
تقدمي اخلدمة بأفضل وأرقى 

مس���توى ممكن م���ن اجلودة 
والدقة والسرعة مع األمان.

الزي���ارة فرصة  وكان���ت 
كذلك ليتع���رف الطالب على 
طبيعة الصيرفة االس���المية 
وخصوصية عمل البنوك التي 

تقدم خدماتها وفق الشريعة 
باإلضاف���ة الى التط���رق الى 
الفروق الرئيسية بني البنوك 
التقليدية واإلسالمية خاصة في 
بعض منتجاتها مثل املرابحة 
والودائع وغيرها باإلضافة الى 

استعراض نشأة وتطور ومنو 
صناعة الصيرفة االس���المية 
في الكوي���ت واخلليج وإلقاء 
الضوء على اإلقبال الكبير الذي 
أصبحت حتظى به في مختلف 

األسواق العاملية.

لقطة جماعية للطالب خالل الزيارة

تحسّن معدالت الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين سيسرع وتيرة التعافي

»المدينة«: األرباح المتميزة  للبنك الدولي القت 
استحساناً كبيراً وساهمت في دفع السوق لالرتفاع

قال تقرير شركة 
املدين���ة للتمويل 
انه  واالس���تثمار 
وس���ط حالة من 
التفاؤل وعودة بعض من الثقة 
إلى جموع املس���تثمرين، أنهى 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
تداوالت األسبوع املاضي على 
ارتفاعات جيدة ملؤشري السوق 

الرسميني.
التقرير أن املؤشر  وأوضح 
السعري أغلق عند مستوى 7.067 
نقطة محققا مكاسب أسبوعية 
بلغت 123 نقطة ومحققا مكاسب 
على املستوى األسبوعي %1.8، 
ولتصل مكاس���به الشهرية الى 
1.2% ولتقارب مكاسبه من بداية 

العام حاجز %1.
كم���ا أغلق املؤش���ر الوزني 
تداوالت األسبوع عند مستوى 
477.6 نقط���ة محققا مكاس���ب 
أس���بوعية 8.3 نقاط ومحققا 
ارتفاعا أسبوعيا بلغ 1.8%، لتصل 
مكاسبه من بداية الشهر الى %2.5 
ولتقفز مكاسب املؤشر من بداية 

العام الى %23.8.
وبنينّ التقرير ان أداء السوق 
اتسم خالل األس���بوع بعملية 
الصعود ش���به املستمر، حيث 
سجل املؤشر السعري صعودا في 
4 جلسات من أصل خمسة، وقد 
استهل السوق تداوالت األسبوع 
على جلستني حقق فيهما مكاسب 
قوية بلغت 88 نقطة مبعدل %1.3، 
وذلك بفضل التصريحات اخلاصة 
بامتام بصفقة زين، كما ساهمت 
إعالنات نتائج األعمال الفصلية 
بنصيب وافر في صعود السوق 
وبخاصة األرباح املتميزة للبنك 
الدولي التي القت استحسانا لدى 
قطاع عريض من املستثمرين.

وأشار التقرير الى ان السوق 
ينتظر في الفترة املقبلة توالي 

تراجع صادرات الكويت من النفط 
الخام إلى اليابان بنسبة %42

طوكيو � كونا: أك���دت بيانات أصدرتها وكال���ة الطاقة واملوارد 
الطبيعية، التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، 
ف���ي تقرير أولي، أن صادرات الكويت م���ن النفط اخلام الى اليابان 
انخفضت بنسبة 41.8% في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي لتصل 6.06 ماليني برميل )201 ألف برميل يوميا( لتس���جل 
أول تراجع منذ ش���هرين. وأوضح التقرير ان صادرات الكويت من 
النفط اخلام الى اليابان بلغت في سبتمبر ادنى مستوى منذ يونيو 

املاضي الذي سجل 162 ألف برميل يوميا.
وشكلت صادرات الكويت وهي سابع أكبر مورد للنفط إلى اليابان 
8.5% من احتياجات النفط  العام في اليابان في سبتمبر مقابل %10.5 

في الشهر نفسه من العام املاضي و8% في اغسطس.
وارتفعت واردات اليابان من النفط اخلام بنسبة 5.2% في العام 
على أساس سنوي لتصل الى 3.45 ماليني برميل يوميا لتسجل منوا 
للشهر الثالث على التوالي، إال أن الواردات من منطقة الشرق األوسط 
تراجعت بنسبة 3.6% لتصل الى 2.86 مليون برميل يوميا ما يشكل 
83% من اجمالي الواردات بانخفاض بلغ 7.6% مقارنة بالعام السابق. 
واحتلت اململكة العربية السعودية مقدمة قائمة الدول املصدرة للنفط 
لليابان بعد ارتفاع الواردات منها بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق 
لتصل الى 980 ألف برميل يوميا تليها دولة االمارات العربية املتحدة 
رغم تراجع الواردات منها بنس���بة 1.8% لتصل إلى 707 آالف برميل 
يوميا. وجاءت ايران في املرتبة الثالثة بعد زيادة وارداتها بنس���بة 
17% لتصل الى 367 ألف برميل يوميا فيما أصبحت روس���يا رابعة 
وقطر خامسة. وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد 
الواليات املتحدة والصني وتعتمد على واردات النفط اخلام لتلبية 

نحو 50% من احتياجاتها من الطاقة.

عن ظهور تي���ار من الثقة لدى 
بعض املتداولني، وقد بلغت كمية 
التداول خالل األسبوع املاضي 
1.7 مليار سهم باملقارنة مع 1.4 
مليار سهم خالل األسبوع قبل 
املاضي وبنسبة منو بلغت %27.3 
ومبتوسط تداوالت يومية 346 
مليون س���هم، كما بلغت قيمة 
املتداولة 282.7 مليون  األسهم 
دينار بنسبة منو بلغت %27.2 
ومبتوسط تداوالت يومية 56.5 

مليون دينار.
الى ت���داوالت  وباإلش���ارة 
القطاعات خالل األسبوع، فقد 
تصدر قطاع االستثمار كميات 
األس���هم املتداولة والتي بلغت 
548.1 مليون سهم بنسبة %31.7 
م���ن إجمالي تداوالت الس���وق 
بالكامل، كما احتل قطاع العقار 
املرتبة الثانية بإجمالي تداوالت 
بلغت 486.5 مليون سهم بنسبة 
28.1% من إجمالي تداوالت السوق، 
وقد شكل القطاعان معا %59.8 

من إجمالي تداوالت السوق.
التداول  الى قيم  وباإلشارة 
األس���بوعية، فقد تصدر قطاع 
التداوالت  البنوك كالعادة قيم 
األس���بوعية بإجمالي تنفيذات 
بلغت 115.1 مليون دينار بنسبة 
40.7% من إجمالي السوق واحتل 
قطاع االستثمار املرتبة الثانية 
بإجمالي ت���داوالت بلغت 68.2 
مليون دينار بنسبة 24.1% من 

إجمالي تداوالت السوق.

أداء األسهم

مت التداول خالل األس���بوع 
املاضي على أس���هم 152 شركة 
من إجمالي 212 شركة، بعد إدراج 
أسهم مجموعة الراي اإلعالمية 
ضمن قطاع اخلدمات، بينما لم 
يتم التداول على أسهم 60 شركة 

أخيرة.

نتائج إعالنات الشركات لنتائج 
الثالث  الفصلية للربع  أعمالها 
من الع���ام، وهو ما سيش���كل 
توجهات الس���وق بشكل كبير، 
ومن املالحظ أيضا خالل الفترة 
املاضية ان هناك حتسنا طفيفا 
على معدالت الثقة والتفاؤل لدى 
بعض املستثمرين في السوق، 
وهو من ش���أنه املساعدة على 
تس���ريع وتيرة التعافي بشكل 

أكثر.
التقري���ر ان قطاعات  وذكر 
السوق تسابقت خالل األسبوع 
املاضي في حصد املكاسب بشكل 
ملحوظ، حيث أغلقت كل قطاعات 
السوق الثمانية على ارتفاعات 
متباينة، تصدرها قطاع البنوك 
محققا مكاسب أسبوعية بلغت 
2.8%، حيث حققت سبعة بنوك 
من أصل تسعة مدرجة مكاسب 
جيدة بقيادة البنك الدولي الذي 
أعلن عن نتائ���ج أعماله خالل 

األس���بوع والتي س���جلت 13.1 
مليون دينار مقابل خسارة 4.6 
ماليني دينار خالل نفس الفترة 

من العام السابق.
وق���ال التقري���ر ان قطاعي 
االس���تثمار والصناع���ة حققا 
مكاسب أسبوعية بلغت %2.7، 
ويرجع صعود قطاع االستثمار 
الى ميل غالبية الشركات املدرجة 
ال���ى الصعود )26  في القطاع 
شركة( بينما استقرت إغالقات 18 
شركة أخرى وبالتالي لم تضغط 
الشركات اخلاس���رة )7( على 
مؤشر القطاع، بينما لم تسجل 
أي ش���ركة في قطاع الصناعة 
خسارة أسبوعية، حيث صعدت 
أسهم 17 شركة واستقرت إغالقات 

11 شركة أخيرة في القطاع.
وعلى مستوى األداء من بداية 
العام فقد تقاس���مت القطاعات 
أربعة  النتائج، حي���ث حققت 
قطاع���ات مكاس���ب متباين���ة 

بقيادة قطاع البنوك الذي بلغت 
مكاس���به 38.6%، بينما قلصت 
القطاع���ات األربعة األخرى من 
العقار  خسائرها بقيادة قطاع 
الذي انخفضت خسائره من بداية 

العام الى 14.2% فقط.
وقد سجلت القيمة الرأسمالية 
للس���وق بنهاية األسبوع 35.1 
مليار دينار، واس���تحوذ قطاع 
البنوك على 40.4% منها بإجمالي 
قيمة رأس���مالية بلغ���ت 14.2 
مليار دينار ثم قطاع اخلدمات 
الذي سجل 10.0 مليارات دينار 
بنسبة 28.6% من إجمالي قيمة 

السوق.

معدالت التداول

وأشار التقرير الى ان معدالت 
التداول شهدت خالل األسبوع 
املاضي منوا ملحوظا جتاوبا مع 
احلركة النشطة للسوق، وهي 
تعد واحدة من اإلشارات اجليدة 

خالل األشهر التسعة األولى من 2010

51 مليون دوالر قيمة الصادرات اللبنانية إلى الكويت
بيروت ـ رشيد سنو

أظهر تقرير لوزارة املال ان قيمة صادرات لبنان 
الى الكويت خالل األشهر التسعة األولى من عام 
2010 بلغت 51 مليون دوالر بينما كانت قد سجلت 
خالل ع����ام 2009 نحو 96 مليون دوالر وفي عام 

2008 نحو 77 مليون دوالر.
ولم يشر التقرير الدوري لوزارة املال الى استيراد 

لبنان اي سلعة من الكويت.
وفي ظل استمرار ارتفاع عجز امليزان التجاري 
اللبناني مع حتسن الواردات اجلمركية فإن بعض 
األرقام تبني ميل امليزان للدول املصدرة الى لبنان 

بشكل عام مع بعض االستثناءات.
وقال التقرير ان لبنان استورد حتى سبتمبر 
املاضي من الواليات املتحدة األميركية مبا قيمته 
1144 مليون دوالر مقابل قيمة صادرات بلغت في 
تلك الفترة 45 مليون دوالر. ومن إيطاليا استورد 
لبنان مبا قيمت����ه 1030 مليون دوالر مقابل قيمة 
صادرات بلغت 23 مليون دوالر فقط. اما من الصني 
فقد بلغت قيمة مستورداته منها 1244 مليون دوالر 

بينما لم يصدر اليها اي سلعة.
اما على صعيد الصادرات اللبنانية املتواضعة 
فأشار التقرير الى ان قيمة الصادرات الى سويسرا 
خالل األش����هر التس����عة األولى من العام احلالي 
بلغت 421 مليون دالر بينما استورد منها بحدود 

418 مليون دوالر وهذا يعني ان امليزان التجاري 
مع سويس����را هو لصالح لبن����ان. وأضاف: قيمة 
صادرات لبنان الى االمارات العربية املتحدة بلغت 
316 مليون دوالر بينما استوردت منها بقيمة 272 
مليون دوالر، واالمارات م����ن الدول القليلة التي 

مييل فيها امليزان التجاري لصالح لبنان.
اما صادرات لبنان الى العراق فبلغت قيمتها 203 

ماليني دوالر دون ان يستورد منها اي سلعة.
وفي املجمل أكد التقرير ان عجز امليزان التجاري 
اللبناني وصل حتى نهاية شهر سبتمبر املاضي الى 
10172 مليون دوالر مقابل 8436 مليون دوالر في 
الفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع 1736 مليون 
دوالر. وبلغ عجز شهر سبتمبر وحده 1020 مليون 
دوالر مقابل عجز بلغ 1137 مليون دوالر في شهر 
اغسطس الذي س����بقه وعجز في سبتمبر 2009 

حوالي 952 مليون دوالر.
وكان عجز امليزان التجاري اللبناني سجل خالل 
عام 2009 حوالي 12.758 مليار دوالر بينما سجل 

عام 2008 عجزا بحدود 12.137 مليار دوالر.
وبلغ عجز امليزان التجاري عام 2007 حوالي 
9.157 مليارات دوالر. وسجل امليزان التجاري عام 
2006 عجزا بلغ 7116 مليون دوالر بتراجع قدره 
344 عن عام 2005 الذي سبقه والذي سجل عجزا 

بلغ 7460 مليون دوالر.

ارتفاع القيمة السوقية للقطاع بواقع 570.54 مليون دوالر

»جلوبل«: تراجع تداوالت قطاع االتصاالت 
الخليجي لألسبوع الثالث رغم األخبار اإليجابية

»زين السعودية« تطلق خدمة
»زين الخير« مع الشيخ عائض القرني

الشركة
القيمة المتداولة 

)الدوالر األميركي(
إجمالي القيمة المتداولة لكل سوق 

خليجي )الدوالر األميركي(
النسبة من إجمالي القيمة المتداولة 

لقطاع االتصاالت الخليجي

شركة االتصاالت املتنقلة 
10.77%26.531.2703.421.302.650السعودية )زين(

17.98%44.277.9923.421.302.650شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

14.86%36.597.968980.117.749شركة االتصاالت املتنقلة )زين(

30.16%74.278.8623.421.302.650شركة االتصاالت السعودية

2.03%4.995.982292.381.291شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
11.49%28.303.527590.334.337)اتصاالت(

1.88%4.634.9443.421.302.650شركة احتاد عذيب

4.19%10.329.463292.381.291فودافون قطر

الشركة العمانية لالتصاالت 
0.69%1.704.47898.500.381)عمان تل(

شركة اإلمارات لالتصاالت 
Du 5.45%13.431.064590.334.337املتكاملة

الشركة الوطنية لالتصاالت 
0.33%810.191980.117.749)الوطنية(

شركة البحرين لالتصاالت 
0.16%396.7383.402.729السلكية والالسلكية )بتلكو(

246.292.4805.386.039.136املجموع

عبداهلل الدامر مصافحا الشيخ عائض القرني عقب اطالق اخلدمة اجلديدة

قال تقرير شركة 
بيت االس����تثمار 
العاملي )جلوبل( 
ان مؤشر جلوبل 
أنهى  اخلليجي لالتص����االت 
تداوالت األسبوع املنتهي في 28 
اجلاري )اول من امس( مرتفعا 
بنس����بة 0.56% وص����وال إلى 
مستوى 312.25 نقطة، هذا وقد 
ارتفع إجمالي القيمة السوقية 
للقطاع بواقع 570.54 مليون 
دوالر وصوال إلى 101.597 مليار 

دوالر.
وأوضح التقرير ان »النقط 
وضع����ت على احلروف« بعد 
أن طمأنت مجموعة اخلرافي 
مساهميها بأن صفقة »زين � 
اتصاالت« في طريقها الصحيح، 
الكويت  إلى أن سوق  مشيرا 
املالية رفض طلبني  لألوراق 
لش����ركة مجموع����ة األوراق 
املالية في وقت سابق من هذا 
األسبوع في شراء 5% من أسهم 

»زين«.
انه وعلى  التقري����ر  وبني 
الرغم م����ن األخبار االيجابية 
عن صفقة زي����ن إال أن قطاع 
االتص����االت اخلليجي ش����هد 
تراجعا في أنش����طة التداول 
لألسبوع الثالث على التوالي 
حيث تراجعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة 8.05% وصوال 
إلى 105.47 ماليني سهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغت 246.29 
ملي����ون دوالر أي بانخفاض 
بلغت نسبته 28.09% مقارنة 

أطلق���ت ش���ركة »زي���ن 
الس���عودية«، خدمة جديدة، 
دينية احملتوى، حتت مسمى 
»زين اخلير«، وذلك بالتعاون 
مع الشيخ د.عائض بن عبداهلل 
القرني. وبهذه املناس���بة عبر 
القرني بعد توقيع  د. عائض 
االتفاقية عن سعادته بالتعاون 
مع »زين السعودية« قائال: »لقد 
سعدت بزيارة مقر شركة زين 
الرائدة، ووجدت ما أثلج صدري 
من نشاط وهمة عالية، وخطط 
مستقبلية للتوسع واالنتشار، 
فباركت هذا اجلهد، ودعوت لهم 
بالتوفيق، ويس���رنا املشاركة 
معهم بجوال اخلير، لنوصل 
الكلمة الطيبة، والفكرة اجلميلة، 
والرأي السديد إلخواننا في كل 

مكان«.
من جانبه قال مدير التواصل 
املؤسسي في »زين السعودية« 
عبداهلل بن حس���ني الدامر، ان 
ما يحظى به الش���يخ القرني 
من قبول ومحبة على مختلف 
املستويات، كان احلافز الرئيسي 
حلرص »زين السعودية« على 
التعاون معه، واإلس���هام في 
نشر نتاجه العلمي، والدعوي 
والثقاف���ي، لتعم الفائدة على 

أكبر قطاع ممكن.
الدامر أن إطالق هذه  وأكد 
اخلدم���ة نابع من استش���عار 
الس���عودية« لضرورة  »زين 
مش���اركتها في نش���ر الوعي 
الديني والثقافي في املجتمع، 
موضحا أن خدمة »زين اخلير« 
عبارة عن 18 قناة تفاعلية تقدم 

باالسبوع السابق.
الكمية  ان  التقري����ر  وقال 
املتداولة لقط����اع االتصاالت 
استحوذت على ما نسبته %2.71 
من إجمال����ي الكمية املتداولة 
في األسواق اخلليجية، بينما 
املتداولة  القيمة  اس����تحوذت 
للقطاع على ما نسبته %4.57 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
هذا وقد واصل سهم شركة 
اإلمارات لالتصاالت املتكاملة 
)Du( تصدره قائمة األس����هم 
من حي����ث الكمي����ة املتداولة 
حيث استحوذ خالل تداوالت 
هذا األس����بوع على ما نسبته 
الكمية  57.41% من إجمال����ي 

املتداول��ة. 
بينما تصدر س����هم شركة 
االتصاالت الس����عودية قائمة 

األس����هم م����ن حي����ث القيمة 
املتداولة حيث استحوذ خالل 
تداوالت هذا األسبوع على ما 
نس����بته 30.16% من إجمالي 

الكمية املتداولة.
في حني سجل سهم شركة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
الصعود األكبر خالل تداوالت 
هذا األسبوع بارتفاعه بنسبة 
بلغت 4% ليغل����ق عند 11.70 

درهما إماراتيا.
بينما جاء س����هم ش����ركة 
االتصاالت املتنقلة السعودية 
)زين( األكثر تراجعا متصدرا 
الس����هم م����ن حيث  جمي����ع 
االنخفاض فاقدا ما نس����بته 
3.11% م����ن قيمته ليغلق عند 
7.80 رياالت سعودية متأثرا 
باملفاوض����ات ح����ول صفقة 

زين.

العديد من احملتويات الدينية 
املتنوعة من رس���ائل نصية 

ومقاطع مرئية.
وأض���اف مدي���ر التواصل 
املؤسسي في »زين السعودية«، 
أن هذه اخلدمة ستقدم محتويات 
دينية واجتماعي���ة متنوعة، 
مقتبسة من كتب الشيخ عائض 
القرني، ودروسه ومحاضراته، 
حيث مت تخصيص أربع قنوات 
نصية ومرئي���ة لبث نصائح 
وخط���وات تزود املش���تركني 
واملش���تركات بس���بل احلياة 
السعيدة، إضافة إلى قناة تقدم 

1000 خطوة نحو حياة أفضل، 
وقناة للتفسير امليسر، إضافة 
إلى قنوات ح���ول الوقاية من 
السحر والعني، وديوان الشعر، 
ومحاضرات ومقاالت وأخبار 
الشيخ عائض القرني، وغيرها 
من القنوات التي تس���هم في 
تنمية الوعي الديني واالجتماعي 

والثقافي في املجتمع.
وأشار الدامر إلى أنه بإمكان 
عمالء »زين السعودية« احلصول 
على مزيد من املعلومات حول 
هذه اخلدم���ة من خالل زيارة 

املوقع اإللكتروني للشركة.

تقرير
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