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بلغت 958.4 مليون دوالر في شهر أكتوبر للمرة األولى خالل أربعة أشهر

في مقدمتها مشروعا »المارينا« و»القمرا«

تأسس بمبادرة من »ضمان االستثمار« والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار

ارتفاع الصادرات الكويتية إلى اليابان 
بنسبة 18.2% عن العام الماضي

»إنجاز« تطرح مجموعة من الفرص االستثمارية 
في القطاع العقاري السعودي أمام الكويتيين

»اتحاد أمان« اجتمع في تونس ورفع  
عدد أعضائه لـ 23 جهة عربية وإسالمية

عقد »احتاد أمان« الذي تأسس مببادرة املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان« 
واملؤسسة اإلس����امية لتأمني االس����تثمار وائتمان 
الصادرات اجتماعه السنوي األول بالتعاون مع الشركة 
التونس����ية لتأمني التج����ارة اخلارجية »كوتيناس« 
وبرعاية وزير املالية التونس����ي محمد رضا شلغوم 
يومي الثاثاء واالربع����اء 23 و24 نوفمبر 2010 في 

العاصمة التونسية تونس. 
وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي أن االجتماع 
شهد مشاركة قرابة 80 مشاركا ميثلون أكثر من 23 هيئة 
ضمان ائتمان صادرات من الدول األعضاء في املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة 
املؤمتر اإلس����امي إضافة إلى شركات إعادة التأمني 
واملعلوم����ات التجارية وحتصيل الديون والتمويل. 
وأضاف البيان أن االجتماع الذي يعقد مرة كل سنة 
ف����ي إحدى الدول األعضاء قد حظي باهتمام واس����ع 
من قبل خبراء ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار 
ووس����ائل اإلعام احمللية والدولية، وبحث عددا من 
القضايا ذات الصلة بصناعة الضمان والتمويل في 
الدول العربية واإلس����امية األعضاء أهمها تطورات 
صناعة تأم����ني االئتمان واالس����تثمار والتمويل في 

الدول األعضاء، آليات استرداد التعويضات املدفوعة 
وجتارب الهيئات األعضاء في هذا املجال، إعادة التأمني 
وإمكانيات توظيف العضوية في االحتاد لاستفادة 
من السوق الدولية إلعادة التأمني وتطورات اتفاقية 
بازل 3 وتأثيرها على التجارة الدولية وعلى نشاط 

الهيئات األعضاء.
وأضاف البيان أنه مت تخصيص جلسة ملناقشة 
بناء قاعدة البيانات املشتركة واملوقع الشبكي الرسمي 
لاحت����اد )www.amanunion.net( والذي مت إطاقه 
مبناس����بة انعق����اد االجتماع، كم����ا مت عقد اجلمعية 
العمومية لاحتاد حيث مت النظر في تطور أنش����طة 
االحتاد ومش����اريعه املس����تقبلية، كما مت التصويت 
على قبول ستة أعضاء جدد في االحتاد ليصل بذلك 
عدد أعضائه إل����ى 23 عضوا.وذكر البيان أن »احتاد 
أمان« يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون املشترك بني 
أعضائه مبا ينهض بصناعة تأمني ائتمان الصادرات في 
الدول العربية واإلسامية وتطوير التعاون املشترك 
بينهم، كما يهدف االحتاد إلى تطوير وتنشيط دور 
هيئ����ات الضمان الوطنية العربية واإلس����امية في 
خدمة اقتصادات بلدانها بدعم فني من املؤسس����تني 

العربية واإلسامية.

كشفت شركة إجناز للتطوير 
العمراني وشركة االستثمار العقاري 
التي تتخذ من الرياض مقرا لها، 
عن زيادة في عدد املس����تثمرين 
إلى  الذي����ن يتطلعون  الكويتيني 
االستفادة من الطفرة التي يشهدها 
القطاع العقاري في اململكة العربية 

السعودية في الوقت احلالي.
 وأك����دت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي على االهتمام الكبير الذي 
ملسته لدى املستثمرين الكويتيني 
بالقطاع العقاري السعودي وذلك 
الناجحة في  خ����ال مش����اركتها 
معرض »سيتي سكيب جلوبال«، 

الذي اختتم أعماله مؤخرا في دبي، حيث سجل نسبة 
حضور كبي����رة من بني الزوار الذي����ن زاروا منصة 

الشركة في املعرض.
 وسلطت »إجناز« الضوء على مشروعي »املارينا« 
و»القم����را«، حيث عرضت على املس����تثمرين حزما 
استثمارية خاصة بهذه املشاريع التي يجري العمل 

على تطويرها.
 وعقب انتهاء املعرض، أشارت »إجناز« أيضا إلى 
أن عدد املستثمرين احلاليني واحملتملني اليزال يتجاوز 
نسبة العرض في القطاع العقاري، وهو اجتاه حافظ 
على مستوى عال من الطلب على األصول العقارية 

املعدة لاستثمار في اململكة العربية السعودية.
 وقال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة 
»إجناز« عمر القاضي: »أكدت االستجابة القوية من 
املس����تثمرين الكويتيني خال مشاركتنا في معرض 
»سيتي س����كيب جلوبال« في دبي على زيادة نسبة 
املستثمرين الكويتيني الراغبني في توسيع أنشطتهم 
االستثمارية داخل اململكة، ولم يكن هذا األمر مفاجئا 
على اإلطاق ال س����يما مع توقع����ات اخلبراء في هذا 
القطاع باس����تحواذ اململكة العربية السعودية على 
املساهمة األبرز في منو االستثمار بالقطاع العقاري 
في منطقة الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا، في 

ظل املب����ادرات الكبيرة في مجال 
االس����تثمار العقاري في مختلف 

أنحاء اململكة«.
 وأض����اف: »تؤكد الدراس����ات 
التي أجريت حديثا على املنظور 
اإليجابي للسوق السعودي، حيث 
يظهر املستثمرون ثقتهم باملكاسب 
الكبي����رة املتوقعة خ����ال الفترة 
املقبلة. وع����اوة على ذلك، يدفع 
عامل القرب اجلغرافي املستثمرين 
الكويتيني وغيرهم من املستثمرين 
م����ن الدول املجاورة لاس����تثمار 
في الس����عودية، حيث يتيح ذلك 
لهم وص����وال س����ريعا ألصولهم 
االستثمارية ومراقبة أسهل لكلفة مشاريع التطوير 

الرئيسية في السوق السعودية«.
 كما كشفت »إجناز« أن مشروعي »املارينا« و»القمرا« 
استقطبا اهتماما قويا من قبل املستثمرين اإلقليميني 
والدولي����ني، وخاصة عقب مش����اركتها الناجحة في 
»سيتي سكيب«، حيث زاد االهتمام من قبل املستثمرين 

الكويتيني مبشاريعها املعروضة.
 ويعتبر »املارينا« مشروع تطوير عقاري متعدد 
االس����تخدامات يقع على الواجه����ة البحرية للخليج 
العربي ش����رق مدينة الدمام وميتد على مساحة 3.3 
مايني متر مربع.ويحتل هذا املشروع، املعد لكي يصبح 
مركزا رئيسيا للسياحة والترفيه والنشاط التجاري 
في املنطقة الشرقية، موقعا استراتيجيا ومت تصميمه 
ليكون مجتمعا مزدهرا في اململكة والدول املجاورة 
يستهدف في املقام األول سكان املنطقة الشرقية ومن 
ثم س����كان املنطقة الوس����طى. أما مشروع، »القمرا« 
الواقع على طريق أبو بكر الصديق شمالي الرياض، 
فهو عبارة عن مجمع أراض سكنية ميتد على مساحة 
2.5 مليون متر مربع، ويتميز املوقع بقربه من أبرز 
الوجهات واملعالم الرئيس����ية في الرياض، مبا فيها 
مطار امللك خالد وجامعة األميرة نورة وجامعة اإلمام 

وشركة »سابك« وقوات األمن اخلاصة.

ارتفعت الص����ادرات الكويتية 
الى اليابان بنسبة 18.2%عن العام 
املاضي لتصل الى 80.03 مليار ين 
ياباني مبا يع����ادل 958.4 مليون 
دوالر في شهر اكتوبر للمرة االول 

خال اربعة اشهر.
اليابانية  املالية  وقالت وزارة 
في تقري����ر اولي نش����ر أمس ان 
الص����ادرات اليابانية الى الكويت 
الى  هبطت بنسبة 32.9% لتصل 
8.31 مليارات ي����ن )99.5 مليون 
دوالر( مس����جلة انخفاضا للمرة 

الثانية على التوالي.
وفيما تخطت الصادرات الكويتية 
حجم الواردات فان حجم التبادل 
التجاري بني الكويت واليابان بلغ 
وللشهر ال� 33 حتى اكتوبر املاضي 
71.71 ملي����ار ي����ن )858.8 مليون 
دوالر( مسجا ارتفاعا للمرة االولى 
خال شهرين.وتعتبر الكويت اكبر 
شريك جتاري لليابان اذ بلغ حجم 
التبادل التجاري في العام املاضي 

10.53 مليارات دوالر.
وسجل فائض التبادل التجاري 
ملنطقة الشرق االوسط مع اليابان 
ارتفاعا بنس����بة 2.7% ليصل الى 
775.0 مليار ي����ن )6.94 مليارات 

دوالر(.
النفطية من  الواردات  وبلغت 
الشرق االوسط الى اليابان %97.5 
من اجمال����ي وارداتها من املنطقة 
مسجلة انخفاضا بنسبة 2.0 %على 

املستوى السنوي.

وانخفضت الواردات اليابانية 
من الشرق االوسط في شهر اكتوبر 
الى  املاضي بنسبة 13.9% لتصل 
162.09 مليار ين )1.94 مليار دوالر( 
بسبب انخفاض تصدير السيارات 
والبضائ����ع املصنع����ة واالدوات 
واملنتوجات الكهربائية التي تشكل 
ما نسبته 92.8%من اجمالي واردات 

املنطقة من اليابان.
وسجل الفائض التجاري العاملي 
لليابان ارتفاعا بنس����بة 2.7%عن 
العام الذي سبقه ليصل الى 821.90 
مليار ي����ن )9.84 مليارات دوالر( 
في حني سجلت الصادرات ارتفاعا 
بطيئا خال العام في خضم الركود 

االقتصادي العاملي.
وسجلت الصادرات تقدما بنسبة 
7.8%على املستوى السنوي لتصل 

الى 5.724 تريليونات ين )68.55 
ملي����ار دوالر( للش����هر ال� 11 على 
التوالي وسط مخاوف من استمرار 
معاناة االقتصاد الياباني من ارتفاع 
الني وتباطؤ النمو االقتصادي، االمر 
الذي ميك����ن ان يؤدي الى تقلص 
الصادرات وانخفاض الطلب عبر 
البحار.وسجلت الصادرات اليابانية 
الى اوروب����ا وأمي����ركا الاتينية 
انخفاضا على الرغم من ارتفاعها 
الى الصني وهو يعد اكبر س����وق 

لليابان بنسبة %17.5.
وارتفع����ت الواردات بنس����بة 
8.7% لتصل الى 4.902 تريليونات 
ين )85.71 مليار دوالر( للش����هر 
العاشر على التوالي بسبب تزايد 
الطلب على احلديد والفحم والغاز 

املسال.

عمر القاضي

تساهم في إتمام عمليات الصرف بسرعة 

انخفاض كمية األسهم المتداولة 40% بقيمة 153 مليون دينار

يوفر لسكان المنطقة السهولة والراحة بتواجد فرع مصرفي للبنك ألول مرة فيها

»كي ـ نت« توفر نقاط بيع جديدة محليًا 
متوافقة مع أحدث التقنيات التكنولوجية

»المركز«: تماسك »الوزني« 
في نهاية تداوالت أسبوع متذبذب

قال تقرير شركة املركز املالي عن 
اداء البورصة لاسبوع اجلاري 
ان املؤش���ر الوزني متاسك عند 
471 نقطة بينما انخفض املؤشر 
السعري بشكل طفيف بنس���بة 0.33% ببلوغه 6.928 
نقطة، مما ادى إلى ثبات أرباح املؤشر الوزني منذ بداية 
السنة عند 22.2%، فيما رجع املؤشر السعري إلي خانة 
اخلس���ائر بانخفاض قدره 1.1%. وقد انخفضت الكمية 
املتداولة لهذا األس���بوع 40% حيث بلغت حوالي 746 
مليون سهم بقيمة 153 مليون دينار، مسجلة انخفاضا 

بنسبة 40% عن األسبوع املاضي. بلغ متوسط السيولة 
اليومية حوالي 30.7 مليون دينار، فيما، بلغ متوسط 

سيولة األسبوع املاضي حوالي 51.4 مليون دينار.
وبني التقرير ان قطاع اخلدمات احتل 32.3% من القيمة 
املتداولة لهذا االسبوع، وتركز النشاط على سهم زين، 
حيث مت التداول خال االسبوع على 14.2 مليون سهم 
بقيمة 20.3 مليون دينار، كما اقفل الس���هم على سعر 
1.44 دينار مس���جا ارتفاعا بنسبة 2.9%. على صعيد 
متصل، اس���تحوذ قطاع البنوك على 31.5% من القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع، كما زاد النشاط على بنك الكويت 

الدولي حيث مت التداول على 44.7 مليون س���هم بقيمة 
14.8 مليون دينار واستقر سعر بنك الكويت الدولي عند 

0.340 دينار مسجا ارتفاعا بنسبة %7.9.
وحول الش���ركات االكثر ارتفاعا، فقد تقدمت شركة 
املواساة القابضة 15.4% لهذا االسبوع حيث مت التداول 
على 40.000 سهم واقفل السهم عند سعر 120 فلسا، ومن 
جانب آخر في قائمة الشركات االكثر تراجعا، تصدرت 
الش���ركة الكويتية لاستثمار القائمة بتراجعها %19.8، 
حيث مت التداول على 2.76 مليون سهم بقيمة 374.132 

دينارا واستقر سعر السهم عند 130 فلسا.

»الخليج« يفتتح فرعه الـ 51 في منطقة الصباحية

احتفل����ت ش����ركة كي-نت 
مبناس����بة طرح أجه����زة نقاط 
بيع حديثة ومتوافقة مع أحدث 
ما توصل����ت إليه التكنولوجيا 
العاملية بهذا الشأن وتتميز هذه 
األجهزة بتقنية عالية اجلودة 
والس����رعة في إمتام العمليات 
املصرفية مما يسهم في تطوير 
هذا القطاع احليوي ويس����اعد 
على انتشار أجهزة نقاط البيع 
بالسوق احمللى مما يدفع مسيرة 
تطور الكويت ف����ي هذا املجال 
وتتميز هذه األجهزة بس����هولة 
التاجر  اس����تخدامها من قب����ل 
والعماء، ومن هذا فقد مت دعوة 
جميع البنوك لتبادل األحاديث 
والتعرف على األجهزة اجلديدة 
في حفل غداء اقيم خصيصا لهذه 

املناسبة.
وقد قام املدير العام للشركة 
بإلقاء كلمة  العجم����ي  عبداهلل 
للحضور، أكد فيها على مميزات 
اجله����از اجلديد م����ن الناحية 
االقتصادية م����ن حيث تقليل 
النقد وتدعيم  ت����داول  مخاطر 
الباستيكية  استخدام األموال 
املمثلة بالبطاقات املصرفية كأداة 
دفع معتمدة في خدمة القطاعات 
التجارية واحلكومية مما يساهم 
في تقليل الوقت واالزدحام من 
خال س����رعة إجن����از املعاملة 
بهذه األجه����زة احلديثة حيث 
ان م����دة اس����تغراق العملية ال 

احتف����ل بنك اخلليج بافتتاح فرعه في 
منطق����ة الصباحية، موس����عا بذلك نطاق 
خدماته املالية املمي����زة إلى أنحاء جديدة 
من الكويت في إطار التزامه املتواصل بخدمة 
العماء.وس����يوفر فرع الصباحية لسكان 
هذه املنطقة فرصة اختبار الفرق والسهولة 
في إجراء معاماتهم املصرفية مع فرع بنك 

اخلليج في منطقتهم.
وقد حضر حفل االفتتاح محافظ األحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج وأعضاء فريق إدارة 
بنك اخلليج.وأوضح البنك في بيان صحافي 
ان افتتاح الفرع اجلديد جاء ليش����هد على 
جناح إستراتيجية بنك اخلليج القائمة على 
توفير أفضل جتربة مصرفية للعماء في 
مختلف مناطق الكويت، وتعزيز مجموعة 
اخلدمات املالية التي يقدمها، مش����يرا الى 
ان الفرع اجلديد سيفتح أبوابه من األحد 
إلى اخلميس من الساعة الثامنة والنصف 

صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.
اجلدي����ر بالذكر ان ش����بكة فروع بنك 
اخلليج تضم حاليا 51 فرعا تنتش����ر في 

مختلف مناطق الكويت.

تتجاوز األربع ثوان وتستخدم 
كل تقنيات االتصال املتاحة من 
شبكات سلكية LAN او السلكية 
WIFI او شبكة اجلوال GPRS مما 
يضع الكويت في مصاف الدول 
املتقدمة بهذه الس����رعة الفائقة 
البيع  إلجراء معامات نق����اط 

وبه����ذه اخلطوة تكون الكويت 
قد قطعت شوطا »طويا« نحو 
حتقيق أهدافها املنشودة لدعم 

التجارة االلكترونية.
واش����ار الى ان خدمة نقاط 
البيع تعتبر من اخلدمات املميزة 
والناجحة في الكويت وهي احدى 

اخلدمات الرئيسية التي تسعى 
الش����ركة لتفعيلها وتطويرها 

بأحدث التقنيات املتوافرة.
وذكر العجمي ان الش����ركة 
تسعى الى حتسني جودة اخلدمة 
والتركي����ز على إرضاء العماء 
وتطوير األنظمة التحتية وايضا 

التركيز على العنصر التسويقي 
للش����ركة، مما يعد رافدا قويا 
لتعزيز وانتش����ار شبكة الدفع 
اآلل����ي عن طريق نق����اط البيع 
املتوافرة بالكويت والتي جتاوزت 
ال� 23.000 نقطة بيع وأكثر من 

4 مايني عملية شهريا.

عبداهلل العجمي يشارك في قطع كيكة احلفل

محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج يقص شريط االفتتاح مع فوزي الثنيان

تقــرير

المؤشرات العامة للسوق خالل أسبوعمؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات 


