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سبعة فائزين أسبوعيًا حتى نهاية مايو 

»الوطني« يعلن أسماء الفائزين في حملة 
»اربح جهاز iPad2 اجلديد يوميًا«

تتيح فيه حلامليها االستفادة من 
العديد من املزايا واخلصومات 

واملكافآت املجزية.

على فرصتني مقابل كل 20 دينارا 
يتم إنفاقها في احملالت املشاركة 
ببرنامج مكافآت الوطني. وسيتم 
إجراء السحب القادم يوم االثنني 

املوافق 23 مايو اجلاري.
أن  إلى  وجت���در اإلش���ارة 
بطاق���ات الوطن���ي االئتمانية 
التي تتمتع بتغطية واس���عة 
عل���ى النطاق العامل���ي تعتبر 
الوسيلة األكثر سهولة لسداد 
قيمة املشتريات في الوقت الذي 

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
ع���ن فوز س���بعة عم���الء من 
حامل���ي بطاقات ماس���تركارد 
االئتمانية بجهاز iPad2 اجلديد 
في الس���حب الثالث من حملة 
»ارب���ح جه���از iPad2 اجلديد 
 31 التي تستمر لغاية  يوميا« 

مايو اجلاري.
وقال البنك في بيان صحافي 
أمس إن »الوطني« كرس ريادته 
في مجال البطاقات االئتمانية في 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تقدمي املزيد من اخلدمات 
التفضيلية حلاملي  واملزاي���ا 

بطاقات الوطني االئتمانية.
وأض���اف ان بن���ك الكويت 
الوطني يسعى إلى توفير املزيد 
الع���روض املجزية وغير  من 
املسبوقة التي تلبي احتياجات 

وتطلعات عمالئه.
الفائزين السبعة  ان  وذكر 
في الس���حب الثالث هم أحمد 
عبداحملسن أنور سمسم، سلمى 
رامز كرونفل، يوس���ف احمد 
عبدالرحيم الشاعر، حسني علي 
سيد ناصر البهبهاني، سالم علي 
ناصر الشريع، ذكريات طالب 
السيد عبدالقادر الرفاعي، فيصل 

سعد احمد املوسى.
ويتيح ه���ذا العرض غير 
املس���بوق حلامل���ي بطاقات 
ماستركارد الوطني االئتمانية 
الدخول في سحب أسبوعي على 
45 جهاز iPad2 ملدة 45 يوما.

يحصل عمالء الوطني على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
مقابل كل 20 دينارا يتم إنفاقها 
بواس���طة بطاقة ماستركارد 
الوطني االئتمانية داخل الكويت 
العمالء  الفائز فيصل املوسى يتسلم اجلائزة من علي احلشاشأو خارجها، ويحصل 

انخفاض القيمة السوقية لقطاع االتصاالت اخلليجي

»جلوبل«: شركات االتصاالت تكثف جهودها
في البحث عن فرص في أجواء شديدة التنافس 

قال تقرير ش���ركة بيت االس���تثمار العاملي 
»جلوبل« انه وبعد أن انطوت الصفحة األخيرة 
من الصفقة التي لم يكتب لها النجاح لش���ركة 
زين � الكويت واتصاالت اإلماراتية بدأت شركات 
االتص���االت بتكثيف جهوده���ا بحثا عن فرص 
استثمارية خارج حدود املناطق التي تقدم فيها 
خدماته���ا، مضيفا أن هذه اخلط���وات تأتي في 
أسواق شديدة التنافسية، وذلك من خالل طرح 
آخر م���ا توصلت إلي���ه التكنولوجيا في قطاع 

االتصاالت.
وأوض���ح التقرير ان مؤش���ر جلوبل لقطاع 
االتصاالت انخفض بنس���بة 1.01% وصوال الى 
مس���توى 282.37 نقطة خالل األسبوع املنتهي 
في 19 مايو 2011، حيث ارتفعت خسائر املؤشر 
املذك���ور على صعيد أدائه منذ بداية العام 2011 
الى ما نس���بته 10.93%، بينما انخفض إجمالي 
القيمة الس���وقية للقطاع بواقع 946.3 مليون 

دوالر وصوال الى 93.01 مليار دوالر.
من جانب آخر، شهدت أنشطة التداول نشاطا 
ملحوظا في قيمها، حيث ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة بلغت 118.76% وصوال الى 247.68 
مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 628.68 
مليون دوالر مرتفعا بنسبة 76.12% عن القيمة 

املتداولة خالل األسبوع السابق.
وق���د اس���تحوذت الكمية املتداول���ة لقطاع 
االتصاالت على ما نس���بته 6.77% من اجمالي 
الكمية املتداولة في األس���واق اخلليجية، بينما 
استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 

7.25% من اجمالي القيمة املتداولة في األسواق 
اخلليجية. هذا وقد تصدر سهم زين السعودية 
قائمة األسهم من حيث الكمية املتداولة حيث بلغت 
الكمية 103.61 ماليني س���هم. بينما تصدر سهم 
شركة احتاد عذيب قائمة األسهم من حيث القيمة 

املتداولة حيث بلغت 211.17 مليون دوالر.
ومن جهة أداء األسهم من حيث تغير السعر 
السوقي، فقد جاء سهم شركة احتاد عذيب في 
صدارة قائمة األسهم من حيث االرتفاع بصعوده 
بنسبة 11.27% من قيمته ليغلق عند 7.9 رياالت 
سعودية. من جانب آخر، تصدر سهم شركة زين 
الكويت قائمة األسهم من حيث التراجع منخفضا 

بنسبة 3.64% ليغلق عند 1.060 دينار.
ومن أخبار ش���ركات القطاع، قال التقرير ان 
شركة االتصاالت السعودية وقعت اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع شركة ميكروسوفت العاملية تهدف 
الى تبادل اخلبرات والتوظيف واالستخدام األمثل 
للمنتجات وبخاصة منتجات شركة ميكروسوفت 
لتطوير اخلدمات واحللول التي تقدمها االتصاالت 

السعودية لعمالئها )الداخليني واخلارجيني(.
بدأت كل من »اتصاالت« و»دو« تطبيق تعرفة 
موحدة للتجوال اخلليجي تخفض تكلفة االتصال 
على املستهلك بني 30 و40%. وذكر املدير التنفيذي 
للطيف الترددي والعالقات الدولية بهيئة تنظيم 
االتص���االت أن تطبيق تل���ك التعرفة من خالل 
املشغلني جاء التزاما بتوصيات اللجنة التوجيهية 
اخلليجية لالتصاالت التي أقرت أخيرا تطبيق 
سقف أعلى ألسعار التجوال بني دول اخلليج. 

سجلت أدنى مستوى منذ يوليو 2010.. واإلصدارات السيادية هيمنت 

»بيتك« لألبحاث: 4.9 مليارات دوالر قيمة
 إصدارات الصكوك  العاملية في أبريل  املاضي

أشار التقرير الشهري لشركة 
»بيتك« لألبحاث المحدودة التابعة 
لبيت التمويل الكويتي »بيتك« 
حول تطورات س����وق الصكوك 
العالمي����ة خ����الل ش����هر أبريل 
الماضي، الى أن إصدارات الصكوك 
ش����هدت خالل الفترة المذكورة 
انخفاضا ألدنى مستوى لها منذ 
يوليو 2010، حيث بلغت قيمة 
اإلص����دارات 4.9 مليارات دوالر 

في السوق األولية.
وأوضح التقرير ان اإلصدارات 
السيادية هيمنت على إصدارات 
الصكوك الس����يما في ماليزيا، 
حيث س����اهم البن����ك المركزي 
بما قيمته 3 مليارات دوالر من 
إجمالي الصكوك لهذا الشهر. أما 
سوق الشرق األوسط، فالتزال 
جافة نسبيا هذا العام، حيث تمر 
المنطقة بظ����روف صعبة نظرا 
الستمرار االنتفاضات السياسية 
فيها. وبالتالي، ل����م يكن هناك 
س����وى أربع إصدارات لشركات 

حتى اآلن هذا العام.

صكوك اسمنت الراجحي

وأضاف التقرير ان من بين 
الصكوك التي طرحت لالكتتاب 
كان����ت أول صكوك م����ن األردن 
الس����منت الراجحي وهي شركة 
المالي  مس����جلة في مركز دبي 
العالمي وتس����تثمر في صناعة 
األسمنت على الصعيد العالمي. 
وق����د طرحت الصك����وك ابتداء 
كصفقة إجارة تستحق بعد سبع 
س����نوات. وقد تم االكتتاب في 
الصكوك من قبل العديد من أبرز 

هناك 14 إصدارا س����ياديا بقيمة 
أما  بلغت 3.93 مليارات دوالر، 
اإلصدار الوحيد للشركات خارج 
أبريل فكان  ماليزيا خالل شهر 
الصكوك األردنية من قبل اسمنت 

الراجحي.

صكوك الدار للتمويل

وقال التقرير ان العائد على 
الدار للتمويل انخفض  صكوك 
خالل ش����هر أبريل بنسبة %31 
ليصل إلى 3.844% من %5.569 
في بداية هذا الشهر. ومن المتوقع 
أن تعلن شركة الدار العقارية في 
تقريرها عن تحقيق أداء إيجابي 
في عام 2011 كما أن الش����ركة ال 
تتوقع مزيدا من االنخفاض في 

قيمة عقاراتها.
 وتتوقع الشركة أن تتحصل 
عل����ى األرباح م����ن 2000 وحدة 
سكنية ستطرح للبيع هذا العام 
وعقود البناء التي أرستها لمجمع 

ياس مول الشهر المقبل.

بينما ساهمت الشركات بإصدارات 
بقيمة 8.5%. وعلى صعيد عملة 

تقويم اإلصدارات.
التقرير بأن الصكوك  وأفاد 
المقومة بعملة الرينغيت الماليزي 
تصدرت الصكوك التي أصدرت 
خالل مارس الماضي، وهي تمثل 
78.1% م���ن اإلص���دارات، بينما 
أصدرت بقية الصكوك بالدينار 
البحرين���ي )12.1%( وبالروبية 
اإلندونيس���ية بنسبة )%7.4(، 
وبالدينار األردني )2.4%(. بينما 
كان أكبر إصدار في هذا الشهر عن 
طريق بنك نيجارا بقيمة بلغت 2 
مليار رينغيت ماليزي ما يعادل 

661.64 مليون دوالر.
وذكر أن مجموع ما أصدر من 
الصكوك في شهر أبريل بلغ 53 
إصدارا مقابل 44 في شهر مارس 

و40 إصدارا في شهر فبراير. 
ومن بين هذه اإلصدارات جاء 
29 من قطاع الشركات بقيمة بلغت 
772.8 ملي����ون دوالر بينما كان 

المصارف اإلسالمية والتجارية 
بما فيها كابيتال بنك وبنك القاهرة 
العربي اإلسالمي  عمان والبنك 
الدولي وبنك االتح����اد والبنك 
األردني الكويت����ي وبنك األردن 

والبنك العربي اإلسالمي.
وتابع التقرير تحقيقه بإصدار 
بنك البحرين المركزي لصكوك 
إجارة بقيمة 530.4 مليون دوالر 
خالل الشهر لمدة خمس سنوات 
وتمثل هذه الصكوك ثاني أكبر 
إصدار م����ن قبل البنك المركزي 
وأكبر إص����دار في البحرين منذ 

يونيو 2009.
وبين التقري����ر أن إصدارات 
الصكوك لش����هر أبريل جاء من 
مصدرين سياديين يمثلون %80.4 
من قيمة ما ت����م إصداره، تالها 
الشركات بواقع 15.8% وكيانات 
ذات صلة بالحكومة بنسبة %3.8. 
وحتى ذلك الشهر من هذا العام، 
فقد شكل المصدرون السياديون ما 
نسبته 88% من مجموع اإلصدارات 

تنظمه »أكسبو سيتي« غداً حتت رعاية د.يوسف الزلزلة

3 شركات عقارية تشارك في معرض العقارات الكويتية والدولية
أعلنت 3 شركات عقارية عن 
مشاركتها في معرض العقارات 
الكويتية والدولية الذي سينطلق 
غدا وتنظمه شركة أكسبو سيتي 
المعارض والمؤتمرات  لتنظيم 
ويقام تحت رعاية عضو مجلس 
المالية  اللجن����ة  األمة ورئيس 
واالقتصادي����ة في مجلس األمة 
ووزير التجارة االسبق د.يوسف 

الزلزلة.
البداية أعلنت مجموعة  في 
أوريجينال العالمية عن مشاركتها 
في المعرض بحزمة مش����اريع 
مميزة تصل قيمتها على 35.5 

مليون دينار.
وقال مدير عام المجموعة فواز 
العدواني في بيان صحافي عقب 
اإلعالن عن المشاركة في المعرض 
ان الشركة ستطرح خالل المعرض 
مشروع برادايس وهو مشروع 
عبارة عن 14 شاليها بواجهات 
بحرية وبمساحات اجمالية تبلغ 

17.7 ألف متر مربع.
واضاف: »المش����روع تبلغ 
تكلفت����ه 5.5 ماليي����ن دين����ار 
ويقع في مدينة صباح األحمد  
البحرية المرحلة األولى، ويستمد 
المشروع جاذبيته من خصوصية 
وجودة تشطيب الشاليهات في 
مدينة صباح األحمد البحرية«.
وأكد العدواني ان المشروع 
رصد اقباال كبيرا حتى قبل طرحه 
بالسوق المحلي، مشيرا الى ان 
لدى المجموعة حزمة من العمالء 
وعبر اتص����االت معهم رصدنا 
تجاوبا قياس����يا مع المشروع، 
األمر الذي دفعنا الى تسويقه على 
بعض عمالئنا وبالفعل نجحنا 
في تس����ويق 50% من شاليهات 
المشروع لكننا سنطرحه على 
الجمهور والزوار في المعرض، 
متوقعا اقباال بحسب المؤشرات 

المتاحة.
الش����ركة  ان  ال����ى  وأش����ار 
تستهدف بش����كل رئيسي دعم 
القطاع العقاري في مواجهة األزمة 
المالية من خالل طرح مجموعة 
المتنوعة والتي  المشاريع  من 

العام  المدير  والدولية.وق���ال 
في الش���ركة عادل القطان في 
تصريحه ان الشركة ستشارك 
في المعرض لتعريف الجمهور 
العقارية  بشركة ريل استيت 
والتي تقوم على تسويق أفضل 
وأقوى المشاريع العقارية في 

المملكة العربية السعودية.
ولفت القطان الى ان الشركة 
اعدت مؤخرا الخطة الخمسية 
لها والتي تهدف الى التوس���ع 
في السوق السعودي وبعض 

دول اوروبية.
واشار القطان الى ان الشركة 
مقبلة على مرحلة توس���عية 
في الس���وق الس���عودي الذي 
يعتبر من األس���واق الناجحة 
المقبلة نظرا  الفت���رات  خالل 
لالهتمام الكبير من المستثمرين 

الكويتيين والخليجيين.
 وأش���ار في الوقت نفسه  
الى ان الش���ركة قامت مؤخرا 
بتوقيع عقد النش���اء وحدات 
س���كنية في المملكة الع��ربية 
السع��ودية ويبل�غ عددها 10 

وحدات سكنية.
واشار القطان الى ان الشركة 
تقوم بتنفيذ هذا المشروع الذي 
سيضمن عائدا جيدا لمستثمري 
العقارية  المحفظة  ومساهمي 
التي طرحتها الش���ركة أخيرا 
المرحلة  وتحديدا مس���اهمي 

األولى من المحفظة.
وذك����ر القطان أن الش����ركة 
العقارات  ف����ي  العمل   اختارت 
داخل المملكة العربية السعودية 
العقارية، الن  كهدف للمحفظة 
الوحدات السكنية  الطلب على 
في السوق السعودي في تزايد 
سنوي حيث من المفترض توفير 
1.500 مليون وحدة سكنية خالل 
المقبلة، علما  األعوام الخمسة 
الس����وق ال  المعروض في  بأن 
يتجاوز 20% من الطلبات، مشيرا 
الى ان األوامر الملكية األخيرة 
ستس����اهم في انتعاش السوق 
الس����عودي خصوصا السوق 

العقاري هناك.

المعروف باسم »جواهر مدينة 
صباح األحمد البحرية« والذي 
يعتبر واحد م����ن أهم وأضخم 
المش����اريع التي تقوم الشركة 

بتسويقها حاليا.
ولف���ت الصان���ع ال���ى ان 
المش���روع يمت���از بالمواقع 
الفريدة والممي���زة لألراضي 
من حيث المساحات المتنوعة 
والمتوافرة من )480م � 640م 
� 756م( للراغبي���ن بالتمل���ك 
في ه���ذه المنطقة المميزة مع 
وجود الوثائق للتمليك في هذه 
المنطقة الساحلية المميزة ذات 
اإلطالالت الرائعة والقريبة من 

ضفاف الخور.
وأضاف ان من بين المميزات 
االخرى في المشروع أن الشركة 
الخدمات  تقوم بتوفير جميع 
األساسية كالكهرباء والماء، كما 
تنفرد هذه األراضي بأس���عار 
تتناس���ب مع جميع الشرائح 
العمالء لشرائها، وتعتبر  من 
مدينة صباح األحمد البحرية 
أول مدينة س���احلية متكاملة 
في الكويت وأجملها ومطابقة 
البيئ���ة الخضراء  لمعايي���ر 

النظيفة.
من ناحيتها اعلنت شركة 
»ريل استيت العقارية« إحدى 
ش���ركات »ريل جروب إلدارة 
المشاريع« عن مشاركتها في 
الكويتية  العق���ارات  معرض 

تلبي احتياجات المواطنين كافة، 
حيث ان هناك عدة مشاريع أخرى 
سيتم طرحها وتصل قيمتها إلى 
30 مليون دين����ار، متمثلة في 
89 ش����اليها بمواصفات خاصة 

وبإطاللة بحرية مباشرة.
ولفت إلى أن مشروع برادايس 
الجديد يأتي استجابة لتطلعات 
العمالء حيث يمتاز المش����روع 
أنه  بتوفير الخصوصي����ة كما 
مستوف لجميع شروط البلدية 
القانوني س����ليم، في  ووضعه 
حين يتميز بوجود حمام سباحة 
خاص باإلضافة إلى إطاللة بحرية 
ساحرة، ويوفر مساحات خضراء 
الخدمات والمرافق  وقريب من 
األخرى فضال عن وجود تشطيب 

المشروع الفاخر.
وبين أن الشركة لم تستثمر 
في مدينة صباح األحمد البحرية 
إال إيمانا منها بنجاح هذه المدينة 
الس����احلية لما تتمت����ع بها من 
مقوم����ات الس����ياحة وجاهزية 

البنية التحتية.
من جانبه أكد مدير تطوير 
االعم����ال في الش����ركة المتحدة 
للترفي����ه والس����ياحة وضاح 
الصانع مشاركة الشركة المتحدة 
الكويتية  العقارات  في معرض 

والدولية.
وق����ال الصانع ان »المتحدة 
للترفيه« س����تقوم بتس����ويق 
مش����روعها العق����اري الممي����ز 

عادل القطانوضاح الصانعفواز  العدواني

القطان: »ريل 
استيت العقارية« 

أعدت خطة خمسية 
للتوسع في السوق 

السعودي وبعض 
الدول األوروبية

الصانع: »املتحدة 
للترفيه« ستقوم 

بتسويق مشروع جواهر 
مدينة صباح األحمد 

البحرية

العدواني: »أوريجينال 
العاملية« تنوي إطالق 

مشروعات بحوالي 
35.5 مليون دينار

اإلصدارات العشرة األوائل للصكوك بحسب القيمة )إبريل 2011(
حجم اإلصدار )مليون دوالر(العملةهيكل التمويلاملكاناملصدر

661.64رينغيت ماليزيمضاربةماليزيابنك نيجارا ماليزيا
660.50رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا

530.40دينار بحرينيإجارةالبحرينبنك البحرين املركزي
335.82رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا
331.94رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا
331.33رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا
330.12رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا

232.60روبية اندونيسيةإجارةاندونيسيابيروسهان بنيربيت اس بي اس ان اندونيسيا
168.75رينغيت ماليزيغير معروفماليزيابينجروسهان اير اس بي في بيرهاد

165.17رينغيت ماليزيمرابحةماليزيابنك نيجارا ماليزيا
املصدر: خدمة معلومات التمويل االسالمي، زاوية، بلومبرغ، بيت التمويل الكويتي لألبحاث احملدودة

الصكوك حسب القطاعالصكوك حسب بلد املنشأ


