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جميلة جمال الدين تتوسط عددا من األيتام

موظفو »الوطنية« ميضون أوقاتا ترفيهية في ديواني جبلة وهاربور

تقديرًا لجهودهم في تكريس المكانة الريادية للشركة في السوق الكويتي

البالول: »الوطنية لالتصاالت« تشارك موظفيها
أجواء عائلية يوميًا في ديوان جبلة ومقهى هاربور

»تومسون رويترز«: نتائج متباينة للصناديق 
الخليجية  في الربع الثاني 

انخفاض عجز الموازنة اللبناني حتى يوليو الماضي
مشكلة الدين ونفقات الكهرباء الهم األساسي للحكومة

اعلنت الش���ركة الوطني���ة لالتصاالت عن 
مبادرة خاصة مبوظفيها خالل ش���هر رمضان 
تتضمن حجز ط���اوالت خ���اص��ة في كل من 
مقهى ديوان جبلة في منط��قة ش��رق وم��قهى 
هاربور املنطقة احل���رة، وذلك ملنحهم فرصة 
مميزة لتمضية أوقات رمضانية مم���يزة ومسلية 
خالل الشهر الفضيل، وحرصا من الشركة على 
تكرمي موظفيها ومكافأتهم على جهودهم احلثيثة 
التي ساهمت في تكريس مكانتها الريادية في 

السوق الكويتي.
في هذا السياق، قال مدير العالقات العامة في 
الشركة عبدالعزيز البالول »اننا فخورون بعائلة 
الوطنية، كما نؤمن بأن تعزيز أواصر العالقات 
مع موظفينا خالل الشهر الفضيل من شأنها أن 
تنعكس إيجابا على أدائهم بشكل عام وتشكل 
حافزا إلنتاجية أفضل وفق سياسة العمل بيد 

واحدة في سبيل جناح وتطور الشركة«.
وأضاف: »انها مبادرة بسيطة قمنا بها لكي 
نش���كر موظفي الش���ركة على عملهم الدءوب 
وجهودهم املميزة التي لوالها ملا كانت الوطنية 
اليوم في هذا املستوى من النجاح والتفوق، وملا 
كانت تستطيع أن تقدم خدماتها الى املاليني من 
عمالئها بشكل مهني وحرفي عالي اجلودة كما 

هو عليه احلال اليوم«.
ويحظى موظفو الوطنية لالتصاالت في هذين 
املقهيني بعدد من األنشطة املسلية، باإلضافة الى 
منافسة »كوت بوستة« التي تنظم بني املوظفني 

على مدى األسابيع األربعة من شهر رمضان.
كما سيتمتعون بخصم نوعي على خدمات 
كل من املقهيني وذلك يوميا خالل شهر رمضان 
املبارك ملزيد من التواصل االجتماعي مع عائالتهم 

وزمالئهم.

كشف تقرير سوق الصناديق 
اخلليجية للرب���ع الثاني من 
2010، الصادر عن ليبر إحدى 
شركات تومسون رويترز، عن 
تالشي زخم صناديق األسهم 
املسجلة للبيع في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي في الربع 
الثاني حيث س���جلت تراجعا 
بنس���بة 9% بس���بب أوضاع 

السوق في املنطقة.
وق���ال التقري���ر ان���ه من 
ب���ني فئ���ات األس���هم الثالثة 
والسبعني أنهت 13 فقط الربع 
الثاني على ارتفاع، وتصدرت 
الصناديق التي تس���تثمر في 
آسيا تصنيفات النصف األول 
حيث ارتفعت صناديق األسهم 
اإلندونيسية 18.12% في حني 
ارتفع���ت صناديق األس���هم 
السعودية 2.34%، وحقق الذهب 
واملعادن النفيسة نتائج جيدة 

بعائد قدره %9.48.
للصنادي���ق  وبالنس���بة 
املسجلة في أسواق اخلليج، كان 
قطاع االتصاالت هو األفضل 
أداء بتحقيق���ه عائ���دا نصف 
س���نوي قدره 6%، وارتفعت 
الصناديق التي تس���تثمر في 
األس���هم السعودية 2.10% في 
النص���ف األول مدعومة بربع 
أول قوي شهد مكاسب بنسبة 

.%10.5
وعلى صعي���د الصناديق 
السعودية، حقق صندوق بيت 
االس���تثمار العاملي »جلوبل« 
لألسهم الس���عودية املتوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
)الن���ور( أفض���ل أداء، وكان 
الصن���دوق القطاعي األفضل 
أداء املسجل للبيع في اخلليج 

هو صن���دوق فرانكلني فارما 
بزيادة نسبتها 23% في النصف 

األول.
وتراجعت صناديق السندات 
3.47% في الربع الثاني إثر عائد 
ايجاب���ي بلغ 0.98% في الربع 
األول لتتراجع 2.48% على مدى 
النصف األول من 2010، وعزا 
التقرير ذلك إلى اضطراب سوق 
السندات السيادية األوروبية 
خالل الرب���ع الثاني وتراجع 

اليورو مقابل الدوالر.
وحققت صناديق السندات 
املقومة بالدوالر األميركي عوائد 
إيجابية في الربع الثاني حيث 
ارتفعت فئة السندات الدوالرية 
4.85% وفئة السندات الدوالرية 
عالية العائد 3.26%، وتصدرت 
القائمة فئة السندات اليابانية 
بالني والتي س���جلت ارتفاعا 

نسبته %7.34.
وش���هد الرب���ع الثاني من 
2010 صندوق���ني إس���الميني 
جديدين مس���جلني للبيع في 
منطق���ة اخلليج ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 211 صندوقا، وعلى 
م���دى النصف األول من 2010 
سجلت تلك الصناديق تراجعا 
إجماليا نس���بته 2.30% رغم 
الربع األول،  القوي في  األداء 
وكان صندوق زاجل للخدمات 
ال���ذي تديره  واالتص���االت، 
الوطنية  شركة االستثمارات 
الكويتي���ة، أفضل الصناديق 
اإلسالمية أداء على مدى األشهر 
الستة األولى من العام محققا 
زيادة بلغت 15.37%، ومن بني 
الصناديق العشرين األفضل 
أداء املتاحة للبيع في منطقة 
اخلليج يستثمر 12 صندوقا 

في السعودية.
وتعليقا على هذه النتائج، 
قالت محللة األبحاث في مؤسسة 
ليبر وأحد املشاركني في كتابة 
التقرير، مرمي بوطيب: »أسواق 
اخلليج ختمت النصف األول 
من 2010 على نحو سلبي بعد 
أداء قوي في الربع األول الذي 
ايجابية،  متيز بعوائد عاملية 
واملنطق���ة لم تكن مبعزل عن 
مشاكل منطقة اليورو بسبب 
العالق���ات التجاري���ة القوية 
القائم���ة بني االقتصادين وإن 
املالي  كانت مقارن���ة الوضع 
الكلي في اخلليج  واالقتصاد 
ومنطقة اليورو تكش���ف عن 

اختالف عميق«.
ومن جانبه، قال رئيس ليبر 
ألبحاث الشرق األوسط وأحد 
التقرير،  املشاركني في كتابة 
دان���ي مونس���اومي: »مديرو 
الصناديق في املنطقة يرقبون 
التطور االقتصادي  عن كثب 
للش���رق األوس���ط وافريقيا 
ولديهم معرفة قوية بالسوق 
اآلس���يوية. خبرته���م بتلك 
األسواق عالية النمو تضاهي 
أهداف املس���تثمرين احملليني 
املتمثلة في قبول مخاطر عالية 
نظير عوائ���د عالية متوقعة، 
وفي ح���ني أن معظم األصول 
مستثمرة في أسواق األسهم 
احمللية فإن هناك عددا كبيرا 
التي  من صناديق االستثمار 
تس���تثمر في آس���يا وشمال 
افريقيا، ومن ثم تعد املنطقة 
نافذة مثي���رة لالهتمام تتيح 
للمس���تثمرين االستفادة من 
خبرة رمب���ا كانت أقل توافرا 

في الدول الغربية«.

بيروت ـ رشيد سنو
رغم النقاش الدائر حول مشروع موازنة عام 
2010 والذي لم يقر في مجلس النواب حتى اآلن 
وسط اتهامات متبادلة بني رئيس جلنة املوازنة 
النيابية ابراهيم كنعان وبني وزيرة املال ريا احلسن 
حول املسؤولية عن عدم إقرار املوازنة حتى اآلن 
كما الس���نوات االربع الس���ابقة فإن األرقام التي 
أعلنتها وزارة املال تشير الى خفض عجز املوازنة 

في األشهر السبعة األولى من عام 2010.
فق���د أعلنت وزارة املال في بي���ان الثالثاء ان 
نتائ���ج املالية العامة حتى ش���هر يوليو املاضي 
أظهرت انخفاضا بقيمة 794 مليار ليرة في العجز 
اإلجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 
حيث بلغت نسبة هذا العجز 18.78% من مجموع 
النفقات، في حني ارتفع الفائض األولي للموازنة 
بنحو 999 مليار عن العام املاضي، فبلغت نسبته 

نحو 18.77% من مجمل مجموع النفقات.
وأوضح البيان الذي يلخص عمليات املوازنة 
واخلزينة ان العجز االجمالي )املوازنة وعمليات 
اخلزينة( بلغ حتى يولي���و املاضي 1.792 مليار 
ليرة، أي ما نس���بته 18.78% من إجمالي النفقات 
احملققة خالل هذه الفترة، مسجال انخفاضا قدره 
794 مليار ليرة، في حني بلغ العجز احملقق خالل 
الفترة نفسها من العام الفائت 2.586 مليار ليرة 

اي ما نسبته 25.22% من اجمالي النفقات.
وبل���غ الفائض األول���ي اإلجمالي الذي حتقق 
حتى ش���هر يوليو من السنة احلالية نحو 1.790 
مليار ليرة، اي نحو 18.77% من مجموع النفقات، 
وبارتفاع قدره نحو 999 مليار ليرة، مقارنة مع 
فائض أولي قدره نح���و 792 مليار ليرة للفترة 
ذاته���ا من العام 2009 اي ما نس���بته 7.72% من 

مجموع النفقات.

واضاف���ت: »بيتك ماليزيا« 
الس���نوات  س���اهم على مدار 
اخلمس املاضي���ة ومنذ بداية 
انطالق���ته في املجتمع املاليزي، 
في دعم الع���ديد من املناسبات 
واألنشطة للمجتمعات احملتاجة 
في قط���اعات الت��عليم والصحة 
التح���تي���ة وأوجه  والبن���ى 
العلم���ي، مؤكدة أن  البح���ث 
البنك سي���واصل ه���ذا ال��دور 
اإلنساني لتعزيز االحتياجات 
للمجت���مع���ات  املتزاي���دة 
وحتسني املعيش��ة، بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات الرسمية 

والتطوعية.
اجلدير بالذك���ر ان »بيتك 
ماليزيا« تبرع كذلك لعدد من 
دور األيتام في ماليزيا بتقدمي 
املس���اعدات من خالل زيارات 
متفرقة له���ذه الدور قامت بها 
للرئيس التنفيذي جميلة جمال 
اقيمت احتفاالت  الدين، حيث 
به���ذه املناس���بات بحض���ور 
مسؤولني رس���ميني ومشرفي 

هذه الدور.

اعلن بيت التم��ويل الكويتي 
في مالي���زيا »بي��تك ماليزيا« 
عن ت��برعه بع���دد 12 ج���هاز 
غس��يل كلى ملراك���ز غس��يل 
كل���ى مختلفة ف���ي مالي��زيا، 
ف���ي إط�����ار جه��ود  وذل���ك 
الب���نك ملساعدة املجتمع ودعم 
النشاطات الصحية واإلنسانية 
والتعاون م���ع وزارة الصحة 
هناك في حتمل األعباء الصحية 
في املراكز واملستش���فيات من 
خالل تقدمي اخلدمات واألجهزة 

النوعية.
واوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحافي أن الرئيس التنفيذي 
ل� »بيت���ك ماليزي���ا« جميلة 
جمال الدين سلمت أحد مراكز 
الكلى جهازين، فيما  غس���يل 
مت توزي���ع بقية األجهزة على 
عدد آخ���ر من املراكز الصحية 

واملستشفيات.
 وفي هذا الصدد، قالت جمال 
الدين إن هذه املبادرات تهدف إلى 
دعم القطاعات احليوية املختلفة 
السيما توفير الوسائل العالجية 

البالد، وذلك »انطالقا من دأب 
الكويتي  التمويل  أرساه بيت 
وتس���ير وفقه جميع وحداته 

التابعة«.

في مختلف املجاالت جنبا إلى 
جنب مع دوره االقتصادي في 
إدارة دفة عمليات التنمية ورفد 
صناعة الصيرفة اإلسالمية في 

لفئات املجتمع احملتاجة، مؤكدة 
أن »بيتك ماليزيا« يسعى دائما 
ملس���اعدة املجتمع ويأمل في 
زيادة مس���اعداته للمحتاجني 

إعالنات التلفزيون ووسائل اإلعالم تنمو بنسبة 39 ٪

8% حصة الكويت من اإلنفاق اإلعالني و20% نسبة الزيادة خالل النصف األول

تكهنات بتجاوز اإلنفاق اإلعالني الخليجي 
10 مليارات دوالر خالل 2010

املنطقة، وعلى رأس����ها الس����وق 
السعودية.

وعلى الصعي����د العربي كانت 
مصر هي الدولة األكثر منوا خالل 
هذه الفت����رة، حيث ارتفع اإلنفاق 
اإلعالني فيها بنسبة 36%، تالها 
لبنان بزيادة بلغت 19%، واألردن 

بنسبة %9.
وأضاف أن إعالنات التلفزيون، 
Pan-( مبا فيها وسائل اإلعالم
Arab(، منت بنسبة 39%، لتصل 
إل���ى 3.48 مليارات دوالر لتبلغ 
حصته���ا من إجمال���ي الصرف 
اإلعالني اخلليجي 57%، تليها في 
ذلك الصحف بنسبة 31%، بزيادة 
بلغت 6%، لتصل إلى 1.89 مليار 
دوالر، واملج���الت بحصة بلغت 
6% دون زيادة تذكر، لتصل إلى 
368 مليون دوالر، وبذلك يكون 
إجمالي حصة اإلعالن املطبوع 
37%. في الوقت نفسه تراجعت 
إعالنات الطرق )outdoor( التي 
تبل���غ حصتها 4% من الس���وق 
بنسبة 6%، حيث انخفضت إلى 

244 مليون دوالر.
هذا وظ����ل اإلع����الن املطبوع 
)اجلرائ����د واملجالت( ذا النصيب 
ف����ي األس����واق احمللية  األوف����ر 
اخلليجية، حيث تراوحت حصته 
بني 70% و80% من إجمالي الصرف 
اإلعالني عل����ى وس����ائل اإلعالم 

احمللية.

 إيالف: سجل اإلنفاق اإلعالني 
اخلليجي خالل األش����هر الس����تة 
األولى من هذا العام زيادة كبيرة 
بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاض����ي، وظل اإلعالن 
النصي����ب األوفر في  املطبوع ذا 
األس����واق احمللية اخلليجية، في 
حني سجلت البحرين أعلى نسبة 

منو خالل هذه الفترة.
وتأتي زيادة نسبة اإلنفاق على 
ف����ي اخلليج لتدحض  اإلعالنات 
التكهنات التي توقعت اس����تمرار 
انعكاسات األزمة املالية واالقتصادية 
العاملية على النشاط اإلعالني في 
دول املنطقة، خاصة أن الزيادة في 
عام 2009 لم تتجاوز 9%، ليصل 
إجمال����ي اإلنفاق إلى 9.2 مليارات 
دوالر مقارنة ب� 8.9 مليارات دوالر 
لعام 2008، وهي نسبة متواضعة 

قياسا بالسنوات ما قبل األزمة.
وكان اإلنفاق اإلعالني اخلليجي 
سجل خالل األشهر الستة األولى 
من هذا العام )يناير � يونيو 2010( 
زيادة كبي����رة بلغت 20% مقارنة 
بالفترة نفس����ها من العام املاضي 
)2009(، حسب إحصائيات الشركة 
العربي����ة للدراس����ات والبحوث 

.)PARC(
وقال املجلس العاملي للجمعية 
الدولية لإلعالن ورئيس مجموعة 
»ماركوم اخلليج« خميس محمد 
املقل����ة، إن ه����ذه األرق����ام تعطي 

والسعودية 9%، والكويت 8%. أما 
اإلمارات فسجلت انخفاضا طفيفا 

بلغ %4.
وقياسا باحلصص اإلجمالية من 
حجم اإلنفاق اإلعالني على الصعيد 
اخلليج����ي أيضا، فق����د حافظت 
اإلمارات على مركز الصدارة بحصة 
بلغت نح����و 31%، على الرغم من 
تراجع اإلنفاق، بينما بلغت حصة 
السعودية 27%، والكويت %21.7، 
وقطر 10.2%، وعمان 6%، والبحرين 
3%. يذكر أن هذه اإلحصائيات ال 
تش����مل إعالنات وس����ائل اإلعالم 
)Pan-Arab( واملوجهة إلى أسواق 

العربية )Pan-Arab( بلغت %34، 
ليصل ه����ذا العام إلى 2.86 مليار 
دوالر مقارنة ب� 2.14 مليار دوالر 
في ع����ام 2009. وبذلك تكون هذه 
الوسائل حصلت على نصيب األسد 
من الزيادة ف����ي اإلنفاق اإلعالني 
اخلليج����ي، لتبل����غ حصتها %57 
تقريبا من إجمالي الصرف اإلعالني 

اخلليجي.
أما األسواق اخلليجية احمللية 
فشهدت نسب منو متباينة، حيث 
سجلت البحرين أعلى نسبة منو 
خالل هذه الفترة بنس����بة بلغت 
40%، تلتها عمان 12%، وقطر %11، 

مؤش����را عل����ى تعافي النش����اط 
النمو  االعالني اخلليجي وعودة 
إلى وتيرة السنوات العشر املاضية 
التي ش����هدتها املنطقة، والتي إن 
استمرت عليها فسيتجاوز إجمالي 
اإلنفاق اإلعالني اخلليجي حاجز 
ال� 10 مليارات دوالر في عام 2010 
للمرة األول����ى. وذكر أنه كان من 
املتوقع أن يتخطى هذا احلاجز في 
عام 2009، لكن األزمة االقتصادية 

حالت دون ذلك.
 »PARC« وأوضح أن إحصائيات
تشير إلى زيادة في اإلنفاق اإلعالني 
في وسائل اإلعالم العابرة لألقطار 

السعودية واإلمارات أكثر أسواق المنطقة نشاطًا

قالت دراسة حديثة ان هناك نحو 85% من املعامالت 
النقدية القائمة على البطاقات املدفوعة مس���بقا في 
الشرق األوسط ترتفع كبديل مفضل يضمن محدودية 

اإلنفاق ويقلل من اإلزعاج عند نقل األموال.
واشارت الى أن اجتاهات السوق احلالية تشير 
إل����ى توافر فرصة قوية لنمو اس����تخدام البطاقات 
املدفوعة مسبقا بش����كل كبير في الشرق األوسط، 
وخصوصا في مجاالت السفر والهدايا والتحويالت 
املالية والضم����ان االجتماعي وحتويل الراتب، وأن 
ذلك رهن بالوعي اإلقليمي خلطط البطاقة املدفوعة 
مسبقا، في وقت حترص املؤسسات املالية واحلكومات 
على تقدمي هذه املخططات بسبب العديد من املزايا 

املرتبطة بها.
ووفقا للدراسة التي أجرتها »ماستركارد« بالتعاون 
مع شركة استشارات املدفوعات، فإن حجم إجمالي 
املدفوعات بال���دوالر األميركي في اإلمارات العربية 
املتحدة سيرتفع في العام 2015 إلى نحو 18.4 مليار 
دوالر من نح���و 4.4 مليارات دوالر في العام 2010، 
أما في اململكة العربية السعودية، فيتوقع أن يرتفع 
احلجم إلى 17 مليار دوالر في العام 2015 من نحو 7 

مليارات دوالر في 2010.
واعتبرت الدراسة أن الشرق األوسط هو املكان 
املثالي للتوسع في مجال الدفع املسبق، بعد أن أدركت 
املنطقة بسرعة فوائد البطاقات املدفوعة مسبقا، ويرجع 
ذلك إلى العديد من عوامل السوق مبا في ذلك احلجم 

الكبير من املعام���الت النقدية وخاصة باملقارنة مع 
املدفوعات بواسطة بطاقات االئتمان واخلصم.

وتش���ير اإلحصاءات إلى أن الس���وق السعودي 
يش���غل املرتبة األولى من حيث عدد بطاقات الڤيزا 
املستخدمة في املنطقة، إذ تبلغ أكثر من 4.5 ماليني 
بطاقة، تليها اإلم���ارات العربية املتحدة التي لديها 
أكثر من 3 ماليني بطاق���ة، في حني تأتي األردن في 
املرتبة الثالثة بنحو 2.7 مليون بطاقة، ثم الكويت 

وسلطنة عمان.
في هذا السياق، قال مدير عام ڤيزا انترناشيونال 
ف���ي الكويت والبحرين مجيد حجير إن قطاع الدفع 
االلكتروني استطاع مواكبة املتغيرات التي حدثت 
بعد األزمة املالية العاملية، وإن بطاقات الدفع املباشر 
وكذلك البطاقات املدفوعة مسبقا مستمرة في النمو 

على حساب بطاقات الدفع اآلجل.
وأرجع النمو في البطاقات املدفوعة مس���بقا في 
املنطقة إلى أنها »أكثر أمنا بالنسبة إلى استخدامات 
عديدة من بينه���ا الدفع عل���ى االنترنت، أو ضبط 

املصروفات بالنسبة إلى أفراد العائلة«.
وأضاف »ففي حني قل استخدام بطاقات الدفع اآلجل 
زاد استخدام بطاقات الدفع املباشر، وكذلك البطاقات 
املدفوعة مسبقا، وأن املنتج األخير القى ازديادا في 
االستعمال«، وبني أن »ڤيزا انترناشيونال« تواكب 
املس���تجدات عبر حلول تبتكرها لتلبية احتياجات 

الزبائن.

ضمن مساهماته لدعم أنشطة المجتمع الماليزي

»بيتك ـ ماليزيا« يتبرع بـ 12 جهازًا لغسيل الكلى 
ويقدم مساعدات لدور األيتام

توقعات بالتوسع في استخدام بطاقات الدفع المباشر 
في الشرق األوسط بحلول 2015


