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»اتحاد الصناعات« يعد دليل
الصناعات السادس

ي��ع��د ات��ح��اد ال��ص��ن��اع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة اإلص����دار »ال���س���ادس« م��ن الدليل 
ال��ص��ن��اع��ي وال����ذي يتضمن ب��ي��ان��ات م��ب��وب��ة و ش��ام��ل��ة ع��ن امل��ص��ان��ع 
وال����ش����رك����ات ال���ص���ن���اع���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة ف����ي ال����ب����اد وط���ب���ي���ع���ة ن��ش��اط��ه��ا 
ومنتجاتها إضافة إلى عناوين تلك املصانع لاستدالل أو االتصال 

بها .
وأش��ار االتحاد في بيان صحافي الى أن الهدف من إع��داد مثل هذا 
الدليل هو مواكبة الخطة التنموية التي تقبل الباد على تنفيذها 
ما يتطلب تحديث البيانات الصناعية التي تجيب على تساؤالت 
كثيرة تتبادر إلى ذهن من يرغب في بناء جسور التبادل التجاري 

مع الصناعة الكويتية.
وبني االتحاد أن الدليل سيتم توزيعه باملجان على جميع الوزارات 
وال��ه��ي��ئ��ات و امل��ؤس��س��ات الحكومية إض��اف��ة إل���ى ش��رك��ات امل��ق��اوالت 

والشركات العقارية والجهات املعنية باملشاريع.
وأوض����ح االت��ح��اد أن ه���ذا ال��دل��ي��ل - ال���ذي ي��ش��رف ع��ل��ى إع�����داده- يعد 
مساهمة في تبني األفكار والوسائل التي تدعم الصناعة الوطنية 
ورعاية اإلنتاج الوطني في جميع مراحله إضافة إلى إيجاد منافذ 
ال���دراس���ات أو  لتسويق امل��ن��ت��ج��ات الكويتية س���واء م��ن خ���ال إع����داد 

املشاركة الفعالة باملعارض التي تقام على أرض الكويت.
ودعا االتحاد في ختام بيانه جميع الشركات الصناعية في اإلسراع 
بإرسال بياناتها إلى االتحاد حتى يتسنى االنتهاء من الدليل في 

أسرع وقت ممكن.

»استثمارات« حققت أرباحا
بـ 6.2 ماليني دينار في 9 أشهر

حققت شركة االستثمارات الوطنية )استثمارات( ارباحا بقيمة 6.2 
مايني دينار لاشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 2010 بربحية 
للسهم 7 فلوس مقارنة بخسارة بلغت 5 مايني دينار وبخسارة 

للسهم 6 فلوس في الفترة ذاتها من العام املاضي.
وقالت الشركة في بيان لها على املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
ل��اوراق املالية )البورصة( ان اجمالي حقوق املساهمني بلغ 208.2 
مايني دينار لاشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر لعام 2010 

مقارنة ب� 215.4 مليون دينار لنفس الفترة في العام املاضي.
واضافت ان اجمالي املوجودات بلغ 269.2 مليون دينار في حني بلغ 
اجمالي املطلوبات 60.9 مليون دينار لاشهر التسعة املنتهية في 
30 سبتمبر 2010 مقارنة باجمالي مطلوبات بلغت 46.2 مليون عن 

الفترة املماثلة من العام املاضي.

»زين« تطلق تطبيقاتها
على »اآلي فون« و»اآلي باد«

أطلقت شركة زين تطبيقها الخاص على أجهزة اآلي فون واآلي باد، 
لتكون أول شركة اتصاالت في الكويت تطلق مثل هذه النوعية من 

التطبيقات على APP Store )املستودع اإللكتروني لشركة آبل(.
 APP وأعلنت الشركة في بيان صحافي أن التطبيق الذي يظهر على
Storeباسم )Zain KW( والذي احتل املركز األول في عمليات التحميل 
املجاني رغم حداثته، مبينة أن عميل زين سيكون بمقدوره اإلطاع 
على حسابه الشخصي م��ع إمكانية دف��ع قيمة الفواتير املستحقة 
أن��ه يتيح أيضًا إمكانية تحويل الرصيد و  إل��ى  ال��س��داد، باإلضافة 

اإلطاع على عناوين األفرع املنتشرة في الكويت.
وذك���رت أن��ه��ا راع���ت أن يشمل ه��ذا التطبيق آخ��ر ال��ع��روض وأح��دث 
املنتجات التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر في السوق، مبينة 
أن عميل زين سوف يجد كافة املعلومات التي يحتاجها أيضًا عن 

كافة فروع زين وكيفية الوصول واالتصال بها.
وق��ال املدير التنفيذي لقطاع التسويق في الشركة باسل مناصرة  
»إطاق زين لهذا البرنامج يعكس التوجه العام للشركة باالستفادة 
من مثل هذه النوعية من التطبيقات التي باتت تلقى رواجًا كبيرًا في 
اآلونة األخيرة، خصوصًا بعد تكون شريحة كبيرة من مستخدمي 

أجهزة اآلي فون واآلي باد«.
وأض���اف بقوله » ل��م يكن لشركة زي��ن إال أن ت��واك��ب ه��ذه ال��ث��ورة في 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، فمع ظهور شريحة كبيرة من 
مستخدمي الهواتف الذكية وتصفح االنترنت، تطورت كثيرًا لغة 
الحوار بني الشركات وعمائها وبدأت تأخذ قنوات جديدة تتواءم 

مع هذه الحركة السريعة«.

»املوج مسقط« حصد جائزة أفضل 
مشروع في الخليج 

ح��از م��ش��روع امل���وج، مسقط على ج��ائ��زة »أف��ض��ل م��ش��روع تعميري« 
في منطقة الخليج العربي، خال الحفل الرسمي لجوائز بلومبيرج 
ق��ي��م ف��ي دب���ي األس��ب��وع 

ُ
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ال��ع��رب��ي��ة 2010 ال����ذي أ

 جوائز 
َ
املاضي. ومن بني 100 مشروع آخر حصد املوج، مسقط ثاث

بتقدير خمسة نجوم، وذلك في فئات أفضل تصميم مللعب جولف، 
وأفضل مرسى وأفضل مشروع تعميري في السلطنة.

هذا، وسيكون امل��وج، مسقط املشارك الوحيد على مستوى الخليج 
ف��ي حفل »ج��وائ��ز أف��ض��ل م��ش��روع تعميري« ال���ذي س��ُي��ق��ام ف��ي لندن 
أواخ��ر نوفمبر، حيث سينافس املشروع عددا من الفائزين بجوائز 
 م��ن أوروب����ا وال���والي���ات املتحدة 

ّ
أف��ض��ل امل��ش��اري��ع التعميرية ف��ي ك��ل

ودول آسيا واملحيط الهادئ.
وبهذه املناسبة، صّرح مايكل ليناردوزي، الرئيس التنفيذي للموج، 
 الفوز بجوائز إقليمية مرموقة وممّيزة ما هو إال 

ّ
مسقط بقوله: «إن

دليل واض��ح على أن مساعينا ومساعي شركائنا قد تضافرت في 
سبيل تحقيق أعلى املستويات العاملية في التصميم املعماري الفريد 
من نوعه ومعايير الجودة«. كما أشار ليناردوزي بأن هذه الجوائز 
تعّد شهادة امتياز وجدارة، وتأكيدًا للدور املتنامي للقطاع العقاري 

في مسيرة بناء السلطنة كوجهة سياحية ذات طراز مثالي.
وأض���اف ب��ق��ول��ه، »رغ���م ال��ت��ح��ّدي��ات ال��ت��ي واجهتها ال��س��وق العقارية 
ف��ي السلطنة  إل��ى أن مسيرة التطور  ف��ي السنوات األخ��ي��رة  العاملية 
ال زال�����ت ف���ي ان��ت��ع��اش م��س��ت��م��ر. ون���ح���ن ن���ه���دف إل����ى إن���ش���اء م��ج��ت��م��ٍع 
مستداٍم ينبض بالحياة يجمع بني املقومات العصرية املختلفة مثل 
ال��وح��دات السكنية وملعب جريج نورمان للجولف وقرية املرسى، 

وغيرها من املرافق الترفيهية«.

{

جانب من تسلم الجائزة

يدرس طرح صندوق للشحن البحري ومنتجات إجارة وصكوك

»بيتك«: تزايد الطلب على الخدمات اإلسالمية رغم األزمة
أك���د م��دي��ر ادارة ال��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة ال��خ��اص��ة ف��ي ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي 
»ب��ي��ت��ك« ط���ال ال��ن��ص��ف أن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
الخاصة التي يقدمها »بيتك« لعمائه ذوي املاءة املالية العالية،شهد 
نموا مطردا خال العامني املاضيني على الرغم من تداعيات األزمة املالية 
وانعكاساتها على القطاعات االقتصادية املختلفة وأس��ع��ار األص��ول، 
بفضل الحلول االستثمارية املبتكرة التي يقدمها »بيتك« لهذه الشريحة 
من العماء بمستوى مخاطر محدود وعوائد متوازنة، الى جانب الخبرة 
ال��واس��ع��ة ف��ي م��ج��ال االس��ت��ث��م��ار، وال��ع��اق��ة ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط »بيتك« 
بالعماء والتي ازدادت عمقا في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة.

توجهات جديدة 

وق����ال ال��ن��ص��ف ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي: ش��ه��دت س���وق ال��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة 
الخاصة التي تقدم حلوال مصرفية متنوعة ألصحاب الثروات، توجهات 
جديدة عقب األزم��ة املالية العاملية، حيث أع��اد املستثمرون ذوو املاءة 
تقييم أه��داف��ه��م واستراتيجياتهم لجهة الربحية وم��س��ت��وى املخاطر، 
ف��ي الحصول على منتجات م��درة ذات  فباتوا أكثر تحفظا م��ع الرغبة 
عائد مقبول وبمخاطر متحفظة وفي ذات الوقت الحصول على املزيد 
من املشورة، بخاف مرحلة ماقبل األزمة حيث الرغبة في تحمل مخاطر 
عالية في مقابل جني عوائد كبيرة في ظل زخم الفرص ووفرة السيولة، 
مشيرا الى أن »بيتك« عمد الى تكييف استراتيجيته لتلبية االحتياجات 
ال��ج��دي��دة وامل���ت���ط���ورة ل��ه��ذه ال��ش��ري��ح��ة ال��ه��ام��ة م���ن ال��ع��م��اء، األم����ر ال���ذي 
مكننا من الحفاظ على عمائنا وتحقيق نمو مرض على مستوى عدد 
ق��ائ��ا: نسعى دائ��م��ا لتغطية أغلب  العماء والربحية. ومضى النصف 
املنتجات االستثمارية املطروحة في السوق وفق املنهج الشرعي أخذا 
ف��ي االع��ت��ب��ار م��ي��ول ورغ��ب��ات عمائنا وال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ل��أس��واق، 
وان��س��ج��ام��ا م��ع م��ا رص���دن���اه م��ن تغير ف��ي ال��ف��ك��ر االس��ت��ث��م��اري للعماء 
خ��ال األزم��ة املالية، اتجهنا لتوفير حلول استثمارية تائم ه��ذا الفكر 
فوجدنا أن االستثمارات العقارية وتحديدا في السوق املحلي من أفضل 
االستثمارات التي تناسب هذه املرحلة ملا تتسم به من مميزات أهمها 

تحقيق عوائد مستقرة ومأمونة بمعدل مخاطر متدن.

محفظتان عقاريتان

وت����اب����ع ال���ن���ص���ف : خ�����ال ال���ع���ام���ني األخ���ي���ري���ن ط�����رح »ب���ي���ت���ك« م��ن��ت��ج��ني 

اس��ت��ث��م��اري��ني،األول محفظة ع��ق��اري��ة ب��رأس��م��ال 50 م��ل��ي��ون دي��ن��ار تضم 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ع���ق���ارات امل�����درة ل��ل��دخ��ل،ح��ظ��ي��ت ب��إق��ب��ال ك��ث��ي��ف ال���ى حد 
تغطيتها بالكامل ف��ي غ��ض��ون ي��وم��ني اث��ن��ني ف��ق��ط، م��ا ي��ؤك��د الثقة فيما 
يطرحه »ب��ي��ت��ك« م��ن منتجات ع��ق��اري��ة بحكم خ��ب��رت��ه، واملحفظة تحقق 
عائدا سنويا بمعدل 6 في املئة توزع على أساس ربع سنوي األمر الذي 
يؤكد صدق رؤيتنا وحسن قراءتنا للسوق باإلقدام على طرح منتجات 

استثمارية في هكذا ظروف.
ال��ذي حققته محفظة«بيتك« األول��ى للعقارات املحلية  وأض��اف: النجاح 
وال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د م��ن ال��ع��م��اء، دف��ع��ن��ا ل��ت��ك��رار ال��ت��ج��رب��ة م��ن خ���ال ط��رح 
امل���درة وغير  ال��ع��ق��ارات  ف��ي  محفظة »بيتك العقارية« الثانية وتستثمر 
املدرة للدخل في السوق املحلي برأسمال 60 مليون دينار، وحققت ذات 
أي��ام فقط م��ن طرحها،  النجاح أيضا حيث تمت تغطيتها خ��ال ثاثة 
كما أن العائد السنوي ملساهمي املحفظة بحدود 6 في املئة يوزع على 

أساس ربع سنوي.

تخارجات ناجحة

وذكر النصف أنه خال األزمة املالية تخارج »بيتك« من محافظ عقارية 
ب��ع��د ت��ح��ق��ي��ق ع���وائ���د ف���اق���ت ت��وق��ع��ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن ف��ي��ه��ا وذل�����ك بفضل 
التخطيط الجيد وحسن ادارة املحفظة، مثل محفظة »بيتك« العقارية 
في ماليزيا حيث أعيدت للمستثمرين رؤوس أموالهم بالكامل في نهاية 
ال��ى جانب  م��دة االستثمار مع حصولهم على عائد يفوق 18 في املئة، 

العوائد التي جنوها على مدار مدة االستثمار.
وق��ال: قبيل نهاية العام الجاري من املنتظر أن ينجز »بيتك« التخارج 
من محفظة عقارية أخ��رى في تركيا بعائد يصل الى نحو 12  في املئة 
باإلضافة الى استرداد رأس املال بالكامل، كما نجح »بيتك« أخيرا في 
التخارج من صندوق »درة البحرين« للتطوير العقاري على الرغم من 
تقلبات السوق، حيث حقق للمستثمرين فيه على مدى خمس سنوات 
عائدا بلغ نحو 20  في املئة بعد اس��ت��رداد رؤوس أموالهم، يحدث هذا 
في الوقت الذي تتآكل فيه بعض األصول وتتضاءل فيه األرباح لبعض 

االستثمارات.

ودائع أصحاب الثروات

ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، أش���ار النصف الى  وح���ول ودائ���ع ال��ع��م��اء ذوي امل���اء
أنه في بداية األزمة املالية كان هناك إقبال من العماء على االستثمار 
الحلول  الودائع أفضل  الودائع نتيجة »الكاش« املوجود واعتبار  في 
الوقت  م��رور  م��ع  أن��ه  ال��وق��ت،إال  ذل��ك  ف��ي  االستثمارية وأقلها مخاطرة 
ب���دأت ال��س��ي��ول��ة ت��ت��ح��ول نسبيا م��ن ال��ودائ��ع ال��ى االس��ت��ث��م��ار ف��ي بعض 
ال��ص��ن��ادي��ق امل���درة ل��ل��دخ��ل، وم����ازال ع��ائ��د ال��ودي��ع��ة ل��دى »ب��ي��ت��ك« وال��ذي 
يصل الى 2,78  في املئة أفضل من العوائد على املنتجات املماثلة لدى 

البنوك األخرى.

منتجات جديدة 

وقال النصف : »بيتك« جاهز خال الفترة املقبلة لطرح املزيد من املنتجات 
والخدمات االستثمارية املصممة ألج��ل عمائه املميزين للحفاظ على 
هذه الشريحة وتنمية ثرواتهم، ندرس حاليا بعض املنتجات الجديدة 
من كافة الجوانب خصوصا مستوى املخاطرة والعائد املتوقع وتوقيت 
وإمكانية التخارج، وينتظر أن تطرح من خ��ال صناديق تستثمر في 
قطاعات اإلج��ارة والشحن البحري، كما نتوقع أن يكون لنا دور ناشط 
في سوق الصكوك وطرح منتجاتنا على املستثمرين األفراد الى جانب 

املؤسسات مع تنظيم هذا السوق من الناحية التشريعية. 
ال��ث��روات للعماء املميزين يساهم بنسبة  وب��نّي النصف أن قطاع ادارة 
كبيرة في إيرادات »بيتك«، في الوقت الذي يمتلك »بيتك« حصة األغلبية 
ال��ك��وادر  ال��ث��روات املحلية،كما يمتلك جانبا كبيرا م��ن  م��ن س��وق ادارة 

املؤهلة واملتخصصة في هذا املجال.

نشاط في االستشارات

ق��ال مدير أول استثمار في ادارة الخدمات املالية  على صعيد متصل، 
ال��خ��اص��ة أس��ام��ة ال��رش��ي��د ان���ه ال���ى ج��ان��ب ت��س��وي��ق ال��ع��دي��د م��ن املنتجات 
امل��دروس��ة، نشط »بيتك« خ��ال العامني املاضيني  املبتكرة ذات املخاطر 
وبشكل غير مسبوق في تقديم الخدمات االستشارية والنصح لعمائنا 
من أصحاب الثروات بخصوص استثماراتهم في أسواق األسهم والعقار 
وغيرها من القطاعات االستثمارية داخ��ل الكويت وخارجها، في وقت 
ال��ى الجهة االستثمارية  ب��ات فيه كبار املستثمرين أح��وج م��ا يكونون 

املحترفة واملوثوقة التي تلبي احتياجاتهم، وهذا ما نقدمه لعمائنا.
وأضاف الرشيد: سعينا جاهدين للخروج من الدور التقليدي للمصارف 
الى القيام بدور املستشار إضافة الى االستثمار نيابة عن عمائنا في 
أس��واق داخلية وخارجية بينما كانت والزال��ت كوادرنا املؤهلة هي من 
ال��ف��ارق لصالح »بيتك« في ه��ذا الجانب، مؤكدا في ه��ذا الصدد  يصنع 
على أن »بيتك« لم يسبق أن سوق منتجا استثماريا من دون أن يوضح 
للعماء حجم املخاطر وطبيعة األس���واق ونوعية االستثمار، السيما 
وأن املستثمرين اآلن غير متحمسني للدخول في استثمارات تحيط بها 

الضبابية .
وق���ال ال��رش��ي��د: ب��اإلض��اف��ة ملنتجات اإلج����ارة وت��ق��دي��م االس��ت��ش��ارات، ف��أن 
شهية املستثمرين أصحاب الثروات لم تعد تقبل الصفقات املعقدة وغير 
العادية بقدر ما أصبحوا أكثر حرصا على الشفافية ووض��وح املنتج، 
وهو النهج املتبع في »بيتك« حتى أن العميل يحاط بحجم العمولة التي 

سنحصل عليها فتحقق له فعليا األمان واالطمئنان.

النصف: طرحنا محفظتني عقاريتني بقيمة 
110 ماليني دينار تمت تغطيتهما في أقل 

من أسبوع

تخارجات ناجحة حققت عوائد فاقت 
توقعات العمالء رغم تقلبات األسواق

{

طالل النصف

{

أسامة الرشيد

أكد أن استراتيجية البنك تتضمن الوصول إلى 30 فرعا خالل 5 سنوات

املاجد: وجود »الوطني« ضمن قائمة كبار املساهمني
»بوبيان« شكل أهمية كبيرة لـ

قال نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في 
بنك بوبيان عادل املاجد: »بعد مرور نحو عام ونصف 
ع��ل��ى ه����ذه ال���ت���ط���ورات دخ����ل ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ف���ي م��رح��ل��ة 
إق��رار خطة  جديدة على مختلف املستويات حيث تم 
ل���إدارة من  عمل تنسجم م��ع األه���داف االستراتيجية 
خال التركيز على الخدمات املصرفية لأفراد، وتلك 
ال��خ��اص��ة ب��ال��ش��رك��ات، ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة ال��خ��اص��ة 

وإدارة األصول. 
أما حول أهمية دخ��ول بنك الكويت الوطني مساهمًا 
في رأس امل��ال فيوضح املاجد شكل وج��ود »الوطني« 
ضمن قائمة ك��ب��ار املساهمني أهمية كبيرة بالنسبة 
ب��د م��ن ان تنعكس ع��ل��ى استراتيجية  للبنك وك���ان ال 
العمل من خال العودة إلى ثوابت وأساسيات العمل 
ل��أف��راد  ال��خ��دم��ات املصرفية  املصرفي والتركيز على 
والشركات متوسطة وكبيرة الحجم إلى جانب البدء 
في اط��اق خدمات مميزة لقطاع الخدمات املصرفية 
إل��ى ان ه��ذه الخطة تتضمن افتتاح  ال��خ��اص��ة مشيرًا 
املزيد من الفروع ليصل إجمالي عددها إلى نحو 30 

فرعًا خال 5 سنوات«. 
ج��اء ذل��ك ف��ي مجلة االق��ت��ص��اد واألع��م��ال ال��ت��ي سلطت 
الضوء على التطورات االيجابية التى شهدها مؤخرا 
ب��ن��ك ب��وب��ي��ان وذل����ك خ���ال ع��دده��ا االخ��ي��ر ال����ذي ص��در 
امل��ال��ي وال����ذي عقد  ال��ك��وي��ت  ان��ع��ق��اد ملتقى  بمناسبة 
في الكويت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر 
املحمد االحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وج������اء ف����ي امل���ج���ل���ة ان ال����ع����ام 2009 ك�����ان ب��م��ث��اب��ة ع���ام 
ال��ت��ح��والت االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي م��س��ي��رة ب��ن��ك ب��وب��ي��ان، 

ت��ج��ل��ت ف���ي ب��داي��ت��ه ف���ي ت��ش��ك��ي��ل م��ج��ل��س إدارة ج��دي��د 
برئاسة  إبراهيم القاضي، قبل ان يطرأ التحول الكبير 
في البنك في النصف الثاني من العام مع دخول بنك 

الكويت الوطني مساهمًا بنسبة 47 في املئة، لينضم 
إلى قائمة كبار املاك في البنك.

وي��ض��ي��ف امل���اج���د: »ك��م��ا ش��ه��دت ه���ذه امل��رح��ل��ة إع���داد 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ع���م���ل ج����دي����دة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ش��رك��ة 
م��اك��ي��ن��زي ل��اس��ت��ش��ارات إل����ى ج��ان��ب ال��خ��ط��وة األه���م 
املتمثلة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 50 في املئة، ما 
ساهم في رفع معدل كفاية رأس املال إلى نحو 30 في 
القطاع  املئة وهي أعلى نسبة مسجلة على مستوى 
املصرفي في الكويت، في حني ان املعدل املطلوب من 
ق��ب��ل ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي م��ح��دد ع��ن��د ن��س��ب��ة 12 في 

املئة«.    
ون��وه��ت امل��ج��ل��ة ال���ى ال��ن��ت��ائ��ج االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ى حققها 
ال��ب��ن��ك خ���ال االش��ه��ر ال��ت��س��ع��ة االول����ى م��ن ال��ع��ام حيث 
حقق لصافي رب��ح ق��دره 4.5 مايني دينار كويتي عن 
ت��ل��ك ال��ف��ت��رة م��ن��ه��ا ح���وال���ي 1.5 م��ل��ي��ون دي���ن���ار كويتي 
رب���ح���ي���ة ل���ل���رب���ع ال���ث���ال���ث وح������ده وذل������ك ب���امل���ق���ارن���ة م��ع 
صافي خ��س��ارة ق��دره��ا 17.2 مليون دي��ن��ار كويتي عن 
التسعة اشهر االول���ى م��ن ع��ام 2009. كما أش���ارت الى 
ال��ت��ى يقدمها البنك  املنتجات وال��خ��دم��ات االس��ام��ي��ة 
ومن بينها أدوات التمويل اإلسامية املتعددة وتمنح 
أث��اث  العميل ك��اف��ة احتياجاته م��ن م���واد إنشائية أو 
وت��م��ن��ح��ه ف��رص��ة تصميم و ب��ن��اء م��ن��زل أح��ام��ه وفقًا 
ل��رؤي��ت��ه، ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن����واع ال��ت��م��وي��ل األخ���رى 
كمنح التسهيات لشراء السيارات، القوارب واملعدات 

البحرية أو االلكترونيات. 

{

وزير التجارة والصناعة في جناح البنك خالل امللتقى

»املدينة«: البورصة أنهت تداوالت أكتوبر على ارتفاع في مؤشريها
ق���ال ت��ق��ري��ر اق��ت��ص��ادي م��ت��خ��ص��ص ان س���وق ال��ك��وي��ت ل�����أوراق امل��ال��ي��ة 
)ال���ب���ورص���ة( اغ��ل��ق ت�����داوالت ش��ه��ر اك��ت��وب��ر امل��اض��ي ع��ل��ى ارت���ف���اع شمل 
مؤشري السوق الرسميني السعري والوزني للشهر الرابع على التوالي. 
وأض��اف التقرير الصادر عن شركة )املدينة للتمويل واالستثمار( ان 
ت��داوالت اكتوبر  ل��اوراق املالية أغلق  املؤشر السعري لسوق الكويت 
ع��ن��د م��س��ت��وى 7064 نقطة محققا م��ك��اس��ب ش��ه��ري��ة بلغت 78.9 نقطة 

ليرتفع 1.1 في املئة عن اغاقات الشهر الذي قبله.
وذكر ان مكاسب املؤشر من بداية العام وصلت الى 0.8 في املئة فقط 
بينما تحرك املؤشر خال اكتوبر في مدى سعري بلغ 182 نقطة فقط 
بني مستوى 7.080 )الحد األعلى( و898ر6 )الحد األدنى( حيث يعتبر 
املدى السعري لذلك الشهر اقل بكثير من املدى السعري لشهر سبتمبر 

املاضي الذي بلغ 332 نقطة.
ووفق التقرير فقد كان الوضع أفضل حاال للمؤشر الوزني الذي أغلق 
تداوالت اكتوبر عند مستوى 474 نقطة وهي االعلى للمؤشر الوزني 
من بداية العام الحالي مضيفا ان املؤشر حقق مكاسب شهرية بلغت 
ف��ي املئة على املستوى الشهري وتصل مكاسبه  8 نقاط ليرتفع 1.8 

السنوية الى 22.9 في املئة.

واش���ار ال��ى ان ه��ن��اك تفاوتا واض��ح��ا ب��ني السعري وال��وزن��ي والسبب 
الرئيسي لذلك التحركات القوية التي شهدتها معظم األسهم القيادية 

وقطاع البنوك تحديدا وما له من تأثيرات كبيرة على املؤشر الوزني.
وبني ان الخسائر السعرية التي منيت بها غالبية أسهم السوق االخرى 
ال��س��ع��ري وقلصت م��ن مكاسبه من  ك��ان��ت ذات تأثير عكسي للمؤشر 

بداية العام الى االن.
وقال ان صفقة )زين( وما مر بها من أحداث خال الشهر املاضي كان 
لها االثر الواضح على معدالت أداء السوق ايجابا أم سلبا في أحيان 
اخرى مختلفة اضافة الى خطة التنمية وما اثير بشأن تمويل الخطة 

وطرقها.
وذك���ر ان م��ا ت��م رص���ده وماحظته خ��ال الشهر امل��اض��ي ه��و االرت��ف��اع 
ف��ي م��ع��دالت ثقة املستثمرين بالسوق وتجاوبهم بشكل ملحوظ مع 
األخبار االيجابية اضافة الى االتقائية في االختيار والتحول املستمر 

بني االسهم بشكل سلس وكلها عوامل تفيد السوق.
واقر التقرير بوجود مشكات لدى العديد من الشركات تركت تأثيراتها 
املباشرة على أسعار األسهم في السوق مشيرا ايضا الى عوامل نفسية 
كثيرة البد من وضعها بعني االعتبار والتعامل معها بشكل منطقي ملا 

تمثله من حاجز كبير امام تعافي السوق.
والح��ظ التقرير تباينا في اداء القطاعات خ��ال شهر اكتوبر املاضي 
وبشكل كبير حيث سجلت ثاثة قطاعات فقط نموا ملحوظا بينما 

سجلت القطاعات الخمسة الباقية تراجعا طفيفا ومحدودا.
وبني تقرير )املدينة( ان قطاع البنوك تصدر قائمة املكاسب الشهرية 
ف��ي املئة نتيجة ح��ال الصعود شبه الجماعي التي  وال��ت��ي بلغت 7.4 
ش��م��ل��ت غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ط��اع ح��ي��ث س��ج��ل��ت س��ب��ع��ة ب��ن��وك م���ن اص���ل تسعة 

مكاسب على املستوى الشهري.
وق���ال ان ق��ط��اع��ي ال��ع��ق��ار واالس��ت��ث��م��ار حققا م��ك��اس��ب م��ل��ح��وظ��ة خ��ال 
اك��ت��وب��ر امل��اض��ي بلغت 4.0 ف��ي امل��ئ��ة و 1.9 ف��ي امل��ئ��ة ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب ما 
ساهم بشكل كبير في التأثير على بعض األسهم األخرى داخل القطاع 
مثل مينا وجيزان القابضة في قطاع العقار واالستثمارات الوطنية 

واكتتاب القابضة في قطاع االستثمار.
واش�����ار ال����ى ان ق��ط��اع االس���ه���م غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ص��در ال��خ��س��ائ��ر على 
املستوى الشهري بنسبة 1.3 في املئة نتيجة التراجعات الحادة السهم 
انوفست التي بلغت 21.0 في املئة على املستوى الشهري و38.0 في املئة 

منذ بداية العام.


