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شعار شركة »أمريكانا«

عبداهلل التويجري

»أمريكانا« تربح 12.2 مليون دينار
في النصف األول بواقع 31 فلسًا للسهم

من العام املاضي صافي ربح نهائي 
قدره 33 مليون دينار أي )85 فلسا 
للسهم( متضمنة 33 فلسا أرباحا 

وتقييم استثمارات احملفظة املالية، 
محسوبة على أس����اس املتوسط 

املرجح لعدد األسهم القائمة.

»مركز سلطان« تربح 4.9 ماليين دينار
اعتمد مجلس ادارة شركة مركز سلطان بياناته 
املالية املرحلية عن النصف األول بارباح 4.9 ماليني 
دينار، كما أفاد موقع سوق الكويت لألوراق املالية، 

بأن شركة هيتس تيليكوم حققت 147 ألف دينار 
عن بيانات النصف األول، كما أفاد املوقع أيضا بان 

»حيات كوم لالتصاالت« حققت 47 ألف دينار.

»الوطني« يطرح برنامج تأمين السفر الفوري لعمالئه
بالتعاون مع الشركة األهلية للتأمين

يوفره���ا أي بن���ك آخر في 
الكوي���ت، كم���ا أن برنامجه 
الس���فر ميثل  أثناء  للتأمني 
أفضل طريقة لقضاء إجازات 
العائلة،  أف���راد  ممتعة لكل 
الفتا إلى انتباه املس���افرين 
إلى التأكد قبل الش���روع في 
السفر من بعض األمور التي 
تبدو بسيطة ولكن أهميتها 
بالغ���ة مث���ل التدقيق على 
جوازات السفر وصالحيتها 
والتأشيرات الالزمة وأن تكون 
هذه مصحوبة بتذاكر السفر 
جتنبا لنسيانها، وبالنسبة 
الذي يتعاطون  للمسافرين 
أدوية معينة فانه يشار عليهم 
بأن يأخذوا الكمية التي تكفيهم 
أثناء الس���فر، وذلك بالطبع 
باإلضافة إلى بوليصة تأمني 

السفر من »الوطني«.

ذك���ر تقرير ص���ادر عن 
شركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت اخلليجي 
أنهى تداوالت األسبوع املنتهي 
في 13 أغسطس 2009 مسجال 
ارتفاعا بنسبة 1.05% وصوال 
الى مس���توى 300.20 نقطة 
اقفال األس���بوع  مقارنة مع 
السابق املنتهي في 6 أغسطس 
2009، هذا وقد تراجع اجمالي 
القيمة السوقية للقطاع مبقدار 
1.02 مليار دوالر وصوال الى 

97.42 مليار دوالر.
التقري���ر ان قطاع  وذكر 
االتصاالت اخلليجي ش���هد 
ارتفاع���ا كبيرا في أنش���طة 
التداول هذا األس���بوع حيث 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
الى  بنسبة 52.64% وصوال 
267.67 مليون سهم بإجمالي 
قيم���ة ت���داوالت بلغت 1.23 
ملي���ار دوالر أي بارتف���اع 
نس���بته 47.94% مقارن���ة 
ال����سابق، وقد  باألس���بوع 
املتداولة  الكمية  استحوذت 
لقطاع االتص���االت على ما 
نسبته 4.92% من إجم���الي 
الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية، بينما استحوذت 
القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 14.1% من إجمالي 
القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية..
واشار التقرير الى ان سهم 
املتنقلة  ش���ركة االتصاالت 
»زين« شهد تداوالت كثيفة 
هذا األسبوع مستحوذا على 
ما نس���بته %78.7 )210.82 
و%79.31  س���هم(  مالي���ني 
)976.66 مليون دوالر( من 
اجمالي كمية وقيمة األسهم 
املتداول���ة على التوالي. وقد 
أنهى السهم املذكور األسبوع 
مضيفا ما نسبته 4.76% الى 
قيمته وصوال الى سعر 1.320 
دينار ومتصدرا بذلك أسهم 

القطاع.
م���ن جه���ة أخ���رى، كان 
سهم فودافون قطر، املدرج 
حديثا، األكثر تراجعا ضمن 
هذا القطاع بفقدانه ما نسبته 
2.94% من قيمته وصوال الى 

لإلجازة قد ينسى الناس ضرورة 
التأمني أثناء السفر.

وأوضح أن برنامج »الوطني« 
التأمني مع الشركة  لبوليصة 
األهلي���ة للتأمني يتيح لعمالء 
البن���ك التمت���ع مبزايا عديدة 
منها: ش���هادة تأم���ني معتمدة 
للڤيزا األوروبية )الشينغن(، 
احلوادث ونف����ق���ات العالج 
داخل وخارج املستشفى، نفقات 
الط�����ارئ لألس���نان  العالج 
نتيجة احل���وادث، الوصفات 
الطبية، املسؤولية الشخصية 
)طبقا للش���روط واألحكام(، 
ح���االت الوف��������اة والعج���ز 
بسبب احلوادث  وتأخر رحالت 
الطيران، وعدم وصول األمتعة 

أو فقدانها.
التعام���ل م���ع  ان  وذك���ر 
»الوطن���ي« يوفر مي���زات ال 

ادارة الش����ركة  اعتمد مجلس 
الكويتي����ة لألغذي����ة )أمريكانا( 
املالية املرحلية لألشهر  البيانات 
الستة املنتهية في 2009/6/30 وقد 
اظهرت البيان����ات املالية حتقيق 
الش����ركة صافي ربح نهائي بلغ 
12.2 مليون دين����ار ما يعادل )31 
فلس����ا للس����هم(، وذلك بعد أخذ 
تأثير انخفاض قيمة استثمارات 
في محافظ مالية مببلغ 9.3 ماليني 
دينار )أي 23 فلسا للسهم(. وقد 
حققت الشركة عن النصف األول 

األهلية للتأمني للحصول على 
التأمني للحصول على  وثيقة 
ڤيزا دول الش���نغن األوروبية 
عند تقدميهم بوليصة الوطني 

لتأمني السفر.
وفي هذا السياق قال نائب 
مدير مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية عبداهلل التويجري 
إن الكثيرين باتوا يدركون أهمية 
التأمني خالل  النوع م���ن  هذا 
اإلجازة التي ينشدونها للراحة 
واالستجمام، ألن التعرض ألي 
إصابات أو حوادث يعكر صفو 
اإلجازة وقد يس���تدعي نفقات 
ليس���ت في احلسبان ورمبا ال 

تكون في متناول اليد.
وأضاف »ان األشهر املقبلة 
حتوي مناسبات وعطال عديدة 
منها موسم احلج والعمرة، عيد 
الفطر، عيد األضحى، عطلة رأس 

السنة امليالدية، باإلضافة إلى 
التحرير  الوطني وعيد  العيد 
حي���ث يرغ���ب العدي���د م���ن 
العمالء في السفر خارج البالد 
لالستجمام والراحة. على أنه 
في غمرة االستعداد والترتيبات 

طرح بنك الكويت الوطني، 
وبالتعاون مع الشركة األهلية 
للتأمني، برنامج بوليصة تأمني 
الس���فر، الذي أع���د خصيصا 
لتلبية احتياجات عمالء البنك 
واملسافرين لقضاء اإلجازات في 
اخلارج والذي يسمح للعميل 
بتس���لم بوليصة تأمني السفر 
فوريا دون حاجة لالنتظار في 

أي من فروعه.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أن برنامج تأمني الس���فر 
أصبح يتمتع بتغطية تأمينية 
أعل���ى بالتعاون مع الش���ركة 
األهلية للتأمني وذلك بأسعار 
تنافس���ية، كما أصبح بإمكان 
عمالء البنك اآلن احلصول على 
وثيقة التأمني فوريا من أي من 
فروع »الوطني« في الكويت، كما 
ميكن للعمالء التقدم إلى الشركة 

»جلوبل«: السوق شهد ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة طلب المستثمرين على األسهم القيادية
قال تقرير شركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
ان أداء سوق الكويت لألوراق امل�����الية كان إي���جابيا 
خالل األسبوع املاضي مدف������وعا بارت�����فاع معدل 
طلب املس���تثم������رين عل���ى األس���هم القيادية في 
الس�������وق، فقد سجل مؤشر جلوبل الع�����ام لسوق 
الك�����وي���ت، الذي يق�����وم بقي������اس أداء الس���وق 
بناء على طريقة الوزن الس������وقي لألسهم املدرجة، 
صعودا بن����سبة 1.45% خ�����الل األسبوع ليغ�����لق 
عند 217.89 نق����طة لينط���لق املؤشر في تس����جيل 
مكاسب على صعيد أدائ�����ه منذ بداي����ة العام محق���قا 

ما نسبته %5.56.
وأوضح التقرير ان املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية ارتفع بواقع 172.50 نقطة أي بنسبة 
بلغت 2.23% ليغلق عند 7.920.80 نقطة، هذا وبلغت 
القيمة السوقية 35.39 مليار دينار، في حني مال معامل 
انتش���ار السوق نحو األس���هم املتراجعة مع ارتفاع 
أسعار 70 سهما مقابل انخفاض 74 سهما من إجمالي 

170 سهما مت تداولها خالل األسبوع.
وأشار التقرير إلى أن نشاط التداول شهد ارتفاعا 
باملقارنة مع األسبوع السابق. حيث زاد إجمالي كمية 

األسهم املتداولة خالل األسبوع بشكل كبير وبنسبة 
بلغت 112.49% وذلك بتداول 2.12 مليار سهم بإجمالي 
قيم���ة بلغت 960.62 مليون دينار )مرتفعا بنس���بة 
139.94% عن إجمالي القيمة املتداولة خالل األسبوع 

السابق(.
ولفت التقرير إلى ان أسهم شركات قطاع االستثمار 
شهدت أعلى كمية تداول، حيث شكل القطاع ما نسبته 
31.80 % من إجمالي كمية التداول األس���بوعي وذلك 
بتداول 673.64 مليون س���هم من أسهم القطاع، فقد 
تص�����در س���هم شركة االستش���ارات املالية الدولية 
قائمة الش���ركات األكثر تداوال من حيث الكمية وذلك 
بتداول 262.82 مليون س���هم من أس���همه وقد أنهى 
السهم تداوالت األسبوع مرتفعا بنسبة 2.70% مغلقا 

عند سعر 0.152 دينار.
من ناحية أخرى، شهدت أسهم شركات قطاع اخلدمات 
أعلى قيمة تداول، حيث ش��������كل القطاع ما نسبته 
56.03% من إجم�����الي قي������مة التداول األس���بوعي 
وذلك بتداول 386.96 مليون دينار، كما تصدر سهم 
شركة زين قائم�����ة الش���ركات األكث������ر تداوال من 
حيث الق�����يمة لألس���ب����وع الثاني على التوال������ي 

بقيمة 280.13 مليون دينار، هذا وأنهى السهم تداوالت 
األس�������بوع مرتفعا بنس���بة 4.76% ليغ�����لق عند 
سعر1.320 دينار، هذا واحتل سهم ش����ركة أجيليتي 
املرتبة الث������انية ضمن قائمة الش���ركات األكث�����ر 
تداوال من حيث القيمة بإجم����الي قيمة تداول بلغت 
57.93 مل�����يون دينار، وش���هد قطاعات السوق أداء 
إيج������ابيا خالل هذا األس��������بوع مع ارتفاع 5 من 
أصل 8 قطاعات، كما ش���هد ق�����طاعان تراجعا خالل 
األسبوع. تب�����عه مؤشر جلوبل لقط�����اع الصناعة 
مرتفعا بنسبة 7.52%. فقد س�����جل سهم الش����ركة 
اخل���ليجية للص�����خور ارتفاعا هائال بلغت نسبته 

.%39.13
م���ن جهة أخرى، س���جل قطاع البن���وك التراجع 
األكبر خالل األسبوع بانخفاضه بنسبة 3.09% متأثرا 
باالنخفاض احلاد في كل من س���هم بنك اخلليج، بنك 
برقان وبن���ك الكويت الوطني، حيث تراجع كل منها 
بنس�������بة 5.88%، 5.06%، 4.84% وصوال إلى 0.320 
دينار، 0.375 دينار و1.180 دينار على التوالي. تبعه 
مؤش���ر جلوبل للعقار بفقدانه ما نسبته 0.25% من 

قيمته.

35.39 مليار دينار القيمة السوقية الرأسمالية للسوق األسبوع الماضي وشركات قطاع االستثمار شهدت أعلى كمية تداول

»زين« تستحوذ على 78.7% من إجمالي كمية
األسهم المتداولة لقطاع االتصاالت الخليجي

سعر 9.900 رياالت قطرية.

أخبار شركات القطاع

وذكر التقرير ان شركة زين 
انها وقعت  السعودية أعلنت 
عقد مرابحة بقيمة 2.5 مليار 
دوالر )مبا يعادل 9.37 مليارات 

ريال سعودي( مع مجموعة من 
البنوك احمللية والدولية لتنجز 
بذلك واحدة من كبرى صفقات 
التمويل اإلسالمي خالل العام 
احلالي 2009. وافتتحت »دو« 
مركزا جديدا للمبيعات وخدمة 
الراشدية،  العمالء في منطقة 

في مركز الراش���دية التجاري، 
وذلك في اطار سعيها الى تلبية 
الطلب الكثيف على منتجاتها 
وخدماتها من قبل العمالء في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وحرصا منها على تقدمي أقصى 

درجات املرونة واحلرية.

القيمة السوقية للقطاع تراجعت إلى 97.42 مليار دوالر األسبوع الماضي

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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