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الشركة تضع الكويت في ثورة تكنولوجيا المعلومات بسرعات تصل إلى 21.6 ميغابايت

القيمة السوقية للقطاع ارتفعت بمقدار 1.34 مليار دوالر وصواًل إلى 99.01 مليارًا

من المتوقع أن يعقبها المزيد من المطالبات

 »e - GO« زين« تطرح الجيل الرابع من أجهزة«

»جلوبل«: »زين« استحوذت على 74.62% من قيمة األسهم 
المتداولة في قطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

التقرير األسبوعي  أوضح 
لشركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« حول قطاع االتصاالت 
اخلليجي ان���ه على الرغم من 
تراجع مؤشرات أكبر سوقني 
الس���عودي  في املنطقة وهما 
والكويت���ي خالل األس���بوع 
املاضي إال أن مؤشر »جلوبل« 
لقطاع االتص���االت اخلليجي 
أنهى تداوالت األسبوع املاضي 
ارتفاعا بنسبة %1.37  مسجال 
وصوال إلى مس���توى 305.12 
نقاط مقارنة بإقفال األسبوع 
قبل املاضي واليزال يتمتع قطاع 
االتصاالت اخلليجي مبكاسب 
جيدة على صعي���د أدائه منذ 
بداية العام احلالي حيث جنى 

مكاسب بنسبة %17.42.
هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع مبقدار 1.34 
مليار دوالر وصوال إلى 99.01 
مليار دوالر، وقد ش���هد قطاع 
االتصاالت اخلليجي تراجعا في 
التداول هذا األسبوع،  أنشطة 
حيث تراجعت كمية األس���هم 
املتداولة بنسبة 32.04% وصوال 
إلى 118.79 مليون سهم بإجمالي 
قيمة ت���داوالت بلغت 579.38 
ملي���ون دوالر أي بانخفاض 
نسبته 26.59% مقارنة باالسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 2.54% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األس���واق 
اخلليجية. بينما اس���تحوذت 
القيم���ة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 10.50% من إجمالي 
القيمة املتداولة في األس���واق 

اخلليجية. 
كما ش���هد س���هم ش���ركة 
املتنقل���ة )زين(  االتص���االت 

تداوالت كثيفة هذا األس���بوع 
مس���تحوذا على ما نس���بته 
69.59% )82.67 مليون سهم( 
و74.62% )432.33 مليون دوالر( 
من إجمالي كمية وقيمة األسهم 
املتداولة على التوالي. وقد أنهى 
السهم األسبوع عند مستواه 
السابق من دون  في األسبوع 

تغيير عند 1.480 دينار.
 هذا وقد سجل سهم الشركة 
الوطنية لالتصاالت )وطنية( 
التراجع األكبر خالل تداوالت هذا 
األسبوع منخفضا بنسبة %3.70 
ليغلق عند 1.560 دينار بينما 
تصدر سهم شركة إتصاالت قطر 

)كيوتل( الصعود األكبر بجنيه 
مكاسب بنسبة 5.58% ليغلق 

عند 149.50 رياال قطريا. 

أخبار الشركات 

وعن أخبار شركات القطاع 
فقد صوت حملة االس���هم في 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
الكويتي���ة يوم االثنني املاضي 
لصالح رفع القيود على حصص 
ملكياتهم في اجتماع استثنائي. 
ووافق حملة االسهم على إلغاء 
اجراء مينع أي مستثمر من شراء 
أكثر من ألف سهم أو امتالك أكثر 

من 2% من رأسمال الشركة.

 كما ذكر أحمد بن علي نائب 
الرئيس لالتصال املؤسس���ي 
في مؤسسة اتصاالت اإلمارات 
املش���غل األول لالتصاالت في 
اإلمارات، إن املؤسسة لم تتقدم 
بأي عرض ولم تب���د اهتماما 
بشراء حصة 75% من شركة نيتل 
احلكومية السابقة لالتصاالت 
في دولة نيجيريا، ألن اتصاالت 
متواجدة ف���ي نيجيريا أصال، 
وال ميكن ألي مشغل في العالم 
أن يتقدم برخصتني في نفس 

الدولة.
 هذا وقد أكدت شركة اتصاالت 
قطر )كيوت���ل( على اهتمامها 

باخلطوات التي بدأتها اتصاالت 
البرتغال بشأن بيع أسهمها في 
ميدي تيليك���وم ميديتيل. أما 
اخلطوات التي سيتخذها باقي 
املساهمني في ميديتيل فمازالت 
غير واضحة، وعليه فإن كيوتل 
ستس���تمر في مراقبة الوضع 
حتى تتضح احلقائق أكثر. من 
جانب آخر، متت وبنجاح امس 
عملية إطالق القمر االصطناعي 
»باالبا-دي« اململوك لش���ركة 
اندوس���ات، وذلك م���ن مركز 
إطالق األقمار االصطناعية »زي 
تش���انغ« الواقع جنوب غرب 

الصني. 

»االستثمارات الوطنية«: تراجع القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة %2.1 
أوض����ح التقرير االس����بوعي 
لشركة االستثمارات الوطنية حول 
أداء السوق ان مؤشر NIC50 أقفل 
بنهاية تداول االسبوع املاضي عند 
مستوى 5.235.5 نقطة بانخفاض 
قدره 96 نقطة وما نس����بته %1.8 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 5.331.4 نقطة وارتفاع قدره 
940.1 نقطة وما نسبته 21.9% عن 
نهاية عام 2008 وقد اس����تحوذت 
اسهم املؤشر على 82.5% من اجمالي 
قيمة االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
الس����عري  اقفل املؤش����ر  كما 
للسوق عند مستوى 7.788.2 نقطة 
بانخفاض ق����دره 176.1 نقطة وما 
نسبته 2.2% مقارنة بإقفال االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 7.964.3 نقطة 
وارتفاع قدره 5.6 نقاط وما نسبته 

0.1% عن نهاية عام 2008.
أما املؤشر الوزني للسوق فقد 
اقفل عند مس����توى 458.3 نقطة 
بانخف����اض ق����دره 9.6 نقاط وما 

نسبته 2.1% مقارنة بإقفال االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 467.9 نقطة 
وارتفاع قدره 51.6 نقطة وما نسبته 

12.7% عن نهاية عام 2008.
وعن مؤشرات التداول واالسعار 
قال التقري����ر انه وخالل تداوالت 
االسبوع املاضي ارتفع مؤشر املعدل 
املتداولة  اليومي لكمية االس����هم 
بنسبة 7.8% في حني انخفض مؤشر 
عدد الصفقات وقيمتها بنسبة %5.7 
و17.6% على التوالي، ومن اصل 203 
شركات مدرجة بالسوق مت تداول 
اسهم 165 شركة بنسبة 81.3% من 
اجمالي اس����هم الشركات املدرجة 
ارتفعت اسعار  الرسمي  بالسوق 
اسهم 38 شركة بنسبة 23% فيما 
انخفضت اسعار اسهم 107 شركات 
بنس����بة 64.8% واستقرت اسعار 
اسهم 20 شركة بنسبة 12.1% من 
املتداولة  اجمالي اسهم الشركات 
بالس����وق ولم يت����م التداول على 
اسهم 38 شركة بنسبة 18.7% من 
اجمالي اس����هم الشركات املدرجة 

بالسوق الرسمي علما انه التزال 
هناك 4 شركات موقوفة عن التداول 
استنادا الى قرار جلنة السوق رقم 
4/97، والذي يلزم كل الش����ركات 
والصناديق املدرجة بتقدمي البيانات 
املالية ربع السنوية في موعد اقصاه 
45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
وحول القيمة الس����وقية، ذكر 
التقرير انه بنهاية تداول األسبوع 
املاض����ي بلغت القيمة الس����وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 36.129 مليار دينار 
بانخفاض قدره 779.2 مليون دينار 
وما نس����بته 2.1% مقارنة بنهاية 
األس����بوع قبل املاضي والبالغة 
36.908 مليار دينار وارتفاع قدره 
2.33 مليار دينار وما نسبته %6.9 

عن نهاية عام 2008.
العام للسوق قال  األداء  وعن 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تعامالته خالل األسبوع 
املاضي على انخفاض باملقارنة مع 
اقفال قبل األسبوع املاضي وذلك 

بالنس����بة الى املؤش����رات العامة 
 )NIC50 – الس����عري – الوزن����ي(
والتي تراجعت بنسب بلغت %2.2 
و2.1% و1.8% على التوالي وكذلك 
األمر فيما يتعلق باملتغيرات العامة 
التي انخفض����ت معظم مكوناتها 

)املعدل اليوم للقيمة املتداولة – عدد 
صفقاتها( بنسبة بلغت 18% و%6 
على التوالي في حني ارتفع املعدل 
املتداولة  اليومي لكمية األس����هم 
بنس����بة بلغت 8%، هذا وقد بلغ 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 

خالل األس����بوع 86 مليون دينار 
مقابل 105 ماليني للشهر قبله.

ويستمر سوق الكويت لألوراق 
املالية لألسبوع الثاني على التوالي 
في حتقيقه خسائر على مستوى 
العامة  املؤش����رات واملتغي����رات 
ويتزامن توقيت دخول الس����وق 
ف����ي ه����ذا التصحيح م����ع بداية 
ش����هر رمضان الذي تقلصت فيه 
ساعات عمل السوق بنسبة %40، 
وبالرغم من اقتصار ساعات عمله 
على ساعتني فقط اال انه يحسب 
للسوق حفاظه على متوسط تداول 
يومي يف����وق ال�100 مليون دينار 
أول أس����بوع من رمضان وفوق 
مس����توى ال�80 مليون دينار في 
األس����بوع الثاني رغم ان ذلك لم 
مينع من تهدئة الس����وق وفشله 
في كس����ر احلاجز النفس����ي عند 
مس����توى ال� 8.000 نقطة، تزامن 
ذلك مع تصحيح أكبر على مستوى 
األسواق اخلليجية التي بدا تأثرها 
العاملية  واضحا بحركة األسواق 

التي شهدت الوضع ذاته، على اجلهة 
األخرى استمرت عمليات الشراء 
والتجميع في السوق على أسهم 
بعينها تش����تمل وال تقتصر على 
قطاع البنوك بصفة رئيسية وقطاع 

اخلدمات بصفة استثنائية.
هذا وقد استمر قطاع شركات 
اخلدمات في املرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األس����هم املتداولة 
بتداول 269.8 مليون سهم بنسبة 
15.0% موزعة على 6.256 صفقة 
بنسبة 21.0% بلغت قيمتها 169.7 
مليون دينار بنس����بة 39.3% من 

اجمالي قيمة األسهم املتداولة.
في حني تقدم قطاع الشركات 
االس����تثمارية الى املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة األس����هم 
املتداولة بتداول 884.1 مليون سهم 
بنسبة 49.1% موزعة على 11.343 
صفقة بنسبة 38.0% بلغت قيمتها 
110.8 ماليني دينار بنسبة 25.7% من 

اجمالي قيمة األسهم املتداولة.
وتراج����ع قطاع البن����وك الى 

الثالثة للتداول من حيث  املرتبة 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 78.7 
مليون سهم بنسبة 4.4% موزعة 
على 2.847 صفقة بنس����بة %9.6 
بلغ����ت قيمتها 58.2 مليون دينار 
بنس����بة 13.5% من اجمالي قيمة 

األسهم املتداولة.
كما استمرت شركة االتصاالت 
املتنقلة في املرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األس����هم املتداولة 
بتداول 82.7 مليون سهم موزعة 
عل����ى 2.588 صفقة بلغت قيمتها 

123.6 مليون دينار.
واستمر بيت التمويل الكويتي 
في املرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 18.2 
مليون سهم موزعة على 863 صفقة 
بلغت قيمتها 23.0 مليون دينار.

وتقدمت شركة املخازن العمومية 
الى املرتبة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 17.2 
مليون سهم موزعة على 550 صفقة 

بلغت قيمتها 21.2 مليون دينار.

»أبوظبي التجاري« يطالب وحدة تابعة 
لـ»سعد« بديون قدرها 30 مليون دوالر

أعلنت شركة زين الرائدة في 
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
في الكويت عن طرحها اجليل الرابع 
من أجهزة ال� »e-GO« في جميع 
فروع الشركة املنتشرة في الكويت، 
وهو اجليل األحدث من نوعه في 
البيانات  العالم في عمليات نقل 
واملعلومات بسرعات عالية غير 
مسبوقة تصل إلى 21.6 ميغابايت 

في الثانية. 
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحاف����ي أن ه����ذه النوعية من 
األجه����زة والتي تطرح ألول مرة 
في الكويت تتمتع بسرعات تنزيل 
عالية للبيانات وبطريقة أس����رع 
من املتعارف عليها حاليا، مشيرة 
إلى أن عمالء الشركة سيكونون 
مدعوين لدخول عصر جديد من 

عصور تكنولوجيا املعلومات.
 »e-GO« وأوضحت ان جهاز 
اجلديد يتميز بسعة تخزين تصل 
إلى 8 جيجا بايت وبسرعة تصل إلى 
21.6 ميغابايت في الثانية وبسعة 
تخزي����ن تصل إلى 8 جيجابايت، 
وهي تعد من أعلى السرعات في 

دنيا االتصاالت على اإلطالق.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
الشركة م. خالد الهاجري: »تهتم 
شركة زين كثيرا باقتناء أحدث 

أبوظبي � رويترز: قالت مصادر 
إن بنك أبوظب����ي التجاري ثالث 
أكبر بنك ف����ي اإلمارات من حيث 
األصول رفع دع����وى على وحدة 
تابعة ملجموعة س����عد السعودية 
املتعثرة يطالبها بسداد ديون قدرها 

30 مليون دوالر.
وقالت مصادر من البنك لرويترز 
مساء اول من أمس إن املطالبة هي 
األولى للمجموعة من اجلانب البنك 
ومن املتوقع ان تعقبها املزيد من 

املطالبات.
ورفع البنك املعرض للمجموعة 
بدرجة كبيرة الدعوى يوم األربعاء 
أمام احملكمة العليا في لندن على 
شركة س����عد للتجارة واملقاوالت 
واخلدمات املالية التابعة ملجموعة 
سعد اململوكة للملياردير السعودي 

معن الصانع.
وقال مص����در على علم باألمر 
»انها مطالبة مببل����غ 30 مليون 
دوالر وتتعلق بصفقة تداول عمالت 
ابرمت مبوجب القانون البريطاني«. 
واضاف املص����در الذي طلب عدم 
نشر اسمه «هذه مطالبتنا األولى 

وستأتي غيرها«.
الدعوى على  البنك رفع  وأكد 

وحدة تابعة ملجموعة سعد لكنه 
رفض االدالء مبزيد من التفاصيل، 
وقال ساميون كوبلستون احملامي 
العام للبنك »هذه املطالبة تأتي في 
إطار عدد من االجراءات التي اتخذها 
البنك حلماية مصاحله في مواجهة 

تعرضه ملجموعة سعد«.
البن����وك في منطقة  وحتاول 
التكيف م����ع تداعيات  اخللي����ج 
إعادة هيكلة دي����ون مجموعتني 
س����عوديتني متعثرتني هما سعد 
وأحمد حمد القصيبي واخوانه في 

أكبر اضطراب مالي تشهده املنطقة 
في ظل األزمة املالية العاملية.

وتكشفت مشكالت املجموعتني 
في أواخ����ر مايو املاض����ي عندما 
جم����د البنك املركزي الس����عودي 
حس����ابات الصانع.ورف����ع بن����ك 
املشرق اإلماراتي دعوى قضائية 
ضد مجموعة القصيبي أمام محكمة 
في نيويورك. والعديد من البنوك 
االقليمية والدولية منها س����يتي 
جروب وبي.ان.بي باريبا معرضة 

للمجموعتني.

التكنولوجية وهي  التطبيقات 
تؤكد بذلك مدى االهتمام الكبير 
الذي تولي���ه لراحة العميل في 
تقدمي خدماتها، وحرصها الشديد 
على توفير أفصل املنتجات التي 
تتناسب مع االحتياجات املختلفة 
لعمالئه���ا لتكون ف���ي متناول 

اجلميع«. 
وأوضح أن الشركة وفي هذا 
اإلط���ار حترص عل���ى أن تقدم 

مجموعة من اخلدمات املتميزة 
باس���تمرار، حرص���ا منها على 
تأمني أفضل اخلدمات وبأحدث 
التقنيات، مش���يرا إلى أن زين 
اس���تثمرت كثيرا ف���ي مجاالت 
تكنولوجيا املعلومات وطورت 
كثي���را من ش���بكتها في جميع 
أرجاء الكويت مبا يخدم توجهات 
وأهداف الشركة للمرحلة املقبلة 
والتي تتطلب مزيدا من التوسع 

في خدمات نقل املعلومات«.
وأشار الهاجري إلى أن اقتناء 
خدمات االتصال السريع باالنترنت 
املتنقل بات ميثل منط أو أسلوب 
احلياة العصرية، موضحا أن زين 
تقدم هذا اجلهاز لعمالئها ليتوافق 
مع س����مات هذا اإليقاع الس����ريع 
للحياة، كاشفا أن عمليات التطوير 
الشاملة التي أجرتها الشركة على 
شبكتها ساعدتها كثيرا على زيادة 

نطاق سعتها التشغيلية ومواكبة 
احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 

عالم االتصاالت.
 يذكر أن »زين« كانت طرحت 
أجهزة e-GO )األجهزة املتنقلة 
لنقل البيانات من اجليل الرابع( 
قبل فترة بغرض توفير عمليات 
االتصال املتنقل السريع بشبكة 
االنترنت، لتضع بني أيدي عمالئها 
أحدث تقنيات االتصال بشبكة 
االنترن���ت في أي وقت ومن أي 
مكان وبس���رعات عالية، وهو 
الذي يس���تخدمه قطاع  املنتج 
األعمال إلى جانب شريحة كبيرة 
من األفراد، وجاء اجليل الرابع 
من هذا املنتج ليعزز من توجهات 
الشركة بتوفير تكنولوجيا نقل 
املعلومات جلميع عمالئها، رغبة 
منها في مواكبة التطور السريع 

في ثورة املعلومات.
 وأكد الهاجري أن االستثمارات 
التي أجرتها زين لزيادة القدرة 
االستيعابية للشبكة جاءت لتؤكد 
عل���ى دورها الرائ���د في قطاع 
االتصاالت، ولتصدر مفهوما فريدا 
من نوعه إلى السوق الكويتي، 
مبينا أن زين تعمل دائما على 
أن تضع عمالءها في قمة ثورة 

االتصاالت في العالم. 

شعار »زين« التجاري

مقر بنك أبوظبي التجاري

 م.خالد الهاجري

النسبة من اجمالي الكمية المتداولةالكمية المتداولةالشركة
1.78%2.108.737شركة االتصاالت السعودية

3.14%3.733.332مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(
69.59%82.665.000شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
1.59%1.890.121شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

8.11%9.630.305شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
0.17%198.780شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

3.34%3.963.726فودافون قطر
)Du( 4.18%4.960.288شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة

4.26%5.057.701شركة احتاد عذيب
1.18%1.405.000الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
2.19%2.604.627الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

0.48%570.786شركة البحرين لالتصاالت السلكية )بتلكو(
100.00%118.788.403املجموع

النسبة من إجمالي القيمة المتداولةالقيمة المتداولة )الدوالر(الشركة
4.58%26.522.379شركة االتصاالت السعودية

1.88%10.896.619مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(
74.62%432.329.430شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
3.27%18.945.728شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

4.66%27.025.705شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
1.50%8.670.302شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

1.76%10.208.241فودافون قطر
3.94%22.825.763شركة احتاد عذيب

)DU( 65%3.789.061شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة
1.34%7.740.811الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
1.65%9.552.744الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

0.15%868.749شركة البحرين لالتصاالت السلكية )بتلكو(
100.00%579.375.533املجموع

كمية األسهم المتداولة

االستثمار
%49.1

التأمين
%0.2

العقاري
%21.5

الصناعي
%5.4

الخدمات
%15

األغذية %0.3
غير الكويتية %4.2

البنوك %4.4


