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عالقة تاريخية لـ »الوطني« مع سعاد الحميضيالقيمة السوقية للقطاع قفزت 113.75 مليون دوالر

»الفيصل« تعلن مشاركتها بمعرض »إنفوكونكت«
ينطلق 31 الجاري حتى 6 فبراير

كش����ف بنك الكويت الوطني 
عن وثيقة تاريخية نادرة تؤرخ 
لعالقات الوطني املمتدة عبر الزمن 
مع أهم وأرقى كبار الشخصيات 
الكويتية من العناصر املؤثرة في 
االقتص����اد الكويتي، تتمثل هذه 
الوثيقة في شيك مصرفي يوثق 
الحد أوائل التعامالت التي متت من 
خالل الوطني بني الشركة الكويتية 
الوطنية لتعبئة القناني احملدودة، 
وسيدة االعمال سعاد احلميضي، 
و»الوطني«، اذ ينشر هذه الوثائق 
فانه يفخ����ر بعمالئه من صفوة 
املجتم����ع وكبار التجار من رواد 

التعامل املصرفي في الكويت.
ففي السادس من فبراير عام 1968، أصدرت الشركة 
الكويتية الوطنية لتعبئة القناني احملدودة بيبسي 

كوال، صاحبة احلساب اجلاري رقم 
0852، لدى بنك الكويت الوطني 
فرع كيفان، أصدرت شيكا بقيمة  
6.796/875 دينارا، وهو أحد أوائل 
الش����يكات املصرفي����ة الصادرة 
منها ألمر س����يدة االعمال سعاد 
احلميضي، التي طلبت بدورها قيد 
املبلغ في حسابها كما في توقيعها 
خلف الشيك. جتدر اإلشارة إلى 
أن بنك الكويت الوطني يحتفظ 
في أرشيفه مبجموعة قيمة من 
التي تؤرخ  الوثائق والسجالت 
لفترة هامة م����ن تاريخ الكويت 
االقتصادي واملالي منذ عام 1952، 
كما تؤرخ في الوقت ذاته لكبار 
رجاالت الكويت وجتارها والذين قامت على أكتافهم 

اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة.

اعلنت شركة الفيصل الفضي للهواتف عن مشاركتها في معرض 
»انفوكونكت« الذي س����تنطلق اعماله 31 اجلاري وتس����تمر حتى 6 
فبراير املقبل. وبهذه املناسبة، قال املدير العام للشركة محمد العنزي 
ان الش����ركة واميانا منها بهذا احلدث احليوي قد قررت املشاركة فيه 
لتقدمي عروض مميزة حتت رعاية الشركة الوطنية لالتصاالت، حيث 
تقدم افضل العروض ملشتركي الوطنية حتت شعار »الفيصل االفضل 
في خدمة العميل دائما« وتأكيدا على النهج السابق السيما ان تعاونها 

مستمر مع الوطنية منذ 10 سنوات كموزع معتمد لتقدمي عروضها.
وقال ان خدمات الشركة متتد لتشمل افضل العروض املميزة التي 
تشمل خطوط بوس بيد الذهبية وخطوط بربيد وخدمة دفع الفواتير 
وخدمة النت، حيث التزال ش����ركة الفيصل ومنذ تأسيسها في العام 
1995 ويعم����ل معها موظفون متميزون يس����عون الرضاء العميل من 

خالل التمسك بشعار »االفضل في خدمة العمالء«.

»جلوبل«: أرباح »االتصاالت« على مستوى الطموحات رغم األزمة

سهم( بينما تصدر سهم شركة 
احتاد اتصاالت )موبايلي( قائمة 
األسهم من حيث القيمة املتداولة 
هذا األسبوع مستحوذا على ما 
نسبته 36.89% )155.06 مليون 

دوالر(.
من جهة أخرى، جاء س���هم 

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( 
األكثر ارتفاعا خالل هذا األسبوع 
بارتفاعه بنسبة بلغت %2.70 
ليغلق عند 148.60 رياال قطريا. 
بينما تصدر س���هم الش���ركة 
العمانية لالتصاالت )عمانتل( 
قائمة األسهم من حيث التراجع 

خالل هذا األسبوع بانخفاضه 
بنسبة 3.95% ليغلق عند 1.289 

ريال عماني.
ومن أخبار شركات القطاع 
فق���د انخفضت أرباح ش���ركة 
االتص���االت الس���عودية، إلى 
10822 مليون ريال )5.41 رياالت 

أوض������ح 
التقري�����ر 
االسبوع��ي 
لشركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ان 
شركات االتصاالت اخلليجية 
دخل���ت مرحلة اإلع���الن عن 
بياناتها للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وقد جاءت 
ه���ذه األرباح إلى اآلن بش���كل 
جيد وعلى مستوى طموحات 
املس���تثمرين عل���ى الرغم من 
تبعات األزمة املالية العاملية على 
جميع الشركات دون استثناء.
وق���ال التقرير ان مؤش���ر 
جلوب���ل لقط���اع االتصاالت 
اخلليج���ي ش���هد أداء إيجابيا 
بنهاية تداوالت األسبوع املنتهي 
في 21 يناير اجلاري مس���جال 
ارتفاعا بنسبة 0.12% وصوال 
إلى مس���توى 282.92 نقطة، 
هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 113.75 
مليون دوالر وصوال إلى 91.80 

مليار دوالر. 

األنشط تداواًل

كما ش���هد قطاع االتصاالت 
اخلليجي صعودا في أنشطة 
التداول هذا األس���بوع، حيث 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
إلى  بنس���بة 29.60% وصوال 
76.49 مليون س���هم بإجمالي 
قيمة ت���داوالت بلغت 420.36 
مليون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 60.63% مقارنة باألسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 1.65% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األس���واق 
اخلليجية. بينما اس���تحوذت 
القيم���ة املتداولة للقطاع على 
ما نس���بته 6.62% من إجمالي 
القيمة املتداولة في األس���واق 

اخلليجية. 
هذا وقد تصدر سهم شركة 
االتص���االت املتنقل���ة )زي���ن 
السعودية( قائمة األسهم من 
حي���ث الكمي���ة املتداولة هذا 
األس���بوع مس���تحوذا على ما 
نسبته 40.19% )30.74 مليون 

للسهم( خالل عام 2009 بنسبة 
تراجع بلغت 2% مقارنة مع نفس 
الفترة من العام املاضي 2008. 
وق���د بلغ عدد املش���تركني في 
السعودية 21 مليون مشترك 
بزي���ادة 8% عن العام املاضي. 
هذا وق���د أوصى مجلس إدارة 
ش���ركة االتصاالت السعودية 
بتوزيع أرباح نقدية بنس���بة 
7.5%، وذلك ع���ن أرباح الربع 

الرابع من العام 2009.

أرباح موبايلي

كما ارتفعت أرباح ش���ركة 
احتاد االتصاالت )موبايلي(، 
إلى 3014 ملي���ون ريال )4.31 
رياالت للس���هم(، بنهاية عام 
2009، وبنسبة منو بلغت %44 

مقارنة بأرباح عام 2008.
في حني س���جلت ش���ركة 
املتنقلة السعودية  االتصاالت 
)زين(، خسائر صافية قدرها 
3099 مليون ريال )2.21 ريال 
للس���هم( بنهاية ع���ام 2009. 
وقد جتاوزت حصة الش���ركة 
السوقية 18% من حجم سوق 
املتنقل���ة باململكة  االتصاالت 
العربية السعودية بعد تخطي 
عدد عمالئها عتبة ال� 6 ماليني 

عميل.
ه���ذا وق���د ذك���ر الرئيس 
التنفيذي للش���ؤون التجارية 
في »دو« فريد فريدوني ان إنفاق 
الشركة على تطوير بنيتها في 
جميع القطاعات س���يصل إلى 
ملياري درهم وهو مبلغ مماثل 
تقريبا ملا أنفقته الشركة على 

األعمال بنهاية 2009.
صحيف���ة  ذك���رت  كم���ا 
»فاينانش���يال اكس���بريس« 
الهندي���ة أن ش���ركة اتصاالت 
اإلماراتية تنوي زيادة حصتها 
في مشروعها الهندي املشترك 
»اتصاالت دي بي« إلى 50% من 
حصتها احلالية البالغة %45. 
كما ذكر تقرير صحافي نقال عن 
وزير االقتصاد الوطني العماني 
ان بالده قد تنعش خطتها حيال 
بيع 30% من أس���هم الش���ركة 
العمانية لالتصاالت )عمانتل( 

في العام احلالي.

تقـرير

النشاط تركز على األسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة

»المركز«: »المخصصات« وراء استقرار البنوك

7061.9 نقطة، كما ارتفع كل من 
قيمة وكمية التداول بنس���بة 
التوالي،  15.6% و24.4% على 
فبلغت القيم���ة 336.1 مليون 
دينار، بينما بلغت الكمية 3.3 

مليارات سهم.
الش���ركات،  ومن أخب���ار 
أعلن البنك الوطني عن زيادة 
رأسماله بنسبة 10% وبسعر 
500 فل���س بعد إع���الن بنكي 

البن���ك املركزي ق���ال فيه ان 
البنوك في وض���ع جيد وان 
التي  الشركات االس���تثمارية 
تواجه صعوبات أمام حلني إما 
قانون االستقرار أو اخلروج 

من السوق.
هذا وقد بلغ املؤشر الوزني 
383.99 نقط���ة بارتفاع قدره 
0.48%، كم���ا ارتفع املؤش���ر 
السعري بنسبة 1.08% ببلوغه 

األهلي وبوبي���ان وينتظر أن 
حتذو البنوك املتبقية في زيادة 
رؤوس أموالها، كما أعلن بنك 
الكويت والشرق األوسط عن 
البنك األهلي  بيع حصته في 
املتحد املصري مببلغ 17 مليون 
دينار نتج عنها ربح بلغ 645 

ألف دينار.
هذا واحتل قطاع اخلدمات 
املرتبة األولى لهذا األسبوع من 
حيث قيمة التداول األسبوعية 
بنس���بة 25.3% م���ن إجمالي 
الت���داوالت مدفوع���ا بارتفاع 
التداول على أسهم صفاة طاقة 
والصفوة بنسبة 9% من إجمالي 
تداوالت السوق، وجاء قطاع 
العقار باملرتبة الثانية بنسبة 
24.4% مدفوعا بارتفاع التداول 

على سهم جيزان قابضة.
ومن الناحية الفنية، يحظى 
الس���عري بدعم عند  املؤشر 
مس���توى 7000 نقطة بينما 
يواجه مقاومة عند مس���توى 
7100 و7160 نقط���ة، بينم���ا 
يحظى املؤش���ر الوزني بدعم 
عند مستوى 382 و379 فيما 
يواجه مقاومة عند مس���توى 

385 و390 نقطة.

قال تقرير شركة 
املركز االسبوعي 
ان سوق الكويت 
املالية  لألوراق 
ش���هد خالل االسبوع املاضي 
أداء متوازنا في املؤشرين، إذ 
الوزني مبقدار  ارتفع املؤشر 
0.5%، إال أن السيولة ارتفعت 
بشكل ملحوظ خصوصا في 
اليوم���ني األخيري���ن، وكانت 
التداوالت متركزة على األسهم 
ذات القيمة السوقية الصغيرة 
وبعض املجاميع االستثمارية، 
التداوالت على  حيث نشطت 
مجموعت���ي الصف���اة وايفا، 
بينما كانت األس���هم القيادية 
وخصوصا البنوك مس���تقرة 
في تداوالتها والتي كان هناك 
ضغط عليها بسبب التخوف من 
حجم املخصصات وتأثيرها على 
األرباح، كما شهدت التداوالت 
اليومني األخيرين نشاطا  في 
على قط���اع الصناعة بقيادة 
الوطنية  مجموعة الصناعات 
واسمنت الكويت باإلضافة الى 
عمليات مضاربة على بعض 

األسهم.
وف���ي تصري���ح حملاف���ظ 

صورة من الشيك الصادر لسيدة األعمال سعاد احلميضي

أداء متوازن للبورصة خالل األسبوع املاضي

محمد العنزي

سعاد احلميضي

النسبة املئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت اخلليجية
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أداء قطاعات السوق خالل األسبوع املاضي


