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المؤشر الوزني سجل مكاسب سنوية بلغت 3.79% بنهاية األسبوع

»جلوبل«: األسهم القيادية دفعت أداء المؤشر
 ليسجل أعلى مستوياته منذ 10 نوفمبر 2009

مبيعات »األمين للتجهيزات الطبية«
 سجلت قفزة بلغت 150مليون دوالر في 2009 

 كشــــف املدير العام لشركة األمني للتجهيزات الطبيةـ  
الكويت م. بشار بلدي ان حجم مبيعات وعمليات املجموعة 
خالل العام املاضي بلغت نحو 150مليون دوالر، من مختلف 
أفرع املجموعة املنتشرة في منطقة الشرق االوسط. علما ان 
نشاط الشركة موزع بني االجهزة الطبية في مجاالت: أجهزة 
العيون، وأجهزة االنف واحلنجرة )السمعيات والتخاطب(، 
وأجهزة اجللدية وقسم متخصص في منتجات البصريات.  
وذكر بلدي ان السوق الكويتي كان نصيبه في عام 2009 

من حجم العمليات واملبيعات نحو 8 ماليني دوالر.
وأشــــار بلدي في بيان صحافي الى أن الشركة جنحت 
خالل الفترة املاضية في تقدمي العديد من املنتجات العاملية 
ذات اجلودة العالية للســــوق الكويتي كما أفصح عن نية 
الشركة في دعوة أطباء ذي سمعة عاملية ليشاركوا خبراتهم 
مع األطباء احملليني في ورشات عمل في مجال السمعيات 

والتخاطب واجللدية وطب العيون.
باإلضافة إلى قسم خاص بالعدسات الالصقة حيث تقدم 
الشــــركة واحدة من ابرز املاركات العاملية هي فرش لوك 
األميركية  FRESHLOOKوالتي أثبتت كفاءة وفاعلية غير 
مسبوقة من ناحية نتائجها الطبية املمتازة على العيون.  

وقال بلدي ان القطاع احلكومي الطبي في الكويت شــــهد 
نهضــــة كبيرة في تطوير األجهــــزة الطبية خالل املرحلة 
املاضية، مما يعكس النهضة الكبيرة واإلقبال الكبير على 

جلب أحدث األجهزة املتخصصة في مختلف املجاالت. 
ولفت بلدي إلى ان شركة األمني للتجهيزات الطبية تواكب 
الفكر العاملي في تواصلها وتقدمي خدماتها مع عمالئها في 
كافة األسواق التي تتواجد فيها، حيث تفكر عامليا وتطبق 
محليا مبا يتناسب مع حاجة السوق احمللي إضافة إلى العمل 
الدائم على جذب وتطبيق افضل األفكار واإلستراتيجيات 

املتبعة في نشاط الشركة التشغيلي. 
وعن أحدث املنتجات املعروفة بتقنياتها املتطورة وهي 
عدسات فريش لوك كشف بلدي ان العدسات اجلديدة مبا 
تتميز به من مميزات طبية وتطور فريد )خاصية الترطيب 
الثالثي( املتوافرة سواء الطبية الشفافة أو الطبية امللونة 
او امللونة لغرض الزينة فقط )cosmetic( باتت تناســــب 
كل االحتياجات وتلبي كل الرغبات لتؤمن ممارسة احلياة 
اليومية بارتياح تام.  ودعا بلدي مستخدمي هذا النوع من 
العدسات إلى ضرورة التأكد من أصلية املنتج والشراء من 
املراكز املعروفة واملعتمدة السيما أن هناك بعض عمليات 

التقليد التي تســــبب بعض التأثيــــرات الطبية اجلانبية 
كما طالب اجلهات الرقابية والتجارية بضرورة تشــــديد 
الرقابة علــــى من يتالعب مبنتجات عاملية ويســــعى إلى 

خداع املستهلكني. 
من جهته قال مدير قسم العدسات الالصقة في الشركة 
م. ســــامح مكرم، ان الطفرة التقنية احلديثة التي متيزت 
بها عدســــات فرش لوك جعلتها حتظــــى باالهتمام األكبر 
واألوسع من جانب شــــريحة كبيرة من املصابني بضعف 
اإلبصار او الباحثني عن مزيد من جمال املظهر، خصوصا 
مع التطور الهائل في مجال صناعتها والتي جعلتها اكثر 
مرونة ومتازج مع العني.  كما تطرق مكرم إلى ان ما مييز 
عدســــة فرش لوك هو تعدد ألوانها الطبيعية إضافة إلى 
راحتها املتناهية للعني وقلة ســــماكة العدسة ونفاذيتها 
العالية لالكسجني.  وكشف مكرم ان CIBAVISION تقدم حاليا 
 )CLEARLENSES( مجموعة من أحدث العدسات الالصقة
سواء لالستخدام اليومي أو األسبوعي أو الشهري، بأحدث 
تكنولوجيا متطورة في العالم متتاز بتكنولوجيا الترطيب 
الثالثي والذي مينح العني ترطيبا وراحة على مدار اليوم 

على الرغم من األجواء احلارة والغبار.

»زين« نجم أسبوع تداوالت االتصاالت الخليجية
مستحوذاً على 56.5% من القيمة المتداولة 

في حني أعلنت شركة اتصاالت 
قطر )كيوتل( في بيان لها على 
املالية،  سوق أبوظبي لالوراق 
أنها ستعلن عن البيانات املالية 
املدققة للشركة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديســــمبر 2009 
يوم األحد 7 مــــارس 2010. هذا 
وقد وضحت مجموعة االتصاالت  
املتنقلة )زين( بخصوص ما نشر 
في احدى الصحف احمللية حول 
شراء اصول زين أفريقيا، وتود 
االفادة بأنه ال توجد  املجموعة 
أي عروض مقدمة حاليا وعليه 
ستوافي املجموعة ادارة السوق 
بــــأي معلومات جديدة قد تطرأ 

على هذا الشأن في حينه.
هذا وقد ذكر الرئيس التنفيذي 
للعمليات فـــي »موبايلي« ان 
ابرام اتفاق مع 4 بنوك العادة 
متويل اسالمي قصير األجل الى 
متوسط األجل في العام 2009، 
عكس الثقة املالية املمنوحة من 
قبل تلك املصارف باملركز املالي 
لشركة موبايلي بالرغم من األزمة 
املالية التي عصفت بالعالم وشح 

التمويل لدى املصارف. 
كما أعلنت شــــركة البحرين 
لالتصاالت السلكية والالسلكية 
ان موعد انعقاد اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية للشركة سيكون 
يوم األربعاء املوافق 24 فبراير، 
في مركز موظفي بتلكو ـ مجمع 

بتلكو الرئيسي بالهملة.

أحمد الهارون أن اللجنة وافقت 
الوطنية  لشــــركة االتصــــاالت 
باالدراج في بورصة قطر، كما انها 
رحبت بهذه اخلطوة على اعتبار 
انها احدى خطوات التعاون في 
االسواق اخلليجية، مشيرا الى 
انها ليست شــــركة االتصاالت 
األولى التي ستدرج في أسواق 
خليجية. هذا وقد دشنت الشركة 
العمانية لالتصاالت )عمانتل( 
هويتهــــا التجاريــــة املطــــورة 
وشعارها اللفظي اجلديد »معا« 
كما أعلنت في مؤمتر صحافي عن 
سلسلة من التغييرات في خدمات 

»حياك« املدفوعة مسبقا.

األسواق اخلليجية. 
وقد تصدر ســــهم شــــركة 
االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
قائمة األســــهم من حيث الكمية 
املتداولة هذا األسبوع  والقيمة 
مستحوذا على ما نسبته %60.98 
)71.41 مليــــون ســــهم( بقيمة 
)250.42 مليــــون دوالر( أي ما 

نسبته %56.50. 
من جهة أخرى، جاء ســــهم 
املتنقلــــة  شــــركة االتصــــاالت 
)زين الكويــــت( األكثر ارتفاعا 
بارتفاعه بنسبة بلغت %22.73 
ليغلق عند 1.080 دينار. وكان 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة 

)زين السعودية( املتراجع األكبر 
بانخفاضه بنسبة 3.55% ليغلق 
عند 9.50 رياالت سعودية. ومن 
أخبار شركات القطاع فقد أكدت 
شركة زين السعودية أن ما حدث 
من تعديالت ادارية في شركة زين 
لالتصاالت املتنقلة »الكويتية« 
لن يكون له أي تأثير مباشــــر 
على استراتيجيات وسياسات 
شركة زين السعودية، مشددة 
على مضيها في حتقيق أهدافها 
ضمن الرؤية املوحدة ملجموعة 

زين.
كما كشــــف وزيــــر التجارة 
والصناعة ورئيس جلنة السوق 

قال تقرير شركة 
بيت االســــتثمار 
العاملي »جلوبل« 
ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت 
اخلليجي شهد أفضل أداء أسبوعي 
منذ بداية العام بدعم واضح من 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين الكويت« والذي كان جنم 
التداوالت من دون منازع. حيث 
أنهى املؤشر تداوالت األسبوع 
ارتفاعا بنسبة  املاضي مسجال 
3.20% وصــــوال الى مســــتوى 
284.64 نقطــــة. هذا وقد ارتفع 
اجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 2.87 مليار دوالر وصوال 

الى 82.36 مليار دوالر.
هذا وقد شهد قطاع االتصاالت 
اخلليجي صعودا في أنشــــطة 
التــــداول هذا األســــبوع، حيث 
املتداولة  ارتفعت كمية األسهم 
بنســــبة 88.26% وصــــوال الى 
117.09 مليون ســــهم باجمالي 
قيمة تداوالت بلغــــت 443.22 
مليون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 100.11% مقارنة باالسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 3.25% من اجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نســــبته %8.58 
من اجمالي القيمة املتداولة في 

األكثر ارتفاعا بجنيه مكاســـب 
بنسبة 32.74%، تبعه سهم شركة 
األنظمة اآللية بصعوده بنسبة 
23.08%. هذا وقد ارتفع مؤشر 
جلوبل لقطاع اخلدمات بنسبة 
12.35% تبعه مؤشر جلوبل لقطاع 
األغذية الذي ارتفع بنسبة %7.47 
بدعم من سهم واحد مرتفع فقط 
ضمن القطاع وهو سهم الشركة 
الكويتية لألغذيـــة )أمريكانا( 
والذي ارتفع بنسبة 10.00%. جاء 
قطاع الصناعة في املرتبة الثالثة 
بارتفاع مؤشره بنسبة %3.42 
حيث سجل سهم شركة اسمنت 
الكبرى في  املكاســـب  الكويت 
القطاع بارتفاعه بنسبة %12.07  
وليكون كذلك ضمن قائمة األسهم 
األكثر ارتفاعا خالل هذا األسبوع. 
من جانب آخـــر ضمن القطاع، 
الوطنية  الشـــركة  سجل سهم 
للصناعات االستهالكية التراجع 
األكبر في الســـوق، بانخفاضه 
بنســـبة 1.11% ليقلص بذلك من 

مكاسب القطاع.
وعلـــى صعيد آخر، ســـجل 
قطاع التأمـــني التراجع الوحيد 
بـــني بقية القطاعـــات منخفضا 
بنسبة 2.05% حيث لم تشهد أي 
من مكونات القطاع ارتفاعا. هذا 
وقد ســـجل سهم شركة اخلليج 
للتأمني التراجع األكبر في القطاع 

بانخفاضه بنسبة %5.62.
كما شـــهدت جميع مؤشرات 
ارتفاعا في  جلوبل املتخصصة 
مؤشراتها مع نهاية األسبوع. فقد 
تصدرها مؤشر جلوبل ألكبر عشر 
شركات من حيث القيمة السوقية، 
إلـــى قيمته. أما  مضيفا %8.59 
مؤشر جلوبل اإلسالمي فقد ارتفع 
بنسبة 3.36% تبعه مؤشر جلوبل 
ألصغر عشر شـــركات مضيفا 

0.20% إلى قيمته.

تداوال فـــي القطاع، كما أنه جاء 
ثانيا ضمن قائمة األسهم األكثر 
تداوال لألسبوع مع تداول 170.08 
مليون سهم عليه. بينما تصدر 
سهم شركة جيزان القابضة قائمة 
األســـهم األكثر تداوال لألسبوع 
مع تداول 202.52 مليون ســـهم 
مستحوذا على ما نسبته %7.92 
من إجمالي تداوالت السوق. أما 
من جهة القيمـــة املتداولة، فقد 
تصدر كذلك قطاع اخلدمات القائمة 
بإجمالي قيمة تداول بلغت 166.37 
مليون دينار على أسهم القطاع 
ممثلـــة 39.11% من إجمالي قيمة 
تداوالت السوق. وقد كان الفضل 
لهذا وبشـــكل رئيسي إلى سهم 
شركة زين، أكبر األسهم املدرجة 

في الســـوق، والذي كان األكثر 
تداوال في السوق بإجمالي قيمة 
تداول بلغت 71.57 مليون دينار 
على سهمه. وقد أنهى سعر السهم 
االسبوع مسجال ارتفاعا ضخما 

بلغت نسبته %22.73.
وبالنظر إلى أداء مؤشـــرات 
القطاعـــات، فقـــد جـــاء قطاع 
اخلدمات في الصدارة متاشـــيا 
الذي ســـجله  املمتاز  األداء  مع 
سهم شـــركة زين الذي جاء في 
املرتبة الثالثة ضمن قائمة األسهم 
األكثر ارتفاعا خالل هذا األسبوع. 
بينما احتـــل املرتبتني األوليني 
كذلك ســـهمان من ضمن قطاع 
اخلدمات، حيث تصدر سهم شركة 
كي جي لوجيستك قائمة األسهم 

كما شهدت املتغيرات الثالثة 
ارتفاعا خالل تداوالت هذا األسبوع 
مع قيام املستثمرين بأخذ مواقع 
جديدة جتاه األســـهم ذات االداء 
املتميز. فقد بلـــغ إجمالي كمية 
األســـهم املتداولـــة 2.56 مليار 
سهم، مرتفعة بنسبة 17.70% عن 
مستواها املسجلة خالل األسبوع 
السابق. كذلك ارتفع إجمالي قيمة 
التداول بنسبة 44.69% وصوال 
إلى 425.37 مليـــون دينار هذا 
وقد توجه التـــداول نحو قطاع 
اخلدمـــات ليحـــوز 30.05% من 
إجمالي التداول األســـبوعي مع 
تداول 768.32 مليون من أسهم 
شـــركات القطاع. وقد كان سهم 
شركة الصفاة تك القابضة األكثر 

التقرير االســـبوعي  أوضح 
لشـــركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( حـــول اداء البورصة 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
أداءه اإليجابي لألسبوع  واصل 
التوالـــي بدعم من  الثاني على 
األســـهم القياديـــة والتي كانت 
الورقة الرابحـــة خالل تداوالت 
هذا األسبوع. حيث وضح أثرها 
اإليجابي جليا على أداء املؤشر 
مع نهاية جلســـة يوم اخلميس 
مســـجال أعلى مســـتوياته منذ 
10 نوفمبـــر 2009. هذا وبالنظر 
الكويت لألوراق  أداء سوق  إلى 
املالية، مقاســـا مبؤشر جلوبل 
العـــام، والذي يقوم بقياس أداء 
املدرجة بالسوق بناء  الشركات 
على طريقة الوزن السوقي، فقد 
متكن املؤشر من إنهاء األسبوع 
مســـجال ارتفاعا في أدائه بلغت 
نسبته 5.18% ليغلق عند 193.29 
نقطة. حيث استطاع املؤشر أن 
يعود إلى طريق املكاســـب منذ 
بداية العام للمرة األولى منذ 11 
يناير املاضي. حيث سجل مكاسب 
سنوية مع نهاية جلسة األسبوع 
بنسبة 3.79%. بينما سجل املؤشر 
السعري لسوق الكويت ارتفاع 
كذلك مبقدار 112.40 نقطة )%1.59( 
منهيا تداوله عند مستوى 7.177 
نقطة. أما إجمالي القيمة السوقية، 
فقد بلـــغ 31.57 مليار دينار مع 
نهاية األسبوع. بالنظر إلى معامل 
انتشار الســـوق، فقد مال جتاه 
األســـهم املرتفعة مع ارتفاع 96 
سهما مقابل تراجع 51 سهما من 
إجمالي 167 سهما مت تداولها خالل 

األسبوع. 

مدير إدارة الفروع احمللية سمير عبدالوهاب الشايجي يسلم الفائز عبدالكرمي خضر جائزته 

الشايجي مع الفائز باجلائزة الثانية مصطفى عسيلي

عبدالكريم خضر يفوز بـ 125 ألف دينار 
بسحب »الجوهرة« الشهري من »الوطني«

اتجاه لزيادة الضريبة اللبنانية
بيروت ـ نادر عبداهلل

لم حتسم حتى اآلن مسألة زيادة الضريبة على 
القيمـــة املضافة الى اكثر مـــن 10% كما هي احلال 
اليوم، وتتمثل املشكلة في حاجة اخلزينة الى زيادة 
مواردها لتغطية النفقات اإلضافية التي اشتملت 
عليها موازنة وزارة الطاقة، وقبلها موازنة وزارة 
األشـــغال العامة، لكن مـــن دون ان حتصل على 
التغطية السياســـية الكافيـــة، خصوصا من قبل 

اجلهات املمثلة في احلكومة.
وفور تســـرب اجتـــاه وزارة املـــال الى زيادة 

الضريبة الى 10% عمدت غالبية اجلهات السياسية 
الى معارضتها لكن من دون ان تقدم البدائل التي 
تستطيع وزارة املال اعتمادها لالبقاء على الضريبة 

عند مستوى %10.
وتوفر إيـــرادات الضريبة على القيمة املضافة 
املصدر األول إليرادات اخلزينة مبا يصل الى حوالي 
25%، وقد زادت في العام املاضي الى حوالي 3 آالف 
مليـــار ليرة من 2.584 ألف مليار في العام 2008، 
فيمـــا يقدر ان تزيد هذا العـــام الى نحو 3.6 آالف 

مليار ليرة.

فاز عميل بنك الكويت الوطني عبدالكرمي خضر 
عبداهلل عايد مببلغ 125 ألف دينار وهو اجلائزة األولى 
لسحب حساب اجلوهرة الشهري لشهر فبراير الذي 
أجراه بنك الكويت الوطني في الفرع الرئيسي. وقد 
فــــاز باجلائزة الثانية وقدرها 7500 دينار مصطفى 
اسماعيل عسيلي، فيما فازت باجلائزة الثالثة وقدرها 
3000 دينار غدير أكبر جبر أكبر، كما حصل الفائزون 
اآلخرون على 97 جائزة نقدية أخرى قيمة كل منها 

400 دينار. 
وقال الفائز باجلائــــزة األولى عبدالكرمي خضر 
الذي يعمل في وزارة النفط وقد بدت مالمح السرور 
واالبتهاج واضحة على وجهه انه يشعر بفرح وتفاؤل 
غامرين في شهر فبراير من كل عام النه موسم االعياد 
واالفراح في الوطن ويبدو ان هذا التفاؤل قد انعكس 
عليه خيرا بفوزه باجلائزة االولى حلساب اجلوهرة، 
موضحا انه ال ميلك في هذا املوقف ســــوى توجيه 
الشــــكر اخلالص واالمتنان لبنــــك الكويت الوطني 

»بنكه املفضل« على هذه املكافأة املجزية.

ومن جانبه، قــــال مصطفى عســــيلي، اللبناني 
اجلنسية وابن الرابعة والعشرين من العمر الفائز 
باجلائزة الثانية انه كان يحلم على الدوام بأن يقرأ 
اسمه ولو ملرة واحدة في قائمة اسماء الفائزين بأي 
جائــــزة كانت، وقد حتقق حلــــم حياته بفضل بنك 
الكويت الوطني وحســــاب اجلوهــــرة بالفوز ولكن 

بجائزة قيمة.
هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه مزايا عديدة 
أخرى، وإلى جانب متيزه كحساب دون فوائد، فإنه 
متاح للمواطنني واملقيمني على حد سواء ويؤهل جميع 
عمالئه تلقائيا للدخول في السحب الشهري واحلصول 
علــــى فرصة للفوز بإحدى اجلوائز املائة املخصصة 
لكل سحب شهري حيث يجري إيداع اجلوائز تلقائيا 
في حسابات الفائزين في اليوم التالي للسحب. وتبعا 
لذلك فكلمــــا ازداد رصيد العميل 50 دينارا إضافية، 
ازدادت فرصه بالفوز، علما بأن حساب اجلوهرة يتيح 
للعميل إجراء عمليات السحب واإليداع في أي وقت 

من األوقات ولدى أي من فروع الوطني العديدة. 
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النسبة املئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت اخلليجية

شركة االتصاالت 
السعودية %25.0

موبايلي %9.0

اتصاالت 23.7%كيوتل 6.9%بتلكو %2.5

 )NMTC( الوطنية
%3.1

زين )الكويت( 
%17.3

عمان تل %2.7

%3.5 Du
زين )السعودية( %3.8 احتاد عذيب %0.5

ڤودافون قطر %2.0


