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قاعة اللؤلؤه في فندق سفير انترناشيونال

تتش���ح قاعة اللؤل���ؤة بحلة رائعة 
تائم االفراح واحلف���ات اخلاصة. 
مب���ا في ذلك م���ن مع���دات واجهزة 
تس���هم في اضفاء جو م���ن الفخامة 
العم���ر، يتعاون  ف���ي ليلة  والرقي 
املهندس���ون املتخصص���ون في هذا 
املجال م���ع فريق اخلدمة ذو اخلبرة 
العريقة ليقدموا ليلة لن تنسى. كما 
الفندق باضافة  الفنيون ف���ي  يقوم 
اللمس���ات الس���احرة داخل اخليمة 
القاع���ه إلعداد  ، تتس���ع  وخارجها 
كبيرة من املدعوين تصل الى 1000 
الترتيب املطلوب.  شخص حس���ب 
ويق���دم البوفيه الراقي ف���ي القاعة 
الغرض.  له���ذا  املرفق���ة املخصصة 
قاعة اللؤلؤة مجهزة بكل ما حتتاجه 
م���ن مع���دات س���معية وبصري���ة 
بحي���ث تتضمن جن���اح املؤمترات 
واالجتماع���ات املختلف���ة فيه���ا من 
اط���اق منتجات جدي���دة أو دورات 
تدريبية. وتتيح املس���احة الواسعة 
للقاعه اختي���ارات متعددة لطريقة 

املقاعد والط���اوالت لتغطي  ترتيب 
كافة االحتياجات مع امكانية التحكم 
املباشر بكافة املرافق بسهولة ويسر. 
أما بالنس���بة للكراس���ي والطاوالت 
فق���د مت اختياره���ا بعناي���ة فائقة 
لتناس���ب كافة االحتياجات مبا في 
ذلك من مقاعد رئاسية فخمة خاصة 
باملؤمت���رات ذات االهمي���ة الفائقة. 
ه���ذا باالضاف���ة الى املوق���ع املميز 
ال���ذي تتمع به قاع���ة اللؤلؤة حيث 
اليها عبر ش���بكة  الوص���ول  ميكن 
الطرق الس���ريعة م���ن كافة مناطق 
الكويت بسهولة ويسر. متتاز قاعة 
اللؤلؤة مبوقعها الفريد في مساحة 
تبلغ اكث���ر من 1500 مترا مربعا مع 
قابلي���ة الزيادة حس���ب الطلب، هذا 
باالضافة الى توفير مواقف سيارات 
كافية الستقبال الزوار. وللفعاليات 
اخلاصة هناك فريق كامل يلبي كافة 
االحتياجات من مؤثرات صوتية أو 
االبداع  مرئية تضيف أش���واطا من 

تفوق التوقعات.

غرفة التجارة تستعد النتخاب نصف أعضائهاالشيخ سالم العبدالعزيز

النتخاب نصف أعضاء مجلس إدارتها في الدورة 25

الغرفة: 6 مرشحين وأكثر من 2000 بطاقة تصويت 
وباب الترشيح مستمر حتى 10 الجاري

كونا: أعلنت غرفة جتارة وصناعة 
الترشيح  الكويت أمس فتحها باب 
النتخاب نصف أعضاء مجلس إدارتها 
للدورة الـ 25 املزمع إجراؤها نهاية 

الشهر اجلاري.
وقالت الغرفة في بيان صحافي 
ان عدد الذين ترشحوا لالنتخابات 
حتــــى اآلن بلــــغ 6 أشــــخاص فيما 
جتاوز عدد بطاقات التصويت التي 
مت سحبها 2000 بطاقة موضحا ان 
باب الترشيح مستمر حتى العاشر 

من الشهر اجلاري.
وبينت ان آليات فرز األصوات في 
االنتخابــــات وغيرها من أمور فنية 
تندرج حتت عمل جلنة اإلشــــراف 
على االنتخابات التي ستقوم بتحديد 
كل اإلجراءات والترتيبات اخلاصة 

بالعملية االنتخابية.
وذكــــرت الغرفة أنهــــا على أمت 
االستعداد لالنتخابات من خالل جلنة 
متخصصة للتحضير والتجهيز لها. 
يذكر ان مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعــــة الكويت يتألــــف من 24 
عضوا ومدة عضوية مجلس اإلدارة 
4 ســــنوات وجتري االنتخابات كل 
سنتني النتخاب 12 عضوا ميثلون 

نصف عدد أعضاء املجلس.

على مجمل اداء السوق وارتباطه 
الفائضة  مســــتقبال بالســــيولة 
الناجتــــة عنهــــا، وان كان تفاعل 
السوق التلقائي مع تلك املؤشرات 
ايجابيا فــــي محصلته اال ان احد 
ابرز مثالبه هو خلق ذلك اجلدار 
الذي عمل على عزل بعض العوامل 
اجلوهرية والتي ستؤثر عليه قطعا 
على االمــــد الطويل بل هي مكمن 
املخاطر فيه، وهو ما يتعلق اساسا 
بالدور املناط بالسلطة التنفيذية 
نحو القيام بدورها املطلوب والذي 
يتكامل مع ســــعيها خالل الفترة 
السابقة باقرار القوانني التشريعية 
والتنموية على حد سواء، وذلك 
من خالل االلتفات الى معضلة عمق 
سيولة الســــوق من خالل العمل 
على تطوير اآللية املطلوبة لضمان 
معدالتها بالصورة الطبيعية، سواء 
من خالل ممارسة البنك املركزي 
بدوره لتشــــجيع املصارف على 
متويل االستثمار في سوق تداول 
االصول محليا ان كان للســــوق 
العقاري او للسوق املالي، وتفعيل 
دور احملفظة الوطنية وحثها على 
زيادة االســــتثمار في السوق، او 
كان من خالل آلية استثمار الدولة 
في الصناديق االستثمارية املدارة 
من قبل الشركات املتخصصة في 
ذلك، سواء كانت تابعة للحكومة او 
للقطاع اخلاص مع املطالبة بأعلى 
معايير الشفافية واملهنية في تلك 
املسألة مبا يضمن لها االستفادة 
من عوامل اجلذب التي ستتوافر 
فيه وتعــــزز مكامن القــــوة التي 

يتمتع بها.

اسهم 47 شركة بنسبة 22.7% من 
اجمالي اســــهم الشركات املدرجة 

بالسوق الرسمي.
واشار التقرير الى انه بنهاية 
تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة 
الرأســــمالية للشركات  السوقية 
املدرجة في السوق الرسمي 34.384 
مليون دينار بارتفاع قدره 655.2 
مليــــون دينار وما نســــبته %1.9 
مقارنة مع نهاية االســــبوع قبل 
املاضي والبالغة 33.728.8 مليون 
دنانيــــر وارتفاع قــــدره 3.699.2 
مليون دينار وما نسبته 12.1% عن 

نهاية العام املاضي )2009(.
وبني التقرير ان سوق الكويت 
لالوراق املالية شهد نشاطا محموما 
في حركة تعامالته وذلك على الرغم 
من اقتصار تداوالت االسبوع على 
ثالثة ايام فقط وافتتاحه بأولى ايامه 
بعد عطلة دامت الكثر من خمسة 
ايام، وعلــــى وقع موجة االرتفاع 
التي طرأت على الســــوق منذ ان 
تواردت انباء عزم شركة زين على 
بيع وحدتها بأفريقيا بقيمة تعادل 
قيمة تفوق نسبة 10% من اجمالي 
قيمة رسملة السوق، فقد شهد قطاع 
البنوك حتركا واسعا شمل معظم 
شركاته املدرجة والتي حقق على 
اثرها املؤشر الوزني هذا االسبوع 
مكاسب ممتازة بلغت 2.0% وذلك 
السباب متفرقة مثل قرب انعقاد 
العمومية لبعضها وما  اجلمعية 
يصاحب ذلك من حتركات تاريخية 
مالزمة ملقترحات توزيع االرباح 
والتي ينظر اليها في الوقت احلالي 
بايجابية علــــى الرغم من تدنيها 

املرحلة احلاليةـ  ان توجه السوق 
اآلني مبا يحمله من مؤثرات خاصة 
فيه على صعيد الشركات املدرجة 
قد عمل بتلقائية على عزل العوامل 
واملؤثرات اخلارجية االخرى التي 
تؤثر او تتأثر بــــه خالل مراحله 
االعتيادية، فعلى الصعيد السياسي 
احمللي بات ال يهم ماهية نتيجة او 
عاقبة عملية االستجواب بالنسبة 
الى نفسيات املتعاملني، وبالتالي 
حركة السوق، او حتى ما يحصل 
على الصعيد السياسي اخلارجي 
مــــن توترات اقليميــــة، وكل ذلك 
بســــبب عوامل الدفع التي نتجت 
عن مبادرة القطاع اخلاص العادة 
هيكلة الشــــركات مبا يعمل على 
حتسني ارباحها وبالتبعية حتسني 
مستويات اسعارها وانعكاس ذلك 

املجاميــــع االســــتثمارية االخرى 
اداء مختلطا، ومن نافلة القول ان 
قصر تعامالت االسبوع لم يصب 
في خدمة حسم اجتاهها، فقد حقق 
بعضها ارتفاعا مقابل دخول البعض 
اآلخر في حســــابات عملية جني 
االرباح، حيث ان مســــلك السوق 
في هذا االجتاه هــــو امر طبيعي 
ومحمود بعــــد ان حقق قفزة من 
مستوياته التي تقل عن 7.000 نقطة 
الى ما يقارب الـ 7.500 نقطة وهو 
ما يتطلب او يترتب عليه خروج 
من مراكز قائمة او اعادة بناء مراكز 
جديدة بناء على املعطيات احلالية 
والتي حتسنت معها معدالت دوران 
االسهم مبا اعطى املتداولني مساحة 

اوسع العادة تدوير مراكزها.
هذا وقد بدا الفتاـ  خالل تعامالت 

عن الفترات املالية السابقة وذلك 
على اعتبار ان هــــذه التوزيعات 
تأتي خالل احلك السنوات املالية 
البنوك احمللية  التي مرت علــــى 
منذ نشــــأتها، وكذلك بخصوص 
الشــــائعات الواردة عــــن اهتمام 
مســــتثمرين اجانب لالستحواذ 
على احدى الشــــركات في القطاع 
ذاته وأنباء أخرى عن زيادة ملكية 
مســــتثمرين حاليني الستثمارهم 
القائم او من خالل  االستراتيجي 
االعالن عن توســــعات خارجية، 
ومن جانب آخر مرتبط مبســــألة 
اعادة تشكيل مجالس ادارات بعض 
البنوك وما يصاحبها من عملية 
غربلة كانــــت حصيلتها االرتفاع 
خالل املرحلة القليلة املاضية، ومن 
ناحية اخرى فقد شــــهدت اسهم 

قال التقرير االسبوعي لشركة 
االســــتثمارات الوطنية ان مؤشر 
NIC50 اقفل بنهاية تداول االسبوع 
املاضي عند مستوى 4.880.0 نقطة 
بارتفاع قدره 151.7 نقطة وما نسبته 
3.2% مقارنة باقفال االسبوع قبل 
املاضي املوافــــق 24 فبراير 2010 
والبالغ 4.728.3 نقاط وارتفاع قدره 
708.4 نقاط وما نسبته 17.0% عن 
نهاية عام 2009، وقد استحوذت 
اسهم املؤشر على 83.0% من اجمالي 
قيمة االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.

مؤشرات التداول

واوضــــح التقريــــر انه خالل 
تداوالت االســــبوع املاضي ارتفع 
مؤشــــر املعــــدل اليومــــي لكمية 
املتداولة وقيمتها بنسبة  االسهم 
11.6% و22.2% على التوالي، بينما 
انخفض مؤشر املعدل اليومي لعدد 
الصفقات بنسبة 2.5% ومن اصل 
الـ 207 شــــركات مدرجة بالسوق 
مت تداول اسهم 160 شركة بنسبة 
77.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار 
اسهم 74 شركة بنسبة 46.3%، فيما 
انخفضت اسعار اسهم 59 شركة 
بنسبة 6.9% واســــتقرت اسعار 
اسهم 27 شركة بنسبة 16.9% من 
املتداولة  اجمالي اسهم الشركات 
في السوق ولم يتم التداول على 

»التمويل اجلديد، الذي متنحه 
الدولة نسبة  البنوك وتضمن 
50% منـــه قد بلغ حوالي 86.4 
مليـــون دينار بحلـــول نهاية 
ديسمبر 2009 ورغم ذلك فقد 
استمرت التسهيالت االئتمانية 
في مواصلـــة منوها مبعدالت 
إيجابية ولم حتدث أي أزمات 

في االئتمان في السوق«.
جدير بالذكـــر أنه في إطار 
هـــذا القانون، فـــإن احلكومة 
ستضمن النصف وهو ما يصل 
إلى نحو 4 مليارات دينار من 
القـــروض اجلديدة املقدمة من 
البنوك احمللية في عامي 2009 

و2010.
وتعد الكويت الدولة الثالثة 
في املنطقة األكثر دعما لنظامها 
املصرفي وحتصينه ضد تهديد 
األزمة العامليـــة التي اجتاحت 
ســـوق االئتمان فـــي منطقة 
اخلليج، وكذلك سوق األوراق 

املالية وأسواق العقارات.

مقارنة بنسبة 17.6% في الشهر 
ذاته من العام السابق«.

واشـــار الـــى »أن االئتمان 
املصرفي قد سجل في الواقع منوا 
إيجابيـــا على الرغم من األزمة 
االقتصادية واملالية العاملية، هو 

بالتأكيد تطور ايجابي«.
البنوك  أن  وذكر احملافـــظ 
الكويتيـــة لـــم تبـــدأ بعد في 
االستفادة الكاملة من االستقرار 
الذي توفر للحكومة  النسبي 
احلالية وكذلك من مشـــروع 
القانـــون الهـــام املقتـــرح في 
أبريل 2009 والهادف إلى دعم 
املؤسسات املالية التي تضررت 
بسبب أزمة االئتمان العاملية.

وبـــني الشـــيخ ســـالم أن 
البنـــوك »هي في الواقع قادرة 
على حتمل االلتزامات املطلوبة 
واملتوقعة منها، رغم انخفاض 
املالية واستثماراتها  مواردها 

العقارية«.
كما أضاف الشيخ سالم أن 

بنـــك  محافـــظ  صـــرح 
املركزي الشيخ سالم  الكويت 
العبدالعزيز بأن منو القروض 
لشـــركات القطـــاع اخلـــاص 
واملستهلكني يجب أن يتسارع 
مواكبة النتعاش االقتصاد ورفع 
البنية  احلكومة لإلنفاق على 

التحتية.
ســـالم  الشـــيخ  وقـــال 
العبدالعزيز في رد على أسئلة 
أنباء بلومبرغ بالبريد  وكالة 
اإللكتروني »من املتوقع ملعدل 
منو االئتمان املصرفي أن يكون 
في االجتاه الصعودي مع األخذ 
بعني االعتبار التوسع في اإلنفاق 

العام«.
كما ان »وفرة السيولة« التي 
ميكن توجيهها نحو املشاريع 
سوف تؤدي أيضا إلى ارتفاع 

معدل النمو في االئتمان.
النمو في  وقال »لقد تباطأ 
القروض املصرفية للمقيمني إلى 
6.1% سنويا في ديسمبر 2009 

محافظ البنك المركزي لـ »بلومبرغ«:

نمو القروض للقطاع الخاص يجب أن يتسارع إلنعاش االقتصاد
التمويل الجديد من البنوك وفق قانون االستقرار بلغ 86.4 مليون دينار

تقــارير

قال التقرير األسبوعي لشركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« ان ســـوق الكويت لألوراق املالية استمر 
في اجتاهه الصعودي منذ إعالن صفقة زين وأقفل 
على مكاسب لهذا األسبوع، وعلى الرغم من استمرار 
الصعود إال أنه اتسم بالهدوء النسبي إذا ما قورن مبكاسب 
األســـابيع املاضية حيث بدأ السوق يستوعب تدريجيا أثر 
صفقة زين وبدأ الســـوق بخصمها على األســـهم التي قد تستفيد 
إيجابا منها كما أن أغلب تلك األســـهم شـــهدت صعودا مغريا في 
الفترة املاضية إضافة إلى غياب أي معلومات جديدة بشأن قضية 
أجيليتي وعدم إعالن العديد من الشـــركات القيادية عن نتائجها 
السنوية والذي من املمكن أن يرجح مرور السوق بفترة من جني 
األرباح والهدوء اللتقاط األنفاس وبناء مراكز جديدة وهو ما خلق 
فرصة للتكهنات واملضاربات على بعض األســـهم الصغيرة، كما 
شهدت التداوالت نشاطا على قطاع البنوك بقيادة البنك الوطني 
القتراب اجلمعية العمومية وبنك اخلليج على أثر اإلشاعات بأن 

هناك عملية استحواذ محتملة.
 وأوضح التقرير أن املؤشر الوزني بلغ 433.54 نقطة بارتفاع 
قدره 2%، بينما ارتفع املؤشر السعري بنسبة 0.8% ببلوغه 7435.50 
نقطة لتبلغ أرباح املؤشـــرين الوزني والسعري منذ بداية السنة 
12.4% و6.1% على التوالي، وارتفعت كل من قيم وكميات التداول 
لهذا األســـبوع بشـــكل ملحوظ إذ بلغت قيمة التداول األسبوعية 
275.7 مليون مبعدل تداول يومي 91.9 مليون دينار محققة ارتفاعا 
قدره 22.2%، كمـــا ارتفعت كمية التداول اليومية بنســـبة %11.6 
حيث بلغت 502.6 مليون سهم وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 1.51 

مليار سهم.
  وعلى صعيد إعالنات األرباح، أعلنت شركة الوطنية لالتصاالت 
عن أرباح بلغت 108.3 ماليني دينار وبربحية سهم بلغت 216 فلسا 
مقابل 164.4 فلسا بارتفاع بلغ 31% علما أن أرباح هذا العام شهدت 
استرجاع مخصصات بلغت 58 مليون دينار، كما أعلنت اسمنت 
بورتالند عن أرباح بلغت 12.2 مليون بربحية ســـهم بلغت 147.3 

فلسا مقابل خسارة بلغت 105.9 فلوس للعام املاضي.
وأشـــار التقرير الى أن قطاع البنوك احتل املرتبة األولى لهذا 
األسبوع من حيث قيمة التداول األسبوعية بنسبة 26.4% من إجمالي 
التداوالت بارتفاع التداوالت على ســـهمي الوطني وبنك اخلليج 
بنسبة 17% من إجمالي التداوالت، وجاء قطاع االستثمار باملرتبة 

الثانية بنسبة 25.2% بارتفاع التداوالت على سهم ايفا.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤشر السعري بدعم عند مستوى 
7350 و7300 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7450 و7525 
نقطة، بينما يحظى املؤشر الوزني بدعم عند مستوى 422 و416 

فيما يواجه مقاومة عند مستوى 435 إلى 440 نقطة.

السوق يعطي عملية االستجواب ظهره ويرتفع %3.2

»االستثمارات الوطنية«: معضلة عمق سيولة السوق
البد من حلها بتشجيع المصارف على التمويل

5.3 مليارات درهم إجمالي إيرادات الشركة لعام 2009

»الوطني لالستثمار« ُتقّيم سهم »دو« بـ 4.65 دراهم وتوصي بشرائه
قال تقرير شركة »الوطني لالستثمار« ان إجمالي 
إيرادات شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة »دو« 
لعام 2009 بلغ 5.3 مليارات درهم إماراتي، محققة 
منوا بنسبة 35% مقارنة بـ 2008، وتأتي هذه النتائج 

لتفوق توقعاتنا السابقة بنحو %3. 
واوضح التقرير ان إجمالي إيرادات الشركة خالل الربع 
الرابع من العام املاضي بلغ نحو 1.53 مليار درهم إماراتي، محققة 
منوا بنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث لعام 2009، علما ان نتائج 
الشركة في هذا الربع تفوق توقعاتنا السابقة بنسبة 11%. وتستند 
هذه النتائج خالل هذه الفترة إلى النمو القوي في إيرادات قطاع 
الهاتف النقال بشــــكل عام، والذي ساهم بنسبة 73% من إجمالي 

العوائد املسجلة خالل الربع الرابع من العام املاضي. 
وأشار التقرير الى أن إجمالي عدد املشتركني في قطاع الهاتف 
النقال ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالربع الثالث لعام 2009، ووصل 
عددهم إلى نحو 3.447 ماليني مشــــترك، وتستحوذ الشركة على 
حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 36% من إجمالي قطاع الهاتف 
النقال في اإلمارات العربية املتحدة كما في نهاية العام 2009. علما 
ان الشركة استحوذت على نسبة 70% من إجمالي عدد املشتركني 

اجلدد في عام 2009. 

استقطاب العمالء

وبني التقرير ان النتائج احملققة من إستراتيجية شركة »دو« 
التي تركز على اســــتقطاب العمالء من ذوي االســــتخدام العالي 
)عــــروض »أليــــت« و»بروميير« التي أعلن عنها فــــي بداية عام 
2009(، كانت واضحة خــــالل عام 2009، من خالل مضاعفة عدد 
العمالء من ذوي خدمات الدفع املســــبق في العام املذكور مقارنة 

مبا كانــــت عليه في العام 2008، بحيث وصل عدد هؤالء العمالء 
إلى نحو 137500 عميل. 

وذكر أن العائدات الناجتة عن تشغيل اخلطوط الثابتة )احلزم 
العريضة أو البرودبناند، الهاتف الثابت وخدمات التلفزيون( حققت 
منوا بنســــبة 17% مقارنة بـ 2008، في حني ان إجمالي اإليرادات 
الناجتة عن اخلدمات الدولية وخدمات مشــــغلي االتصاالت بلغ 
قيمته نحو 496 مليون درهــــم إماراتي خالل عام 2009، محققة 
منوا بنســــبة 33% مقارنة بـ 2008، في حني ان إيرادات اخلدمات 
الدولية وخدمات مشــــغلي االتصاالت خالل الربع الرابع، بلغت 
قيمتهــــا نحو 123 مليون درهم إماراتي، محققة منوا بنســــبة %7 

مقارنة بالربع الثالث لعام 2009. 

188% ارتفاع في اإليرادات

من جهة أخرى ارتفعت قيمة إجمالي اإليرادات قبل اقتطاع الفوائد، 
الضرائب، االستهالك، واإلطفاء )أو ما يعرف بالـ EBITDA(، بنسبة 
188% مقارنة بـ 2008، مما فاق توقعاتنا الســــابقة بـ 3%، وبلغت 
قيمتها نحو 1.064 مليار درهم إماراتي. وهذه النتائج تعكس ان 
هامش الـ EBITDA بلغ 19.93% في نهاية عام 2009. باملقابل بلغت 
الـ EBITDA خالل الربع الرابع 367 مليون درهم إماراتي، محققة 
منوا بنســــبة 24% مقارنة بالربع الثالث لعام 2009، ومبا يفوق 
توقعاتنا بنسبة 11%، هذا وجتدر اإلشارة إلى ان النتائج احملققة 

خالل هذا الربع، قادها النمو القوي غير املتوقع لإليرادات.
وأشــــار التقرير الى أن »دو« تســــتمر في استقطاع ما نسبته 
50% من صافــــي األرباح مقابل حقوق االمتياز، كونها لم حتصل 
حتى اليوم على التعليمات الالزمة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصاالت في هذا الشأن، ولذلك فهي مازالت تستمر في االعتماد 

على التعليمات املتبعة مبؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
في هذا الشأن.

وذكر أن »دو« حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها نحو 104.5 
ماليني درهم إماراتي خالل الربع الرابع من عام 2009، وتشــــتمل 
هذه النتائج على بند غير متكرر مرتبط بنجاح تسوية احلقوق 
العائدة للشركة جتاه أحد البائعني لديها. فيما بلغ إجمالي أرباح 
الشــــركة عن عام 2009 ما قيمته نحو 264 مليون درهم إماراتي 
مقارنة بأرباح بلغت قيمتها نحو 4 ماليني درهم إماراتي عن عام 

 .2008

استراتيجيات الشركة

جتدر اإلشارة إلى ان أحد أكثر استراتيجيات شركة »دو« جناحا 
ركز على مســــتخدمي اخلدمات املسبقة الدفع في مجال الهواتف 
الذكية، علما ان عمالء الدفع املســــبق يشكلون ما نسبته 4% من 
إجمالي عدد العمالء الـ GSM خالل عام 2009، مقارنة بنسبة %3 
خالل عام 2008. وما يؤكــــد صحة هذا الواقع جناح طرح حزمة 
خدمات الـ Black Berry بأســــعار مؤثرة وتنافسية، تبعها جناح 
طــــرح هاتف i-phone خالل الربع الرابع من عام 2009. من جهة 
أخرى، مهد املشــــغل الطريق إلطــــالق رزم التلفزيون الذكي أمام 
املستخدمني، في ظل ارتفاع الطلب على اخلدمات واحملتوى الرقمي، 

والذي يتوقع أن يولد إيرادات جديدة للشركة.
وأضاف التقرير قائال: »نحن نــــرى أن هذه النتائج إيجابية، 
واستنادا إلى ذلك نكرر توصيتنا بـ »شراء« هذا السهم، علما اننا 
نقدر السعر العادل للسهم على املدى الطويل عند مستوى 4.65 
دراهم إماراتية، مع اإلشــــارة إلى ان هذا السعر أعلى بـ 64% من 

سعر اإلقفال األخير للسهم في نهاية جلسة 1 مارس 2010«.

كمية األسهم المتداولة
البنوك 

%6.9

االستثمار 
%40.7

التأمني 
%0.1

العقاري 
%21.1

الصناعي 
%5.2

اخلدمات 
%21.0

األغذية 
%0.4

غير الكويتية 
%4.4

المضاربات على بعض األسهم الصغيرة خلق فرصة للتكهنات

»المركز«: السوق يمر بمرحلة هدوء  
وجني أرباح وبناء مراكز جديدة


