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»هيرميس«: »زين« قد تبيع اصواًل أخرى في المستقبل 
و1.48 دينار السعر العادل لسهمها

توقعات بتحسن هامش الربح بنهاية العام الحالي بنسبة 46.7٪ والعام المقبل ٪48.2

نقدية نسبتها 170% من القيمة 
االسمية للسهم على املساهمني، 
شريطة موافقة عمومية الشركة 
واجله���ات املختصة على هذه 

التوصية. 
أما عن أداء سهم »زين«، فقال 
التقرير انه في نهاية تعامالت 
امس، جنح الس���هم في تصدر 
قائمة أنشط قيم تداول السوق 
الكويتي، والت���ي يحافظ على 
صدارتها منذ فترة، حيث بلغت 
قيمة تداوالته 9.22 ماليني دينار 
تقريبا بعد تنفيذ 297 صفقة على 

حوالي 6.68 ماليني سهم.

املاض���ي ع���ن نتائجه���ا املالية 
الس���نوية للعام املاضي املنتهي 
في 31 ديسمبر 2009 محققة أرباحا 
بلغ���ت 195 مليون دينار تقريبا 
مقارنة بحوالي 322 مليون دينار 
أرباحا حققتها الش���ركة في عام 
2008، ما شكل تراجعا في األرباح 
بلغت نسبته 39.4% تقريبا خالل 

سنوات املقارنة.
وبالرغم من تراجع األرباح 
أن  إال  للش���ركة،  الس���نوية 
مجلس إدارة املجموعة أوصى 
في اجتماع���ه الذي انعقد يوم 
األربعاء املاضي بتوزيع أرباح 

إشارة ملا متتلكه من أصول في 
السودان.

وتوقع أن تتحسن هوامش 
الربح ل� »زين« مع نهاية العام 
احلالي وفي العام املقبل بنسبة 
46.7% و48.2% على التوالي، إال 
أن هناك احتمال بأن تنخفض 
عوائد املجموعة بنسبة 36% في 
نهاية 2010 وبنس���بة 50% في 
العام القادم لتصل هذه العوائد 
إلى نحو 1.6 و1.3 مليار دينار 

على الترتيب.
وقال التقرير ان شركة »زين« 
كانت قد أعلن���ت يوم اخلميس 

من القيم���ة الكبيرة للصفقة، 
والتي تعد إضافة مليزانية »زين« 
الضخمة، إال أن األمر برمته ميثل 
ابتعادا كبيرا عن اإلستراتيجية 
التوسعية للمجموعة. وفي هذا 
الصدد، يقول نبيل بن سالمة 
الرئيس التنفي���ذي ل� »زين«: 
»س���وف تركز املجموعة اآلن 
على أصولها في منطقة الشرق 
األوسط لتوليد تدفق نقدي جيد 
يساعد على حتسني ميزانيتها«. 
إال أن التقري���ر توقع أن تتخذ 
»زين« قرارا في املستقبل باملضي 
قدما في بيع أصول أخرى، في 

قال تقرير أصدرته 
شركة »هيرميس« 
نهاية الشهر املاضي 
عن تقييم أداء سهم »زين« ان 
القيمة العادلة لسهم الشركة هي 
1.48 دينار معدلة توصيتها جتاه 
السهم من »شراء« إلى »محايد«، 
وذلك في أعقاب توقيع الشركة 
للصفقة مثار اجلدل في اآلونة 
األخيرة واخلاصة ببيع أصول 
زين أفريقيا لشركة »بهارتي« 
الهندية. والتقييم الذي حددته 
»هيرميس« لسهم »زين« تزيد 
قيمته العادل���ة بحوالي %8.8 
عن مس���توى إغالقه في نهاية 
تعام���الت جلس���ة 31 مارس 
املاضي، والذي أنهاها الس���هم 

عند مستوى 1.36 دينار.
وأوضح التقرير أن الصفقة 
املعلن عنها، والتي مت التوقيع 
على إجنازها بالفعل بني »زين« 
و»بهارتي« تشمل أصول األولى 
في أفريقيا باستثناء السودان 
واملغرب بسعر إجمالي للصفقة 
إلى 10.7 مليارات دوالر  يصل 
ستدفع على مرحلتني، األولى 
تقضي بدفع مبلغ نقدي قدره 
9 مليارات دوالر عند االنتهاء 
من الصفقة، والباقي وهو 1.7 
مليار دوالر سيتم جدولته في 
شكل ديون مستحقة ل� »زين« 

على »بهارتي«. 
ولفت التقرير الى أن »زين« 
تعتزم القيام بتوزيع نسبة كبيرة 
من العائدات الصافية للصفقة 
املشار إليها على املساهمني مقدما 
في شكل توزيعات نقدية ضخمة. 
مع األخذ ف���ي االعتبار، مقدار 
التي س���تتوافر  االحتياطيات 
التوزيع، فضال  إلجراء عملية 
عن سداد الش���ركة لتسهيالت 
ائتمانية تقدر بحوالي 4 مليارات 

دوالر في العام املقبل.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم 

جانب من االجتماع االفتتاحي جلمعية األعمال األميركية

»الوطني«: تقلبات األسواق المالية تضغط على الدوالر

بأن تبلغ نسبة االرتفاع %0.3.

اإلنتاج الصناعي

وذكر التقرير أن تباطؤا طفيفا 
طرأ على نشاط اإلنتاج الصناعي 
في شهر مارس، لكن زيادة طلبيات 
التصدير إلى أعلى مستوياتها منذ 
حوالي ست سنوات حتمل في 
طياتها احتمال تنامي اإلنتاج في 
املستقبل، علما بأن مؤشر أسعار 
السلع الصناعية اإلنتاجية في 
اليابان قد انخفض إلى 52.4 نقطة 
في مارس مقارنة ب� 52.5 نقطة 
في فبراي����ر، إال أن هذه القراءة 
التزال فوق خ����ط ال� 50 نقطة 
الذي يفصل بني تقلص وتوسع 
النشاط االقتصادي، وذلك لتسعة 

أشهر على التوالي.
ومبوازاة ذلك، اس���تمرت ثقة 
الش���ركات الصناعية على مدى 
أربعة فص���ول متتالية مدعومة 
بالتحول اإليجابي الذي ش���هده 
االقتصاد العامل���ي وعزز الطلب 
على الصادرات. وقد ارتفع مؤشر 
إلى  »تامكان« لإلنتاج الصناعي 
14- نقطة من مستوى 24- نقطة 
علما بأن الق���راءة التي تقل عن 
مستوى الصفر )0.0( تعني أن عدد 
املتشائمني يفوق عدد املتفائلني، 
وقد ارتفع مؤشر طلبيات التصدير 
اجلديدة إلى 55.7 نقطة من 55.2 
نقطة في الشهر السابق، ليصل 
بذلك إلى أعلى مس���توى له منذ 

شهر مايو 2004.

بنسبة 0.7% بعد انخفاض بلغ 
0.8%، في دالل����ة على حتقيق 
بعض التحسن في قطاع اإلسكان 
وفي االقتصاد ككل، ومن الواضح 
أن هذا الرقم يفوق وبشكل كبير 
توقعات السوق بارتفاع يبلغ 
0.2%، وق����د أحدث ه����ذا األداء 
حتسنا فوريا واضحا على وضع 
اجلنيه االسترليني في أسواق 
العمالت، حيث سجل مكاسب 
كبي����رة على حس����اب الدوالر 

األميركي.
وكان هناك بيان إيجابي آخر 
يدل على تزايد ق����وة التعافي 
ارتف����اع  االقتص����ادي، وه����و 
مؤشر أسعار السلع اإلنتاجية 
الصناعية إلى أعلى مستوياته 
منذ 15 س����نة، حيث وصل إلى 
57.2 نقط����ة في مارس مقارنة 
ب� 56.5 نقطة في فبراير، علما 
بأن القراءة التي تزيد على 50 
نقطة تعني توسع النشاط في 
هذا القطاع. باإلضافة إلى ذلك، 
مت خالل األسبوع املاضي االنتهاء 
من إعداد بيانات الناجت احمللي 
اإلجمالي للربع األخير من سنة 
2009، والتي جاءت لتدل على أن 
اقتصاد اململكة املتحدة قد خرج 
من حالة الركود وبسرعة أعلى 
مما توقعته التقديرات السابقة، 
حيث ارتفع هذا املؤشر بنسبة 
0.4% خالل الرب����ع األخير من 
السنة املاضية مقارنة بالتوقعات 

نقطة في ش����هر م����ارس، وهو 
أعلى مستوى لهذا املؤشر منذ 
شهر يوليو 2004. باإلضافة إلى 
ذلك، ارتفع مؤشر ثقة املستهلكني 
إلى 52.5 نقطة مقارنة ب� 46.4 
)بعد التعديل( في شهر فبراير، 
التحس����ن بشكل  ويعزى هذا 
رئيس����ي إلى زيادة طفيفة في 

التفاؤل في سوق العمال. 
وأش����ار التقري����ر ال����ى أن 
الضغوط التضخمية تصاعدت 
بشكل فاق توقعات االقتصاديني 
وذلك نتيجة الرتفاع أس����عار 
النفط. فقد سجلت أسعار السلع 
االستهالكية في منطقة اليورو 
ارتفاعا بلغ 1.5% في شهر مارس 
مقارنة مبستواها قبل سنة، بعد 
ارتفاع بنسبة 0.9% خالل الشهر 
السابق، في أكبر زيادة للتضخم 
منذ شهر ديسمبر 2008، علما 
بأن األسواق كانت تتوقع ارتفاع 

هذا املعدل إلى %1.1.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر 
أسعار السلع االستهالكية في 
أملانيا خالل الشهر املاضي بعد 
أن أدى تعافي االقتصاد الدولي 
إلى دعم أسعار الطاقة، ووصل 
هذا املؤش����ر 0.5% بعد ارتفاع 
بنسبة 0.4%، ومقارنة بتوقعات 
السوق بأن ينخفض هذا املؤشر 

إلى %0.3. 
وأشار التقرير الى أن مؤشر 
نيشنوايد ألسعار املساكن ارتفع 

متوافقا في ذل���ك مع التوقعات 
ومع األداء خالل الفترة السابقة. 
باإلضافة إلى ذل���ك، ارتفع عدد 
العاملني في جميع القطاعات ما 
عدا قطاع املزارع ب� 162 ألف خالل 
الشهر املاضي، وهو رقم أقل من 
الزي���ادة التي كان يتوقع لها أن 
تبلغ 190 ألفا، األمر الذي يدل على 
تنامي ثقة الشركات بأن التعافي 

االقتصادي قابل لالستمرار.
ونوه التقرير الى أن أسعار 
املساكن ارتفعت في 20 مدينة 
أميركية خالل ش����هر يناير في 
إشارة إلى أن سوق اإلسكان آخذ 
في االستقرار مع توسع النشاط 
ارتفع مؤشر  االقتصادي، فقد 
ستاندرد أند بورز � شيلر ألسعار 
املساكن بنس����بة 0.3% مقارنة 
بالشهر السابق وانخفض بنسبة 
0.7% عن مستواه في الشهر ذاته 
من الس����نة املاضية، وكان ذلك 
أصغر تراجع لهذا املؤشر على 

أساس سنوي منذ سنتني.
 وكذل����ك قدم مؤش����ر معهد 
التوريد لقطاع الصناعة  إدارة 
أس����بابا إضافية تبرر توقعات 
إيجابية بشأن االقتصاد،  أكثر 
حيث واص����ل قط����اع اإلنتاج 
الصناعي توسعه للشهر الثامن 
ارتفاعا  التوالي وس����جل  على 
جتاوز توقعات السوق مرتفعا 
فوق مستواه السابق الذي بلغ 
إلى 59.6  56.5 نقطة ليص����ل 

تقرير  ق����ال 
الكويت  بنك 
الوطن����ي ان 
األس����بوع املاضي ش����هد قدرا 
واضحا من التقلبات في األسواق 
املالية تع����رض خاللها الدوالر 
لضغوط فرضت عليه التراجع 
أمام عدد من العمالت الرئيسية 
عل����ى خلفية بع����ض البيانات 
االقتصادي����ة غي����ر املتوقع����ة 
وخاصة تقري����ر العمالة الذي 

صدر يوم اجلمعة.
وأوضح التقرير أن اليورو 
العملة األميركية  ارتفع مقابل 
قبيل نهاية األسبوع ليصل إلى 
1.3591 قبل أن يقفل على 1.3502 
مس����اء اجلمعة. وكان اجلنيه 
االس����ترليني هو الرابح األكبر 
على حساب الدوالر مستفيدا من 
بيانات أفضل من املتوقع لقطاع 
اململكة املتحدة،  اإلس����كان في 
ارتفع على أثرها اجلنيه ليصل 
إلى 1.5301 دوالرا/جنيه قبل أن 
يقفل في نهاية األس����بوع عند 

مستوى ال� 1.5196.
الدوالر  أن  التقري���ر  وب���ني 
األميرك���ي حافظ عل���ى موقعه 
مقابل الني الياباني مستفيدا من 
زيادة ش���هية املستثمرين بأخذ 
مخاط���ر جديدة مم���ا أدى إلى 
ارتفاعه ليصل إلى 94.69 قبل أن 
يقفل على 94.58. وأخيرا، وصل 
الفرنك السويسري أعلى مستوى 
له م���ن 1.0431 ي���وم اخلميس، 
الذي ضغط على البنك الوطني 
السويس���ري للتدخ���ل وإعادة 
العادية  إلى مستوياتها  العملة 

ليغلق األسبوع عند 1.0607.

عودة التفاؤل

وأش���ار التقرير الى أن عدد 
األميركيني الذين تقدموا مبطالبات 
بالتعويض عن فقدان وظائفهم 
تراجع خالل األسبوع املاضي، 
لينخفض بذلك املعدل خالل الشهر 
املاضي إلى أدنى مستوى له منذ 
بداية الركود، ويعزى هذا التطور 
إلى حتسن املناخ االقتصادي الذي 
شجع الشركات على االحتفاظ 

مبوظفيها.
وقد انخفض ع����دد املطالبات 
األولية إلى 439 ألف مطالبة مقارنة 
بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 440 
ألفا، ومقارنة أيضا بعدد املطالبات 
خالل األسبوع السابق والذي بلغ 

445 ألف مطالبة.
وفي تطور مواز، ثبت معدل 
البطال���ة عند مس���توى %9.7، 

تصاعد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار النفط

»أعيان العقارية« و»النخيل المتحدة« 
تؤسسان »القوة القابضة«

سترجت الصحي متت من خالل 
ش����ركة أوملبيا للمستلزمات 
الرياضية وهي شركة كويتية 
متخصصة مبج����ال األندية 
واملراكز الصحية ولها خبرة 
في توري����د وصيانة املعدات 
الرياضي����ة ولها وكاالت ذات 
العالم����ات التجارية العاملية 
املعتم����دة في عال����م األندية 
الرياضية وهي احدى شركات 

القوة القابضة.
 كما حرص����ت إدارة املركز 
على وجود إدارة ومدربني ذوي 
كفاءة علمي����ة وعملية لتقدمي 
االستشارات الصحية الرياضية 
املكملة. كما يضم املركز مصلى 
للرجال وآخر للنس����اء ويضم 
املجمع مواقف سيارات لرواد 
النادي. ويعتبر مشروع أكنان 
السكني أحدث وأضخم املشاريع 
مبنطقة الساملية ويتميز مبوقعه 
االستراتيجي، وتصميمه املميز، 
كما أعلن احلنيف البدء قريبا 
بتس����ويق اش����تراكات املركز 
وتسجيل أسماء من لديهم الرغبة 
في االشتراك واالنضمام لقائمة 

عمالء سترجت. 

أوملبية داخلية مزودة بنظام 
تدفئة ملمارسة السباحة صيفا 
وش����تاء، وغرف اجلاكوزي 
والسونا والبخار، مع صالتني 
لالسكواش تستوفيان املعايير 
الدولية، وأجهزة عاملية حديثة 
مبواصفات خاصة من شركة 
Cybex وHOIST األميركي����ة 
وشركة Milon األملانية وغيرها، 
وينفرد املركز بحصوله على 
أكادميي����ة ميلون  عضوي����ة 
األملانية في الشرق األوسط، 
علما بأن أعمال جتهيز مركز 

أعلنت شركة أعيان العقارية 
عن تأس����يس ش����ركة القوة 
القابضة بشراكة بني كل من 
شركة أعيان العقارية وشركة 
النخيل املتحدة العقارية التابعة 

لبيت التمويل الكويتي.
املناس����بة قال   وفي هذه 
رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
القوة القابضة م.رائد سليمان 
احلنيف: »يسرنا إنشاء هذه 
الشركة بالشراكة مع شركة 
النخي����ل املتح����دة العقارية، 
وهي شركة مساهمة كويتية 
قابضة مقفلة، وسيتم إطالق 
التش����غيلية  أهم املش����اريع 
احلالي����ة للش����ركة اجلديدة 
وه����و مش����روعها الكائن في 
أكنان بالساملية حتت  مجمع 
اسم مركز س����ترجت الصحي 
 )Stretch Fitness Center(
مبس����احة إجمالية تصل إلى 

3000 متر مربع تقريبا.
 وأوضح احلنيف في بيان 
صحافي أمس أن املركز ينقسم 
إلى قس����م مس����تقل للرجال 
وآخر منفصل للنساء ويضم 
)حمام����ات س����باحة نصف 

الدوحة«  اس����تضاف »بن����ك 
الكويت االجتماع االفتتاحي  في 
جلمعية األعم����ال األميركية في 
الكويت )ABCK( مبشاركة مجموعة 
من املختصني بشؤون البيئة كجزء 
من مبادرة لتحسني بيئة األعمال 
في املؤسسات املالية والتجارية 
حتى يتمكن املواطنون واملقيمون 
في الكويت م����ن العمل في بيئة 
نظيفة. وكجزء من إستراتيجية 
»بنك الدوحة« ف����ي الكويت في 
دعمه املستمر للحفاظ على البيئة، 
وانطالقا من كونه احد املعنيني بهذا 
املجال، خصوصا وان البنك حصل 
عل����ى »جائزة أفضل بنك صديق 
للبيئة لعام 2009«، حرص بنك 
الدوحة على ان يكون هو صاحب 
املبادرة في اس����تضافة مثل هذا 

احلدث املهم.
وحض����ر االجتم����اع، ال����ذي 
اس����تضافه البنك، حوالي 20 من 
كبار املسؤولني املعنيني بهذا احلدث 
في الكوي����ت، وكذلك انضم عدد 
من الشركات الدولية واملنظمات 
غير احلكومية، وكان لس����فارة 
الواليات املتح����دة دور مميز من 
خالل املشاركة في هذا احلدث حيث 

ناقشت السبل لرفع مستوى نوعية 
احلياة للجميع من خالل خفض 
ملوث����ات الهواء وامل����اء، وتلوث 
األرض وحتس����ني ظروف العمل 
في جميع الشركات ومؤسسات 

األعمال في الكويت.
وش����هد االجتماع مش����اركة 
املتخصصني في مجال احلفاظ على 
البيئة، مبعلوماتهم وأطروحاتهم 
حول كيفية احلفاظ على املوارد 
البيئية وخف����ض تكاليف العمل 
اق����ل كمية  من خالل اس����تهالك 
ممكنة من املوارد الطبيعية دون 
إهدار. كما تطرق االجتماع أيضا 
البيئ����ي احلالي في  الى الوضع 
الكويت والبيانات اخلاصة بعملية 
تطور الوعي لدى الشركات منذ 

عام 1992.
ومن جهتهم، حتدث ممثلو »بنك 
الدوحة«، الراعي الرئيسي للحدث، 
عن عدد م����ن القضاي����ا البيئية 
املهمة مثل عمليات تدوير الورق 
واملخلف����ات، وكذلك اإلرش����ادات 
التزام املوظفني  اخلاصة بكيفية 
في املؤسسات والشركات بتعليمات 
البيئة واستهالك املوارد الطبيعية 
فيم����ا يطلق عليه »املمارس����ات 

اخلضراء«. كما مت نقاش كيفية 
تبني سياسة اإلصالح وتطبيق 
معايير احملافظة على البيئة من 
امللوثات النفطية الضارة وكيفية 
استفادة الكويت من تلك متشيا 
الدولية ومعايير  املمارسات  مع 

منظمة الصحة العاملية.
ويش����ار في ه����ذا الصدد إلى 
أن املمارس����ات واملعايير البيئية 
احلالي����ة في الكوي����ت حتدد 10 
آالف جزء ف����ي املليون من املواد 
السامة في اجلو كحد أقصى حتى 

ال تصنف على أنها خطرة.
وخالل االجتماع علم املشاركون 
التعاون  في هذا احلدث بس����بل 
اجلارية بني »وكالة حماية البيئة 
في الكويت« م����ع »وكالة حماية 
البيئة األميركية« فيما يتعلق بنقل 
التي  التكنولوجيات والتقنيات 
من شأنها تعزيز اإلطار التنظيمي 

للبيئة داخل الكويت.
 هذه اجلهود، جنبا إلى جنب 
مع دولة الكويت لتكون املبادرات 
متشيا مع اتفاقيتي بازل من شأنه 
أن يعزز اجلهود اجلارية من قبل 
الكويت لتحقيق املستوى العاملي 

واملعايير البيئية.

ستطلق مشروعاً في مجمع أكنان بالسالمية تحت اسم مركز سترتج الصحي

رائد احلنيف

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( أنها حققت إيرادات تشغيلية بلغت 14.8 
مليون دينار للعام 2009 فيما حققت خسائر بلغت 
12.5 مليون دينار بخسارة 32.63 فلسا للسهم. 

وقال رئيس مجلس إدارة الش���ركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار صالح احلميضي ان 2009 

كان عام التحديات لقطاع االس���تثمار والتمويل 
حيث ركزت الش���ركة على تخفيض اخلس���ائر 
وزي���ادة اإليرادات التش���غيلية في ظل الظروف 
االقتصادية مع احملافظة على حقوق املساهمني، 
مضيفا »نب���دأ عام 2010 مبيزانية مليئة وتوجه 

استثماري محافظ«.

12.5 مليون دينار خسائر »كفيك«

»بنك الدوحة« يستضيف االجتماع االفتتاحي
لجمعية األعمال األميركية في الكويت

»المشتركة« تفوز 
بمناقصة في أبوظبي 

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان ش���ركة املجموعة 
املش���تركة  للمق���اوالت أفادت 
بأنه ورد لها كتاب من ش���ركة 
الطموح لالستثمارات أبوظبي 
افاد بترسية مش���روع اعمال 
التحتي���ة للقطاعني 2  البنية 
و3 بجزيرة ال���رمي   بأبوظبي 
الش���ركة بأبوظبي  على فرع 
بالش���راكة مع شركة أبوظبي 
الند للمقاوالت مببلغ إجمالي 
إماراتي  521.6 مليون دره���م 
ما يع���ادل 41.2 مليون دينار 
تقريبا ومبدة تنفيذ 18 شهرا، 
علما ان فرع الشركة بأبوظبي 
سيكون الشريك القائد لتنفيذ 
هذا املشروع. علما أن نصيب 
املناقصة  »املشتركة« في هذه 

يعادل %86.9.

شركة مملوكة لـ »الرابطة« تفوز 
بمناقصة بـ 3.8 ماليين دينار

الرشيدي رئيساً لـ »جراند«

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة رابطة الكويت 
واخللي���ج للنقل )الرابطة( افادته بأن ش���ركة »كي جي إل« 
خلدمات النقل )شركة   مملوكة بنسبة 100% ل� »الرابطة«(، قد 
فازت مبناقصة استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات كليات 
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مببلغ   

3.8 ماليني دينار وملدة 3 سنوات .

شكلت شركة املشروعات الكبرى العقارية مجلس إدارتها 
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة بداية 
الش���هر اجلاري، والتي مت فيه���ا انتخاب األعضاء حيث عني 
د.بشير الرشيدي رئيسا ملجلس اإلدارة ود.عبدالعزيز اجلناعي 
نائبا للرئيس والرئيس التنفيذي وكل من سعد ابراهيم واياد 

السري ومحمود الرفاعي اعضاء في مجلس اإلدارة.

تقــرير


