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قال تقرير شركة 
بيت االس���تثمار 
العاملي )جلوبل( 
ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي سجل تراجعا في 
أدائه خالل تداوالت األسبوع 
املاضي بعد الضغوط البيعية 
التي شهدها سهم شركة زين 
الكويت وذلك خالل جلس���ة 
يوم األربع���اء املاضي، وقد 
أنهى مؤش���ر جلوبل لقطاع 
االتصاالت اخلليجي تداوالت 
األسبوع املنتهي في 15 ابريل 
2010 مسجال تراجعا بنسبة 
1.48% وصوال إلى مس���توى 
307.01 نقاط. هذا وقد انخفض 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 1.49 مليار دوالر وصوال 

إلى 99.62 مليار دوالر.
وأوضح التقرير ان قطاع 
االتصاالت اخلليجي ش���هد 

صعودا في أنش���طة التداول األسبوع املاضي، 
حيث ارتفعت كمية األس���هم املتداولة بنسبة 
10.11% وصوال إلى 75.75 مليون سهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغ���ت 422.11 مليون دوالر أي 
بارتفاع بلغت نسبته 14.85% مقارنة باألسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نس���بته 1.71% من إجمالي 

الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية.
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نس���بته 4.39% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
وبني التقرير ان سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( تصدر قائمة األس���هم من حيث الكمية 
والقيمة املتداولة حيث استحوذ خالل تداوالت 
هذا األس���بوع على ما نسبته %38.66 )29.28 
مليون سهم( بقيمة 135.27 مليون دوالر أي ما 
نس���بته 32.05%، وجاء سهم الشركة الوطنية 
لالتصاالت األكثر ارتفاعا بصعوده بنسبة بلغت 
3.70% ليغلق عند 1.680 دينار، بينما كان سهم 
شركة زين أكبر املتراجعني بانخفاضه بنسبة 

7.25% ليغلق عند 1.280 دينار.
ومن أخبار شركات القطاع قال التقرير ان 
الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت السعودية 
م.س���عود بن ماجد الدويش، ذكر أن املجموعة 
حققت إيرادات تشغيلية قياسية للعام 2009، 
جت���اوزت 50 ملي���ار ريال للم���رة األولى في 

تاريخها.

وكانت اجلمعية العامة العادية لالتصاالت 
الس���عودية وافقت على اقتراح مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام املالي 
املاضي، مبقدار 75 هللة للسهم باإلضافة إلى ما 
وزع عن الثالثة األرباع األولى وقدره 2.25 ريال 
للسهم، بحيث يصبح إجمالي الربح املوزع عن 
العام املالي املاضي 3 رياالت للسهم الواحد، على 
أن تكون أحقية أرباح الربع الرابع للمساهمني 
املقيدين في سجالت تداول بنهاية تداول يوم 
العامة، وس���تصرف األرباح  انعقاد اجلمعية 
األربعاء املقبل، وبذلك يصبح إجمالي ما صرف 

للمساهمني عن 2009 ستة مليارات ريال.
وأش���ار التقرير الى ان مؤسس���ة اإلمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( املدرجة في سوق أبوظبي 
نفت في بيان صدر عنها توقيعها مذكرة تفاهم 
مع ش���ركة كورك تيليكوم لالتصاالت لشراء 
حصة أغلبية فيه���ا، وقالت »إنها لم توقع أي 
مذكرة تفاهم به���ذا اخلصوص« واكتفت بذلك 

دون تفاصيل.
ولف���ت التقرير الى ان ش�����ركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية )زين( وقعت اتفاقية إطارية 
بتاريخ 27 مارس 2010 لتأجير األلياف الضوئية 
املعتمة مع شركة ضوئيات لالتصاالت اململوكة 
بالكامل للش���ركة الس���عودية للكهرباء وذلك 
لتشغيل واستخدام ش���بكة األلياف الضوئية 
التابعة لش���ركة ضوئيات من قبل شركة زين 
في عملي���ات ربط مواقعها في مختلف مناطق 

اململكة.

ايالف: على الرغم من أن آثار الجفاف االئتماني 
مازالت واضحة للعيان في أجزاء كثيرة من العالم 
العربي، مع استمرار تسبب ذلك في إعاقة فرص 
العودة االقتصادية، بيد أن مشاريع التنمية القابلة 
للتمويل مازالت بمقدورها العثور على مقرضين 

مستعدين للقيام بأعمال تجارية.
وفي تقرير مطول لها تحت عنوان »الخليج 
يبقي على تدفق تمويل المشروعات«، تبرز صحيفة 
فاينانشيال تايمز البريطانية فيما ذكرته مؤسسة 
ديلوجيك حول نجاح المش����روعات في أفريقيا 
والشرق األوسط العام الماضي في تجميع مبلغ 
يق����در ب� 39.7 مليار دوالر، ما جعلها ثالث أكبر 

سوق في العالم بالنسبة إلى تمويل المشاريع، 
بعد غرب أوروبا وآسيا. 

وتشير كذلك إلى أن دول منطقة الخليج الست، 
باستثناء اليمن، تشكل تقريبا نصف هذا المبلغ، 
بحوالى 15 مليار دوالر، وعلى الرغم من تراجع 
هذا المبلغ، بعدما كان 16.4 مليار دوالر في 2008، 
و22.7 مليار دوالر في 2007، وكذلك إلغاء مساحات 
واس����عة من مش����اريع التطوير العقاري، إال أن 
األعمال مازالت تمضي قدما في مشروعات ذات 

مستوى منخفض، لكنها أساسية.
إضافة إلى المشاريع الصناعية الموسعة، التي 
تقدر قيمتها بملي����ارات الدوالرات، مثل مصانع 

البتروكيماويات، والمصافي الفوالذية، ومصاهر 
األلومنيوم، والموانئ، يقوم الخليج باالستثمار 
بش����كل كبير في البنية التحية المحيطة، مثل 
الطرق، والم����اء، والكهرباء، والصرف الصحي، 

والمدارس والمستشفيات. 
ويوضح الرئيس اإلقليمي لتمويل المشروعات 
في اتش إس بي سي، جوناثان روبنسون في حديث 
مع الصحيفة، أن »تلك هي اللبنات األساس����ية 

لالقتصاديات الصحية«.
واش����ار إلى أن »السوق كان قد تباطأ بشكل 
ملحوظ عن الوتيرة الس����اخنة التي عاشها في 
الفترة م����ا بين عامي 2006 و2008، لكنه اليزال 

سوقا ضخما، ومن المرجح أن يعود قريبا كما 
كان، باعتباره الس����وق األضخم على مس����توى 

العالم لتمويل المشاريع«.
وتستش����هد الصحيفة بالكويت، حيث قالت 
إنه����ا )الكويت( تخلفت عن باق����ي دول منطقة 
الشرق األوسط من حيث الصناعة واالستثمارات 
ف����ي البنية التحتية، نظرا إلى وجود مأزق بين 
البرلمان والحكومة هناك. غير أنها قامت أخيرا 
باعتماد خطة تنمية تنفذ على مدار أربعة أعوام 
بقيمة 104 ملي����ارات دوالر، ويأمل المصرفيون 
أن تب����دأ الكويت أخيرا في اللحاق بجيرانها في 

منطقة الخليج. 

»فاينانشيال تايمز« : آثار الجفاف االئتماني ما زالت واضحة في الكثير من الدول العربية
دول الخليج تبقي على تدفق تمويل المشروعات

الحمود: إنجازات »زين« العالمية جعلتها موضع اعتزاز
ل� »كونا« مببادرة  في تصريح 
الديبلوماس���ية  البعثة  رئيس 
الكويتي���ة لدى االردن الش���يخ 

فيصل احلمود.
وق���ال ان الوف���د اطلع على 
التي  العمل واالجنازات  مسيرة 
حققتها شركة زين االردن التي 
تعد معلم���ا اقتصاديا مهما في 
االردن مش���يدا بجهود العاملني 

في شركة زين االردن.
وضم وفد شركة زين نائب 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز 
النفيسي واعضاء مجلس اإلدارة 
الكندري وبراك الصبيح  جمال 
الفوزان ووائل الصقر  وصالح 
والرئيس التنفيذي لشركة زين 

االردن عبداملالك اجلابر.
وتعتبر »زي���ن االردن« احد 
اعمدة االقتصاد الوطني االردني 
حيث تضم اكثر من الف موظف 
اردني وتوف���ر فرص عمل غير 
مباش���رة آلالف غيرهم وتقدم 
اخلدمة حلوالي مليوني مشترك 

اردني.
وانضمت الشركة الى مجموعة 
زين في عام 2003 من خالل صفقة 
اعتبرت في حينها كبرى صفقات 
التملك في الشرق االوسط واكبر 

استثمار خاص في االردن.

مجلس ادارة زين االردن وللبحث 
في نتائج الربع االول من العام 
احلالي للشركة »وهي نتائج جيدة 

ومبشرة«.
الرئيس  من جهت���ه أش���اد 
التنفيذي للشركة نبيل بن سالمة 

»زين« االردن واصفا شركة زين 
االردن بأنها من االس���تثمارات 
الناجحة وهي اول توسع خارجي 

لشركة زين.
واض���اف ان الزيارة لألردن 
تأتي ايضا للمشاركة في اجتماع 

الشيخ فيصل خاصة انه معروف 
عنه دعمه للفعاليات االقتصادية 
الكويتي���ة واس���تثماراتها في 

األردن.
وعن الزيارة لألردن قال انها 
لالطالع على واقع العمل في شركة 

من جانبه أثنى رئيس مجلس 
ادارة شركة زين أسعد البنوان 
ل� »كون���ا« على  في تصري���ح 
مبادرة الشيخ فيصل بجمع الوفد 
بفعاليات أردنية وعربية، مؤكدا 
ان ذلك ليس باألمر الغريب على 

الكويتي األردني التي »توسعت 
القطاعات  الى مختلف  وامتدت 
التنموي���ة«، مؤك���دا أهمي���ة 
االستثمارات الكويتية في االردن 
ودورها في تعزيز عالقات التعاون 

املبني على املصالح املشتركة.

انها  أنها موضع اعتزاز خاصة 
حققت العاملية وتوسعت كشركة 
رائدة في مجال االتصاالت محليا 
وعربيا واقليميا وعلى املستوى 

العاملي.
وأثنى على عالقات التعاون 

عم���ان � كونا: أكد س���فيرنا 
ل���دى االردن الش���يخ فيص���ل 
احلمود ان البعثة الديبلوماسية 
حريصة على ترجمة التوجيهات 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بضرورة 
الديبلوماسية  االهتمام بتعزيز 

االقتصادية.
وقال الشيخ فيصل احلمود 
خالل مأدبة غداء أقامها في مقر 
إقامت����ه في عمان على ش����رف 
اعض����اء مجلس ادارة ش����ركة 
زين لالتصاالت الذين يزورون 
األردن حالي����ا ان اللقاء بالوفد 
يأتي ترجم����ة لهذه التوجيهات 
وحرص����ا على إفس����اح املجال 
أم����ام رجال االعمال في الكويت 
للقاء املسؤولني ورجال االعمال 

األردنيني والعرب.
وأك���د خ���الل اللق���اء الذي 
حض���ره مس���ؤولون ورج���ال 
أعم���ال وإعالمي���ون أردنيون 
وع���رب أهمية الديبلوماس���ية 
االقتصادية، موضحا »انها محفل 
مهم يعد مكمال لألدوار السياسية 
والثقافية التي تربط بني البلدان 

والشعوب«.
وأشاد الشيخ فيصل بالدور 
االقتصادي لش���ركة زين مؤكدا 

سفيرنا لدى األردن استقبل أعضاء مجلس إدارة الشركة

البنوان: نتائج »زين« األردن في الربع األول جيدة وتقدم خدماتها لنحو مليوني أردني

أعضاء مجلس إدارة »زين« خالل مأدبة الغداء في األردن الشيخ فيصل احلمود مستقبال أسعد البنوان وأعضاء مجلس إدارة »زين«

تراجع مؤشر جلوبل لـ »االتصاالت الخليجي« %1.4 
وسهم »الوطنية لالتصاالت« يسجل أعلى ارتفاع

ضغوط البيع على »زين« تكبد القطاع خسائر سوقية قدرها 1.49 مليار دوالر

»إيفا«: ضغوط بيعية عنيفة هوت بالسوق الكويتي %2.4
وسوق دبي األكثر ارتفاعاً خليجياً ثم السعودي

PE*التغير السنوي )%(التغير األسبوعي )%(اإلقفالاألسواق
6.890.741.7112.5618.70السوق املالية السعودية

1.816.432.900.7110.90سوق دبي املالي
2.856.661.184.1210.23سوق أبوظبي لألوراق املالية

0.119.6011.68-7.627.00بورصة قطر
6.930.111.148.8112.37سوق مسقط لألوراق املالية

0.827.0212.06-1.560.64سوق البحرين لألوراق املالية
2.445.4115.68-7.384.50سوق الكويت لألوراق املالية

 * Source: Zawaya

في تقريرها األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

تاريخه.
وأعلنت شركة رابطة الكويت 
واخللي���ج للنق���ل ان اح���دى 
اليها  الت���ي تقدمت  املناقصات 
الش���ركة مع اجليش األميركي 
قد مت االعالن عن نتيجتها ولم 
يحالف الشركة احلظ فيها وقد 
متت الترسية على شركة اخرى، 
وخفض بنك غولدمان س���اكس 
االستثماري توصيته لسهم زين 
إلى البيع، وقدر س���عره العادل 

إلى 1.240 دينار.

املدعي العام باتالنتا قام االسبوع 
املاضي بتوسيع نطاق االتهام ضد 
شركة املخازن العمومية ليشمل 
شركتني تابعتني لها هما دي جي 
اس هولدج ودي جي اس كي اس 

سي سي.
وبني التقرير ان شركة أجيليتي 
أعلنت عن حتقيق ارباح صافية 
للعام 2009 بلغت 156.4 مليون 
دينار أي بزيادة قدرها 10.6 عن 
العام السابق، كما ارتفعت ربحية 
السهم إلى 155.9 أي بزيادة قدرها 

12.6 عن العام السابق، كما أوصى 
مجلس االدارة بتوزيع 40% نقدا 

عن عام 2009.
ال���ى ان  التقري���ر  وأش���ار 
»أجيليت���ي« أفادت ب���ان وكالة 
الدفاع اللوجستية )دي ال ايه( 
قد أعلنت عن تعيني شركة جديدة 
الدارة عقد املورد الرئيسي )بي 
في( في الكويت والعراق، ولذلك 
قررت وكالة الدفاع اللوجستية 
استمرار شركة اجيليتي إلدارة 
املورد الرئيسي ملدة 6 اشهر من 

1560.64 نقطة، وسوق الكويت 
الذي انخفض بنس���بة %2.44 
وس���ط ضغوط بيعية عنيفة 
عمت جميع قطاعات الس���وق 
دون استثناء، خاصة القيادية 
منها، حيث تركزت املبيعات على 
أسهم قطاعي البنوك واخلدمات 
ليغلق عند مس���توى 7384.5 

نقطة.
وعن أهم اخبار سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة قال التقرير ان 
شركة أجيليتي أفادت بان مكتب 

قال تقرير شركة االستشارات 
املالية الدولية »ايفا« اخلاص ب� 
»األنباء« ان األسواق اخلليجية 
أنهت تداوالت األسبوع املاضي 
ارتف���اع معظمه���ا، بينما  على 
تراجعت ثالثة أس���واق، مشيرا 
إلى أن س���وق دبي املالي تصدر 
االرتفاعات بنسبة 2.90% ليغلق 
عن���د مس���توى 1816.43 نقطة، 
تاله السوق السعودي مرتفعا 
بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 

6890.74 نقطة.
وأوضح التقرير ان س���وق 
مسقط لألوراق املالية وسوق 
أبوظبي لألوراق املالية ارتفعا 
بنس���بة 1.14% و1.18% عل���ى 
التراجعات فقد  أم���ا  التوالي، 
اقتصرت على كل من سوق قطر 
بانخفاض نسبته 0.11% وسوق 
البحرين الذي انخفض بنسبة 
0.82% ليغلق عند مس���توى 

قيمة األسهم املتداولة وكمية األسهمتقــرير
املتداولة )مليون دينار(
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إحصائيات السوق
التغير )%(سعر اإلقفالالشركات األكثر ارتفاعا
12626.00شركة متويل اإلسكان

40520.90شركة التمدين االستثمارية
49516.47الشركة األولى لتسويق الوقود
3216.36شركة الدار الوطنية للعقارات

2108.25شركة طيران اجلزيرة
التغير )%(سعر اإلقفالالشركات األكثر انخفاضا

-4528.57شركة استراتيجيا لالستثمار
-7220.88شركة بيان لالستثمار

-3817.39شركة دبي األولى لتطوير العقاري
-47.516.67شركة االستثمارات الصناعية واملالية

-9714.91شركة داماك الكويتية القابضة


