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بورصة االمارات في املنطقة اخلضراء 

رشيد الطبطبائي

محمود القطان

ارتفاع أسعار الذهب مسجلة 938 دوالراً لألونصة

بين أن بعض المستوردين ال يلتزمون بالقرارات الوزارية المنظمة لالستيراد

تنّظمه شركة فيجن لالستشارات خالل الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل

كشف عن إمكانية تسجيل سعر الذهب 941 دوالرًا ليصل إلى 985 دوالرًا

مدتها 45 يومًا وُيمنح المتدربون شهادات اجتياز تدريب ميداني

بمشاركة 360 بنكًا.. وطالبت بضرورة تقديم تقارير دورية بشأن األموال المستخدمة

الطبطبائي: »التجارة« ماضية في تطبيق األنظمة 
الوزارية المنظمة الستيراد المركبات المستعملة

»إيكويت« تشارك في معرض الفرص الوظيفية

حامد: عدوى االستثمار في الذهب اجتاحت 
األسواق العربية القتناص فرص تقلب األسعار البورصة تنّظم دورة تدريب ميدانية للطلبة

الكويتيين ضمن نشاطها التدريبي السنوي

دراسة: 80% من البنوك األميركية المستفيدة 
من خطة اإلنقاذ زادت معدالت إقراضها 

ينظم سوق الكويت لألوراق املالية دورة تدريبية 
ميدانية صيفية للطلبة الكويتيني ضمن نشاطه 

السنوي لتنمية املهارات الكويتية الشابة.
وقالت البورصة في بيان صحافي امس ان الدورة 
جاءت مساهمة منها في تنمية الطاقات الشابة من 
خالل فتح ابواب التعليم والتدريب لكسب اخلبرة 
واملساهمة في التوعية في حتديد املهارات الوظيفية 

للشباب الكويتي.
واضافت ان طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ومجموعة من طلبة 
)لوياك( سيش���تركون في الدورة مشيرة الى ان 
مدتها ستستغرق 45 يوما حيث سيمنح املتدربون 
بعدها شهادات اجتياز تدريب ميداني لتضاف إلى 

رصيدهم العلمي والعملي.

واش���نطن � رويترز: أظهرت دراسة مسحية 
صدرت اليوم األحد أن ما يزيد على 80% من البنوك 
األميركية التي تلقت أمواال حكومية مبوجب خطة 
اإلنقاذ قالت إن تلك األموال ساعدتها على زيادة 
مع���دل اإلقراض أو على جتنب تراجع النش���اط 
اإلقراضي في ظل تفاقم الكس���اد في وقت سابق 

من العام احلالي.
 وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي 
املفتش العام املكلف باالشراف على برنامج إغاثة 
األصول املتعثرة التابع لوزارة اخلزانة األميركية 
والبالغة قيمته 700 ملي���ار دوالر أن نحو %40 
من 360 بنكا شاركت في االستطالع واستخدمت 
بعضا من تل���ك األموال لتعزيز قاعدة رأس املال 

الستيعاب اخلسائر غير املتوقعة.
 وقال ثلث تلك املؤسسات إنها استثمرت بعض 
أموال برنامج اإلغاثة ف���ي أوراق مالية مدعومة 
برهون عقاري���ة أصدرتها مؤسس���تا فاني ماي 

وفريدي ماك.
 واستهدف املس���ح الذي أجري خالل الفترة 
ما ب���ني فبراير وحتى مايو اإلجابة على س���ؤال 
يدور في أذهان العديد من املش���رعني وصانعي 
السياسة واملعلقني وهو ما فعلته البنوك بأموال 

برنامج اإلنقاذ.
وأوصى باروفس���كي في التقري���ر بأن وزارة 
اخلزانة تطالب متلقي أموال برنامج اإلغاثة بتقدمي 
تقارير دورية للوزارة بش���أن استخدامهم لتلك 
األموال »مثل القروض واالس���تثمارات وعمليات 
االستحواذ واألنشطة األخرى مبا في ذلك وصف كل 
اإلجراءات التي اتخذوها والتي لم يكن من املمكن 

اتخاذها لوال برنامج إغاثة األصول املتعثرة«.
 ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة 
ألسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات 

ذات حساسية لألعمال.
 إال أن من بني البنوك املستطلعة آراؤها والتي 
بل���غ عددها 360 بنكا ق���ال 300 بنك أو 83% من 
تلك البنوك إن األموال استخدمت لزيادة أنشطة 

اإلقراض.
وقال نحو 29% من تلك املؤسسات إنها استخدمت 
أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية بينما 
قال 18% منها إن أموال البرنامج استخدمت لتوفير 
الرهون العقارية التجارية في حني قال 17% إنهم 
اس���تخدموا األموال لتوفير قروض اس���تهالكية 
أخرى مثل قروض الس���يارات وخطوط االئتمان 

الشخصية.

والنقل للشركات واملؤسسات 
فقط، شريطة أال يكون مضى 
على صنعها عشر سنوات من 

تاريخ الصنع.
ان  ال���وزارة  وبني وكي���ل 
ال���وزارة قد الحظت ان بعض 
مستوردي املركبات املستعملة 
يقوم���ون أحيانا باس���تيراد 
ه���ذه املركب���ات دون االلتزام 
باالشتراطات أو املدد احملددة 
الواردة في القرارات الوزارية 
املنظمة، مما يوقعهم في مشاكل 
واش���كاالت متنع دخول هذه 
املركب���ات بس���بب مخالفتها 
لالشتراطات املذكورة، وبالتالي 
يتم حجزها في اجلمارك وفرض 
رسوم ارضية على املستوردة 
واضطراره في النهاية الى اعادة 

تصديرها.
واختتم تصريحه بالتأكيد 
الراغبني  التزام  على ضرورة 
في استيراد املركبات املستعملة 
بالنظم والقرارات املنظمة لهذا 
الغرض، تالفيا ألي مخالفات 
لهذه االشتراطات حتول دون 

دخول هذه املركبات.

اجلامعية او من خريجي املعاهد 
التطبيقية والثانوية العامة.

وقال القط����ان ان معارض 
الف����رص الوظيفية الس����ابقة 
رس����خت مفاهيم جديدة لدى 
الطموح  الكويت����ي  الش����باب 
والباحث عن مس����يرة مهنية 
متميزة في الوقت الذي تولي 
فيه الدول����ة توطني الوظائف 
الكثير م����ن االهتمام وتكرس 
اجلهود من اج����ل حتقيق هذا 

الهدف.
وأشار القطان الى قيام شركة 
ايكويت في سنة 2005 بتأسيس 
برنامج ايكويت للمس����ؤولية 
إبراز شركة  املجتمعية بهدف 
ايكويت كجهة مثالية لتوظيف 
الوطنية  واستقطاب للعمالة 
من خ����الل مجموعة من املزايا 
املنافسة ألي قطاع سواء داخل 
الكويت او خارجها، الفتا الى 
الش����ركة مبراجعة هذه  قيام 
املزاي����ا دوري����ا ومقارنتها مع 
القطاعات الداخلية واخلارجية 

على مستوى اخلليج.

قال التقرير االسبوعي لشركة مجوهرات الزمردة 
احدى شركات الزمردة القابضة اخلاص بحركة 
املعادن الثمينة ان املعادن الثمينة اجتهت لالرتفاع 
وأنهت األسبوع بفارق كبير عن بداية االسبوع 
حيث أنهى الذهب تداوالت األس���بوع على سعر 
938 دوالرا لالونصة بارتفاع 26 دوالرا عن بداية 
االس���بوع كما أنهت الفضة أسبوعها على سعر 
13.40 دوالرا بارتفاع قدره 86 س���نتا عن بداية 
األسبوع ولم يختلف احلال كثيرا مع باقي املعادن 
حيث أنهى البالتنيوم والبالديوم اسبوعهما على 
ارتفاعات بلغ���ت 1170 دوالرا للبالتنيوم و250 

دوالرا للبالديوم. 
واكد مدير قسم السبائك بالشركة رجب حامد 
انه قد صدقت توقعات الشركة في االسبوع املاضي 
عن اس���تقرار الذهب فوق مس���توى 930 دوالرا 
لالونصة ولكن اجلديد خالل هذا االس���بوع هو 
ارتف���اع الذهب نتيجة تأثره بارتفاع النفط اكثر 
من تأثره بقيمة الدوالر امام العمالت االوروبية 
حيث ارتفع النفط الى 63 دوالرا بزيادة 4% خالل 
هذا االسبوع ونتوقع مزيدا من االرتفاع في اسعار 
الذهب خالل الفترة املقبلة ليس ألن الذهب املالذ 
اآلمن ومخزن للقيمة ولكن نتيجة عدم استقرار 
االوضاع االقتصادية حتى اآلن وعدم اليقني من 
عبور مرحلة االسوأ وليس امام املستثمرين اى 
خيارات بديلة عن الذهب والشاهد على هذا زيادة 
املستثمرين في مجال الذهب بالهند بنسبة %100 
خالل فترة االزمة االقتصادية وهذا مؤشر كبير 

لالستثمار في الذهب خصوصا اذا علمنا ان اسواق 
الهند متثل تقريبا ثلث مبيعات الذهب في العالم 
ومتتلك 15 الف طن ذه���ب اي ما يعادل 10% من 
املخزون العاملي. وأضاف حام���د انه قد انتقلت 
عدوى االستثمار في الذهب الى اسواقنا العربية 
وشهدنا الكثير من املستثمرين يبادرون بالتجارة 
في السبائك الغتنام املزيد من االرباح نتيجة تقلب 
اسعار الذهب من جهة ومن ارتفاع قيمة رأس املال 
املستثمر من جهة اخرى وما يؤكد هذا بالسوق 
احمللية هو على الرغم من معاناة االس���واق من 
انكماش املبيعات في املش���غوالت الذهبية طوال 
الفترة املاضية جند على النقيض من هذا رواج 
مبيع���ات الذهب اخلام خالل نفس الفترة ويبدو 
ان هذا الوضع سيدفع السوق على استقبال املزيد 

من املستثمرين في جتارة الذهب.

ارتفاع الذهب

ولفت حامد الى ان الذهب افتتح االسبوع على 
سعر 912 دوالرا لالونصة وحقق اعلى سعر 942 
دوالرا يوم االربعاء واقل سعر 908 دوالرات يوم 
االثنني وانهى تداوالت االس���بوع على سعر 938 
دوالرا بارتفاع 26 دوالرا عن االس���بوع املاضي 
ويتوقع ان مير السعر مير مبستوى 929 دوالرا 
ثم مستوى 914 دوالرا ثم مستوى 904 دوالرات في 
حني ان مقاومة السعر للذهب قد متر مبستوى 941 
دوالرا ثم مستوى 963 دوالرا ثم اخيرا مستوى 

985 دوالرا.

أكد وكي���ل وزارة التجارة 
الطبطبائي  والصناعة رشيد 
ان الوزارة ماضية في تطبيق 
االنظمة والق���رارات الوزارية 
املنظمة الس���تيراد املركبات 
واملعدات املس���تعملة، مؤكدا 
ضرورة االلتزام مبا تضمنته 
املادة الثالثة من القانون رقم 
43 لسنة 1964 بشأن االستيراد 
من ض���رورة احلصول مقدما 
على ترخيص استيراد الستيراد 
االمتعة واالثاث واملواد الالزمة 
لالستعمال الشخصي وال يجوز 
منح ترخيص آخر باستيراد 
مثلها، اال بعد انقضاء سنتني من 
تاريخ منح الترخيص االول.

الطبطبائي في بيان  وقال 
صحاف���ي ام���س ان القرارات 
الوزارية املنظم���ة قد نصت 
على حظر اس���تيراد املركبات 
املس���تعملة والتي مضى على 
صنعها خمس سنوات ابتداء من 
سنة الصنع واستثنت من ذلك: 
الطابع االثري  السيارات ذات 
الت���ي مضى عليها مدة ال تقل 
عن خمس وعشرين سنة من 

أكد نائب الرئيس للشؤون 
ايكويت  ف����ي ش����ركة  الفنية 
للبتروكيماويات محمود القطان 
ان القطاع اخلاص استطاع في 
السنوات االخيرة ان يستقطب 
أعدادا كبيرة من اخلريجني اجلدد 
من اجلنسني، وذلك بعد جناح 
التجارب الس����ابقة لكثير من 
الشباب الذين التحقوا بالعمل 
حتت راية القطاع اخلاص، الفتا 
الى ان قناعات الش����باب جتاه 
املؤسس����ات اخلاصة تغيرت 
ولم تعد فكرة االلتحاق بعمل 
حكومي مسيطرة على عقول 

الشباب كما كان في املاضي.
وأوضح القطان مبناس����بة 
رعاية شركة ايكويت في مؤمتر 
الوظيفية  الف����رص  ومعرض 
السادس )وظائف 2009( والذي 
س����يقام برعاية استراتيجية 
لبرنامج اع����ادة هيكلة القوى 
العامل����ة واجله����از التنفيذي 
الفت����رة من 25  للدولة خالل 
وحتى 28 اكتوبر املقبل، وتنظمه 
شركة فيجن لالستشارات، ان 

نمو صافي أرباح »موبايلي« السعودية
50% في الربع الثاني من 2009

 وزير المالية األلماني يرفض إشراف 
»المركزي« فقط على تعامالت البنوك

الرياض � رويترز: أعلنت شركة احتاد اتصاالت 
»موبايلي« ثاني أكبر شركة خلدمات الهاتف احملمول 
في اململكة العربية الس���عودية أم���س أن أرباحها 
الصافية ارتفعت بنس���بة 50% في الربع الثاني من 

العام احلالي.
وقالت موبايلي في بيان على موقع سوق االسهم 
الس���عودية إن صافي االرباح بلغ 675 مليون ريال 
)180 مليون دوالر( في االش���هر الثالثة املنتهية في 
30 يونيو باملقارنة مع 448 مليون ريال في الفترة 

املقابلة من العام املاضي.
ومتلك مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
حصة كبيرة في الشركة، وتزيد االرباح املعلنة على 
متوسط توقعات خمسة محللني والذي بلغ 537.76 

مليون ريال.

برلني � د.ب.أ: رفض بيير شتاينبروك وزير املالية 
األملاني منح البنك املركزي األملاني وحده صالحيات 

اإلشراف والرقابة على أعمال البنوك.
وقال شتاينبروك »أرى أن توزيع مهام اإلشراف 
على البنوك بني البنك املركزي واللجنة احلكومية 
لإلشراف على البنوك قد أثبت جناحه أثناء األزمة 

املالية«.
ورحب الوزي���ر األملاني بقرار مبدئي لالحتاد 
األوروبي حول لوائح الرقابة املشتركة على نشاط 
املؤسسات املصرفية، وأكد أن هذه اخلطوة ستمنع 
التعرض ملخاطر مفاجئة وستعمل على حتسني 
نش���اط وفاعلية الرقابة ف���ي كل دولة من دول 

االحتاد السبع والعشرين.
وفي املقابل، ش���دد ش���تاينبروك على حاجة 
مشروع الرقابة املشتركة على النشاط املصرفي في 
دول االحتاد األوروبي إلى مزيد من التفاصيل حول 
سبل التعاون بني هيئة اإلشراف املشترك وهيئات 
اإلشراف الوطنية في دول االحتاد األوروبي، وأكد 

ضرورة عدم العودة للنظام القدمي قبل األزمة.

سنة الصنع، وسيارات الطالب 
واملبعوثني دراس���يا اذا كانوا 
ميتلكونها اثناء دراستهم وملرة 
واحدة فقط، والسيارات املعدة 
الس���تخدام ذوي االحتياجات 
اخلاصة على ان تكون مجهزة 
لهذا الغرض، وسيارات العاملني 
الس���لك السياس���ي  بهيئات 
والديبلوماس���ي والهيئ���ات 
واملنظمات الدولية، واملركبات 
واملع���دات الثقيلة املخصصة 
لالغراض االنشائية والزراعية 

مشاركة الشركة في مثل هذه 
املعارض تأتي من منطلق اعتقاد 
راسخ بضرورة اجتاه العمالة 
الوطنية للقطاع اخلاص نظرا 
لقوة مؤسس����اته والنجاحات 
املعتمدة التي حققتها، باالضافة 
الى اميان الش����ركة بالعنصر 
الكويتي كعنصر اساسي في 
التنمية هو ما دفعها لتوظيف 
املواطن الكويتي القادر واملؤهل 
سواء كان من حملة املؤهالت 

ارتفاع الكمية المتداولة بنسبة 14.04% مسجلة 4.75 مليارات سهم 

»بيان«: نمو قيمة تداوالت البورصات الخليجية %8.28
 لتسجل 8.53 مليارات دوالر بنهاية األسبوع الماضي 

قال تقرير صادر عن ش����ركة 
بيان لالستثمار انه وبعد تراجع 
دام 3 أس����ابيع الغلب البورصات 
اخلليجية فقد متكنت أسواق األسهم 
اخلليجية من االرتداد وتس����جيل 
النمو ملؤشراتها في األسبوع املاضي، 
فيما تخلف عنها سوق البحرين 
لألوراق املالية والذي أغلق مؤشره 
متراجعا مع نهاية األسبوع ليستمر 
في تسجيل خسائر لألسبوع الرابع 

على التوالي.
وقد أظهرت أس����واق األس����هم 
اخلليجية في األسبوع املاضي كما 
في اآلونة األخيرة ارتباطا واضحا 
بأداء األسواق العاملية وحتركات 
أس����عار النفط، ففي الوقت الذي 
تراجعت فيه مؤش����رات األسواق 
العاملية في بداية األسبوع املاضي، 
قدمت أسواق األسهم اخلليجية أداء 
سلبيا دفع مؤشرات أغلبها لتسجيل 
خس����ائر قوية، ولكن سرعان ما 
متكنت من االرتداد مرة أخرى في 
منتصف األس����بوع واستمرت في 
تعويض خسائرها لتنهي أسبوعها 
على مكاسب، كانت كبيرة نسبيا 
في بعض األسواق، لتتماشى بذلك 
أسواق األسهم اخلليجية مع صعود 
األس����واق العاملية، حيث يعد ذلك 
دليال واضح����ا على تأثر ومتابعة 
املتداولني في األسواق اخلليجية 

لتطورات االقتصاد العاملي. 

األداء األسبوعي

وعلى صعيد األداء األسبوعي 
ألسواق األسهم اخلليجية، متكن 
سوق الكويت لألوراق املالية من 
حتقي����ق االرتفاع ملؤش����ره بدعم 
واضح من األسهم القيادية وسط 
أداء متذبذب، حيث ارتفع املؤشر 
بالرغم من حالة الترقب التي يعيشها 
املتداول����ون حاليا انتظارا لنتائج 
الشركات عن النصف األول من العام 
احلالي والتي لم يعلن عنها حتى 
اآلن إال عدد محدود من الش����ركات 
املدرجة في الس����وق.  أما أسواق 
اإلمارات، فقد شهدت موجة شراء 
ساهم فيها املستثمرون األجانب 
وتركزت على األسهم القيادية في 
السوقني، مما دفع مؤشريهما لإلغالق 
ف����ي املنطقة اخلض����راء وحتقيق 
مكاسب أسبوعية بالرغم من قيام 
بعض املتداولني بعمليات جني أرباح 
سريعة خالل تداوالت األيام األخيرة 

من األسبوع.

أداء المؤشرات الرئيسية

وقد أوض����ح التقرير ان 6 من 

إيجابا بنمو غالبية قطاعات السوق 
وعلى رأس����هم قطاع الصناعات 
البتروكيماوية. املرتبة الثالثة كانت 
من نصيب سوق أبوظبي لألوراق 
املالية والذي أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع عند مستوى 677.08.2 
نقطة مرتفعا بنسبة 3.4%، حيث 
انعكس منو معظم قطاعات السوق 
بقيادة قطاع الصحة إيجابا على 
املؤش����ر دافعا إي����اه لإلغالق في 

املنطقة اخلضراء.
أما سوق الكويت لألوراق املالية، 
فكان مؤشره هو األقل مكسبا بني 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
في األسبوع املاضي، إذ منا بنسبة 
1.20% مغلقا عند مستوى 580.30.7 
نقطة، حيث لقي املؤشر الدعم من 
منو أربعة من قطاعات الس����وق 

مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
أنهت تداوالت األس����بوع املاضي 
مسجلة مكاسب أسبوعية، بينما 
لم يفلح سوق البحرين لألوراق 
املالية في حتقيق النمو األسبوعي 

ملؤشره.
وق����د تص����درت بورصة قطر 
األسواق الرابحة، إذ أغلق مؤشرها 
مع نهاية األسبوع عند مستوى 
385.25.6 نقطة مسجال منوا واضحا 
بلغت نسبته 6.12%، مدعوما بنمو 
البورصة بقيادة  جميع قطاعات 

قطاع الصناعة.
في حني جاءت السوق املالية 
السعودية في املرتبة الثانية، إذ 
وصلت نس����بة منو مؤشرها إلى 
4.04% حني أغلق عند مس����توى 
631.78.5 نقطة، حيث تأثر املؤشر 

الثماني����ة وعلى رأس����هم قطاعا 
اخلدمات والعقارات.

م����ن جهة أخرى، كان س����وق 
البحرين ل����ألوراق املالية وحيدا 
في خانة اخلس����ائر األسبوعية، 
حيث انخفض مؤش����ره بنسبة 
3.79% منهيا تداوالت األس����بوع 
عند مستوى 496.76.1 نقطة، متأثرا 
بتراجع قطاع البنوك والذي قاد 
معظم قطاعات السوق لتسجيل 

تراجعات متفاوتة.
 وعلى صعيد األداء السنوي، 
انعكست املكاسب األسبوعية التي 
سجلها مؤشر سوق مسقط لألوراق 
املالية إيجابا على أدائه السنوي 
واس����تطاع أن يع����وض جمي����ع 
خسائره الس����نوية التي تكبدها 
في األسبوع قبل املاضي، بينما لم 

تكن مكاسب مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية األسبوعية كافية 
لتعويض اخلسائر السنوية التي 
طالته في األس����بوع قبل املاضي 
لكنها قلصت جزءا منها فقط. هذا 
وحافظت السوق املالية السعودية 
على صدارتها لألسواق الرابحة، 
وذلك بعد األداء اإليجابي ملؤشرها 
في األسبوع املاضي، حيث وصلت 
نسبة مكسبها السنوي إلى %17.26. 
فيما جنح سوق أبوظبي لألوراق 
املالي����ة أيضا في احلف����اظ على 
املرتبة الثانية، إذ حقق مكس����با 
سنويا نس����بته 12.01%. في حني 
كان مس����قط لألوراق املالية هو 
إذ حقق مؤش����ره  ارتفاعا،  األقل 

منوا نسبته %1.77.

مؤشرات التداول

وقد س����جلت معظم أس����واق 
األس����هم اخلليجية منوا لكل من 
املتداولة خالل  الكمية والقيم����ة 
األس����بوع املاضي. وقد أدى ذلك 
إلى منو مجموع الكمية والقيمة 
املتداولة باألسواق مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، حيث ارتفع مجموع 
الكمية املتداولة بنسبة 14.04% بعد 
أن بلغ 4.75 مليارات سهم مقابل 
4.17 مليارات سهم في األسبوع قبل 
املاضي. أما من جهة قيم التداول، 
فقد منت بدورها بنسبة %8.28، 
بعد أن بلغت 8.53 مليارات دوالر 
في األس����بوع املاضي مقابل 7.88 
مليارات دوالر في األسبوع الذي 

سبقه.
املتداولة،  الكمية  على صعيد 
ارتفع حجم التداول في 4 أسواق 
مقابل تراجعه في األسواق الباقية، 
فمن ناحية األسواق التي حققت 
ارتفاعا، جاءت بورصة قطر في 
املركز األول، إذ منا حجم التداول 
فيها بنس����بة 52.20%. فيما جاء 
ف����ي املرتبة الثانية س����وق دبي 
املالي بنسبة منو بلغت %34.22. 
ثم تاله س����وق الكويت لألوراق 
املالية والذي منا حجم التداول فيه 
أقل األسواق  أما  بنسبة %10.56. 
ارتفاعا، فكان سوق مسقط لألوراق 
املالي����ة، إذ زاد حجم التداول فيه 

بنسبة %9.11.
وعلى صعيد القيمة املتداولة، 
منت قيم التداول في 5 أس����واق، 
بينما تراجعت في سوقني فقط، 
وتصدرت بورصة قطر األسواق 
التي سجلت ارتفاعا، وذلك بعد أن 
منت قيمة تداوالتها في األسبوع 

املاضي بنسبة %49.97.

6 مؤشـرات سجلت مكاسب باستثناء سوق البحرين وبورصة قطر األكثر ارتفاعًا بـ 6.12% والسعودية الثانية بنمو %4.04 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

5-2.60%1.206%7.580.30الكويت السعري

17.261%4.042%5.631.78السعودية العام 

7-17.03%7-3.79%1.496.76البحرين العام

6-7.27%6.121%6.385.25قطر

1.774%2.165%5.537.23مسقط 30

6.173%3.294%1.737.18دبي

12.012%3.403%2.677.08أبوظبي العام


