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2.6 مليون دينار خسارة »المدينة« 

»الكوت« و»تمدين العقارية« يجتمعان غدًا 
لمناقشة بيانات الربع الثاني  

20.4 مليون دينار خسائر »أعيان«

»الجزيرة« و»الديرة« و»المعدات« و»أرجان« 
تناقش بياناتها المالية غدًا

13.3 مليون دينار أرباح  »وطنية«

»المدن« :147 ألف دينار أرباح النصف األول

»الرابطة« تربح 915 ألف دينار 
للـ 6 أشهر الماضية

»معادن« تخسر 304 آالف دينار للنصف األول  

 »جيزان«: 267 ألف دينار  خسائر النصف األول 

جلسة محكمة التمييز لـ »بيتك« 
في 17 أغسطس الجاري 

7.2 ماليين دينار خسارة »مدار«

9.4 ماليين دينار خسائر »إسكان«

5.3 ماليين دينار أرباح »تسهيالت« 

8.2 ماليين دينار خسارة »المال« 

اعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة املدينة للتمويل 
واالس���تثمار افادت بانها حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية   املرحلية للفترة املنتهية في 2009/6/30 بخسائر 
بلغت 2.6 مليون دينار بواقع 7.32 فلوس للس���هم الواحد فيما بلغ 
اجمالي موجودات الشركة 166.9 مليون دينار و اجمالي املطلوبات 73.2 

مليون دينار وبلغ  اجمالي حقوق املساهمني 73.8 مليون دينار.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة الكوت 
للمشاريع الصناعية »الكوت« سيجتمع غدا ملناقشة البيانات املالية 
املرحلية للربع الثاني للفت���رة املنتهية في 2009/6/30.  كما بني ان 
مجلس ادارة شركة متدين العقارية »متدين ع« سيجتمع غدا ايضا، 
ملناقش���ة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني للفترة املنتهية في 

 .2009/6/30

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة اعيان لإلجارة واالستثمار   
أفادت بانها حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية 
  املرحلية للفترة املنتهية في 2009/6/30 حيث حققت الش����ركة خسائر 
بلغت 20.4 مليون دينار بواقع 33.6 فلسا للسهم وبلغ اجمالي املوجودات 
583.1 ملي����ون دينار فيما بلغت اجمالي املطلوبات 459.4 مليون دينار 

فيما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 78.5 مليون دينار.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارات ش���ركات 
»اجلزيرة« و»الديرة« و»املعدات« و»أرجان« س���يجتمعون غدا من 
أجل مناقشة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني للفترة املنتهية 

في 2009/6/30. 

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة الشركة الوطنية 
العقاري���ة  ِ)وطنية( قد اجتمع اول من امس واعتمد البيانات  املالية 

املرحلية للشركة للفترات املنتهية في النصف األول.
وقال الس���وق ان الشركة حققت 13.3 مليون دينار ارباحا عن ال� 
6 شهور املاضية بواقع 17.23 فلسا للسهم مقابل 14.9 مليون دينار 

بواقع 19.18 فلسا للسهم الواحد للفترة نفسها من العام املاضي.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة الش���ركة 
العاملي���ة للمدن العقارية )املدن( قد اجتمع اول من امس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنت����هية في 30-

.2009-06
وأعلن السوق عبر موقعة االلكتروني ان الشركة حققت 147 
الف دينار ارباحا بواقع 1.48 فلس للس���هم الواحد مقابل 3.408 
ماليني دينار بواقع 34.09 فلسا للسهم الواحد عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية عبر موقعة االلكتروني أن 
مجلس ادارة ش���ركة رابطة الكويت واخللي���ج  للنقل )الرابطة( قد 
اجتمع اول من امس واعتمد البيانات  املالية املرحلية للشركة للفترات 

املنتهية في 2009/6/30 .
وقالت الش���ركة انها حققت 915 الف دين���ار ارباحا بواقع 3.47 
فلوس للس���هم الواقع مقابل 5.166 مليون دينار بواقع 23.2 فلس���ا 

للسهم الواحد.

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة ش���ركة 
املعادن و الصناعات التحويلية )معادن( قد اجتمع اول من امس 

واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للنصف األول. 
وقالت الشركة انها حققت 304 آالف دينار خسائر بواقع 3.94 
فلوس للسهم الواحد مقابل 1.272 مليون دينار ارباحا بواقع 15.29 

فلسا للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة جيزان 
القابضة )جيزان( اجتمع اول من امس واعتمد البيانات املالية املرحلية 

للشركة للفترات املنتهية في 2009/6/30.
وقالت الش���ركة عبر املوقع االلكتروني للسوق انها حققت 267 
الف دينار خسائر بواقع 0.99 فلس للسهم الواحد مقارنة ب� 2.379 
مليون دينار خس���ائر بواقع 8.78 فلوس للسهم الواحد عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

كشف سوق الكويت لألوراق املالية ان بيت التمويل 
الكويتي افاد بان محكمة التمييز قد حددت جلس���ة 
يوم االثنني املواف���ق 2009/8/17  لنظر الطلب املقدم 
من وزارة العدل بوقف تنفيذ احلكم الصادر لصالح 
 بيت التمويل الكويتي »بيتك« بأحقيته في التعامل 

على قسائم وبيوت السكن  اخلاص.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة مدار 
للتمويل واالستثمار »مدار« افادت بانها حصلت على 
موافق���ة بنك الكويت املركزي عل���ى بياناتها املالية 
 عن النصف األول، أمس، بخسارة 7.2 ماليني دينار 
بواقع 20.3 فلسا للسهم، وقد بلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة 92.6 مليون دينار فيما بلغ  اجمالي املطلوبات 
املتداولة 76.7  مليون دينار واجمالي حقوق املساهمني 

49.4 مليون دينار. 

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة متويل 
اإلسكان »إسكان«  أفادت بأنها حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية  املرحلية 
للفترة املنتهية في 2009/06/30 امس بواقع 32.63 
فلسا للسهم الواحد وبلغ اجمالي املوجودات 218.2 
مليون دينار فيما بلغ  إجمالي املطلوبات في الشركة 
117.1  مليون دينار بينما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 

41.1 مليون دينار.

ذكر س���وق الكوي���ت لألوراق املالية أن ش���ركة 
التسهيالت التجارية   افادت بانها حصلت على موافقة 
بنك الكوي���ت املركزي على بياناتها املالية املرحلية 
للفترة املنتهية في 2009/06/30 امس، حيث حققت 
الش���ركة ارباحا بلغت 5.3 مالي���ني دينار بواقع 10 

فلوس للسهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة املال 
لالس���تثمار أفادت   بأنها حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية  للنصف األول 
بخس���ارة 8.2 ماليني دينار بواقع 16.5 فلسا للسهم 
واجمالي املوجودات املتداولة 50.3 مليون دينار  فيما 

بلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 91 مليون دينار.

»ياكو« تربح 
2.3 مليون دينار

استبدال ممثل »جلوبل« 
في »الوطنية القابضة«

3.7 ماليين دينار 
خسارة »الخليجي«

10.1 ماليين دينار 
أرباح »بورتالند« 

279 ألف دينار 
خسارة »أجوان«

»العربية العقارية« 
و»أنابيب« يناقشان 

اليوم البيانات المالية

4 ماليين دينار أرباح 
»الدولية للتمويل«

»البيت« تخسر
 19.3 مليون دينار

الكويت  ذكر س����وق 
لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة شركة ياكو الطبية 
قد اجتم����ع امس واعتمد 
البيانات  املالية املرحلية 
للنص����ف األول، حي����ث 
حققت الشركة 2.3 مليون 
دينار أرباحا بواقع 14.11 

فلسا للسهم.

أعل���ن س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان الشركة 
القابضة  الدولية  الوطنية 
أفادته بأنه قد مت استبدال 
ممثل شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل(  في عضوية 
ادارة الش���ركة  مجل���س 
الوطنية الدولية القابضة.

أعلن س����وق الكويت 
لألوراق املالية ان شركة 
بيت االستثمار اخلليجي 
أفادت بأنها  )اخلليجي( 
حصلت على موافقة بنك 
الكوي����ت املرك����زي على 
بياناته����ا املالية للنصف 
األول بخسارة 3.75 ماليني 
دينار بواقع 8.91 فلوس.

أعلن س����وق الكويت 
لألوراق املالية ان مجلس 
إدارة ش����ركة اس����منت 
بورتالند كويت  »بورتالند« 
قد اعتمد البيانات املالية 
للنصف األول بواقع 10.1 
ماليني دينار بواقع 122.6 

فلسا للسهم.

أفاد س���وق الكويت 
املالي���ة بأن  ل���ألوراق 
مجلس ادارة شركة أجوان 
اخلليج العقارية )أجوان( 
قد اعتمد البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة في 
النصف األول بخسارة 
279 ألف دينار بواقع 4.4 

فلوس للسهم.

الكويت  أعلن سوق 
لألوراق املالية ان مجلس 
العقارية  العربية  إدارة 
وأنابيب س���يجتمعان 
البيانات  اليوم ملناقشة 
املالي���ة املرحلية للربع 
الثان���ي للفترة املنتهية 

في 30 يونيو املاضي.

الكويت  أعلن سوق 
لألوراق املالية ان الشركة 
الدولية للتمويل حصلت 
على موافقة بنك الكويت 
املركزي عل���ى بياناتها 
املالية  للنص���ف األول 
بأرباح 4.07 ماليني دينار 

بواقع 8.8 فلوس

ذك����ر س����وق الكويت 
املالية أن شركة  لألوراق 
بيت االوراق املالية »البيت« 
أفادت بأنها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي 
لبياناتها عن النصف االول 
2009، حيث حققت الشركة 
خسائر بلغت 19.3 مليون 
دينار بواقع 30 فلسا للسهم 

الواحد.

ارتفاع المؤشر 139.3 نقطة وتداول 620.3 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون دينار

صعود قوي للبورصة مدعومًا بتحركات نشطة على »زين« و»إيفا«
وخالل تداوالت الس����وق على مدى شهرين، جاءت »زين« لتتصدر 
حركة نشاط السوق والتي أثرت على اداء شركاتها التابعة، والتي أدت 
الى حتريك السوق بشكل نش����ط في تداوالت امس، حيث بلغ اجمالي 
القيمة املتداولة للشركة 27.2 مليون دينار مثلت 20% من اجمالي قيمة 
الس����وق، متصدرا بذلك قيمة التداول لليوم الثاني على التوالي، دافعا 

بأسهم »استثمارات« و»أغذية« والكابالت لالرتفاع باحلد األعلى.
وجاء التح����رك على مجاميع البحر والصف����اة واملدينة ليعمق اداء 
السيولة باجتاه االرتفاع لتشهد البورصة اكبر ارتفاع لها منذ أكثر من 
شهر بالغة 135.4 مليون دينار بنمو بلغ 65% مقارنة باإلغالق السابق، 
كما زادت الكميات بنمو بل����غ 118.7%، كما ارتفع عدد الصفقات ارتفاعا 
ملحوظا حيث بلغ����ت 10392 صفقة مقارنة مع 6711 صفقة في اإلغالق 

السابق.

آلية التداول

شهدت أسهم 4 بنوك ارتفاعا في قيمتها السوقية بارتفاعات متفاوتة 
أعالها سهم بوبيان الذي تخطى حاجز نصف الدينار ألول مرة مستقرا 
عند 510 فلوس للسهم، مدعوما بتحرك احملافظ والصناديق للشراء عليه 

في حدود 510 فلوس كحد أعلى و485 فلسا كحد أدنى خالل التداول.
وجاءت تداوالت بيتك لتشهد تداوالت نشطة بعد االعالن عن حتديد 
جلسة محكمة التمييز في 17 اجلاري للنظر في الطلب املقدم من وزارة 
العدل بوقف تنفيذ احلكم الص����ادر لصالح بيتك بأحقيته في التعامل 
على قسائم وبيوت السكن اخلاص والذي من املتوقع رفضه على خلفية 
احلكم الذي حصل عليه »بيتك« في االستئناف واالستشكال وهو ما قد 

يعزز موقف البنك في »التمييز«.
وقد حافظ سهم الوطني على قيمته السوقية عند دينار و240 فلسا 
للسهم، وهو مستوى االغالق السابق نفسه بقيمة اجمالية 5.6 ماليني 

دينار وبكمية تداول 4.5 ماليني سهم.
وفيما شهدت اس����هم اخلليج والدولي واالوسط زيادة ملحوظة في 
اس����همها، لم يشهد س����هم التجاري اي تداوالت مس����تقرا عند مستوى 
الدينار. وقد اغلق معظم اس����هم قطاع االستثمار على ارتفاع مدعومة 
بورود اعالنات النصف االول والتي رغم خسارة بعضها اال ان معظمها 

حققت ارتفاعات في النشاط والقيمة.
فقد شهدت ايفا وشركاتها التابعة ارتفاعات ملحوظة في كمية التداول، 
حيث تخطت ايفا حاجز ال� 100 مليون س����هم لتستقر عند كمية تداول 
بلغت 112.5 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار، فيما ارتفع »استثمارات« 
باحلد االعلى للجلسة السادسة على التوالي محققا مكاسب سوقية 150 
فلسا للسهم ليستقر عند 158 فلسا للسهم. كما شهدت عقارات الكويت 
تداوالت نشطة بلغت 100.9 مليون سهم بقيمة اجمالية 10.2 ماليني دينار، 
لتبلغ نسبة النشاط لكل من عقارات الكويت وايفا 34.98% من االجمالي. 
وقد عاد سهم صناعات ليشهد عمليات شراء عليه خالل التداول بعد ان 
ش����هد عمليات بيع عشوائية في جلسة اول من امس، ليرتفع 10 فلوس 

ويستقر عند 480 فلسا للسهم بقيمة اجمالية 8.1 ماليني دينار.
وقد شهدت اسهم كابالت وسفن وبحرية ارتفاعات باحلد االعلى منذ 

الساعة االولى من التداول.
وفي قطاع اخلدمات، جاء االعالن عن انعقاد عمومية زين غير العادية 
في نهاية الشهر اجلاري والتوقع بتعديل مواد في نظامها االساسي مبا 
يسمح بزيادة نسبة امللكية لالجانب عن 5% لتنعكس بشكل قوي على 
السهم الذي تصدرت تداوالته قائمة االسهم بنسبة 20% من اجمالي القيمة 
لتبلغ 27.2 مليون دينار، فيما شهد سهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا في 
تداوالت السوق امس، حيث شهد نشاطا ملحوظا من قبل صناع السوق 
ليرتفع مبقدار وحدتني ليس����تقر عند دينار و280 فلس����ا للسهم بكمية 

تداول 5.9 ماليني سهم قيمتها االجمالية 7.4 ماليني دينار.

والكابالت باحلد األعلى في الساعة األولى من التداول والتي أثرت على 
أداء املؤشر السعري باالرتفاع، كذلك تصدرت »إيفا« كمية التداول بواقع 

112.5 مليون سهم مثلت 18.1% من إجمالي النشاط.
كما ش����هد سهم املدينة تداوال نش����طا بعد اعالن الشركة عن نتائج 
النصف األول والتي وان جاءت بخس����ارة اال انها ش����هدت تداوال نشطا 
بكمية 17.4 مليون سهم، اضافة الى التحرك النشط وامللحوظ من قبل 

الصفاة وشركاتها التابعة.
هذه التحركات من قبل املجاميع االستثمارية دفعت السوق لالنتقال 
من مستويات التأسيس عند 7700 نقطة ليستقر فوق 7900 عند 7909 

مقتربا من مستوى 8000 نقطة.
تاريخيا شهد سوق الكويت لألوراق املالية ارتفاعات حادة وقياسية 
بفضل النش����اط امللحوظ على الشركات القيادية، ففي عام 2005 قادت 
شركتا »زين« و»أجيليتي« السوق نحو ارتفاعات حادة وقياسية، كما 
كان لصفقة الوطنية لالتصاالت األثر في قيادة س����هم املش����اريع ألداء 

السوق في 2007.

سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خالل 747 صفقة.

صعود قوي للسوق

رغم تراجع أرباح 120 ش����ركة في النصف األول بنسبة 72%، اال ان 
السوق ش����هد صعودا حادا في ثالث جلسات هذا االسبوع وهو االكبر 
له خالل هذا الش����هر ولم يش����هد تداوالت من حيث القيمة والكمية منذ 

شهر يوليو املاضي.
فقد انهى السوق تداوالته، أمس، مخترقا حاجزي املقاومة 7800 و7900 
رابحا 139.3 نقطة، ليصل ألعلى مس����توياته منذ أكثر من شهر وارتفع 
املؤشر الوزني بنسبة 2.69% بعد انهائه التعامالت عند 459 نقطة وهو 
األعلى له منذ شهر ونصف الشهر حيث ربح املؤشر في نهاية اجللسة 

12 نقطة محققا مكاسب هي األعلى له منذ أواخر مايو املاضي.
وجاءت تل����ك االرتفاعات احلادة على خلفية حت����رك قوي من قبل 
مجموعات اخلرافي والبحر والصفاة واملدينة التي دعمت أداء السوق منذ 
بدء تداوالت أمس، حيث ارتفعت اسهم االستثمارات الوطنية واالغذية 

عمر راشد
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية ثالث جلسات تداول األسبوع على 
نش����اط ملحوظ دفع السوق الرتفاع حاد لم يشهده منذ أكثر من شهر، 
حيث زادت الكميات املتداولة بنس����بة 118.7% مقارنة باإلغالق السابق 
لتستقر عند 620.3 مليون سهم، كما ارتفعت القيمة بنسبة 65% لتستقر 
عند 135.4 مليون دينار وفقا لالغالق الس����ابق. وكان ألداء سهم »زين« 
والشركات املرتبطة به دور ملحوظ في ارتفاع وتيرة التداول حيث تصدر 
الس����هم قائمة االرتفاعات وفقا ملعيار القيمة، حيث بلغت تداوالته %20 
من اإلجمالي، فيما حقق سهم »عقارات الكويت« استحواذا بنسبة %16 
من اجمالي حجم النش����اط. وجاء حترك مجموعة البحر بقيادة »ايفا« 
و»عقارات الكويت« ليدعم حركة نش����اط الس����وق حيث تصدرتا كمية 
التداول بنسبة بلغت 34.3% من اجمالي النشاط، و20% من اجمالي القيمة 
وهو ما عزز سيولة الس����وق التي اخترقت حاجز ال� 100 مليون دينار 

لتستقر عند 135.4 مليونا للمرة األولى منذ أكثر من شهر.
ورغم خسارة مجموعة كبيرة من الشركات التي اعلنت عن بيانات 
النصف األول، اال ان وضوح الرؤية وازالة الضبابية حول ادائها جعال 
قرارات املستثمرين تتجه الى الشراء مبحفزات حترك األسهم القيادية 
الذي جعل التحرك على األسهم املضاربية أمرا ملحوظا خالل التداول.

ومع تخطي السوق حاجزي املقاومة 7800 و7900 اصبح السوق على 
استعداد، مع ثبات العوامل األخرى، لتحقيق مستوى 8000 نقطة وذلك 

اذا ما استمرت احملافظ والصناديق في ادائها بنفس القوة.
ومع تقلص مخاوف املستثمرين مع سيادة اللون األخضر على اداء 
الس����وق، اليزال عامل احلذر من التراجع احلاد قائما، خاصة مع زيادة 
مؤش����ري السوق وتصعيد بعض أس����هم مجموعات استثمارية باحلد 
األعلى دون مبررات واضحة، األمر الذي يعني ان استمرار السوق صعودا 

يرتبط ببيان األسباب وراء ارتفاعات بعض األسهم.
وشهد سهم »زين« تداوالت نشطة مدعوما بإعالن الشركة عن انعقاد 
عموميتها غير العادية نهاية الشهر اجلاري وتوقع تغيير نسب متلك 
األجانب فوق ال� 5%، باالضافة الى توقيع »زين« السعودية عقد مرابحة 
بقيمة 2.5 مليار دوالر مع مجموعة البنوك احمللية والدولية ما سيعزز 

اداء الشركة في املرحلة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للسوق 139.3 نقطة ليستقر عند 7909 نقاط، كما 
ارتفع املؤشر الوزني 12.02 نقطة ليغلق عند 459.17 نقطة.

وقد بلغ اجمالي األس����هم املتداولة 620.3 مليون سهم بقيمة 135.4 
مليون دينار نفذت من خالل 10393 صفقة.

وقد جرى التداول على اس����هم 142 ش����ركة من اجمالي 203 شركات 
مدرجة، شهدت اسهم 83 شركة منها ارتفاعا، فيما انخفضت اسعار 28 

شركة وحافظت 31 شركة على اسعارها دون تغيير.
تصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول 209 ماليني سهم نفذت 

من خالل 2757 صفقة بقيمة 30.08 مليون دينار.
واحتل قطاع العقارات املركز الثاني بكمية تداول 156.5 مليون سهم 

بقيمة 18.2 مليون دينار نفذت من خالل 1639 صفقة.
وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة الثالثة بكمية تداول 152.09 مليون 

سهم بقيمة 49.7 مليون دينار نفذت من خالل 3242 صفقة.
وج����اء قطاع الصناعة في املرتبة الرابعة بكمية تداول 36.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1143 صفقة بقيمة 14.7 مليون دينار.
وفي املرتبة اخلامس����ة جاء قطاع غير الكويتي بكمية تداول 32.92 
مليون س����هم قيمتها اإلجمالية 5.14 ماليني دينار نفذت من خالل 642 

صفقة.
أما قطاع البنوك، فقد احتل املرتبة السادسة بكمية تداول 20.6 مليون 

أسهم 6 شركات تستحوذ على 56.6% من إجمالي قيمة تداوالت السوق سـهم »عقارات الكويت« يسـتحوذ على 16% من إجمالي حجم النشاط

ومؤشراتارقام

تصدر س���هم »زين« قائمة األسهم املتداولة من حيث 
القيمة لليوم الثاني عل���ى التوالي حيث بلغت قيمة 

تداوالته 27.2 مليون دينار بنسبة 20% من اجمالي القيمة.
ارتفعت أسهم شركة االستثمارات »الوطنية« و»الكابالت«  

و»األغذية« باحلد األعل��ى لليوم الثاني على التوالي فيما 
شهدت أس��هم »ايفا« وش��ركاتها ومجموعة »املدينة« و»الصفاة« 

حتركات ملحوظة على أسهمها.

اس���تحوذت »ايف���ا« و»زين« و»عق���ارات الكويت«  
و»صناعات« و»اجيليتي« و»بيتك« على 76.7 مليون 

دينار بنسبة 56.6% من اجمالي القيمة.
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات ارتفاعات قطاعات السوق 
الثماني��ة مرتفعا 341.8 نقطة واحتل املرتبة الثانية قطاع 
الصناع��ة بارتفاع 232.8 نقطة. فيما جاء قطاع األغذية في املرتبة 

الثالثة مبقدار 167.2 نقطة.

)سعود سالم(السوق يشهد أنشط تداوالته منذ شهر


