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توّقع في تقريره األسبوعي أن تحقق الكويت فائضًا في الميزانية يقّدر بـ 1.66 مليار دينار

»الشال«: 12.62 مليار دينار اإليرادات النفطية المحتملة للسنة الحالية
األسوأ من األزمة مَرّ واالتجاه العام موجب وكان من الممكن أن يكون أسرع جرعة الرقابة والتنظيم ضعيفة في السوق الكويتي مقارنة باألسواق الناضجة

ذكر تقرير الشال االقتصادي 
االس���بوعي انه بانتهاء ش���هر 
الش���هر  انقض���ى  اغس���طس، 
الس���نة  اخلامس عل���ى بداية 
املالي���ة 2010/2009، ويبدو ان 
جانب االيرادات في املوازنة الى 
حتس���ن، اذ ارتفع معدل سعر 
برميل النفط الكويتي الى 70.7 
دوالرا أو بنحو 7.3% عن مستوى 
شهر يوليو الفائت البالغ 65.9 
دوالرا للبرميل، وهو اعلى سعر 
له للعام امليالدي احلالي وللسنة 
املالية احلالية. وكان سعر برميل 
النف���ط الكويتي ق���د بلغ ادنى 
مستوياته في ديسمبر من العام 
الفائت عند 37.7 دوالرا للبرميل، 
وراوح في الربع االول من العام 
امليالدي احلالي ما بني 39.1 دوالرا 
ملعدل شهر يناير و44.3 دوالرا 
ملعدل شهر مارس. ومنذ بداية 
السنة املالية احلالية في ابريل 
الفائ���ت، راوح بني معدل 50.3 
دوالرا للبرميل لشهر ابريل وكان 
االدنى، و70.7 دوالرا للبرميل 
لشهر اغسطس، كما ذكرنا، وهو 
االعلى. واكتسبت اسعار النفط 
زخما نتيجة حتسن اداء االقتصاد 
العاملي، وبلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي للشهور اخلمسة 
االولى من الس���نة املالية نحو 
62.46 دوالرا للبرميل، وهو اعلى 
بنحو 78.5% من سعر املوازنة 
االفتراض���ي البال���غ 35 دوالرا 
للبرميل. ولكنه يظل ادنى من 
معدل سعر البرميل في الشهور 
اخلمسة املماثلة من السنة املالية 
الفائتة بنحو 46% حني بلغ نحو 
115.62 دوالرا للبرميل، وادنى 
بنحو 27.3%، عن معدل س���عر 
البرميل، لكامل الس���نة املالية 

2009/2008 والبالغ 79.5 دوالرا 
للبرميل.

ويفترض ان تكون الكويت 
ق���د حقق���ت اي���رادات نفطية، 
خالل الشهور اخلمسة االولى، 
مبا قيمته 5.26 مليارات دينار 
تقريبا. واذا افترضنا استمرار 
مستويي االنتاج واالسعار على 
حاليهما – وه���و افتراض، في 
جانب االس���عار، على االقل، ال 
عالقة له بالواقع - فمن املتوقع 
ان تبلغ قيمة االيرادات النفطية 
املالية،  السنة  احملتملة، ملجمل 
نحو 12.62 ملي���ار دينار وهي 
قيمة اعلى بنحو 5.7 مليارات 
دينار عن تلك املقدرة في املوازنة. 
ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار 
ايرادات غير نفطية، س���تبلغ 
املوازنة، للسنة  ايرادات  جملة 
املالية احلالية، نحو 13.77 مليار 
دينار مع العلم ان حصيلة جملة 
االيرادات للسنة املالية الفائتة، 
قد بلغت نحو 21.1 مليار دينار 

ومبقارنة هذا الرقم باعتمادات 
املصروف���ات البالغة نحو 12.11 
النتيجة  مليار دينار، ستكون 
حتقيق فائ���ض افتراضي، في 
املوازنة، يقارب 1.66 مليار دينار 
ولكن ما نستطيع اجلزم به هو 
استمرار حتقق الفائض، ولكنه 
مجرد افتراض حسابي، ومستوى 
االسعار خالل ما تبقى من السنة 
املالية )7 شهور( هو ما سيقرر 

حجم هذا الفائض.
من جهة اخرى، تناول تقرير 
الشال بعض سلوكيات التداول 
في زمن االزم���ة، حيث قال انه 
يفترض باالس���واق في حقبة 
االزمات ان مت���ر بثالث مراحل 
التداول، قبل ان  من سلوكيات 
تستقر، وال ميكن اجلزم باملدى 
الزمني لكل مرحلة ألنه يعتمد 
على عمق االزمة وجناح أو فشل 
سبل مواجهتها، وكذلك ال متكن 
املراهنة على جتاوز اي مرحلة 
منه���ا ما لم مير وقت كاف على 

الثبات ف���ي املرحلة، ألن هناك 
دائما احتمال ان يكون اخلروج 
وهميا ومؤقتا ومدفوعا من قوى 
دعم اصطناعية. واملراحل الثالث 
هي السقوط احلر، ثم التذبذب 
احلاد ولكن م���ع االجتاه العام 
الى االسفل، ثم التذبذب احلاد، 

ايضا، لكن مع 
االجتاه العام الى االعلى، وهي 
املرحلة التي مر عليها زمن كاف 
للجزم بأن اسواق العالم املالية 

تعيشها اآلن.
والعالم لي����س موضوعنا 
اليوم، ولكن الس����وق الكويتي 
دخل املرحلة الثانية في الربع 
االول من الع����ام احلالي، وبدأ 
املرحلة الثالث����ة في ربع العام 
الثاني وهي املرحلة التي يعيشها 
االن والتي من املقدر له ان يستمر 
معها حتى نهاية العام، على اقل 
تقدير ومرحلة التذبذب احلاد، 
مبحصل����ة الى االعل����ى تتميز 
بتفاوت حاد في اداء الشركات 

ضمن السوق فالسلوك العام في 
مثل هذه املرحلة يرجح االجتاه 
الثقيلة اجلديدة  الى االس����هم 
والتشغيلية مبا يدفع سيولتها 
واسعارها الى االعلى لذلك يظهر 
هذا التفاوت في املكاسب وذلك 
ال يعني ان نظام املرحلة الثالثة 
في الكويت يعمل بكفاءة فهناك 
عوامل يجب احلذير منها، فجرعة 
املضاربة في سوق شديد السيولة 
كبيرة بني مؤشر السوق الوزني 
الذي كسب في الشهور الثمانية 
االولى من الع����ام احلالي نحو 
14.7% بينما كسب مؤشر السوق 
السعري نحو 1.7% ومعه يتضح 
من اجلدول����ني املرفقني تفوق 
سيولة ومكاسب اسعار الشركات 
الثقيلة على ما عداها، فاكثر 10 
شركات سيولة استحوذت على 
اكثر من نص����ف قيمة التداول 
لكل السوق وادنى 10 شركات 
الى  سيولة لم تصل سيولتها 
نصف من الواحد في املائ�ة من 

قيمة تداوالت السوق وذلك يؤكد 
ان هناك شركات خاملة في سوق 
سائل، وان كان ذلك لبعض من 
الش����ركات احملددة من الفئتني 
ميثل اس����تثناء بسبب ظروف 

االزمة.
واحيانا ينزع الى ما يشبه 
املقامرة، ومن جانب آخر جرعة 
الرقابة والتنظيم ضعيفة مقارنة 
الناضجة واندفاع  باالس���واق 
املس���تثمر مع ضع���ف الرقابة 
يرفع  بني احلني واالخر شهية 
املخاطرة فنجد ممارس���ات من 
بعض كبار املستثمرين يفترض 
ان يعاقب عليها القانون وجند في 
املقابل سلوكيات تداول ال تلتزم 
باحلدود الدنيا من مكونات القرار 
املهني فبعض الشركات وبعض 
املجموعات املكونة من منظومة 
من الشركات تعتمد اساسا في 
نتائجها على حركة االسعار في 
السوق واي ارتفاع في مستوى 
الثقة والرغبة في التداول يدفعهم 

الى اس���تخدام وق���ود التداول 
الوهمي او مترير االخبار غير 
احلقيق���ة الصطي���اد متداولني 
جدد على اس���همهم وخطورة 
ذلك السلوك تكمن في االضرار 
مبدخرات البس���طاء من الناس 
ودوره في تأخير بلوغ املرحلة 
الرابعة او مرحلة االستقرار الن 
بعض الشركات ال امل في انتعاش 
اوضاعها وما يحدث لها من دعم 
وقتي واصطناعي يوسع دائرة 

ضررها.

االسوأ مر

ونوه التقرير الى ان االسوأ 
قد مر، س���واء على مس���توى 
العالم او على املستوى احمللي، 
وان االجتاه العام في محصلته 
موجب وكان من املمكن ان يكون 
اسرع وافضل لو كانت االدارة 
االقتصادية كفؤة، وكانت الرقابة 
على املمارسات قوية وقراراتها 
سريعة، واالس���وأ قد مر رغم 

ما يذك���ر حول التهديد بخفض 
تصنيف بعض البنوك الكويتية، 
فلو حدث سيكون جزءا من نهج 
التصنيف  عام لدى مؤسسات 
االئتماني في كل العالم، اما بسبب 
انخفاض اس���عار الرهونات او 
لتدارك عقدة الش���عور بالذنب 
الناجتة ع���ن مس���اهمتها في 
التس���بب باالزمة من جانب او 
جزءا من متطلبات البيئة الرقابية 
املتشددة التي ستسود في عالم ما 
بعد االزمة من جانب آخر والواقع 
ان زمن ما قبيل االزمة كان زمن 
ازمة حقيقية ففي زمن الرواج 
الزائف كانت املقامرة واخذ اعلى 
املخاطر هما مصدر الربحية اما 
في املستقبل فلن تتحقق الربحية 
سوى بجهد حقيقي والن مالءة 
البنوك الكويتية ليس���ت محل 
تس���اؤل، فهي حتتاج الى جهد 
متميز لكي حتصد املكافأة وكل 
التس���اؤل هو ح���ول ربحيتها 

وليس حول مالءتها.

توزيع القيمة الرأسمالية في نهاية 2009/8/31
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قال تقرير الشال ان بنك برقان اعلن عن نتائج 
اعماله لفت����رة النصف االول من العام احلالي 
والتي تشير الى صافي ارباح البنك بعد خصم 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 
دعم العمالة الوطنية والزكاة والضرائب على 
الشركات التابعة في اخلارج قد بلغ نحو 22.3 
مليون دين����ار وبتراجع قارب ال� 24.6 مليون 
دين����ار او ما يعادل 52.4% مقارنة مبس����توى 
ربحية البنك للفترة نفس����ها من العام املاضي 
والتي بلغت نحو 46.9 مليون دينار، ويعود ذلك 
التراجع الى جتنيب البنك مخصصات انخفاض 
قيمة القروض والسلفيات بنحو 27.8 مليون 
دين����ار في يونيو عام 2009 مقارنة مبا قيمته 
4.1 ماليني دينار للفترة ذاتها من العام املاضي، 
وحقق البنك انخفاضا في قيمة استثمارات في 
اوراق مالية بنحو 2.5 مليون دينار في يونيو 
عام 2009 وتراجع هامش صافي الربح وصوال 
الى 16.3% مقارنة مبستوى 35.2% للفترة نفسها 

من العام املاضي.

اإليرادات التشغيلية

جتدر االشارة الى ان االيرادات التشغيلية 
للبنك قد ارتفعت الى نحو 137.2 مليون دينار 
مقارنة بنحو 133 مليون دينار للفترة نفسها من 
العام املاضي، وهو ارتفاع جتاوز ال� 4.2 ماليني 
دينار وقاربت نس����بته 3.1%، وقد جاء معظمه 
من ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 13.54 مليون 
دينار، اي بنسبة 14.4%، وصوال الى 107.4 ماليني 
دينار وارتفاع صافي ايرادات رسوم وعموالت 
بنحو 4.8 ماليني دينار اي بنسبة 46.3% وصوال 
الى 15.2 مليون دينار مقارنة مع 10.4 ماليني 
دينار للفترة نفس����ها من العام املاضي، بينما 
تراجع بن����د صافي ارباح من موجودات مالية 
متاحة للبيع بنحو 13.7 مليون دينار اي نحو 
81.2% وصوال الى 3.2 ماليني دينار في يونيو 
ع����ام 2009 مقارنة بنح����و 16.8 مليون دينار 
للفترة ذاتها من العام 2008، وارتفع بند صافي 

ايرادات الفوائد بحدود 78.4% او ما يعادل 21.4 
مليون دينار وصوال الى 48.6 مليون دينار بعد 
ان كان عند 27.2 مليون دينار للفترة نفس����ها 
من ع����ام 2008، وحتقق ذل����ك نتيجة لتراجع 
مصروفات الفوائد بأكثر من 11.7% اضافة الى 
ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 14.4% كما ذكرنا 
سابقا، وقد بلغ صافي هامش الفائدة )الفرق ما 
بني نسبة الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة( 
نحو 2.3% في نهاية يونيو 2009 مقارنة بنحو 

1.4% للفترة نفسها من العام املاضي.
واشار التقرير الى ان ارقام البيانات املالية 
تظهر ان اجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 
190.6 مليون دينار او ما نس����بته 4.9% ليبلغ 
نحو 4104.1 ماليني دينار مقابل 3913.5 مليون 
دينار في نهاية الع����ام املاضي، وهذا االرتفاع 
سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي املوجودات 
بنظيره للنصف االول من عام 2008، اذ سيقارب 
733.1 مليون دينار اي ما نسبته 21.7%، حيث 
بلغ اجمالي املوجودات 3371 مليون دينار في 

30 يونيو 2008.
واشار التقرير الى انه وبالنسبة للموجودات 
احلكومية )سندات واذونات(، فقد انخفضت 
لتصل ال����ى 375.5 مليون دينار )ومتثل %9.1 
من اجمالي املوجودات( محققة نسبة تراجع 
بلغت 3.1% اي ما قيمته 11.9 مليون دينار مقارنة 
باجمالي تل����ك املوجودات في نهاية عام 2008 
عندما كانت قد بلغت نحو 387.4 مليون دينار 
)وتساوي 9.9% من اجمالي املوجودات(، بينما 
س����جلت املوجودات احلكومية ارتفاعا بلغت 
نسبته 1.9% اي ما قيمته 6.8 ماليني دينار عند 
مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 
2008 والبالغ 368.7 مليون دينار )وتعادل نحو 

10.9% من اجمالي املوجودات(.
وذكر التقرير ان بند استثمارات في اوراق 
مالي����ة ارتفع بنح����و 17.2% اي ما يعادل 18.5 
مليون دين����ار ليبلغ نحو 125.9 مليون دينار 
مقارنة بنحو 107.4 ماليني دينار في نهاية العام 

املاضي وبارتفاع اعل����ى عند مقارنته بالفترة 
عينها من العام 2008 بنسبة 29% حني بلغ هذا 

البند نحو 97.6 مليون دينار.

محفظة القروض

وقامت ادارة البن����ك بزيادة حجم محفظة 
القروض والسلفيات بنسبة 8.7%، حيث ارتفعت 
ال����ى 2318.6 مليون دينار )56.5% من اجمالي 
املوج����ودات( بعد ان كانت قد بلغت في نهاية 
ع����ام 2008 نحو 2132.9 مليون دينار )%54.5 
من اجمالي املوجودات(. ولو قارنا حجم هذه 
احملفظة بنظيره ال����ذي كان عليه، في الفترة 
نفسها من العام املاضي، سنرى انها قد حققت 
ارتفاعا اكبر قاربت نسبته ال� 47.4%، اذ كانت 
نحو 1573.1 مليون دينار )46.7% من اجمالي 

املوجودات(.
وذكر التقرير ان نتائج حتليالتنا للبيانات 
املالية تش����ير الى ان جميع مؤشرات الربحية 
للبنك قد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث تراجع 
كل من مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني 
)ROE( م����ن 27.4% الى نحو 12%، كما س����جل 
 )ROA( مؤشر العائد على معدل اصول البنك
تراجعا مماثال، فوصل الى 1.1% قياسا بنحو %3 
في نهاية النصف االول من عام 2008، وتراجع 
 )ROC( ايضا مؤشر العائد على رأسمال البنك
الى نحو 42.8%، وهو ادنى من مستواه احملقق، 
للفترة نفسها من العام املاضي والبالغ %99.1 
كذلك تراجعت ربحية السهم )EPE( الى 12.3 
فلسا مقابل 45 فلس����ا، للفترة نفسها من عام 
2008 ليحقق البنك عائدا س����نويا على القيمة 
السوقية للسهم بلغت نسبته 9.8%، وجاءت 
ادنى من مستواها البالغ 10.1% في يونيو 2008 
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ لربحية السهم نحو 
10.2 مرات بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ 

القيمة الدفترية نحو 1.1 مرة.

أوضح تقرير الش���ال االقتصادي ان 
اداء سوق الكويت لألوراق املالية، خالل 
شهر اغسطس املاضي، كان اكثر نشاطا، 
مقارنة بأداء ش���هر يوليو الذي س���بقه، 
فباستثناء انخفاض عدد الصفقات نتيجة 
التركيز على األسهم الثقيلة، ارتفع كل من 
مؤشر قيمة وكمية التداول وقيمة املؤشر 
العام )مؤشر الش���ال(، والذي أقفل عند 
نحو 555.9 نقطة، مس���جال ارتفاعا بلغ 
قدره 49.2 نقطة، او ما يعادل نحو %9.7 
مقارنة بالشهر الذي سبقه، عندما اقفل 
عند نحو 506.7 نقاط. وقد سجل مؤشر 
الشال )خالل الشهر( أعلى قراءة له، عندما 
وصل الى 559.1 نقطة، في يوم األحد 30 
اغسطس 2009، فيما سجل املؤشر أدنى 
مستوى له، عندما بلغ 509.7 نقاط، في 
يوم االثنني 3 اغس���طس 2009، وارتفع 
مؤشر السوق السعري بنحو 3.1%، بينما 
ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو %6.7 

خالل الشهر.

قيمة األسهم المتداولة

وبلغت قيمة األسهم املتداولة، في 22 
يوم عمل، نحو 2285.9 مليون دينار، اي 
ما يعادل 7.997 مليارات دوالر، وبارتفاع 
بلغ قدره 492.4 مليون دينار، عن مستوى 
شهر يوليو البالغ 1793.5 مليون دينار، 
وبارتف���اع بلغ 227.3 مليون دينار، عند 
املقارنة بالشهر نفسه من عام 2008. ويذكر 
ان أعلى قيمة لألس���هم في يوم واحد قد 
حتققت، في يوم األربعاء 12 أغسطس 2009، 
عندما بلغت نحو 283.2 مليون دينار، في 
حني بلغت قيمة األسهم املتداولة أدناها، 
في يوم االثنني 3 أغسطس 2009، عندما 

بلغت 38.6 مليون دينار.

 وقد بلغ املعدل اليومي لقيمة األسهم 
املتداولة نحو 103.9 ماليني دينار، وبارتفاع 
قدره 18.5 مليون دينار او ما نسبته %21.7، 
عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 
85.4 ملي���ون دينار، وبارتفاع بلغ قدره 
6% عن املعدل اليومي للش���هر نفسه من 

العام الفائت. 

كمية األسهم

كذلك ارتفعت كمية األسهم املتداولة ما 
يقارب 879.3 مليون سهم، ليصل حجم 
التداول الشهري الى 8016 مليون سهم، 
مقارنة بش���هر يوليو املاضي، حني بلغ 
نحو 7136.7 مليون سهم. وارتفع املعدل 
اليومي لألسهم املتداولة بنحو 24.5 مليون 
س���هم اي ما نس���بته 7.2%، وصوال الى 
364.4 مليون سهم، مقارنة مبعدل شهر 
يوليو املاضي، والبالغ 339.8 مليون سهم، 
وبارتفاع بلغت نسبته 100.9% عن املعدل 

اليومي لشهر اغسطس 2008. 
بينما انخفض عدد الصفقات الى 156.2 
ال���ف صفقة، ومبعدل يوم���ي بلغ 7098 
صفقة، وبانخفاض طفيف بلغت نسبته 
0.6%، قياس���ا باملعدل اليومي للصفقات 
املبرمة في ش���هر يوليو 2009 والبالغة 

7480 صفقة.

القيمة السوقية

ومن جهة أخرى، ارتفع اجمالي القيمة 
السوقية للشركات املدرجة، نتيجة ارتفاع 
اسعار اسهم معظم الش���ركات، وبلغت 
القيمة السوقية لعدد 203 شركات مدرجة، 
نحو 36.5 مليار دينار وبارتفاع بلغ نحو 
3463.7 مليون دينار، او ما نسبته %6.3 
مقارنة مبستوى 34.3 مليار دينار، في 31 

يوليو 2009. وعند مقارنة القيمة السوقية 
مع نهاية عام 2008 )لعدد 202 ش���ركة 
مشتركة بني الفترتني(، جندها قد بلغت 
نحو 36.47 مليار دينار وبارتفاع بلغ نحو 
10.4% عن نهاية عام 2008 والبالغة نحو 
33 مليار دينار وبلغ عدد الشركات التي 
ارتفعت قيمتها السوقية، خالل ما مضى 
من عام 2009، نحو 92 ش���ركة من أصل 
202 شركة، مقابل هبوط 103 شركات، في 
حني لم تتغير قيمة 7 شركات. وحققت 
3 قطاعات من أص���ل 8 قطاعات ارتفاعا 
ملحوظ���ا، اذ حقق قط���اع األغذية أعلى 
ارتفاع بلغت نسبته 45.9%، تاله قطاع 
اخلدمات بنحو 44.9%، فقطاع الصناعة 
بنح���و 23.6%، بينما حقق قطاع التأمني 
أعلى نسبة انخفاض بلغت نحو %19.8، 
تاله قطاع االس���تثمار بنسبة انخفاض 

بلغت %11.2.

قيمة تداوالت السنة

وأش���ار التقرير الى ان اجمالي قيمة 
تداوالت السنة، ولغاية نهاية اغسطس، 
مازال أدنى مقارنة بالفترة نفس���ها من 
عام 2008، حيث بلغ اجمالي قيمة األسهم 
املتداولة، نح���و 17.259 مليار دينار، او 
ما يعادل نحو 60.7 مليار دوالر، مقارنة 
بإجمالي قيمة تداول بحدود 27.007 مليار 
دينار، للفترة نفسها من عام 2008، وموزعة 
على ما قيمته 58.874 مليار سهم، من خالل 
1472.6 ألف صفقة. وقد بلغ املعدل اليومي 
لقيمة التداول، لعدد 168 يوم عمل، نحو 
102.7 مليون دينار، منخفضا مبا نسبته 
37.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 

البالغة 163.7 مليون دينار.

ارتفاع اإليرادات التشغيلية لـ »برقان«
بنسبة 3.1% لتبلغ 137.2 مليون دينار

17.259 مليار دينار إجمالي قيمة
األسهم المتداولة بنهاية أغسطس

أعلى 10 شركات سيولة منذ بداية عام 2009 حتى نهاية أغسطس 2009
القيمة الرأسمالية ـ د.كالسعر السوقي - فلس

القيمة المتداولة اسم الشركة
ـ د.ك

نسبة 
مساهمتها 

من اجمالي 
السوق

التغير %2009/8/312008/12/31التغير 2009/8/312008/12/31%

81.0%81.06.506.066.2203.595.457.648%15.01.5200.840%2.587.991.800االتصاالت املتنقلة - زين

5.4%2.950.936.2202.799.437.263-5.9%7.21.2801.360%1.238.021.125بيت التمويل الكويتي

17.5%6.83.746.606.7983.189.751.819%6.11.2601.180%1.054.426.675بنك الكويت الوطني

100.0%100.01.319.014.255659.507.127%5.812600.630%1.000.524.075املخازن العمومية - اجليتي

-11.5%172.022.791194.322.042-26.2%5.50.1800.244%954.423.190بيت التمويل اخلليجي

15.7%15.7621.647.123537.465.740%4.70.4800.415%806.021.675مجموعة الصناعات الوطنية

22.8%22.8565.510.000460.570.000%3.90.4850.395%672.791.755بنك بوبيان

9.5%9.599.360.00090.720.000%3.00.1380.126%508.404.880االستشارات املالية الدولية

34.7%34.785.800.00063.700.000%2.20.0660.049%373.793.120مجموعة الصفوة

-56.0%125.400.000285.000.000-56.0%1.90.1320.300%319.237.990نبراس القابضة

36.3%16.192.363.40711.875.931.640---55.3%9.515.636.285االجمالي

أدنى 10 شركات سيولة منذ بداية عام 2009 ولغاية نهاية أغسطس 2009
القيمة الرأسمالية )د.ك(السعر السوقي ـ فلس

اسم الشركة
القيمة 

المتداولة ـ 
د.ك

نسبة مساهمتها 
من إجمالي 

السوق
التغير %2009/8/312008/12/31التغير 2009/8/312008/12/31%

-25%25.088.04933.450.732-25.%0.000790.2400.320%135.540اعادة التأمني الكويتية
-11.4%34.100.00038.500.000-11.4%0.000630.3100.350%108.550اياس للتعليم االكادميي والتقني

22.1%22.112.690.00010.395.000%0.000600.1880.154%102.410فيال مودا
-31.4%30.870.0044.982.000-31.4%0.000360.3500.510%62.750الكوت للمشاريع الصناعية
11.8%11.85.700.0005.100.000%0.000250.1900.170%43.400الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس

-4%389.191.370405.407.678-4%0.000250.4800.500%43.400بنك البحرين والكويت
2%906.750.000889.200.000-32%0.000193.1004.560%32.460البنك التجاري الدولي

-25.6%17.424.00023.425.600-25.6%0.000120.1800.242%20.800املواساة القابضة
البحرينية � الكويتية 

0.0%0.027.590.06327.590.063%0.000100.4550.455%17920للتأمني

7.1%7.111.643.75010.867.500%0.000020.3750.350%3.750الكويتية للمسالخ
-1.9%0.00331.461.047.2321.488.918.572%570.980االجمالي

حتسن اإليرادات العامة للدولة بعد بلوغ سعر النفط مستوي 70دوالرا للبرميل


