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مؤشر بورصة الكويت األكثر تراجعاً خليجياً بخسارة %0.58
»بيان«: حالة الترقب لنتائج الربع الثالث العامل المشترك بين األسواق الخليجية

التقرير األس����بوعي  ورد في 
عن أداء أسواق األسهم اخلليجية 
الصادر عن شركة بيان لالستثمار 
أن اغلب االسواق اخلليجية غلب 
اللون األخضر عل����ى اغالقاتها، 
مش����يرا إلى انه متكن����ت أربعة 
أسواق من إنهاء األسبوع املاضي 
على مكاسب، بينما تراجعت باقي 

األسواق. 
والح����ظ التقرير أن أس����واق 
األسهم اخلليجية خالل االسبوع 
املاضي أظهرت حالة من املراوحة، 
إذ كان األداء األس����بوعي، سواء 
لألسواق التي سجلت منوا أو تلك 
التي سجلت تراجعا، محدودا نسبيا 
فيما شكل السوق املالي السعودي 
االستثناء الوحيد من تلك القاعدة. 
وأوضح أن العامل املش����ترك بني 
األسواق خالل األسبوع كان الترقب 
واحلذر من قبل املستثمرين بسبب 

انتظارهم لنتائج الربع الثالث. 
وقال ان حركات الشراء املدفوعة 
بتحسني اقفاالت الربع الثالث لعبت 
أدوار متباينة التأثير في األسواق، 
الفت����ا إلى أن تداوالت األس����بوع 
املاضي متي����زت بظهور عمليات 
جني أرباح كانت لها تأثير سلبي 
على بعض األسواق، فيما لعبت 
عمليات مضاربة في أسواق أخرى 
الدور في حتسن مؤشراتها ودفعها 

لتحقيق املكاسب األسبوعية. 
وعلى صعيد أداء األس����واق، 
املالي  أن السوق  التقرير  أوضح 
السعودي متكن من تسجيل أعلى 
نسبة ارتفاع بني أسواق األسهم 
اخلليجية في األس����بوع املاضي، 
واستطاع مؤشره تسجيل اغالقات 
خضراء في جميع جلسات األسبوع، 
ومتكن أيضا من تس����جيل أعلى 
مستوى إغالق خالل العام احلالي، 
متخطيا مستوى ال� 6.000 نقطة 
صعودا بقيادة األسهم الرئيسية، 
وخاصة أس����هم قطاع املصارف، 
وسط توقعات متفائلة لنتائجه 

املالية. 
التقرير: س����اهمت في  وتابع 
تدعيم اجتاه الش����راء على أسهم 
املصارف توصيات بنكية عاملية 
بالشراء ألس����هم قطاع املصارف 
في السوق الس����عودي. هذا وقد 
قام عدد من املستثمرين بعمليات 
جني أرباح خالل بعض اجللسات 
اليومي����ة في األس����بوع املاضي 
وهو ما نتج عنه تذبذب املؤش����ر 

خالل هذه اجللس����ات، إال أن تلك 
العمليات لم تفلح في دفع مؤشر 
الس����وق إلى التراجع في أي من 

أيام األسبوع.
الكويت  وبالنس����بة لس����وق 
لألوراق املالية أفاد التقرير بأنه 
لم يتمكن من حتقيق منو أسبوعي 
وذلك في ظل حال����ة احلذر التي 
سيطرت على املستثمرين وترقبهم 
لنتائ����ج الربع الثال����ث، وهو ما 
انعكس على نشاط التداول والذي 
اتس����م بالتراجع خالل األسبوع 
املاضي. وكان مؤش����ر السوق قد 
اس����تهل أول جلس����ات األسبوع 
الس����ابق على مكاسب جيدة، إال 
أن عمليات جني األرباح لم تكن 
غائبة ومتكنت من تقليص هذه 
املكاسب شيئا فشيئا حتى دفعت 
مؤشر السوق لإلغالق دون مستوى 

آخر إقفال أسبوعي. 

المؤشرات الرئيسية

أشار التقرير إلى أن أربعة من 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
أنهت تداوالت األسبوع املاضي في 
املنطقة اخلضراء، فيما تراجعت 
مؤشرات الثالثة أسواق الباقية. 
هذا وقد شغل مؤشر السوق املالي 
السعودي املرتبة األولى من حيث 
نسبة املكاسب األسبوعية املسجلة، 
حيث منا مؤشره بنسبة واضحة 
بلغت 6.29% واستطاع أن يتخطى 
مستوى ال� 6.000 نقطة صعودا، 
مغلق����ا مع نهاية األس����بوع عند 
مستوى 6.322.04 نقطة، وقد لقي 
املؤش����ر الدعم من ارتفاع غالبية 
قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع 

األداء الس����نوي، أغلق����ت جميع 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
مع نهاية األسبوع فوق مستوى 
العام املاضي  إغالقهم عند نهاية 
باستثناء مؤشري سوق البحرين 
لألوراق املالية وس����وق الكويت 
املالية، وتصدر س����وق  لألوراق 
الرابحة بعد  املالي األسواق  دبي 
أن وصلت نسبة مكسب مؤشره 
السنوية إلى 34.12%. فيما شغل 
مؤشر سوق املال السعودي املرتبة 
الثانية، وذلك بعد بلغت نس����بة 
الع����ام %31.63.  منوه منذ بداية 
فيما كان سوق أبوظبي لألوراق 
املالية هو صاحب املرتبة الثالثة، 
إذ حقق مؤش����ره ارتفاعا سنويا 
أما األقل مكسبا  نسبته %31.30. 
بني أسواق األسهم اخلليجية مع 
نهاية األسبوع، فكانت بورصة قطر 
والتي حقق مؤشرها نسبة منو 
سنوية بلغت 8.69%. من ناحية 
أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر 
سوق البحرين لألوراق املالية على 
املستوى الس����نوي 13.41%، فيما 
كانت نسبة تراجع مؤشر سوق 

الكويت لألوراق املالية %0.36. 
ورد في التقرير انه مت احتساب 
الكمية املتداول����ة وقيمة التداول 
بالنسبة لألسبوع ما قبل السابق 
لبعض األسواق على أساس أخر 
خمسة أيام تداول وذلك ألغراض 
املقارنة، وهذه األسواق هي )سوق 
البحرين لألوراق املالية وبورصة 
قطر وسوقي اإلمارات(. ولفت إلى 
أن إجمالي عدد األسهم املتداولة في 
أسواق األس����هم اخلليجية سجل 
في األسبوع املاضي منوا نسبته 

املصارف واخلدمات املالية. املرتبة 
البحرين  الثانية شغلها س����وق 
لألوراق املالية، وذلك حني أغلق 
مؤش����ره عند مستوى 0.562.06 
نقطة مرتفعا بنسبة 1.02%، بدعم 
من قطاعي اخلدمات واالستثمار 
واللذين كانا الكاسبني الوحيدين 
بني قطاعات السوق الستة مع نهاية 

األسبوع املاضي. 
وقال التقرير ان أقل األسواق 
مكسبا في األسبوع املاضي، كان 
س����وق دبي املالي وال����ذي أنهى 
مؤش����ره تداوالت األسبوع عند 
مستوى 2.194.64 نقطة متقدما 
بنسبة 0.44%، وقد حقق املؤشر 
هذا النمو في ظ����ل ارتفاع أغلب 
قطاعات الس����وق بقي����ادة قطاع 

املرافق العامة. 
وتابع: كان مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية هو األكثر تراجعا 
خالل األسبوع املاضي، إذ سجل 
خسارة نس����بتها 0.58% حينما 
أغلق عند مستوى7.754.6 نقطة، 
متأثرا بانخفاض معظم قطاعات 
الس����وق وخاصة قطاع األغذية. 
أما بورصة قطر، فأغلق مؤشرها 
مع نهاية األسبوع عند مستوى 
7.484.75 نقطة منخفضا بنسبة 
طفيفة بلغت 0.05%، وقد تراجع 
املؤش����ر بالرغم من ارتفاع ثالثة 
من قطاعات السوق األربعة، إال أن 
انخفاض قطاع الصناعة أثر سلبا 
على مؤشر السوق مما جعله ينهي 

األسبوع في املنطقة احلمراء.

األداء السنوي

كشف التقرير انه على صعيد 

51.69%، وذل����ك بعد أن بلغ 6.51 
مليارات سهم مقابل 4.29 مليارات 

سهم في األسبوع قبل املاضي. 
في حني س����جل مجموع قيم 
التداول ارتفاعا نسبته %33.66، 
إذ بل����غ 10.03 مليارات دوالر في 
األس����بوع املاض����ي مقاب����ل 7.51 
مليارات دوالر في األسبوع الذي 

سبقه.

حجم التداول

وبني التقرير انه على صعيد 
الكمي����ة املتداول����ة، ارتفع حجم 
الت����داول ف����ي جميع األس����واق 
باس����تثناء س����وقني فقط، فعلى 
صعيد األسواق التي حققت منوا، 
تصدرتها بورصة قطر، إذ زاد حجم 
التداول فيها بنسبة 49.39%. فيما 
جاء السوق املالي السعودي في 
املرتبة الثانية بنسبة منو بلغت 
47.27%. أما سوق أبوظبي لألوراق 
املالية، فحل ف����ي املرتبة الثالثة 
بزيادة نسبتها 28.25%. في حني 
كان سوق مسقط لألوراق املالية 
هو األقل منوا، حيث ارتفع حجم 

التداول فيه بنسبة %20.66. 
وأضاف أن حجم التداول في 
س����وق دبي املالي نقص بنسبة 
14.51%، فيما انخفض عدد األسهم 
املتداولة في سوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة بلغت 5.26%. هذا 
وكان أكبر حجم تداول بني أسواق 
األسهم اخلليجية من نصيب سوق 
دبي املالي والذي بلغ 2.57 مليار 
سهم، في حني جاء سوق الكويت 
لألوراق املالية ثانيا بحجم تداول 

بلغ 1.55 مليار سهم.

الحميدان: إدراج »زيما القابضة« بداية 2010
الشركة تجري دراسات إستراتيجية للدخول إلى عدد من األسواق الخليجية والعربية

مليون دينار أرباحاً حققتها الشركة خالل 2008
أحمد مغربي 

قال رئيس مجلس االدارة في 
شركة زميا القابضة تركي احلميدان 
ان الش����ركة استوفت جميع بنود 
اإلدراج في سوق الكويت لألوراق 
املالية، متوقعا أن تنتهي الشركة 
من كل شروط اإلدراج خالل العام 
املقبل مع بدء التعافي االقتصادي 

من االزمة املالية العاملية.
وأوضح أن قرار إدراج الشركة 
الوقت احلالي يعتبر مناسبا  في 
جدا خاصة وان السوق احمللي مير 
مبرحلة من التعافي سوف تظهر 
بالكامل مع نهاي����ة العام احلالي، 

مشيرا الى أن الشركة ال تتسرع في هذا األمر وسوف 
تدرسه من مختلف الزوايا ومن ثم تتقدم لإلدراج. 

وأوضح احلميدان خالل اجلمعية العمومية التي 
انعقدت أمس بنس����بة حض����ور بلغت 100% أن زميا 
القابضة قام����ت خالل العام املاضي بترتيب أصولها 
وش����ركاتها التابعة ووضعها في الش����كل القانوني 
املناسب، حيث مت تأسيس عدد من الشركات التابعة 
واململوكة لش����ركة زميا القابضة بنسبة 100% ومبا 
يتناسب مع طبيعة األعمال واملشروعات التي تقوم 

بها الشركة.
وأشار احلميدان الى أن الشركة تعمل حاليا على 
تأسيس ش����ركة زميا العقارية لتضع جميع أعمال 
ش����ركة زميا القابضة العقارية وكذلك جار تأسيس 
شركة تعمل في مجال اخلدمات البيئية، مشيرا الى 
أن الش����ركة قامت بتملك جميع أسهم شركة املركبة 
لنقل البضائع وهي ش����ركة تعمل ف����ي مجال النقل 
واملعدات الثقيلة لتكون ش����ركة املركبة ذراع شركة 

زميا القابضة في هذا املجال.
  وأش����ار الى أن الش����ركة جتري حاليا عددا من 
الدراسات لدخول عدد من األسواق اخلليجية والعربية، 
مضيفا أن الش����ركة لديها خطط ملشروعات جاهزة 

ومنسجمة مع توجهات احلكومة 
االلكترونية حيث سيكون للشركة 
دور كبير في تنفيذ عدد كبير من 
املش����روعات املتخصصة والتي 
لها عالقة باحلكومة االلكترونية 
الدولة  الذي تدعمه  املفهوم  وهو 

وتشجعه. 
وعن اخلطط املستقبلية للشركة 
قال احلميدان ان زميا القابضة تهدف 
إلى انشاء مجموعة من النشاطات 
والعمليات املدرة للدخل واألرباح 
خلفض املخاطرة مع رفع الربحية 
للمس����اهمني في الشركة، وكذلك 
التوس����ع في األس����واق املجاورة 
خاصة اخلليجية والتي س����وف يتم العمل بها خالل 

السنوات الثالث املقبلة.
حققت شركة زميا القابضة أرباحا صافية قدرها 
مليون دينار خالل العام 2008 مقارنة مع أرباح بلغت 
49.6 الف دينار خالل العام 2007، وجاءت هذه األرباح 
نتيجة حتول الشركة إلى قابضة حيث قامت بتملك 
ش����ركات تابعة مما زاد من حجم النش����اط وارتفاع 
املبيعات خ����الل 2008 حيث بلغت هذه املبيعات 1.2 
مليون دين����ار مقارنة مع مبيعات بلغت 673.6 الف 

دينار خالل العام 2007.
 هذا وقد بلغت مصاريف الش���ركة خال العام 
املاضي 775.2 الف دينار بينما بلغت في العام 2007 
حوالي 149.3 الف دينار وذلك بزيادة قدرها 625.8 
الف دينار، وجاءت ه���ذه الزيادة في املصروفات 
نتيجة زيادة حجم العمل بالشراكة وامتالكها لعدد 
من الشركات التابعة مما زاد من مصاريف التشغيل 

مقارنة باإليرادات. 
وبلغ مجمل الربح من املبيعات للعام املاضي 1.2 
مليون دينار مقارنة مع العام املاضي حيث بلغ مجمل 
الربح في املبيعات 199.4 الف دينار، كما أن الشركة 

تستهلك جميع موجوداتها بنسبة 20% سنويا. 

ارتفاع المؤشر 31 نقطة وتداول 285.7 مليون سهم قيمتها 66.7 مليون دينار

نشاط شركات الخرافي بقيادة »زين« يظهر قوة تأثيرها على السوق
استحواذ قيمة تداوالت أسهم 5 شركات على 58.4% من القيمة اإلجمالية استمرار التركيز على »الخليج« وأداء البنوك بالربع الثالث يحسّن أداء السوق

 استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات 
والبالغة 39 مليون دينار على 58.4% من القيمة 
االجمالية للتداول، وهذه الشركات هي: بنك اخلليج، 
زين، منا القابضة، االستثمارات الوطنية، التمويل 

اخلليجي.
 اس��تحوذت قيمة تداوالت س��هم زي��ن البالغة 
20.1 ملي��ون دينار على 30.1% م��ن القيمة االجمالية 

للتداول.
 تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 47.4 نقطة، تاله 
قط����اع التأمني مبقدار 25.7 نقط����ة، فيما حققت 
مؤشرات خمس����ة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
الصناعة مبقدار 106.7 نقاط، تاله قطاع اخلدمات 

مبقدار 67.8 نقطة.
 استحوذت تداوالت خمس شركات والتي بلغت 
92.1 مليون سهم على 32.2% من اجمالي كمية التداول 
وهذه الشركات هي: التمويل اخلليجي، املستثمرون، 

زين، جيزان، بنك اخلليج.

ومؤشراتأرقام

)محمد ماهر(ارتفاع مؤشرات السوق ال يعني حتسن نفسية املتداولني البادية على أحدهما أعلى الصورة

والتي ستدخل ضمن النتائج املالية 
للشركة في الربع الثالث.

حققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
ف���ي تداوال نش���طة على بعض 
االسهم، خاصة سهم االستثمارات 
الوطني���ة الذي ش���هد تداوالت 
قياسية نسبيا بدعم من النشاط 
القوي لسهم زين، االمر الذي ادى 

الى ارتفاع سهم االستثمارات
الت����داول من  خالل مراحل 
590 فلس����ا الى 630 فلس����ا اال 
انه تراجع الى 610 فلوس عند 
البيع  االغالق بفعل عملي����ات 
جلن����ي االرب����اح، كذل����ك االمر 
بالنسبة لسهم املال لالستثمار 
الذي ارتفع باحلد االعلى خالل 
مراحل التداول ليصل الى 122 
فلسا اال انه تراجع الى 116 فلسا 
بفعل عمليات جن����ي االرباح. 
وحققت اغلب اسهم الشركات 
ارتفاعا في اسعارها  العقارية 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
النشطة على بعض  التداوالت 
الكويت  االس����هم مثل عقارات 
وجيزان واملستثمرون والعربية 
العقارية والوطنية العقارية التي 
ارتفاعا بدعم من  حقق سهمها 
صعود سهم اجيليتي، كما حقق 
سهم الصاحلية العقارية ارتفاعا 
في تداوالته وسعره السوقي، 
وذلك السباب منها حترك بعض 
املجاميع على سهم الشركة التي 
تعد من الش����ركات التي متتلك 
اصوال عقارية محليا وعامليا اكثر 
من جيدة، فضال عن ان السهم 
يعتبر قياس����ا بأصولها جيدا 
للشراء باالسعار احلالية آلجال 

متوسطة وطويلة املدى.
الرغ���م من اس���تمرار  على 
الت���داوالت املتواضع���ة عل���ى 
اسهم الشركات الصناعية اال ان 
اغلبها حقق ارتفاعا في اسعارها 
خاصة اسهم الشركات املرتبطة 
مبجموع���ة اخلرافي التي حقق 
بعضها مكاسب سوقية مرتفعة 
في ت���داوالت ضعيف���ة خاصة 
سهمي صناعات السفن واخلدمات 
البحرية، فيما اغلق سهم صناعات 
االنابي���ب مرتفعا باحلد االعلى 

دون عروض بيع.

املبادرة عليها يكاد يكون محدودا 
ان لم يكن غائبا، واملبادرة تقودها 
في الغالب املجاميع االستثمارية 
على شركاتها، وفي ظل االفتقار 
الى املبادرة ف���ي حركة التداول 
ستستمر في مستويات متدنية 
الس���باب منها انه رغم ان اغلب 
مدي���ري الصنادي���ق واحملافظ 
املالية لديه���م معلومات مغرية 
عن النتائج املالية في الربع الثالث 
ألغلب الشركات وحتديدا الشركات 
التابعة لها الصناديق واحملافظ 
املالية، اال انهم يفضلون االعالن 
رسميا عن النتائج املالية، خاصة 
للبنوك، نظرا لعدم قدرتهم على 
التي  معرفة حجم املخصصات 
سيطالب البنك املركزي البنوك 
الثالث ومدى  الربع  بأخذها في 
انعكاسها على االرباح الصافية 
رغ���م ان هناك مؤش���رات بأن 
املخصصات لن تكون مبستوى 
املخصصات نفسه التي مت اخذها 
في الرب���ع الثاني، وبالتالي فإن 
االرباح املتوقعة في الربع الثالث 
ستكون افضل من الربع الثاني، 
كذلك تفضيل املجاميع املضاربية 
الكبيرة االنتظار لالعالن رسميا 
ايضا عن النتائج املالية في الربع 
الثالث مع االخذ في االعتبار بأن 
مبادرات املجامي���ع املضاربية 
مرتبطة بشكل اساسي بتحرك 
املجامي���ع االس���تثمارية على 

اسهمها.

آلية التداول

البنوك  حافظت اسهم اغلب 
على اسعارها باستثناء االرتفاع 
الوطني  البنك  احملدود لسهمي 
وبنك اخلليج الذي واصل تداوالته 
النشطة، االمر الذي يظهر على ان 
هناك عمليات شراء واضحة على 
السهم، باعتبار ان هناك مؤشرات 
ايجابي���ة على تط���ور ادائه في 
النصف الثاني من العام احلالي، 
باالضافة الى التحسن امللحوظ 
للبنك في العام املقبل، وواصل 
سهم بنك بوبيان اجتاهه النزولي 
الذي ب���دأ عقب االنتهاء من بيع 
مجموعة االوراق املالية حصتها 
في البنك الى البنك الوطني محققة 
 ارباحا قدرها 6.5 ماليني دينار

هشام أبوشادي
التحس���ن  الرغم من  عل���ى 
امللم���وس ألداء س���وق الكويت 
لالوراق املالية في بدايات تداوالت 
االسبوع امس مقارنة بتداوالت 
نهاية االسبوع املاضي، اال ان هذا 
جاء بفضل النشاط امللحوظ على 
سهم زين واسهم الشركات التابعة 
ملجموع���ة اخلرافي في مختلف 
القطاعات بدعم من اعالن نائب 
مجموعة اخلرافي بدر اخلرافي 
عن انه تلقى رسالة موجهة الى 
شركة فافاسي الهندية من شركتي 
االتص���االت الهنديتني BSNL و
m1n1 تفيد باستمرار اهتمامهما 
باملشاركة في صفقة االستحواذ 
على 46% من اسهم مجموعة زين، 
الهواجس  ويأتي ذلك للحد من 
التي تسود املتداولني حول عدم 
امكانية امتام الصفقة، االمر الذي 
كان له تأثير سلبي على مجريات 
التداول في الس���وق بشكل عام 
وزين واس���هم اخلرافي بشكل 
خاص الش���هر املاضي، وتظهر 
الت���داوالت النش���طة على هذه 
االس���هم امس مدى ق���وة تأثير 
التابع���ة ملجموعة  الش���ركات 
اخلرافي في حتدي���د اجتاهات 
او  السوق سواء نحو الصعود 
الهبوط، ورغم النشاط النسبي 
للسوق امس اال ان انحساره في 
عدد محدود من االسهم التابعة 
ملجموع���ة اس���تثمارية كبيرة 
يكشف uk مدى ضعف املجاميع 
االستثمارية االخرى، وهذا يدفع 
باجتاه اس���تمرار عوامل احلذر 
مسيطرة على اوساط املتداولني 
في ظل اخلالفات املتصاعدة بني 
اعضاء مجلس االمة وتعارضها 
مع توجهات احلكومة فيما يتعلق 
التركيز  التي يجب  باالولويات 
عليها في ظل اس���تمرار تردي 
الوضع االقتصادي مقابل املطالب 
لبعض الن���واب حول القروض 
والتي يراها اوساط االقتصاديني 
أنها مطالب ش���عبية وال حتقق 
املنفعة العامة لعموم الش���عب 
الكويتي، خاصة انها غير عادلة 
التي س���تحققها  العدالة  مقابل 
الكويت بشكل عام من التركيز 
على مشاريع التنمية االقتصادية 

واستغالل الفوائض املالية بدال 
من تبديدها في اسقاط القروض 

او فوائدها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
31 نقطة ليغلق على 7785.6 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.40% مقارنة 
باغالق نهاية االسبوع املاضي، 
كما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا 
ملحوظا قدره 7.46 نقاط ليغلق 
على 459.22 نقطة بارتفاع نسبته 

.%1.65
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
285.7 مليون سهم نفذت من خالل 
5809 صفقات قيمتها 66.7 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
127 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 50 
ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
30 ش���ركة وحافظت اسهم 47 
شركة على اسعارها و76 شركة 

لم يشملها النشاط.
الش���ركات  تص���در قط���اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 84.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 1854 صفقة قيمتها 13.9 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املرك���ز الثاني بكمية تداول 
حجمها 76.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 975 صفقة قيمتها 6.9 

ماليني دينار.
واحت���ل قط���اع الش���ركات 
الثالث بكمية  املركز  اخلدماتية 
تداول حجمها 57.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 1295 صفقة قيمتها 

26.3 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 30.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 519 صفقة قيمتها 

4.6 ماليني دينار.

السيولة المالية

على الرغم من ان الس���يولة 
املالية ارتفعت في البورصة امس 
بأكثر م���ن 120% مقارنة بنهاية 
تداوالت االسبوع املاضي، اال ان 
قيمة تداوالت سهمي االستثمارات 
الوطنية وزين استحوذت على 

احملاف���ظ والصناديق املرتبطة 
بهذه االس���هم عليها ملا شهدت 
النش���اط، فالتداوالت على  هذا 

معظم االسهم مازالت متواضعة 
على الرغم من ان االس���عار في 
مس���تويات متدنية، لكن عامل 

على نحو 30.1% من اجمالي القيمة، 
ان االموال توجهت  وهذا يظهر 
بشكل انتقائي ولوال حترك بعض 

نحو 39.8% م���ن اجمالي قيمة 
تداوالت السوق، فيما استحوذت 
قيمة تداوالت سهم زين وحدها 

شركة تابعة لـ »تنظيف« تحصل على أقل 
األسعار في مناقصة تابعة لوزارة الصحة  

ذكر بيان لسوق الكويت لالوراق املالية ان الشركة الوطنية للتنظيف 
افادت بحصولها  على اقل االسعار في مناقصة تابعة لوزارة الصحة 
مببلغ وقدره 2.454.914 دينارا عن طريق احدى الشركات التابعة لها 

واململوكة بنسبة %76.  

ترسية مناقصتين على شركة تابعة  لـ »تنظيف« 
قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الوطنية للتنظيف 
أفادت  بأنه مت ترسية مناقصة توفير عمالة فنية مستأجرة على شركة 
تابعة للش����ركة  الوطنية للتنظيف بنسبة 90% لصالح وزارة الدفاع 
مببلغ وقدره 1.985.998 دينارا كما انه مت ترس����ية مناقصة عمليات 
نظافة ميناء الدوحة التابعة للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية مببلغ 

وقدره 284.152 دينارا لنفس الشركة التابعة.

»مشاريع« تمدد تاريخ استحقاق السندات
 من 5 نوفمبر2009 حتى 5 نوفمبر2010 

قال بيان لس���وق الكويت لألوراق املالية ان 
بن���ك برقان بصفته مدير االصدار ووكيل الدفع 
أف���اد بأنه ومبوجب القرار الص���ادر عن الهيئة 
املوحدة حلملة الس���ندات في  اجتماعها املنعقد 
بتاريخ 2004/6/2 فقد متت املوافقة على متديد 
تاريخ االستحقاق النهائي لسندات شركة مشاريع 
الكوي���ت القابضة ذات الفائدة  بقيمة 40 مليون 
دين���ار من 2006/11/5 ال���ى 2009/11/5 مع خيار 

التمديد ملدة عام آخر، وعلى أن يكون سعر الفائدة 
املطبق على السندات عن الفترة من 2006/11/5 
وحتى تاريخ االستحقاق النهائي بواقع  %5.57.، 
حيث وقررت الشركة املصدره للسندات متديد 
تاريخ اس���تحقاق السندات من  2009/11/5 حتى 
 2010/11/5، علم���ا بأنه س���يتم الب���دء في اتخاذ

اإلجراءات  الالزمة للتمديد وفقا لشروط إصدار 
السندات. 

تركي احلميدان 

األداء األسبوعي لمؤشرات التداول

الترتيب%الكمية المتداولة )مليون سهم(السوق
القيمة المتداولة 

)مليون دوالر(
الترتيب%

6-22.80%61.021.17-5.26%1.547.90سوق الكويت لألوراق املالية
38.491%47.2726.487.20%939.09السوق املالية السعودية

7-30.71%26.7143.07%7.04سوق البحرين لألوراق املالية
0.713%49.391535.37%72.83بورصة قطر

0.732%20.665184.25%222.68سوق مسقط لألوراق املالية
5-18.25%71.239.71-14.51%2.571.50سوق دبي املالي

4-1.77%28.253563.83%1.147.17سوق أبوظبي لألوراق املالية

33.66%51.6910.034.60%6.508.21املجموع


