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»مجموعة عارف« تنجز أعمال البنية 
التحتية لمشروعين سكنيين في المغرب

»الصفاة لالستثمار« تخسر
6.7 ماليين دينار بواقع 8.7 فلوس

»الخليج للتأمين« تنضم إلى برنامج 
»النوير« لحماية البيئة من التلوث

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان مجموعة عارف اقتربت من االنتهاء 
من البنية التحتية واألعمال اإلنشائية 
اخلاصة مبشروعي اإلسكان الفاخر في 

منطقتي مراكش وطنجة باملغرب. 
وقالت املصادر ان الش����ركة بدأت 
منذ فترة عمليات التسويق اخلاصة 
باملشروعني السيما انهما ضمن محفظة 
عارف العقارية في املغرب التي تضم 
3 مشاريع لإلسكان الفاخر، باإلضافة 

إلى مشروع لإلسكان الشعبي يحتوي 
على 3500 وحدة سكنية للفئات ذات 
الدخل احمل����دود. وذكرت املصادر أن 
»عارف« قد ركزت عملها خالل املرحلة 
املاضية على االستثمار في األصول 
التشغيلية املدرة، والتوازن بني أصول 
ومطلوبات املجموعة، وجتنب املضاربة 
غير املدروسة في العقارات واألسهم، 
والتركيز على االستثمار املباشر املنتج 
وفي أصول تشغيلية قابلة للتسييل، 

والتوازن القطاعي واجلغرافي.

أعلنت شركة الصفاة لالستثمار 
نتائج فترة التس����عة اشهر املنتهية 
في 30 س����بتمبر 2009، حيث حققت 
الشركة صافي خس����ائر 6.7 ماليني 
دينار مبا يعادل 8.7 فلوس للس����هم 
الواحد، علما ان مبلغ 6.3 ماليني دينار 
من هذه اخلسائر غير محققة ناجتة 
عن إعادة تقييم عقارات في شركاتها 
التابعة والزميلة والتي قامت بتقييمها 
مما نتج عنه����ا انخفاض في حقوق 
مساهميها وبالتالي انخفاض في قيمة 
االستثمارات لدى الصفاة لالستثمار. 
كما بلغ اجمالي االصول 196.7 مليون 
دينار واجمالي املطلوبات 71.8 مليون 
دينار ايضا مبا يجعل نسبة املطلوبات 
الى املوج����ودات 36.5%. واوضحت 
الشركة انه رغم اعالن خسائر عن فترة 
التسعة اشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 قدره����ا 6.7 ماليني دينار اال ان 
اجمالي الدخل الش����امل حقق ارباحا 
بلغت 365 أل����ف دينار مما يعني ان 
حقوق املساهمني من 1 يناير 2009 حتى 
30 سبتمبر 2009 قد ارتفعت مببلغ 
365 ألف دينار مما يعكس احملافظة 
على حقوق املساهمني رغم اخلسارة 
املعلنة حيث بلغت حقوق املساهمني 

كما بتاريخ 30 س����بتمبر 2009 مبلغ 
124.9 مليون دينار مقارنة مع 124.5 
مليون دينار، كما بتاريخ 31 ديسمبر 
2008، والقيمة الدفترية للسهم، كما 
في 30 سبتمبر 2009 بلغت 161.5 فلسا 
مقارنة مع 161 فلسا للسهم كما بتاريخ 
31 ديس����مبر 2008، علما ان اصولها 
املتداولة بلغت كما في 30 س����بتمبر 
2009 مبلغ 58.5 ملي����ون دينار في 
حني بلغت املطلوبات املتداولة 27.6 

مليون دينار.
كما ذكرت الش����ركة ان القرارات 
واالجراءات التي اتبعتها في تخفيض 
تكاليف التشغيل قد انعكست حاليا 
على بيانات 2009/9/30 حيث انخفضت 
تكاليف املوظفني من 1.9 مليون دينار 
2008/9/30 الى 800 ألف دينار، كما 
في 2009/9/30 اي انخفاض بنسبة 
58%، كذلك انخفضت تكاليف التمويل 
)وكاالت باالستثمار( من 7.5 ماليني 
دينار كما في 2008/9/30 الى 4.5 ماليني 
دينار كما في 2009/9/30 مبا نسبته 
40% وذلك نتيجة قيام الشركة بسداد 
جزء كبير من الوكاالت الدائنة خالل 
الفترة االولى م����ن بدء االزمة املالية 

العاملية.

انضمت شركة »اخلليج للتأمني« 
إلى برنامج شركة املعادن والصناعات 
التحويلية »املع����ادن« MRC لتدوير 
النفايات واملخلفات الزائدة »النوير«، 
حيث وقعت الش����ركتان اتفاقية يتم 
مبوجبه����ا تخلي����ص »اخلليج« من 
الزائ����دة في مواقع  جميع املخلفات 

عمل الشركة.
وتنص االتفاقية التي وقعت بني 
»املعادن«، وشركة »اخلليج للتأمني«، 
على أن تق����وم األولى بتقدمي جميع 
النفايات واملخلفات،  خدمات تدوير 
وتشمل الورق والزجاجات البالستيكية 
والعبوات املعدنية. ومن ناحيته، قال 
مسؤول تطوير األعمال لدى املعادن 
مس����اعد الصالح، ان اخلليج للتأمني 
تعد اول ش����ركة تأم����ني تنضم الى 
برنامج »النوير« الذي اطلقته شركة 
املعادن، ومتكنت اخلليج للتأمني على 
مر الس����نني من ان تتحول من خالل 
عملياتها في قطاع����ات التأمني على 

احلياة واملمتلكات واحلوادث العامة الى 
اكبر شركة تأمني في الكويت بالنسبة 
ألقساط التأمني املكتتبة واحملتفظ بها 
حيث ان أنشطتها التأمينية مدعومة 
من قبل كبرى شركات إعادة التأمني 
الدولية. وأضاف الصالح »ان الشركة 
مستمرة في دعمها للمشاريع الصديقة 
للبيئة وانها تسعى دائما إلى خدمة 
املجتمع وحتسني مستوى الوعي لدى 
أفراده بأهمية مث����ل تلك الصناعات 

الناشئة«.
وأش����ار إلى أن »املعادن« ستوفر 
مبوجب االتفاقية جميع وسائل نقل 
املخلفات من مركبات وسيارات نقل، 
لتحويل املواد التي س����يتم نقلها من 
»اخللي����ج للتأمني« إلى مقر ش����ركة 
»املع����ادن« املس����ؤولة ع����ن ضمان 
القيام بجميع عمليات إعادة التدوير، 
وتنفيذها وفقا جلميع القوانني املعمول 
بها في الكويت ووفقا لقوانني الهيئة 

.EPA العامة للبيئة

أخبار الشركات

»المركزي«: 40.2 مليار دينار إجمالي موجودات 
البنوك المحلية بنهاية أكتوبر بنمو  ٪2.2

اظهرت مؤشرات شهر اكتوبر 
املاضي ق����وة البنوك الكويتية 
التي متكنت على الرغم من االزمة 
العاملية من حتسني مؤشراتها 
املختلف����ة والتي ش����هدت منوا 
ملحوظا مقارنة بشهر سبتمبر 
املاضي ومقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
 وذكرت النش����رة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي ان اجمالي 

املوجودات للبنوك احمللية بلغ 
حتى نهاية الشهر املاضي حوالي 
40.2 مليار دينار بنسبة زيادة 
2.2% عن الشهر السابق وحوالي 
3.6% عن الشهر املقابل من العام 

املاضي.
 واظهرت ان صافي املوجودات 
االجنبية للبنوك احمللية ارتفع 
الى حوالي 4.3 مليارات دينار 
بزيادة 11.7% عن الشهر السابق 

املقابل من  الشهر  و93.3% عن 
العام املاضي.

القطاع   وش����هدت ودائ����ع 
اخلاص املقيم بالدينار الكويتي 
ارتفاع����ا بلغت نس����بته %0.6 
لتصل ال����ى حوالي 21.2 مليار 
دينار خالل شهر اكتوبر املاضي 
مقارنة بالش����هر املاضي بينما 
بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام 

املاضي حوالي %11.7.

 واشارت الى ارتفاع ودائع 
القط����اع اخل����اص بالعم����الت 
االجنبية مقارنة بشهر سبتمبر 
املاضي بحوالي 0.6% لتصل الى 
حوالي 2.6 ملي����ار دينار فيما 
بلغت نس����بة منوها خالل عام 

.%70
 واظهرت نشرة البنك املركزي 
التس����هيالت  ارتف����اع ارصدة 
الى حوالي  النقدية  االئتمانية 

24.9 مليار دينار بزيادة %0.5 
عن الشهر السابق وحوالي %7.3 
عن شهر اكتوبر من العام املاضي.  
من ناحية اخرى ذكرت النشرة 
ان عرض النقد »ن 2« ارتفع الى 
حوالي 24.7 مليار دينار خالل 
الشهر املاضي بزيادة 0.6% عن 
شهر سبتمبر املاضي وحوالي 
15.7% عن شهر اكتوبر من العام 

املاضي.

أكد أن المؤشرات اإليجابية للبنوك المحلية تؤكد متانة القطاع المصرفي

24.9 مليار دينار ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية النقدية وارتفاع عرض النقد »ن 2« إلى 24.7 مليارًا 

 محمد سلطان 

»الكويتية التخصصية«: السكن االستثماري في ورطة 

»بيان«: 5.6٪ تراجع في قيم تداول األسواق الخليجية 

أوضح تقرير بيان األسبوعي 
عن أداء األسهم اخلليجية أن اللون 
األحمر استمر مهيمنا على األداء 
األسبوعي ملؤشرات أسواق األسهم 
الثالث على  اخلليجية لألسبوع 
التوالي وذلك بعد أن أنهت خمسة 
من تلك األس����واق أسبوعها على 
خس����ائر بقيادة السوق الكويتي 

والذي كان أكثرها تراجعا. 
 وأشار التقرير إلى أن الغالبية 
العظمى من الشركات املدرجة أمتت 
اإلعالن عن نتائجها املالية للتسعة 
أش����هر املنقضية باستثناء سوق 
الكويت واإلمارات، إذ اليزال عدد 
كبير من الشركات في هذه األسواق 
لم تفصح عن بياناتها، الفتا الى 
أن هذا األمر أدى بش����كل عام إلى 
استمرار حالة التحفظ السائدة بني 
املتداولني وهو األمر الذي انعكس 
على تراجع نشاط التداول في كل 
األسواق باستثناء سوق البحرين 

لألوراق املالية. 
األداء  ان  التقري����ر  وق����ال   
اخلليج����ي يأت����ي عك����س التيار 
الس����ائد ف����ي األس����واق العاملية 
والتي مرت بأسبوع جيد بشكل 
عام ألسواق األس����هم الرئيسية، 
فيما حافظت أسعار البترول على 
مس����تويات قريبة من 80 دوالرا 

رغم تذبذبها. 
 ويتسق أداء تلك األسواق مع 
العام اإليجابي بش����أن  االنطباع 
االقتصاد العاملي والذي ظهر منذ 
فترة، وتدعمه باستمرار تقارير 
تصدر من مؤسسات دولية معتبرة 
أو البيانات احلكومية لالقتصادات 

الرئيسية في العالم. 
 وفي هذا الصدد، أكدت منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية أن 
أغلب االقتصادات الكبرى قد أظهرت 
عالمات التحسن، فيما ظهر انتعاش 
ملحوظ في أميركا، وأعلن كل من 
الفيدرالي األميركي  االحتياط����ي 

الستة أشهر لم يتجاوز 26.6% من 
املخطط السنوي وهو ما أسهم في 

زيادة فائض املوازنة.
 وفي استعراض ألداء األسواق 
املالية، أوضح التقرير أن السوق 
السعودية تأثرت مبوجة بيع عامة 
شملت كل القطاعات، وكان لقطاع 
املصارف دور بارز في ذلك التراجع، 
ولم يبد الس����وق تأث����را واضحا 
بإعالن مؤسس����ة النق����د العربي 
الس����عودي عن تراجع التضخم 
باململكة خ����الل الربع الثالث من 
ع����ام 2009، فيما أبدى تأثرا أكبر 
بالتراجع النسبي ألسعار النفط 

خالل األسبوع املاضي. 
 وبالنسبة لسوقي اإلمارات، فقد 
انفردا بتسجيل مكاسب أسبوعية 
التداوالت في السوقني  واتسمت 
بالصعود احلذر لألسهم، وقد تركز 
جانب كبير من السيولة على عدد 
محدود من األسهم القيادية، وأظهر 
السوقان خالل األسبوع املاضي 
استجابة لتحرك األسواق العاملية 
بأكثر مما ظهرت في أسواق األسهم 

اخلليجية األخرى.

أداء المؤشرات الرئيسية 

سجلت معظم مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية خسائر متفاوتة 
مع نهاية تداوالت األسبوع املاضي، 
حيث لم يتمكن س����وى مؤشري 
س����وقي اإلمارات من اإلغالق في 
املنطقة اخلضراء، وتصدر األسواق 

ونظيره األوروبي عن إبقائهما على 
معدالت الفائدة املتدنية استمرارا 

إلجراءات اإلنعاش االقتصادي.
 وأما على صعيد أداء األسواق 
اخلليجية، فتصدر السوق الكويتي 
األسواق اخلاس����رة إثر استمرار 
األجواء الضبابية املسيطرة على 
السوق، سواء فيما يتعلق بنتائج 
الشركات املدرجة والتي لم يفصح 
العديد منها عن نتائج التس����عة 
أشهر حتى يوم اخلميس املاضي 
أو على صعيد الوضع السياسي 
الداخل����ي بالكوي����ت وانتظار ما 

سيسفر عنه.
 ونتيج����ة لذلك فق����د تراجع 
التداول بالسوق وسط  نش����اط 
انخفاض حلركة الشراء، وشمل 
االنخفاض أس����هم قيادية مؤثرة 
مما دفع املؤش����ر الوزني للسوق 
إلى مزاملة نظيره الس����عري في 

خانة اخلسائر السنوية. 
 وأوضح التقرير أن السوق لم 
يتفاعل مع األخبار اإليجابية على 
صعيد الوض����ع االقتصادي، فقد 
أعلن����ت وزارة املالية أن املوازنة 
العامة للدولة والتي كان متوقعا 
لها عجز عن العام احلالي، قد حققت 
حتى اآلن فائضا يبلغ 17.5 مليار 
دوالر ويعزى الفضل في ذلك إلى 
التحسن الكبير في عوائد النفط، إذ 
جتاوزت في النصف األول من 2009 
توقعات املوازنة عن العام بكامله، 
غير أن اإلنفاق من جهة أخرى عن 

املتراجعة سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة والذي لم يفلح مؤش����ره 
في تس����جيل أي منو يومي خالل 
األسبوع السابق والذي أنهاه عند 
مس����توى 7058.2 نقطة مسجال 
خسارة أسبوعية نسبتها %3.76، 
متأثرا بتراج����ع جميع قطاعات 
السوق وخاصة قطاع األغذية. فيما 
حل ثانيا سوق البحرين لألوراق 
املالية، حيث أغلق مؤش����ره عند 
مستوى 1.468.77 نقطة منخفضا 
بنسبة 2.55%، وذلك حتت ضغط 
من تراجع معظم قطاعات السوق 

وعلى رأسها قطاع االستثمار. 
الثالثة فش����غلها  أما املرتبة   
السوق املالي السعودي، إذ أنهى 
مؤشره أسبوعه مسجال خسارة 
نس����بتها 1.41% ح����ني أغلق عند 
مس����توى 6253.95 نقطة، حيث 
تراجع املؤشر على اثر انخفاض 
جميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع شركات االستثمار املتعدد، 
بينما كان قطاع التأمني هو األكثر 

خسارة بني القطاعات الباقية. 
 وقد شهدت أس����واق األسهم 
اخلليجية تراجعا لكل من مجموع 
أحجام وقيم الت����داول مع نهاية 
األسبوع املاضي، حيث انخفض 
إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 
13.54%، وذل����ك بعد أن بلغ 4.15 
مليارات سهم مقابل 4.80 مليارات 
سهم في األسبوع قبل املاضي، في 
حني تقلص مجموع قيم التداول 

بنسبة 5.66%، إذ وصل إلى 9.05 
مليارات دوالر في األسبوع املاضي 
مقابل 9.60 ملي����ارات دوالر في 

األسبوع الذي سبقه.
 وعلى صعيد الكميات املتداولة، 
شهدت أسواق األسهم اخلليجية 
تراجعا ل����كل من مجموع أحجام 
وقيم التداول مع نهاية األسبوع 
املاضي، حي����ث انخفض إجمالي 
حجم التداول بنسبة بلغت %13.54، 
وذلك بعد أن بل����غ 4.15 مليارات 
س����هم مقابل 4.80 مليارات سهم 
في األسبوع قبل املاضي. في حني 
تقلص مجموع قيم التداول بنسبة 
5.66%، إذ وصل إلى 9.05 مليارات 
دوالر في األسبوع املاضي مقابل 
9.60 مليارات دوالر في األسبوع 

الذي سبقه.
 وعلى صعيد القيمة، أوضح 
التقرير أن قيمة التداول انخفضت 
قيم التداول في جميع األس����واق 
باستثناء سوق البحرين، وتصدرت 
التراجعات بورصة قطر بعد أن 
نقصت قيمة تداوالتها بنس����بة 
10.95%، فيما شغل سوق الكويت 
لألوراق املالية املرتبة الثانية، إذ 
سجلت قيمة التداول فيه انخفاضا 
نسبته 10.52%، فيما تراجعت قيمة 
التداول في سوق دبي املالي بنسبة 
بلغت 6.68%، شاغال بذلك املرتبة 

الثالثة. 
 أما السوق املالية السعودية، 
إذ  الرابع����ة،  فش����غلت املرتب����ة 
انخفض����ت قيم����ة تداوالتها في 
األسبوع املاضي بنسبة %4.78، 
سوق مسقط لألوراق املالية بدوره، 
كان هو األقل انخفاضا بني أسواق 
األسهم اخلليجية من حيث القيمة، 

إذ تراجعت فيه بنسبة %2.83. 
 ومن ناحية أخرى، منت قيمة 
التداول في سوق البحرين لألوراق 
املالية بنسبة بلغت 39.51%، هذا 
وكانت أكبر قيمة تداول بني أسواق 
األس����هم اخلليجية م����ن نصيب 
الس����وق املالية السعودية والتي 
بلغت 6.64 مليارات دوالر، فيما حل 
سوق دبي املالي ثانيا بقيمة تداول 

بلغت 884.63 مليون دوالر.

أكدت الش���ركة التخصصية 
العقار  لالستش���ارات ان قطاع 
أصبح في االجتاه الذي يس���ير 
فيه مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية نزوال، إذ ان مؤشر سوق 
األسهم يتجه إلى االنخفاض في 
أغلب األحيان ولو حاول احملافظة 
على وضع الثبات النس���بي له، 
بعض االحيان لك���ن محاوالته 
كانت متواضعة أو مبعنى أدق 

يائسة.
وق���ال رئيس مجلس االدارة 
الش���ركة  املنتدب في  والعضو 
محمد س���لطان إن قطاع العقار 
التج���اري، خاصة ف���ي مجال 
اإليجار يشهد انسياقا لم يشهد 
له مثيال لوضع البورصة من جهة 
إذ  االنخفاض وعدم االستقرار، 
كانت الشركات العارضة للقسائم 
لإليجار حتدد سعر إيجار املتر 
املربع الواحد بحوالي 14 دينارا 
كويتيا شهريا، فيما انخفضت 
االسعار حتى المس مستوى ال� 8 
دنانير كويتية شهريا، مع االخذ 
باالعتبار وجود املعروض عند 
هذه احلدود وعدم وجود طلب 
عليه مما وضع هذه الش���ركات 

بني خيارين أحالهما مر، فإما أن 
القيمة اإليجارية  تقوم بخفض 
للمتر املربع ما سيؤدي بالضرورة 
إلى خفض قيمة العقار االجمالية 
بالنظر إلى العائد وإما ترك العقار 
خاليا دون إيجار للمحافظة على 
أسعار اإليجارات، وهو ما يضع 
هذه الشركات في مأزق أشد يتمثل 
في كيفية سداد االلتزامات البنكية 
التي حصلت حني شراء أو بناء 
العقار، ألن الغالبية العظمى من 
هذه الشركات تنجز مشاريعها 
بتسهيالت بنكية وضمان العقار 
وبفائدة يجب سدادها في مواعيد 
محددة، وبذلك أصبحت الشركات 

العقارية في وضع صعب.
من جانب آخر، قال السلطان 
إن املخازن والعقارات الصناعية 
انخفضت اسعارها رغم ندرتها 
في كل من مناطق الشويخ والري 
وغيرها من املناطق الصناعية، 
إال انه���ا حافظت نس���بيا على 
مستوى معني لم تتجاوزه كباقي 
قطاعات سوق العقار، والسبب 
يرجع الى قلة املعروض في ظل 
وجود أسعار منخفضة للقسائم 
التخزينية التي وصل سعر املتر 

فيها من 3.5 دنانير كويتية. إلى 
2.5 دنانير كويتية. إال أنه يبقى ذا 
عائد مرتفع مقارنة باالستثماري 

ويصل احيانا إلى %13.
ويؤكد سلطان ان عقار السكن 
اخلاص بدأ يترنح شيئا فشيئا 
متجها نحو االستيقاظ من سبات 
كان ابرز اسبابه القانونني 8/ 9/ 
2008 اخلاصني بالسكن اخلاص، 
ورغم أن الوضع االقتصادي في 
حالة ركود واملؤشرات تدل على 
س���وء حالة البورصة وس���وق 
العقارات، إال أن قطاع الس���كن 

اخلاص بدأ يحافظ على أسعاره 
الفضاء، وراح  خاصة األراضي 
يشهد نوعا من املقاومة ما خلق 
نوعا من الطلب عليه رغم قلته 
وبدا ذلك ملحوظ���ا في مناطق 
أبوفطي���رة والفنيطيس، وذلك 
لع���دم توافر األرض البديلة مع 
توقع املواطن املوافقة على زيادة 
القرض اإلس���كاني من 70 ألف 
إلى 100 ألف، مما يجعل الطلب 
يزيد عليه من اجلانبني املواطنني 

واملضاربني.
أما السكن االستثماري فهو 
في ورطة حقيقي���ة ويتبني لنا 
ذلك من خالل ما وصل إليه عدد 
الس���كان  البنايات اخلالية من 
الت���ي أصبحت ملحوظة في كل 
مناطق الكويت، مع احتفاظ أسعار 
االيجارات مبعدلها املرتفع، وهذا 
يضع املالك في وضع ال يحسدون 
عليه فإم���ا أن يخفضوا القيمة 
االيجارية أو تظل بناياتهم خاوية 
دون إيجار، لكن ما يشجع املالك 
على عدم تخفي���ض االيجارات 
هو ع���دم قيام البنوك باملطالبة 
بالديون املستحقة خوفا من عدم 
استطاعة املالك سداد أصل الدين 

مع الفوائد املستحقة عليه، ورغبة 
من البنوك في احلفاظ على ثبات 
العقارات الضامنة لهذه  أسعار 
الديون، لكن إن استمر املؤشر في 
االنخفاض فإن البنوك ستضطر 
إلى املطالبة، وهنا ستحدث الطامة 
الكبرى وتبدأ املشكالت بالظهور، 
ومن املتوقع إذا صدقت التنبؤات 
في منتص���ف 2010. لذا نرى أن 
من واج���ب احلكومة أن تتدخل 
وذلك بدفع عجل���ة التنمية عن 
طريق طرح املش���اريع الكبرى 
بأس���رع وقت، خاصة مشاريع 
البنية التحتي���ة مما يؤدي إلى 
إنعاش السوق في قطاعاته كافة 
بضخ السيولة النقدية من خالل 
هذه املشاريع مما يدفع الشركات 
إلى تدوير أموالها في الس���وق 
مع االحس���اس باالمان لوجود 
نشاط اقتصادي يتم عن طريق 
احلكومة متمثال في املش���اريع 
الكبرى التي تطرح في السوق، 
واملشاريع املطلوبة مثل املصفاة 
الرابعة وميناء بوبيان واملدينة 
احلرفية وغيرها من املش���اريع 
الى جانب توزيع األراضي  هذا 

السكنية.

أكد ضرورة التدخل الحكومي لدفع عجلة التنمية عن طريق طرح المشاريع الكبرى 

أشار في تقريره األسبوعي إلى أن اللون األحمر استمر مهيمنًا لألسبوع الثالث 

تقــرير

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

6-9.31%7-3.76%7.058.2الكويت السعري
30.212%5-1.41%6.253.95السعودية العام
7-18.59%6-2.55%1.468.77البحرين العام

0.245%4-0.73%6.902.63قطر
15.734%3-0.57%6.297.01مسقط 30

32.431%3.301%2.166.90دبي
24.173%1.632%2.967.66أبوظبي العام


