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س����ر، وكأن الكويت دولة منعزلة عن العال����م على الرغم من الفوائض 
املالية الضخمة املتراكمة والتي آخرها فوائض قدرها 6.4 مليارات دينار 
خالل 8 أشهر من ميزانية عام 2010/2009، ومع ذلك ليس هناك انعكاس 
لهذه الفوائض املالية على األداء االقتصادي الكلي، فمش����اريع التنمية 
متوقفة، وش����ركات القطاع اخلاص تعاني من تداعيات األزمة العاملية 

التي تفاقمت بسبب احلكومة.

آلية التداول

ارتفعت نس����بيا حركة 
التداول على بعض أس����هم 
البنوك التي س����جل منها 3 
ارتفاعا في اسعارها  بنوك 
الوطني،  البن����ك  خاص����ة 
فيما سجلت اسهم 4 بنوك 
انخفاضا في اسعارها، خاصة 
سهم التمويل الكويتي الذي 
سجل انخفاضا مبقدار وحدة 

سعرية.
هناك سيناريو قد يشهده 
ف����ي بدايات  البنوك  قطاع 
الع����ام املقبل، وقد أش����رنا 
لهذا الس����يناريو في بداية 
الشهر املاضي، حيث ذكرنا 

سهم نفذت من خالل 232 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.

السيولة المالية

أسواق املال ال تتحرك ملجرد ان هناك سيولة مالية ساخنة، فهذه السيولة 
تدخل الستغالل حدث ما وسرعان ما تخرج، والسيولة املالية متوافرة 
ولكن الثقة في السوق مفقودة، وعودتها تتطلب جهودا مكثفة من جانب 

احلكومة، وعلى مدى اكثر من 
عام لم تبذل احلكومة جهودا 
ملموسة لتنشيط الوضع 
االقتص����ادي وبالتالي دعم 
الثقة في البورصة، فخالل 
العام املاضي حققت اغلب 
اسواق املال العاملية مكاسب 
املال  كبيرة خاصة اسواق 
االميركي����ة التي بدأت منها 
األزمة، وذلك بفضل املليارات 
أنفقتها اميركا ودول  التي 
أوروبا وآس����يا في مختلف 
قطاعاتها االقتصادية، األمر 
الى حتقيق هذه  الذي أدى 
االقتصادات تعافيا في الربع 
الثالث والربع االخير، فيما 
ان الوضع في الكويت محلك 

المؤشر ينهي 2009 فوق حاجز الـ 7000 نقطة بشق األنفس
وتداوالت ضعيفة وتصعيد بعض األسهم في الثواني األخيرة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
18.6 مليون دين����ار على 51% من القيمة االجمالية 
للتداول، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، إيفا، 

منا القابضة، اجيليتي، زين.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم زي��ن البالغة 6.1 

ماليني دينار على 16.7% من القيمة االجمالية.
حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع الصناعة مبقدار 71.4 نقطة تاله قطاع التأمني 
مبقدار 67.4 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 14.6 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات اعالها 
قطاع الشركات غير الكويتية، مبقدار 30.2 نقطة 

تاله قطاع اخلدمات مبقدار 28.8 نقطة.
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ان اسهم البنوك قد ال تشهد ارتفاعا في 
أسعارها عند إغالق نهاية العام 2009، 
وذلك حتى يتسنى للصناديق واحملافظ 
املالية العمل على تصعيد اسهم البنوك 
خالل فترة الربع األول من العام احلالي، 
مستفيدة من التوزيعات التي يتوقع 
ان تعل����ن عنها بعض البنوك، خاصة 
البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، 
باالضافة الى ان اسهم البنوك يتوقع 
ان حتقق مكاسب أفضل في نهاية العام 
احلالي مقارنة بإغالقات نهاية عام 2009، 
خاصة انه اذا كانت هناك 4 بنوك يتوقع 
ان تعلن عن خسائر، فإنها يتوقع ان 
حتقق ارباح����ا جيدة في عام 2010 خاصة ان هذه البنوك قامت بعملية 
تنظيف ش����املة مليزانياتها، لذلك فإن هناك مؤشرات بأن حتقق اسهم 

البنوك مستويات سعرية جيدة، خالل الربع األول من العام احلالي.
وسجلت اغلب اسهم الش����ركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت متواضعة باستثناء التداوالت النشطة على سهم ايفا الذي 
سجل انخفاضا في سعره، فيما سجل سهم الديرة انخفاضا ملحوظا في 
سعره في تداوالت متواضعة، ورغم االرتفاع امللحوظ لسهم جلوبل اال 
انه لم يغلق على حاجز ال� 100 فلس، ولكن يتوقع ان يكون االداء العام 
للس����هم في الفترة املقبلة نحو الصعود، وسجل سهم كامكو انخفاضا 
ملحوظا في سعره في تداوالت متواضعة جدا، ويعد سهم كامكو الوحيد 
الذي اغلق على نزول قوي في نهاية العام، فعلى مدى تداوالت االسبوع 
املاضي شهد السهم تراجعا سعريا كبيرا وكان هذا النزول متعمدا على 

الرغم من انه يتوقع ان تعلن الشركة عن ارباح في نهاية العام.
وسجلت اغلب اسهم الش����ركات العقارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت متواضعة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم عقارات 
الكويت الذي س����جل انخفاضا محدودا في س����عره، فيما متاسك سهم 
الوطني����ة العقارية في تداوالت محدودة، حيث يتوقف اجتاه الس����هم 
صعودا وهبوطا على اجتاه سهم اجيليتي والذي ايضا خاضع لتطورات 

قضية الشركة في اميركا.

الصناعة والخدمات

تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية بني الهبوط واالرتفاع في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام حيث سجلت بعض األسهم ارتفاعا نتيجة 
التصعيد لتحسني ميزانيات نهاية العام، وقد بدا ذلك واضحا من خالل 
تصعيد اسهم اسمنت الكويت والوطنية ملواد البناء، فيما واصل سهم 
صناعات األنابيب االنخفاض باحلد االدنى، كذلك ارتفع سهم منا القابضة 
بدعم من االرباح التي حققتها الش����ركة والبالغة 2.4 مليون دينار من 

بيع شركتني تابعتني.
وفي قطاع اخلدمات، فإن اغلب اسهم الشركات التي حققت ارتفاعا في 
اسعارها جاء بفعل عمليات التصعيد املتعمد لتجميل ميزانيات الشركات 

التي متتلك حصصا مؤثرة في الشركات التي مت تصعيد اسهمها.
واغلق سهم الس����ور باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة بعد ان شهد 
تداوالت قياس����ية اول من امس، واتسمت تداوالت اسهم الشركات غير 
الكويتية بالضعف مع انخفاض اس����عار اغلبها، فيما ش����هد سهم بنك 

اخلليج تداوالت مرتفعة نسبيا بفعل عمليات تصعيد السهم.

هشام أبوشادي
بنهاي����ة تداوالت س����وق الكويت 
لالوراق املالية امس، انتهت تداوالت 
عام 2009 متكبدة خسائر كبيرة في كل 

املؤشرات مقارنة بالعام 2008.
وبشق االنفس اغلق املؤشر العام في 
الثواني االخيرة فوق حاجز ال� 7000 
نقطة بعد ان كان متراجعا مبقدار 70 
نقطة، ولكن هناك تقلص كبير في قيمة 
التداول مقارنة باول من امس، وقد بدا 
ذلك من خالل التداوالت املتواضعة جدا 
على اغلب اسهم الشركات الرخيصة، 
فيما ان بعض االسهم القيادية شهدت 

تداوالت مرتفعة نس����بيا مع استقرار اسعارها باس����تثناء سهم البنك 
الوطني الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي، والتراجع الواضح 
في السيولة املالية في التعامالت أمر طبيعي ويظهر مدى اجواء القلق 
واالحباط التي تس����ود اوس����اط املتداولني واحجامهم عند بناء مراكز 
مالي����ة جديدة نتيجة صعوبة التوقع باالداء العام للس����وق في بدايات 
الع����ام املقبل في ظ����ل االفتقار الي محفزات ايجابي����ة، بل على العكس 
ف����ان العوامل التي تدعو للحذر، اكثر فهناك مخاوف من النتائج املالية 
للشركات والتي يتوقع ان يكون اغلبها اسوأ من العام املاضي، كذلك هناك 
مخاوف من تزايد استقاالت مجالس االدارات وما يتبعها من قضايا ضد 
بعض مجالس االدارات، كذلك ال توجد اي بوادر ايجابية حول مشاريع 
التنمية، باالضافة الى الصعوبة التي تواجه الشركات في اعادة هيكلة 
ديونها رغم مرور اكثر من عام على االزمة واالهم صعوبة احلصول على 
متويل، األمر الذي يجعل االوضاع اكثر صعوبة على االقل في النصف 

االول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 18.7 نقطة ليغلق على 7005.3 نقاط 
بارتفاع نسبته 0.27% مقارنة باول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
2.11 نقط����ة ليغلق على 385.75 نقطة بارتفاع نس����بته 0.55% مقارنة 

باول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 179.3 مليون س����هم نفذت من خالل 
3619 صفقة قيمتها 36.4 مليون دينار، وجرى التداول على اس����هم 138 
شركة من اصل 205 ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت اسهم 36 شركة على اسعارها 
و67 شركة لم يشملها النش����اط، وتصدر قطاع الشركات االستثمارية 
النش����اط بكمية تداول حجمها 67.1 مليون س����هم نفذت من خالل 973 

صفقة قيمتها 6.9 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
41.3 مليون سهم نفذت من خالل 601 صفقة قيمتها 3.4 ماليني دينار.

واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 40.6 
مليون سهم نفذت من خالل 1140 صفقة قيمتها 13.5 مليون دينار.

وحصل قطاع الش����ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خالل 449 صفقة قيمتها 3.9 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 7.7 ماليني 
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وتداول قياسي 
على »إيفا«

)سعود سالم(حركة املؤشرات خالل آخر يوم تداول لعام 2009

»غلف إنفست«: عوامل إيجابية ساعدت على تماسك السوق
بشكل نسبي والمؤشر مازال يتداول تحت االتجاه التنازلي األساسي

والتفاؤل بانتهاء التأزمي بني مجلس األمة واحلكومة 
واستقرار األوضاع السياسية.

11 � كما كان خلبر دعم حكومة أبوظبي بتقدمي 
مس���اعدة بلغت 10 مليارات دوالر حلكومة دبي 
األثر اإليجابي على أس���واق املنطقة بشكل عام 
وعلى سوق الكويت لألوراق املالية بشكل خاص، 
باإلضافة إلى سداد شركة نخيل اإلماراتية التزاماتها 
ومنها املستحقة إلى البنك األهلي الكويتي وبعض 

الشركات األخرى.
12 � كما ساد السوق حالة من التفاؤل بسبب 
إعالن شركة جلوبل بأنها متكنت من االتفاق مع 

البنوك الدائنة بإعادة جدولة جميع ديونها.
ولفتت »غلف إنفس���ت« إلى انه تصدر قطاع 
اخلدمات أعلى تداول بنس���بة 32.1% من إجمالي 
القيمة املتداولة للسنة حيث شهد سهم زين تداوال 
ب� 2.754 مليار سهم بقيمة 3.138 مليارات دينار، 
وأيضا شهد سهم أجيليتي تداوال ب� 1.474 مليار 
سهم بقيمة 1.327 مليار دينار، وحل قطاع البنوك 
ثانيا بنسبة 22.1% وذلك بسبب التداول على سهم 
»بيتك« حيث تداول ب� 1.319 مليار س���هم بقيمة 
1.578 مليار دينار، وش���هد سهم الوطني تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب� 1.198 مليار س���هم بقيمة 
1.364 مليار دينار، ولقد حل قطاع االس���تثمار 
ثالثا بنسبة 17.2% وذلك بسبب التداول على سهم 
ايفا حيث تداول ب� 4.825 مليارات س���هم بقيمة 
654 مليون دينار، وش���هد سهم الديرة ك تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب� 3.117 مليارات سهم بقيمة 

367 مليون دينار.
وبينت الشركة أنه انخفض املؤشر السعري 
ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية السنة عند 
6.367.6 نقطة في ش���هر مارس ومن ثم تعافى 
بشكل بسيط خالل السنة ليصل إلى أعلى إقفال 
للمؤشر في شهر يونيو حيث أقفل في تاريخ 3 
يونيو 2009 عند 8.371.10 نقطة ومن ثم ش���كل 
اجتاها تنازليا أساس���يا، وشكل اجتاها تنازليا 
ثانويا في اآلونة األخيرة ليقفل املؤشر في نهاية 

السنة عند 7.005.3 نقاط. 
ورأت »غلف انفست« أن املؤشر يجب عليه أن 
يستمر بالتداول فوق االجتاه التنازلي الثانوي 
والتأسيس فوق نقطة املقاومة األولى والنفسية 
عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة املقاومة الثانية 
عند 7.500 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 6.840 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة. 
وقالت الشركة: أما على املدى الطويل فاننا نرى 
أن املؤش���ر مازال يتداول حتت االجتاه التنازلي 
األساس���ي، وليتمكن املؤشر من جتاوز االجتاه 
التنازلي األساس���ي فيجب عليه أن يتداول فوق 
مستوى ال� 7.500 نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة ليواصل ارتفاعه إلى مستويات 

جديدة.

االستقرار املالي.
3 � صدور مرس���وم ضرورة بإق���رار قانون 
االستقرار املالي بعد حل مجلس األمة مما ساعد 
على عودة الثقة تدريجيا إلى الس���وق، وإمتام 
الالئحة التنفيذية لقانون االستقرار املالي والبدء 
بتطبيقه وإعالن البنوك استعدادها بتطبيق القانون 

والبدء بتمويل الشركات.
4 � تعافي األس���واق العاملية واخلليجية من 
آثار األزمة املالية العاملية، كما ارتفعت األسواق 
العاملية بعد اجتماع قمة العشرين العاملي الذي 
أقر ضخ خمسة تريليونات دوالر في االقتصاد 

العاملي حتى نهاية سنة 2010.
5 � قيام بنك الكويت الوطني بش���راء حصة 
بلغت ما يقارب 40% من أس���هم بنك بوبيان عن 
طريق الدخول في مزادات والش���راء املباشر من 

السوق أدى إلى ارتفاع السيولة في السوق.
6 � إعالن شركة زين بتعديل النظام األساسي 
للش���ركة بتغيير قيود امللكية للس���ماح بتملك 

املستثمرين األجانب لنسبة تفوق %5
7 � باإلضافة إلى إعالن ش���ركة االستثمارات 
الوطنية بان ش���ركة اخلير لألس���هم والعقارات 
وآخري���ن بص���دد البت في بيع 46% من أس���هم 
شركة زين بسعر دينارين للسهم الواحد لصالح 
مس���تثمرين أجانب ما أدى إلى التداول املكثف 
على سهم زين وأسهم مجموعة اخلرافي وارتفاع 

أسعار أسهمها بشكل ملحوظ.
8 � تصريحات احلكومة حول املشاريع التنموية 
ووجود النية بإشراك القطاع اخلاص بهذه املشاريع 

أعطى نوعا من التفاؤل لدى املستثمرين.
9 � كما تفاعل السوق بعدم انكشاف العديد من 
الشركات والبنوك الكويتية على أزمة دبي ما أدى 
إلى ارتفاعه وعدم ارتباطه باألسواق اخلليجية 

التي انخفض معظمها خالل تلك الفترة.
10 � موجة االرتياح التي س���ادت السوق بعد 
جن���اح احلكومة في مواجهة االس���تجوابات مع 
جتديد مجلس األمة ثقته في سمو رئيس مجلس 
الوزراء بعد أن مت رفض طلب عدم التعاون معه، 

شأن جتاوزات مالية في عقد للشركة مع اجليش 
األميركي.

8- اس���تمرار التأزمي بني املجلس واحلكومة 
الذي أدى إلى تخوف املستثمرين من عدم استقرار 
األوضاع السياسية واالقتصادية في البالد خصوصا 
بعد تقدمي عدد من النواب الستجوابات موجهة 

لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء اآلخرين.
9- إعالن حكومة إم���ارة دبي طلبها جتميد 
استحقاقات ديون مجموعة »دبي العاملية« التي 
متتلكها اإلمارة والتي أثرت بالسلب على معظم 
األسواق العاملية واخلليجية خالل الفترة وباألخص 
بعد إع���الن حكومة دبي عدم ضمان ديون »دبي 

العاملية« و»نخيل« العقارية.
10- عدم جتاوب السوق بشكل فعلي مع خبر 
حتقيق الهيئة العامة لالستثمار 1.1 مليار دوالر 
وعائدا نسبته 37% من بيع حصتها في »سيتي 

جروب«.
11 � ترقب صدور حكم قضية أجيليتي املرفوعة 
من قبل احلكومة األميركية ضد الش���ركة والتي 
تأجلت إلى 2010/1/7 مما أدت إلى انخفاض سهم 
أجيليتي بشكل كبير وشركاتها التابعة والزميلة 

وأثرت على السوق بشكل عام.
12 � كما كان لعودة التأزمي السياسي بني مجلس 
األمة واحلكومة بعد ما اس���تقرت األمور لفترة 
وجيزة األثر السلبي على السوق، باإلضافة إلى 
حالة الترقب التي سبقت جلسة القروض وأدت 

إلى تذبذب السوق في أواخر السنة.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من انخفاض 
الس���وق خالل الع���ام إال أن هناك ع���دة عوامل 
إيجابية س���اعدت على متاس���ك السوق بشكل 

نسبي ومنها:
1 � إعالن شركة االتصاالت املتنقلة )زين( ألرباح 
قياسية عن عام 2008 ساعدت على استعادة الثقة 

في األسهم القيادية والتشغيلية.
2 � استقالة احلكومة ومن ثم حل مجلس األمة 
حال دستوريا أدى إلى التفاؤل من قبل املستثمرين 
بسرعة اجناز املشاريع احلكومية وأهمها قانون 

أك���دت الش���ركة اخلليجية 
الدولية لالس���تثمار »غلف 
إنفست« في تقريرها السنوي 
عن البورصة الكويتية أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد انخفاضا في جميع مؤشراته 
الرئيسية حيث انخفض املؤشر السعري بنسبة 
»-10%« كما شهد املؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 

»-5%« منذ بداية العام.
وأضافت »غلف إنفس���ت« أنه قد صاحب هذا 
االنخفاض انخفاض في القيمة املتداولة بنسبة 
»-39%« والقيمة السوقية بنسبة »-9%«، وترجع 
أسباب انخفاض هذه املؤشرات إلى عدة عوامل 

سياسية واقتصادية أهمها:
1- انخفاض سوق الكويت لألوراق املالية في 
بداية العام مع ترقب التشكيل احلكومي في تلك 
الفترة، باإلضافة إلى أزمة عقود البيوع املستقبلية 
التي وصلت إلى أسعار الفسخ وأدت إلى زيادة 
عروض البيع على األس���هم لتكون عامل ضغط 

على السوق.
2- انعدام الثقة في احملفظة احلكومية التي 
تأخر دخولها وكان دخولها ضعيفا إلى السوق، 
وعدم وضوح الرؤية حول خطة اإلنقاذ من قبل 

احلكومة.
3- انخفاض القيم والكميات املتداولة وشح 
السيولة بسبب إيقاف التسويات وغياب دور 
صناع س���وق البيوع املستقبلية واآلجل بعد 
التعديالت التي أدخلتها إدارة البورصة على 

تلك اخلدمة.
4- االحتقان السياس���ي بني مجلس األمة 
واحلكومة بداية بطلب بعض األعضاء تأجيل 
قان���ون االس���تقرار املالي لضرورة دراس���ته 
وإضافة بعض التعديالت علية، واس���تجواب 

وزير الداخلية. 
5- كثرة اإلش���اعات واألنب���اء حول صفقة 
»زين« أدت إلى حالة من الهلع لدى املستثمرين 
بس���بب توقع البعض فشل الصفقة، خصوصا 
مع إعالن مجموعة األوراق املالية نيتها ش���راء 
حصة الهيئة العامة لالستثمار في »زين«، وورود 
أنباء عن انس���حاب أحد أطراف الكونسورتيوم 

من الصفقة. 
6- تأخر بعض الشركات القيادية والتشغيلية 
في إعالن أرباح للربع من العام، التي كانت سلبية 
للشركات املدرجة خصوصا شركات االستثمار 
بسبب عدم صعود سوق الكويت لألوراق املالية 
بهذه الفترة، وعلى الرغم من إعالنات أرباح للربع 
الثال���ث من العام اجليدة وغي���ر املتوقعة لبنك 
الكويت الوطني وشركة الوطنية لالتصاالت إال 
أن السوق فشل في التجاوب مع هذه اإلعالنات 

اإليجابية.
7- االتهامات التي وجهت لش���ركة أجيليتي 
من السلطات القضائية الفيدرالية األميركية في 

تقــرير

إضافة شركتين إلى سوق الخيارات

استقالة الزميع من مجموعة عارف

انعقاد عمومية »جلوبل«  12 يناير المقبل

»بيان« تحقق 263824 دينارا

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه سوف تتم إضافة 
أس���هم الشركات التالية في سوق اخليارات اعتبارا من يوم 

االثنني املوافق 4 يناير 2010  وهي:
1- شركة االستشارات املالية الدولية.  

2- شركة ايكاروس للصناعات النفطية   
وأضافت البورصة أن عقود اخليارات سوف تصدر للفترات 

)شهر، 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنة( .

أكدت مجموعة عارف االستثمارية أن مجلس إدارة الشركة 
قرر في اجتماعه بتاريخ 30 ديس���مبر 2009 قبول  استقالة 
د.علي الزميع من رئاسة وعضوية مجلس إدارة املجموعة   
اعتبارا من نهاية دوام امس واختار املجلس ابراهيم اخلزام 

عضوا منتدبا اعتبارا من اليوم.  

ذكر س����وق الكويت لألوراق املالي����ة أن اجلمعية العمومية 
العادية لشركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( سوف تنعقد 
في 12 يناير 2010 في مقر الش����ركة حيث سيتم خاللها مناقشة 

ما يلي:  
1- املوافقة على حتويل ملكية اصول الشركة من استثمارات 
غير عقارية مملوكة بش����كل مباشر أو غير مباشر للشركة إلى 
صندوق جلوبل ماكرو فند املؤسس في مملكة البحرين واململوك 
بالكامل لشركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر 
لشركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« وذلك طبقا التفاقيات 

إعادة هيكلة ديون الشركة. 
2- املوافقة على حتويل ملكية أصول الشركة من استثمارات 
عقارية الى شركة مشاع اإلسالمية العقارية واململوكة بالكامل 
بطريق مباشر وغير مباشر لشركة »جلوبل« وذلك طبقا التفاقيات 

إعادة هيكلة ديون الشركة. 
3- املوافقة على رهن أصول الشركة من استثمارات عقارية 
وغير عقارية لصالح دائني الشركة وذلك طبقا التفاقيات إعادة 

هيكلة ديون الشركة. 

أفادت شركة بيان لالستثمار بأنها قامت ببيع كامل ملكيتها 
في شركة ايديا للتسويق واإلعالن والبالغة 51% ومت البيع 
مببلغ 838075 دينارا وتسلمت الثمن، وقد حقق هذا البيع 
ربحا قدره 263824 دينارا وسوف تظهر هذه األرباح بالربع 

األخير للعام املالي 2009.

مؤشرات السوق في 2009 مقارنة بـ 2008
التغير20082009

31%80.844.051.000105.883.869.000إجمالي الكمية
-39%35.745.167.46021.794.653.709القيمة اإلجمالية

-3%1.997.5191.933.796الصفقات
-10%7.782.607.005.30مؤشر السوق السعري
-5%406.7385.75مؤشر السوق الوزني

-9%33.502.011.90330.327.593.918القيمة السوقية
0%204204الشركات املدرجة

المؤشر العام 18.7 نقطة 
وتداول 179.3 مليون سهم 

قيمتها 36.4 مليون دينار

ارتفاع

إعالنات البورصة
إعداد: عاطف رمضان


