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البنك الوطني والتمويل اخلليجي والبنك التجاري، فالبنك الوطني 
ارسل ميزانيته الى البنك املركزي محملة بأرباح قدرها 265 مليون 
دينار وتوزيعات 40% نق���دا و10% منحة، فيما ان هناك عدم تفاؤل 
جتاه التوزيعات املتوقعة للتمويل الكويتي، اما البنك التجاري الذي 
يتراجع سعره بش���كل ملحوظ في تداوالت ضعيفة، فإنه سيرسل 
ميزانيته االسبوع اجلاري إلى البنك املركزي محملة بأرباح ما بني 2 
و 3 ماليني دينار، وبطبيعة احلال لن يكون هناك توزيعات، فيما ان 
هناك معلومات ايجابية حول توزيعات البنك االوسط، وإذا كانت هناك 
مخاوف جتاه النتائج احلالية لعام 2009، فإن نتائجها املالية للربع 
األول من العام احلالي متثل 
مؤش���را في غاية االهمية 
لقياس مدى تعافي البنوك 

من تداعيات االزمة.
وفي قطاع االستثمار، 
فإنه في ظل تأخر نتائج 
البنوك، فإن نتائج  قطاع 
الش���ركات االس���تثمارية 
يتوقع ان تظهر مالمحها 
القادم،  في ش���هر مارس 
وبالتالي فإن تأخر نتائجها 
يعطي املزي���د من الوقت 
الستمرار املضاربات على 

هذه االسهم.
فقط حافظ سهم »ايفا« 
على سعره السابق، البالغ 
106 فلوس للسهم بعد ان 

تأثرا مبوجة الهبوط ألسواق املال األوروبية والعاملية اال ان سوقي دبي 
واملصري كانا االكثر هبوطا امس فيما كانت معدالت هبوط االسواق 
اخلليجية محدودة نسبيا، فقد انخفض السوق السعودي 11.27 نقطة 
ما نس���بته 0.18% بعد ان تكبد خس���ائر ضخمة اول من امس بلغت 
86 نقطة، وانخفض س���وق دبي 81.56 نقطة بنسبة 4.94%، وسوق 
أبوظبي 36.64 نقطة ما نس���بته 1.39% وسوق مسقط 37.30 نقطة 
ما نسبته 0.58%، وس���وق قطر 106.1 نقاط ما نسبته 1.5% وسوق 

البحرين 5.6 نقاط ما نسبته 0.38% واملصري 140.23.
ويالحظ ان العامل النفس���ي ألوساط املتداولني في هذه األسواق 

الس���بب األساس���ي  كان 
لتراجعه���ا اال انه يتوقع 
ان تتعافى هذه األس���واق 

وتعود لالرتفاع.
مرة أخرى خاصة السوق 
الكويتي حيث اليزال امام 
الشركات الرخيصة املزيد 
من ف���رص االرتفاع بفعل 
اغلبها  اس���تمرار جاذبية 

ألوساط املضاربني.

آلية التداول

حافظت اغلب اس���هم 
البنوك على اسعارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة فيما 
سجلت اسهم ثالثة بنوك 
تراجعا في اسعارها وهي 

انخفاض محدود للبورصة متأثرة بتراجع األسواق الخليجية والعالمية
الشركات القيادية تواصل الهبوط وفي مقدمتها »أجيليتي« و»زين«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 13 شركة البالغة 30.3 
مليون دينار على 54.3% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: التمويل الكويتي، ايفا، الديرة، الصفاة، 
صكوك، ابيار، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين، 

الرابطة، املستقبل، التمويل اخلليجي وعقارات.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5 ماليني 

دينار على 8.9% من القيمة االجمالية.
 باستثناء ارتفاع مؤش���ر قطاع اخلدمات 3.6 
نقاط، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها 
االغذية مبقدار 92.1 نقطة، تاله الصناعة 76.6 نقطة، 

تاله البنوك مبقدار 46.4 نقطة. ت
را
ش
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كان متراجعا خ���الل التداوالت الى 
100 فلس، فيما س���جل سهم الديرة 
القابضة انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت ضعيفة وانخفض سهم 
الصفاة لالستثمار مبقدار وحدتني في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، ولكن يتوقع 
ان يعود السهم لالرتفاع مرة أخرى. 
وشهد سهم صكوك تداوالتت نشطة 
نسبيا وارتفاعا في سعره مدعوما 
باملعلومات التي تدور حول س���عي 
مجموعة عارف لدمج شركة صكوك 
مع شركة منشآت، وقد ادى ذلك الى ارتفاع التداوالت النشطة على 
س���هم مجموعة عارف الذي حقق ارتفاعا مبقدار وحدتني، وواصل 
س���هم جلوبل االنخفاض ف���ي تداوالت محدودة، وبش���كل عام فإن 
قطاع االستثمار سوف يواصل قيادة حركة النشاط بفعل استمرار 

عمليات املضاربة.
التي جزء اساسي منها يهدف الى تصعيد اسهم بعض املجاميع 
وحتقيق مكاسب الستغاللها في سداد بعض االلتزامات املالية على 
هذه املجاميع وحققت اغلب اس���هم الشركات العقارية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت نشطة على بعض االسهم. فقد ارتفعت تداوالت 
عقارات الكويت قياسا بتداوالت باقي اسهم الشركات املرتبطة بشركة 
ايفا وهي جيزان واملنتجعات مع انخفاض اسعار هذه االسهم، فيما 
استمرت التداوالت النشطة على سهم ابيار الذي حقق ارتفاعا محدودا 
في سعره، وسجل سهم منشآت وارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت 
نشطة وانخفض سهم الوطنية العقارية وحدتني في تداوالت ضعيفة 

متأثرا بالتراجع امللحوظ لسهم اجيليتي.

الصناعة والخدمات

تكبدت اغلب اسهم الشركات الصناعية خسائر كبيرة في تداوالت 
ضعيفة نسبيا على اغلب اسهم القطاع خاصة سهم اخلليج للكابالت 
الذي انخفض باحل���د االدنى في تداوالت متواضع���ة جدا كما ادت 
عمليات جني االرباح على س���هم الصناعات الوطنية الى انخفاض 
سعره، حيث يالحظ ان اسهم الشركات الصناعية التي شهدت ارتفاعا 
سعريا في آخر يومني من تداوالت االسبوع املاضي هي التي سجلت 
انخفاضا ملحوظا امس. وفي قطاع اخلدمات تراجعت اسعار اسهم 
معظم اسهم الش���ركات القيادية في القطاع خاصة سهمي اجيليتي 
وزين بفعل عمليات البيع امللحوظة ألسباب متباينة، فقد انخفض 
س���هم اجيليتي القتراب موعد اجللسة اخلاصة بقضية الشركة في 
اميركا نهاية الشهر اجلاري، فيما ان االنخفاض امللحوظ لسهم زين 
يعود الى املخاوف من نتائجها املالية للربع االخير في الوقت الذي 
تشير فيه معلومات الى أن ارباحها املتوقعة لعام 2009 تقدر بنحو 
71 فلس���ا، وعلى الرغم من االنخفاض الس���عري ألسهم صفاة طاقة 
ومجموعة الصفوة وصفاتك اال ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة 
االخرى حققت ارتفاعا في اسعارها وفي قطاع االغذية، فرغم التداوالت 
النشطة نس���بيا على س���هم دانة الصفاة اال انه حافظ على سعره 
فيما انخفض س���هم امريكانا بش���كل ملحوظ في تداوالت ضعيفة. 
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت محدودة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
التمويل اخلليجي الذي س���جل انخفاضا في سعره. وقد استحوذت 
قيمة تداول اسهم 13 شركة على 54.3% من القيمة السوقية للشركات 

التي شملها التداول والبالغ عددها 124 شركة.

هشام أبوشادي
تراجع س���وق الكويت لألوراق 
املالية في بداية تعامالت االسبوع 
امس تأثرا بالتراجعات الكبيرة التي 
شهدتها اسواق املال العاملية خاصة 
االميركية واخلليجي���ة بفعل قلق 
بهذه االسواق من حزمة االجراءات 
الت���ي تعتزم احلكوم���ة االميركية 
اتخاذها ضد البنوك االميركية من 
جهة والس���عي لفرضها على باقي 
الذي سيؤثر  العاملية االمر  البنوك 

عل���ى العالقة بني البنوك اخلليجية واالميركية. وعلى الرغم من ان 
االجتاه النزولي للس���وق الكويتي دفع لزيادة عمليات البيع خالل 
مراحل التداول اال ان عمليات الش���راء لتقليل خسائر بعض االسهم 
خاصة اس���هم الشركات التابعة ملجموعتي ايفا والصفوة في أواخر 
التداوالت قللت من خس���ائر هذه االس���هم، االمر الذي يشير الى ان 
هذه االسهم ستعود لقيادة النشاط الصعودي للسوق، وفي مقابل 
ذلك، استمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات القيادية التي 
تراجع اس���عار اغلبها االمر الذي سيزيد من استمرار جاذبية اسهم 
الش���ركات الرخيصة لدى اوس���اط املتداولني من منظور مضاربي 
بحت. ومن ايجابي���ات تداوالت البورصة امس اس���تمرار معدالت 
قيمة التداول في االرتفاع، ووتيرة االنخفاض احملدودة ملعظم اسهم 
الشركات الرخيصة، والتي تفاعل بعضها ايجابا مع معلومات غير 
مؤكدة حول عمليات اندماج بني بعض الش���ركات التابعة ملجموعة 
عارف االس���تثمارية، لذلك فإن االجتاه العام للسوق سيظل يغلب 
عليها طابع الترقب جت���اه النتائج املالية للبنوك واحلذر في نفس 
الوقت من بناء مراكز مالي���ة فيها الى ان تعلن النتائج املالية ألهم 

بنكني وهما البنك الوطني والتمويل الكويتي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 37.4 نقطة ليغلق على 7024.5 
نقطة، كذلك انخفض املؤش���ر الوزن���ي 5 نقاط ليغلق على 378.98 
نقطة. وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 431.1 مليون سهم نفذت من 
خالل 6415 صفقة قيمته���ا 55.8 مليون دينار. وجرى التداول على 
اس���هم 124 ش���ركة من اصل 205 ش���ركات مدرجة، ارتفعت اسعار 
اسهم 26 شركة وتراجعت اس���عار اسهم 71 شركة وحافظت اسهم 
27 شركة على اسعارها و81 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع 
الشركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول حجمها 149.7 مليون 
س���هم نفذت من خالل 2054 صفقة قيمتها 14.3 مليون دينار. وجاء 
قطاع الشركات العقارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 114.4 
مليون س���هم نفذت من خالل 1162 صفقة قيمتها 8.2 ماليني دينار. 
واحتل قطاع الش���ركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول 112.1 
مليون سهم نفذت من خالل 1779 صفقة قيمتها 19.9 مليون دينار. 
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 22.1 مليون س���هم نفذت من خ���الل 330 صفقة قيمتها 2.3 
مليون دينار. وجاء قطاع الش���ركات الصناعية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 16.4 مليون س���هم نفذت من خالل 670 صفقة 

قيمتها 5.5 ماليني دينار.

األسواق الخليجية

سيطرت موجة من الهبوط على اسواق املال اخلليجية والعربية 

صعود في الثواني 
األخيرة لبعض 
األسهم الرخيصة 
يقلل من خسائر 
المؤشر

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

13 شركة على 
54.3% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 37.4 نقطة 
وتداول 431.1 مليون سهم 

قيمتها 55.8 مليون دينار

انخفاض

إعالنات البورصة

»أبيار« نجحت في إسقاط التزام
بـ 10 ماليين دينار

أفادت ش���ركة ابيار للتطوير العقاري أنها جنحت في اسقاط 
التزام ب� 10 ماليني دينار بالتنازل عن قطعتي ارض، حيث ذكرت 
الشركة في بيان لها على موقع سوق الكويت لالوراق املالية انها 
قامت في شهر مايو 2008 بالتعاون مع شريك استراتيجي بتوقيع 
عقد شراء   4 قطع اراض بدبي قيمتها 312 مليون درهم، دفعت منها 
176 ملي���ون درهم   وبعد مفاوضات متت خالل الفترة املاضية مع 
االطراف املطورة للمشروع   متكنت الشركتان من متلك قطعتني من 
االراضي نصيب كل منهما 50% باملبلغ   املدفوع وذلك مقابل تنازل 
املط���ور عن املبلغ املتبقي الذي تصل قيمته الى 136 مليون درهم 
وبهذا تكون الشركة قد احتفظت مبلكيتها لالرضني املشار   اليهما 

أعاله وجتاوزت مخاطر سحب االرضني وخسارة املبلغ املدفوع. 

15 فلسًا إماراتيًا العائد على السهم

72 مليون درهم أرباح »رأس الخيمة« 
وتوزع 10% نقدًا عن 2009

خالل العامين 2010 و2011

»بروج العقارية« تنفذ مشاريع في السالمية 
والمنطقة العاشرة بـ 10 ماليين دينار

عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس ادارة شركة بروج لالستثمار العقاري محمد 
جميل رشيد عن مشاريع جديدة تقوم بتنفيذها الشركة خالل العامني 

2010 و2011 بتكلفة تقديرية 10 ماليني دينار.
واضاف رشيد في تصريحه للصحافيني امس عقب انعقاد عمومية 
الشركة ان هذه املش���اريع عبارة عن بناء مجمعات جتارية ومبان 
سكنية في الساملية واملنطقة العاشرة، مشيرا الى ان مساحات البناء 
في منطقة الساملية تتراوح بني 1250 مترا الى 3500 متر لقطعة االرض 
بالنس���بة ملنطقة الساملية، اما عن قطع االراضي الكائنة في املنطقة 
العاشرة فتقارب مساحة القطعة الواحدة ال� 5 آالف متر. من جانبه، 
أفاد مدير الشؤون االدارية بالشركة خالد محمود بأن العائد املتوقع 

للمشاريع التي ستنجزها الشركة يتراوح بني 7 و%9.

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة اسمنت 
رأس اخليمة االماراتية اجتمع امس وناقش البيانات املالية للشركة 
عن العام 2009، حيث اظهرت النتائج حتقيق الشركة الرباح صافية 
بلغت 72 مليون درهم، الفتة الى ان مجلس االدارة اوصى بتوزيع %10 
ارباحا نقدية عن السنة املالية املنتهية في 2009. وتابعت املصادر ان 
البيانات املالية للشركة اظهرت انخفاضا في العائدات على املبيعات 
بنسبة 33% خالل عام 2009 من 426 مليون درهم في 2008 لتصبح 
284 مليون درهم في 2009، مما ادى الى انخفاض االرباح الصافية 
للشركة بنسبة 10% من 80 مليون درهم في عام 2008 الى 72 مليون 
درهم في عام 2009، مشيرة الى ان حقوق املساهمني في العام 2009 
زادت مبقدار 16.165 مليون درهم لتصبح 819.195 مليون درهم مقارنة 
ب� 803.030 ماليني درهم لعام 2008. كما انخفضت االرباح التشغيلية 
ف���ي العام املاضي مبقدار 8.109 ماليني درهم لتصبح 82.081 مليون 

درهم مقارنة ب� 80.190 مليون درهم في 2008.
اما العائد على الس���هم فقد انخفض في العام 2009 بنسبة %11.7 

لتصبح 15 فلسا اماراتيا مقارنة ب� 17 فلسا للعام 2008.

مجلس إدارة »العيد 
لألغذية« يجتمع غدًا

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان مجلس ادارة شركة العيد 
لألغذية   س���يجتمع غدا   وذلك 
من أجل مناقشة البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31. 

»التجارة« ترفض 
استقالة غلوم

أفاد س���وق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 2010/1/21 بشأن استقالة 
عضو من مجلس ادارة ش���ركة 
اس���تراتيجيا لالس���تثمار بأن 
الشركة قد افادت بأنه قد مت رفض 
اس���تقالة محمد غلوم ندوم من 
قب���ل وزارة التجارة والصناعة 
وذلك النتهاء مدة مجلس االعضاء 

القانونية. 

»التخصيص« تتوقع تحقيق 
أرباح من »كهرباء األردنية«
ذك���رت ش���ركة التخصيص 
القابضة أن شركة كهرباء   اململكة 
االردنية هي ش���ركة زميله لها، 
وتتوقع حتقيق أرباح من الشركة 
عن العام املنتهي في 2009/12/31 
اال ان���ه يصع���ب حتديد حصة 
الش���ركة من تلك االرباح حلني 
االنتهاء من اعداد البيانات املالية 

لشركة كهرباء.

»دانة« تنفى تحقيق 
ربحية 8 فلوس من 

تخارج استثماري
نفت ش���ركة دان���ة الصفاة 
الغذائية »دانة« حتقيق ربحية 
تفوق 8 فلوس للسهم من تخارج 

من أحد االستثمارات

»الصناعات المتحدة«: أرباحنا من بيع
حصة في شركة زميله تظهر في الربع األول

أوضحت شركة الصناعات املتحدة عن حتقيقها ارباحا بقيمة 
3.3 ماليني دينار من بيع   حصتها في ش���ركة سعودية زميلة، 
مبينه انه بناء على ما افادتها به  شركة سدافكو بان االجراءات 
ذات العالقة باس���تكمال اجراءات حتويل وتس���جيل   مساهمة 
سدافكو في الشركة التابعة لم يتم االنتهاء منها حتى تاريخه. 
وجار   العمل على استكمالها مع اجلهات واملؤسسات الرسمية، 
لذا فإن تأثير نتائج بيع هذه املساهمة لن يظهر في بيانات شركة 

الصناعات املتحدة لنهاية عام 2009. 

ترسية مناقصة على شركة مملوكة
لـ »عربي قابضة« بقيمة 5.7 ماليين دينار

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة مجموعة عربي القابضة 
حصل����ت على مناقصة من جلنة املناقصات املركزية تفيد بترس����ية 
املناقصة رقم ار اف جي/965185-كي ال دي/2  والتابعة لشركة البترول 
الوطنية الكويتية بقيمة 5.745.299 دينارا ملدة 7 أشهر   وذلك لتوريد 

مواد حفازة إلزالة الكبريت واملعادن لوحدة اي ار دي اس. 

»المشتركة« تحوز أقل األسعار فى مناقصة 
بـ 3 ماليين دينار تابعة لوزارة األشغال  

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت  حصلت على أقل االس���عار ف���ي املناقصة رقم ه ط/191 
والتابعة   لوزارة االش���غال العامة ملدة 18 ش���هرا بقيمة 3.095.000 
دينار ولم يصل للش���ركة   أى كتب رسمية بالترسية بعد، وأفادت 
الشركة بأنها س���تقوم مبوافاة ادارة الس���وق بأى مستجدات بهذا 

اخلصوص في حينه. 

إعداد: محمود فاروق

جانب من اجلمعية العمومية

خبراء: تأخر إعالن البيانات المالية 
للشركات يؤثر سلباً في التداوالت

أكدوا أن تعطيل إقراض الشركات ألقى بظالله على مستقبلها

على الرغم من انقضاء 24 يوما من عام 2010 فإن 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لم 
تعلن أرباحها أو خسائرها األمر الذي اثر في مجريات 
التداوالت وفي نفسيات املتداولني، »األنباء« أجرت 
اس����تطالعا حول مدى تأثير أداء الس����وق في تأخر 
افصاحات عام 2009 وما اذا كان هذا األمر سيستمر 
طويال أم أن هناك مس����تجدات س����تغير في منطية 

تداوالت البورصة.
وكانت البداية مع رئيس مجلس االدارة في مجموعة 
الزمردة محمود حيدر الذي استغرب من تأخر اعالن 
بعض الشركات عن بياناتها من دون أسباب واضحة أو 
انها لم حتقق ارباحا في العام املاضي ومع ذلك تنتظر 

اي اخبار قد تفيدها او قرارات تدعم موقفها.
واضاف حيدر ان بعض األنباء املتعلقة بشركة 
زين السعودية اثرت في اداء املتداولني وألقت بظالها 
على بعض االسهم في السوق الكويتية، على اعتبار 
انها من الش����ركات القيادية في الس����وق وكثير من 
املستثمرين يتلهفون على تطورات نشاطها، وتوقع ان 
يعاود السوق قفزاته القياسية مع بداية اعالنات ارباح 
البنوك التي حترك منوال االداء في معظم القطاعات 
املدرجة السيما قطاع الش����ركات االستثمارية الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا باملصارف. وعزا رئيس فريق 
دريال للتحليل الفني محمد الهاجري تأخر اعالنات 
ارباح الشركات عن عام 2009 الى ترقب موافقة بنك 
الكويت املركزي على افصاحات املصارف األمر الذي 

أثر سلبا في مجريات تداوالت البورصة.
وأضاف الهاجري أن تعطيل االقراض للكثير من 
الش����ركات ألقى بظالل اخلوف على مستقبل بعض 
الش����ركات املدرجة، مما يعني أن السوق متعطش 
للسيولة، خصوصا لألسهم الصغيرة التي حتتاج 

الى دوران كي جتني ثمار وجودها في البورصة.
وتوقع استمرار وتيرة االداء املتذبذب للمؤشرات 
القيادية في السوق بفعل حالة االنتظار التي أثرت 
ومازالت تؤثر في اداء القطاعات الرئيس����ية السيما 
شركات االستثمار املتعثرة بفعل األزمة التي لم تف 

بالتزاماتها املالية.
وقال ان الس����وق الكويتية تأث����رت كثيرا خالل 
االسبوع املاضي بسبب تراجعات االسواق األميركية 
عالوة على تأثرها بإعالنات شركة زين السعودية، 

االمر الذي استمر أيضا مع تداوالت أمس.
اما مدي����ر ادارة احملافظ املالية في ش����ركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ميثم الشخص، فأكد أن 
التأخر في اعالنات عام 2009 لم يكن احملرك االساسي 
في تراجع الس����وق، ولكن هناك عوامل أخرى منها 

حالة السوق االميركية.
ورأى الشخص ان املؤش����ر السعري سيظل في 
مستواه احلالي عند ال� 7000 نقطة على االقل خالل 
االسبوع احلالي وسط حالة من املضاربات الشديدة 
التي من املتوقع ان تزداد حدتها مع انطالق اعالنات 

ارباح البنوك.
من جهته اعتقد مدير االستثمار في شركة »أيدل 
جروب« أحمد صادق معرفي ان تأخر اعالنات أرباح 
عام 2009 جاء ألن البنوك لم تأخذ املوافقة من بنك 
الكويت املركزي لالفصاح عنها، حيث ان هناك تأثيرا 
سلبيا على أداء البورصة مما يعني وجود ضبابية 

أمام املستثمرين وضحت في تداوالت أمس.
وأضاف معرفي أن بعض األخبار االيجابية التي 
تأتي من أس����واق املال العاملية ال تؤثر على السوق 

الكويتي على العكس من األخبار السلبية.
وقال الوسيط املالي في شركة »الوسيط للوساطة 
املالية« يحيى مرعي ان أسباب تأخر اعالنات الشركات 
غير معروفة ولم تؤثر بش����كل مباشر وكبير على 
وضع البورصة حاليا، ولكن التأثير يأتي من وضع 
نزول الس����وق األميركي مبا يعادل 500 نقطة خالل 
يومني كما أن وضع زين الس����عودية اثر نفسيا في 

وضع السوق.
يذكر ان سوق الكويت لالوراق املالية تعتبر ثاني 
أنشط أس����واق املال في املنطقة نظرا الى الشركات 
املدرجة في الس����وق الرس����مية والبالغة 216 شركة 

بقيمة رأسمالية تصل الى 29.16 مليار دينار.

)أحمد باكير(تقليص خسائر املؤشر العام في الثواني األخيرة

)أحمد باكير(تأخر اإلعالنات املالية للشركات املدرجة ينعكس سلبا على تداوالت البورصة


