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ملجموعة اخلرافي امس جاء بدعم من النشاط امللحوظ لسهم زين 
جراء التطورات االيجابية حول صفقة افريقيا وموافقة عمومية 
الش���ركة على التوزيعات اال ان مجموعة ايفا حتركت على اسهم 
شركاتها وذلك في اطار 
التح���رك املتوقع ملعظم 
املجاميع االس���تثمارية 
على اسهمها خالل الشهر 
املقبل باعتبار انه األخير 
من فترة الربع الثاني من 
العام احلالي والذي في 
حال استمرار اداء السوق 
بوضعه املتذبذب فإن ذلك 
سيؤثر سلبا على النتائج 
املالية للعديد من الشركات 
الثاني مقارنة  الربع  في 
بالربع األول الذي شهد فيه 
السوق نشاطا ملحوظا 
ايجابي  انعكس بش���كل 
على األداء العام للسوق. 
التطورات  وباس���تثناء 

دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 38.6 مليون سهم نفذت من خالل 1041 صفقة قيمتها 14.2 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات 
غير الكويتية على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 
29.1 مليون سهم نفذت من 
خالل 325 صفقة قيمتها 

1.6 مليون دينار.
وجاء قط���اع البنوك 
في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 15.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 504 
صفقات قيمتها 7.7 ماليني 

دينار.

تحرك بعض المجاميع

رغ���م ان حترك اغلب 
التابعة  اسهم الشركات 

البورصة تفقد معظم مكاسبها 
 بعد اعتراض »هيئة االستثمار« على توزيعات »زين«

 استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات 
والبالغ���ة 26.6 مليون دينار على 59.6% من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
بنك اخلليج، بيتك، ايفا، املش���اريع، الساحل، 

الديرة، املنتجعات، زين.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 10.6 
ماليني دينار على 23.7% من القيمة.

سجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 74.5 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
26.7 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 3 قطاعات 
انخفاض���ا اعالها غير الكويتية، مبقدار 79.9 

نقطة، تاله االغذية مبقدار 28.4 نقطة.

االيجابية لصفقة زين، فإن السوق 
يفتقر الى احملفزات االيجابية وان 
كان السوق يحتاج اكثر الى عوامل 
تدعم الثقة فيه اال انه من الواضح 
ان هذه العوامل بعيدة املنال في ظل 
وج���ود ازمات في اوروبا وضعف 
ملحوظ في السيولة املالية وغياب 
واضح للدور املؤثر للحكومة لدعم 
الس���وق، فضال عن املشاكل التي 
تظهر في ميزانيات الشركات وتؤدي 
الى وقفها عن التداول والتي آخرها 

املعدات القابضة.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك ما بني صعود بعضها وانخفاض 
البعض اآلخر في تداوالت مرتفعة على بعض األسهم خاصة سهم 
بنك اخلليج الذي يشهد عمليات شراء مدروسة، كذلك استمرت 
التداوالت مرتفعة نسبيا على سهم التمويل الكويتي الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره، وفي قطاع االستثمار تركزت التداوالت 
على اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي التي شهدت منذ بداية 
التداول عمليات شراء ملحوظة وارتفاعا في اسعارها اال انه فور 
انتشار املعلومات اخلاصة باعتراض الهيئة العامة لالستثمار على 
التوزيعات شهدت هذه االسهم عمليات بيع ملحوظة أدت لتراجع 

اسعارها ولكن يتوقع ان تستعيد نشاطها االسبوع املقبل.
كذلك ش���هد سهم ايفا عمليات ش���راء ملحوظة أدت الرتفاعه 
اربع وحدات خالل التداول اال انه شهد عمليات بيع جلني األرباح 
قلصت من مكاسب السهم كذلك األمر لسهم الديرة القابضة الذي 

شهد تداوالت نشطة.
وفي قطاع العقار حققت بعض األس���هم ارتفاعا في أسعارها 
اال ان النش���اط القوي تركز على اسهم عقارات الكويت وجيزان 

والدولية للمنتجعات وأبيار.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض األسهم خاصة التابعة ملجموعة 

اخلرافي.
فقد شهد سهم األنابيب ارتفاعا نسبيا في تداوالته وانخفاضا 
محدودا في سعره، فيما سجل سهم السفن ارتفاعا باحلد األعلى 
في تداوالت ضعيفة، وش���هد س���هم منا القابضة ايضا تداوالت 

مرتفعة نسبيا وارتفاعا محدودا في سعره السوقي.
وفي قطاع اخلدمات شهد سهم زين عمليات شراء قوية وارتفاعا 
في سعره مبقدار وحدتني مع توقعات بأن يواصل السهم االرتفاع 
ورغم التداوالت احملدودة على اغلب اسهم القطاع اال ان معظمها 

سجل ارتفاعا في اسعارها.
وقد استحوذت قيمة تداول 9 شركات على 59.6% من اجمالي 

األسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 108 شركات.

هشام أبوشادي
غّير سوق الكويت لألوراق املالية 
اجتاهه الصعودي الى نزول في آخر 
نصف ساعة من فترة التداوالت امس 
نتيجة انتشار املعلومات اخلاصة 
باعتراض الهيئة العامة لالستثمار 
في »عمومية زين« على التوزيعات 
املتداولني  الذي دفع اوساط  األمر 
لعمليات بيع قوي���ة خاصة على 
املرتبطة  اسهم »زين« والشركات 
بها خوفا من أن يؤدي هذا االعتراض 
اال  التوزيعات  الى تقليل نس���بة 
ان »عمومية زي���ن« جتاوزت هذا 

االعتراض نتيجة رغبة نس���بة مؤثرة من املس���اهمني في اقرار 
هذه التوزيعات التي من ش���أنها ضخ س���يولة مالية في السوق 
وللمس���اهمني في »زين« فضال عن استفادة القطاع املصرفي من 

هذه التوزيعات.
وقد عبر املتداولون في البورصة عن استغرابهم من اعتراض 
الهيئة العامة لالستثمار على التوزيعات خالل اجلمعية العمومية، 
مش���يرين الى انه كان من االجدى مناقشة هذا االمر مع مجلس 
االدارة دون اثارة ه���ذا املوضوع في اجتماع اجلمعية العمومية 
والذي اثر بشدة على الس���وق الذي يجاهد للتعافي من الوضع 

املتدهور الذي شهده.
وعلى الرغم من التأثير الس���ريع العتراض هيئة االستثمار 
اال ان���ه في ضوء اقرار اجلمعية العمومية ل� »زين« التوزيعات، 
فإنه يتوقع ان يش���هد السوق نش���اطا ملحوظا االسبوع املقبل 
والذي يتوقع فيه االنتهاء بشكل كامل من صفقة »زين � افريقيا« 
وحتويل االموال التي ستمد السوق بوقود السيولة املالية والتي 

يعاني منها بشدة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 3 نقاط ليغلق على 6810.3 نقاط 
بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 2.49 نقطة ليغلق على 412.66 نقطة بارتفاع نسبته %0.61 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 250.9 مليون سهم نفذت من 

خالل 4629 صفقة قيمتها 44.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 108 ش���ركات من أصل 212 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
43 شركة وحافظت اسهم 26 شركة على اسعارها و104 شركات 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 98.7 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1547 صفقة قيمتها 

13.1 مليون دينار.
وجاء قطاع العق���ار في املركز الثاني بكمي���ة تداول حجمها 
52.2 مليون س���هم نفذت من خالل 619 صفقة قيمتها 3.2 ماليني 

إقرار »عمومية زين« 
التوزيعات سيدفع 
سهمها وأسهم 
الشركات المرتبطة 
بها للنشاط القوي

استحواذ قيمة 
تداول أسهـم 

9 شركات 
على %59.6 

من القيمة اإلجمالية

المؤشر 3 نقاط وتداول 
250.9 مليون سهم قيمتها 

44.6 مليون دينار 
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)محمد ماهر(األوضاع ستكون »زين«

مجلس إدارة »الشبكة« يوصي 
بعدم توزيع أرباح عن 2009 

تشكيل مجلس إدارة »جلوبل«

مجلس إدارة »التمويل الخليجي«   
يدعم إستراتيجية تنويع اإليرادات

تشكيل مجلس إدارة 
»الكويتية لصناعة األنابيب«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شركة الشبكة القابضة قد اجتمع يوم االثنني 
املاضي، واعتمد البيانات السنوية للسنة املنتهية 
في 31-12-2009 حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 
13.5 مليون دينار مقارنة بربحية بلغت 28.5 مليون 
دينار عن 2008، كما بلغت ربحية السهم 150.7 فلسا 
مقارنة بربحية 324.8 فلسا عن العام السابق، وبلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة 563.4 ألف دينار واجمالي 
املطلوبات املتداولة 28.2 ملي���ون دينار بينما بلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 16.2 مليون دينار ليبلغ 
اجمالي املصروفات من التعامالت مع االطراف ذات 

الصلة 128.027 ألف دينار.
وحول التوزيع���ات املقترحة، قرر مجلس ادارة 
الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية 
2009 علما ان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على 
محدودية النطاق التالية:  تكبدت املجموعة خسارة 
مببلغ 15.2 مليون دينار منها خس���ارة مببلغ 13.5 
مليون دينار تتعلق مبساهمي الشركة األم للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما انه في ذلك التاريخ 
كان لدى املجموعة اجمالي خسائر متراكمة مببلغ 
44.1 مليون دينار  وصافي عجز مببلغ 13.2 مليون 
دينار، وباالضافة الى ذل���ك تأخرت املجموعة   في 

الوفاء بالتزام الدين مببلغ 28.1 مليون دينار.
كما شمل تقرير مراقبي احلسابات أن ادارة الشركة 
األم بصدد  تقييم عدة استراتيجيات لتحسني االداء 
التشغيلي للمجموعة واملركز املالي وكفاية املوارد 
املالية  للمجموعة لكي تتمكن من متابعة اعمالها على 
اساس مبدأ االستمرارية، ولكن ليس من املمكن اآلن 
ان يتم حتديد احملصلة النهائية لهذه االستراتيجيات، 
مبينا ان األمور املبينة في الفقرة اعاله تش���ير الى 
وج���ود عدم تأكد مما يؤدي   الى وجود ش���ك كبير 
في قدرة املجموعة على متابعة أعماله على أساس 
مبدأ االستمرارية، قد يؤثر هذا على صحة افتراض 
االس���تمرارية الذي مت على أساسه اعداد املعلومات 

املالية املجمعة.
ان صح���ة افتراض مبدأ االس���تمرارية الذي مت 
على أساس���ه اعداد البيانات املالية املجمعة تستند 
ال���ى حتقيق نتائج ايجابية ف���ي االمور املبينة في 
االيض���اح 2، ان البيانات املالية املجمعة املرفقة ال   
تتضمن اي تعديالت فيما يتعلق بتحقيق وتصنيف 
مبالغ املوجودات والت���ي قد تكون ضرورية اذا لم 
تتمك���ن املجموعة من متابعة اعمالها  على اس���اس 
مبدأ االس���تمرارية، في حالة ع���دم صحة افتراض 
مبدأ االستمرارية،   فإنه يتعني اجراء تعديالت كي 
يبني املوقف احلالي فيما يتعلق باملوجودات التي قد 
ينبغي حتققها مببالغ تختلف عن املبالغ املسجلة 

بها حاليا ضمن بيان   املركز املالي املجمع.
اضافة الى ذلك، يتعني على املجموعة احتساب 
مخصص   للمطلوبات االضافية التي تنش���أ اذا لم 
يتم اجراء اي تعديالت في البيانات   املالية املجمعة 

للمجموعة فيما يتعلق بهذه االمور.

عدم إبداء الرأي

بسبب التأثر املادي لألمر املبني في الفقرات السابقة، 
لم يتمكن مراقبو احلسابات من احلصول على االدلة 

املناسبة والكافية لتوفير أساس لرأي التدقيق.

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن شركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( افادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية التي عقدت في 5 مايو املاضي 
والذي مت فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد 

مت تشكيل مجلس االدارة على النحو التالي:  
مها خال���د صالح الغنيم رئي���س املجلس والعضو 
املنت���دب وحمد طارق خال���د احلميضي نائب الرئيس 
وكل من مرزوق ناصر محمد اخلرافي ممثال عن شركة 
محمد عبد احملس���ن اخلرافي وعلي عبدالرحمن جاسم 
الوزان ممثال عن ش���ركة اوالد جاسم الوزان للتجارة 
العامة والن هاورد س���ميث ممثال عن ش���ركة البريق 
القابضة ومببغ سوكنغ بن كاجايري ممثال عن شركة 
رمي لالستثمار - أبوظبي ود.حاج محمد امني عبداهلل 
ممثال عن مؤسسة بيرليان - بروناي أعضاء في مجلس 

االدارة اجلديد.

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن بيت التمويل 
اخلليج���ي أفاد بالكتاب التال���ي نصه:  أن مجلس ادارة 
البنك قد اجتمع يوم الثالثاء املوافق 25 مايو 2010 وعقد 
مباحث���ات ايجابية حول وضع بيت التمويل اخلليجي 
في السوق. وقد شجع املجلس ادارة البنك على مواصلة 
اس���تراتيجية تنويع االيرادات من خالل   سجل البنك 
احلافل في مجال انش���اء وتطوير املؤسسات املالية في 
منطقة الش���رق االوسط وش���مال افريقيا، كما أوصى 
االدارة مبواصل���ة جهودها جتاه مبيعات االصول وفقا 

ملا مت ابالغه للسوق من قبل.  
وقد ناقش املجلس وندد باالشاعات املغرضة الكثيرة 
التي مت تداولها مؤخرا   في السوق ومازال مجلس ادارة 
البنك وفريق االدارة يركزون على دعم البنك وبذل جميع 
اجله���ود املمكنة لتحقيق أفضل املصالح للمس���اهمني 

واملستثمرين. 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الكويتية 
لصناعة االنابيب واخلدمات النفطية ) انابيب( افادته بأنه 
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية للشركة املنعقدة 
في 29 أبريل مت فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة 

فقد مت تشكيل مجلس االدارة على النحو التالي:  
عادل محمد رضا بهبهاني رئيس مجلس االدارة ولؤي 
جاسم محمد اخلرافي نائب الرئيس وكل من عادل مساعد 
اجلاراهلل اخلرافي ومحمد علي ابراهيم اجلزاف و رياض 
ابراهيم عبداهلل الصالح وس���ليمان خالد فليج الفليج 
واحمد سعدون جاس���م اليعقوب وعبدالكرمي عبداهلل 
ابراهيم املطوع ومحمد عبداهلل خالد العبداجلادر أعضاء 

مبجلس ادارة الشركة.

»وضوح«: السوق يمر بمرحلة مفصلية 
واختبار صعب على جميع األصعدة

قط����اع العقارات حيث أغلق مؤش����ره 
السعري بتراجع 2.36% ولكن مع قيم 
تداوالت لم تتجاوز 6% من اجمالي القيمة 

املتداولة بالسوق خالل األسبوع.
وتصدر قط����اع اخلدمات نش����اط 
املتداولة  القيمة  القطاعات من حي����ث 
مستحوذا على 31.15% منها ولكن ايضا 
مع تراجع مؤشره السعري بنسبة %2.98 
مقارنة بإغالق االس����بوع السابق، ثم 
تبعه قطاع البنوك من حيث النش����اط 
بالقيمة باس����تحواذه على 27.29% من 
قيمة األسهم املتداولة مع تراجع مؤشره 

السعري بنسبة %3.57.
ولم ينج من تراجعات السوق سوى 
ستة اسهم فقط على رأسها سفن بزيادة 
6.59% في قيمته السوقية ليغلق عند 
مس����توى 485 فلسا ثم يوباك بارتفاع 
4.7% بإغالق 335 فلسا بينما جاء سهم 
قرين قابضة في صدارة األسهم املتراجعة 
بانخفاض 19% تقريبا في قيمته السوقية 
ليغلق عند 35 فلسا تقريبا وكذلك جاء 
سهم منا قابضة من بني األسهم املتصدرة 
للتراجع بانخفاض جتاوز 17% في قيمته 
السوقية ليغلق عند 174 فلسا ثم سهم 
الرابطة واكتتاب والديرة بتراجع %16 

تقريبا في القيمة السوقية لكل منهم.
وكعادته تصدر زين قائمة األسهم 
األكثر نش����اطا من حيث القيمة بقيمة 
جتاوزت 35 ملي����ون دينار متثل %20 
تقريبا من قيمة تداوالت السوق اإلجمالية 
مع تراجع طفيف في قيمته الس����وقية 

ليغلق عند مستوى 1.340 فلس.

بذلك إلى مستويات ما دون إغالق نهاية 
عام 2009 مغلقا بنهاية تداوالت األسبوع 
األخير عند مستوى 6810.3 نقاط بتراجع 
3.58% مقارنة بإغالق األسبوع السابق، 
وكذلك جاء إغالق املؤشر الوزني متراجعا 
بنفس النسبة تقريبا ليغلق عند مستوى 

412.66 نقطة بانخفاض %3.64.
وجاءت تراجعات األسبوع مصحوبة 
بارتفاع طفيف في معدالت قيم التداوالت 
األسبوعية في إشارة إلى استمرار القوة 
البيعية مع استمرار تراجع املؤشرات 
حيث وصلت قيمة تداوالت األس����بوع 
إلى 180 ملي����ون دينار تقريبا بارتفاع 
4.19% عن قيمة تداوالت األسبوع السابق 
مبتوسط يومي 36 مليون دينار تقريبا 
مع تراجع كمية األسهم املتداولة بنفس 
النسبة تقريبا لتصل إلى 983.8 مليون 
سهم مبتوسط يومي 196.8 مليون سهم 
بانخفاض 3.61% عن متوسط التداوالت 

اليومية خالل األسبوع السابق.
التراجعات باملؤش����رات  وعصفت 
الس����عرية جلميع قطاعات السوق بال 
اس����تثناء ليتصدرها قطاع االستثمار 
بتراجع 4.7% مقارنة بإغالق االسبوع 
السابق مع االستحواذ على 18.6% من 
قيمة تداوالت السوق االجمالية ثم تبعه 
قطاع غير الكويتي بتراجع 4.32% مع 
استحواذه على 7.09% وكذلك جاء قطاع 
الصناعة في املركز الثالث بتراجع %4.1 
مع االس����تحواذ على 9.76% من قيمة 

التداوالت.
وكانت اق����ل التراجعات من نصيب 

املرحلة القادمة.
القصير  العام  وعليه فإن املش����هد 
واملتوسط األجل لتحركات السوق غير 
مستقر وسيش����هد املزيد من التذبذب 
نتيجة ع����دم وضوح ال����رؤى داخليا 
وفي ظ����ل غياب املعلومات حول حجم 
وتداعيات أزمة الديون السيادية وبالتالي 
سيكون من الصعوبة بناء تصور واضح 
وإستراتيجية واضحة حول التحركات 
املستقبلية، السيما ان السوق مير مبرحلة 

هبوط ووسط احجام عن الشراء.
وفيما يتعلق بالنظرة الفنية قصيرة 
األجل حلركة املؤشر السعري أفاد التقرير 
بأن املعطيات الفنية الراهنة تشير إلى أن 
ارتفاعات املؤشر خالل الفترة احلالية، 
تعد حتركات تصحيحية مؤقتة تستهدف 
الوصول إلى منطقة 6.880 نقطة، وما 
ان ينتهي املؤش����ر من تلك االرتفاعات 
التصحيحية حتى يعاود التراجع مرة 
أخرى، مستهدفا الوصول إلى مستوى 
6.775 نقطة وصوال إلى مستوى 6.660 
نقطة في حال االنزالق واإلغالق أسفل 

املستوى األول.

أحداث أسبوعية

أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تداوالت األسبوع األخير من شهر مايو 
بتراجع����ات تكاد تك����ون حادة في ظل 
األج����واء االقتصادي����ة العاملية امللبدة 
باألزمات واالضطراب����ات االقتصادية 
حيث أغلق املؤش����ر السعري للسوق 
حتت مستوى ال� 7000 نقطة لينحدر 

السوق مير مبرحلة 
مفصلية واختبار 
صعب على جميع 
األصع����دة تل����ك 
العبارة التي بدأت بها ش����ركة وضوح 
لالستش����ارات االقتصادي����ة تقريرها 
األسبوعي الذي اكدت فيه أنه بالفعل كان 
أسبوعا مفصليا وبكل املقاييس، حيث 
شهد مؤشر السوق السعري تراجعات 
كبيرة بلغت 253 نقطة أي بنسبة %3.5 
وذلك عن إقفال األسبوع السابق والذي 
أقفل عند مستوى 7.063 نقطة، كما شهد 
املؤشر في جلسة يوم االثنني أعلى نسبة 
تراجع يومية إذ تراجع املؤشر بنسبة 
قاربت 3 % لتكون هي األعلى إذ لم يشهد 
السوق تراجعا يوميا بهذه احلدة منذ 

ما يقارب الستة أشهر.
وبعد هذه التراجعات يكون السوق 
قد فقد معظم املكاسب التي حققها منذ 
بداية العام ليغلق املؤشر على خسارة 

قدرها 2.9% وذلك منذ بداية العام.
وبذلك نكون قد عدنا إلى املربع األول 
من جديد والعودة إلى املستويات التي 
كان عليها املؤشر في بداية شهر ديسمبر 

املاضي.
واوضحت أن ما مير به سوق الكويت 
لألوراق املالية من ضعف وترد يعود 
في األساس إلى أسباب داخلية بدليل أن 
مسلسل التراجعات والتحول إلى االجتاه 
النزولي قد بدأ من 8 أبريل املاضي واليزال 
مستمرا، كما عززت األحداث اخلارجية 
حالة الضعف فقد كانت مبثابة الضربة 
التراجعات  إذ جاءت  القاضية للسوق 
األخيرة للسوق اس����تجابة وانصياعا 
لتحركات املؤشرات العاملية والتي شهدت 
تراجعات كبيرة خالل تعامالت األسبوع 
نتيجة االضطرابات التي تشهدها منطقة 

اليورو.
وعلى الرغم من االرتدادات واالستقرار 
النسبي الذي شهدته األسواق العاملية 
في اليومني املاضيني إال أن األزمة املالية 
التي متر بها منطق����ة اليورو لم تنته 
فصول قصتها بعد إذ من املتوقع أن تشهد 
األسواق العاملية وأسعار النفط خالل 
الفترة القادمة حالة من عدم االستقرار 

والتذبذب القوي.
وبالتالي سيكون لتلك االضطرابات 
والتذبذبات العالية حضور وتأثير على 
السوق احمللي خصوصا في ظل غياب 
احملفزات الداخلية، فاملتغيرات اخلارجية 
س����تكون أحد احملركات الرئيسية في 
املرحلة القادمة واملطلوب أن يكون هناك 
متابع����ة حثيثة للتطورات العاملية في 

وسط استمرار االتجاه الهابط في ظل اإلحجام عن الشراء

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعاتتقــرير

بنوك %27.3

غير كويتي %7.1

خدمات %31.2

أغذية %0.4

صناعة 9.8%استثمار %18.6

عقار 5.7%تأمني %0.1


