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خالل حفل الفائزين والمشاركين في مسابقة االبتكار والتطوير أكد عدم وجود مشكالت مع منطقة اليورو

ضعف المناخ االقتصادي المحلي انعكس على التداوالتالهيئة العامة لالستثمار تساهم فيه بـ 800 مليون دوالر

»الصناعات الوطنية« كّرمت 87 موظفًا 
قدموا أفكارًا متنوعة لتطوير الشركة

محافظ »المركزي«: ماضون نحو العملة الخليجية الموحدة 

الم: االكتتاب في البنك الزراعي الصيني
يستهدف زيادة رأسماله بقيمة 28 مليار دوالر

»المركز«: االتجاه »النزولي«
 أصبح َقَدر السوق الوحيد

المالي  التقرير األس���بوعي للمركز  قال 
الكويتي عن أداء سوق الكويت لألوراق 
المالية لألس���بوع المنتهي في األول من 
يوليو الجاري ان الس���وق عاد لالتجاه 
النزولي الذي أصبح قدره الوحيد منذ فترات، مشيرا الى أن 
الذي يفصل المؤش���ر الوزني عن الدخول في خانة الخسائر 
منذ بداية العام أس���بوع تداول آخر، مما يعد تسليما بحالة 
الضعف والوهن التي يمر بها الس���وق بشكل خاص وقطاع 
األعمال في الكويت بشكل عام، وتكرار لما قيل وسوف يقال 
من ضرورة إيجاد حل حكومي جذري إليجاد خطط تحفيزية 
متمثلة باإلنفاق الحكومي وترجمتها على أرض الواقع وخطط 
تشريعية لتعديل البيئة االستثمارية في الكويت لخلق ثقافة 
االفصاحات والش���فافية التي يظهر افتقار أغلب الش���ركات 
ألبسط مبادئها، باإلضافة لصدور تقارير عن مؤسسة »ميد« 
تحذر من أن السياسات المالية المتبعة في الكويت ستؤدي 
إلى تحقيق عجز في الميزانية في عام 2020 ولن تس���تطيع 

المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة حاليا.
واشار التقرير الى ان ضعف المناخ االقتصادي يظهر جليا 
ف���ي الكويت كونها أكثر الدول المصدرة لرؤوس األموال في 
الدول العربية بقيمة 6.1 مليارات دوالر وأحد أقل الدول الجاذبة 
لها وفقا إلحصاءات المؤسس���ة العربية لضمان االستثمار، 
والح���ظ التقرير ان ذلك انعكس بدوره على التداوالت حيث 
كان العزوف عن الش���راء واضحا على أساس أن أسعار الغد 
أقل من أس���عار اليوم والذي انعكس بالتبعية على السيولة 
التي بدأت تتخذ منحى تنازليا أسبوعا بعد آخر ولم تسعفها 
توزيعات »زين« بعد أن ترددت أنباء عن حجز البنوك على 

بعض توزيعاتها لزيادة الضمانات وتسديد الديون.
ومن الناحية الفنية، قال التقرير ان المؤش���ر الس���عري 
يحظى بدعم عند مس���توى 6300 نقطة بينما يواجه مقاومة 
عند مستوى 6475 و6500 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني 
بدعم عند مستوى 390 نقطة فيما يواجه مقاومة عند مستوى 

395 نقطة.

 عمر راشد
ب���دأت عملي���ة االكتتاب في 
أس���هم البنك الزراعي الصيني 
من أول أم���س والتي تعد وفق 
رؤي���ة المحللين أضخم عملية 
اكتت���اب على مس���توى العالم 
والذي من المتوقع أن يترك أثرا 
على س���وق االكتتابات األولية 
عالميا، حيث يسعى الكثيرون 
من أجل توفير السيولة ألضخم 

اكتتاب عالمي. 
وفي ندوة أقامتها أمس شركة 
كويت وآسيا للوساطة المالية 
أمس حول تطور عملية االكتتاب 
ف���ي البنك الزراع���ي الصيني، 
أوضح���ت مدي���رة التس���ويق 
بالش���ركة أجن���س الم أنه في 
الفترة التي يش���هد فيها سوق 
األسهم بالكويت حالة من الكساد 
في الفترة الحالية، إال أن سوق 
االكتتابات األولية بهونغ كونغ 
شهد اس���تقرارا في عام 2009 
وحقق معدالت نمو كبيرة خالل 
الحالي خاصة في سوق  العام 
هونغ كونغ الذي يعد من أكبر 
سوق لالكتتابات األولية بالعالم 
والتي بلغ رأسمالها وفقا آلخر 
اإلحصائيات المتاحة 23 مليار 
دوالر للش���ركات على مستوى 

العالم.
وأش���ارت إل���ى أن س���وق 

االكتتابات بالصين شهد زيادة 
بقيمة االكتتاب وذلك بس���بب 
زيادة الطلب على تلك االكتتابات 
وذلك لألرباح المتوقع تحقيقها 
من الدخ���ول في هذا النوع من 

االستثمارات.
وقالت إن االكتتاب في البنك 
بدأ أول من أمس ويهدف لزيادة 
رأس المال بقيمة 28 مليار دوالر 
من أسهمه المدرجة في بورصتي 
هونغ كونغ والصين، الفتة إلى 
أن قطر اكتتبت بقيمة 2.8 مليار 
دوالر وسنغافورة بقيمة 300 
مليون دوالر، كما زادت االكتتابات 
الدولية عن المطروح إضافة إلى 
أنه من المتوقع لالكتتابات األولية 

أن تصل لنفس المرحلة.
الزراعي  البن���ك  أن  وبينت 
الصيني ه���و واحد من أكبر 4 
بنوك حكومي���ة بالصين وهو 
البنك األخير من حيث اإلدراج 
والثاني على مس���توى الصين 
مقارنة بحجم األصول التي تقدر 

بقيمة 7.01 تريليونات يوان.
وحول أداء البنك، قالت الم 
إن البنك يملك عددا من الفروع 
على مستوى الصين واكبر عدد 
من العمالء ويسيطر على شبكة 

البنوك بالمناطق الريفية.
التكلفة/ وقالت إن نس���بة 
العائد تصل إل���ى 40%، مبينة 

ان المجتمع الزراعي الذي يعد 
السوق المستهدف للبنك وتقدير 
القروض صغير نسبيا باإلضافة 
إلى نس���بة القروض المتعثرة 
يص���ل إلى 2.91% وهي نس���بة 
تعد صغيرة نسبيا أكبر مقارنة 

بالمنافسين.
واس���تعرضت الم إمكانيات 
التي  الزراع���ي الصيني  البنك 
وصفتها باإليجابية، فنس���بة 
الق���روض الصغيرة لإليداعات 
تقدر ب� 55.19% مقارنة بنسبة 
60 ال���ى 70% لمعظ���م البنوك 
كما أن هناك خطة لزيادة قيمة 

القروض.
وقالت الم إن���ه في الوضع 
الراهن تش���كل تكاليف الخدمة 
49% من العائد، وفي عام 2009 
حق���ق البنك نموا ف���ي األرباح 
مقارنة بالعام السابق ب� %26.9 
الريفية  التوسع بالمناطق  مع 
وزيادة قيمة القروض ومع توقع 
مدير البنك بنمو األرباح ب� %30 
خالل السنوات الثالث المقبلة.

ويتوقع المحللون أن يجذب 
28 مليار دوالر حيث يتم الطرح 
خالل بورصتي شنغهاي وهونغ 
كونغ، كم���ا أنه من المتوقع أن 
تشارك الهيئة العامة لالستثمار 
بمبل���غ 800 ملي���ون دوالر في 

االكتتاب.

روما: قال الش���يخ س���الم 
الرائد  الدور  العبدالعزيز عن 
للكوي���ت في مس���يرة العمل 
الخليجي المشترك ان الكويت 
شأنها شأن شقيقاتها من دول 
مجل���س التع���اون تب���ذل ما 
بوس���عها على الصعيد الفني 
وفي مجاالت األبحاث المختلفة 
لالستفادة بما لديها من موارد 
بشرية لإلسهام المتواصل في 
دعم التكام���ل وعملية اصدار 
العمل���ة الموح���دة التي تعد 
خطوة مهمة على طريق التكامل 

الخليجي.
ال���ى موجة  وفي إش���ارة 
الج���دل الت���ي أثارته���ا أزمة 
الديون اليونانية وآثارها على 
العملة األوروبية الموحدة أكد 
الشيخ س���الم انه من السابق 
ألوانه التس���رع الى ما يتردد 
م���ن اس���تنتاجات وتوقعات 
باستمرار تراجع عملة اليورو، 
الفتا الى أن »جميع المؤشرات 
والبيانات المتوافرة تشير الى 

عكس ذلك«.
 وقال على هامش المؤتمر 
الصحاف���ي في خت���ام أعمال 
الندوة الثانية المتعلقة بالنظام 
األوروبي مع البنوك المركزية 
ان اليورو كان قد هبط قبل نحو 
7 سنوات الى ما دون الدوالر 
وضعف س���عر صرف العملة 
األوروبية الحالي ال يعني فشل 
التجربة بل ان ما يعترضها في 

الوقت الراهن يتعلق أساس���ا 
باهتزاز الثقة في األسواق وهو 
ما يؤثر على أسعار الصرف.

وعبر رئيس لجنة محافظي 
البنوك المركزية الخليجية عن 
اقتناعه بأن اليورو ال يواجه أي 
مخاطر حقيقية تهدد استمراره 
وان كان يواجه بعض العقبات 
التي سيتم التغلب عليها وفقا 
النقدية  القي���ادات  لما ذكرته 

األوروبية.
وأض���اف ان هذا النوع من 
المشكالت المتعلقة بالمديونيات 
المرتفعة والعجز  الحكومية 
المسرف في الموازنات العامة 
التي تعاني منها بلدان منطقة 
اليورو هي مشكالت غير قائمة 
في بلدان مجلس التعاون التي 
تش���هد على العك���س وجود 
فوائض في الموازنات العامة 

وكذلك توج���د لديها فوائض 
متراكمة ف���ي االحتياطات من 

النقد األجنبي.
ال���ى »أن ه���ذه  وطم���أن 
األوضاع االيجابية ستستمر 
الى ماال نهاية«، مش���ددا على 
ضرورة أن تأخذ السياس���ات 
المالية للدول بعين االعتبار 
المتغي���رات المس���تمرة وأال 
تتراخى مع ظواهر العجز في 

الموازن���ة وافالت الدين العام 
المحلي  الناتج  الى  منس���وبا 
االجمالي لضمان االس���تقرار 

المالي والنقدي المنشود.
وكان رئيس المجلس الدولي 
لالستقرار المالي العالمي ماريو 
دراغي قد أك���د خالل المؤتمر 
الصحافي الذي عقده مع الشيخ 
سالم ورئيس البنك المركزي 
األوروبي مساء أول من أمس 
في ختام أعم���ال الندوة على 
دور مجلس التعاون الخليجي 
ال���ذي »برز كأح���د الالعبين 
األساسيين في األسواق المالية 
العالمية« ومن خالل مشاركته 
في جهود االصالح التي ترمي 
الى زيادة استقرار النظام المالي 

العالمي.
وتمنى دراغي قيام العملة 
الموح���دة النها  الخليجي���ة 
»س���تمثل نقلة مهم���ة نحو 
العالمي  المال���ي  االس���تقرار 
ايجابيا  وس���تكون عنص���را 
ومساهما باتجاه نظام للتبادل 

الدولي أكثر توازنا«.
الكويت  وكان محافظ بنك 
س���الم  الش���يخ  المرك���زي 
أمام  ألق���ى  العبدالعزي���ز قد 
التي  الندوة  المش���اركين في 
انعقدت بقصر كوتش التاريخي 
المركزي االيطالي  البنك  مقر 
محاضرة مهمة حول »دروس 
للسياس���ة النقدية من األزمة 

المالية«.

تشكيل مجلس إدارة »مينا العقارية« 

نبيل أمين رئيسًا 
لمجلس إدارة »المدار«

تخصيص أسهم زيادة رأسمال 
»الصناعات المتحدة«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
املدار للتمويل واالستثمار أفادت بأنه بناء على 
اجتماع اجلمعي���ة العمومية العادية املنعقدة 
ف���ي 2010/5/24 والذي مت فيه انتخاب أعضاء 
مجلس إدارة الشركة حيث مت تشكيل مجلس 
اإلدارة ليصبح على النحو التالي: نبيل أحمد 
محمد أمني رئي���س املجلس والعضو املنتدب 
ونادر حمد الس���لطان نائب الرئيس وكل من 
بدر خالد البحر وفواز عبداهلل السعيد ومبارك 
ناصر املجروب ومبارك فالح قويضي وفاروق 

عثمان العصفور.

ذكر س���وق الكوي���ت لألوراق املالية ان ش���ركة 
الصناع���ات املتحدة أفادته بأنه ق���د مت االنتهاء من 
تخصيص أسهم زيادة رأسمال الشركة وانه اعتبارا 
من أمس سيتم إيداع األسهم املكتتب فيها في حسابات 
التداول اخلاصة باملس���اهمني الذين قاموا مبمارسة 
حق االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال لدى الشركة 
الكويتية للمقاصة ويحق لهم التداول في تلك األسهم 
اعتبارا من ذلك التاريخ، كما ميكن للمساهمني الذين ال 
ميلكون حسابات تداول التوجه الى الشركة الكويتية 
للمقاصة لتسلم إيصاالت أرصدة األسهم املخصصة 

لكل منهم.

استقالة »بيت األوراق« 
من عضوية مجلس »األمان« 

مشعل ناصر نائبًا لرئيس »إستراتيجيا«

أعلنت شركة االمان لالستثمار أنه قد مت قبول استقالة 
شركة بيت األوراق املالية من عضوية مجلس ادارة شركة 
االمان لالستثمار ممثلة بابراهيم يوسف الغامن وقد متت 
اعادة تش��كيل مجلس االدارة عل��ى النحو التالي:  خلف 
س��ليمان اجلاس��م رئيس مجلس االدارة ومحمد توفيق 
الطحاوي نائب الرئيس وكل من باس��م سليمان العتيبي 
ومحمد يوسف الصقر ويوسف عبداهلل بودي وعبداللطيف 

محمد الشايع أعضاء.

قالت شركة استراتيجيا لالستثمار إن مجلس إدارة الشركة 
عينّ مش��عل ناصر حبيب نائبا لرئيس مجلس اإلدارة وهو 

ميثل الشركة الوطنية للنقل البري.

أفادت ش���ركة مينا العقارية 
بأنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العمومي���ة العادية املنعقدة في 
2010/6/27 والذي مت فيه انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد 
مت تشكيل مجلس االدارة ليصبح 
على النحو التالي:  د.فؤاد عبداهلل 
العمر رئيس مجلس االدارة وفهد 
فيصل بودي نائب الرئيس   ممثال 
عن شركة دانة كابيتال القابضة 
وشبنان فهد املطيري ممثال عن 
الكويتية لالستثمار  الش���ركة 
وعبدالغني عبداهلل العبدالغني 
ممثال ع���ن الش���ركة الكويتية 
لالستثمار وطارق احمد اجلاسم 
ممثال عن شركة الداو لالستثمار 
وماج���د داود العوهلي ومحمد 
الرويح ومش���عل  عبدالرحمن 
جراح الرومي ممثال عن الشركة 
الكويتي���ة لصناع���ة األنابيب 
واخلدمات النفطية ويوسف فهد 
الشايع ممثال عن شركة الشايع 
االدارة  املتحدة أعضاء مبجلس 

اجلديد لثالث سنوات قادمة. 

 شريف حمدي
كرمت شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء 87 
موظفا من موظفيها البالغ عددهم قرابة 1700 موظف 
اسهموا بشكل فعال في تنمية وزيادة منتجات الشركة 
بأعلى قدر من اجلودة وهو االمر الذي انعكس على 

النتائج املالية بشكل مميز.
وبهذه املناسبة اكد مدير عام الشركة د.سعود 
الفرحان أن توفير منتجات مواد البناء بأعلى جودة 
هو شعار الشركة، مشيرا الى ان الصناعات ال تسعى 
ملنافسة اآلخرين بقدر ما تتنافس مع نفسها خلدمة 
الكويت والعالم العربي من أجل النهوض مبستوى 

البناء والتشييد. 
وقدم الفرحان الشكر واالمتنان جلميع موظفي 
الش���ركة في حفل تكرمي الفائزين واملشاركني في 
مسابقة االبتكار والتطوير للعام الثاني على التوالي 
للموظفني، والتي تتوافق مع احتفاالت الشركة مبرور 

50 عاما على التأسيس.
واشار الى أن الش���ركة لديها حرص على دعم 
موظفيها على كل املس���تويات وخاصة التدريبية 
وهو ما انعكس على االداء وادى الى مواصلة التميز، 
مستدال على ذلك باملكانة اجليدة التي حتتلها الشركة 
بني الشركات األخرى.وقال انه إذا استمرت األوضاع 
على ما هي عليه اآلن من حتسن في النتائج سيؤدي 
ذلك الى حتقيق نتائج جيدة للفترات املقبلة، مؤكدا 
عل���ى أن ما مت التوصل إليه من أفكار وإبداعات في 
مسابقة العام احلالي فاق العام املاضي، مشيرا الى 
أفضل ما في األمر أن االفكار قابلة للتطبيق وتساعد 
على حتسني اإلنتاج وتوفير املواد اخلام، وهو ما 
سينعكس على البيانات املالية بشكل جيد ويساهم 
في حتقيق ارباح جيدة، الفتا الى ان افكار موظفي 
الشركة في العام املاضي اسهمت في اخراج منتجات 

بجودة أعلى وبأقل التكاليف.

وشدد على ضرورة أن يتسم موظفو الشركة - 
خاصة كثيري الشكوى - بالرضا والقناعة، الفتا 
الى ان هناك قرابة 40 شركة محلية تعاني صعوبات 
كبيرة لدرجة ان بعضها ال تس���تطيع دفع رواتب 
موظفيها، مطالبا موظفي الشركة بضرورة النظر 
الى من يتميز عنهم سواء على مستوى الرواتب او 
املميزات الوظيفية االخرى ومحاولة تطوير مسيرتهم 

املهنية ليحصلوا على هذه املميزات.
ووجه الفرحان شكره الى جميع القائمني على 
الشركة وفريق التدريب الذي ساهم في زيادة خبرات 

العاملني فيها وجميع العاملني واملوظفني.
من جانبه اشاد املدير التنفيذي ملجموعة مصانع 
ميناء عبداهلل املهندس هالل ابو رمح باجلائزة كونها 
ش���جعت العاملني واملوظفني على إبراز مواهبهم 

وإخراج قدراتهم لتحقيق التميز. 
وقدم ابو رمح نيابة عن املكرمني الشكر الى جميع 
احلضور والقائمني على ه���ذا احلفل، الفتا الى أن 
السنوات األخيرة كانت صعبة جدا، مشيدا باجلهود 
املبذولة من قبل العاملني في شركة الصناعات والتي 
ساهمت في اخراج منتجات عالية اجلودة وتنافسية 

بتكاليف أقل، ما انعكس
ولفت الى أنه في سبيل احلفاظ على جودة اإلنتاج 
وتقليل التكاليف كان هناك عدد من املشاريع التي 
ساهمت بش���كل فعلي في حتقيق ذلك، مشيرا الى 
ان الش���غل الشاغل لدى القائمني على الشركة كان 
يتركز في احلفاظ على هذا الزخم من املشاريع من 
خالل رفع مس���توى العاملني، باإلضافة الى كيفية 
احلفاظ على كبار الفنيني الذين ساهموا في حتقيق 
تلك النتائج اجلدية، مشيرا الى ان الشركة عمدت 
الى إقامة دورات تدريبية متخصصة لالستفادة من 
خبرات كبار الفنيني واملوظفني من اجل توزيع هذه 

اخلبرات على كل موظفي الشركة. 

د.سعود الفرحان مكرما هالل ابو رمح خالل االحتفال   )اسامة البطراوي(

الفرحان مكرما أحد املوظفي

الشيخ سالم العبدالعزيز مع بعض املشاركي في الندوة

تقـرير

»االستثمارات: العوامل المحيطة بالبورصة تدفعها لمواصلة التراجع
ش���ركة  تقري���ر  ق���ال 
االستثمارات الوطنية عن 
أداء سوق الكويت لألوراق 
المالية خالل األس���بوع 
المنتهي ف���ي األول من يوليو الجاري 
انه بنهاية تداول األسبوع الماضي بلغت 
القيمة السوقية الرأسمالية للشركات 
المدرجة في السوق الرسمي 30.003.4 
مليون دينار، بانخفاض قدره 1.122.1 
مليون دينار وما نسبته 3.6% مقارنة 
مع نهاية األسبوع قبل الماضي والبالغة 
31.125.5 مليون دينار وانخفاض قدره 
681.4 مليون دينار وما نس���بته %2.2 

عن نهاية عام 2009.
وقد أنهى سوق الكويت لألوراق المالية 
تعامالته هذا األسبوع على انخفاض في 
أدائه وذلك بالمقارنة مع اداء االس���بوع 
الماض���ي، حيث انخفضت المؤش���رات 
العامة )السعري � الوزني � NIC50( بنسب 
بلغت 2.9% و3.6% و5.6% وتزامن مع ذلك 
انخفاض في المتغيرات العامة )المعدل 
اليومي للكمية المتداولة � عدد الصفقات 
� المعدل اليومي للقيمة المتداولة( بنسب 
بلغت 21.2% و4.4% و21.5% ولينخفض 
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة، 
حيث بل���غ 20.7 مليون دينار بالمقارنة 
مع متوسط 26.2 مليون دينار لألسبوع 

الماضي.
وأخذ تداول الس���وق الطابع السلبي 
لهذا األسبوع حيث غلبت عليه عمليات 
البي���ع وتصفية المراكز االس���تثمارية، 
حيث وصلت أس���عار بعض األسهم الى 
مس���تويات لم تصلها من قبل في ذروة 

األزمة المالية، عل���ى الرغم من إقفاالت 
منتصف العام ووقوعها في هذا األسبوع، 
إال ان تأثيرها لم يكن ذا نتيجة مرجوة، 
حيث ان حالة الت���ردد والخوف مازالت 
مسيطرة على سلوك المتداولين بصفة 
عام���ة، إال ان اإليجابية التي من الممكن 
اس���تخالصها ان بعض األسهم القيادية 
المحافظة على  التشغيلية اس���تطاعت 
مستوى أس���عار في خضم النزول مثال 

بنك الكويت الوطني وشركة زين.
وخلص التقرير بالقول ان المؤثرات 
والعوامل اإليجابية التي من الممكن ان 
تؤثر في مجريات تداول السوق في الفترة 
القادمة غي���ر مرئية في المدى المنظور 

وبالتالي من المتوقع ان يحافظ السوق 
على نفس وتيرة األداء على الرغم من ان 
أسعار بعض األسهم التشغيلية تعتبر 
مغرية لالس���تثمار وللمس���تثمر طويل 
المدى، لذا يجب على المس���تثمرين ان 
يدققوا بعين فاحص���ة البيانات المالية 
للشركات حتى يس���تطيعوا ان ينتقوا 
مع ما يتناسب مع األسس االستثمارية 

لالستثمار السليم.
على صعيد القطاعات األكثر نشاطا من 
حيث قيمة األسهم المتداولة، تقدم قطاع 
البنوك الكويتية بالمرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األسهم المتداولة بتداول 
70.2 مليون س���هم بنسبة 9.7% موزعة 

على 1.620 صفقة بنس���بة 13.3% بلغت 
قيمتها 33.9 مليون دينار بنسبة %32.8 
من إجمالي قيمة األس���هم المتداولة، في 
حين تراجع قطاع شركات الخدمات الى 
المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة 
األسهم المتداولة بتداول 120.8 مليون سهم 
بنسبة 16.7% موزعة على 3.045 صفقة 
بنس���بة 25% بلغت قيمتها 25.2 مليون 
دينار بنس���بة 24.4% من إجمالي قيمة 
األسهم المتداولة، كما تقدم قطاع الشركات 
االستثمارية الى المرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة األسهم المتداولة بتداول 
136.0 مليون سهم بنسبة 18.8% موزعة 
على 2.939 صفقة بنس���بة 24.1% بلغت 
قيمتها 13.8 مليون دينار بنس���بة %13.1 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
أم����ا على صعيد الش���ركات األكثر 
نشاطا من حيث قيمة األسهم المتداولة، 
فقد استمرت شركة زين بالمرتبة األولى 
للت���داول م�����ن حيث قيم��ة األس���هم 
المتداولة بالسوق بتداول 11.4 مليون 
س���هم موزعة على 553 صفقة بلغت 
قيمتها 12.7 مليون دينار، في حين تقدم 
بنك الخليج الى المرتبة الثانية للتداول 
من حيث قيمة األسهم المتداولة بالسوق 
بتداول 20.8 مليون سهم موزعة على 419 
صفقة بلغت قيمتها 8.5 ماليين دينار، 
وكما تقدمت مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة الى المرتبة الثالثة للتداول من 
حيث قيمة األسهم المتداولة بالسوق 
بتداول 29.1 مليون سهم موزعة على 
639 صفق���ة بلغت قيمتها 7.2 ماليين 

دينار.

قيمة التداوالت حسب القطاعات


