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 والية أالباما تدعي على »بي.پي«

في قضية البقعة النفطية

اندماج شركتين تشيلية وبرازيلية للطيران

 »الوساطة«: األسهم األميركية
تسجل أسوأ أداء أسبوعي

موبايلـ  الواليات املتحدةـ  أ.ف.پ: رفعت والية 
االباما دعوى على مجموعـــة بريتش بتروليوم 
)بي.پي( وشركات اخرى شاركت في ادارة املنصة 
النفطية ديب هورايزن التي ســـبب غرقها بقعة 

نفطية في خليج املكسيك.
ورفـــع وزير العدل في الواليـــة تروي كينغ 
الدعوى يوم اخلميس املاضي باسم االباما، معتبرا 
ان اإلهمال الـــذي برهنت عنه بريتش بتروليوم 
وشركة ترانس اوشن »وهيئات اخرى مسؤولة 

عن الكارثة« سببت مشكلة كبرى للوالية.
واضاف ان قيمة التعويضات التي تطالب بها 

االباما ستحدد بعد ان ينظر قاض في القضية.
وأوضح ان »بيرتش بتروليوم قالت انها تتحمل 
املسؤولية الكاملة عن الكارثة لكن آالف األشخاص 

مازالوا ينتظرون تعويضاتهم«.
وتابـــع »نظرا لعدد الوعـــود التي لم تف بها 
بريتـــش بتروليوم، سيســـبب التأخر )في رفع 

الشكوى( مشاكل إضافية ملواطنينا«.

وتطالب االباما بتعويضات خصوصا عن تخريب 
الثروات الطبيعية واخلســـائر االقتصادية التي 

جنمت عن ذلك والفائت من الربح الضريبي.
كما تريد تعويضات عن النفقات التي جنمت عن 
عمليات تطهير املنطقة من النفط على السواحل 

واخلام الذي تسرب الى خليج املكسيك.
ومنذ غرق املنصة فـــي 22 ابريل حتى وقف 
التسرب في منتصف يوليو تدفق نحو4.9 ماليني 
برميل من النفـــط اي 780 مليون ليتر من بينها 
800 الف برميل )127 مليون ليتر( مت سحبها وفقا 

آلخر أرقام احلكومة االميركية.
ومت التخلـــص من حوالي ثالثـــة أرباع كمية 
النفط التي تدفقت في خليج املكسيك، وفقا لتقرير 

نشرته احلكومة االميركية مؤخرا.
ووافقت ادارة »بي پي« على إنشـــاء صندوق 
بقيمة 20 مليار دوالر بعد لقاء في البيت األبيض 
مع الرئيس األميركي باراك أوباما منتصف يونيو 

املاضي.

ســـانتياغو ـ أ.ف.پ: أعلنت شركتا الطيران 
التشيلية »الن« والبرازيلية »تام« اول امس في 
سانتياغو عزمهما على االندماج مما سيؤدي الى 
والدة اكبر شركة للنقل اجلوي في أميركا األميركية 

حتمل اسم »التام ايرالينز غروب«.
وقالت الشـــركتان في بيان مشترك نشر في 
سانتياغو وســـاو باولو العاصمة االقتصادية 
للبرازيـــل انهمـــا وقعتا محضر اتفـــاق »لدمج 
املؤسســـات التابعـــة لكل منهما في شـــركة ام 

واحدة«.
وقال البيان ان االتفاق ليس ملزما واندماج 
الشركتني سيتم بعد »موافقة الهيئات الداخلية 
واملســـاهمني وســـلطات ضبـــط االســـواق في 

البلدين«.
وإذا تأكد االندماج، ستؤمن الشركة اجلديدة 
رحالت الى اكثر من 115 وجهة في 23 بلدا، بأسطول 
يضم 220 طائرة وأربعني ألف موظف مبا في ذلك 

فروع الشركتني.
وارتفعت اسهم شركة الطيران البرازيلية االولى 
)تام( 27.64% ليبلغ سعر الواحد منها 15.86 يورو 

بعد االعالن في بورصة ساو باولو.
اما في سانتياغو فقد علقت السلطات التداول 
باسهم »الن« التي تعد واحدة من كبريات شركات 
الطيران في أميركا الالتينية، بعدما ارتفع سعرها 
بنسبة 7.74% ليبلغ سعر السهم الواحد 20.06 

يورو.
وقالت الشركة البرازيلية ان العملية ستتم 

بتبادل االسهم.
وقال البيان ان الشركتني اللتني بلغ مجموع 
رقمي أعمالهما في 2009 ثمانية مليارات دوالر )6.2 
مليارات يورو( تنويان »اقامة مجموعة أميركية 
التينية جديدة للنقل اجلوي لتأمني خدمات جديدة 
للمسافرين وقطاع الشحن على مستوى املنطقة 

وبني أميركا الالتينية والعالم«.

ذكر التقرير األسبوعي للمجموعة 
الدولية للوســـاطة املالية في رصده 
حلركة أسواق املال العاملية، ان حالة 
من التراجعات سادت تداوالت االسهم 
في االسواق االميركية خالل االسبوع املاضي طغت 
على تداوالت نهاية االسبوع بعد أن فشلت احدث 
بيانات اقتصادية في اقناع املستثمرين في »وول 

ستريت« بوقف موجة مبيعاتهم.
وسجلت األسهم األميركية أسوأ أداء أسبوعي 
في ستة أســـابيع، حيث أنهى مؤشر داو جونز 
الصناعي ألسهم الشركات األميركية الكبرى جلسة 
نهاية االسبوع الفائت منخفضا 16.80 نقطة أي 
بنسبة 0.16% عند 10303.15 نقطة، بينما تراجع 
مؤشر »ستاندرد آند بورز« األوسع نطاقا 4.36 

نقاط أو 0.40% ليغلق على 1079.25 نقطة.

األسهم األوروبية

على صعيد آخر، لم تكن األسهم األوروبية 
في منأى عن التأثيرات السلبية لتراجع البيانات 
االقتصاديـــة خصوصا في ظل اســـتمرار قلق 
املستثمرين بشـــأن قوة االنتعاش االقتصادي 
مما دفعها الى انهاء األسبوع على تراجع على 
الرغـــم من انها حققت مكاســـب متواضعة في 

ختام االسبوع.

أسعار العمالت

في حترك مغاير للخسائر التي تعرض لها سوق 
االسهم، أنهى الدوالر أفضل اسبوع له في حوالي 
عامني مقابل العمالت الرئيسية بعد ان غذى طلب 
ضعيف على الســـندات االيطالية وبيانات فاترة 
لثقة املستهلكني في أميركا املخاوف من ان تباطؤ 
االقتصاد األميركي سيلحق ضررا باالقتصاد العاملي. 
وانهى مؤشر الدوالر، مقابل سلة من ست عمالت 
رئيسية، االسبوع مرتفعا 3.1%. وتراجع اليورو 
الى أدنى مستوى له في ثالثة اسابيع مقابل العملة 
األميركية مع اتساع الفارق بني عوائد السندات في 
االقتصادات االوروبية االصغر حجما والســـندات 
احلكومية االملانية القياسية. اما الني الياباني فكان 
العملة الرئيسية الوحيدة التي اظهرت اداء جيدا 

مقابل الدوالر هذا االسبوع.

أسعار النفط العالمية

أغلقت أسعار النفط للعقود اآلجلة منخفضة يوم 
اجلمعة املاضي مع مواصلة املستثمرين في اسواق 
اخلام موجة مبيعات لرابع جلسة على التوالي متأثرين 

مبخاوف من تعثر االنتعاش االقتصادي.

 »المشورة«: عمليات شراء على البنوك
تستبق دخول تمويلها مشاريع التنمية 

»دار الخبير«: السوق رهن إيفاء الحكومة بوعودها
قـــال التقرير األســـبوعي 
لشركة لالستشارات االقتصادية 
ان شهر رمضان ألقى بظالله 
على أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، حيث رجع السوق إلى حالة الترقب 
واحلذر ولكنه استمر على متاسكه فارتفع 
متواضعا 5 نقاط فقط وبنســـبة %0.08 
ليصل املؤشـــر السعري إلى 6671 نقطة، 
وأما على صعيد نشاط السوق فشهد سوق 
الكويت لألوراق املالية األسبوع املاضي 
نشاطا جيدا حيث ارتفعت الكميات املتداولة 
بنسبة 41%، وارتفعت القيمة املتداولة من 
135 مليون دينار إلى 200 مليون دينار هذا 
األسبوع وبنسبة 47%، وارتفعت الصفقات 
املتداولة بنســـبة 19%، كما زادت القيمة 
الرأسمالية 455 مليون دينار وبنسبة %1.41 

لتبلغ 32.653.625.630 مليار دينار.
وأضاف التقرير ان األســـبوع املاضي 
شهد بعض العوامل اإليجابية أهمها إعالن 
شركة زين عن أرباح قياسية للنصف األول 
من هذه الســـنة، كما توقعت دار اخلبير 

في تقريرها األسبوع املاضي، بقيمة 895 مليون دينار وبحدود 3 مليارات دوالر، 
وهذا الرقم القياســـي لم يتحقق ألي شـــركة مدرجة بل على مســـتوى اخلليج، 
وبلغت نســـبة الزيادة من السنة املاضية 488%، كما انعكس إعالن تسمية مدير 

هيئة أسواق املال في رمضان تفاؤال في 
السوق مع إعادة هيكلة السوق التنظيمية 
واجتاهه أكثر نحو الشفافية ومحاربة 
التداوالت الوهمية، وأيضا إعادة الهيكلة 
اإللكترونية مع نظام السوق اإللكتروني 

اجلديد املرتقب.
وأكد على ان اخلالف ما زال مستعرا 
على الصندوق الكويتي للتنمية واملزمع 
إنشاؤه من احلكومة لتمويل املشاريع 
التنموية للخطة اخلمســـية، وخوف 
البنوك وعلى رأسها البنك املركزي من 
أخذ دورها االقتصادي ورزقها في هذا 
الباب، وطمأنة احلكومة لها بأن البنوك 
سيكون لها دور في عمليات اإلقراض، 
وأيضا طمأنة مجلس األمة إلى أن دور 
الصندوق سيكون محصورا على دعم 
الشـــركات املســـاهمة التي ستنشأها 
احلكومة ودعم احلكومة لدعم مشاريع 

التنمية.
وعـــن توقعات األســـبوع اجلاري، 
قال التقرير: »إن استمرار حالة الترقب 
واحلذر في السوق يعتمد على ايفاء احلكومة بوعودها لتطبيق القرارات الهيكلية 
واإلصالحية للســـوق، وأيضا يعتمد على مستوى التقدم في األسواق اخلليجية 

والعاملية ومستوى األسعار النفطية«.

التقرير  ذكـــر 
عي  ســـبو أل ا
لشركة املشورة 
لالستشـــارات 
االقتصادية ان عدة عوامل اختلطت 
لتبقي مؤشـــر ســـوق الكويت 
لألوراق املالية على استقرار مع 
إقفاله في آخر جلسات األسبوع 
املاضـــي،  والذي تباينت خالله 
قيم التداول ومستوى السيولة 
ونشاط األسهم املدرجة،  حيث 
انخفضت في جلســـتي البداية 
والنهاية بأكثر من نصف متوسط 
اجللســـات والتي ارتفعت فيها 
ســـيولة التداوالت إلى مستوى 
قارب 200% قياســـا على معدل 

القيم خالل هذا الشهر.

تفاؤل حذر

الســـوق  ان  التقرير  وقـــال 
ومؤشراته جتاهل خالل األسبوع 
املاضـــي حالة تراجـــع معظم 
مؤشرات األسواق والتفاؤل بنمو 
اقتصادي قريب، وراحت تتفاعل 
بشكل مركز مع مناقشة متويل 
مشـــاريع التنمية بني احلكومة 
وقطاع املصـــارف الذي يحاول 
جاهدا إقناع صاحب القرار بأهمية 
متويل املشاريع عن طريق البنوك 
فهي أهم وظائفها مبا يضمن أيضا 
سالمة النظام املصرفي الكويتي 
خالل الفترة القادمة بعد ما عانى 
مـــن اثر األزمة املاليـــة العاملية 

من أعلن أو حدد موعدا الجتماع 
مجلس إدارته لإلعالن الحقا.

ويترقب الســــوق خالل هذا 
األسبوع نتائج بقية الشركات 
اخلاصة بالربع الثاني حيث انه 
أولى اجللسات في بداية األسبوع 
هي آخر موعد الفصاحات الربع 
الثاني ثم يبدأ بعد ذلك إيقاف 
الشركات غير املعلنة عن نتائجها، 
كذلك يبقى الترقب واالنتظار ملا 
تؤول إليه اجتماعات احلكومة 
مع ممثلي قطاع املصارف والذي 
ينتظر قرارا مصيرا فيما يخص 
من سيمول مشاريع التنمية هل 
سيكون قطاع البنوك أم صندوق 
التنمية املقترح اجلديد، إضافة 
إلى هذين العاملني فان أسعار 
النفط ومؤشرات األسواق العاملية 
إن زادت من تغيراتها اليومية 
البد وان تكون ذات اثر على أداء 
السوق خصوصا ان األسواق 
اخلليجية ســــجلت تراجعات 
واضحة خالل األسبوع املاضي 
بعد أن سجل النفط خسارة %6.7 
خالل أسبوع واحد متأثرا بتراجع 
ســــعر الدوالر نتيجة تناقض 
مؤشــــرات االقتصاد األميركي 
الســــلبية والتي  وميلها نحو 
خلفت أيضا آراء متناقضة بني 
االقتصاديني بشأن موعد تعافي 
االقتصاد األميركي وخروجه من 
حالة الركود التي أصابته نهاية 

عام 2008.

األخيرة.

قضية اجيليتي

ولفت الى ان العامل اآلخر الذي 
ألقى بظالله على عدة كتل مهمة 
في السوق كان لتداعيات قضية 
أجيليتي مع احلكومة األميركية 
والتـــي زادت حولهـــا األخبار 
والتكهنات وفسر معظمها لصالح 
شـــركة اخلدمات اللوجســـتية 
العمالقة والتي استعاد سهمها 
كثيـــرا من خســـائره الضائعة 

خالل فترة الشهرين املاضيني، 
كذلـــك تداولت بعض األســـهم 
وفقا الفصاحات بياناتها املالية 
والتي سجل معظمها استجابة 
سلبية حيث أعلنت نتائج أدنى 
من مستوى التوقعات فتراجعت 
بعض األسهم باحلد األدنى، بينما 
ســـجل البعض اآلخر متاســـكا 
سعريا رغم سوء النتائج املالية 
فقد استنفدت أسهمه تراجعها مبا 
هو متوقع مـــن تراجع النتائج 
املالية طبقا لتراجع أسعار أسهم 

تشكل أصول هذه الشركات.

إعالن األرباح

وأضاف ان أسهما بقيت حتت 
املراقبة حيث انها لم تعلن حتى 
انتهـــاء فترة إعالنـــات النتائج 
الفصليـــة عن موعـــد اجتماع 
مجالس إداراتها مبا ســـيجعلها 
عرضة لإليقاف عن التداول، مما 
شكل ضغطا كبيرا على أسعارها 
غير انها في حقيقة األمر أسهم 
محدودة نسبيا قياسا على أعداد 

تفاؤل بترجمة االهتمام الحكومي بدعم المؤسسات والشركات المدرجة خالل الفترة القادمة 

»بيان«: السوق »يئن« بسبب اإلهمال الحكومي غير المبرر
الوضع االقتصادي المحلي بحاجة ماسة إلى ميزانية تحفيزية

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان 
االقتصاد الكويتي ال يزال يئن من أوضاع صعبة، 
فاألحداث اخلاصة باألزمة املالية العاملية كشفت عن 
نقاط ضعف كبيرة بـــه، نتيجة ما وصفه التقرير 
بـ »اإلهمال« احلكومي غير املبرر لســـوق سنوات 
طويلة. واعتبر التقرير أن ما مير به السوق في املرحلة احلالية، 
هو بفعل عوامل ضعف داخلية، فالوضع االقتصادي احمللي بحاجة 
ماســـة إلى ميزانية حتفيزية تكون كفيلة بإعادة جزء من الثقة 
إليه لتعود العجلة االقتصادية بالدوران، ويجب أن تتضمن هذه 
امليزانية، بالتزامن مع خطة التنمية، عدة إجراءات منها: تخفيض 
جديد ملعدالت الفائدة ليواكب مستويات الفائدة العاملية التي ال 
تتجاوز 1%، كما البد مـــن تخليص اجلهاز املصرفي من األصول 
املتعثرة املوجودة به من خالل شـــرائها، ومـــن ثم إعادة بيعها، 
بعـــد انتعاش اقتصادي متوقع، وذلـــك خالل مدة بحدود خمس 
سنوات ليستطيع هذا اجلهاز القيام بدوره في التمويل املناسب، 
ليـــس فقط خلطة التنمية، إمنا أيضا وبنفس األهمية للقطاعات 

املنتجة األخرى. 
واشار التقرير الى ان ما يناقش حاليا من إنشاء جهاز متويلي 
حكومـــي جديد لتمويل خطة التنميـــة فقط، هو كمن يطلب من 
احلكومة أن متول نفســـها بنفســـها وذلك بخلق جهاز حكومي 
بيروقراطي جديـــد، ال يحتاجه النظام املالـــي بالكويت، فاحلل 
األمثل هو دعم اجلهاز املصرفي ليقوم بدوره الطبيعي التمويلي 
للنظام املالي الكويتي، وإن احتاج األمر، تقوم احلكومة بضمان 

جزء من هذه التمويالت.
كما ينبغي أن يواكب هذا األمر »رحابة« حكومية في أسلوب 
التعامل مع مؤسســـات القطاع اخلاص التـــي تقوم بتنفيذ هذه 
املشاريع، ليس فقط من حيث التمويل وتكلفته، وإمنا أيضا في 
أســـلوب التعامل معهم، بحيث ال تقوم، مثلما هو حادث حاليا، 
هذه اجلهات احلكومية ذات العالقة بتسييل هذه الضمانات كلما 

حدث خطأ صغير أو تعثر بسيط.

حركة التداول 

واصل سوق الكويت لألوراق املالية تسجيل املكاسب، إذ أنهى 

األسبوع املاضي مسجال مكسبا طفيفا ملؤشره السعري فيما قدم 
املؤشـــر الوزني أداء أفضل، وذلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات 
التداول، حيث أنهى مؤشر الســـوق السعري تداوالت األسبوع 
املاضي مسجال منوا بلغت نســـبته 0.08%، بينما سجل املؤشر 

الوزني ارتفاعا نسبته %1.47.
وقد حتقق هذا النمو في ظل زيادة مؤشرات 

التداول، فقد زاد املتوسط اليومي لقيمة 
األســـهم املتداولة خالل األســـبوع 

بنسبة 47.68% عن ذات املعدل 
في األسبوع قبله ليصل إلى 

40.03 مليون دينار فيما 
وصل متوســـط حجم 
إلـــى 299.21  التداول 
مليون سهم بارتفاع 

نسبته %41.45.
شـــهد  وقـــد 
تداوالت  األسبوع 
هادئة على مستوى 
االقفاالت اليومية، إذ 
كان التغير اليومي 

أيام  محدودا في كل 
املاضـــي،  األســـبوع 

وسيطرت حالة الترقب 
على املتداولني حتت تأثير 

تأخـــر إعالنات الشـــركات 
الكثير  املدرجة والتـــي تزاحم 

منها فـــي اإلعالن عن بياناته خالل 
األسبوع األخير من املهلة احملددة لذلك، 

ورغـــم هذا فحتى منتصف يـــوم اخلميس كان 
عدد الشـــركات املعلنة حوالي 60% فقط من الشـــركات املدرجة، 
ويتوقع أن يشهد يوم األحد املوافق 15 أغسطس إعالن عدد كبير 
من الشركات عن نتائجها، إذ انه اليوم األخير في املهلة القانونية 

املمنوحة للشركات لهذا الغرض. 

وعـــزا التقرير تخوف املتداولني إلـــى إمكانية تعرض بعض 
الشركات لإليقاف نتيجة عدم ظهور بياناتها املالية في املهلة احملددة 
لهذا الغرض، من ناحية أخرى سجل مجموع نتائج الشركات التي 
أعلنت عن أرباحها حتســـنا كبيرا مقارنة بذات الفترة من العام 
املاضي بتحسن تزيد نسبته عن 95%، كما حققت أغلب القطاعات 
منوا ملجموع أرباح شركاتها املدرجة، وبخاصة 
لقطاع البنوك وهو األمر الذي ساعد على 

تنشيط التداوالت. 
وقد أسهمت كذلك عودة سهم 
العمومية  شـــركة املخازن 
التداول،  إلى  »أجيليتي« 
بعد اإليضاح املقدم من 
الشـــركة بخصوص 
الصحافي  اخلبـــر 
املــنــشـــور فـــي 
األسبوع قبله عن 
قضيتها مع اجليش 
فـــي  األميركـــي، 
حتسني مستويات 
التداول، وقد ظهرت 
في املقابل عمليات 
بيع وجني أرباح كان 
لها تأثيرها على السوق 
وتســـببت فـــي تخفيف 
مكاســـبه ودفعه للتراجع 

في بعض اجللسات.
واشـــار التقرير الى ان ســـوق 
الكويت لألوراق املالية كان أحد سوقني 
سجال منوا بني أسواق األســـهم اخلليجية، أما 
السوق الثاني فكان سوق البحرين لألوراق املالية. بينما سجلت 
األسواق الباقية خسائر متفاوتة كان أعالها من نصيب سوق دبي 

املالي وكان سوق مسقط لألوراق املالية هو األقل خسارة.
وقد ارتفعت مؤشـــرات التداول الثالثة بشكل ملحوظ خالل 

األســـبوع املاضي، حيث منت كمية األسهم املتداولة في السوق 
بنســـبة 41.45% عن األسبوع قبل السابق لتصل إلى 1.50 مليار 
ســـهم، بينما زادت قيمة األسهم املتداولة خالل األسبوع بنسبة 
بلغت 47.68% لتصل إلـــى 200.17 مليون دينار، كما ارتفع عدد 
الصفقات املنفذة، حيث شهد األسبوع املاضي إبرام 20.499 صفقة 

بنمو نسبته 19.48% عن األسبوع الذي سبقه. 
أما جلهة املتوســـطات اليومية، فقـــد بلغ معدل قيمة التداول 
اليومي خالل األسبوع املاضي 40.03 مليون دينار مرتفعا من 27.11 
مليون دينار في األســـبوع ما قبل السابق، في حني زاد متوسط 
حجم التداول من 211.53 مليون ســـهم ليصل إلى 299.21 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوســـط اليومي لعدد الصفقات املنفذة 4.100 

صفقة مقارنة بـ 3.431 صفقة في األسبوع قبل املاضي.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية بنسبة 
1.43% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 31.50 مليار دينار بنهاية 
تداوالت األسبوع، حيث منت القيمة الرأسمالية خلمسة قطاعات 

من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثالثة الباقية. 
وتصدر قطاع البنوك الئحة القطاعـــات الرابحة، إذ ارتفعت 
قيمته الرأســـمالية بنسبة بلغت 3.41% بعد أن وصلت إلى 11.89 
مليار دينار، جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت 
قيمته الرأســـمالية إلى 2.99 مليار دينار مســـجال منوا نسبته 
0.73%، وحل قطاع اخلدمات في املرتبة الثالثة بنسبة منو بلغت 
0.63% لتصل قيمته الرأســـمالية إلى 8.45 مليارات دينار، وكان 
قطاع التأمني أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية 

إلى 275.86 مليون دينار بنسبة منو بلغت %0.25.
فـــي املقابل، كان قطاع األغذية أكثر القطاعات تراجعا، حيث 
انخفضت قيمته الرأسمالية خالل األسبوع املاضي بنسبة %1.31 
لتصـــل إلى 765.55 مليون دينار تبعه قطاع العقار في املرتبة 
الثانية حيث تراجعت قيمته الرأســـمالية بنسبة 1.03% لتصل 
إلـــى 1.72 مليار دينار، في حني حل قطاع االســـتثمار ثالثا، إذ 
نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.35%، لتصل إلى 2.66 مليون 

دينار.

تقرير

الشركات الـ 5 األكثر تداوال من حيث القيمة

 الوطني
%37

 زين
%17

البنك الدولي 
%16

 بنك الخليج
%16

بيتك %14

مـلـخـص التـداوالت لألسـبـوع المنتـهـي فـي 2010/8/5

الكميـة المتـداولـةالمـؤشـراألسـبـوع
) سهـم (

القيمـة المتـداولـة
عـدد الصـفـقـات) ديـنـار (

1,060,162,500135,639,87017,191العـــام2010/8/5
2010/8/121,496,812,500200,192,95020,510
436,650,00064,553,0803,319الفـــرق
19.3%47.6%41.2%التـغـيـر
815,515,00089,733,66011,341املـتـوافـق2010/8/5
2010/8/12960,947,50096,770,74011,690
145,432,5007,037,080349الفـــرق
3.1%7.8%17.8%التـغـيـر
678,400,00055,477,4108,094اإلسـالمـي2010/8/5
2010/8/12786,062,50060,175,9007,697
-107,662,5004,698,490397الفـــرق
-4.9%8.5%15.9%التـغـيـر


