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مليون سهم نفذت من خالل 541 صفقة قيمتها 8.8 ماليني دينار. 
وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع بكمية تداول بلغ حجمها 15.8 

مليون سهم نفذت من خالل 378 صفقة قيمتها 7.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع الصناعة املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 13.9 

مليون سهم نفذت من خالل 428 صفقة قيمتها 4.7 ماليني دينار.
وح����ل قطاع غير الكويتي في املركز الس����ادس من خالل تداول 

وتصدر قطاع االستثمار للنشاط بكمية تداول حجمها 50.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 910 صفقات قيمتها 5.2 ماليني دينار.

واحتل قط����اع العقارات املرك����ز الثاني بكمية ت����داول حجمها 
38.09 مليون سهم نفذت من خالل 379 صفقة قيمتها 2.09 مليون 

دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول بلغت 21.7 

النشاط المضاربي يسيطر على حركة تداوالت السوق 
خاصة األسهم الرخيصة وإقبال محدود على »القيادية«

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
15.4 مليون دينار على 53.3% من إجمالي القيمة وهي: 

زين والدولي وانابيب والوطني وبرقان والساحل.
تص��درت قيمة ت��داول زين األس��هم املتداولة في 
السوق والبالغة 5.9 ماليني دينار على 20.4% من إجمالي 

القيمة.
تصدر مؤش���ر قطاع التأمني قطاعات الس���وق 
املرتفعة بواقع 28.6 نقطة تاله مؤشر قطاع العقارات 
بواقع 5.1 نقاط، وتاله مؤشر قطاع االستثمار الذي 
س���جل ارتفاعا طفيفا مبقدار 3.3 نق���اط، اما قطاع 
الصناعة فارتفع بواقع نقطتني، فيما انخفض مؤشر 
قطاع البنوك بواقع 36.3 نقطة، وتاله قطاع اخلدمات 

الذي انخفض بواقع 16.6 نقطة.
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6.06 ماليني سهم نفذت من 83 صفقة 
قيمتها 452.8 الف دينار. ومع استمرار 
املضاربات يتوقع ان يواصل السوق 
اداءه املتذبذب خالل اجللسات املقبلة 
ورمبا حتى نهاية شهر رمضان على 
أمل ان تظهر عوامل جديدة محفزة 
للشراء املؤسس����ي وخاصة حزمة 
العوامل االيجابية التي حتدثت عنها 

احلكومة قبل فترة.
واعلنت ش����ركة اعيان لالجارة 
واالستثمار عن حصولها على موافقة 
الكويت املركزي على بياناتها  بنك 
املالي����ة املرحلية ع����ن الربع األول من الع����ام احلالي، حيث حققت 
الش����ركة خس����ائر بقيمة 7.7 ماليني دينار بواقع 12.6 فلسا للسهم 
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، حيث حققت الشركة خسائر 

بقيمة 12.5 مليون دينار.

آلية التداول

تراجع عدد من اسهم قطاع البنوك في جلسة االمس حيث شهد 
سهم بنك اخلليج انخفاضا بواقع 10 فلوس نتيجة عمليات تصريف 
جلني االرباح استقر على اثرها السهم عند مستوى 530 فلسا، كما 
تراجع س����هم بوبيان مبقدار 10 فلوس ايضا جلني االرباح ليستقر 
عند مستوى 550 فلس����ا، كما انخفض سهم برقان نتيجة عمليات 
البيع جلني االرباح وذلك مبقدار 5 فلوس اس����تقر على اثرها عند 
مستوى 455 فلسا للسهم، فيما شهدت باقي اسهم القطاع اسقرارا في 
االداء واقفلت عند مستويات االقفال السابقة وخاصة سهم الوطني 
الذي اس����تقر عند مستوى دينار و380 فلسا، كما استقر سهم بيت 
التموي����ل الكويتي الذي اقفل عند مس����توى دينار و100 فلس بعد 

تداول محدود بلغ 710 االف سهم.
وشهدت تداوالت امس عمليات نشاط واضحة على عدد من اسهم 
املجاميع االستثمارية، حيث نشط سهم االستثمارات الوطنية من 
خالل تداول 1.750 مليون سهم ادت الى ارتفاع السهم 15 فلسا استقر 
على اثرها عند مس����توى 340 فلس����ا، في حني شهد سهم املشاريع 
انخفاضا مبقدار 5 فلوس نتيجة املضاربة على السهم بعد ارتفاعه 

في اجللسات السابقة واستقر عند مستوى 410 فلوس.

الصناعة والخدمات

استقر سهم »مجموعة الصناعات« عند مستوى اغالقه السابق 
عند 340 فلسا وذلك نتيجة انخفاض عمليات البيع جلني االرباح 
التي تعرض لها السهم ألكثر من جلسة، اما سهم »األنابيب« فشهد 
نشاطا ملحوظا ارتفع على اثره الى مستوى 305 فلوس للسهم بعد 

تداوالت 6.8 ماليني سهم.
وشهد سهم »زين« استقرارا بعد تداوالت نشطة حيث اغلق السهم 
عند مس����توى دينار و200 فلس بعد تداول 4.967 ماليني سهم، اما 
سهم »اجيليتي« فواصل االستقرار عند مستوى االغالق السابق وهو 
450 فلسا بعد ان شهد عمليات تداول نشطة نسبيا جتاوزت 1.890 
مليون سهم بلغت قيمتها 850 الف دينار وذلك على اثر االعالن عن 

متديد عقد الشركة مع وكالة الدفاع اللوجستية.

شريف حمدي
سيطر النش����اط املضاربي على 
املالية  الكويت لالرواق  اداء سوق 
في جلس����ة تداوالت االمس، حيث 
استمر الطلب املتزايد على االسهم 
الرخيصة وسط اقبال محدود نسبيا 

على االسهم القيادية.
وجنحت اقفاالت الثواني االخيرة 
من عمر اجللسة في حتويل مسار 
السوق من اللون األحمر الذي كان 
مسيطرا منذ حلظات االفتتاح األولى 
حتى الثواني االخي����رة الى اللون 

االخضر، وذلك نتيجة عمليات شراء مكثفة متت في حلظات االقفال 
على عدد من االسهم في قطاعات متنوعة في مقدمتها قطاع البنوك 

الذي قلص خسائره التي جتاوزت ال� 100 نقطة الى 36.3 نقطة.
واستمر االقبال على االسهم الرخيصة في الثواني االخيرة وضعف 
االقبال على اغلب االسهم القيادية رغم االخبار االيجابية على سهم 
اجيليتي الذي شهد ارتفاعا في بداية اجللسة عقب اعالن موقع البورصة 
عن خبر متديد عقد التخزين التابع لوكالة الدفاع اللوجس����تية مع 
الش����ركة ل� 6 أشهر اضافية، اال ان السهم اغلق عند مستوى اقفاله 
الس����ابق وهو االمر الذي اثر الى حد ما على املؤش����ر الوزني الذي 

اغلق على تراجع طفيف رغم ارتفاع املؤشر السعري.
وبدا جليا منذ افتتاح جلسة التداول ان هناك محاوالت تصريف 
على االسهم التي ش����هدت ارتفاعات سعرية في اجللسات االخيرة 
ومنها جلسة افتتاح االس����بوع اجلاري بهدف جني االرباح، وكان 
التصري����ف مركزا على قطاع البنوك الذي تراجعت اغلب اس����همه 
ومنها بيتك وبرقان واخلليج والدولي وبوبيان قبل ان يقلص سهم 
بيتك خس����ائره ويقفل عند مستواه السابق دينار و100 فلس، كما 
استطاع سهم الدولي التحول من االنخفاض نتيجة عمليات البيع 
الى االرتفاع بعد عمليات شراء جديدة ليظل هذا السهم محط اهتمام 

املضاربني بشكل الفت طيلة جلسات التداول االخيرة.

مؤشرات السوق

وانعكست عمليات الشراء في اللحظات االخيرة على مؤشرات 
السوق، حيث أنهى جلسة االمس على ارتفاع املؤشر السعري بعد 
التراجع املستمر وتقليص خسائر املؤشر الوزني، حيث أغلق املؤشر 
العام على ارتفاع نس����بته 0.1% بإقفاله عند مستوى 6666.5 نقاط 
مرتفعا 0.9 نقطة، فيما انخفض املؤشر الوزني بنسبة 0.17%، بإقفاله 
عند مستوى 435.42 نقطة منخفضا 0.75 نقطة، ويرجع االنخفاض 
الذي شهده املؤشر الوزني الى االقبال احملدود على االسهم القيادية 

ذات القيمة الرأسمالية العالية.
وشهدت جلسة االمس ارتفاعا في قيمة االسهم املتداولة بنسبة 
6.15% حيث بلغ����ت 28.886 مليون دينار، في حني انخفضت كمية 
االس����هم املتداولة بنسبة 0.46% حيث بلغت 145.990 مليون سهم، 

أما الصفقات فارتفعت بنسبة 15.1% حيث بلغت 2725 صفقة.
وجرى التداول على أسهم 104 اسهما من أصل 212 سهما مدرجة، 
ارتفعت أس����عار أسهم 30 شركة وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة 

واستقرت قيمة أسهم 37 شركة عند معدالت االقفال السابقة.

المؤشر العام 0.9 نقطة 
وتداول 145.9 مليون سهم 

قيمتها 28.8 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(

»إنتل« ستشتري وحدة »إنفينيون« للهاتف 
المحمول مقابل 1.4 مليار دوالر

»الخليج« يرعى قرقيعان
مركز الخرافي ألنشطة األطفال

فرانكفورت � رويترز: تعتزم شركة انتل شراء 
وحدة الهواتف احملمولة التابعة لشركة انفينيون 
األملاني����ة إلنتاج الرقائق اإللكترونية مقابل 1.4 
مليار دوالر مما سيتيح للشركة األميركية تعزيز 

وجودها في سوق الهواتف الذكية.
وقالت الش����ركتان في بيان امس إن الصفقة 
التي ستتم نقدا سيجري إكمالها في الربع االول 
من عام 2011 وستبقى وحدة الهواتف احملمولة 

شركة مستقلة.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة لرويترز اجلمعة 
إن انتل وانفينيون ستتوصالن إلى اتفاق بشأن 
مستقبل الوحدة في األيام القليلة القادمة على 

األرجح.
وهذه ثاني صفقة كبيرة النتل في أسبوعني 
بعدما أعلنت الشركة عرضها لشراء شركة مكافي 
مقابل 7.7 مليارات دوالر في 19 أغسطس وهو 
أكبر اس����تحواذ لها مما يع����زز جاذبية رقائقها 
اإللكترونية في الوقت الذي حتاول فيه التوسع 

بدخول سوق الهاتف احملمول.
وتأتي هذه الصفقة وسط موجة من نشاط 
االندماج واالس���تحواذ حيث تسعى الشركات 
جاه���دة لتعزيز إيراداتها ف���ي مناخ اقتصادي 

ضعيف.
وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أنه جرى 
اإلعالن عن اندماجات واستحواذات بقيمة نحو 200 
مليار دوالر في أغسطس مما جعله ثالث أفضل 

شهر من حيث حجم الصفقات هذا العام.
وتش����مل العروض الكبرى عرض بي.اتش.

بي بيليتون لالس����تحواذ عل����ى بوتاش كورب 
الكندي����ة مقابل 39 مليار دوالر وعرض فيدانتا 
ريسورسز لشراء حصة في كايرن انديا مقابل 

9.6 مليارات دوالر.
ع���الوة على ذلك تخ���وض هيوليت باكارد 
ودل معركة لشراء ثري بار وقد جتاوز أحدث 
عرض لهيوليت باكارد الذي بلغ ملياري دوالر 

عرض دل.

انش����طة مهرجان  إط����ار  في 
القرقيع����ان، رعى بن����ك اخلليج 
حف����ل قرقيعان مرك����ز اخلرافي 
ألنش����طة األطفال الذي أقيم في 
25 أغسطس اجلاري، وذلك حتت 
العبداهلل  رعاية الشيخة شيخة 

اخلليفة الصباح.
القرقيعان  وافتتحت انشطة 
بكلمة ترحيبية من مديرة املركز 
عايش����ة س����الم، تلتها مسرحية 
مميزة ق����ام بأدائها أطفال املركز، 

وانتهاء بكلمة ألقتها رئيس مجلس 
إدارة املركز سبيكة اجلاسر حيث 
قامت بدورها بشكر وتكرمي رعاة 

ومنظمي احلفل.
كما تس����نى لألطف����ال اللعب 
مع »بو طبلية« وشخصية بنك 
الكارتوني����ة املعروفة  اخللي����ج 
اللذي����ن قاما بتوزيع  »نصور«، 
أكي����اس القرقيعان والهدايا على 

األطفال.
هذا، وقد أعلن البنك عن قيام 

عدد م����ن موظفيه مؤخرا بزيارة 
مجموع����ة من وح����دات العناية 
باألطفال في املستشفيات التابعة 
للجمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفيات، وذلك لالحتفال 
بالقرقيعان خالل ش����هر رمضان 
املبارك، حيث تضمنت هذه الزيارات 
مستشفيات: الفروانية، اجلهراء، 
ابن سينا، الرازي، األميري، البنك 
الوطني، زين، ومركز الش����يخة 

بدرية.

وارن بافيت في عيده الـ 80.. مسيرة ال تنتهي من اصطياد الصفقات

»كامكو«: استمرار ارتفاع القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية
لتصل إلى 28.5 مليار دوالر بنهاية العام الحالي

توقع تقرير لش����ركة 
الكوي����ت  مش����اريع 
االس����تثمارية إلدارة 
األص����ول )كامكو( ان 
يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون 
اخلليجي تراجعا في نسبة منو األرباح خالل 
العامني املقبل����ني، وأن يبلغ إجمالي الربح 
للقطاع قبل احتساب مخصصات القروض 
املتعثرة واخلس����ائر الناجتة عن انخفاض 
قيمة االستثمارات حوالي 26.1 مليار دوالر 
و26.3 مليار دوالر خالل عامي 2010 و2011 

على التوالي.
واش����ار التقرير الذي تضم����ن متابعة 
للتطورات املالية التي يشهدها قطاع البنوك 
اخلليجية والعوامل الرئيسية التي قد تؤثر 
في أدائه، إلى أن أي انخفاض متوقع في حجم 
املخصصات سينعكس إيجابا على ربحية 
القطاع، وبالتالي على نس����ب منو صافي 
الربح للقطاع حيث من املتوقع أن يسجل 
نسبة منو 13.3% و15.8% خالل عامي 2010 
و2011 على التوالي، ليسجل القطاع أرباحا 
تصل إلى حوال����ي 17.2 مليار دوالر و19.9 

مليار دوالر خالل الفترة نفسها.
ولفت التقرير الى أنه بالرغم من اآلثار 
والتداعيات الس����لبية التي فرضتها األزمة 
املالي����ة العاملية وأزمة االئتمان على جميع 
القطاعات االقتصادية في العالم ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وبالتحديد على القطاع 

املالي، فإن قطاع البنوك اخلليجية استطاع 
أن يحافظ على مكانته االقتصادية الرائدة 
باعتباره أحد أهم القطاعات احليوية وهو 
قادر على تخط����ي التحديات التي فرضتها 
األزمة املالي����ة والتي نتج عنها تباطؤ منو 
التس����هيالت االئتمانية وشح السيولة في 
أس����واق املال باإلضافة إلى اخلسائر التي 
حلقت بكل من أسواق العقار واألسهم والتي 
أدت بدورها إلى تدهور جودة األصول لدى 
البنوك وارتفاع حج����م القروض املتعثرة 
وبالتالي دفعها إلى احتس����اب مخصصات 
كبيرة أثرت سلبا على مستويات الربحية 

والقاعدة الرأسمالية.
كما أشار التقرير الى انه على الرغم من 
التباطؤ املتوقع في عمليات وحجم اإلقراض 
فإن التوقعات تشير إلى نظرة مستقبلية 
إيجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصالبة 
قوية متكن����ه من تخطي العقب����ات املالية 
والصعوبات االقتصادية التي أثرت س����لبا 
على البيئة التشغيلية للبنوك وذلك من خالل 
الدعم احلكومي املستمر وإشراف السلطات 
الرقابية املختص����ة وبالتزامن مع التعافي 
التدريجي في االقتصاد العاملي والذي بدوره 
سينعكس إيجابا على الطلب العاملي للنفط 
وبالتالي الزيادة في الفوائض املالية لدول 
اخلليج واستثمار جزء كبير منها في مشاريع 

البنى التحتية وتطوير االقتصاد.
وتوقع التقرير أن يشهد القطاع تباطؤا في 

مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش 
الفائدة باإلضاف����ة إلى تباطؤ منو االئتمان 
واالرتفاع في مخصصات القروض املتعثرة 
واخلسائر املتراكمة نتيجة االنخفاض في قيمة 
احملافظ االستثمارية، كذلك فإن تراجع حجم 
األعمال بالتزامن مع البيئة التشغيلية الصعبة 
التي يواجهها القطاع سيؤدي إلى التباطؤ في 

منو اإليرادات من الرسوم واألتعاب.
وأش����ار الى إن األداء املستقبلي لقطاع 
البنوك يرتبط إلى حد كبير بأداء القطاعات 
األخرى، وبصورة أساسية القطاع العقاري 
وقطاع االستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون 
وتعثر بعض الش����ركات في سداد ديونها 
والذي يؤدي بدوره إلى الضغط على جودة 

أصول البنوك.
وبالنس����بة للمخصص����ات والقروض 
املتعثرة لدى احملفظة االئتمانية لدى قطاع 
البنوك في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تشير التوقعات إلى أن القروض املتعثرة 
ستواصل االرتفاع لتس����جل 28.52 مليار 
دوالر نهاي����ة عام 2010 مقابل 8.71 مليارات 
دوالر ملخصصات خس����ائر االئتمان للعام 
نفسه، مع األخذ بعني االعتبار أن املخصصات 
اإلجمالية لع����ام 2009 بلغت 10.9 مليارات 
دوالر مقابل قروض متعثرة بقيمة 26.38 
مليار دوالر، أما بالنسبة جلودة القروض، 
فبلغت نسبة القروض املتعثرة إلى إجمالي 
القروض نحو 4.04% نهاية عام 2009 ومن 

املتوقع أن ترتفع تلك النس����بة لتصل إلى 
نحو 4.5% خالل عامي 2010 و2011.

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى 
أن نسبة تغطية القروض املتعثرة )إجمالي 
احتياطي املخصصات إلى القروض املتعثرة( 
سترتفع من 82% خالل عام 2009 إلى %90 

و101% في عامي 2010 و2011 على التوالي.
وعلى الرغم من أن القطاع املصرفي في 
دول مجلس التعاون اخلليجي استطاع ان 
يحافظ على جودة أصوله خالل السنوات 
املاضية، إال أن ذلك لم يعد ينطبق على عامي 
2008 و2009 وقد يتغير الوضع في العامني 
املقبلني، مما يجعل عملية احلفاظ على نوعية 
وجودة احملفظة االئتمانية للقطاع أمرا صعبا 
في ظل بيئة تشغيلية صعبة وتباطؤ النمو 
االقتصادي، كما يتوقع أن تشهد نسبة النمو 
في إجمالي القروض املصرفية والتسهيالت 
االئتمانية املمنوحة من البنوك للقطاعات 
االقتصادية األخرى تباط����ؤا باملقارنة مع 
الفترات املاضية بسبب السياسات املتحفظة 
التي بدأت باتباعها معظم البنوك بعد أزمة 
االئتمان العاملية والركود في بعض القطاعات 
األساسية باإلضافة إلى التخوف من أي هبوط 
محتمل في أسواق املال والعقار، وبناء على 
ذلك، تشير التوقعات إلى أن إجمالي محفظة 
القروض ستصل إلى 635.9 مليار دوالر عند 
نهاية عام 2010، وذلك بنس����بة منو قدرها 

1.6% باملقارنة مع نهاية عام 2009.

الس���هم يبلغ حوالي 18 دوالرا، 
وحاليا يحوم السعر حول 115 ألف 
دوالر للسهم. وبلغ متوسط معدل 
العائد السنوي للمستثمرين منذ 
عام 1964 حوالي 20.3%، مقارنة 
مع مع���دل عائد 9.3% ملؤش���ر 

»ستاندرد آند بورز«.
ول���م يتوق���ف بافي���ت عن 
املجازفة، فقد قرر اس���تثمار 26 
مليار دوالر في ش���ركة السكك 
احلديدية »بيرلينجتون نورث 
إيرن س���انتا في«، مراهنا على 
انتعاش االقتصاد االميركي. وفي 
حال أتت ه���ذه الصفقة ثمارها، 
فان بافيت الثمانيني يضيف إلى 
سجله االستثماري إجنازا جديدا 
يعود بالفائدة على العمل اخليري 

بالعالم.

والكلية. ويعتبر بنغامني غراهام، 
وهو خبير اقتصادي يدرس في 
جامعة كولومبيا، من أكبر املؤثرين 
في طريقة اس���تثمارات بافيت، 
حيث حفزه على ش���راء أس���هم 
الش���ركات التي تكون أسعارها 

أقل من قيمتها احلقيقة.
في عام 1988، أنفق مليار دوالر 
للحصول على حصة 8% في شركة 
كوكاكوال، في الوقت الذي لم تلق 
الكثيرين،  هذه الصفقة اعجاب 
وتقدر قيمة هذه احلصة بحوالي 

11 مليار دوالر.
ولعل أكبر ق���در من الفطنة 
االس���تثمارية عرفها بافيت عند 
شرائه اسهما في شركته، فعندما 
اشترى أس���هما في »بيركشاير 
هاثاواي« في عام 1965 كان سعر 

بافيت � وهو جنل لرجل أعمال 
وعض���و مجلس الن���واب ألربع 
دورات � أن يدخل عالم االستثمار 
خالل دراسته في املدارس الثانوية 

سنويا.
ومما يثير االهتمام أن بافيت 
يحتفل بعيد ميالده ال� 80 دون 
أي منغصات مالية، فهو كواحد 
من أغنى الرجال في العالم خرج 
من األزمة املالية بسمعة سليمة، 
في حني أن احلكومات والساسة 
والش���ركات تناضل الستعادة 
صورتها ما قبل األزمة في نظر 

اجلمهور.
وقد ع���زز س���معته في عام 
2006 مع تعهده للتبرع بثروته 
البالغة 47 مليار دوالر لألعمال 
اخليرية، وباجلهود التي يبذلها 
مع بي���ل وميليندا غيتس حلث 
ملياديرات العال���م على التبرع 

بنصف ثرواتهم.
ومنذ نعومة أظافره، استطاع 

العربي���ة: يحتف���ل   � دب���ي 
امللياردير األميركي وارن بافيت 
الثمانني قضى  بعي���د مي���الده 
معظمها في جم���ع ثروة تناهز 
47 مليار دوالر. هذه الثروة قرر 
بافيت مؤخرا تخصيص معظمها 

لألعمال اخليرية.
معروف عن بافيت اقتناصه 
الفرص خالل انهيارات أس���واق 
املال العاملية، حيث ينفذ صفقات 
ضخمة ويحتفظ بها حلني عودة 

األسواق إلى االنتعاش.
ورغ���م إنه رئي���س تنفيذي 
لشركة »بيركشاير هاثاواي« إال 
أنه لم يصب بع���دوى الرواتب 
اخليالية التي يتقاضاها نظراؤه 
في الش���ركات الضخمة، فراتبه 
الس���نوي بلغ 100 أل���ف دوالر 

ثروته الشخصية 47 مليار دوالر تعهد بمنحها لألعمال الخيرية

هديل الفضلي تتسلم درع التكرمي من مديرة املركز عايشة سالم

وارن بافيت

تقـرير

البورصة دشنت نظام »نسداك« 
على أجهزة السوق وشركات الوساطة

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جميع 
اجهزة البورصة وشركات الوساطة الداخلية مت 
تزويدها بنظام نسداك ولكن لم يتم تفعيله تطبيقا 
للوائح والقوانني املنصوص عليها املتعلقة بذلك 
الش���أن، مبينة ان النظام اجلديد سيتم تفعيله 
خالل األيام املقبلة ليتم تزويد السوق بتكنولوجيا 
التداول والرقابة واخلدمات االستشارية اجلديدة 
بهدف تنمية السوق وتطويره مقارنة باالسواق 

اخلليجية.

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
15.4 مليون دينار 
تمثل 53.3% من 
إجمالي القيمة

عمليات تصريف 
لجني األرباح 

شهدتها األسهم التي 
حققت ارتفاعات في 

الجلسات األخيرة


