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واحتل قطاع العقارات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 67.3 
مليون سهم نفذت من خالل 576 صفقة قيمتها 3.6 ماليني دينار.

وح���ل قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثالث بكمي���ة تداول بلغت 
58.9 مليون س���هم نفذت من خالل 995 صفقة قيمتها 10.5 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع من حيث التداوالت بكمية 
تداول بلغ حجمها 38.4 مليون سهم نفذت من خالل 821 صفقة قيمتها 

22.6 مليون دينار.
واحتل قطاع الصناعة 
املرك���ز اخلام���س بكمية 
تداول حجمها 24.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 633 
6.1 ماليني  صفقة قيمتها 

دينار.
وج���اء قط���اع غي���ر 
الكويتي في املركز السادس 
ت���داول 15.8  من خ���الل 
مليون سهم نفذت من 186 
صفقة قيمتها 1.07 مليون 

دينار.

آلية التداول

رغم االنخفاض واصل 

العام على انخفاض نسبته 0.69% بإقفاله عند مستوى 6.791.8 نقطة 
متراجعا 46.9 نقطة، فيما انخفض املؤشر الوزني بنسبة %0.89، 

بإقفاله عند مستوى 453.38 نقطة متراجعا 4.05 نقاط.
وتباين أداء املتغيرات الثالثة للس���وق باألمس، حيث تراجعت 
قيمة األسهم املتداولة بنسبة 6.4% حيث بلغت 53.073 مليون دينار، 
في حني ارتفعت كمية األس���هم املتداولة بنسبة 4.2% حيث بلغت 
288.9 مليون س���هم، أما الصفقات فانخفضت بنسبة 9.4% حيث 

بلغت 4472 صفقة.
وجرى الت���داول على 
أسهم 120 سهما من أصل 
211 س���هم شركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 21 
شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 72 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 27 شركة عند 
معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع االستثمار 
الثالثة  النشاط للجلسة 
على التوالي بكمية تداول 
حجمها 79.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 1133 صفقة 
قيمتها 8.3 ماليني دينار.

عمليات بيع قوية على األسهم القيادية لجني األرباح 
هوت بمؤشرات السوق خاصة في الساعة األخيرة

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 25.2 مليون دينار على 47.5% من إجمالي 
القيمة وهي الوطني وبنك اخلليج وزين وبرقان 

والدولي والصناعات.
  تصدرت قيمة تداول الوطني األسهم املتداولة 
في الس��وق والبالغة 7.3 ماليني دينار متثل 7. %13 

من إجمالي القيمة.
  تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق 
التي تراجعت جميع���ا بواقع 165.8 نقطة، تاله 
مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 103.9 نقاط، وتاله 

مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 59.3 نقطة. ت
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قطاع البنوك تصدره للقطاعات من 
حيث قيمة التداول، حيث بلغت نسبة 
استحواذه في جلسة االمس %42.7 
من السيولة، وحقق سهم الوطني 
ارتفاعا مبقدار 20 فلسا بعد استقرار 
دام جللستني متتاليتني، وشهد السهم 
تداوالت نشطة نسبيا، اذ مت تداول 5 
ماليني سهم بقيمة 7.3 ماليني دينار، 
اقفل على اثرها عند مستوى دينار 
و480 فلسا، اما سهم بيتك فتراجع 
مبقدار 20 فلسا وذلك بعد تداوالت 
محدودة ادت الى تراجع السهم الى مستوى دينار و140 فلسا بعد 
ان كان متراجعا 40 فلسا، وبلغت كميات تداول السهم 1.4 مليون 

سهم بقيمة بلغت 1.6 مليون دينار.
وفي املقابل شهدت باقي اسهم القطاع تراجعات متفاوتة، حيث 
انخفض س����هم بنك اخلليج مبقدار 15 فلس����ا بعد ان شهد نشاطا 
مضاربيا وتداول 10.1 ماليني س����هم بقي��م����ة 5.02 ماليني دينار، 
وكذلك تراجع سهم التجاري مبقدار 10 فلوس ب�عد تداول 5 آالف 
سهم فقط بقيمة 4.4 آالف دينار، وتراجع سهم األهلي مبقدار 20 
فلس����ا بعد تداوالت محدودة ايضا بلغت 5 آالف س��هم بقيمة 2.7 
ألف دينار، اما س����هم الدولي فتراجع مبقدار 15 فلسا بعد ان شهد 
تداول 11.2 مليون س����هم بقيمة 3.1 مالي����ني دينار، وتراجع كذلك 
س������هم برقان مبقدار 15 فلس����ا بعد تداول 7.2 ماليني سهم بقيمة 

3.5 ماليني دينار.
وحظي قطاع االستثمار بنشاط ملحوظ تصدر به القطاعات من 
حيث كميات االسهم املتداولة، حيث شهد سهم االستثمارات انخفاضا 
مبقدار 15 فلس���ا بعد عمليات بي���ع جلني االرباح بعد االرتفاع في 
جلس���ة نهاية االسبوع، حيث وصل سعر السهم الى مستوى 375 
فلس���ا، وذلك بعد تداول 4.6 ماليني سهم بقيمة 1.7 مليون دينار، 
فيما تراجع س���هم املشاريع مبقدار 10 فلوس بعد ان شهد تداوالت 

متوسطة بلغت كمياتها 3.8 ماليني سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.

الصناعة والخدمات

واستقر سهم مجموعة الصناعات عند مستوى اغالقه السابق 
رغم عمليات البيع التي ش���هدها في بداية اجللسة جلني األرباح، 
واستقر السهم عند مستوى 380 فلسا، وذلك بعد ان شهد تداوالت 
نشطة، اذ مت تداول 6.5 ماليني سهم بلغت قيمتها 2.4 مليون دينار، 
اما س���هم انابيب فتراجع مبقدار 10 فلوس بعد تداوالت متوسطة، 
حيث بلغت كمية االس���هم املتداولة 2.2 مليون س���هم بقيمة 702 

الف دينار. 
اما س��هم »زين« فت�راجع في جل�سة تداوالت االم�س مب�ق��دار 20 
فلسا ليس��تقر عند مستوى دينار و320 فلسا وذل��ك بعد تداوالت 
متوس��طة ش��هدها الس���هم، اذ مت تداول 2.9 مليون س��هم بقيمة 
3.9 ماليني دينار، اما س���هم »اجي�لتي« فش��هد عمل�يات بيع بهدف 
جني األرباح أدت الى تراجع قيمة السهم مبقدار 10 فلوس ليستقر 

عند مستوى 485 فلس�ا..
وكانت التداوالت على السهم متوسطة، اذ مت تداول 4.1 ماليني 

سهم بقيمة 2.02 مليون دينار.

شريف حمدي
استهل س���وق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت األسبوع على تراجع 
الفت، فقد على أثره املؤش���ر العام 
االس���تقرار فوق مس���توى 6800 
نقطة، وذل���ك نتيجة عمليات بيع 
واسعة النطاق شهدتها اغلب األسهم 
جلني األرباح خالل تعامالت األمس، 
وحتديدا في الس���اعة األخيرة من 

عمر اجللسة.
البيع على  وتركزت عملي���ات 
األسهم القيادية في كافة القطاعات 

وفي مقدمتها قطاع البنوك الذي تراجع بشكل كبير خالل تداوالت 
األمس وذلك بهدف جني األرباح، حيث طالت عمليات البيع اغلب 
اسهم القطاع باستثناء س���هم البنك الوطني الذي ارتفع 20 فلسا 

مع اقتراب استدعاء رأس املال.
وظهر خالل جلس���ة تعامالت األمس ان الس���وق بدأ تداوالته 
بتذبذب واضح أدى الى تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، 
حيث كانت خس���ائر املؤشر الس���عري قبل نهاية اجللسة بساعة 
واحدة فقط 22 نقطة وخسائر الوزني 1.9 نقطة، ولكن مع اقتراب 
اجللسة من نهايتها زادت حدة العمليات البيعية على جميع االسهم 
القيادية وكذلك الرخيصة جلني األرباح ما ادى الى جتاوز خسائر 
املؤشر السعري 51 نقطة والوزني 4.6 نقاط قبل ان حتل حلظات 
االقفال التي شهدت تقليصا محدودا خلسائر السوق الى 46.9 نقطة 
للسعري و4.05 للوزني، وهو ما يعكس حالة اخلوف غير املبررة 
التي انتابت املتداولني قبل نهاية اجللسة وادت الى قيامهم بتصريف 
األسهم بشكل الفت، خاصة أسهم قطاعي البنوك واخلدمات وهو ما 
أدى الى زيادة خس���ائر مؤشرات السوق خاصة الوزني الذي تأثر 

جراء انخفاض األسهم القيادية وعلى رأسها زين وبيتك.
ورغم العوامل االيجابية الكثيرة التي يتمتع بها السوق في الفترة 
احلالية إال ان هناك مخاوف من استمرار موجة البيع احلالية التي 
شهدتها جلسة تداوالت األمس خاصة على األسهم املضاربية التي 
شهدت ارتفاعات في اجللسات األخيرة في محاولة لالستفادة من 
فروقات االسعار. وشهدت جلسة االمس تراجع سهم اجيليتي نتيجة 
عمليات جني ارباح ظهرت مع بداية اجللسة وهو ما انعكس سلبا 
على األسهم املرتبطة به، وكذلك شهدت أسهم مجموعة االستثمارات 
الوطنية تراجعا بقيادة سهم زين الذي سجل انخفاضا في جلسة 
االمس وهو ما انعكس سلبا على أداء األسهم املرتبطة به في باقي 
القطاعات، كما شهدت بعض املجاميع االستثمارية نشاطا مضاربيا 
كبيرا خاصة مجموعة ايفا وش���ركاتها التابعة ما ادى الى ارتفاع 
بعضها مثل جيزان وانخفاض بعضها مثل عقارات الكويت والديرة 
القابضة، واس���تقرار سهم ايفا عند معدالته السابقة بعد ان كانت 
مرتفعا في بداية اجللسة، كما شهدت اسهم مجموعة الصفاة تباينا 
في األداء بعد عودة س���هم الش���ركة األم للتداول عقب اإلعالن عن 

خسائر تقدر مبليون دينار.

مؤشرات السوق

ومع التراجع الذي حققه السوق في جلسة االمس، أغلق املؤشر 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
25.2 مليون دينار 
تمثل %47.5
من إجمالي القيمة

نشاط مضاربي 
ألسهم المجاميع 

خاصة إيفا والصفاة 
واالستثمارات 

الوطنية

)سعود سالم( تراجع واضح في مؤشرات السوق

المؤشر العام 46.9 نقطة 
وتداول 288.9 مليون سهم 

قيمتها 53.07 مليون دينار

انخفاض

أخبار الشركات

»برقان« يتجه لبيع سندات في أسواق أوروبا 
والشرق األوسط بقيمة 500 مليون دينار

»مجموعة الراية« نجحت في تسويق %70
من معرض »أفرست« العقاري الدولي

أعلنت ش���ركة مجموعة الراية عن 
تس���ويقها 70% من مس���احة معرض 
افرست الدولي الذي ينطلق في اخلامس 
القادم وسيطرح مشاريع  اكتوبر  من 
عقارية دولية متنوعة ومختلفة من قبل 
اجلهات املشاركة وتتعاون مجموعة 
الراية مع شركة افرست املصرية لتنظيم 
املعارض الدولية في تنظيم املعرض 
الذي يقام ف���ي الكويت للمرة الرابعة 
بنجاح كبير واقبال جماهيري متميز 

من مختلف اجلنسيات.
وقال مدير عام املؤمترات واملعارض 
بشركة مجموعة الراية قيس العلي ان 
معرض افرست العقاري الدولي الرابع 

الذي سيقام خالل ش���هر اكتوبر املقبل في الكويت يأتي ضمن اجلهود 
املبذولة للش���ركة في ترس���يخ العالقات االقتصادية املتميزة بني مصر 
والكوي���ت من جهة وبني باقي دول العالم من جهة اخرى وهذا يدل على 
مدى تش���ابك املصالح املصرية - الكويتية التي متيزت عبر السنوات 
املاضية باملتانة والعمق حيت يتمتع السوق املصري بالسهولة واملرونة 
في التعامالت مما يجعله س���وقا متميزا فعليا كسوق نشط استثماريا 
على مستوى منطقة الشرق األوسط مبينا ان سوق العقار مبصر يرى 
جميع اخلبراء واملتابعني انه لم يتأثر كثيرا بعوامل األزمة املالية العاملية 
التي ضربت االقتصاد العاملي مؤخرا وذلك نتيجة الرتفاع الطلب أساسا 
على الوحدات الس���كنية ونتيجة أيضا لزيادة عدد السكان التي كانت 
العامل األب���رز في احلفاظ على قيمة العقارات فالقطاع العقاري بدأ في 
الفترات االخيرة ينتعش ويتزايد عليه الطلب نظرا لزيادة الس���يولة، 
فعندم���ا يتحرك العقار تبدأ القطاعات االخ���رى في التحرك كذلك وهذا 
يتضح جليا في النش���اط االقتصادي وعمليات البناء والتش���ييد التي 

نراها حاليا في السوق العقاري.
وأكد العلي ان املعرض س���يحمل كل ما هو متميز وجديد في العقار 
هذا العام النه س���يطرح مش���اريع عقارية دولية متنوعة تلبي رغبات 
العمالء كاف���ة الذين يطلبون عقارات في ال���دول العربية او االوروبية 
وسيكون املعرض مطروحا كذلك بفكر جديد ومغاير حيث انه سيجمع 
البائع واملشتري حتت سقف واحد وجها لوجه حيث ستكون العروض 
املقدمة خالل املعرض مختلف���ة فعليا ولن يكون لها مثيل في أي مكان 
آخر وستناس���ب جميع امليزانيات ومستوى الدخول مع ضمان خدمات 

ما بعد البيع.

430.3 ألف دينار إجمالي ربحية
»لؤلؤة العقارية« للربع األول

عمر راشد
كشف مس���ؤول في بنك برقان ل� »األنباء« 
ان البنك يتجه لبيع سندات بقيمة 500 مليون 
دوالر، اال ان املص���در لم ين���ف او يؤكد امتام 
عملية البيع قريبا، مؤكدا ان العملية لم تتعد 

حدود الدراسة والترويج حتى اآلن.
ولفت إلى ان البنك يدرس تلك اخلطوة منذ 
فترة من خالل الترويج لعملية بيع السندات في 
عدد من مناطق العالم، مبينا ان مجلس االدارة 
حترك باجتاه تل���ك اخلطوة بناء على موافقة 
مس���اهمي البنك خالل اجلمعية العمومية في 
يونيو املاضي بتفويضه إلصدار سندات مقومة 
بالدينار او م���ا يعادلها من العمالت األجنبية 
ضمن احلد األقصى القانوني البالغ 140 مليون 

دينار.
وفي السياق ذاته، أشار الى ان متديد موافقة 
بنك الكويت املركزي لبنك اخلليج املتحد لشراء 

20% من البنك ال يعكس وجود معوقات وامنا 
إجراءات تتعلق بعملية تقييم األصول دون ان 

تكون هناك نية للتراجع عن عملية البيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن موقع »داون 
جونز« االلكتروني ان مسؤولني من البنك قاموا 
بحملة ترويج للسندات في آسيا والشرق األوسط 
وأوروبا لبيع سندات تتراوح قيمتها بني 300 
و500 ملي���ون دوالر وان عملية البيع قد تتم 
خالل اسبوع على أقصى تقدير، وأضاف املوقع 
ان »جي بي مورغان تشايس آند كو« و»مورغان 
ستانلي« و»س���تاندرد تشارترد« قد تعاونت 
جميعها لتنظيم حملة ترويج السندات خالل 
املرحلة املقبلة. وكان البنك قد أفاد في أغسطس 
عن تكبده خس���ارة بقيمة 8.73 ماليني دينار 
)30.4 مليون دوالر( خالل الربع الثاني مقابل 
صافي أرباح بقيمة 760 ألف دينار خالل الفترة 

املماثلة من العام املاضي.

أفادت شركة لؤلؤة الكويت 
العقارية ب���أن مجلس إدارتها 
قد اجتمع يوم االثنني املوافق 
البيانات  2010/9/6 واعتم���د 
املالي���ة املرحلي���ة للش���ركة 
املنتهية في 31 مارس  للفترة 
حيث حققت الش���ركة أرباحا 
بلغت 430.3 ألف دينار بواقع 
ربحية 1.71 فلس للسهم مقارنة 
بربحية بلغت 20 فلسا للسهم 
عن ذات الفترة كما بلغ إجمالي 
املوجودات 56.7 مليون دينار 
وإجمالي املطلوبات 46.7 مليون 
دينار ليص���ل إجمالي حقوق 
املس���اهمني حوالي 10 ماليني 

دينار كما بلغ إجمالي اإليرادات 
من التعامالت مع األطراف ذات 
الصلة مبلغ 587.7 ألف دينار  
واملصروفات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة بلغت 18.8 

ألف دينار
كما ش���مل تقرير مراقبي 
احلس���ابات عدم إبداء النتائج 

التالية:
� قام���ت ش�����ركة لؤلؤة 
العقاري���ة بالدخول  الكويت 
في معامالت مش���تقات مالية 
مع احد البنوك احمللية، وقام 
البنك برفع دعوى قضائية على 
الشركة للمطالبة مببلغ 539.2 

مليون دوالر مع الفوائد. 
� أسس احتساب هذا املبلغ 
غير متاحة لنا، وحتى تاريخ 
إصدار املعلومات املالية املرحلية 
املجمعة املرفقة مازالت القضية 
منظورة أمام القضاء وال  ميكن 
حاليا حتديد نتيجة هذه القضية 

على الشركة. 
� بسبب األثر اجلوهري لألمر 
املذكور في فقرة أساس عدم إبداء 
نتيجة، لم نتمكن من احلصول 
على أدلة كافية ومالئمة إلبداء 
نتيج���ة، ولذا فإنن���ا ال  نبدي 
نتيجة حول ه���ذه املعلومات 

املالية املرحلية املجمعة. 

»االستثمارات الصناعية« سلمت البيانات المالية للبورصة
أعلن س���وق الكويت لألوراق الم�الية ان 
شركة االس���ت�ثم�ارات ال�ص�ناعية وال�مالية 
قامت بتسليم نس���خ من البيانات ال�مالية 

المرحلية المن��تهية ف���ي 2010/6/30 أم�س 
وعلي���ه فانه لن يتم وقف التداول بأس���هم 

الشركة. 

المقترحات األولية للبنوك المحلية لتمويل خطة التنمية
دبي � االسواق.نت: علمت »العربية« من مصادر 
مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي المالمح العامة 
للمقت����رح ال����ذي تقدمت به البن����وك المحلية حول 

مساهمتها في تمويل خطة التنمية.
وتتضمن هذه المالمح اصدار الش����ركات المنفذة 
لخطط التنمية س����ندات لتأمين ج����زء من التمويل 
المطلوب حيث تكون هذه السندات متاحة لالكتتاب 
الع����ام ومضمونة من الحكومة في حال عدم تغطية 

االكتتاب.

كم�ا يت�ضمن المقترح اقراض البنوك للشركات 
المزمع تأسيسها ضم�ن الخطة على اساس تجاري 
على ان يتم تحديد الف�وائد على القروض بعد دراسة 

جدوى المشاريع التنموية.
وفي حال تم ضمان هذه القروض من خالل ضمانات 
عينية او غير عينية ستنخفض تكلفة التمويل لصالح 

الشركات المساهمة.
كم����ا تقترح البنوك على ان قيام الحكومة بإبرام 
اتفاقيات لشراء منتجات الشركات سيخفض ايضا 

من تكلفة التمويل.
وتقت�����رح البن�وك عدم اخ�ض����اع هذه القروض 
للمعايير الرقابية للبنك الم�ركزي المفروضة على 
الق����روض العادي����ة ويت�ض�من المق��ت����رح تعي�ين 

مس�ت�شار مالي لكل شركة مساهمة.
وق��د ذك��رت م��ص�ادر »العربي�ة« ان الم�ق��ترح 
ي�ذك������ر مرة ج��دي�دة تحف��ظ��ات ال�ب�ن�وك بش����أن 
تأس�����ي�س ش������ركات جدي����دة للقيام بمش����اريع 

التنمية.

أبرزها عدم إخضاع القروض للمعايير الرقابية للبنك المركزي

»المثني«: ارتفاع مفاجئ لمؤشرات التداول 
بنسبة 52.9% و»الوزني« األكثر تقلبًا

قال تقرير شركة املثنى لالستثمار انه بعد 
االرتفاع املبكر للمؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية مبقدار 68 نقطة خالل تداول 
اليوم األول الذي تال عيد الفطر، تابع السوق 
نشاطه بش���كل مكبوت ولكنه كان مصحوبا 
بتحركات ايجابية حتى نهاية األسبوع والتي 
بدت واضحة على باقي املؤشرات الرئيسية. 
ولقد ازداد املؤشر الوزني للسوق مبقدار 7.03 
نقاط بينما أظهر مؤشر املثنى MUDX زيادة 

طفيفة بلغت 0.14 نقطة.
 وأوضح التقرير أن السوق شهد زيادة في 
عدم االستقرار حيث ظل املؤشر الوزني محتال 
مرتبة املؤشر األكثر تقلبا بزيادة بلغت %3.1 
إلى 9.28% عن معدله السابق، وشهد املؤشر 
السعري للسوق زيادة في معدل التذبذب من 
 MUDX 6% إلى 8.3% بينما كان مؤشر املثنى
األقل تذبذبا بزيادة 91 نقطة ومبعدل %5.76.

وبني التقرير ان حجم مؤش���رات التداول 
ارتفع بشكل مفاجئ بنس���بة 52.9% مقارنة 
باألسبوع املنتهي في 8 سبتمبر 2010، فيما عدا 
قطاعات اخلدمات والغذاء وغير الكويتي فإن 
جميع القطاعات األخرى قد شهدت ارتفاعا في 
حجم التداول بقيادة قطاع العقار وبنسبة %195 
وتبعه قطاع االستثمار ثم قطاع التأمني حيث 
شهد السوق اتفاعا مستمرا في حجم التداول 
خالل الثالثة أيام األخيرة من األسبوع املاضي.  
ومن حيث القيمة ذكر التقرير ان السوق شهد 
انخفاضا بلغ 25.7% بسبب انخفاض قيم األسهم 
الثقيلة في القطاعات األكثر تأثيرا من ناحية 
القيمة مثل قطاع البنوك الذي شهد انخفاضا 
بنسبة 30.34%، وانخفض أيضا باقي القطاعات 
التي لها تأثير على قيمة السوق بنسبة %43.42، 
وانخفض سقف رأسمال السوق بنسبة بلغت 

1.1% بينما انخفض معدل عدد الصفقات بنسبة 
.%18.8

وم���ن ناحية اتس���اع الس���وق حققت 77 
ش���ركة )ومتثل 36.5% من الشركات املدرجة 
بالس���وق( ارتفاعا بينما تراجعت 47 شركة 
)ومتثل 22.3% من الشركات املدرجة( وظلت 87 
شركة )ومتثل 41.2% من العدد الكلي للشركات 
املدرجة بالسوق( دون تغيير مقارنة باألسبوع 
املاضي، وبالنسبة للشركات اإلسالمية حققت 
15 ش���ركة من أصل 62 تقدما في أدائها بينما 

تراجع أداء 17 شركة خالل نفس الفترة. 
وأش���ار التقرير الى ان قطاع العقار كان 
األكثر نش���اطا وتبعه قطاع االستثمار ولكن 
مقارنة مع األسبوع املاضي حقق حجم تداول 
قطاع العقار زيادة في احلجم الكلى للسوق 
من نس���بة 13.4% إل���ى 27.82%، وجاء قطاع 
االستثمار في املرتبة الثانية من ناحية حجم 
النشاط حيث شهد زيادة بلغت 6.9% ليسجل 

نسبة %23.75.
وكان سهم شركة أبيار للتطوير العقاري 
األكثر نشاطا حيث شهد زيادة في حجم التداول 
في بداية األسبوع تاله انخفاض خالل تداوالت 
نهادية األسبوع، أما سهم بنك الكويت الدولي 
وال���ذي احتل املركز الثاني في النش���اط فقد 
شهد متاسكا في حجم التداول خالل األسبوع 
مصاحبا الرتفاع في سعر السهم بلغ 30 فلسا 

مقارنة باألسبوع املاضي.
واحتل س���هم ش���ركة مجمعات األسواق 
التجارية الكويتية قائمة األسهم األكثر ربحا 
تبعه سهم شركة املقاوالت واخلدمات البحرية، 
أما سهم شركة االمتيازات اخلليجية القابضة 
فكان من أكثر األسهم خسارة خالل األسبوع 

وتبعه سهم الشركة الدولية للتمويل.

77 شركة حققت ارتفاعاً بينما تراجعت 47 وظلت 87 شركة دون تغيير

قيس العلي


