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الصفقات فارتفعت بنسبة 40.3% حيث بلغت 7139 صفقة.
وجرى التداول على أس���هم 134 سهما من أصل 211 شركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 32 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 65 شركة 
واستقرت قيمة أسهم 37 شركة عند معدالت االقفال في نهاية االسبوع 

املاضي.
وواصل قطاع االستثمار 
تصدره للنشاط في جلسة 
تداوالت أمس بكمية تداول 
حجمها 117.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 2136 صفقة 
قيمتها 15.6 مليون دينار.

وجاء قطاع العقارات في 
املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 84.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 851 صفقة 

قيمتها 5.6 ماليني دينار.
وحل قطاع اخلدمات في 
املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 53.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 1339 صفقة 

جني االرباح التي تعرض لها.

مؤشرات السوق

مع تذبذب اداء السوق أغلق املؤشر العام على انخفاض 06.0% بإقفاله 
عند مستوى 7.008.7 نقاط 
متراجع���ا 4.5 نقاط، فيما 
استقر املؤشر الوزني عند 
السابق  مس���توى اغالقه 

474.77 نقطة.
ورغم تراجع اداء السوق 
الثالثة  اال ان املتغي���رات 
ش���هدت ارتفاعات كبيرة 
في جلسة تعامالت االمس، 
حيث ارتفعت قيمة االسهم 
املتداولة بنس���بة %109.2 
ببلوغه���ا 91.050 مليون 
دينار، ف���ي حني ارتفعت 
كمي���ة االس���هم املتداولة 
بنسبة 43.5% حيث بلغت 
أما  377.7 مليون س���هم، 

جني أرباح على البنوك واألسهم المرتبطة بـ »زين« 
وتقليص خسائر المؤشر في الثواني األخيرة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
44.7 ملي����ون دينار على 49.1% من إجمالي القيمة 
وهي: بيتك وزين والوطني والدولي واالستثمارات 

والصناعات.
 تصدرت قيمة تداول سهم بيتك األسهم املتداولة 
بـ 15.6 مليون دينار متثل 17.2% من إجمالي القيمة. 

 تصدر مؤش����ر قطاع غي����ر الكويتي قطاعات 
الس����وق املرتفعة بواقع 52.9 نقطة، تاله مؤش����ر 
قطاع الصناعة بواقع 22.2 نقطة، تاله مؤشر قطاع 
العقارات بواقع 8 نقاط، اما قطاع البنوك فس����جل 

اعلى انخفاض بواقع 73.5 نقطة. ت
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قيمتها 18.7 مليون دينار.

آلية التداول

تصدر قطاع البنوك قطاعات السوق 
من حيث القيمة، حيث استحوذ في 
جلسة أمس على 38.5% من السيولة، 
وتراجع سهم الوطني مبقدار 20 فلسا 
ليصل الى مستوى دينار و420 فلسا، 
بعد تداوالت نشطة، اذ مت تداول 4.2 
ماليني سهم بقيمة 6.04 ماليني دينار، 
فيما تراجع س���هم بيتك مبقدار 20 
فلسا انخفض على اثرها إلى مستوى 
دينار و220 فلسا، وذلك بعد تداوالت 
قوية بلغت كمياتها 12.6 مليون س���هم بقيمة 15.6 مليون دينار، اما 
س���هم اخلليج فتراجع مبقدار 20 فلس���ا بعد تداوالت نشطة بلغت 
كمياتها 6.8 ماليني سهم بقيمة 3.5 ماليني دينار، وتراجع سهم املتحد 
بواقع 10 فلوس بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 400 الف س���هم 
بقيمة 246 الف دينار، وتراجع كذلك س���هم بوبيان بواقع 10 فلوس 
بعد تداول 2.3 ماليني س���هم بقيمة 1.4 مليون دينار، اما سهم االهلي 
فارتفع بواقع 10 فلوس ليصل الى مس���توى 600 فلس بعد تداوالت 
محدودة بلغت كمياتها 305 آالف سهم بقيمة 180 الف دينار، وكذلك 
ارتفع سهم برقان بواقع 5 فلوس بعد تداول 5.5 ماليني سهم بقيمة 
2.6 ماليني دينار، واستقرت اسهم التجاري والدولي عند مستويات 

اغالقها السابق.
واس���تحوذ قطاع االستثمار على 17.2% من اجمالي السيولة في 
جلس���ة تعامالت أمس، وتراجع سهم االس���تثمارات ألول مرة منذ 
االعالن عن صفقة زين وذلك مبقدار 15 فلسا بعد تداول 9.7 ماليني 
س���هم بقيمة 4.9 ماليني دينار، فيما انخفض سهم الساحل مبقدار 
4 فلوس وذل���ك لليوم الثاني على التوالي بع���د تداول 9.9 ماليني 
س���هم بقيمة 1.4 مليون دينار، اما سهم املال فارتفع بواقع 4 فلوس 
ليصل الى مستوى 122 فلسا بعد تداوالت قوية بلغت كمياتها 19.5 
مليون س���هم بقيمة 2.4 مليون دينار، اما سهم ايفا فتراجع بواقع 
3 فلوس بعد تداوالت قوية بلغت كمياتها 15.6 مليون س���هم بقيمة 

1.01 مليون دينار.

الصناعة والخدمات

وواصل س���هم مجموعة الصناعات استقراره عند مستوى 390 
فلس���ا بعد تداوالت قوية بلغت كمياتها 11.2 مليون سهم بقيمة 4.4 
ماليني دينار، اما س���هم انابيب فاستقر عند مستوى 320 فلسا بعد 

تداول 3.7 ماليني سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
وارتفع سهم زين بواقع 40 فلسا ليصل الى مستوى دينار و380 
فلس���ا بعد تداوالت نشطة نس���بيا بلغت كمياتها 6.1 ماليني سهم 
بقيمة 8.4 ماليني دينار، فيما اس���تقر س���هم اجيليتي عند مستوى 
540 فلسا بعد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 7.2 ماليني دينار بقيمة 

3.9 ماليني دينار.

 شريف حمدي
حافظ املؤشر العام لسوق الكويت 
لالوراق املالية على اس����تقراره فوق 
مس����توى ال� 7000 نقطة بعد جلسة 
تعامالت االمس التي اتسمت بالتذبذب 
الواضح في االداء مع جنوح للتراجع 
اغلب فترات التداول، خاصة في النصف 
الثاني من اجللسة على وقع عمليات 
بيع قوية ش����هدتها كثير من االسهم 
سواء البنكية او القيادية في قطاعات 
مختلفة، خاصة ذات العالقة بصفقة 
زين، كما امتدت عمليات البيع بهدف 
جني االرباح الى االسهم الرخيصة وهو 

ما اثر على مؤشري السوق وخاصة السعري الذي كاد يفقد استقراره 
فوق املستوى اجلديد لوال اقفاالت الثواني االخيرة وما شهدته من عمليات 
شراء انتقائية على عدد من االسهم مما ادى الى تقليص خسائر املؤشر 

من اكثر من 30 نقطة الى نحو 4.5 نقاط.
وظهر منذ بداية تعامالت جلسة االمس ان هناك عمليات بيع على 
كثير من االس���هم التي حققت ارتفاعات سعرية على مدار اجللسات 
االخيرة وخاصة جلسة بداية االسبوع اجلاري سواء اسهم البنوك 
او ذات العالقة بصفقة زين باستثناء سهم االستثمارات الذي واصل 
ارتفاعاته في بداية اجللسة مبقدار 10 فلوس، وكذلك سهم املال وان 
كان االخير حظي بإقبال على وقع معلومات حول تخارج الشركة من 
حصة في مشروع الفحم املكلسن، وبالعودة لسهم االستثمارات فإنه 
تعرض بعد فت���رة من التداول الى عمليات بيع بهدف جني االرباح 
مما ادى الى اغالقه متراجعا بواقع 15 فلس���ا سلبته االستقرار فوق 

مستوى ال� 500 فلس الذي بلغه بنهاية االسبوع املاضي.
ويرجع السبب وراء تراجع اغلب االسهم املرتبطة بصفقة زين الى 
املخاوف من وجود معوقات قد حتول بني امتام الصفقة، وذلك على 
اثر تصريحات شركة مجموعة االوراق املالية والتي اعادت لالذهان 
اخلالفات التي دارت بينها وبني ش���ركة االستثمارات الوطنية إبان 
بيع صفقة 46% الى ش���ركة فافاسي الهندية قبل اكثر من عام، االمر 

الذي انعكس سلبا على اسهم املجموعة.
ورغم تراجع عدد من االسهم الثقيلة مثل الوطني وبيتك بواقع 20 
فلسا لكل منهما، اال ان ارتفاع سهم زين مبقدار40 فلسا اعاد التوازن 
للمؤشر الوزني الذي اغلق عند مستواه السابق بعد ان كان متراجعا، 
وكان من املمكن ان يتغير مسار السوق في حلظات االقفال من خالل 
عمليات الشراء الواضحة لعدد من االسهم التي قلصت خسائرها، إال 
ان زيادة عمليات البيع لالس���هم الرخيصة بهدف جني االرباح حال 
دون ذلك، حيث تعرضت اسهم مجموعة ايفا على وجه اخلصوص 

الى تراجعات متفاوتة تصدرها سهم جيزان.
وعلى مستوى سهم اجيليتي فكان هناك تفاعل ملحوظ مع اخلبر 
االيجابي املتعلق بش���ركة دي جي اس التابعة الجيليتي، إال ان هذا 
التفاعل غلب عليه الطابع املضاربي، حيث اقفل السهم عند مستوى 
اغالقه الس���ابق بعد ان كان مرتفعا بواقع 10 فلوس نتيجة عمليات 

)محمد ماهر(  استمرار تذبذب مؤشرات السوق واضح على وجوه املتعاملني   

المؤشر العام 4.5 نقاط 
وتداول 377.7 مليون سهم 

قيمتها 91.05 مليون دينار

انخفاض

تنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال وينطلق 31 الجاري

»بوبيان« يرعى ملتقى الكويت المالي

وقف التداول في أسهم 
»كفيك« اليوم  

مجالس إدارات »كويت انفست« و»الدولية للتمويل« 
و»جيزان« يجتمعون غدًا لمناقشة تقرير الدمج

ذكر إعالن صادر عن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجالس 
إدارات كل من شركة »كويت انفست«   القابضة، وشركة »جيزان« 
القابضة، والش���ركة   »الدولية للتمويل«، سيعقدون اجتماعا غدا 
 ملناقش���ة تقرير تقييم الدمج ومش���روع عقد االندماج واملصادقة 

عليهما. 
حيث ستتم عملية االندماج عن طريق حل شركتي »كويت انفست« 

و»جيزان« القابضة وضمهما الى الشركة   الدولية للتمويل.

»الجمان«: الثقة مازالت سلبية في البورصة حتى الربع الثالث
أطلق مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
»مؤشر اجلمان للثقة« بسوق الكويت لألوراق 
املالية حتت مسمى »مؤش����ر اجلمان للثقة«، 
وهو مبني على األسس التالية: قيمة األساس 
للمؤشر 50 نقطة في نهاية إغالق العام 2009، 
واحتساب التغير في حركة مؤشر الثقة أسبوعيا، 
واالحتساب اليومي لعدد األسهم التي تسجل 
أعلى ارتفاع وأعلى انخفاض خالل آخر 12 شهرا، 
واحتساب الوزن النسبي لألسهم في البند )3( 
أعاله على أس����اس قيمتها الرأسمالية، وجمع 
صافي التغيير )باإليجاب أو بالس����لب( على 
مؤشر الثقة نهاية األسبوع املاضي، واحتساب 
معدل تراكمي أسبوعي وشهري وسنوي للتغير 

في مؤشر الثقة.
وأوضح »اجلمان« انه مت اختيار أساس الثقة 
كمعيار لقياس إدارة س����وق الكويت لألوراق 
املالية، كونه سوقا ناشئا، وبالتالي، فإن عنصر 
الثقة مهم للغاية، والذي يشهد تباينا في األداء 
من وق����ت آلخر، وذلك وفقا لتطورات مختلف 
الظروف احمليطة بالبورصة، سواء كانت من 
داخلها، أو اقتصادية عامة، باإلضافة إلى اجلو 
السياسي واالجتماعي العام، والذي يؤثر على 
معيار الثقة، وبالتبعية البورصة، والتي هي 
مرآة تعكس وتتفاعل مع ما حولها من تطورات 

ومتغيرات مختلفة. 
وقد استعرض »اجلمان« بشكل موجز 
أداء مؤش���ر الثقة منذ بداية العام احلالي 
وحتى 30 سبتمبر املاضي، حيث بدأ املؤشر 
عند 50 نقط���ة قبل أول يوم تداول للعام 
2010، وقد انخفض مبعدل 1.5% لشهر يناير، 
وذلك بنفس اجتاه املؤش���ر الوزني، ولو 
بدرجة أكبر، بنس���بة بلغت 2.9%، بينما 
ارتفع مؤشر الثقة خالل فبراير بشكل طفيف 
جدا بلغ 0.1% في مقابل منو مبعدل %13.5 
للوزني، وقد تباين أداء املؤش���رين خالل 
مارس، حيث ارتفع الوزني مبعدل %3.7 
في مقابل انخفاض الثقة مبعدل 0.2%، في 
حني توافقا باالجتاه السلبي خالل أبريل، 
حيث انخفض الوزني مبعدل 1.2% مقابل 
انخفاض الثقة مبعدل 0.4%، واستمر ذلك 
التوافق لشهري مايو ويوليو ولو بنسب 
متباينة، بينما تناقض أداؤهما خالل يوليو، 
أغسطس وس���بتمبر، وذلك بأداء إيجابي 

للمؤشر الوزني وسلبي ملؤشر الثقة.

مؤشر الثقة = إنذار وتشجيع مبكرين

ولفت »اجلمان« انه من مزايا »مؤشر الثقة« 
قدرته على التنبؤ العلمي باملجريات املستقبلية 
للبورصة، وال شك أن التنبؤ يكون على سبيل 
التوقعات وليس على سبيل اجلزم والتأكيد، 
فعلى سبيل املثال، انخفض مؤشر الثقة خالل 
يناير مبعدل 1.5% مبا يقل عن انخفاض املؤشر 
الوزن����ي الذي كان مبع����دل 2.9%، مما يوحي 
بأن وضع البورصة ليس س����لبيا مبا عكسه 
املؤش����ر الوزني، بل إن الوضع سلبي، ولكن 
بش����كل طفيف، كما عكسه مؤشر الثقة، الذي 
انخفض مبا يقل عن املؤشر الوزني، وهذا ما 
أكده املؤشر الوزني خالل فبراير، حيث ارتفع 
مبعدل 13.5%، ولكن مبا يزيد عن ارتفاع مؤشر 
الثقة الذي ارتفع بنسبة 0.1% فقط، أي مبعدل 

أقل من الوزني، مما يرجح التهدئة مستقبال، 
أي خالل شهر مارس، وهذا ما حدث فعال، حيث 
انخفض����ت وتيرة ارتف����اع الوزني إلى %3.7، 
بينما كان أداء مؤشر الثقة سلبيا مبعدل %0.2، 
والذي أنذر بانخفاض إضافي مستقبال، وهذا 
ما حدث خ����الل أبريل، حيث انخفض الوزني 
مبعدل 1.2%، وذلك في ظل استمرار انخفاض 

مؤشر الثقة، والذي كان مبعدل %0.4.
وقد استمر التوازي في أداء املؤشرين سلبا 
خالل مايو ويونيو 2010، بينما عاد التناقض 
ما بني الوزني والثقة خالل الربع الثالث 2010 
)يوليو، أغس����طس وس����بتمبر(، حيث ارتفع 
املؤشر الوزني في مقابل انخفاض مؤشر الثقة، 
إال أنه لوحظ االنخفاض املستمر لوتيرة تراجع 
مؤش����ر الثقة، حي����ث كان 1.6% في يوليو، ثم 
1.4% في أغسطس، ثم 0.8% في سبتمبر، مما 
أشاع التفاؤل ولو بشكل حذر فيما يتعلق بأداء 

البورصة املستقبلي. 
واشار »اجلمان« الى أن مؤشر الثقة أطلق 
حتذيرا مبكرا جتاه أداء البورصة منذ بداية العام 
احلالي، على الرغم من األداء اإليجابي للمؤشر 
الوزني، وحتدي����دا خالل الربع األول، وهذا ما 
أكده األداء السلبي للمؤشر الوزني للربع الثاني 
2010، كما أشاع مؤشر الثقة التفاؤل ولو احلذر 
خالل الربع الثاني، من خالل انخفاض وتيرة 
تراجعه بالتوازي مع األداء الس����لبي للمؤشر 
الوزني، وقد أكد أداء الربع الثالث تلك اإلشارة 
املبكرة املوجبة من مؤشر الثقة، وذلك بارتفاع 

املؤشر الوزني بشكل ملحوظ.

التغير المتراكم

وقد وصل مؤشر الثقة نهاية الربع الثالث 
في 30 س���بتمبر املاضي إلى 45.62 نقطة، 
متراجعا مبعدل 8.75% عن إقفال العام املاضي 
2009، وذلك على نقيض املؤشر الوزني الذي 
كان أداؤه إيجابيا مبعدل 20.81% خالل نفس 
الفترة، وأرجع »اجلمان« هذا التباين ما بني 
املؤشرين الى أن االرتفاع في سوق الكويت 
لألوراق املالية كان انتقائيا، حيث تركز في 
قطاع البنوك الذي ارتف���ع بنحو 35% منذ 
بداية العام احلالي، كما تركز االرتفاع أيضا 
في س���هم »زين« واألسهم األخرى املرتبطة 
به، والذي أثر جذريا على املؤش���ر الوزني 
الذي يتأثر باألسهم الكبيرة بشكل أكبر من 
الصغيرة، وهذا ما يؤك���ده عدم التغير في 
املؤشر السعري خالل نفس الفترة حيث كان 
سلبيا مبعدل 0.3% فقط.وخلص »اجلمان« 
للقول: إن الثقة مازالت س���لبية في س���وق 
الكويت لألوراق املالي���ة، وذلك حتى نهاية 
الربع الثالث، مقارنة مبس���تواها أول العام 
احلالي، رغم أن زخم تراجعها بدأ ينخفض 
اعتبارا من شهر يوليو املاضي، الفتا الى أنه 
ستتم مراقبة أداء مؤشر الثقة مع مرور الوقت 
لتقييم مدى استمرار فائدته التي هي كبيرة 
أوليا، حيث سيتم إجراء تعديالت عليه كلما 
دعت احلاجة املوضوعية إلى ذلك، مع تطويره 
بش���كل مهني وعلمي، وذلك لضمان قياسه 
املوضوعي ألداء بورصة الكويت من منظور 
الثقة، والتي تتأثر سلبا أو إيجابا باألوضاع 

احمللية أو اإلقليمية وحتى العاملية.

»المحاسبين الكويتية« تدشن خطتها للموسم 
التدريبي 2011/2010

ذكرت البورصة انه نظرا لعدم 
التزام الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار )كفيك( بتسليم نسخ 
من البيانات املالية خالل 7 أيام عمل 
من اعالنها، فقد مت اعتبارا من اليوم 
وقف التداول في أسهم الشركة في 
حال عدم تسليم البيانات   املالية 

في املوعد النهائي لها.

أعلنت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية عن 
خطتها التدريبية للع����ام 2011/2010، مؤكدة اهتمامها 
بالنواحي العلمية والعملية ملهنة احملاسبة واملراجعة 
وحتقيقا ألهدافها املتمثلة في تعزيز خبرات العاملني 
والقائمني على املهنة والعمل على رفع مستواهم املهني.
وبهذه املناسبة، قال أمني سر اجلمعية أحمد الفارس 
ان جلن����ة التدريب باجلمعية انتهت من إعداد اخلطة 
التدريبية للموسم 2011/2010 متضمنا 8 دورات تدريبية 
في مجال احملاسبة واملراجعة والتدقيق والتحليل املالي 
واإلدارة ودراسة اجلدوى وغيرها، وفقا الحتياجات 
الشركات العامة واخلاصة والبنوك والهيئات والوزارات 

احلكومية واجله����ات الرقابية وهي: )إعداد املوازنات 
احلكومية � دراسة اجلدوى االقتصادية � أساسيات في 
التدقيق الداخلي � احملاسبة لغير احملاسبني � حوكمة 
الش����ركات � التحليل املالي � مبتدئ / التحليل املالي 
� متق����دم / االجتاهات احلديث����ة للتدقيق على الغش 
والفساد(، وذلك خالل الفترة من أكتوبر اجلاري وحتى 

يونيو 2011.
وأوضح أن األنشطة التدريبية التي تعقدها اجلمعية 
وتقوم بتنظيمها تأتي ملا لها من أهمية ملواكبة املستجدات 
التي طرأت على املهنة مما يؤدي إلى زيادة اإلملام العلمي 

واملهني للقائمني على املهنة بجميع مستوياتهم.

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
مللتقى الكويت املالي الذي تنظمه 
مجموعة االقتصاد واألعمال يومي 
31 اجل���اري واألول من نوفمبر 
املقبل حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 
في البنك قتيبة صالح البس���ام 
في تصريح صحافي، ان املؤمتر 
يكتس���ب أهميته م���ن القضايا 
واملوضوعات التي ستتم مناقشتها 
خالل جلساته املختلفة والتي تهم 
مختل���ف القطاعات االقتصادية 
والقط���اع املصرف���ي على وجه 

اخلصوص.
وأضاف ان رعاية البنك للحدث 
تنطلق من ح���رص البنك على 
تقدمي كل الدعم واملش���اركة في 
األنشطة التي متثل قيمة مضافة 
لقطاع االعمال الكويتي، مشيرا 
الى ان النجاح الذي حققه امللتقى 
العام املاضي  في دورته االولى 

يعتبر مبثاب���ة تأكيد على هذه 
القيمة وما ميكن ان متثله الدورة 
الثاني���ة من إضافة للش���ركات 

والقطاع واخلاص.
وأك���د أهمي���ة التجمع الذي 
يستضيفه امللتقى حيث يتوقع 
الوزراء  العديد م���ن  مش���اركة 
الى  املركزية  البنوك  ومحافظي 
جانب حضور نخبة من املسؤولني 
والقيادي���ني املصرفيني وهو ما 

يفتح املزي���د من قنوات احلوار 
بينهم مبا ينعكس على صناعة 
اخلدمات املصرفية اإلس���المية 

والتقليدية.
وأش���ار البس���ام الى أهمية 
املوضوعات التي سيتم طرحها 
من خالل جلسات املؤمتر وعالقتها 
بأنشطة البنك وعمل املؤسسات 
املالية والبنوك الكويتية خاصة 
فيما يتعلق مبرحلة التعافي من 
املالية واالقتصادية  آثار األزمة 
واإلجراءات التي مت اتخاذها في 

هذا اإلطار ومدى جدواها.
واضاف ان املؤمتر سيناقش 
أيضا متطلبات إعادة بناء أنظمة 
الرقابة املصرفي���ة واملالية في 
املتغي���رات االخيرة مثل  ضوء 
معايي���ر ب���ازل واالقتراح���ات 
املطروحة في أوروبا والواليات 
املتحدة ومجموعة ال� 20 وكيفية 
التعامل معها في املنطقة العربية 
وانعكاس���اتها املتوقع���ة على 
املالية  املصارف واملؤسس���ات 

العربية.

مقارنة أداء مؤشر الجمان للثقة بالمقارنة مع أداء 
المؤشرين الوزني والسعري

الثقةالسعريالوزنيالتاريخ
2009/12/31385.757.005.350
2010/1/31374.577.025.349.26

-200.74-11.18الفرق الشهري
-1.5%0.3%-2.9%التغير الشهري
-200.74-11.18الفرق املتراكم
-1.5%0.3%-2.9%التغير املتراكم

2010/2/28425.157.378.849.32
50.58353.50.06الفرق الشهري
0.1%5.0%13.5%التغير الشهري
-39.4373.50.68الفرق املتراكم
-1.4%5.3%10.2%التغير املتراكم

2010/3/31441.027.533.649.24
-15.87154.80.08الفرق الشهري
-0.2%2.1%3.7%التغير الشهري
-55.27528.30.76الفرق املتراكم
-1.5%7.5%14.3%التغير املتراكم

2010/4/30435.657.299.449.06
-0.17-234.2-5.37الفرق الشهري
-0.4%-3.1%-1.2%التغير الشهري
-49.9294.10.94الفرق املتراكم
-1.9%4.2%12.9%التغير املتراكم

2010/5/31406.826.699.748.31
-0.75-599.7-28.83الفرق الشهري
-1.5%-8.2%-6.6%التغير الشهري
-1.69-21.07305.6الفرق املتراكم
-3.4%-4.4%5.5%التغير املتراكم

2010/6/30397.416.543.247.39
-0.93-156.5-9.41الفرق الشهري
-1.9%-2.3%-2.3%التغير الشهري
-2.61%-11.66462.1الفرق املتراكم
-5.2%-6.6%3.0%التغير املتراكم

2010/7/31419.246.654.946.63
-21.38111.70.76الفرق الشهري
-1.6%1.7%5.5%التغير الشهري
-3.37-33.49350.4الفرق املتراكم
-6.7%-5.0%8.7%التغير املتراكم

2010/8/31435.846.688.645.99
-16.633.70.64الفرق الشهري
-1.4%0.5%4.0%التغير الشهري
-4.01-50.09316.7الفرق املتراكم
-8.0%-4.5%13.0%التغير املتراكم

2010/9/304666.985.045.62
-30.17296.40.36الفرق الشهري
-0.8%4.4%6.9%التغير الشهري
-4.38-80.2620.3الفرق املتراكم
-8.8%-0.3%20.8%التغير املتراكم

قتيبة البسام

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
44.7 مليون 
دينار تمثل 
49.1% من 
إجمالي القيمة

سهم 
»االستثمارات« 

فقد استقراره فوق 
مستوى 500 

فلس بعد عمليات 
بيع لجني األرباح


