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14.9% حيث بلغت 6074 صفقة.
وجرى التداول على أسهم 128 سهما من أصل 211 أسهم شركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة واستقرت 

قيمة أسهم 29 شركة عند معدالت اإلقفال في نهاية االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع العقارات النشاط في جلسة تداوالت أمس بكمية تداول 
حجمها 136.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 1024 صفقة 

قيمتها 5.5 ماليني دينار. 
وجاء قطاع االستثمار في 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 132.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 1943 صفقة 

قيمتها 11.4 مليون دينار.
وحل قطاع اخلدمات في 
الثالث بكمية تداول  املركز 
حجمها 76.9 مليون س���هم 
نفذت من خالل 1392 صفقة 

قيمتها 10.2 ماليني دينار.

آلية التداول

تص����در قط����اع البنوك 

شهدت تداوالت محدودة نسبيا مقارنة بتداوالتها خالل االسبوع املاضي 
والذي سبقه.

مؤشرات السوق

مع حتسن أداء السوق أغلق املؤشر العام على ارتفاع 0.66% بإقفاله 
عند مستوى 7.054.7 نقاط 
مرتفعا بواقع 46 نقطة، فيما 
اغلق املؤش���ر الوزني على 
ارتف���اع 0.82% بإقفاله عند 
مستوى 478.68 نقطة مرتفعا 

بواقع 3.91 نقاط.
ورغم حتسن أداء السوق 
اال ان املتغيرات الثالثة شهدت 
تباينا في جلس���ة تعامالت 
االمس، حيث انخفضت قيمة 
االسهم املتداولة بنسبة %43.5 
ببلوغها 51.435 مليون دينار، 
في حني ارتفعت كمية االسهم 
املتداولة بنسبة 12.8% حيث 
بلغت 426.1 مليون سهم، أما 
الصفقات فتراجعت بنسبة 

عودة الشراء على األسهم القيادية تدفع السوق لالرتفاع
وتحرك مضاربي على أغلب األسهم الرخيصة

  اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 19.6 مليون دينار على 38.2% من إجمالي 
القيمة وهي بيتك واخلليج والوطني واجيليتي 

واملال واملستثمرون.
  تص��درت قيم��ة تداول س��هم بيتك األس��هم 
املتداولة 5.9 ماليني دين��ار متثل 11.6% من إجمالي 

القيمة. 
  تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 124.1 نقطة، تاله مؤش���ر قطاع 
البنوك بواقع 78 نقطة، تاله مؤشر قطاع االستثمار 
بواقع 73.4 نقطة، اما قطاع التأمني فكان االكثر 

تراجعا بواقع 17.3 نقطة. ت
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قطاعات السوق من حيث القيمة، حيث 
استحوذ في جلسة امس على %32.6 
من السيولة، واس����تقر سهم الوطني 
عند مس����توى دينار و420 فلسا وهو 
نفس مستوى اغالقه السابق، وذلك بعد 
تداوالت نشطة نسبيا، اذ مت تداول 2.4 
مليون سهم بقيمة 3.3 ماليني دينار، 
فيما ارتفع سهم بيتك مبقدار 40 فلسا 
بلغ على اثرها مس����توى دينار و260 
فلسا، وذلك بعد تداوالت نشطة بلغت 
كمياتها 4.7 ماليني س����هم بقيمة 5.9 
ماليني دينار، اما سهم اخلليج فارتفع 
مبقدار 20 فلس����ا بعد تداوالت نشطة 
بلغت كمياتها 7.7 ماليني س����هم بقيمة 4.08 ماليني دينار، وارتفع سهم 
االهلي بواقع 20 فلس����ا بعد ت����داول 210 آالف س����هم بقيمة 126.3 الف 
دينار، اما س����هم بوبيان فارتفع بواقع 10 فلوس ليصل الى مس����توى 
640 فلسا بعد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، اما سهم 
املتحد فتراجع بشكل الفت، وذلك مبقدار 30 فلسا هوى على اثرها على 
مس����توى 580 فلسا بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 635 الف سهم 
بقيمة 371 الف دينار، واس����تقرت اسهم التجاري والدولي وبرقان عند 

مستويات اغالقها السابق.
وحظي قطاع االس���تثمار ب� 22.2% من اجمالي الس���يولة في جلسة 
تعامالت امس، وارتفع س���هم االس���تثمارات مبقدار 25 فلسا بعد تداول 
3.7 ماليني س���هم بقيمة 1.9 مليون دينار ليرتفع مجددا فوق مس���توى 
500 فلس، فيما واصل س���هم الساحل تراجعه مبقدار فلسني بعد تداول 
2.8 مليون س���هم بقيمة 399 الف دينار، اما س���هم املال فارتفع بواقع 8 
فلوس ليصل الى مس���توى 130 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 16.1 مليون سهم بقيمة 2.07 

مليون دينار. 

الصناعة والخدمات

 وارتفع س���هم مجموعة الصناعات مبقدار 5 فل���وس بعد فترة من 
االستقرار ليصل الى مستوى 395 فلسا بعد تداوالت بلغت كمياتها 2.9 
مليون س���هم بقيمة 1.1 مليون دينار، اما س���هم انابيب فتراجع بواقع 5 
فلوس ليصل الى مس���توى 315 فلس���ا بعد تداول 540 الف سهم بقيمة 

172 الف دينار. 
واستقر سهم زين عند مستوى دينار و380 فلسا بعد تداوالت متوسطة 
بلغت كمياتها 1.07 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار، فيما ارتفع سهم 
اجيليتي الى مستوى 560 فلسا بعد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 3.9 

ماليني دينار بقيمة 2.1 مليون دينار.

شريف حمدي 
عزز سوق الكويت لألوراق املالية 
استقراره فوق مستوى 7000 نقطة من 
خالل إضافة 46 نقطة جديدة للمؤشر 
العام بعد جلسة تعامالت االمس، جعلته 
يبتعد قليال عن شبح التراجع الى ما 
دون هذا املستوى كما حدث في جلسة 
تعامالت أول من امس، وذلك على اثر 
عمليات شراء قوية بدأت في الظهور 
منذ بداية اجللس���ة واستمرت حتى 
نهايتها، مما كان له اثر في اس���تمرار 
التداول  اللون االخضر على شاشات 
على الرغم من وجود عمليات بيع بهدف 

جني االرباح شملت العديد من االسهم سواء التي حققت مكاسب سعرية 
في جلسات سابقة او التي حققت مكاسب في بداية اجللسة نفسها، اال ان 
تأثير هذه العمليات كان محدودا في ظل عمليات الشراء االنتقائية التي 
تركزت على اسهم قطاع البنوك خاصة بيتك واخلليج، باالضافة الى عدد 
من االسهم القيادية في قطاعات اخرى وعلى رأسها سهمي االستثمارات 

الوطنية في قطاع االستثمار وسهم اجيليتي في قطاع اخلدمات.
وظهر منذ بداية التعامالت ان هناك نشاطا محلوظا لسهم اجيليتي 
الذي ارتفع تدريجيا الى ان بلغ مستوى 560 فلسا، ثم شهد عمليات جني 
ارباح سريعة ليهبط الى مستوى 550 فلسا، ومن ثم عودة للتجميع مرة 
اخرى ليرتفع مجددا الى مس���توى 560 فلسا ليقفل عند هذا املستوى، 
وكان لهذا النش���اط اثر ايجابي انعكس على االسهم املرتبطة به، حيث 
اقفلت اسهم املعادن ومركز سلطان على ارتفاع، في حني استقرت اسهم 
الوطنية العقارية وبيان عند مستوى االغالق السابق رغم ارتفاعها خالل 

فترات التداول وذلك نتيجة عمليات جني ارباح سريعة.
ولوحظ ان هناك نش���اطا ايضا على عدد من املجاميع االس���تثمارية 
منه���ا مجموعة املدينة التي ظلت خاملة لفترة ليس���ت بقصيرة، حيث 
شهدت تدوالت قوية جتاوزت ال� 20.7 مليون سهم وارتفعت على اثر ذلك 
مبقدار 1.5 فلس، كذلك نش���ط سهم نور وحقق ارتفاعا بواقع 5 فلوس، 
هذا باالضافة الى اس���تمرار النش���اط على مجموعتي عارف لالستثمار 
وايفا، وهو ما يعكس مدى الثقة التي بدأت تعود بش���كل تدريجي على 
قطاع االس���تثمار. وفيما يتعلق باالسهم املرتبطة بصفقة زين فشهدت 
تباينا ملحوظا في االداء، حيث عاود س���هم االس���تثمارات الى النشاط 
القوي من جديد وارتفاع مبقدار 25 فلسا رغم انخفاض معدالت التداول، 
وارتفع كذلك سهم املال مبقدار 8 فلوس على وقع االخبار التي يتناقلها 
املتداولون حول تخارج الشركة من حصتها في مشروع الفحم املكلسن، 
باالضافة الى ما ستحققه من ارباح جراء مشاركتها في صفقة زين، فيما 
شهدت اسهم الس���احل وأنابيب واالغذية تراجعات متفاوتة، واستقرت 
باقي االسهم املرتبطة بالصفقة عند مستويات اغالقاتها السابقة بعد ان 

)متين غوزال(اللون األخضر يسيطر على شاشات التداول منذ بداية اجللسة حتى نهايتها 

المؤشر العام 46 نقطة 
وتداول 426.1 مليون سهم 

قيمتها 51.4 مليون دينار

ارتفاع

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
19.6 مليون 
دينار تمثل 
38.2% من 
إجمالي القيمة

 نشاط مضاربي 
ملحوظ على 

عدد من األسهم 
الخاملة في قطاع 

االستثمار أبرزها 
»المدينة«

»طفل المستقبل« تفتتح المرحلة األولى
من »أكوابارك قطر«.. والثانية في 2011

ناريانان يفوز بكيلوغرام من الذهب
مع سحب »الدوحة الذهبي«

أعلن بنك الدوحة عن الفائزين 
ف���ي س���حب »الدوح���ة الذهبي« 
والسحب الش���هري الثامن العام 
احلالي مببلغ 100 ألف ريال قطري، 
باالضافة الى عشرة فائزين آخرين 
بجائ���زة ال� 10 آالف ريال ألكتوبر 
اجلاري، وذلك اس���تكماال حلملة 
البنك املمي���زة التي أطلقها للعام 
احلالي خصيصا لعمالء الكويت.  
وقد فاز جانيسان ناريانان بجائزة 

الكيلوغرام من الذهب مع س���حب »الدوحة الذهبي« 
لش���هر أكتوبر، كما فازت مابيا غولوم عباس حسن 
الري بجائزة ال� 100 الف ريال قطري، وحصل عشرة 
عمالء آخرون من سعداء احلظ على اجلائزة النقدية 
التي تبلغ قيمته���ا 10 آالف ريال قطري، وهم : مرمي 
حس���ن على مال اهلل، وهمام محمد العبداهلل، وعبد 
الهادي على محمد، وميمونة بش���ير )قاصر(، وآمنة 
خالد املالكي، وشونا باسال، وعلى احمد سلمان الكعبي، 
وجوه���ر محمد رفيق، وذاجناماني نيدونش���يذيان، 

وبيتر جاريتو.
وم���ن جهته، حتدث املدير االقليم���ي لفرع البنك 
في الكويت احمد املهزع عن القيمة املضافة حلس���اب 
»مليونير الدوحة« من خالل طرح س���حب »الدوحة 

الذهبي« العام احلالي والذي مازال يالقي االقبال الشديد، 
قائال ان: »الدوحة الذهب���ي« من أكثر برامج التوفير 
جذبا وتنافسية في الكويت، ويظهر مدى التزام بنك 
الدوحة بتقدمي عروض ش���يقة تناسب كل قطاعات 
وفئات املجتمع، ولذلك فقد ابتدعنا هذه اجلائزة السخية 
الت���ي تبلغ قيمتها 25 كيلو غراما من الذهب الصافي 
الى جانب جوائز البنك العديدة التي تبدأ من 10 آالف 
ريال وحتى مليون ريال قطري«. وأضاف: »ان البنك ال 
يألو جهدا من اجل تعزيز موقعه في السوق الكويتي، 
كما يسعى دائما الى تسهيل العمليات املصرفية امام 
عمالئ���ه، وذلك من خالل اط���الق اخلدمات املصرفية 
املتنوعة واخليارات املتعددة لفتح احلس���ابات وكان 

.)2 X اخرها حملة الرواتب )راتبك

أعلنت ش����ركة طفل املستقبل 
الترفيهي����ة العقارية »فيوتش����ر 
كيد« عن افتت����اح املرحلة األولى 
م����ن »أكوابارك قطر« التي تعتبر 
املدينة املائية األولى في قطر والتي 
مت البدء في تشغيلها فعليا حتت 
إش����راف وإدارة ش����ركة اجلزيرة 
للمشروعات السياحية والتي تدير 
»أكوابارك الكويت« والتابعة لشركة 
طفل املستقبل. وقال املدير العام 
في ش����ركة اجلزيرة للمشروعات 
الس����ياحية محمد خورشيد، في 
ان املس����احة  تصري����ح صحافي 
اإلجمالية ل� »أكوابارك قطر« تصل 

إل����ى 100 ألف متر مربع وتق����ع في منطقة أبو نخلة 
التي تبعد عن جس����ر الصناعية بنحو 15 كيلومترا 
تقريبا على طريق سلوى باجتاه الغرب، مضيفا أن 
»كوابارك قطر« توجد به خدمات متكاملة من محالت 
جتارية ومطاعم ويتمتع بتوافر املواقف وسبل الراحة 
للزائرين. واشار الى انه توجد أيضا ألعاب متميزة 
في املدينة مثل حوض األمواج الذي يصل ارتفاعه إلى 
متر ونصف املتر واملنحدرات املتعددة األشكال حيث 
تبدأ من 14 مترا وتص����ل إلى 20 مترا وكذلك »النهر 
الكسالن« الذي ميكن للزوار من خالله رؤية املدينة 
كاملة مع خاصية الدفع الذاتي للمياه مع مش����اهدة 
الش����الالت على جانبي النه����ر، باالضافة إلى توافر 

اخلدمة جلميع ش����رائح املجتمع 
خاصة طالب املدارس واجلامعات 
وموظفي الوزارات وجميع الشركات 
اخلاصة. وأوضح خورش����يد أن 
مشروع »أكوابارك قطر« سيمتد 
ل� 3 مراحل مت افتتاح املرحلة األولى 
في 24 سبتمبر املاضي واملرحلة 
الثانية سيتم افتتاحها في صيف 
2011 ومن املتوقع أن تشهد املزيد من 
املنحدرات واأللعاب املائية اخلاصة 
بالعائالت، أما املرحلة الثالثة والتي 
س����تقع على مساحة 50 ألف متر 
مربع فستشهد مزيدا من اخلدمات 
واأللعاب املتطورة.وأشار إلى أنه مت 
التنسيق بني شركة اجلزيرة للمشروعات الترفيهية 
التابعة لشركة طفل املستقبل وشركة هال للمشاريع 
إلجناز مش����روع »أكوابارك قط����ر« على أكمل وجه، 
مؤك����دا في الوقت ذاته أن����ه مت إجناز املرحلة األولى 
في وقت قياسي وذلك مبساعدة املسؤولني في قطر 
وبتعاون ودعم مباشر من جميع الهيئات احلكومية 
هناك، موضحا أن الشركة ستقدم أفضل الطرق إلدارة 
وتشغيل هذا املشروع من خالل وسائل األمن والسالمة 
والتي تقدم بأعلى املعايير الصحية للمحافظة على 
املعدالت الكيميائية الصحية ملياه املدينة وذلك بدعم 
وتعاون مؤسسة الكهرباء واملاء القطرية بتقدمي املياه 

للبرك املائية واأللعاب املختلفة.

أما بالنس���بة لمؤشرات 
التقييم ألس���واق األس���هم 
الخليجية، بع���د أن وصلت 
إلى أعلى مستوى لها خالل 
عام 2009 نتيجة الخس���ائر 
الت���ي لحقت بعدد  الفادحة 
كبير من الشركات المدرجة، 
عادت لتسجل تحسنا ملحوظا 
مدفوعة بالتحس���ن في أداء 
األس���واق المالي���ة وارتفاع 
أسعار النفط واستقرارها فوق 
مستوى ال� 70 دوالرا للبرميل، 
باإلضافة إلى عودة الشركات 
إلى تسجيل األرباح عوضا عن 
الخسائر التي لحقت بها خالل 

عامي 2008 و2009. 
وس���جل معدل مضاعف 
الس���عر للربحية ومضاعف 
السعر للقيمة الدفترية 15.6 
مرة و1.64 م���رة كما في 10 
أكتوبر 2010. تعتبر بورصة 
قطر من أرخص األس���واق 
الخليجية وبمضاعف سعر 
إلى الربحية 11.9 مرة مقارنة 
مع 18.6 مرة لسوق البحرين 
لألوراق المالية والذي يعتبر 
حالي���ا من أغلى األس���واق 
الخليجية. أما بالنسبة للسوق 
السعودي بلغ مضاعف السعر 
للربحية حوالي 17.9 مرة ومن 
المتوقع أن ينخفض تدريجيا 
بعد األخذ في الحسبان نتائج 
الربع الثالث والربع األخير من 
عام 2010 حيث من المتوقع 
أن تسجل الشركات المدرجة 
في السوق السعودي نتائج 
مالية أفضل من التي سجلتها 
خالل نف���س الفترة من عام 
2009. ه���ذا وقال التقرير ان 
2010 قد شهد تحسنا ملحوظا 
التقييم لسوق  في مؤشرات 
الكويت لألوراق المالية بعد أن 
وصلت إلى مستويات قياسية 
خالل 2009 والتي تعدى فيها 
 مضاع���ف الس���عر للربحية
ال� 50 م���رة وذل���ك نتيجة 
الخسائر الكبيرة التي منيت 

بها العديد من الشركات.
أما حاليا فقد تمكن سوق 
الكوي���ت م���ن الع���ودة إلى 
مس���تويات جي���دة نوعا ما 
في مؤش���رات التقييم حيث 
وصل مضاعف السعر للربحية 
ومضاع���ف الس���عر للقيمة 
الدفترية إلى 17.9 مرة و1.46 
مرة وذلك نتيجة التحس���ن 
أداء الشركات  التدريجي في 
إلى  التش���غيلية والع���ودة 
التي  الربحية بعد الخسائر 
س���جلت خالل 2009 والربع 

األخير من 2008.

أسواق األسهم الخليجية، برز 
الكويت لألوراق  مؤشر سوق 
أداء منذ بداية  المالية كأفضل 
عام 2010 وبنسبة ارتفاع وصلت 
إلى 23.1% كما في نهاية تداوالت 
يوم 10 أكتوبر، وقد جاءت في 
المركز الثاني بورصة قطر حيث 
استطاع المؤشر أن يحقق عائدا 
منذ بداية العام الحالي بنسبة 
11.6%، وعلى غرار األداء السلبي 
للقيمة الس���وقية من���ذ بداية 
العام لم يستطع كل من مؤشر 
سوق دبي المالي ومؤشر سوق 
أبوظبي لألوراق تحقيق عوائد 
إيجابية حيث تراجع كل منهما 
بنسبة 3% و1.4% وذلك بسبب 
المخاوف نتيجة دائرة الديون 
التي مازالت البنوك اإلماراتية 
الديون  أزمة  عالقة بها بسبب 
التي تعاني منها بعض الشركات 

اإلماراتية.
واليزال سوق الكويت لألوراق 
المالي���ة األفض���ل أداء مقارنة 
بأس����واق األس���هم الخليجية 
منذ بداية العام الحالي وبعائد 
بلغ 23% مقارنة مع ثاني أفضل 
سوق من حي�ث األداء � بورصة 
قطر وبعائد بلغ 11.6% منذ بداية 
السنة بالرغم من الجدل حول 
تمويل خطة التنمية االقتصادية 
التي أقرت سابقا، حيث أن هناك 
عوامل إيجابية عديدة ساهمت في 
تلك االرتفاعات أهمها التحول في 
توجه المستثمرين والمتداولين 
في الس���وق إلى حد كبير إلى 
الرائدة والتشغيلية  الشركات 
واالبتعاد التدريجي عن المضاربة 
الرخيصة، حيث  على األسهم 
تركز التداول على الش���ركات 
التشغيلية ذات العوائد الجيدة 
والتدفق���ات النقدية الحقيقية 
إذ بلغ���ت قيمة التداوالت على 

الشركات الخمس األولى )زين � 
وطني � بيت التمويل � أجيليتي 
وصناعات( منذ بداية العام نحو 
3.1 مليارات دينار وذلك بنسبة 
30% من إجمالي القيمة المتداولة 
في السوق والتي تعدت ال� 10 

مليارات دينار. 
وقد كان للتطورات اإليجابية 
الت���ي واكب���ت ش���ركة زين 
المالية  وأجيليت���ي وللنتائج 
الجيدة لكل م���ن بنك الكويت 
الوطني والشركات التشغيلية 
األخرى التأثير الكبير في أداء 
سوق الكويت لألوراق المالية 
وسوف يكون لها الدور األساسي 
في تحديد اتجاه السوق للفترة 
المتبقي���ة من الع���ام الحالي، 
وعند تحليل أداء سوق الكويت 
لألوراق المالية منذ بداية العام 
الحالي يتبين أن إجمالي القيمة 
ارتفعت  الرأسمالية للس���وق 
بحوالي 6 مليارات دينار كويتي 
منذ بداية عام 2010 لتصل إلى 
35.4 مليار دينار كويتي، وكما 
يبدو واضحا م���ن األرقام أن 
أكبر 20 شركة من حيث القيمة 
السوقية والتي تتصدرها زين 
والوطني وبيت التمويل، تشكل 
ما يعادل 74% من إجمالي القيمة 
الرأس���مالية للسوق وفي هذا 
دليل واضح على مدى ارتكاز 
السوق في ادائه على أسهم تلك 
الشركات، أما النسبة المتبقية 
والبالغ���ة 26% فق���د توزعت 
على ال� 191 ش���ركة المتبقية. 
كذلك ارتفعت القيمة السوقية 
لمجموعة الشركات ال� 20 نحو 
6.71 مليارات دينار منذ بداية 
العام، كانت مساهمة الشركات 
الخمس األولى في الالئحة نحو 
65% من تل���ك االرتفاعات في 

القيمة السوقية.

الس���وقية لمعظم األس���واق 
المالية  باس���تثناء األس���واق 
اإلماراتي���ة حي���ث تراجع���ت 
القيمة السوقية لكل من سوق 
دب���ي المالي وس���وق أبوظبي 
لألوراق المالية بنس���بة %3.3 
و4.4% على التوالي أو ما يعادل 

5.44 مليارات دوالر.
أم���ا على صعيد األس���واق 
المالية األفضل أداء منذ بداية 
العام الحالي، فتصدرت القائمة 
بورصة قطر وس���وق الكويت 
المالي���ة بارتفاع في  لألوراق 
القيمة السوقية نسبته %27.4 
و17.2% لتصل القيمة السوقية 
إلى 112 مليار دوالر و123.6 مليار 
دوالر على التوالي. أما السوق 
المالي السعودي وهو أكبر سوق 
مالي خليجي من حيث القيمة 
السوقية فقد تمكن من تحقيق 
ارتفاع بنسبة 6.1% في قيمته 
السوقية وذلك منذ بداية 2010 
وبزيادة قدرها 19.5 مليار دوالر 
ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية 

إلى 338.3 مليار دوالر.
كم���ا ش���كلت بورصة قطر 
ارتفاع  المس���اهمة األكبر في 
الس���وقية اإلجمالية  القيم���ة 
ألسواق األسهم الخليجية منذ 
بداية العام الحالي حيث شكلت 
حصتها من االرتفاع نحو 42% أو 
ما يعادل زيادة قدرها 24 مليار 
دوالر، أما في الكويت، فقد شكلت 
الزيادة في القيمة السوقية منذ 
بداية العام والبالغة 18.2 مليار 
دوالر ما نسبته 32% من إجمالي 
الس���وقية  القيمة  الزيادة في 
ألسواق األسهم الخليجية، في 
حين شكل السوق السعودي ما 
يعادل 34% من تلك الزيادة أو ما 

يعادل 19.5 مليار دوالر.
وعلى صعيد أداء مؤشرات 

اوضح تقرير 
أداء  ع��������ن 
األس������واق 
ل��ي���ة  ل��م��ا ا
الخ�لي��جية وتحليل مؤشرات 
التقييم المالية صادر عن إدارة 
بحوث االس���تثمار في شركة 
الكويت االستثمارية  مشاريع 
إلدارة األص���ول »كامك���و« ان 
هن���اك عناوين رئيس���ية ادت 
دورا أساسيا في تحديد اتجاهات 
المؤش���رات المالية ألس���واق 
األسهم الخليجية خالل الفترة 
الربع  األخيرة وتحديدا خالل 
الثالث من العام الحالي وذلك 
نتيجة عدة عوامل أبرزها نتائج 
مالية جيدة خالل النصف األول 
المتوقع أن تستمر  والتي من 
خالل النصف الثاني، باإلضافة 
إلى االرتفاع الملحوظ في أسعار 
النفط واستقرارها فوق ال� 70 
دوالرا للبرميل وظهور بوادر 
انتعاش في اقتصاديات الدول 
الكبرى واألداء الجيد لألسواق 

المالية العالمية. 
وقال التقري���ر ان من أبرز 
العناوين الرئيسية لهذه السنة 
صفقات التخارج التي قامت بها 
شركة زين لالتصاالت في بعض 
الدول باإلضاف���ة إلى الصفقة 
المتوقعة خالل الفترة القادمة 
وذلك ببيع 46% من رأس���مال 
زين إل���ى ش���ركة االتصاالت 
اإلماراتية، والتي عادت بالفائدة 
على أداء سوق الكويت لألوراق 
المالية، كما كان لألرباح التي 
حققتها الشركة من جراء بيع 
جزء م���ن أصولها في أف�ريقيا 
األثر اإليجاب���ي والكبير على 
مؤشرات التقييم لسوق الكويت 
ل���ألوراق المالي���ة، كما لعبت 
مؤخ���را العروض التي تلقتها 
شركة زين من شركة أبوظبي 
لالتصاالت بشراء ما نسبته %46 
من رأسمال الشركة دورا إيجابيا 
في تحديد اتجاهات مؤشر سوق 
الكويت لألوراق المالية حيث 
كان لهذا العرض صدى إيجابي 

داخل السوق.
كما استطاعت أسواق األسهم 
الخليجية أن تسجل ارتفاعا في 
قيمتها السوقية منذ بداية العام 
الحالي بنحو 57.5 مليار دوالر 
ارتفاع بلغت %8.4  وبنس���بة 
لتصل بذلك القيمة الس���وقية 
اإلجمالية ألس���واق األس���هم 
الخليجية إلى 740.1 مليار دوالر، 
كما في نهاية تداوالت يوم 10 

أكتوبر.
وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة 
االرتف���اع الملحوظ في القيمة 

المساحة اإلجمالية للمشروع 100 ألف متر مربع ويمتد لـ 3 مراحل 
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»كامكو«: صفقات تخارج »زين« األبرز في دعم البورصة
ارتفاع القيمة السوقية ألسواق الخليج منذ بداية العام 8.4% بالغة 740.1 مليار دوالر
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