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جانب من التدريب داخل املركز اجلديد 

»الخليج للحاسبات اآللية« تطلق أول مركز 
شبكة عمليات في الشرق األوسط

أيضا الوصول إلى ثالث وحدات 
ربط مرن����ة وآمنة تتضمن خيار 
 ،)IPsec( بروتوكول أمن االنترنت
الش����بكات االفتراضية  وقنوات 
اخلاص����ة، باإلضاف����ة إلى تقنية 
التبدي����ل متع����دد االتفاقي����ات 
التعريفية  باستخدام املؤشرات 
واخلطوط املؤجرة من نقطة إلى 
نقطة. وسيتم توفير هذه اخلدمات 
للعمالء في املنطق����ة مقابل أجر 

شهري ثابت وفقا ملتطلباتهم.
من جانبه، قال املدير اإلقليمي 
خلدم����ات الدعم والتس����ليم في 
شركة اخلليج للحاسبات اآللية 
هيو هندري: »يشكل مركز شبكة 
العمليات الذي تقدمه شركة اخلليج 
للحاسبات اآللية واحدا من عجائب 
التكنولوجيا، إذ يجمع بني أفضل 
احللول واخلدمات ضمن حزمة 
واحدة شاملة لعمالئنا، وبفضل 
اعتماد املركز على املراقبة اآللية 
والبش����رية، بتن����ا قادرين على 
تتبع أنظم����ة عمالئنا على مدار 
الساعة بغض النظر عن موقعهم 

اجلغرافي«.

كاردون����ي: »يعبر مركز ش����بكة 
العملي����ات عن الدور الرائد الذي 
تتميز به شركة اخلليج للحاسبات 
اآللي����ة، والذي جعلها الش����ركة 
املفضلة على املستوى اإلقليمي 
في مجال تقدمي حلول وخدمات 
تقنية املعلومات. ويس����مح لنا 
إطالق هذا املركز بأن نقدم البنية 
التحتية والتطبيقات كخدمات، ما 
يتيح لعمالئنا االس����تعاضة عن 
بذل استثمارات مالية للحصول 
هذه اخلدمات بتكاليف تشغيلية. 
ونحن على قناعة بأن هذا املركز 
الهامة  التوجهات  س����يكون أحد 
لصناع����ة تقني����ة املعلومات في 
املس����تقبل. ولهذا السبب، قررت 
اآللية  شركة اخلليج للحاسبات 
أن تقوم بهذا االستثمار وأن تطلق 
هذه اخلدمة اجلديدة لعمالئها في 

اخلليج العربي«.
وأضاف ب����ان املركز يتضمن 
أمنية متط����ورة، منها  إجراءات 
عمليات الربط املؤمنة واملشفرة 
التي تعتمد على طبقات متعددة 
العمالء  من احلماية. ويستطيع 

أعلنت شركة اخلليج للحاسبات 
اآللية عن إطالق مركزها املتطور 
لشبكة العمليات )NOC(، الذي يعد 

األول من نوعه في املنطقة.
واوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي ان املركز سيعمل من دبي 
على إدارة ومراقبة البنية التحتية 
املعلوماتي����ة للعمالء في منطقة 
اخللي����ج العرب����ي وذلك لضمان 
استمرار العمليات وحتقيق أكبر 
التشغيلية. كما  الكفاءة  قدر من 
س����يعمل املركز على تقدمي دعم 
معلوماتي نوعي عالي اجلودة إلى 
مستخدمي الشبكات في منطقة 
الش����رق األوس����ط، مبا يضمن 
تزويدهم بحلول سريعة للمشكالت 
التي تعترضهم، إلى جانب مهام 
املراقبة التي يقوم بها. وسيعمل 
فريق من أبرز مهندسي الشبكات 
واألنظم����ة على إدارة املركز على 
مدار الساعة، ليزود العمالء بنقطة 
اتصال موثوقة للقضايا املتعلقة 

بتقنية املعلومات.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفي����ذي للش����ركة ش����يزاري 

قمة  الـ 20 تفتتح أعمالها في سيئول وتبحث »حرب العمالت «
سيئول � أ.ف.پ: بدأت دول 
مجموعة العشرين أعمالها أمس 
في سيئول بصورة تبدو عاصفة 
على خلفي����ة التوترات الواقعة 
بني الدول التي تس����جل فائضا 
جتاريا واألخرى التي تس����جل 
عجزا حول »ح����رب العمالت«، 
وتبدو القمة حساسة الوباما الذي 
اضعفته اخلسارة في االنتخابات 
التشريعية االخيرة، اذ سيتعني 
علي����ه الرد عل����ى انتقادات من 
الذين يتهمون  غالبية شركائه 
الواليات املتح����د باألنانية بعد 
قيام االحتياطي الفيدرالي بضخ 
600 ملي����ار دوالر اضاف����ي في 

االقتصاد.
فى ذات السياق اكد الرئيس 
الكوري اجلنوبي لي ميونغ باك في 
كلمة االفتتاح انه يجب ان تنتشر 
استثمارات الشركات املدنية التي 
تقوم على منو السوق الناشئة 
في آسيا وأميركا اجلنوبية حاليا 
النمو في  الدول املنخفضة  الى 
دول افريقي����ا وغيرها، ونقلت 
وكالة االنباء الكورية اجلنوبية 
عن ميونغ ب����اك قوله ان زيادة 
االستثمار في الشركات من شأنه 

ان يؤدي الى توس����يع اس����س 
االنتاج للدولة وتوفير الوظائف 
العاملي  والتوازن في االقتصاد 

على املدى الطويل.
واضاف »انه انطالقا من هذا 
املبدأ وضعت كوريا اجلنوبية 
التنمية ضمن جدول  موضوع 
اعم����ال قم����ة العش����رين الول 

مرة«.
وذك����ر ان فج����وة النمو بني 
ال����دول املتقدم����ة والنامية اهم 
قضية والبد من حلها لتحقيق 
النمو االقتصادي املتوازن مبينا 
ان توسيع االستثمارات املدنية في 
الدول املتخلفة ضروري وافضل 
طريقة ملعاجلة وتقليص الفجوة 
التي نتجت بصورة عارمة في 
التغلب عل����ى االزمة  مراح����ل 

املالية.
ق����ال »ان اهم عنصر الحياء 
االقتصاد وتفعيله هو الشركات 
ومن اجل حتقيق النمو املستدام 
لتجاوز االزمة االقتصادية بصورة 
كاملة يتعني على الشركات االبداع 
اليجاد مح����رك النمو حيث ان 
زيادة االس����تثمار في الشركات 
من ش����أنه أن يؤدي الى زيادة 

الطل����ب واالس����تهالك وتوفير 
الوظائف«.

واعرب عن تطلعاته في ان تتم 
االستفادة من نتيجة قمة االعمال 
هذه كقناة رسمية تعكس اصوات 
القطاع املدني في قمة العشرين 
وعقد الدورة املقبلة ايضا لقمة 

العشرين في فرنسا.
على صعي����د متصل وصف 
رادي����و كوريا الدول����ي املؤمتر 
بانه احلدث العاملي االكبر الذي 
ستشهده سيئول حيث سيحضره 
ممثلون عن 33 دولة منهم21 من 
الدول االعضاء وخمس����ة  قادة 
زعماء من دول اخرى وس����بعة 
ممثلني للمنظمات الدولية اضافة 
الى االف املرافقني والصحافيني 
املتوقع  الع����دد  حي����ث يبل����غ 
للمشاركني في القمة نحو عشرة 

آالف شخص.
وتتوقع كوريا اجلنوبية ان 
تسفر محادثات القمة عن مزيد 
من التقدم في قضايا احلسابات 
اجلارية واسعار الصرف بالشكل 
الذي مت االتفاق عليه في اجتماع 
وزراء املالي����ة اواخ����ر الش����هر 

املاضي. 

أوباما يتعهد بتشجيع نمو »مستقر«
س���يئول � أ.ف.پ: تعه���د الرئيس األميركي 
باراك اوباما اخلميس مبواصلة تش���جيع منو 
»مستقر« و»حذر« اثر االنتقادات احلادة للسياسات 
االقتصادية للواليات املتحدة الصادرة من أملانيا 

والصني.
وقال أوباما خالل مؤمتر صحافي مشترك مع 
الرئيس الكوري اجلنوبي لي ميونغ � باك »نريد 
التأكد بطريقة حذرة ومس���تقرة من اننا نعزز 

معدالت النمو في بالدنا وكذلك في اخلارج«.

وأضاف اوباما الذي سيحضر قمة مجموعة 
العش���رين اخلميس في س���يئول »من الصعب 
القيام بذلك اذا بدأنا نش���هد عودة اخللل الكبير 

في التوازن الذي ساهم في األزمة«.
واضاف »ال اعتقد ان هذا اقتراح مثير للجدل« 
وكان اوباما يرد على انتقادات ش���ديدة خلطوة 
االحتياطي الفيدرالي األميركي الذي قام االسبوع 
املاض���ي بضخ 600 ملي���ار دوالر في االقتصاد 

االميركي ما اثار قلق الصني وأملانيا.

مجموعة دبي تشكل لجنة 
مصرفية لمحادثات ديونها

دبيـ  رويترز: قالت مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة في بيان 
رسمي أمس انها شكلت جلنة من الدائنني ملناقشة التزامات ديونها 
لتصبح بذلك أحدث كيان في اإلمارة اخلليجية يواجه مشاكل ديون، 

وأضافت املجموعة في بيانها انها ستواصل سداد فوائد بديونها.
ــا طيبا ومجموعة  ــات حترز تقدم ــال البيان ان هذه املناقش وق
دبي واثقة من نتيجة إيجابية نافعة لكل األطراف، ويستحق قرض 
ــطس  ــة 1.5 مليار دوالر على مجموعة دبي في أغس ــة بقيم مرابح
ــال وبنك اخلليج األول  ــارك فيه 25 بنكا من بينها مصرف اله ش
ــال بنك أوف  ــج التجاري وروي ــامي وبنك اخللي ــك نور اإلس وبن

سكوتلند »آر.بي.إس« وستاندرد بنك.
ــر اسمه، ان القدر األكبر  وقال مصدر مصرفي، طلب عدم نش
من التعرض يخص أكبر 8 بنوك في الصفقة، وأضاف »نعرف أنهم 

كانوا يواجهون مصاعب وأنهم في مشكلة مالية كبيرة«.
وقال مصدر آخر، ان جلنة التنسيق تضم مصرف الهال وبنك 

أبوظبي الوطني وبنك نور اإلسامي وآر.بي.إس.
ــال املصرفية  ــجل على األعم ــي، التي تس ــدى مجموعة دب ول
والتأمني واالستثمارات، حصص في بنك االستثمار شعاع كابيتال 
ــتمنت اليونانية وسيتي جولد  ومقره دبي ومجموعة مارفني انفس
ــان مجموعة دبي في أعقاب مجموعة  ــترالية. وجاء إع كورب االس
ــي اإلمارة اخلليجية بعد انهيار القطاع  من عمليات إعادة الهيكلة ف
العقاري واألزمة العاملية، وتوصلت مجموعة دبي العاملية التفاق مع 

الدائنني في سبتمبر إلعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دوالر.
ــى تامني خمس احتياجات  ــعى إمارة دبي ال من جهة أخرى، تس
الطاقة لديها من خال الطاقة النووية اعتبارا من العام 2020، وذلك 
بهدف احلد من اعتمادها على النفط والغاز، حسبما أفادت صحيفة 
ــف نيوز امس. ومن املفترض أيضا ان يتم تأمني 20% اخرى من  غل
ــات عبر الفحم النظيف، وقال نائب رئيس املجلس األعلى  االحتياج
للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير الذي يشغل منصب مدير هيئة 
كهرباء ومياه دبي ان »دراسة )حكومية( في املراحل االخيرة تقترح 
ــال الفحم النظيف و20% اخرى من  ــاج 20% من الكهرباء من خ انت

الطاقة النووية املدنية« وذلك بهدف »تنويع مصادر الطاقة«.
وكانت أبوظبي منحت نهاية العام املاضي شركة كيبكو الكورية 
اجلنوبية عقدا بـ 20.4 مليار دوالر لبناء 4 مفاعات نووية يفترض 

ان تبدأ بإنتاج الكهرباء في 2017.

سعد احلنيان

الحنيان: 148 ألف دينار خسائر
»المجموعة السعودية للمشاريع« لـ 2009

الشركة خفضت رأسمالها إلى 10 ماليين دينار

الكويت والصين تؤكدان دعمهما للمصفاة
المشتركة ومشاريع جديدة في مجال الطاقة

الشركة في السوق السعودي، كما 
مت دعم الشركة باخلبرات املهنية 
واالدارية حيث مت استكمال تعيني 

اجلهاز التنفيذي للشركة.
وذكر احلني����ان ان املجموعة 
قامت ف����ي اكتوبر من عام 2009 
بتنفي����ذ خطة اس����تغالل رأس 
املال وذلك بع����د اتضاح الرؤية 
في الس����وق العقاري السعودي 
واستقرار االسعار عند مستويات 
متدنية مغرية بالشراء، حيث قامت 
الشركة باقتناص افضل الفرص 
الس����وق وذلك باالستحواذ  في 
عل����ى مجموع����ة م����ن العقارات 
واالراضي في مدينة جدة، مؤكدا 
انه على الرغم م����ن قصر فترة 
االس����تثمار في هذه العقارات اال 
ان الش����ركة اجنزت ارباحا غير 
محقق����ة، وللمزيد م����ن التحفظ 
لم يتم تسجيل هذه االرباح في 
دفاتر الشركة وذلك التباع طريقة 
التكلفة اخلاصة باحملاسبة على 
االس����تثمارات العقارية، كما انه 
ستنعكس هذه االرباح ايجابا في 
سنة 2010 حيث مت التخارج من 

جزء من هذه االستثمارات.
ولفت الى انه من املتوقع ان 
جتني الشركة في السنوات القادمة 
ثمار التوقيت املناسب في دخول 
السوق الس����عودي حيث يعتبر 
الس����وق العقاري السعودي من 
اكبر وافضل اسواق املنطقة وذلك 
ملا يتمتع به من محفزات من قوة 
الطلب احمللي على العقار وتوافر 
الدعم احلكومي والسيولة الكبيرة 

التي يتمتع بها السوق.

العام في عام 2009 حيث شهد سوق 
العقار السعودي حالة من الترقب 
واحلذر ملا ستؤول اليه االوضاع 
االقتصادية واثرها على السوق، 
وانطالقا من حرص مجلس االدارة 
على اموال املس����اهمني انتهجت 
الش����ركة في بداية س����نة 2009 
املال  سياسة احلفاظ على رأس 
حيث اجتهت الى استثمار رأس 
املال من خالل ودائع استثمارية 
ل����دى البنوك احمللي����ة الى حني 
االنتهاء من حالة الترقب ووضوح 
الرؤية بخصوص توجهات السوق 
العق����اري ومن ثم حتديد الوقت 

املناسب لدخول السوق.
واشار الى ان من االعمال التي 
مت اجنازها في سنة 2009 قامت 
املجموعة بتأسيس الذراع العقارية 
للش����ركة في الس����وق العقاري 
السعودي شركة البتيل العقارية 
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة 
ومقرها جدة لتكون نواة انطالق 

عاطف رمضان
اقرت العمومية العادية لشركة 
املجموعة السعودية للمشاريع 
القابضة التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 73.99% بنود جدول 

اعمالها.
واك����د نائب رئي����س مجلس 
ادارة الشركة سعد احلنيان في 
كلمة القاها خالل العمومية نيابة 
عن رئيس مجلس االدارة محمد 
القحطان����ي انه بناء على اقتراح 
مجلس االدارة وموافقة اجلمعية 
العمومية غير العادية املنعقدة في 
17 س����بتمبر 2009 متت املوافقة 
على تخفيض رأس����مال الشركة 
املدفوع من 20.5 مليون دينار الى 
10 ماليني دينار ليصبح رأسمال 
الش����ركة املصرح ب����ه واملدفوع 
بالكام����ل 10 ماليني دينار موزعا 
على 100.000.000 سهم قيمة كل 
سهم 100 فلس، ومت ارجاع االموال 
الناجتة عن تخفيض رأس املال 

الى املساهمني.
واضاف احلنيان ان خسارة 
الش����ركة بلغت 148.7 الف دينار 
مقارنة مبلغ ب� 85.3 الف دينار، 
ان اجمالي االيرادات  الى  مشيرا 
بلغ 295.9 الف دينار خالل 2009 
مقارنة مببل����غ 25.6 الف دينار 
لعام 2008 وان اجمالي املصروفات 
بلغ 444.7 الف دينار خالل 2009 
مقارن����ة ب� 111 ال����ف دينار لعام 

.2008
واوضح احلني����ان ان االزمة 
املالي����ة العاملية الت����زال مخيمة 
بظاللها على الوضع االقتصادي 

بكني � كونا: اتفق وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
لي كيتشينغ أمس على دعم العالقات الثنائية بني 
البلدين وتكثيف اجلهود لتسريع اجناز مجمع مصفاة 
تكرير نفط عمالقة ومنش����آت بتروكيماوية والذي 

ينتظر موافقة احلكومة الصينية النهائية عليه.
وقال الشيخ احمدالعبداهلل ان اجتماعه واملسؤول 
الصيني عقد وسط أجواء ودية في العاصمة الصينية 
حيث عبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز العالقات 
التاريخية بني البلدين وتطويرها في جميع املجاالت 
مبا في ذلك الثقافة واالستثمار، فيما يعلق البلدان 
أيضا أهمية كبيرة على التعاون الثنائي في مجال 
الطاق����ة. وأطلع العبداهلل املس����ؤول الصيني على 
محادثاته أمس مع رئيس ش����ركة )سينوبيك( سو 
ش����ولني والتي تناولت آخر التطورات في مشروع 
املصفاة ومشروع البتروكيماويات املشترك باالضافة 
الى مشاركة )سينوبيك( في مشاريع الطاقة داخل 
الكويت وتوثيق التعاون بني البلدين في مجال الطاقة. 
وقال »أنا اتفق مع سو من حيث املبدأ على توسيع 
األعم����ال التي تديرها مؤسس����ة البترول الكويتية 

وشركة )سينوبيك( في دول ثالثة«.
وفي رده على سؤال عن الدول التي ستستضيف 
هذه املشاريع املشتركة قال ان هذا »لم يتقرر بعد« 
مش����يرا الى أن وفدا كويتيا سيقوم في وقت الحق 
من هذا العام بزيارة الصني ملواصلة املباحثات حول 
هذا املش����روع. وكان مشروع املصفاة املشتركة بني 
البلدين على جدول أعمال اجتماع أمس بني العبداهلل 
ولي كيتشينغ الذي اعتبر ان زيارة الوزير الكويتي 
»تعطي دفعة قوية لتطور هذا املشروع« فيما أثنى 
الش����يخ أحمد م����ن جانبه على الب����ادرة االيجابية 
للمسؤول الصيني قائال ان تعاونه »سوف يساعد 
على تسريع اجراءات هذا املشروع الذي طال انتظاره 
بني مؤسسة البترول الكويتية وأكبر شركة تكرير 

في آسيا )سينوبيك(«.
وتابع »آمل أال تتخطى املوافقة النهائية للحكومة 
الصينية من خالل جلنة االصالح والتنمية الوطنية 
)وهي أعلى هيئة للتخطيط االقتصادي في الصني( 
نهاية العام احلالي أو أوائل العام املقبل« مؤكدا على 
حرص الكويت وعزمها على تنفيذ املصفاة املشتركة 

ومشروع البتروكيماويات بأسرع وقت ممكن.

نفين يوسف تفوز بـ »جوهرة« الوطني
أعلن بن���ك الكويت الوطني عن 
فوز نفني عبداهلل كامل يوسف مببلغ 
125 ألف دينار، وهي اجلائزة األولى 
في سحب حساب اجلوهرة لشهر 
نوفمبر اجلاري، والذي أجري في 
املركز الرئيسي للبنك حتت إشراف 

وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح البنك في بيان صحافي ان 
سهيلة درويش زنكنة المردي فازت 
باجلائزة الثانية وقدرها 7500 دينار، 
فيما فازت جوزه غازي نوار مرزوق 
باجلائزة الثالثة وقدرها 3000 دينار، 
وحصل الفائزون اآلخرون على 97 
جائزة نقدية أخرى قيمة كل منها 

400 دينار.
وقالت الفائزة باجلائزة األولى 
وقدرها 125 ألف دينار، نفني يوسف 
والتي تعمل في وزارة الصحة، انها 
»تشعر بفرح وتفاؤل غامرين وتنوي 
دف���ع التزاماتها والتبرع بجزء من 
املبلغ ألعمال اخلير«، موضحة انها 

ال متلك في هذا املوقف سوى توجيه 
الش���كر اخلالص واالمتنان لبنك 
الكوي���ت الوطني على هذه املكافأة 

املجزية.
ويتميز حس���اب اجلوهرة في 
»الوطني« بالعديد من املزايا، وإلى 
جان���ب كونه حس���ابا دون فوائد، 
فإن���ه متاح للمواطن���ني واملقيمني 
على حد سواء ويؤهل جميع عمالئه 
تلقائيا للدخول في السحب الشهري 
واحلصول على فرصة للفوز بإحدى 
اجلوائز املائة املخصصة لكل سحب 
شهري، ويجري إيداع اجلوائز تلقائيا 
في حسابات الفائزين في اليوم التالي 
للسحب، وكلما ازداد رصيد العميل 
ازدادت  مبقدار 50 دينارا إضافية، 
فرصه بالفوز. جتدر اإلش���ارة إلى 
أن حساب اجلوهرة يتيح للعميل 
إجراء عمليات السحب واإليداع في 
أي وقت ولدى أي من فروع الوطني 

العديدة. 

بقيمة 125 ألف دينار و100 فائز آخر من عمالء البنك

الفائزة باجلائزة األولى نفني يوسف تتسلم الشيك من محمد العثمان 

»االستثمارات«: تراجع السوق بسبب الحجم المهول 
من إعالنات األرباح وعمليات جني األرباح قبل العطلة

مشكلة عمق السيولة التي تعاني 
منها شتى القطاعات، مبا ينعكس 
على حركة السوق املالي الكويتي 
ويبرزه كواجهة اساسية لالقتصاد 
الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة 
الصفقة االجمالية والتي تزيد على 
3.3 مليارات دينار، ويتجلى ذلك 
االمر بردة فعل السوق منذ االعالن 
عنها من خالل املكاس����ب احملققة 
ليس فقط لسهم محدد او مجموعة 
بعينها وامنا على مختلف مؤشرات 
السوق ومتغيراته، وهو ما يتطلب 
تضافر اجلهود بتحقيق تلك القيمة 
املضافة على االرجاء االقتصادية 

احمللية املختلفة.

ذلك االمر في بداية تداول االسبوع 
مع توالي ورود البيانات املشككة 
بإمتامها، وقد اشرنا الى هذا االمر 
بوضوح بتقرير نشر مبنتصف 
اكتوبر عن تأثر الس����وق احملتمل 
بااليجاب والسلب من خالل تباين 
املعطيات والتصريحات االيجابية 
او السلبية على حد سواء بطريقة 
تؤكد االرتباط الكبير بني احتماالت 
امت����ام الصفقة ووضع الس����وق 
واجتاهات����ه على امل����دى القصير 
والطويل، حي����ث ال يوجد هناك 
خالف عل����ى االثر الصحي الكبير 
المتام تلك العملية على االقتصاد 
الوطن����ي مبختلف اركانه في ظل 

استيعابها وتقييمها، ناهيك عن 
حتفز توجه البيع وجني االرباح 
من قب����ل بع����ض املضاربني قبل 
الدخول في عطلة ستمتد لعشرة 
ايام، ومن ناحي����ة اخرى دخول 
اس����هم زيادة رأس املال بكشوف 
املس����اهمني وهو ما يؤدي عمليا 
الى زيادة املع����روض منها، وهي 
بطبيعة احل����ال جميعها مؤثرات 
فنية تختفي بعد فترة محدودة من 
الوقت، اال ان احلدث االبرز والذي 
ادى الى تعزي����ز ذلك التوجه هو 
االثر السلبي للمعطيات املستجدة 
على صعيد االستحواذ املرتقب على 
نسبة 46% من اسهم زين، وجتلى 

باملقارنة مع متوسط 63 مليون 
دينار لالسبوع قبله.

وبعد ان وصل مؤشر السوق 
العام العلى مستوياته في االسبوع 
املاضي عند 7.129 نقطة والتي لم 
يبلغها منذ اخلامس من مايو املاضي 
تراجع اداء الس����وق هذا االسبوع 
وكسر احلاجز النفسي 7.000 نزوال، 
مستقرا عند مستوى 6.950 نقطة، 
وقد كانت هناك عوامل عديدة ادت 
الى ذلك التراجع من بينها احلجم 
املهول من اعالنات االرباح لفترة 
التسعة اشهر خاصة مع قرب انتهاء 
مهلة اعالنها مباش����رة بعد عطلة 
العيد، ما ادى الى ربكة في عملية 

وض���������ح  أ
ل�ت�ق�ري�����ر  ا
االس����بوعي 
لش����ركة االس����تثمارات الوطنية 
ان����ه وبنهاي����ة تداول االس����بوع 
املاض����ي بلغت القيمة الس����وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 35.33 مليار دينار 
بانخفاض قدرة 772.6 مليون دينار 
وما نسبته 2.1% مقارنة مع نهاية 
االس����بوع قبل املاضي والبالغة 
36.107 مليار دينار وارتفاع قدره 
4.649 مليارات دينار وما نسبته 

15.2% عن نهاية 2009.
وعن االداء العام للسوق قال 
التقرير ان السوق انهى تعامالته 
هذا االسبوع على انخفاض في 
ادائه وذلك باملقارنة مع ادائه في 
االسبوع املاضي حيث تراجعت 
املؤش���رات العامة )الس���عري � 
� NIC50( بنسب بلغت  الوزني 
2.5% و2.0% و2.5% على التوالي، 
صاحب ذل���ك انخفاض في اداء 
املتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيم���ة املتداولة � الكمية � عدد 
الصفق���ات( والت���ي تراجعت 
بنسبة بلغت 18% و47% و%30 
على التوالي، هذا وبلغ متوسط 
املتداولة  اليومي للقيمة  املعدل 
51 مليون دينار خالل االسبوع 

القيمة السوقية تتراجع 2.1% لتسجل 35.33 مليار دينار

كمية األسهم قيمة األسهمتقــرير


